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ÖN SÖZ
Hu manitar elmlərlə bağlı bügunkü tələblər ali məktəbin iĢinin, elmi
iĢlərin bütünlüklə yenidən qurulması, ü mu miyyətlə, mütəxəssis hazırlan masının
köklü Ģəkildə yaxĢılaĢdırılması ilə bağlıd ır. Bu baxımdan gənc mütəxəssislərin
elmi təfəkkürü və dünyagörüĢünün yüks əldilməsi, onlara qaynaqlar və ədəbiyyat
üzərində müstəqil yaradıcı iĢ aparmağın öyrədilməsi baĢlıca vəzifə olaraq qalır.
Təcrübə göstərmiĢdir ki, mühazirələrin problem səciyyədə, yəni keyfiyyətcə
yenidən qurulması ilə yanaĢı, praktiki məĢğələlərin metodikası kökündən
yaxĢılaĢdırılmalı, ilk növbədə qaynaqlar üzərində yaradıcı iĢ aparmaq vərdiĢi
aĢılanmalıdır.
Bu məsələ ilə bağlı olaraq, keçmiĢ SSRĠ-nin qabaqcıl universitetlərində
mü xtəlif tarix fən lərinin proqramına uyğun qaynaqların toplu Ģ əklində çap
edilməsi iĢi baĢlan mıĢ idi. Bu baxımdan Moskva Dövlət Un iversitetinin çap
etdirdiyi qaynaqlar toplusu indi də ö rnək ola bilər. Onun müəllifləri yazırlar ki,
tarix dərsliklərində ―slavyan olmayan xalqların tarixi bir qayda olaraq qısa Ģ ərh
edilir və dərsliklərin müvafiq bölmələrində ən yeni tarixĢünaslığın nəticələri
həmiĢə kifayət qədər nəzərə alın mır. Buna görə də toplu mun tərtibçiləri hər
bölmə ü zrə qabaqca qısa tarixi oçerk vermiĢlər; bu oçerklər dərsliklərin müvafiq
bölmələrini əvəz et məyib ancaq onları geniĢləndirir‖(s.4). Müəlliflərin haqlı
olduğunu qeyd etməklə yanaĢı, göstərmək lazımd ır ki, o zamankı bu toplu da
Azərbaycan tarixi üzrə ―qaynaq aclığ ını‖ əsla aradan götürmürdü, çünki həmin
kitabda üç Zaqafqaziya ölkəsi ilə bağlı 55 qaynaqdan parçalar verilmiĢdir.
Onlardan yaln ız 6-sı A zərbaycana aiddir.
BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrası tərəfindən hazırlan mıĢ bu kitab
məh z həmin kəsiri müəyyən mənada aradan qaldırmaq və ü mu miyyətlə,
respublika ailə məktəblərində tarixçi mütəxəssislərin hazırlanamsı sahəsində
qarĢıya qoyulan vəzifələrin həyata
keçirilməsi yolunda atılmıĢ ilk
addımlardandır.
Oxucuların ixt iyarına vərilən bu kitab müntəxabat tiplid ir. Kitabda
verilən qaynaqlar Azərbaycan tarixinin qədim çağlarından baĢlamıĢ, XIX əsrin
son otuz ilinədək böyük bir dövrünü izləmək imkanı vərir. Bəlli olduğu kimi,
1870-ci ildə A zərbaycanda keçirilən kəndli islahatından sonra kapitalizmin
sürəkli in kiĢaf yolu baĢlamıĢ, bununla da ölkə ö z tarixin in yeni mərhələsinə
keçmiĢdir. Beləliklə, bu kitabdakı qaynaqlar qədim dövrə düĢən quldarlıq
ictimai quru luĢu IV-XVIII yüzilləri əhatə edən tarixi, nəhayət, ġimali
Mатерилы по истории СССР. Для семинариских и практических занятий. Вып. 1,
Учебное пособие (Сост: Арапов Д.Ю., Новосельцев А.П.,О. М.) –«Высшая школа», 1985.
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Azərbaycanın Rusiya iĢğallarından sonra feodal münasib ətlərin dağıldığ ı və
kapitalist münasibətlərin yarandığı dövrün tarixini əhatə edir.
Kitabda verilən qaynaqlar b ir-b irindən istər mənĢəcə, istərsə də
mah iyyətcə seçilir. On ların yalnız bir qis mi Azərbaycanın mənəvi mühit inin
yetiĢdirməsid ir, böyük bir h issəsi ayrı-ayrı ölkələrdə, tarixin ayrı-ayrı
dövrlərində yazılmıĢ tarixi-coğrafi əsərlər, gündəliklər və b. məxəzlərdəndir.
Buna görə də, topludakı qaynaqlar tariximizə baxıĢda b ir-b irindən seçilən iki
yanaĢma meyarına əsaslanan Ģərti qruplara bölünür. Bunlardan birincisi ind iki
tarixĢünaslıqda ―özünü təsviretmə‖ ad lanan üsulla bağlıd ır yəni A zərbaycan
tarixin in acılı-sevincli hadisələrinə sanki bu ölkənin vətəndaĢının gözü ilə
baxarıq, bu tarixi və onu təmsil edən xalqı sanki ―ev güzgüsündə‖ görürük.
Ġkinci qrup qaynaqlar ―özgələrin in boyası ilə‖ yaranıb, yəni bu qayanqlar baĢqa
ölkələri və xalq ı təmsil edən müəlliflərin yazılard ır. Söz yo x ki, hər iki qrup
qaynaqların obyektiv və subyektiv üstünlükləri və çatıĢmazlıq ları var, buna görə
də bunların hamısının indiki mənbəĢünaslıq elminin tənqidi gözü ilə baxmaq
olur.
Qaynaqları b ir-birindən ayıran baĢlıca amillərdən biri də onların dilidir.
Mixi və çiv i yazı parçaları ind i də ―ölü‖ saylan qədim Ģərq dillərindəndir, antik
dövr yazıları yunanaca və latınca, orta əsr qaynaqlarının ço xu isə ərəb və fars
dillərindədir. Bu qaynaqların ço xu bugünədək Azərbaycan dilinə
çevrilmədiyindən onların rusca çapları əsas götürülmüĢdür. Biz bu sahədə Ģərq
və qərb dilləri mütəxəssislərindən
V.V.LatıĢevin,Q.A.Stratanovskinin,
P.K.Ju zenin, Z.M.Bünyadovun, A.D.Jeltyakovun və b. tərcümələrinə arxalan mıĢ,
onlardan geniĢ istifadə et miĢik. Bu sözləri kitabın üçüncü bölümünə salınan
Avropa səyyahı, diplo mat və tacirlərin in gündəlikləri haqqında söyləmək olar.
Ancaq bu sonuncu qaynaqların rus dilinə çevrilib çap edilməsi baĢlıca olaraq
XIX yüzilin baĢlanğıcında həyata keçirilmiĢdir.
Kağanqatlı Moiseyin ―A lban‖ tarixi kitabı haqqında ayrıca b ir neçə söz
söyləməliyik. Bu kitabı hələ XIX yü zilin iknci yarısında (1861-ci ildə)
erməniĢünas K.P.Patkanyan rus dilinə çevirib Peterbuqda çap etdirmiĢdir.
KeçmiĢ SSRĠ-də, demək o lar ki, bütün ədəbiyyatda məhz bu çapdan istifadə
edilird i yalnız ayrı-ayrı hallarda mütəxəssislər
kitabın əlyazmalarına ü z
tuturdular. 1985-ci ildə tədqiqatçılardan biri həmin nəĢrdən istifadəni qəti
Ģəkildə yararsız elan et miĢdir (bax: Материалы по истории СССР, вып. 1,с. 5;
77). Fikrimizcə haqqında danıĢılan nəĢr bütütn nöqsan və çatıĢmazlıqları ilə
yanaĢı, b ir sıra üstünlükləri hələ də saxlamaqdadır, buna görə də onu
tarixĢünaslığı ―zibil qutusu‖na tullamağa tələsmək üçün heç bir əsas yoxdur.
Misal üçün, həmin nəĢri 1984-cü ildə Yerevanda buraxılan rus tərcü məsi ilə
qarĢılaĢdırdıqda, yeni çapda b ir ço x yalnıĢlıqlara, təhriflərə və qeyri-obyektiv
izahlara rast gəlinir (bu kitabda qaynaq № 13 ü zrə verilən qeydlərə baxın ). O,
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biri tərəfdən 1861-ci ilin nəĢrini tam yararsız sayan müəllifin ruscaya çevird iyi
parçalarda da, prinsipial düzəliĢlərə rast gəlin mir (bax: Материалы по истории
СССР, вып. 1,с. 78-80). Bütün bunlara görə ―Alban tarixi‖ kitabının 1861-ci il
nəĢri əsas götürülmüĢ, lakin topluda verilən parçalar təcümələrlə tutuĢdurulmuĢ,
yeri gəld ikcə dü zəliĢlər ed ilmiĢdir. Bununla yaanĢı, ―Alban tarixinin 1993-cü
ildə A zərbaycan dilinə çevrilməsi
(mərhu m Z.Bünyadov tərəfindən)
tarixçiliy imizin uğuru sayıla bilər
Bir sıra qaynaqları (Ġbn-əl-Əsrinin ―Əl-kamil-fi-t -tarix‖ əsəri. əbu
Duləfin ikinci risaləsi və b.) ərəbcədən azərbaycancaya ĢərqĢünaslarımızdan
M.Əfəndizadə və N.M. Vəlixanlı çevirib çap etdirmiĢdir. Farsdilli qaynaqların
azərbaycancaya çevrilib çap etdirilməsində T.M.Musəvinin xid məti xüsusi yad
ediməlidir. 60-70-ci illərdə o, Azərbaycan tarixi ü zrə farsdilli qaynaqların
böyük və çox mühüm h issəsini tutarlı elmi qeyd və izahlarla üç dildə çap
etdirmiĢdir. (bax: qaynaq № 36-50). Yeri gəlmiĢkən qonĢu Ermənistan və
Gü rcüstan republikalarında əcnəbi d illərdəki qaynaqları ana d ilinə çevirib çap
olunması ço x geniĢ planlı Ģəkildə aparılır, bu nəĢrlər ardıcıl seriya ü zrə buraxılır.
Gü rcüstanda ―Georg ika‖, Ermənistanda ―Xarici ölkələrin qaynaqları Ermənistan
və ermənilər haqqında‖ baĢlığı ilə çıxan kitabları buna misal göstərmək olar.
Azərbaycan dilində olan qaynaqlar ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, Xətai
―Divan‖ı və b ir sıra baĢqa sənədlərlə təmsil olun muĢdur. Səfəvilər dövlət
sistemində Azərbaycan dilinin dövlətlərarası yazıĢ mada və fərmanlarda
iĢləndiyini kitablara salın ması tarixi mənbəĢünaslıq baxımından onlara araĢdırma
səciyyəli izahların vərilməsi kitabın uğuru sayıla bilər. ġah Ġs mayılın Musa
Durğut oğlu adına fərmanı, CahanĢah Qaraqoyunlunun nəvəsi Sultan Hüseynin I
Sultan Səlimə Ģikayəti, Sultan Sü ley man Qanuninin I Təh masibə məktubu, Əbdi
bəyin ―Təkmilatül-əxbar‖ əsərinin yazılması haqqında I Təh masibin fərman ı və
II ġah Abbasın ġirvan bəylərbəyi Məniçöhr xana məktubu və bu qəbildən olan
baĢqa qaynaqlar indiyədək tarix ədəbiyyatımızda istifadə o lunmad ığından
oxucularımıza bəlli deyild ir.
Qaynaqların yaran ması və məzmunu ilə bağlı verilən qeyd və izahlara
gəldikdə, tarixĢünaslıqda qəbul olunmuĢ qaydalar əsas götürülmüĢdür. Topluda
gətirilən qaynaqları tarixi mənbəĢünaslıq tələblərinə uyğun gələn qeydlərsiz
geniĢ oxucu auditoriyası qarĢısına çıxarmaq olsa da, onların məzmununu bugün
elmi tarixĢünaslığı səviyyəsində qavramaq üçün müəyyən hazırlığ ın azlığı
unudulmamalıdır. Kitabda verilən qeydlərin ço xu tarix elmin in son nəticələrinə
arxalanır. Bununla yanaĢı, bu və baĢqa qaynağın çapını hazırlayan
mütəxəssislərin qeyd və arayıĢlarında da geniĢ istifadə olun muĢdur.
Qaynaqların yeri ayrıd ed ilərkən, onlardakı tarixi məlu matın vaxtı və
dövri nəzərə alın mıĢdır. Örnək o laraq, XIII-XIV yüzillərdə yaĢamıĢ
RəĢidəddinin ―Cami-ət-tavarix‖ əsərindəki ―Oğuznamə‖ parçaları oğuzların
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əsatiri tarixi ilə bağlı o lduğundan II bölümün baĢlanğıcına, birbaĢa ―Kitabi Dədə
Qorqud‖ boyları verilən yerdə verilmiĢdir.
Hər sənəd (qaynaqdan gətirilən parça) ü zrə kiçik g iriĢ verilmiĢdir.
Burada bütövlükdə qaynaq haqqında, onun əlyazması, çapları, saxlandığ ı yer
haqqında arayıĢ verilir. BaĢlıqlar qaynaqların ö zündən alın mıĢdır, ancaq bu və ya
baĢqa qaynaqlar qrupu üzrə birləĢdirici baĢlıq lar kitabın redaktoruna məxsusdur.
Qaynaqların məzmunu, oradakı yer və Ģəxs adları qeyd və izahlar hər mətn ü zrə
ayrılıqdan sıra qaydası ilə, o xun masına və bitkin anlaĢılan masına kö mək
məqsədilə qaynağın mətnində çatıĢmayan sözlər düz mötərizədə [...] verilmiĢdir.
Söz və ifadələr müəllif, tərcü məçi, redaktor, və b. tərəfindən vərilən izah lar əyri
mötərizədə (...-Red.), onlardan bu nəĢrə qədərkilər Red. ĠĢarəsi olmadan
göstərilmiĢdir. Qaynaqlardakı mətindaxili və ab zasdaxili qısalt malar bucaq
mötərizələrlə <...> bild irilmiĢdir.
***
Kitabın ikinci nəĢrinə əlavələr edilmiĢdir. Bu qaynaq və sənədlərin sayı
daha çox o lmalı idi. Lakin, eyni zamanda ―Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmiĢdən
1870-ci ilə qədər‖ kitabın yeni nəĢri ü zərində gərgin qrafik üzrə çalıĢmalarımız
buna imkan vermədi. Bu səbəblə adı çəkilən ―A zərbaycan tarixi‖nin g iriĢ
bölümü üçün nəzərdə tutulan yeni qaynaqca məlu matın ı buraya əlavə et məyə
lüzu m vard ır. Belə qaynaqlar sırasında 1940-cı ildə Parisdə çap olunan antik
mənbələr toplusunun adını birinci çəkmək gərəkdir 1 . Topluda m.ö.VI yüzilin
sonundan baĢlayaraq milladdan sonrakı V yüzilə kimi, yəni min illik b ir zaman
içərisində Oğuz boylarından üçünün (əfĢarların, kay ıların və karkınların ) adı
çəkilir. Bununla yanaĢı Dədəm Qorqud boylarında ―Ayqır gözlər suyu‖ adlı kiçik
bir çay burada Hippopotamos (Ayqır suyu) yazılıĢında qarĢıya çıxır. Tarixçiliyə
bu toplu indiyə kimi bəlli deyildi.
Məhəmməd AqdaĢinin [Ə vvabi] qələmindən çıxmıĢ ―Dərbəndnamə‖
də dəyərli qaynaqlardan biridir. XIX əsr tarixçiliyində bu orta çağ qaynağı
böyük yer tuturdu. Abbas qulu Ağa B akıxanovun ―Gülüstani–Ġrəm‖, Həsən
Əfəndi
əl-Qadirinin
―Asar-i-Dağıstan‖ 2 kitablarının
yazılmasında
―Dərbəndnamə‖ böyük yer tutur. Art ıq prof. Mirzə Kazı m bəyə
―Dərbəndnamə‖nin altı türkcə (Paris, Berlin nüsxələri, iki Sankt-Peterburq
1
Aexandre Baschkoff. La Periples. Paris, 1940 toplumunun bir qaynaq kimi dəyərləndirməsi
üçün baxın: M.Fahrettin Kirzioqlu. Yukarı-Kür və Çoruk boylarında Kıpçaklar.Ankara, 1992 s.201.Ģ
205-206. BirbaĢa toplumun özü ilə tanıĢ olmaq imkanı yaratdığı üçün P rof. Dr. Fahrettin Kırzıoqlu
qarĢısında minnətdar və borclu olduğumuzu bildiririk.
2
― Asari-i Dağıstan‖ V.F.Minorskinin fikrincə , ―yerli türkcədə‖, yəni Azərbaycan dilində
yazılmıĢdır. (bax: В.Ф.Мироский «История Ширована и Дербенда». М., 1963, с. 26. Orjinalının
dilində kitab Ģəklində Bakıda 1902-ci ildə. Rusca isə 1929-cu ildə çap edilmiĢdir).
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kütləvi kitab xanası və Moskva Rumyantsev muzeyi nüsxələri, bir də alimin öz
nüsxəsi), iki farsca əlyazması bəlli id i.
Abbasqulu ağa və M irzə Kazım bəy türkcə əlyazmalarını orjinal sayıb
onlara üstünlük vermiĢ, farscanın isə yanlıĢlıqla dolu çevirmə olduğunu
bildirmiĢdilər. ―Dərbəndnamə‖nin iki bölü münü ilkin olaraq Abbasqulu Ağa
―Tiflisskie Vedomosti‖ qəzetində rusca çap et məyə baĢlamıĢ, ancaq bu iĢi baĢa
vurmamıĢdır 1 ―Dərbəndnamə‖nin üç tam çapı var. Biri Avropa Ģ ərqĢünası
Y.Klaprotin fransızca 1829-cu il çapıdır 2 . Ġkincisi on iki il sonra prof. Mirzə
Kazım bəyin türkcə faksimilə ilə b irlikdə ingiliscə çapıdır, elmdə ço x yüksək
dəyərləndirilməkdədir. Üçüncüsü, XIX əsrin sonunda Qori seminariyasınını
müəllimi Səfərli bəy Vəlibəyovun rusca çevirməsidir. M .Əlixanov-Avarlının
redaktəsilə buraxılmıĢdır 3 .
Gö ründüyü kimi XIX əsrdə ―Dərbəndnamə‖üzərində Azərbaycanın üç
elm adamı çalıĢma aparsa da, əlyazman ın Azərbaycan çapı hələ də yo xdur. Onun
tezliklə çapa hazırlan ması dəyərli b ir iĢ olard ı.
Son illərdə o xucuya ingiliscədən ruscaya çevirmədə çatdırılan
qaynaqlardan biri Oruc bəy B ayatın kitabıdır 4 . QızılbaĢ B ayat boyundan olan
Oruc bəy ġah Abbasın tapĢırığı ilə böyük bir heyət tərkibində Xəzər dənizindən
Rusiyanın quzey liman ı Arxangelskə, oradan dənizlə Quzey Al mani yanın
Emden Ģəhərinə, buradan da Ġtaliya və Ġspaniyaya vardı. 1601-ci ildə buraya
çatan Səfəvi elçisi tezliklə dönüb katolik oldu. (711-ci ildən Ġspaniyaya gətirilən
islam, 1502-ci ioldə kral Ferdinand və kraliça Ġzabellanın ayrıca bir fərmanı ilə
yasaq altına alın mıĢdı). Varlı ispan ə`yanlarından birinə çevrilən ―Ġranlı Don
Xuan‖ 1604-cü ildə yazdığ ı hekayələri ispan dilinə çap etdi. Bu kitab
Azərbaycan
və Ġranın orta çağ tarixi üzrə
dəyərli qaynaqlardan biri
sayılmaqdadır. Onun 1926cı ildə Londonda ingiliscə, 1946-cı ildə Madri ddə
yenidən ispanca və 1959-cu ildə Tehranda farsca çap olun ması təsadüfi deyildir.
Farsca əlyazması ingiliscəyə, ingiliscədən isə ruscaya çevrilən
qaynaqlardan biri də Fəzlullah i bn Ruzbihan Xünəcinin ―Tarix-i-aləm-ara-yiƏmini‖ əsərid ir 5 . Müəllif Ağqoyunlu tarixçisidir. Onun kitabı Ağqoyunlulara
həsr olunan yazılar içərisində bəlkə də ço x dolğun bilik verən qaynaqlardan
1
Бакыханов А.К. Сочинения. Записки. Письма. Сост. Е.М.Ахмедов. Баку, 1983, c.
322. GeniĢ bilgi üçün bax:Минорский, adı çəkilən əsəri, s. 21-24
2
Derbend-nameh, of Historu of Derbend, from a selected T urkish v ərsion and Publlshed
with the texts and with notes illustrativə of the Historu geographi by Mirza Kazem-beg. SPB, 1881
3
Tarix-i Dərbənd-name. Пер. С тюрксого, арабского, персидского и французского,
Tiflis, 1988.
4
Книга Орудбека Баята- Дон Жуана Перидского. Пер. с англиского О.Ефендиева и
А.Фарзалиева. Баку, 1988
5
Fəzlullax ibn Ruzbixan Xundji tarix-i- alam-I Amioni Pers persidskoqo na anqlayskiy
V.F. Minorskoqo, per. S anqilisyskoqo ra russkiy T.A.Minorskoy, Baku 1987.
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biridir. Dövlətçilik qurumların ı öyrənilməsi baxımından kitabdakı bilg ilər ço x
maraqlıdır. Farsca yazılmıĢ bu kitabda Azərabycan dilindən alın mıĢ onlarla
yalnıĢ və sözcüklər iĢlən miĢdir (Qızılbörk, yuriĢ, ordu, qıĢlaq, yurd, Qal a ulus,
ölkə, gəngəĢ, qoĢun, tuq, elçi, baĢ, qul, toy və s.). görünür, müəllif Ağqoyunlu
Sultan Yaqubun qulluğundan olarkən yerli dilə yaxĢıca yiyələnə bilmiĢdi.
Kitabda Səfəvi dövləri haqqında da geniĢ məlu mat vərilir. Ancaq bu dövlətin
tarixin i boyalı səpkidə iĢıqlandıran tarixçilərdən fərqli o laraq Xünəci, Səfəvilərə
yağı gözü ilə yanaĢmaqdadır. Ağqoyunluların süqutundan sonra Orta Asiyaya
köç edən Xünəci, ġeybani xanı Səfəvilərə qarĢı cihad savaĢına s əsləməkdən
çəkin mir. (―Sizə yaraĢarmı, qeyrət qılıncını qınında saxlayasınız?‖) , 1514-cü il
Çaldıran döyüĢünə görə Sultan Səlimi alqıĢlayırdı. Bütün bunlar Fəzlu llah
Xünəci ―Tarix‖nin XV-XVII yü zilliklərin qaynaqları sırasında özünəməxsus bir
yer tutduğunu göstərməkdədir.
Farsdilli qaynaqlar sayının seziləcək b ir ö lçüdə böyüməsi nəzərə çarp ır 1 .
Mühazirə və seminarlarda Azərbaycan tarixin i öyrənənlər yu xarıda adları çəkilən
və ―Azərabycan tarixi qaynaqları‖ kitabında olmayan baĢqa qaynaqlar ü zərində
də çalıĢ malı olacaq lar. Bu baxımdan yenicə çapdan çıxmıĢ ―Qarabağnamələr‖2
ayrıca qeyd olunmalıdır.
Kitabın yazılması baĢa çat maqda ikən Türkiyə Cü mhuriyyəti Dövlət
Arxiv ləri Müdirliyi Os manlı-A zərbaycan bölgələrinin böyük bir toplusunu
Ankarada çap etdi 3 . Yaln ız xanlıqlar tarixi üçün deyil, ü mu mən Os manlıAzərbaycan münasibətləri tarixin i ço x böyük bir zaman içərisində (1575-1918)
öyrənilməsi üçün bu dəyərli ikicildlik toplunun mühüm rol oynayacağına ümid
bəsləyirik. Toplu üçün seçilmiĢ dövlət səndlərinin fotofaksimilə ilə b irlikdə çap
edilməsi mənbəĢünaslıq elminin çağdaĢ tələblərinə tam uyğun gəlir.

***
Kitabın yaran ması üçün lazım olan s ənədlərin toplan ması iĢin i
Azərbaycan tarixi kafedrasının ü zvləri p rof. S.S. Əliyarlı tarix elmləri
1
Bax: Əbubəkr əl-Qütbi əl-Əhəri. Tarix-e , ġeyx Uvəys. Farscadan t ərcümə edənlər
M.Kazımov və V. Piriyevdir. Bakı, 1984; Həmdullah Mustovfi qəzvini. Zeyl-e tarix-e qozide.
Farscadan tərcümə M.Kazımov və V. Piriyevdir. Bakı, 1986; Zeynəddin ibn Həhdullah Qəzvini,
Zeyl-e tarix-e qozide farscadan tərcümə M.Kazımov və V. Piriyevdir, Bakı, 1990
2
Qarabağnamələr, 1-ci cild. Tərtib edəni A.Fərzəliyev, Bakı, 1989; 2-ci cild, tərtib edəni
Axundov Bakı, 1991
3
Osmanlı devleti ilə Azerbaycan T urk hanlıkları arasındakı münasibətlərə dair Arxiv
belgeleri. T.C.BaĢbakanlık Devlet Arxivleri Genel Müdürlüğü. I (1578-1914), Ankara, 1993, 483 s.
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namizədləri F.R.Mah mudov, F.M. Əliyeva, L.L.Həsənova və K.K.ġükü rov
yerinə yetirmiĢdir. ―Ön söz‖ ü S.S. Əliyarlı yazmıĢdır. I,II və III bölmələrə düĢən
qaynaqları (10,11,12,14, 18, 19, 21, 29-33 və 35-50 saylı qaynaqlar çıxılmaq la)
azərbaycancaya S.S. Əliyarlı və F.R.Mah mudov çevirmiĢlər. Bu bölmələrdəki
qeyd və izahların müəllifləri də onlardır (yu xarıda yazıldığ ı kimi, bəzi
qaynaqların ilkin çapını hazırlayan mütəxəssislərin qeyd və aray ıĢlarında istifadə
olunmuĢdur). IV bölmədəki parçların Azərbaycan dilinə çevrilməsi üçün
müvafiq qeydlərin hazırlan ması iĢini S.S. Əliyarlı, F.M. Əliyeva v ə L.L.
Həsənova görmüĢlər.
Ġkinci nəĢr üçün mətn ü zərində düzəliĢ və yo xlama iĢlərin in zəh mətin i
prof. Sü ley man Əliyarlı və tarix elmləri namizədi Lalə Əliyeva çəkmiĢlər.

I BÖLM Ə
AZƏRB AYCANIN QƏDĠM TARĠXĠ
(Miladı n IV yüzilinədək)
MĠXĠ YAZI PARÇALARI
Erkən yazılı qaynaqların Cənubi A zərbaycan ərazisində qeydə aldığı ən
böyük ilkin dövlət birləĢ məsi Mannadır. Urmiya gölü hövzəsindəki bu gölün
tarixinə dair yazılı sənədlər baĢlıca olaraq e.ə. IX-VII yüzillərə aid Assuriya və
Urartu mixi yazılarındadır. Həmin sənədlər Manna ilə qonĢuluqdakı Assuriya və
Urartu hökmdarların ın buraya hərbi yürüĢlərin i təsvir etdiyi üçün hərbi
salnaməçi qaynaqlar kimi təsnif edilir. Bu qaynaqların ço xu Assuriya və Urartu
ərazisindən tapılmıĢ, bir neçəsi isə Urmiya gölü rayonunda qeydə alın mıĢdır.
Mixi yazılı mətnlərindəki məlu mat ları konkret olsa da, birtərəflidir.
Onlar bir qayda olaraq Assuriya və Urartu hökmdarının Mannaya, onun
qonĢuluğundakı torpaqlara hərbi yürüĢ zamanı çaldığı qələbə haqqında
ağızdolusu danıĢır, uğradığı məğlubiyyət haqqında isə susurlar. Lakin birtərəfli
və qərəzli olmarına baxmayaraq bu yazılar Azərbaycan ərazisində ibt idai icma
quruluĢunun dağılması nəticəsində yaran mıĢ ―ölkələr‖ , onların vahid dövlət
ətrafında b irləĢməsi, həmçinin həmin dövlətlərin əhalisin in etnik tərkibi-Manna
tayfaları, onların məĢğuliyyəti haqqında tutarlı məlu matlarla zəngindir.
Mixi yazı mətnləri əsasında Manna tarixi məsələlərin in araĢdırılması
iĢində Q.A. MelikiĢvili, Ġ.M .Dyakonov, S.M.QaĢqayın xid mətləri böyükdür,
lakin bu iĢi görülüb-bit miĢ hesab etmək yalnıĢ olardı. Urmiyaətrafı torpaqlarda
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tapılan hər bir yeni mixi yazı sənədi orada mövcud olmuĢ ―ölkələrin‖ sayını
artırır, onların və hakimlərin adları ilə bizi tanıĢ edir, əhalin i apard ığı ço xsahəli
təsərrüfatdan xəbər vərir. Belə məlu matların xüsusilə onomastika materiallarının
sayı artdıqca, onların ümu miləĢdirilməsinə həsr olunan yeni araĢdırmalara
ehtiyac duyulur. Bu baxımdan mixi yazılı mətnlər öz elmi dəyərini bu gün də
saxlay ır.
Assuriya və Urartu mixi yazılarında aĢağıda vərilən parçalar
Q.A.MelikiĢvili, Ġ.M.Dyakanov və S. M. QaĢqayın çaplarından götürülmüĢdür.
Ġzah larda son araĢdırmaların nəticələrindən istifadə olun muĢdur.

I.III SALMANASARIN 1 KALHU (NĠMRUD) 2 ġƏHƏRĠNDƏ
―QARA XATĠRƏ DAġI‖ ÜZƏRĠNDƏ KĠ SALNAMƏS Ġ
Кашкаи С.Из истории Маннейского царства. Баку, 1977, с. 58,
<…>
Mannalı
Udakin in
yaĢayıĢ
məskənlərinə
mən
yaxınlaĢdım3 .Mannalı Udaki 4 mənim silahımın parıltısından vahiməyə düĢdü və
öz həyatını xilas etmək üçün ö zünün hökmdar Ģ əhəri Zirtanı 5 qoyub getdi. Mən
onu təqib etdim; onun iribuynuzlu heyvanlarını, qoyunlarını, onun saya
gəlməyən var-yo xunu mən apardım. Onun Ģ əhərlərini mən viran qoydum,
dağıtdım, odda yandırdım.
12. II SARQONUN 6 ―TƏNTƏ NƏLĠ YAZI‖ S I
VDĠ, 1951, №3, s. 209-210
<…> Mənim boyunduruğumu daĢıyan sadiq qul, mannalı Ġranzunu tale
aparanda mən onun taxtına onun oğlu Azanı əyləĢdirəndə urartulu Ursa7 UiĢdiĢin

III Salmanasar-Assuriya hökmdarı (e.ə.858-824).
Kalhu- Assuriya Ģəhər, indiki Nimrud (Ġraqdadır).
III Salmanasarın Mannaya yürüĢü e. ə. 829-cu ildə olmuĢdur.
4
Udaki (Yalki, Ualki kimi də oxunur)-Mannanın Assuriya yazılarında ilk dəfə adı
çəkilən hökmdarı.
5
Zirta.İzirtu- Manna dövlətinin paytaxtı. Xarabalığı Ziviyənin (Saqqız Ģəhərindən 40 km
Ģərqdə) 5 kilometrliyindəki Qaplantu t əpəsi hesab edilir. Baxın: Дандамаев М.А., Луконин
В.Г.Культура и экономика древнего Ирана.М., 1980 с. 91.
6
II Sarqon –Assuriya hökmdarı (e.ə. 721-705).
7
Ursa-I Urusa, Urartu hökmdarı (e.ə. 730-714).
1
2
3
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UiĢdiĢin adamına, Zikertunun adamına, M isandiyanın 1 admına,Mannanın böyük
caniĢinlərinə öz sözünü göndərdi və onlarla yalançı danıĢıqlar apardı; onlar ö z
ağaları Azan ın meyit ini əlçat maz UauĢ dağından 2 atdılar. Öz atasının taxt ına
oturan mannalı Ulusunu urartulu Ursaya arxalandı v ə ö zünün 22 qalasını ona
təslim etdi. Ürəyimin qəzəbi ilə mən AĢĢur allahın ın saysız-hesabsız qoĢunlarını
yaraqlandırdım; mən Ģir kimi nərildədim və üzü mü bu ölkələrin fəthinə
yönəltdim 3 . Mannalı Ulusunu mənim yürüĢümün yaxın laĢdığını görüb, ö z
Ģəhərindən çıxdı və qorxu içərisində əlçatmaz dağdakı g izli yerə yerləĢdi. Onun
hökmdar Ģəhəri Ġzirtunu, onun möhtəĢəm qalalarını Ġzbiya və Armedi 4 mən fəth
etdim və alovla yandırdım. Mən əlçatmaz UauĢ dağında urartulu Ursa ilə qanlı
döyüĢ keçirdim. Ətrafna divar çəkilən 55 möh kəmləndirilmiĢ Ģəhərini, 9
əlçat maz qalası ilə birlikdə onun 8 vilayətini fəth etdim və odda yaxdım. Mannalı
Ulusunuya məxsus 22 qalanı mən onun əlindən aldım və Assuriya hüdudlarına
daxil etdim. Andiyalı Telusinanın vilayətinə qədərki Tuaya ölkəsinin 8 qalasını
mən fəth etdim, 2400 sakin ini onların sürüləri ilə birlikdə mən əsir etdim.
Zikertulu Mitatti mənim silah ımdan bərk qorxdu və öz ö lkəsinin adamları ilə
birlikdə meĢəlik dağlara qaçdı və onların yeri tapılmad ı. Onun hökmdar Ģ əhəri
Pardanı mən alovda yandırdım və onun ətrafında 23 möhkəmləndirilmiĢ Ģəhəri
fəth etdim və onların qoĢunlarını əsir etdim. Mannalılar ölkəsinin M itattiyə bel
bağlayan ġuandahul və Zurukku 5 Ģəhərlərini mən fəth etdim və onların
qoĢunlarını əsir etdim. Mən uiĢdiĢli Baqdattinin dərisin i soydum; Dayukkunu6
ailəsi ilə birlikdə mən köçürtdüm və A mattu vilayətində yerləĢdirdim; əlçat maz
dağlar arasındakı mannalı Ulusunu mənim etdiyim iĢlər haqqında eĢidərək, quĢ
kimi uçub gəldi və məni ayaqlarımı qucaqladı7 .Onun saysız-hesabsız günahların ı
günahlarını mən bağıĢladım, onun cinyətlərini unutdum, ona mərhəmət etdim və
onu öz hökmdar taxtına əyləĢdird im. Ursa və Mittatidən aldığ ım 22 qala və 2
möhkəmlən irilmiĢ Ģəhəri mən ona verdim və onun əzilmiĢ ölkəsini bərpa etdim.
Mən öz hökmdar təsvirin i hazırlatdım, onun üstündə mənim hakimim AĢĢurun
Uişdiş, Zikertu, Misandiya (və ya Andiya)- Mannanın vilayətləri.
UauĢ dağı-indiki Səhənd dağı.
3
Sarqonun bu yürüĢü e. ə. 716-cı ildə olmuĢdur.
4
Ġzibiya (Zibia, Uzbia) Saqqız Ģəhərindən 40 km Ģərqdə, Ziviyə dəfinəsinin tapıldığı zirvə
hesab olunur; Armed (Armait, Urmeyate) isə Ziviyə kəndi yaxınlığındakı Səhab kəndindəndir.
5
ġuandahul və Zurzukka (Durdukka)- Mannanın Ģəhərləri. Dur-ġarrukindəki sarayın
yazılarında möhkəmləndirilmiĢ Ģəhərlərin e. ə. 719-cu ildə Ġranzuya qarĢı qiyam etməklərini
xatırladır.
6
Dayukku (Dayaukku)- Mannaya tabe olan Massi (Missi) vilayətinin hakimi sayılır. BaĢqa
ehtimala görə, o, Midiya caniĢini olmaqla Mannaya tabe idi.
7
Sarqunun Urartuya qarĢı e. ə. 714-cü ildə yürüĢündə göstərilir ki, Ullusunu onun qarĢısına
―Özünün böyükləri və ağsaqqalları, müĢavirləri öz nəsli, onun ölkəsini idarə edən caniĢinləri və
rəsiləri ilə birlikdə çıxmıĢdır‖ Bax: Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ,
1951, с. 322.
1
2
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qələbələri haqqında yazdırd ım, onu gələcək zamanlar üçün onun hökmdar Ģ əhəri
Ġzirtuda dikəltd im.
3. AġġURB ANĠPALIN 1 ―B‖ SĠLĠNDĠRĠNDƏ KĠ YAZIS I
VDĠ , 1951, №3 , s. 238-239
[BeĢinci yürüĢümdə] mən [Mannalılar ö lkəsin in hökmdarı] AhĢerin
üzərinə yeridim. [...........] AhĢeri mən in yürüĢümün irəlilədiyin i eĢitdi və ö z
qoĢunlarını h iyləgərliklə gecə vaxt göndərdi; o, mənin qoĢunlarımla vuruĢmaq
üçün ayağa qalxdı. Mənim döyüĢçülərim onunla vuruĢdu və onu məğlub etdi.
Mən geniĢ düzənliyin 3 beru 2 uzunluqda sahəsini onların meyit ləri ilə doldurdu m.
Mənə ümid verən hakimlərim, böyük allahlar AĢĢur, Sin, ġamaĢın hökmü ilə
mən Mannalılar ö lkəsinə soxuldu m, qalib iyyətlə keçdim və yürüĢümün davamı
olaraq AyusiaĢ qalasını, PaĢa [........] su, Basutu 3 , AĢdiaĢ, Urkmiyamun, UppiĢ,
Sihua, Nazirini məntəqlərin i- səkkiz möh kəmləndirilmiĢ Ģəhəri saysız-hesabsız
kiçik yaĢayıĢ məntəqləri iə b irlikdə həyata keçirdim; Ġzirtunun özünə kimi gedib
çıxd ım, hamısını dağıtdım, uçurdum, od qoydum. M ən bu Ģəhərdən adamalrıĢ,
atları, eĢĢəkləri, iri və xırdaburnuzlu heyvan sürülərin i çıxardıb əsir apardım.
AhĢeri mən im yürüĢümün gediĢini b ild i, ö z hökmdar Ģ əhəri Ġzirtunu tərk
etdi, özünün etibarilə [istehkam] Ģəhəri Atranaya qaçdı və orada sığınacaq qurdu.
Mən onun möhkəmləndirilmiĢ Ģəhəri Ġzirtu, Urmetate və Uzbianı 4 mühasirə
etdim, buu Ģhərlədə yaĢayan adamalrı mən dövrəyə ald ım və onların ürəy ini
qopartdım, bu vilayəti mən fəth etdim, yaĢayıĢ məntəqlərini dağıtdım, uçurdu m,
yandırdım. [Bu] yeri 15 gün içində boĢaltdım, xaraba qoydum.
Öz yürüĢünü davam etdirərək, hökmdar ata-babalarımın vaxtında
mannalılardan [Assuriyadan] qopardığı və ö zlərinə götürdüyü ġurdira 5 Ģəhərinin
Ģəhərinin ətrafındakı yaĢayıĢ məntəqlərini mən fəth etdim, oda yaxdım,
qoĢunlarını əsir etdim. Bu məntəqələri mən Assuriyanın hüdudlarına qatdım.
Mən Harsi dağındakı A zakanani Ģ əhəri ilə Mannalılar ölkəsinin içərisindəki
ku mirdin lər 6 ölkəsinin baĢlanğıcına qədər [ərazidə] ArsiyaniĢ Ģəhərinin o lduğu
vilayəti alt-üst etdim və oda yaxdım...

1

Aşşurbanipal- Assuriya hökmdarı (e.ə. 669-631).
Beru-unuzluq vahidi təxminən 7 km.
Busutu, Buştu-Manna ölkəsinin Parsua ilə hüdudunda qala. Adı Urartu yazılarında
dəfələrlə çəkilib.
4
Urmeyate və Uzbia-II Sarqonun ―Təntənəli yazısı‖ndakı Armed və Ġzbiya.
5
Şurdira-Kiçik Zab çayının yuxarı axınında Ģəhər.
6
Kumirdilər- Manna tayfalarından biri.
2
3
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...[Bu] hücu mdan mən onun [EriĢteyana Ģəhərinin] vilayətini xaraba
qoydum, onun bütün ölkəsini kiçiltdim, böyük qənimətlər və ağır bəxĢiĢlərlə sağsalamat qayıtdım, Assuriya ölkəsinə gəlib çıxdım. Məni hökmdar atababalarımın vaxt ında onların əlindən Mannalıların aldığ ı [Bi] rua, ġarruikb i,
Qusune və [.......] rute kimi yaĢayıĢ məntəqlərin i-Assuriya ilə qonĢuluqdakı bu
kəndləri mən fəth etdim, onlardan mannalıları qovdum, Assuriyaya atlar, silah lar,
hərbi ləvazimat gətirdim. Mən yenidən bu Ģəhərələri məskun etdim və onları
Assuriyanın hüdudlarına qatdım. [AĢĢur] və ĠĢtar mənim hökmdarlığ ıma hörmət
etməyən AhĢerini onun qulların 1 əlinə verd ilər. Onun [ö lkəsin in adamları] ona
qarĢı qiyam qald ırdılar və onun meyitin i küçəyə atdılar. Sonra onun oğlu Ualli
onun taxtına əyləĢdi...
4. I ARGĠġ TĠNĠN 2 SALNAMƏS Ġ
Меликишивл Г.А.Урартскии клинообразные надписи.
М.,1960, с. 247-249.
ArgiĢti deyir: ....Manna ölkəsi gəld i 3 [hücumunu] mən dəf etdim, qalanı
mən fəth etdim... ö lkən i mən dağıtdım, Ģəhərlərin i mən yandırdım, 3270 adamın
hamısını mən ö ldürdüm, baĢqaların ı d iri yandırıd ım. 170 atı, həmçinin 62 dəvəni,
2411 baĢ iribuynuzlu heyvanı 6140 baĢ xırdabuynuzlu heyvanı mən sürüb
apardım. Arg iĢti deyir: Xaldi 4 allahı üçün bu Ģücaiəti mən bir il ərzində
göstərdim.
5. II SARDURĠNĠN 5 CƏ NUB Ġ AZƏ RBAYCANIN
QARADAĞ VĠLAYƏ TĠNDƏ TAPILMIġ KĠTABƏS Ġ
Меликишивл Г.А.Урартскии клинообразные надп
иси.
ВДИ.1960 №3,с.5
Xalidi A llah öz silahı ilə (?) yürüĢə çıxdı 6 , dağlıq Puluadi ölkəsinin 1
hökmdarı Kadiauya 2 (?) qalib gəld i….

1
2
3
4
5
6

Qullarının daha doğrusu təbəələrinin.
I Argışti-Urartu hökmdarı (e.ə. 786-760).
Manna hökmdarının e.ə. 776-775-ci illərdə Urartu üzərinə yürüĢü nəzərdə tutulur.
Xaliı-Urartu panteonunun baĢ allahı, hökmdar hakimiyyətinin himayəçisi.
II Sarduri-Urartu hökmdarı (e.ə. 760-730).
II Sardurinin e.ə. 747-45-ci illərdə Mannanın Ģimalına yürüĢü nəzərdə tutulur.
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ArgiĢtinin oğlu Sarduri YürüĢə çıxdı. Saduri deyir: Mən 21 qala fəth
etdim. 45 və yaxud 44 Ģəhəri mən b ir gün ərzində fəth etdim.
MöhkəmləndirilmiĢ hökmdar Ģəhəri Lib liu [ni] Ģəhərini 3 döyüĢlə aldım.

6 II ARGĠġ TĠNĠN 4 SƏRAB ġƏHƏ RĠ YAXLNLIĞINDA
TAPLMIġ KĠTABƏS Ġ5
VDĠ, 1971, № 3, S. 254.
Xalidi allah ın böyüklüyü ilə Rusanın oğlu Arg iĢti deyir: Arxi ö lkəsinə
mən yürüĢ təĢkil etdim; UĢulu ölkəsinə, Buku ö lkəsinə mən qalib gəldim6 , çaya
çatdım; oradan döndüm [və] Qirduni (?) ö lkəsi, Qitu xan i ö lkəsi, TuiĢdu ölkəsinə
qalib gəld im3 ; Rutumni (?) Ģəhərini mən fəth etdim. Mən ço xlu ölkə fəth etdim
və onları [özü mün] bac verəni etdim, həmçinin bu qalanı döyüĢlə mən ald ım…

ANTĠK DÖVR QAYNAQLARI
7. STRABON ―COĞRAFĠYA‖
Antik dövr Azərbaycanın dolğun Ģəkildə ilk təsvirini tanın mıĢ yunan
coğrafiyaçısı və tarixçisi Strabon (e.ə. 64-b.e. 24) vermiĢdir. O, A masiya
Ģəhərində (Kiçik Asiya) doğulmuĢ, fəlsəfə təhsili almıĢ, ço xlu səyahət etmiĢdi.
1
Bu kitabə Arazbaran və Qaradağ vilayətindəki inzibati mərkəzdən 5 km. Ģərqdə, Sekindel
kəndi yaxınlığında tapılmıĢdır. Puluadi dağlıq öləsi, göründüyü kimi, yazının tapıldığı rayona düĢür.
2
― Kadiau‖ adı ―Ultudiau‖ kimi də oxunub. Bax: Сальвини М.Уточнения в чтении двух
уруарских надписей в Иранском Азербаиджане-Сб. «Древний и мировая культура», М., 1981, с.
72.
3
Libliuna-Puluadi ölkəsinin paytaxtı. Xarabalığı bu kitabənin yaxınlığındadır. Buardan
arxeoloji qazıntılar zamanı Ģəhərin bürclü qala divarları, içərisində çoxotaqlı binalar və baĢqa tikililər
üzə çıxarılmıĢdır.
4
II Argişti-Urartu hökmdarı (e.ə. 713-685).
5
Bu kitabə Savalan dağınını cənub ətəyində, Sərabdan Ģimal t ərəfdə qeydə alınmıĢdır.
Eyni məzmunlu baĢqa bir yazı Sərabdan təxminən 20 km km Ģimal-Ģərqdə, Sərab-Ərdəbil yolunun
sol tərəfində tapılmıĢdır.
6
Yazıda adları çəkilən ―ölkələr‖ görünür, kitabələrin tapıldığı yerlər də daxil olmaqla,
Urmiya göülünü gündoğar səmtində yerləĢirdi.
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17 kitabdan (bölmədən) ibarət ―Coğrafiyası‖ nı o, Ro ma s ərkərdələri Luku l,
Pompey və Antoninin Qafqaza yürüĢlərindən az sonra təxminən e.ə. 7-ci ildə
yazmıĢdır. Bu əsər onun it miĢ ―Tarixi qeydləri‖ n in davamıdır. Strabon
―Coğrafiya‖ kitabında oykumen i ö z zəmanəsinin bəlli olan bütün dəlillərinin
müqayisəsi və ümumiləĢdirilməsi əsasında təsvir etməyə çalıĢmıĢdır. Buna görə
də həmin əsər tarixiĢünaslıqda antik dövrün coğrafi biliklərinin toplusu kimi
qiymət ləndirilir. Kitabın baĢlıca qaynaqları, həm Strabondan qabaq yazan
coğrafiyaçı və tarixçilər (xüsusilə Po mpeyin müĢayiətçiləri), həm də daha qədim
dövrün –IV-II yüzilliklərin in müəlliflərini, o sıradan Kaspi dənizi ətraflarına
Makedoniyalı Ġskəndərin və I Selevkin göndərdikləri
ekspedisiyalarının
baĢçıları, Heraklid (e.ə. 323) və Patroklun (e.ə. 283) hesabatları, Eratosfen,
Polibi və baĢqaların ın əsərləri o lmuĢdur. Strabonun düĢündüyünə görə,
―Coğrafiya‖ Ro manın dövlət xadimlər sərkərdələrin, in zibati idarələrin, tacirlərin
və b. tarixi-etnoqrafik məlu matlar vermiĢdir. Qafqaz haqqında, o cü mlədən
Azərbaycanın qədim dövlətləri Albaniya və Atropatena haqqında tarixi-coğrafi
arayıĢlar ―Coğrafiya‖nın XI kitabındadır.
Strabonun bu kitabını bütövlükdə Q.A.Stratanovskini rus dilinə
çevirmiĢdir. (Страбон. География. М., 1964) A zərbaycana aid verilən
məlu matlar da həmin çapdan götürülmüĢdür.
XI; 3
2. ...Ġberiyanın mərkəzindəki düzən likdən çaylar axıb keçir. Onlardan ən
böyüyü Kürdür. O, baĢlanğıcın ı Ermənistandan götürür və iti axarla yu xarıda
xatırladılan düzənə çıxaraq, Qafqazdan axıb gələn Araq [çayını] 1 və baĢqa qolları
qəbul edir, sonra isə dar vadidən [keçərək] Albaniyaya axır; çay bu vadi ilə
Ermənistan arasında otlaqlarla ço x zəngin olan dü zənliklərdən əzəmət lə axaraq,
daha çox Ģayları, o sıradan Alazan, Sandoban, Retak və Xanı 2 (hamısı
gəmiçiliyə yararlıdır) qəbul edir və nəhayət, Kaspi dənizinə tökülür. Əvvəllər o
[çay] Kor adlanırdı.
6. Bu ölkədə [Ġberiyada] 4 təbəqədən ibarət əhali yaĢayır. Birinci təbəqə
ən baĢlıcasıdır- ondan qohumluğa və ya yaĢa görə böyüyünü hökmdar seçirlər;
nüfuzuna görə isə sonraki Ģəxs ali hakim və sərkərdədir. Ġkinci təbəq-kahinlərdir,
bundan baĢqa qonĢularla çəkiĢ mələrinə baxan lar da [onlardandır]. Üçüncü
təbəqə döyüĢçülərdən və əkinlərdən ibarətdir. Nəhayət, dördüncüsü- iĢləri görən
1
2

Araq çayı-Araqvi ilə eyniləĢdirilir.
Albaniya ərazisində Kürə tökülən bu çayların indi hansılar olması hələ öyrənilməyib.
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padĢah qullarıd ır. On ların əmlakı icmada ü mu mid ir, hər [icmanın] əmlakını baĢçı
idarə edir və qoruyur1 .

XI; 4
1. Albanlar maldarlığa daha ço x meyllidirlər və köçərilərlə yaxındırlar;
lakin onlar vəhĢi deyillər və bu a görə də o qədər də döyüĢkən deyillər. On lar
iberiyalılarla Kaspi dənizi arasından yaĢayırlar; Ģ ərqə onların ölkəsi dənizə
bitiĢir, qərbdə isə iberlərlə həmsərhəddir. Qalan tərəflərə gəldikdə, (ö lkən in)
Ģimal [tərəfi] Qafqaz dağları ilə əhatələnib (bu dağlar dü zənliklər ü zərində
yüksəlir onların xüsusilə dəniz yaxınlığındakı hiss əsi Keravn dağları 2 adlanır),
sonuncu [cənub] tərəfi isə onunla həmsərhəd olan Ermənistandır; Ermənistan
qismən düzənliklərdən ibarətdir, baĢqa hissəsi isə dağlıq ö lkədir, Kamb isən 3 kimi,
orada ermənilər həm iberiyalılar həm də albanlarla qonĢudurlar.
2. Albaniyadan tökülən Kür
çayı və baĢqa
çaylar torpağın
məhsuldarlığın ı artırır, amma o b iri yandan onu dənizdən uzaqlaĢdırır,
həqiqətən, [çayın] ona gətirdiyi ço xlu töküntülər keçid ləri tutur, buna görə də
yaxınlıqdakı adacıqlar materiklə b irləĢrək, hər tərəfdən, çıxıntılı dayazlıq lar
yaradır ki, bunlardan [gəmini] qorumaq çətindir. Bu dayazlıqların daimi olaraq
öz yerlərini dəyiĢ məsi [dənizin] çəkilməsi zamanı dalğaların sahili döyəcləməsi
ilə daha da güclənir. Doğrudan da çayın mənsəbi, deyirlər 12 qoldan ayrılır;
onların bəziləri qapalıdır, baĢqaları is ə sahilə çarpan dağlalar üçün tamamilə
açıq olduğundan, gəmi dayanacaqları üçün yararsızd ır. Sah il 60 stadi4 məsafədə
hət tərfədən dəniz və çaylarla yyuylsa da, onun hər parçası keçilməzdi:
öküntüləri hətta 500 stadi məsafəyə yayılır və sahili qu msal edir. Yaxın lıqda
Ermənistandan coĢqunluqla axıb gələn Araz [dənizə] tökü lür. Lakin Arazın ö z
mənsəbinə gətirdiy i çöküntülər onun yatağını gəmiçilik üçün yarasız et məsə də,
Kür ö z yatağını [ondan ço x] doldurur.
3. Bununla belə, ola b ilər ki, bu cür adamlara dəniz ü mu miyyətlə heç
lazım deyil. A xı, onlar hətta torpaqdan onun qədir-qiy mət inə görə istifadə
etmirlər, belə ki, bu torpaq cürbəcür bostan məhsulları həm də hər cür bitkiləri
1

Bu paraqrafda Ġberiya haqqında deyilənləri QonĢu Albaniyaya da aid
etmək olar.

2
Keravn dağları- Qafqaz dağlarının dənizə yaxın Ģimal-Ģərq ətəkləri. B.A.Dori ġimali
Dağıstandakı Karamay dağları ilə eyniləĢdirilib. Bax: дорн Б. Каспии. О походах древних и
Табаристан. СПб., 1875
3
Kambisəna- Albaniyanın Ġberiya və Ermənistanla qonĢuluqdakı vilayəti.
4
Stadi-qədim yunanlarda təqribən 190 m uzunluğunda ölçü vahidi. Arazın müst əqil olaraq
dənizə axması XI kitabın 14-cü fəslində də (s. 497) qeyd edilib.

19

yetiĢdirir, həqiqətən orada, hətta həmiĢəyaĢıl bit kilər yetiĢir. Həm də yarpaq heç
bir xırda qulluq tələb et mir, ancaq bütün həyat nemətləri, bu tərəfə yürüĢ
edənlərin xəbər verd iyi kimi 1 onların ―kiklop‖ sayağı həyat tərzindən danıĢır 2 .
Bu yazıçıların (müəlliflərin-Red.) dediyin iə görə, bir dəfə əkilən torpaq 2-3 dəfə
məhsul vərir və birinci məhsul səpiləndən hətta 50 dəfə art ıq alın ır: həm də tarla
dincə qoyulmur və dəmir kotanla deyil, ağac Ģıxla Ģu mlan ır. Bütün bu düzənlik
öz çayları və baĢqa suları ilə Bab ilistan və Misir (torpaqlarından) daha yaxĢı
suvarılır, buna görə də o, həmiĢə sıx otlu görünüĢünü saxlayır və otlaqlarla
doludur. Üstəlik, burada iqlim də o ölkələrdən olduğundan daha əlvəriĢlidir 3 .
Üzü m tənəklərinin dib ini orada heç vaxt axıradək belləmirlər və yaln ız
5 ildən bir budayırlar. Cavan tənəklər art ıq ikinci il məhsul vərir, yetkin liyə
çatanda isə o qədər məhsul gətirir ki, onların ço x hissəsini Ģaxlarda saxlamq
lazım gəlir, eləcə də mal-qaraq, ev heyvanları da, çöl heyvanları da onların
ölkəsində yaxĢı ço xalır.
4. Orada adamlar gözəlliy i və hündür böyu ilə seçilirlər, eyni zamanda
onlar ürəy iaçıqdırlar, xırdaçı deyillər. Onlardan zərb o lun muĢ pullardan , adətən
istifadə olunmur və yüzdən artıq say bilməyən, onlar yalnız mübadilə ticarət i ilə
məĢğul o lurdular 4 . BaĢqa həyat məsələrinə münasibətdə onlar laqeydlik
göstərirlər. Dəqiq ö lçü və çəki onlara məlu m deyildir. Müharibə məsələlərində,
dövlət quruculuğu və əkinçiliyə onlar qayğısız yanaĢırlar. A mma onlar ermən ilər
kimi, p iyada halda, at belində yüngül və ağır silahlarla vuruĢurlar.
5. Ġberiyalılara nisbətən onlar [döyüĢə] daha çox coĢqun çıxarırlar. Məhz
onlar 60 min piyada və 22 min atllıni 5 silahladırırlar; bu qədər ço xsaylı qoĢunla
onlar Po mpeyə qarĢı çıxmıĢd ılar. Köçərilər A lbanlara, eləcə də iberiyalılara
yadellilərlə müharibədə kö məklik edirdilər. Burası da var ki, köçərilər ço x vaxt
bunların üzərinə hücu m edir, beləliklə, əkinçilik iĢlərinə mane olurdular.
1

O cümlədən Miləti Feofan (müqayisə edin: Strabon, XI, II, 2).
Odisseyada‖ mifik kikloplar haqqındakı məlumatlar əsasında cümləyə belə düzəliĢ
vərilib: ―...lakin bütün həyat nemətləri...Ģumlamadan və əkmədən yetiĢir‖. Bax: Матерталь по
историй СССР вып. 1. М., 1985, с. 33.
3
Mətni 3-4 paraqraflarında əkinçilik barəsində Strabonun dedikləri təzadlıdır. Əvvəlcə,
Albanların torpağın qayğısına qlamdıqları söylənilir, sonra torpağın ağac Ģıxla Ģumlanması və Kür
boyu düzənliyini əla suvarımasından danıĢılır, nəhayət, əkinçiliyə albanların qayğısız münasibəti
qeyd olunur. Görünür, Starbon Labniya haqqında götürdüyü materiallarla sonrakıları müqayisə
etməmiĢ, bəzən faktları qarıĢıq salmıĢdır.
4
Bu məlumatları Starbon görünür, daha qədim qaynaqlardan götürmüĢdür. Çünki, hələ e.ə.
III yüzilliyin birinci yarısında Albaniyada gümüĢ pullar zərb edilirdi. Təkcə Qəbələ dəfinəsində yerli
Albanların pullarının sayı 500-dən artqdır; onlarla birlikdə Makedoniyalı Ġskəndər Lisimax, selevki
hökmdarları və b. -nın pullarının tapılması Albaniyanı beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynadığını
göstərir.
5
Plutarxa görə 12 min atlını.
2
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Albanlar cida o x və yayla silahlanırlar; onlar dəmir zireh və böyük uzunsov
qalxan gəzdirir, həm də iberiyalılar kimi vəhĢi heyvan dərisindən dəbilqə
qoyurlar1 . Albanların ölkəsinə Kaspianan ilayəti2 də daxild ir, onun və dənizin
adı ind i itib get miĢ tayfanın adından götürülüb. Ġberiyadan Albaniyaya yol susuz
və daĢlıq Kambisəna vilayətinin içindən Alazan çayına doğru gedir. <…>
6. On ların hökmdarları da ço x gözəldir. Ġndi, onlarda bir hökmdar bütün
tayfalara baĢçılıq edir, qabaqlar is ə, hər tayfanı öz hökmdarı idarə edirdi. Onlarda
26 dili vardır, belə ki, onlar bir-biri ilə ünsiyyətə çətin girirlər. Bu ö lkədə b ir ço x
zəhərli sürünənlər, həmçinin əqrəb lər və zəhərli hörü mçəklər 3 vardır. Bəzi
zəhərli hörü mçəklərin sancması adamı gülə-gülə ölməyə, baĢqaların ın sancması
isə [adamı] həlak o la qohumlarını qüss əsindən ağlaya-ağlaya ölməyə məcbur
edir.
7. Onlar allahlardan Helios, Zevs və Selenaya4 , xüsusilə məbədi Ġberiya
yaxınlğ ında yerləĢən Selenaya
sitayiĢ edirlər. Kah in vəzisəfin i onlarda
hökmdardan sonra ən hörmətli adam yerinə yetirir. O, böyük və sıx əhalisi olan
müqəddəs vilayətə baĢçılıq edir, həm də məbədin qullarını iĢləd ir; onlardan bir
çoxu ö zünü ilahəyə qovuĢmuĢ hiss edərək üzaqgörənlik ed irlər. On lardan kimi
ilahəyə qovuĢduğunu hiss [etdirərək] müĢədə sərsəri həyatı keçirirsə, kahin əmr
edir ki, onu tutsunlar və müqəddəs zəncirə bağlayıb, bütün ili bolluq içərisində
bəsləsinlər; sonar ilahəyə qurban hazırlanan [qula] ətirli yağlar sürtüb, baĢqaları
ilə b irlkdə qurban vərirlər. Qurban vərmə aĢağıdakı qaydada görülür: bu iĢi
yaxĢı bilən bir nəfər, mərasimə görə insan qurban vermək üçün yararlı ola
müqəddəs nizə əlində, izdiham içərisindən qabağa çıxır və n izəni qurbanın
böyrünün ortasından ürəyinə sancır. Qurban yerə yıxılanda, onlar onun
yıxılmasını uyğun iĢarələr ilə bildirir və hamıya bəyan edirlər. Sonra cəsədi
lazımi yerə gətirir və hamı təmizlən mə mərasimi yaparaq, onun üstündən adlayır.
Albanlar qocalığa, nəin ki valideynlərinə, həm də yad [qoca] adamlara
həddindən artıq hörmət edirlər. Mərhumun dərdin i çəkmək və hətta onu yada
salmaq Ģərəfsizlik sayılır. Mərhu mla b irlikdə onun bütün əmlakın ı basdırırlar və
buna görə də ata malından mərhum olub, kasıb yaĢayırlar. Mənim albanlar
haqqında bildiklərim bunlardır.

Arxeoloji materillar sübut edir ki, albanların tunc dəqbilqələri də vardır. Bax: Osmanov F.L.
Qafqaz Albaniyasında maddi mədəniyyət. Bakı, 1982, s. 71-75,VI tablo.
2
Kaspiana-Albaniyanın Kürdən sağ tərfədə, dəniz sahili torpaqlarındakı vilayəti.
3
Müəllif, görünür, böyəni (böv) nəzərdə tutur.
4
Strabonun vətənində Helios GünəĢ Allahı, Zevs göy allahı, selena ay ilahəsi idi. Bu
allahların albanca adları məlum deyil. Bu dövrdə albanların dini görüĢləri haqqında bax: Алиев К.
Кавказская Албания (1 в. Дон. Э.- 1 и. Н. Э.) Бфку, 1974, с. 325-356.
1
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XI; 5
Deyilənlərə görə Albaniyadan yuxarıdakı dağlarda amazonkalar yaĢayır.
Pompeyi1 yürüĢdə müĢayiət edən və albanaların ö lkəsinə gələn Feofa 2 söyləyir ki,
skif tayfaları o lan bel və lehlər amazonkalar və albanalar arasında yaĢayırlar; bu
ölkədə həmin tayflarla amazonka lar arasında Mermodalida çayı axır. Bu yerlərə
yaxĢı tanıĢ olan baĢqa yazıçılar onların içərisində Skepsiyalı Metrodor və
Qipsikrat 3 isə iddia edirlər ki, amazonkalar Qafq z dağların ın Keravn adlanan
Ģimal ətəklərində qarqarlarla 4 qonĢuluqda yaĢayırlar. Bütün qalan vaxtlarını 5
amazonkalar yalnız ö zləri üçün istifadə edir, yer Ģumlamaq, bağçılıq, mal-qara
xüsusilə atlara qulluq et mək kimi mü xtəlif iĢlər görürlər; amazonkaların daha
güclülüləri baĢlıca olaraq at belində ovla və hərbi təlimlərlə məĢğul olurlar.
Onların sağ döĢünü uĢaq vaxtında yandırırlar ki, hər cür iĢ görəndə, xüsusilə nizə
atanda sağ əldən sərbəst istifadə etsinlər. On lar həmçinin o x-yay, döyüĢ baltası
və yüngül qalxanda ço x iĢlədird ilər; onlar vəhĢi heyvan dərisindən dəbilqə,
bürüncək və kəmər hazırlay ır. Yazdakı 2 xüsusi ayda onları qarqarlardan ayıran
qonĢu dağa qalxırlar. Ço x qədim b ir mərasimə görə isə, qarqarlar da həmçinin bu
dağa çıxırdılar ki, qadınlarla birlikdə qurban verib, uĢaq doğmaq üçün onlarla
yaĢasınlar; kim-kimlə düĢdü, onlar xəlvət, qaran lıqda görüĢürlər; qadın ları
hamilə edərək, qarqarları onları ev lərinə buraxırlar. Qadın cinsindən olan bütün
körpələri amazonkalar ö zlərində saxlayır ki, kiĢi cinsindən onlanları tərbiyə
olunmaq üçün qarqaralara vərirlər. Hər bir qarqar ona gətirilən hər bir körpəni
görmədən-bilmədən öz oğlu sayıb onu qəbul edir.
2. Mermoda6 çayı dağlardan gurultu ilə axaraq amazonkalar ölkəsindən,
Sirankena və onların arasında yerləĢən bütün səhradan keçir və Meotidaya
tökülür. Dey ilən lərə görə qaraqarlar amazonkalar ilə birlikdə bu yerlərə
Femiskiradan 7 qalxmıĢlar; ancaq sonra üsyan edib ö z köçəriləri ilə bu yerlərə
gəlib çıxmıĢ frakiyalılar və evbeylərlə birlikdə amazonkalara qarĢı vuruĢurdular;
nəticədə müharibəni dayandıraraq; onlar aĢağıda gös ətrilən Ģərtlərlə müqavilə
1
Qney Pompey –Roma sərkərdəsi (e.ə.) 106-48; e.ə. 66-65-ci illərdə Zaqafqaziya ölkələrinə,
o cümlədən Albaniyaya yürüĢ etmiĢdi.
2
Yəni Milətli Feofan.
3
Skepsiyalı metrodor və Qipsikrat- Strabondan bir qədər əvvəl yaĢamıĢ müəlliflər.
4
Starbonun qarqarlar haqqında bu yazısı onların Aranın n əslindən olması və artıq XIX
yüzillikdə Qarqar (Qarabağ) düzündə yaĢamaları haqında M.Xorenatsinin vədiyi məlumatlarla
müqayisəsi göstərir ki, qarqarlar ən qədim laban tayfalarında biridir. Тревер К. Очерки…, с. 48-49
5
Yəni ilin 10 ayı.
6
Mermoda, Mermodalida- Azov dənizinə tökülən çaylardan biri.
7
Femiskara –Kiçik Asiyada ölkə.
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bağladılar: bir-b iri ilə yaln ız ondan ötrü ünsiyyətədə olacaqlar ki, uĢaqları olsun,
hər tayfa ilə müstəqil yaĢasın.
Amazonkalar haqqında rəvayətdə nə isə bir anlaĢılmazlıq var. ĠĢ
burasındadır ki, bütün baĢqa rəvayətlərdə mifik və tarixi ünsürlərə ad qoyulub.
Axı dastan, əfsanə və möcüzələr mif adlanır, tarix isə istər qədim və ya yeni
olsun həqiqəti tələb edir, möcüzəyə onda yer yoxdur və ya ona az rast gəlinir.
Amazonkalara gəldikdə isə onlar haqqında həm əvvəllər, həm də indi söylənilən
rəvayətlər tamamilə ağlasığ maz və du manlıdır. Məslən, ki inanar ki, nə vaxtsa
qoĢun, Ģəhər və yat tayfa kiĢilərsiz, yalnız qadınlardan ibarət olub? Bundan baĢqa
hələ kim [inanar ki], [bu tayfa], hətta özgə torpaqlara basqınlar edərək, təkcə
qonĢu tayfaları məğlub et məklə kifayətlən miĢ, bu qoĢun indiki Ġnoniyaya qədər
gəlmiĢ hətta dəniz arxası yürüĢlə Arrkt ikaya kimi gedə bilmiĢdir?..
6. Ġndiki Qafqazın daha yüksək hissələri Albaniyada, Ġberiyada, kolxlar
və qenioxlar ölkəsindəki ən cənub yerlərd ir. Yu xarıda göstərildiy i kimi, orada
elə tayfalar yaĢayır ki, Dioskuriadaya 1 gedirlər, on lar baĢlıca o laraq ora duz üçün
gedirdilər. Bu tayfalardan bəziləri dağın zirvəsində yerləĢir, baĢqaları isə
meĢəlik dərələrdə yaĢayır, əsasən vəhĢi heyvan əti, cır meyvə və süd ilə
qidalanırlar. QıĢda dağ zirvələri əlçat mazdır, yayda isə adamalar qar və buza
görə, çıxıntılar bərkidilmiĢ xam gönün iri parçalarını ayaqlarına bağlayıb ora
çıxırlar. AĢağı düĢəndə isə, Atropat Midiyasıdan və Ermənistan Masiy dağında
deyildiyi kimi, öz yükləri iə dəri ü zərinə u zanıb bu zun üstü ilə sürüĢürlər. Lakin
orada çəkmələrin altına diĢli çarxlar bağlayırlar. Qafqazın zirvələri beləd ir.

XI; 13
1. M idiya iki hissəyə ayrılır. Bu hissini Böyük M idiya adlandırırlar ki, baĢ
Ģəhəri Midiya dövlətinin paytaxtı olmuĢ böyük Ģəhər Ekbatandır. (Hələ indi də o
parfiyalıların paytaxtıd ır, onların hökdarları isə ən az yayı burada kerçirirlər,
çünki M idiya soyuq ölkədir; q ıĢda onlar Dəclə üzərində, Babilin yaxınlığındakı
Selevkiyada qalırlar). Ġkinci h issə- Atropat Midiyasıdır. O ö z adın ı s ərkərdə2
Atopatdan alıb, hansı ki bu ölkənin, Böyük Midiya kimi Makedonyalılara tabe
olunmasına yol vərmədi. Doğrudan da, təntənə ilə çarla edilən Atropat öz hökmü
ilə bu ölkən i müstəqil elan etdi və indi də varsilik onun ailəsində qalır; çünki
onun nəsilərə erməni və suriya çarları, sonaralar is ə Parfiya [çarları ilə] n ikah
əlaqələrinə girdilər.
1

K.V.Dioskuriadanı (Очерки…,92) Suxumi ilə bağlayır.
Qavqamel (Arabela) döyüĢündə (e.ə. 331) Atropatın Misdiya atlı korpusuna baĢçılıq etməsi
(III Daranın sərkərdəsi olması) nəzərdə tutulur.
2
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2. Bu ölkə Erməsitan və Matiandan 1 Ģərqdə, Böyük Mit ianadan qərbdə və
hər iki ölkədən Ģimalda yerləĢir; o cənubdan Matianaya və Hirkan dənizin
çuxurunun yanındakı v ilayətlərə qonĢudur. Bu ölkə hərb i qüvvə baxımından
kifayət qədər böyükdür, belə ki, o Apollonidin dediyinə görə, (döyüĢə) , 10.000
atlı və 40.000 p iyada çıxara b ilir. M idiyadakı Kapavta gölündə duzun
kiritallaĢması və çökməsi baĢ vərir. Bu duz g iciĢ mə və xəstə əhval-ruhiyyəsi
törədir. Bu xəstəliy in Ģəfavərici vasitəsi zeytun yağıdır; Əgər b ilmədən paltarı
göldə yuyublarsa, duzla çirklən miĢ paltarı Ģirin su təmizləyir. Doğrudur,
atropatenlilərin güclü qoĢunları var idi: ermən ilər və parfiylılar tez-tez onun
ölkəsini viran edird i. Lakin onlar müqavimət göstərir və zəbt edilmiĢ torpaqları
geri alırlar; məsələn ermənilər ro malların hakimiyyəti altına düĢdükdə
atropatenlilər, onlardan Simbakanı zəbt edərək Sezarla dostluq münasibətlərinə
girib sülh bağlayırdılar; eyni zamanda onlar parfiyalıları da qane et məyə
çalĢırdılar.
3. On ların yay paytaxt ı düzən likdə yerləĢən Qazakadır, qıĢ paytaxt ı is ə
güclü Vəra qalasıdır ki, parfiyalılar ü zərinə yürüĢü 2 zamanı [onu] Antoni
mühasirə et miĢdi. Bu qala, Antonini parfiya yürüĢünü təsvir edən və həmin
yürüĢlərdə sərdar kimi iĢtirak edən dostu Dellin in verdiyi xəbərə görə,
Ermənistanı Atropatenadan ayıran Araz çayından 2400 məsafədə yerləĢir. Bu
ölkənin bütün vilayətləri məhsuldardır, Ģimalı isə dağlıqdır və sərt soyuqdur;
burada dağlı tayfalar o lan kadusilər, amardlar, tapirlər, kirt ilər və baĢqa köçəri
və quldurluq edən xalq lar yaĢayır. A xı bu xalq ları Zaqru və Nifatu dağları boyu
səpələniblər...
4. Kadusilər piyadaların miqdarına görə arian lardan b ir az geridə qalırlar;
onlar əla cidaatandırlar; dağlıq yerlərdə onlar at lıların yerinə vuruĢurlar. Lakin
Antoninin yürüĢü onların təbii Ģəraitinin deyil, onun bələdçisi, erməni çarı
Artavasd çətinləĢdirdi, hansının ki, Antoni düĢünmədən onun məsləhətçisi ö z
hərbi planların ı həyata keçirən etdi. (A mma o g izlində ona qarĢı qəsd
hazırlamıĢdı). Doğrudur, Antoni çarı cəzalandırdı, lakin, ço x gec, ro malılar üçün
bir ço x fəlakətin günahkarı o landan sonra, həm də təkcə Artavasdı deyil,
həmçinin Fərat ü zərindəki Zaq madan Atropaten s ərhədlərinə kimik 800 stadi
uzunluğunda yolu dağlarla, yolsuz yerlər və dolamalarla, daha doğrusu, düz
yoldan iki dəfə u zun yolla Antonini gətirən baĢqa bir bələdçin i də [cəzalandırd ı].

1
Matiana (Matiena)- Antik müəlliflərə görə matienlərin (qədim xurrəmilərin) yaĢadığı ölkə.
BaĢqa ehtimala görə Urmiya gölünün günbatanında yerləĢirdi.
2
T anınmıĢ Roma sərkərdəsi Mark Antoninin (e.ə. 83-30)Parfiya yürüĢü e. ə. 36-cı ildə
olmuĢdur.
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8. K.P. PTOLEMEY. ―COĞRAFĠYA DƏRS LĠYĠ‖
Antik dövr Qafqaz A lbaniyası haqqında yazan müəlliflərin biri də II
yüzilliyin tanın mıĢ coğrafiyaçısı və astronomu Klavdi Ptolemeydir (70-147). O,
imperator Mark Avərlin in (161-180) müasiri olmuĢdur. K.Ptolemey özündən
qabaq Albaniya haqqında məlu mat verən yunan-roma müəlliflərinin, xüsusilədə
I yüzilin coğrafiyaçısı Marin Tirlini quru və dəniz yolları ilə topladığı
məlu matlardan istifadə et miĢdir. Əsərdə Albaniyanı hüdudları gös tərilmiĢ, onun
gözə çarpan 29 Ģəhər və kəndi, dağ aĢırımları və baĢqa coğrafi koordinatları
verilmiĢdir. ―Coğrafiya dərsliy ində‖ Albaniya haqqında materilların
araĢdırlmasın ı çətniliklərinə baxmayaraq, həmin əsər ilk növbədə Azərbaycanın
tarixi coğrafiyasını öyrən mək üçün dəyərli mənbədir.
Əsərdə Skifiya və Qafq za aid vərilən məlu mat ları V.V. Lat ıĢev yununa
dilindən rus dilinə çevirmiĢdir. Müəllifin albaniya haqqında yazd ıqları əsasən,
aĢağıdakılardan ibarətdir.
V KĠTA B. 8-CĠ FƏSĠL
<…>
Kaspi dənizi yaxlınlığ ında udlar, olondlar, isodlar və qerrlər yaĢayır 1 .

V KĠTA B, 11-CI FƏSĠL
[1] Albaniya Ģımalda Sarmatiyanın təsvir eilən hissəsi ilə, qərbdəgöstərilən xətt boyu Ġberiya ilə, cənubda, Ġberiya hüdudlarından Hirkan
dənizinə2 , Kürün 790 40´- 440 30´ koordinatlarındakı mənsəbinə doğru Böyük
Erməsitanın bir h issəi ilə, Ģərqdə isə -Hirkan dənizin in buradan [Kü rün
mənsəbindən’ Soana çayına kimi uzanan hiss əsi ilə aĢağıdakı təsvirə uyğun
olaraq [həmsərhəddir].
1
Bu tayfalar cənubdan Ģimala doğru istiqamətdə yerləĢdiklərinə doğru sadalanıb. Elmi
ədəbiyyatda udları B.Pilinin adını çəkdiyi udinlərlərlə eyniləĢdirmək fikri var, lakin müəllif onların
Kaspi dənizinin Ģimal-qərb sahilində yaĢadığını söyləyib. Herrlər görünür, K.Ptolemeyin Albniyada
qeydə aldığı Herr çayı vadisində yaĢayırdılar; oxĢar etnonim, Stabon və Plutarxın yazısına görə,
albanlarla amazonkalar arasında yaĢayan hellərlə bağlıdır.
2
Hirkan dənizi- antik müəlliflərin, dənizin Ģimal- Ģərq sahilində yaĢayan hikranların adına
uyğun olaraq, Xəzər dənizində vərilən ad dəniz sahillərinin kaspilər və albanlar yerləĢdikləri
hissələrinə müvafiq olaraq, həmin dənizin B.Pilini Kaspi dənizi və Alban dənizi adlandırmıĢdır.
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[2] Soana çayının 860 -470 koordinatları olan mənsəbinin ard ınca:
Telayba Ģəhəri.......................................85
Herr çayının mənsəbi............................840 30
Gelda Ģəhəri.........................................83 0
Kaysi çayının mənsəbi.........................820 30´
Albana Ģəhəri................................... ...810 40´
Alban çayının mənsəbi........................800 30´
[və]Qaytara Ģəhəri..............................790 30´
Ondan sonra Kür çayının mənsəbi .....790 40´
[gəlir];

-

460 40´
460 30´
460 -30´
460
450 50´
450 30´
440 -45´
440 30´

[3] Albaniyadakı Ģəhərlər və kəndlər bunlard ır: Ġberiyadan və Qafq zadan
axıb gələn və Kürə (O bütün Albaniya və Ġberiya boyu axaraq Erməsitanı
onlardan ayırır) tökülən çay 1 arasında:
Taqoda......................................................77 0 30 - 460 50´
Bakriya......................................................77 0 - 460 30´
Sanua........................................................7700 40´- 460 40´
Dehlane.....................................................770 20´ - 450 45´
Niqa...........................................................770 20´
450 15´
[4] Göstərilən çay və həmçin in Qafqazdan axan Alban çayı arasında:
Moseqa ............................................................790 - 470
Samunis...........................................................790 - 460 40´
Ġobula..............................................................78
- 460 20´
0
Ġuna..................................................................79
- 460
0
Embo laya.......................................................78 30 ´ - 450 40´
Adiabla............................................................790
- 450 30´
0
Mamexiya.......................................................79 45´ - 450 40´
Ossika..............................................................770 30 ´- 440 45´
Sioda..............................................................780 15 ´- 440 40´
Baru ka..............................................................790 20´ - 440 40´
Bundan baĢqa Alban qapıları, deyildiyi kimi, 800 -470 altındadır.
Ptolemeyin bu anonim çay haqqında yazdığını Pilinin etdiyi t əsvirlə (―...Qafqaz
dağlarında axıb Kür çayına [tökülən] Okazan çayı...‖) müqayisə etdikdə onun Alazan çayı olduğu
aydınlaĢır.
1
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[5] Alban çayı və Kür çay ı arasında:
Xabala..............................................................800 - 470
Xobata..............................................................80 0 30´ - 460 -45´
Moziata ............................................................800 - 460 20´
Misia.................................................................810 - 460 20´
Xadaxa..............................................................81 0 - 460
Kaysi çarı və Herr arasında:
Tiblis...............................................................840 15´ - 460 50´
[6] Albaniya yaxın lığ ında iki bataqlıq ada vardı: aralarındakı boğazın
koordinatlaeı belədir: 870 30´ – 45 0 1
9. BÖYÜK PĠLĠNĠ ― TƏB ĠƏT TARĠXĠ‖
Böyük Plin i (Qay Plini Sekundi) b. e. ə. I yüzildəki A lbaniya və albanlar
haqqında yazan antik müəlliflərin ən tanın mıĢıdır. Ro mza yazıçısı, alim və
dövlət xad imi B.Pilini (23-79) imperator Tit Falv i Vəspasianın (69-79)
himayəsində olmuĢ, Narbon Qaliyası və Ġspaniyada imperator prokuratoru
vəzifəsini daĢımıĢ, kampaniya vilayətindəki Mizenda donanma baĢçısı ikəm,
Vəzuv i vulkanın püskürməsi zaman ı həlak o lmuĢdur.
B.Pilinin tarixə aid əsərləri (Taist adları çəkib) zəmanəmizə gəlib
çatmamıĢdır. Yalnız 37 kitabdan ibarət ―Təbiət tarixi ‖- ―Naturalis histora‖
müstəsnadır. Təb iət elmləri üzrə antik dövr ensiklopediyası sayılan bu əsərdə
(327 yunan və 146 latınd illi əsərdən istifadə edilib ) tarixi üçün də q iy mətli
məlu mat tapılır. O cü mlədən, A lbaniyanın baĢ Ģ əhəri, ölkənin təbiəti əhalisi,
albanların məiĢəti haqında maraqlı parçalar vardır.
Əsərdəki Skifiya və Qafqaza aid materialları V.V. LatıĢ ev latın d ilindən
rus dilinə çevirmiĢdir. (bax: Известия древних писателей, греческих и

Qədim Albaniyanın hüdudları, onun Ģəhər və kəndlərinin tarixi, Albaniyada Ģəhərsalma və
baĢqa problemlərinin həll edilməsi üçün Ptolemeyin göstərdiyi coğrafi adların öyrənilməs böyük
əhəmiyyət daĢıyır. Bu iĢə ötən yüzilin ortalarından baĢlanmasına baxmayaraq, tədqiqatçılar
(A.Yanocvski, B.A.Dorn, S.V.YuĢkov, K.V.Terev ər, S.N. Muravyov və b.) söylədikləri fikirlərdə
uyğunsuzluq çoxdur. Bunun səbəbi odur ki, Ptolemeyin göst ərdiyi coğrafi enlik və uzunluqlar indiki
meridian və paralellərdən kəskin Ģəkildə fərqlənir, ona görə də həmin tədqiqatçılar çıxardılaqları
nəticələri ehtimallardan almıĢ, tarixi-filoloji səpkidə araĢdırma aparmamıĢlar. Beləliklə, Ptolemey
xəritəsi tarixĢünaslıqda problem olaraq qalır və öz elmi tutarlarını gələcək üçün saxlayır.
1
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латинских, о Скифии и Кавказе т. II, вып. 1, СПб , 1904, с. 16-200), Albaniya
haqqındakı aĢağıdakı parçalar həmin çevirmədən götürülmüĢdür.
VI KĠTAB
§26. Kür çayı öz baĢlanğıcın ı Hen io x dağlarından (baĢqaları onu Koraksi
adlandırır) götürür, Araz və Fəratın baĢladığı dağdan, ondan (Fəratdan) 6000
addım məsafədən [babaĢlayır]; o Uzi çayın ı ö zünə qəbul ed ir və ö zü, yazıçıların
(müəliflərin.- Red.) əksəriyyətinin fikrincə , öz sularını Kürün yatağından Kaspi
dənizinə aparır....[29]. Kürdən baĢlayaraq, bütün düzənlikdə Alban tayfaları,
sonra iberlər yerləĢir; onlar birincidən Qafqaz dağlarından axıb Kür çayına
[tökülən] Okazan çayı 1 ilə ayrılırlar. A lbaniyada baĢ Ģ əhər Kalabakd ır..... 2
Albaniya sərhədlərindən baĢlayaraq, dağların bütün sinəsi boyu silvlər 3 adlı
vəhĢi tayfa, aĢağıda isə lupenilər 4 , sonra didurlar 5 və sodlar yaĢayır.
§ 30. Onların arxasında ço xların ı s əhvən Kaspi [qapıları] adlandırd ığı
Qafqaz dağları yerləĢir...
§ 36. Dənizə g iriĢ sağ tərəfdəki boğazın kənarında skif tayfası olan
[udinlər] yaĢayır. Sonra sahil boyu, rəvayətə görə, Yasondan törəyən albanlar
[yaĢayır]; dənizin onların qarĢısındakı hiss əsi Alban dənizi ad lanır. [39]. Qafqaz
dağları boyu yerləĢən bu tayfa[lar], deyildiy i kimi, Ermənistan və Ġberiyanın
sərhədlərini təĢkil edən Kür çayına kimi gəlib çatır. On ların dəniz sahili
torpaqları və udin tayflarından yuxarıda sarmat ların, dorsların torpaqları u zanır,
onlartın arxasında isə artıq xat ırladılan amazonkalar və savromatlar [yerləĢir].
Kas və Alban, sonra baĢlanğıcını Qafqaz dağlarından götürlən Kamb is, sonra
yuxarıda deyildiy i kimi, Koraksi dağla rından axan Kür Albaniyadan keçərək

1

Okuzan çayı- Alazan çayı, I yüzilin sonunda Albaniyanın (Ġberiya) ilə qərb sərhəddi.
Kabalaka- Qəbələ, e. ə. IV- b.e. V yüzillərində Qafqaz Albaniyasının paytaxtı. Xarabalığı
Qəbələ rayonunun Çuxur kəndi yaxınlığındadır.
3
Silvlər- Albaniyanın şimal sərhəddi yaxınlığında tayfa, erməni mənbələrindəki çilblər.
4
Lupenilər- (erməni m ənbələrində lpinlər, lbinlər)- Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində
K.V. Trevəre görə, Alazan vadisində yaşayan Alban tayfalarında biri.
5
Didurlar (erməni mənbələrində didoylar) müasir didoyların (Dağıstan) ulu babaları
sayılırlar.
Pilini həm də qədim türklərdən yazan antik müəlliflərdən biridir. Herodatda iürk və türreket
(Strabonda- ürk?) adlanırılan bu etnoslar Plinidə və Pomponi Meleda türklər (Turcae) kimi yad
edilir. Bu məlumat Dionisi Periegetin aşağıdakı arayışı ilə səsləşir: “Kaspi dənizi mənsəbinə yaxın
skiflər, sonra hunlar, onlardan sonra kaspilər, dah sora isə döyüşkən albanalr və kadusilər...,
yerləşmişlər.”
2
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dənizə tökülür. Aqrippanın 1 verdiyi məlu mata görə, [Kas] çayından baĢlayaraq
bütün sahil ço x yüksək qayalardan ibarət olduğu üçün 425 min addım boyu
keçilməzd ir. Kürdən sağıda dəniz Kaspi adını daĢıyır; sail boyu kaspilər
yaĢayır.[40] Bu rada ço xların ı hətta son vaxt Korbolunun Ermənistana yürüĢündə
iĢtirak edənlərin səhvini düzəlt mək lazımd ır; onlar Ġberiyadakı qapları Kaspi
qapıları ad landırırlar ki, bizim dediyimiz qafqaz qapıları adlan ır; həmin ad
oradakı vəziyyətə dair göndərilən xəritələrdə var.
Ġmperator Neronun 2 hədə-qorxusu da guya Kaspi qapılarına aid imiĢ,
halbuki orada o qaplar nəzərdə tutlurdu ki, Ġberiyadan sarmat ların torpağını
aparır... doğrudur, kaspi dənizi xalq ıarını baĢqa qapıları da var, yalnız bu barədə
böyük Aleksandırın müĢayiətçilərin in söylədiklərindən məlu mat almaq olar.
§ 50 Bütün Kaspi dənizi boyu çoxlu adalar səpələnib, onlardan biri
Zizata daha məĢhurdur.
VII KĠTA B
§9. Nikeyli Ġsiqon yazır ki, .... A lbaniyada alagözlü adamlar doğulur ki,
uĢaqlıq çağlarında çal saçlıdırlar və gecələri gündüzdən daha yaxĢı görürlər.
VIII KĠTAB
§ 149 Böyük A lkesandrın Hindistana yürüĢü3 zaman ı Alban çarı ona
qeyri-adi böyüklükdə bir köpək bağıĢladı. Onun görkəmindən xoĢlanan çar onun
üstünə ayıların, sonra qabanların, nəhayət, xallı maralların buraxılmasını əmr
etdi, ancaq o [it ] nifrətlə, tərpən məz halda u zanıb qald ı. Bu nəhənglikdə
heyvanın belə süstlüyündən kefi pozulan cəsur çar onun öldürülməsin i əmr etdi.
Bu haqda xəbər alban çarına 4 çatdı. Beləliklə, o baĢqa bir it göndərərək üstəlik
də bidirmiĢdi ki, Aleksandr onu xırda heyvanlarla deyil, Ģir v ə ya fillə sınaqdan
keçirsin...
XXXI KĠTAB

1
Aqrippa (Mark Vipsani Aqrippa e. ə. 63-12)- Roma imperatoru Avqusutun silahdaşı,
sərkərdə. Onun coğrafi izahatlarında (zəmanəmizə çatmayıb) Strabon və Pilini də istifadə etmişlər.
2
Neron b.e. 54-68 –ci illərdə Roma imperatoru.
3
Makedoniyalı İskəndərin e.ə. 327-ci il yürüşü.
4
Mətnin iki yerində “Alban çarı” ifadəsi işlədilib. Bu hekayət (III yüzilin Roma yazıçısı Yuli
Solinin əsrərində də vardır.) Albaniyada hökmdar hakimiyyətinin hələ e. ə. IV yüzilin ikinci
yarısında mövcud oduğunu göstərir.
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§ 74. Kaspi qapıları yaxın lığ ında duz çay ları deyilən (çay larda) çay
suyunun üzü duz halında elə qatılaĢır ki, qalan su sanki buz qalığ ı altında axır....

II BÖLMƏ
AZƏRB AYCAN IV –XII YÜZĠLLƏRDƏ
ĠLKĠN ORTA ƏSR QAYNAQLARI

KĠTAB Ġ –DƏDƏ M QORQUD
―Kitabi Dədəm Qo rqud‖ Azərbaycan ədəbiyyatını ilkin və Ģah əsəri
olmaqla yanaĢı, A zərbaycan tarixinin ana qaynağıdır. Ġndiki elmi b iliklərə
arxalanaraq, Kitabın aparıcı və baĢlıca möv zuların ın ço x-ço x uzaq lara, hələ
ibtidai icma quru luĢunun dağıldığı v ə ―hərb i demokrat iya‖ inistututlarını
yaĢadığı zaman lara gedin çıxdığ ını söyləmək olar. Bir ço x yüzillər boyu Ozan
sənətinin kürəsindən keçərək, bu möv zular art ıq VI-VII əsrlədə yazıya alın mıĢ,
fars (pəhləvi) və ərəb dillərinə də ―Oğuznamə‖ (Oğuz kitabı) adı ilə çevrimiĢdir.
Kitabın iki əsrə yaxın öyrənilmə tarixində böyük xid məti olan rus türko loqu V.V.
Bartoldun ilk dəfə yazdığ ı kimi, o, islamın yü zilliyində yəni VII əsrdə qafqaz
mühit ində- Dərbənd keçidi ilə Ermən istan yaylası arasındakı torpaqlarla
bəstələnib yaranmıĢdır. Ancaq kitabın yaĢının açarı onun özündədir, boyların öz
yarpaqlarındadır. Kitabın əlyazmasında
oğuzlar
dönə-dönə müsəlman
adlandırılsalar da, bu oğuz cəmiyyəti əslində islam və Ģəriət qaydalarından
kənarda durur. Bu oğuzlar hələ də ―allah‖ yerinə dah ço x ―tanrı‖ (tenqri)
iĢlədirlər. Kitabda ―tanrı ‖ sözü 73, ―allah‖ sözü isə (―A llahu-Səməd‖) variantı
ilə 54 yerdə iĢlən miĢdir. Hətta b ir neçə yerdə Qurandakı ―allah-taala‖ yerinə
―tanrı-taala‖ yazılmıĢdır, yəni ―taala‖ sözü sözü saxlanmaq la kliĢedən ―allah‖
sözü götürüb yerinə tanrı sözü qoyulmuĢdur. Halbu ki klassik islam mühit ind ə
yaranan abidələrin heç birində allah anlay ıĢı islamqdanqabakı yerli ilahi adları
ilə əvəz olun mamıĢdır və o luna da bilməzd i. Deyilənlər yanaĢı, oğuz igid ləri
bütün oğuzlar hələ ruhani xid mət i nə o lduğunu bilmirlər, onalrın ö zlərinin mo lla,
seyid və müəzzinləri yo xdur: hardanda gəlmiĢ ―saqqlı u zun‖ bir tat əri azan
―banlamaqdadır‖. On lar uĢaqlarına anadan doğulan kimi ad qoymurdular.
Yeniyet mələr yaln ız 15 yaĢına dolduqda və igidilik göstərib ―ərlik iĢlədəndə‖ ad
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alırdılar, bu adla islamdan ço x-ço x qabaqlarda Oğuz dədələrin yaĢatdığı türk
adları idiĢ Halbuki, Ģəritə götə uĢaqlar doğulan kimi onlara Allahın,
peyğmbələrin ,imamların adları vəriməli idi. Oğuzların qadınları bütün ―qızgəlinləri‖ çadra, yaĢmaq nə olduğunu belə b ilməyirlər; kiĢilər isə yalnız bir
qadınla ailə qururlar. Ġslam və Ģəriət in əksinə o laraq, onların hamısı
təkarvadlıd ır, heç bir nə b ir və ya iki arvad saxlay ır. Oğuz ərləri ―ağ ü zü m‖ dən
sıxılmıĢ çaxır içirlər, ―igidlərlə yeyib-içirlər‖, yeniyet mələrə ad vərildikdə də
―yeyib-içmə‖ aparılır. Kitabın filo loji baxımdan araĢdırılması da bunu göstərir:
boylardakı nəzm parçaları artıq X-XI yüzillərdə kö k salmağa baĢlamıĢ ―əruz‖ və
―heca‖ vəznlərindən götürülmüĢdür. Bu parçalar əruz və heca Ģeir ölçüsünün
minillik hücumlarında qabaqlar yaranıb yayılmĢ olan qəbilədə biçilmiĢdir.
Kitabın ədəbi qəhrəman ları da, onu yazıya alan b ilik ərənlər də hələ ―nəzm‖,
―Ģeir‖, ―Ģaiir‖ kimi sözləri tanımır və iĢlət mirlər. Onlar hələ Ģeir, bayatı da
qoĢmurlar, ―sor soylayır‖ (soylama qoĢur) , ―bor boylayayırlar‖. Beləliklə,
―Kitabi Dədəm Qorqud‖ islamın ilkin çağına düĢ ən yazı sənət abidəsdir.
AĢağıda gətirlən parçalar Kitabın Drezden əlyazmasının fotosurətindən
alın mıĢdır. Parçalarda əlyazmasının üslub və yazılıĢ qaydasını olduğu kimi
saxlamağa çalıĢmıĢıq.
7 DUXA QOCA OĞLU DƏ LĠ DOMRUL BOYINI
BƏYAN EDƏ R, XANIM HEY
―Kitabai Dədəm Qorqud‖. Drezden əlyazması, s. 154-170
Məgər xan ım, Oğ zuda Du xa Qoca oğlı Dəli Do mrul derlərd i bir ər
vardı. Bu quru çayınq ü zərində bir körpi yapdırmıĢdı. Keçəndən otuz üç akça 1
alurdi, keçməyənindən dögə-dögə qırk akça alurdu. Buna neçün belə edərdi?
Anunq çun ki, məndən dəli, məndən güclü ər varmıd ır ki, çıqa mənimlə savaĢa
deyirdi. Mənim ərlig im, bahadurlig im, cılasunligim, yigit lig im Ru ma, ġama
gedən çavlana deyirdi. Məgər bir gün körpisinin bir yamacında b ir bölkü oba
1
Akça-tarixi qaynaqlar üzrə türki, kımık, qaraim, qaraçay-balqar, qazax, qırğız və tatr
dillərində tərkibindən asılı olmayaraq, ―metal pul‖, ―pul‖, özbəkcə və azərbaycanca isə ―gümüĢ pul‖
çalarında iĢlənmiĢdir. Ancaq ―Koroğlu‖ dastanındakı ―axçasız-ppullsuz aĢığam, pulum yoxdur alam
səni‖ (Koroğlu, Bakı, 1965. S. 37) sözləri dilimizdə ―akçanın‖ ―pul‖ sözü ilə yanaĢı ona sinonim kimi
iĢləndiyini açıq-aydın göstərir. Hə də semantika baxımından ―akça‖ metalın dümağ, ağappaq
olduğunu deyil onun yalnız ağımtıl, açıq rəngə çaldığını, yəni metaldan rəng xüsusiyyətlərinin bütöv,
tam olmadığını bildirir. Belə xüsusiyyət isə təkcə gümüĢə yox, qalay qatılmıĢ misə və bürüncə də
məxsusdur.
―Akça‖ nın bir termin kimi türk dillərində XI-XII yüzillərdən iĢləndiyi bəllidir. Yeni
araĢdırmalar üstündə Yenisəy run əlifbası ilə ―akça‖ yazılmıĢ bürünc pulun da yayıldığın sübut edir.
XIII yüzildən Tabzon imperiyasında aspar (akça), 1728-ci ilədnsə Osmanlı dövlətində bilavasitə akça
adlana gümüĢ pul buraxılırdı.

31

qonmuĢ idi. Ol obada bir yaxĢı, xub y ıgıt sayru düĢmüĢ idi. Allah əmri ilə o y igit
öldü. Kimi oğul deyü, kimi kartaĢ deyü ağladı. Ol yig it üzərinə möhkəm qara
Ģivən oldı. Nagahandan Dəli Do mru l çapar yetdi. Aydır: Mərə qavatlar, nə
ağlarsız, mənim körpım yanıda bu qovğa nədir, n iyə Ģivə edərsiz, dedi. Ayıtdılar:
xanım, bir yaxĢı y igidimiz ö ldi, anqa ağlarsız dedilər. Dəli Do mrul aydır: Mərə,
yigidinqizi kim öldürdi? Ayıtdılar: Vallah, bəy yigit, allah təaladan buyruq od ı.
Al qanatlu Əzaril ol yig ıdinq canın aldı. Dəli Do mrul aydır: Mərə, Əzarail
dedügün qüz nə kiĢid ir kim adamınq canın alur? Ya qadir A llah birliginq,
varlığ ınq haqıçün, Əzaril mənim gözü mü göstərgil. SavaĢayım, çəkiĢəyim,
dirəĢəyim, yaxĢı yigind inq canın qurtaray ım. Bir dəxi yaxĢ ı y igindq canun
almaya dedi 1 . Qay ıtdı döndi Dəli Do mrul evinə gəldi. Həq təalaya Do mru lunq
sözi xoĢ gəlməd i. Bak, bak , mənə dəli qavat. Mənim birligim b ilin məz
biriligü mə Ģükr qılmaz. Mənim ulu dərgahıma gəzmənlik eyləyə dedi. Əzarailə
buyruq elədiyi kimi, ya əzrail var, o dəxi dəli qavatın gözinə görüngil, bənzini
saratığıl dedi;
Canın xırlatğıl alğıl dedi 2 . Dəli Do mrul qırq yig idnən yeyüb-içüb
oturarkən nahagandan Əzaril çıqa gəldi. Əzarili nə çavuĢ, gördi, nə qapuçi Dəlu
1
Oğuz alpı Dəli Domrulun Ġzrailini tanımaması, ―Əzrail deyilən kiĢinin kimliyi‖ bilməməsi
oğuzların həyatında islam dini ilə bağlı təssəvvür və anlayıĢların hələ geniĢ yayılmaması ilə bağlıdır.
Boyun yazılıĢında bir anlaĢılmazlıq gözə çarpır: Dəli Domrul ―qadir allahı‖ tanıyır, ancaq onun
buyuruğu ilə adamların ―canın alan‖ Əzaril haqqında heç bir Ģey eĢitməmiĢdir. Real həyatda da belə ola
bilməzdi. Görünür, Kitabın üzünü köçürənlər islam qanunuyğunluqlarına uyğun olaraq: ―qadir allah‖,
―haqq-taala‖ obrazını mətnə salmağa özlərinə borc bilmiĢdilər. Buna baxmayaraq, Domru, əslində onu
da yaxĢı tanımır, onunla da saymazyana davranır. ―Haqq taalaya Domrulun sözü çox gəlmədi...Mərə
dəli qavat mənim birligim biməz, birlügümə Ģükr qılmaz‖ sözləri bunu aydın göst ərir.
2
Dəli Domrulun canın ―xırladıb‖ almaq barədə vərilən amansız buyruq islam allahından
daha çox, türkdilli xalqların qədim tarixindən olan tanrı anlayıĢına uyğun gəlir. Onların
panteonunda tenqri-tanrı dünyanı idarə edən baĢlıca qüvvə kimi sayılmıĢdır. Yazıl qaynaqlarda tnrı
suçu olanlara(günah iĢləyənlərə) cəza verən, yaradan, insan taleyini yönəldib nizamlayan real güc,
iradə və hakimiyyət sahibi kimi verilmiĢdir. ―Dədəm Qorqud‖ kitabında tanrının (haqq taalanın)
Əzrail ilə danıĢıq aparması, dialoqu buna misaldır. Kitabın VII boyun da tanrını dörd baĢlıca epik
səciyyəsi də bunu göstərir:
1.Urduğun unıtmayan ulu tanrı.
2.
Basdığın bəlitməyən bəlli tanrı.
3.
Götürdüyün yerə yetirən görklü tanrı.
4.
Qaqdığın qəhr edən qəhhar tanrı.
Adı ilk dəfə miladdan qabaq III yüzillikdə yazılı qaynaqlarda çəkilən tanmrı (Tenqri)
Ģumerlərdəki Anu (An) kimi, baĢ allah sayılırdı. VII yüzilliyin alban tarixçisi onu T anqrixan, XII
yüzilliyin Suriya tarxiçisi Qantanqrı (Xantanqrı) adlandırmıĢdır. Hər iki halda qn-xan ―ata‖, ―kaqan‖
(xaqan) deməkdir və nəticədə ―ata-allah‖ mənası alınır. ―Tanrı‖ sözünün göy sözü ilə sinonimi
olması, bir çalar daĢıması haqqında yayılmıĢ fikir elmi baxımından tutarlı deyil. Orxon abidələrində
adətən, uza kök tanrı (yuxarıda gör tanrı), üza türk tanrısı , (yuxarıda türk tanrısı) kimi
parçalardan aydın olur ki, ―gör‖ sözü mənaca ―tanrı‖ sözünə bərabər deyidir, əksinə bu sonuncunu
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Do mrulunq görər gö zü görməz oldu, tutar əlləri tut maz o ldu. Dünya ləam
Dəkim Do mru lu göüznə qaranqu aldı. Dünya aləm Dəli Do mru l soylar görəlim,
xanım, nə soylar aydır: Can, nə heybətli qocasn, qapuçilər səni gorməd i, çavuĢlar
sənu tuymadı, mən i görər gözlərim görməz old ı. Tutar mənim əllərim tut maz
oldı. Ditrədi mən im can ım cuĢə gəldi. A ltün ayağım1 əlü mdən yerə düĢdi. Ağzım
içi buz kib i, sünüklərim tuz kibi oĢdı. Mərə, saqqalcığı ağca qoca, gözcügəzi
çöngə qoca. Mərə, nə heybətli qocasan, degil manqa. Qadam balam to x qunar bu
gün sanqa dedi. Böylə digəc Əzarilinq açığı tutdu., aydır: Mərə dəli qavat,
gözüm çöngə igidin bə bəgən məzsən. Gö zi göçə qızlarunq gəlinlərinq canın ço x
almıĢam. Saqakım ağarduğun nə bəgənməzsən, ağ saqqallu, qara saqqallu
yigitlərin canı ço x almıĢam. Saqqallu m ağarduğının ıq mənisi budur dedi. Mərə
də qavat ögünürdünq, deirdinq al qanatlu Əzaril mən im əlü mə girsə öldürəydim,
yaxçı, y igid inq canın onunq əlindən qurtaraydım deird inq. Ġmd i mərə dəli
qavvat gəldim ki, səninq, canınq alam, vərərmisən, yoxsa mən imlə cəng
edərmisən dedi. Dəli do mru l aydır: mərə al qantlu əzaril sənmisən dedi. əvət,
mənəm dedi. Bu yaxĢı y igit lərinq canın sənmi alursan dedi. Əvət, mən alu ram
dedi. Dəli do mru l aydır: mərə qapuçular, qapunu qapanq (qapayın- Red.) dedi.
Mənə əzrail, mən səni genq yerdən istərdim., tar (dar –Red.) yerdə eyü əlü mə
girdinq almı. Ded i mən səni öldürəydim, yaxĢı y igindinq canun qurtaraydım.
Qara qılıncı sıy ırdı əlinə ald ıĢ, Əzarili çalmağa həmlə qaldı 2 . əzaril b ir göyərçin
oldı, pəncərədən uçdı getdi. Adəmilər Əvrəni Dəli Do mrul əlin əlinə çaldı, qasqas güldü, aydır: yig itlərim, Əzarilinq gözüni elə qorxutdum ki, genq qapuyu
qadı (qodu-Red.) , tar bacadan qaçdı. Çünki mən im əlü mdən gögərçin kibi kuĢ
oldı uçdı. Turd ı atına mindi, toğanın əlinə aldı, ard ına düĢdi. Bir-iki gögərçin
öldürdü, döndi, evində gəli yürürkən Əzaril atın ınq gözünə göründü. At ürkdi,
Dəli Do mruli götürdi yerə vurd ı qara baĢı bunqaldı, bunqlu qaldı. Ağ köksününq
üzərinə Əzarail basub qındı. Ba mırlardı, Ģimdə xırlamağa baĢadı. Aydır: mərə
Əzrail aman, tanqırınınq birlig inə yoqdur güman. <…>

təyin edib səciyyələndirən bir anlayıĢdır. Bununla yanĢı tanrını bir növ etnik mənsubiyəti vardır- o,
türk xalqlarının tanrısıdır. Ancaq göy baĢ ilahə tanrıya bərabər olsaydı, ona da ―türk xalqlarının göyü‖
deyilərdi. Run yazılarında belə söz birləĢməsi iĢlənməmiĢdir və iĢlənə də biməzdi, çünki göyün
(səmanın) etni mənsubiyyəti, ―milli pasportu‖ ola bilməz- gör hamınındır, ümumbəĢəridir.
1
Altun ayaq- qızıl badə, içki qabı deməkdir. Oğuzların islamdan qabaqkı dolanıĢığında teztez adları çəkilən üzüm Ģərabı, ―yemə-içmə‖, ―meyxanə‖ məclisləri, toyları adi hal idi.
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11. ĠÇ OĞUZA TAġ OĞUZ AS Ġ OLUB
B EYRƏ K ÖLDÜGĠ BÖYI BƏ YAN EDƏ R
Kitabi Dədəm Qorqud. Drezden əlyazması, s. 291-304
ÜĢ Ok, boz Ok, y ığnaq olsaQzan evin yağmalard ı. Qazan geyi evin
yağmalatdı 1 . Ama TaĢ Oğuz belə bulun madı. Həmin Ġç Oğuz yağmaladı. Qaçan
1
«Qazan evin yağmaladırdı», «Qazan görü evin yağmalatdı» sətirlərinin mahiyyətcə nə demək
olması harədə elmi ədəbiyyatda aydın fikir yoxdur. V.M.Jirmunskiye görə, bu sətirlərdə nəsli kollektivin
öz fərdi mülkiyyət hüququnuı hərbi baĢçının əmlakini bölüĢdürmək yolu ilə təmin etməsi ifadə olunnuıĢdur.
X.Koroğlu bu boyda bəylərbəyinin evinə toplaĢan qənimətin bölüĢdürülməsi ehtimalını irəli
sürmüĢdür. O.ġ.Gögyay burada Amerika hindularının davranıĢında qeydə alınmıĢ «Potlac» adeəinə
oxĢar bir Ģey ifadə olunduğunu yazmıĢdır. Gökyay O.S. Dədəm Korkudun kitabı, 1973, S. CCCXXII
- CCCXV). Ancaq «Potlac» hay-küylü bir qonaqlıq etmək yolu ilə qarĢı tərəfə - rəqiblərə meydan
oxumaq üçün yapılırdı, baĢqa sözlə, yaxın, ya uzaq tayfa ilə qarĢıdurmaya, savaĢa çağırıĢ bildirirdi.
Oğuzdaki ev yığması isə bambaĢqa bir tarixi institutdur.
Qazan xanın öz evini yağmalatması oğuzların tarixinde hərbi demokratiya çağı ilə bağlıdır.
O zaman daimi hakimiyyet orqanı olan hərbi Ģura - ağsaqqallar və ya «qocalar» Ģurası (Oğuz
alplarından Aruz Qoca, Qazılıq Qoca, Kanqlı Qoca, Duxa Qoca, Usun Qoca, Ənsə Qoca, Qaragünə
oğlı Qarabudaq, Qıyan Selcuq oğlu Dondar bəy və Bamsı Beyrək məhz bu orqanı təmsil edir)
yaranmıĢdı. Bununla yanaĢı, hərbi baĢçı daimi vəzifə adamına çevrilir. «Dədəm Qorqud» kitabında
«xalqın hərbi baĢçısı» (F.Engels) Qazan xandır. Homerin «Ġlliada»sında «ərler hökmdarı» adlanan
Aqamemnon kimi, «albanlar baĢı», bəylərbəyi Qazan xan mütt əfıq qoĢunlar baĢçısıdır, yeni Ġç
Oğuzla DaĢ Oğuzun, albanların, bəkdüzlərin və baĢqalarmın birgə qoĢununun baĢçısıdır. Oğuz elinin
bütün hərbi-dövlət iĢini o aparır, xanlar xanı Bayandır ilə ali hakimiyyəti bölüĢdürür, ancaq
vəzifəsinə seçki ilə qoyulur. Sıravi bir iĢə çevrilən müharibələrin verdiyi saysız qəniməti xalq özü
püĢk qaydası ilə bölüĢdürürüdü. Hərbi baĢçının bu bölgüyə qarıĢmaq haqqı yox idi. F.Engels
yazmıĢdır ki, Homerin t əsvir etdiyi Troya xalq yığıncağında «çox demokratik qaydalar hökm sürür.
Axilles hədiyyələrdən, yəni qənimətin bölüĢdürülməsindən danıĢarkən, bu vəzifəni heç də
Aqamemnona və ya hər hansı baĢqa bir basilevse deyil, həmiĢə «axeyilərin oğullarına» yeni xalqa
tapĢırır» (F.Engels. Ailənin, xüsusi mülkiyyetin və dövlətin mənĢəyi. - Marks K. va Engels F.
SeçilmiĢ əsərləri, 2 c. Bakı, 1953, s. 260-261). Belelikle, hərbi demokratiya qaydaları olarkan,
«hanımın» qənimət bölgüsündə iĢtirak etməsi və hərbi baĢçının bölgüyə qarıĢmaması (yağma zamanı
Qazan xanın qadını Burla xatunun «əlin alıb dıĢarı çıxnıası» bununla bağlı idi) bir qanun olmuĢdu.
Ancaq XII boyda bu qanun pozulmuĢdur. DaĢ Oğuzun bütövlükdə yağmada (bölgüdə) iĢtiraki təmin
olunmamıĢdı. Ġlkin feodalizm dövründə hərbi baĢçı hakimiyyətinin getdikcə real siyasi hökmranlığa
(«kral hakimiyyətinə») çevrilməsi Ģəraitində hərbi demokratiya quruluĢuna xas olan «çox demokratik
qaydalar» artıq tez-tez pozulmada idi. Ġctimai bərabərsizliyin yaranması, qənimətin doğurduğu
acgözlük oğuzların da ictimai həyatı içərisinə nifaq toxumu sala bilmiĢ, DaĢ Oğuz Ġç oğuza asi düĢüb
ədavət bağlamıĢdı. Nəticədə Oğuz elinin birliyi pozulnıuĢdu və bu birlik yenidən ancaq qılınc
gücünə, qan bahasına yaradılmıĢdı.
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Qazan evin yağ malatsa halalının əlin alur t ıĢarı çıkardı, andan (sonra. –Red.)
yağma edəri[lər]. TaĢ Oğuz beglerinden Aruz, Omen və qalan begler buna
eĢitdilər, ayıtdılar ki: bak, bak Ģimd iye dekin Qazan ın evin belə yağma edərdik,
Ģimd i neçün bele olmıyavuz dedilər. Ġtt ifaqi cəmi TaĢ Oğuz bəgləri Qazana
gəlmədilər, edavət eyledilər. QılbaĢ derlər bir kiĢi vard ı. Qazan aydır: mere
QılbaĢ, bu TaĢ oğuz egləri, dayim belə gəlürlərd i. ġimd i neçün gelmedilər dedi.
QılbaĢ aydır: bilmezmisən neçün gelmedilər? Evin yağ ma-latdığın dem TaĢ Oğuz
bele bulunmadı, sebeb oldur dedi. Qazan aydır: edavət bağladılar hemi? - dedi.
QılbaĢ aydır: Xanım, mən varayın onların dostlığın, düĢmənligin biləyin dedi.
Qazan aydır: sən bilürsən, var dedi. QılbaĢ bir qaç adam ilə b inüb Qazanın tayısı
Aruzun evinə gəld i. Aruz dəxi A ltun günligin d ikmiĢdi. Oğlanlarilə oturmuĢdu.
QılbaĢ gelüb Aru za salam verdi aydır: Qaxan bunqlı old ı, əlbəttə tayım Aru z
menqe gelsün dedi. Qara baĢım bunqaldı, üzerü me yağı g əld i, dəvələrim
bozlatdılar. Qaraqoçda qazlıq at larım kiĢnətdilər. Qaza bənqzər q ızımız gelinü miz bunqlı o ldı. Menim qara baĢıma gör neler geldi, tayım A ruz gelsün dedi.
Aruz aydır: məreə QılbaĢ, ol vaqt kim Üç, Boz Ok yığnaq olsa ol vaqt Qazan evin
yağmaladırdı. Suçumu z nə idi ki, yağmada belə olmadıq dedi. HemiĢe Qazanın
basma bunqlu gəlsün, tayısı Aruzı daim ana tursun. Biz Qazana düĢmənüz, bəlli
bilsün dedi. QılbaĢ burada soylamıĢ, görəlim, xanım, ne soylamıĢ. Aydır: mərə
qavat, qalqubanı Qazan xan yerinden tun geldi. Ala tağdan çadırın, otağın dikd i.
Üç yüz alt mıĢ alt ı alp ərənlər yanına yığnaq oldı. Yemək içmək arasında beglər
seni andı, üstümüze yağı nəsnə gelmedi. Mən səninq dostlığın düĢmənlığın
sınayı gəldim. Qazana düĢmən imiĢsən bildim, dedi. Qalqıb xoĢ qal deyüb getdi
Aruz gayet səxt oldı. TaĢ Oğuz beglərinə adam saldı. Omen gəlsün, alp Rüstem
gelsün, Dönəbilməz Dülək Əvrən gelsün, gerü qalan bəglər həm gelsün, dedi.
TaĢ Oğuz bəgləri həp yığnaq oldı. Ala bargah otaqlarm dü ze dikd i. Atdan,
aygırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı. TaĢ Oğu z bəglərinə ağırlıq edib
toyladı. Aydır: bəglər, mən sizi niyə qağırd ım bilürmisiz? Ayıtdılar: b ilmezüs.
Aruz aydır: Qazan bize QılbaĢı göndermiĢ, elü m günüm çapıldı, qara baĢım
bunqlu oldı, tayım Aruz menqe gelsün demiĢ. QılbaĢa ayıtdım ki, qaçan ki Qazan
evin yağmaladırdı TaĢ Oğuz bəgləri belə yağ malardı. Bəg lər gəlür Qazanı
salamlar gedərdi. Omen aydır: ya sen ne cavab verdin? Aruz aydır ki: mere
qavat, biz Qazana düĢmenü z dedim. Əmən aydır: eyü demiĢs ən. Aruz aydır:
bəglər, ya siz nə dərsiz? Bəglər aydır: nə deyəlü m, çün sən Qazana düĢmən
oldun, biz də düĢməniz dedilər. Aru z araya müshəf gətürdi, həp bəglər əl urub
and içdilər. Sənin dostunqa dost, düĢmənünqe düĢməmiz dedilər. Aruz cü mlə
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bəgləri xələt lədi, döndi aydır: begler, Beyrek bizden qız almıĢdır, göygümü zdür.
Amma Qazanınq inağıdır. Gelsün bizi Qazanla barıĢdırsun deyelüm, getürelü m,
bize muti o lursa xoĢ, olmaz isə men saqqalını tutayım, siz q ılınc aĢuranq,
paralanq aradan Beyrəg i götürəlim, andan sonqra Qazan ilə iĢimiz xey ir ola dedi.
Beyrəgə kağıd göndərdilər. Beyrək odasında yiğitlərlə yeyüb içirdi. Aru zdan
adam gəldi salam verd i. Beyrek eleyk aldı. [Elçi] ayıtdı: xanım, Aruz size salam
edər, kərəm etsün Beyrək gelsün Qazan la bizi banĢdırsun der. Beyrək xoĢ ola
dedi. Atın çekd ilər bindi, q ırq yig idle A ruzunq evinə geldi. TaĢ Oğu z bəgləri otururken girib salam verdi. Beyrəgə Aruz aydır: b ilü rmisən seni niye qağırdıq?
Beyrek aydır: niye qağırdınqız? Aru z aydır: hep Ģol oturan bəglər Qazana asi
olduq, and içdik. Müshef getürdilər: sen dexi and iç dedilər. Qazana men asi
olmazam deyü and içdi, soyladı aydır: mən Qazanınq nemətin çoq yemiĢəm,
bilməzsəm gözü mə tursun. Qara qoçda qazılıq atına çoq bin miĢəm, bilməzsəm
manqa tabut olsun. YaxĢ ı qaftanların çoq gey miĢəm, bilməzsəm manqa zindan
olsun. Mən Qazandan dönməzəm, bəllü bilg il dedi. [Aru z qaqdı qarvayub]
Beyrəgin saqqalını tutdı. Begle Beyrəgə qıy madı. Beyrek Aru z qaqduğın burada
bildi, soylamıĢ aydır: Aru z manqa bu iĢi edeceginq bilseydim, qaraqoçda qazılq
atuma b inerdim. Əgni berk dəmir tonum geyərdim. Qara polad ü z qılıcım
bəlümə bağlardım. Alın baĢa qond iĢığım urard ım. Qağudalı alt mıĢ tutam
süngümi elü mə alurdım. Ala gözlü bəgləri yanuma salardım. Qavat mən bu iĢi
tuysam sənqə böylə gəlürmidim? A ldayuban ər tutmaq övrət iĢidir, örətindənqmi
ögrəndinq sen bu iĢi, qavat dedi... Aru z gənə qaqdı. Beyrəgin saqqalını bərk
tutdı, bəglərə bakdı, gördü kimsə gəlməz. Aru z qara polad üz qılıncın tartub
Beyrəgin sağ oylluğın çald ı, qara qana bulaĢdı. Beyrəgin baĢı bıınqlu old ı.
Begler həp dağıldı. Hər kiĢi atlı atına bindi, Beyrəgi dəxi bindirdilər, ardına
adam bindirib qucaqladılar, qaçdılar, Beyrəgin odasına yetürdilər, cübbəsin
üzərinə örtdülər. Beyrək burada soyladı aydır: y iğitlərim yerinqizdon uru turunq,
ağ boz atumınq quyruğunu kesinq. Orqu beli Ala tağdan dünnen aĢunq, akmdılı
gökli suyı delüb keçünq, Qazanınq divanına çapub varınq, ağ çıqarıb qara
geyünq, son sağ ol, Beyrok ö ldi deyinq. <...> Yarın q iyamot gününde mən im
elü m Qazan xa-nınq yakasında olsun, mənim qanım Aru za qo[ya]rsa dedi. Bir
dexi soylamıĢ aydır: yiğ itlərim, Aruz oğlı BaĢat gəlmədim, əlü m, günüm
çapılmad ın, qaytabanda devəlerim bo zalt mad ın, qara qoçda qazılıq at ım
kiĢnətməd in, ağca qoyunlarım mənqrəĢmədin , ağca yüzlü qızım gəlün im
ekĢəĢmədən, ağca yüzli görklü mi Aru z oğlı BaĢat gelüb almadın. Elim, günim
Mötərizəyə alınmıĢ sözlər Drezden əlyazmasında olmadığından Vatikan əlyazması üzrə
verilmiĢdir.
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çapma dın... Qazan mənə yetiĢsün. Menim qanım Aru za qomasun, ağca yüzlü
görklü mi oğluna alı vərsün <...> Cəmi begler bindi. Qazanın qonur atın çəkdilər
bindi. Boru çalındı, küs unldı. Gecə gündüz demədilər, yort ma old ı. Aru za və
cemi TaĢ Oğu z begle -rine xeber oldı, iĢde Qazan geldi dedilər. Anlar dexi çeri
deyüb Böriağızdan 1 qazana qarĢı gəldilər. Üç Ok Bo z Ok qarĢılaĢdılar. Aru z
aydır: mənim iç Oğuzda q ırımım Qazan olsun. Omen aydır: mənim qırımım
TərsuzamıĢ olsun. Alp Rüstəm aydır: menim qırımım Ənqsə Qoca oğlı Okçı
olsun dedi. Her b iri bir q ırım gö zətdi. A laylar bağlandı, qoĢunlar düzüldü,
borular çalın dı, tavullar dögüldi. Aru z Qoca meydana at təpdi, Qazanı çağırıb:
mərə qavat, sən mənim q ırımımsan, sən gəl bərü, dedi. Qazan qalqan yapındı,
sürgüsün əlinə aldı, baĢı üzərinə çevirdi, aydır: mərə qavat, mü xənnətliklə ər
öldürmək necə olur mən sənqə göstərəyim dedi. Aru z Qazanın ü zərinə at sald ı.
Qazan ı qılıcladı, zərrə qədər kəstirməd i, ətə keçdi. Növbət Qazana dəğdi. Alt mıĢ
tutan ala göndərin qoltuq qısdı, Aruza bir göndər urdı. Kö ksündən yalabıdaq ətə
keçdi. At üzərindən yerə saldı. QarındaĢı Qaragünəyə iĢarət atdı. BaĢın kəs dedi.
Qaragünə atdan endi, Aruzun baĢın kəsdi. TaĢ Oğuz begləri bunu görüp hep
atdan endilər, Qazan ınq ayağına düĢdülor, suçların diləd ilər, əlin öpdülər. Qazan
suçların bağıĢladı, Beyreg in qanın tayısın-dan ald ı. Aru zunq evini çapdırdı, elin
günün yağmalatdı, yigüt bəglər toyum o ldı <...>

12. FƏ ZLULLAH RƏġ ĠDDƏDĠN. ―CAMĠ Ə T TAVARĠX‖.
(―Tarix-oğuz və türkan və ekayəti-cahangiri‖)
1
Böriağız- ― Qurdağız‖, ―qurdağzı‖ çaları bildirir, çünki, qədim türkdilli yazılarda ―böri‖,
qurd, canavar deməkdir, ―ağız‖ isə sərhəd, keçid, qapı anlayıĢına uyğun gəlir (məs: ―Doqquz tümən
Gürcüstan ağzında‖, yəni doqquz vilayətli Gürcüstan sərhəddində, qapısında). Ola bisin , ―Böriağız‖
söz birləĢməsi Fəzlullah RəĢiddədinin Azərbaycanda yazıya aldığı ―Ağzıböri‖ dağı ilə sıx bağlı bir
yer adıdır: Oğuz xanın qoĢunları ―Səbalan dağlarına‖, Aladağ və Ağzıböri dağlarına qədər tamamən
iĢğal etdilər‖. RəĢiddədinə görə, Aladağ, və Savalan adlarını oğuzlar qoymuĢlar, hər ikisi də bir dağ
aiddir. Deməli, ― Kitabi Dədəm Qorqud‖ kitabındakı ―Aladağ‖ və ―Ağzıbörü‖ dağalrı savalan silsiləsi
ilə bağlı, ya da bir-biri ilə qonĢudurlar.
Böriağız/Ağzıböri birləĢməsində sözlərin yerdəyiĢməsi orta əsr qaynaqlarında tez-tez gözə
çarpır. Misal üçün, ― Kitabi Dədəm Qorqud‖da A.A. Bakıxanovun ―Gülüstani Ġrəm‖ və Mirzə
Adıgözəl bəyin ― Qarabağnamə‖ əsərlərində Gürcüstanın adı ―BaĢıaçuq‖, Övliya
Çələbi
― Səyahətnamə‖ sində və Vaqif yazılarında isə ―AçıqbaĢ‖ iĢlənmiĢdir. (bax: Əliyarov S. ―Dədəm
Qorqud‖ kitabında ― Böriağız‖, ―ġiröküvəz‖ anlayıĢları. – T ürk dillərinə dair etimoloji və tarixi
tədqiqatlar. B, 1987, s. 10-23)
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RəĢiddədin Fəzlu llah ibn Əbil-Xeyrə Əli Həmədani (1247-1318)-qabaqlar
həkim sonralar isə Qazan xanın və Olcaytu xanın d ivan baĢçısı (vəziri)
olmuĢdur. ―Cami-ət -tavarix‖ (―Tarixlər toplusu‖) əsəri sözün əsl mənasında bir
sıra xalq ların tarixi ü zr toplan mıĢ b iliklər toplusudur. Farsca yazılmıĢ bu kitabın
yaranmasında həmin xalqların tarixin i, salnamə və epik abidələrin i yaxĢ ı b ilən
mütəxəssislə, bu sıradan çinlilər, monqollar, kəĢ mirli və avropalı rah iblər iĢtirak
etmiĢlər. Əsərin ―Tarixi-Oğuz‖ və türkan və hekayəti-canagiri‖ adlanan bölməsi
onun ikinci kitabındandır, Ģ ərti o laraq ―RəĢiddədin oğuznaməsi‖ kimi tanınır.
Farscaya çevrilmə sayılan bu ―Oğuznamə‖ də yü zdən artıq türk mənĢəli söz və
yer adları iĢlən miĢdir. ―RəĢiddədin oğuznamə‖ sində elə parçalar var ki, olduğu
kimi Dədə Qorqud kitabından götürülmüĢdür. 1972-ci ildə Ġstanbulda ayrıca
kitab kimi çap olunan bu ―Oğuznamən in ‖ naĢiri yazır: ―Kəskinliklə anlaĢılır ki,
RəĢiddədin ona təsbit edilib vərilən ―Tarixi Oğuzan‖ı dəyiĢdirməmiĢ, yalnız
qurandan ayələr, bəzi tarixi qeydlər, Ġran dəbiyyatından və ―ġahnamə‖ dən
Ģeirlərlə bəzən miĢdir. Hər halda bu Oğuznamən i tərtib edənlər, ona çox o xĢar
Dədə Qorqud kitabın yazanlar kimi indiki A zərbaycanda, ümu miyyətlə Ön
Asiyada yaĢayan türklər (azərbaycanlılar- Red.) olmuĢdur.‖ Oğuz dəstani.
ReĢideddin oguznsmesi. Tercu me və tehlili A.Z.Toğan, Ġstanbul. 1972, s. 118120
Əfsanəvi Oğuz xanın zaman ını yada salan aĢağıdakı parçalar sonuncu
kitabdan gətirilir. (s. 29-32)
Oğuz xanı n ġirvan və ġamaxını el etməsi
Oğuz Dərbənd vilayətindəki iĢlərini ta mamlad ıqdan sonra ġirvan və
ġamaxıya elçi göndərib xəbər verd i: ―Buraya gəldiyimizi hər halda eĢit miĢ
olacaqsınız. Vard ığımız hər ölkə bizdən əmr ed ilmiĢsə, yerinə yetird i.
Keçdiyimiz yerlərdə alamad ığımız bir ölkə, boyun əyməyən və itaət yolunu
tutmayan bir hö kmdar qoy madıq qalsın. Əgər siz öz istəyinizlə bizə el

Azərbaycan SSR EA 1957-ci ildə kitabın baĢlıca hissəinin elmi-tənqidi mətnini hazırlayıb
çap etdirmiĢdir. RəĢiddədin Fəzlullah Cami ət-tavarix, III cildĢ Elmi-tədqiqi mətn akademi
Ə.ə.Əlizadənindir. Bakı, 1957. Rusca kitabın iki çapı var: Рашид-ад-дин. Сборник летописей, т. III
Перев. С. Перс. А.К. Арендса. М. –Л., 1946; т. I, кн. 1-2 . Перев. С. Перс. А.А. Хетагурова, О.
И.Смирновои. М-Л., 1952
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olursunuzsa 1 , caba göndərərək qulluq göndərməyiniz gərəkdir. Yo x, əgər
dikbaĢlıq və üsyanda inad edəcəksinizsə, savaĢa hazır olun. Biz də bu elçilərin
həmən ardınca gələrik‖. Bu xəbər onlara yetiĢincə, Oğuzun elçisinə hər cür
hörmət göstərird ilər. Ġtaət və qulluq yolunu tutub, hədiyyə olaraq doqquz qır at
göndərdilər. Özləri Ģəhər dıĢarısına Oğuzu qarĢılamağa çıxd ılar. Oğuzu görüb
qulluq Ģərtlərin i gərəyincə göstərdilər. Oğu z ġamaxıya gəlib 14 gün orada qaldı.
O gündən ġaberan əhalisi xəzinə vergisini gətirib ödədi Ancaq ġamaxı əhalisi
vergilərin ödənməsini gecikdirdi. AnlaĢma yolundan ayrılıb yenidən düĢməçilik
yolunu tutdular və qarĢıdurma həvəsinə düĢdülər. Oğuz hər kəsin bir neçə odun
gətirib ġamaxı qapısına və d ivarına yığ masın ı əmr etdi. Bütün əsgərlər gedib
hər biri b ir qucaq odun yığdılar və od vurdular. Qap ı və bürclər qorxunc alov lar
içində yandı. SavaĢaraq Ģəhəri aldılar və yağma etdilər. Bu yağmada
Ģamaxılıların qadın və uĢaqların ın əsir alıb apardılar. Onlar tutduqları iĢdən
peĢiman olaraq, baĢbilən böyüklərini yenidən Oğuzunun hüzüruna göndərib
bağıĢlanmalarını dilədilər. Verg ilərin i ödəyib heç bir Ģəkildə düĢmənçilik və
dikbaĢlıq göstərməmək Ģərtilə qadın və uĢaqların geri qaytarılmasına qərar
verild i. Ancaq oğuz onların çarəsizlik və imkansızlıq içində olduğunu görüncə
acıyıb qadın və uĢaqları geri qaytardı. Vergi aldı, Ģihnəsini2 təyin etdi və oradan
Arran və Muğan tərəfinə yola çıxd ı.

Oğuz xanı n Arran və Muğan tərəfinə hərəkəti
Oğuz ġirvan tərəflərində qalxıb Arran və Muğana gəldiyi zaman yaz
mövsümi id i. Hava son dərəcə çiskin idi və bu çiskinin üzündən orada qalmaq
mü mkün olmadığından, razılığa gəlib yaylaq o lan dağlara getdilər. QıĢ gəlincə
yenidən bu vilayətləri alar, yağma edərik dedilər. Yaz ay larında bu vilayətlərin

1
― Bizə el olusunuzsa‖ cümləsi ―el‖ anlayıĢının çoxçalarlı olduğunu göst ərir. Qədim tarixə
―el‖ tayfa birliyi, xalq, dövlət və ölkə anlamına iĢlənmiĢdir. Burada isə ―el‖ siyasi anlayıĢdır. Oğuz
xanın bizə el olun tələbi, bizə tabe olun, bizim dövlətimizə qatılın demək idi. Beləliklə, siyasi
baxımdan ―el‖ analyıĢı üç baĢlıca çalarda iĢlənirdi: 1.Qədim Orxon yazılarında və ―Kitabi-Dədəm
Qorqud‖boylarında (misal üçün: ―Görürmüsən ay oğul, nələr oldu?‖... Eldə yağı yox ikən sənin
babanın üstünə yağı gəldi‖) bu anlayıĢ dövlət bildirir. 2. Orxan yazılarında ―ellek edən el‖ , ―ellekle
el‖ kimi söz birləĢməsi asılı (vassal) dövlətlər üzərində hökmranlıq edən ―el‖ eli olan el, baĢqa sözlə
desək, imperiya bildirir. 3. Yenə Orxon yazılarında ―sadiq ellər‖ söz birləĢməsi baĢqasına el olan
ellər, asılı ellər anlamında iĢlənmiĢdir. Deyilənlərdən aydın olur ki, RəĢiddədin ―Oğuznaməsi‖ndə
Oğuz xanın dövləti ikinci bölgüyə düĢən ―ellikli el‖, ġirvan isə bu dövlətdən, asılı olub onun
vassalına çevrilən ― el‖ kimi qələmə verilir.
2
Şihnə- hakim, caniĢin.
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yayla və dağ yerlərin i Səbəlan dağlarına, Aladağ və Ağdıböri 1 dağlarına qədər
tam ələ keçirirdilər. (rəvayətlərə görə A ladağ adını onlar qoy muĢlar və Səbəlan 2
deyə də onlar ad landırmıĢlar. Türk dilində ortaya çıxıb d ik duran bir Ģeyə
səbəlan deyirlər). Yay laqda qaldıqları zaman bu ölkələri ələ keçirib tutdular.
Azərbaycan vilyətin i də aldılar. Özlərin in xas atlarını ot laqları ço x gözəl
və geniĢ olan Ucan 3 əhrasının qoyununda bəslədi. Orada o lduğu sırada bir gün
(Oğuz) hər kəsin toplanıb bir ətək torpaq gətirərək burada bir təpə yapmalarını
əmr etdi. Qabaqca özü bir ətək torpaq gətirib tökdü. Lütfən özü b ir ətək torpaq
tökdüyü üçün əsgərləri gətirib ətək-ətək torpaq tökdülər. Böyük bir təpə oldu. Bu
təpənin adına Azərbaycan dedilər. (A zər.- türkcə yüksək deməkdir, ―baynan‖ da
varlıların, u luların yeri mənasındadır 4 . Bu ölkə bu Ģəkildə məĢhur oldu. Bu gün
də Azərbaycan deyilməsini səbəbi budur). O yaz mövsümündə Oğuz Aladağda
yaylaqda qaldı. Oradan, Bağdad, Gü rcüstan, Diyarbəkir və Rəqqa tərəflərinə
elçilər yollayaraq, ―gələcəyəm‖ deyə xəbər göndərdi. GəliĢindən xəbərdar
olacaqları və buna necə vərəcəklərin i bilmək istədi. Əgər baĢ əyib el olur və
vərgilərin i hər il müntəzəm olaraq öz xəzinəmizə gətirirlərsə, ço x yaxĢı, oraya
əsgər getməz, əgər Oğuzun fikrinə uyğun cavab vərməzlərsə, onları itaətə alıb,
hərəkət keçib, üzərlərinə yürüyəcəkdi. Elçiləri bu yerlərə göndərdikdən sonra
qıĢda Arran və Muğan tərəfinə gəldi. Kür və Araz çay ları arasını yurd və
qərargah olaraq seçib qıĢı orada keçirdi. O diyarın bütün xalqın ı [özün ə] el ey lədi.

1
Ağdıböri- bu coğrafi ad haqqında 11 №-li qaynaqda vərilən 2-ci izaha baxın. Lakin,
―Oğuz dastanı‖nı çapa hazırlayan Z.V. T oğanın bu dağın v ə Aladağın ―van gölünün quzeyində geniĢ
yaylaqlar olacaq‖ ehtimalı kitabın mətni ilə uzlaĢmır; kitabda hər iki dağın Savalan silsiləsində
olması, qərbdə- Bağdad, Gürcüstan, Diyarbəkr və Raqqa doğru yürüĢlərin isə sonra baĢ vərməsi
yazılmıĢdır.
2
Savalan haqqındakı rəvayətə uydurma sayılır; Seblin, Sebelan uyğurcada sevinc, sevinmək
bildirir.
3
Azərbaycanda ―Ucar‖ mahalı və Ģəhəri haqqında Yaqut Həməvi və Həmdullah Qəzvini də
yazmıĢlar. Əfsanəvi zamanlarda Ucan yaylasında yaxĢı at yetiĢdirilməsi haqqında yazı fransızca
səyyahı ġardenin və baĢqa əsr müəlliflərinin məlumatı ilə səsləĢir.
4
― Azərbaycan‖ sözününün ―ənənəvi‖ olmayan belə bir izahı baĢqa bir orta əsr
qaynaqlarında da var. XVIII yüzillikdə Türkiyə basqınları qarĢısında vətəni Təbrizi tərk edib
Hindistana köçmüĢ Azərbaycan alimi Hüseyn Xələf oğlu Bürhanın ―Bürhane-qate‖ əsərində də biz
bu izaha rast gəlirik: Guya Oğuz xanını döyüĢçüləri tökmə torpaqdan ucaldılmıĢ təpənə ―Azərabycan‖
adlandırmıĢlar, çünki, türk dillərində ―azər‖ sözü ―hündür‖, ―Bayqan‖ sözü isə ―ulu adamlar‖,
―əyanlar‖ deməkdir. (bax: Короглы Х. Огузский героический эпос. М., 1976, с. 102-103). Bu
izahın elmi tutarı hələ öyrənilməmiĢdir.
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3. MOĠS EY KAĞANQATLI. ―AQVAN TARĠXĠ‖
―Aqvan tarixi‖ bənzərsiz tarixi yol keçmiĢ əsərlərdən birid ir. Onun
hansı xalq ın tarixi-ədəbi fikrin in bacarığın ın malı o lması haqqında qızğın
mübahislərin arası kəsimir və yəqin ki u zun zamanalr kəsilməyəcək. Ancaq onu
məmisəmək istəyən, onu baçĢqa xalq ın adına çıxmaq istəyənlər isə əsərin ö z
yazısı, öz ruhu, heç bir çeyə uyuĢub qarıĢmayan öz ―dəst-xətti‖ göstərir ki, o,
yalnız bir xalq ın tarixin in malıdır; yalnız b ir xalqın altı tüz, yeddi ü z iç ərisində
yaĢadığı ağ günlərə sevinən, bunlardan qat-qat çox olan acılı-ağrılı, qanlı-qadalı
günlərə isə göynəyib ağramayan bir əsərdir. Bu xalq Ģərqi Zaqafqaziyada
yaĢamıĢ, indiki azərbaycanlıları yaradıb dünyaya gətirən köklərdən biri o lmuĢ
albanlar idi. Buna görə də ―Alban tarixi‖ kitabı b izə qədim erməni (qrabar)
dilində gəlib çatsa da, ona sahib sayıla b iləcək yeganə tarixi varlıq yalnız və
yalnız albanların ö züdür. Tarixdə bu və ya baĢqa dillərdə yaran mĢ əəsərlər
çoxdur, misal üçün (Orta Asiya xalqlarının Əbu Əli Ġbn Sina, Biruni və Fərabi
ərəbcə yazıb-yarat mıĢlar), ancaq belə bir fakt həmin əsərlərin milli-tarixi ünvanı
üçün göstərici deyildir və o la da bilməz. Azərbaycan tarixĢünaslığında belə bir
fikri var: bu əsərin qabara çevrilməsi VIII yüzildə ərəb xilafətin in kö məyi ilə
qriqoryan kilsəninin Albaniyanlı öz nüfuzuna tabe et məsi ilə bağlıdır. (bax:
Бунияатом З. Азербаиджан в VII-IX в. В. Б., 1965, с. 6-12, 94-102),
―Alban tarixi‖ nini b irinci və ikinci kitablarını, görünür bir müəllif
yazmıĢdır, VII yüzilə, xüsusilə CavaĢirin hakimiyyəti illərinə düĢən bu hadisələri
o öz gözləri ilə görmüĢdür. Lakin ikinci kitabda hadisələrin izlənilməsi X
yüziliyə çatdırılır. Kağantalı Mo isəy VIII-IX yüzillərdə yaĢaya biməzdi, deməli
sonuncu bir kitabın baĢqa bir adamın əlindən çıxması sözsüzdür. BaĢqa sözlə,
üçüncü bir kitab, əslində bit miĢ bir əsərə sonralar qatılmıĢdır. Bu b ir daha
göstərir ki A lban kilsəsi ətrafında gedən mübarizə ilə bağlı olaraq, bu dövrdə
―Alban tarixi‖ artıq siyasi əhəmiyyət kəsb etmiĢ bir əsərə çevrilmiĢdir.
AĢağıda göstərilən parçaların qaynağı ―Alban tarixi‖ nin 1861-ci ildə
Sankt-Peterburq çapıd ır. Ġndi bu çap köhnəlmiĢ və naqis sayıldığından, biz
Azərbaycancaya parçaları kitabın yaxın larında Yereavanda buraxılmıĢ rusca
yeni çapı ilə tutuĢdurmuĢuq bəzi o xunuĢlar üzərə son rus çapının redaktəsi də
nəzərə alın mıĢdır.
Bax: Ancaq nəzərə alınmalıdır ki, bu çapı haraylayan müəlliflər kitabın bir çox yerlərini
öz istədiyini kimi dəyiĢmiĢ, bəzən isə bilərəkdən kəsib atmıĢdır. Buna görə də yeni çapı bir sıra
hallarda əski 1861-ci il çapı qədər və bəlkə dah naqis qərəzli və nöqsanlıdır. Yeni Ģapın müəllifi öz
qeydlərində Albanalrın iqtisadi və mədəni cəhətdən geridə qalmıĢ, yarımköçəri, primitiv bir etnik
toplum kimi verərək yazır ki, guya onlar xalq ola bilməmiĢ, VII yüzillit ə kimi öz etik varlıqlarını
itirərək erməni xalqına qarıĢmıĢlar. (s. 176-177). Bununla o‖Alban tarixi‖ ni alban dilində
yazılmasının mükün olmadığını, bir növ, sübuta yerinə yetirməyə çalıĢır, kilsə qrabaranı isə əsəri ana
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I KĠTA B
V fəsil. Aqvan ölkəsi haqqı nda
Aqvan ölkəsi öz variyyəti və [onu quzeydən qoruyan] qafqaz dağ
sisiləsi ürəko xĢayan və gözəld ir. Ulu Kür çayı aramal axraaq [buryaöz dalğ ları
qoynuna] çoxlu böyük və kiçik balıqlar gətirir, qıvrıla -qıvrıla böyüyüb Xəzər
dənizinə tökülü r. Onun axarı boyu uzanb gedəb düzənlər taxıl və ü zü m (mətndə:
çaxır. -Red), neft və duz, ipək pamb ıq və saya gəlməyən zeytun ağacları ilə
doludur. Dağlarında qızıl, mis, gümüĢ və sarı qum çıxarılır. Yırtıc ılarında aslan,
xallı pələng, bərbir və qulan, uçanlardan is ə qartal, Ģahin və baĢqa bu kimi
heyvanlar yaĢayır. Partav Ģ əhəri paytaxtdır 1 .
XXVI fəsil. Aqvan hökmdarı Vaçaqanın Aqvan kils ələri məclisində
bəynil miĢ qanunları.
Aqvan hökmdarı Vaçaqanı vaxt ında dindarlar v ə yepiskoplar, ruhanilər
və kö məkçilər, azatlar və ramiklər (qara camaat ) arasına narazılıq düĢmüĢdü.
Belə olduqda, hökmdar mareri 2 ayının on üçündə [kilsə] Yığıncağı: böyük bir
divanxana arzusuna düĢdü. ―Mən Aqvan çarı VaĢaqan, partav arxiyepiskopu
ġubhaliĢ, qapaq yepiskopu Manas 3 , HaĢu yepiskopu Yunan,
Euta4 yepiskopuları Anani və Saak, Kaqanqat kəndinin keĢiĢi Ġosif, Partav
keĢiĢi Mate, Bed keĢiĢi Abikaz, AyırmanuĢ keĢiĢi Urbat, Arsaq azatları v ə tayfa
baĢçıları 5 , keĢiĢlər: Ġovəl, Parmide və Ġakov, Kaqanat baĢçısı Baku r və bir ço x
dili kimi qələmə vərməyə çalıĢır. Halbuki sovət tarixĢünaslığında albanlar ermənilər və gürcülər ilə
yanaĢı Zaqafqaziya yüksək maddi-mənəvi həyat yaratmıĢ qədim bir xalq sayılır və nəinki VII
yüzillikdə, hətta X yüzillikdə bellə Arrandan aran (alban) dilinin qalıb iĢlənməsi göstərilir.
1
Alban tarixçisinin yazdığına görə, Patrav Ģəhərini (ərəbcə yazılıĢı Bərd`a) Sasani
hökmdarı Peroz (459-484) tikdirmiĢ, buna görə də o, ilk vaxtlar Perozapat adlanmıĢdı. VIII-X
yüzillərdə Zaqafqaziyanın ən böyük Ģəhəri olmuĢ, 944-cü ildə dağıldığı üçün əhəmiyyətini itirmiĢdi
(bax: Материалы по истории СССР, вып. 1, с. 78).
Azatlar və ramiklərin kimliyi haqqında
2
K. Patkanaya görə mareri, romalıların may ayına uyğun gəlir.
3
Alban tarixi‖ində Qapaq (Qapala, Qəbələ) yepiskopu Manas, habelə Qor (Qorqud adının
baĢlanğıc komponeneti), Qazan kimi tarixi adların iĢlənməsi Albaniyanın etnik tarixinin
öyrənilməsində yeni bir istiqamət açmıĢ olur. Bununla bağlı aĢağıdakı araĢdırmaları gözdən keĢirmək
olar.
4
Uti.
5
T ayfa baĢçıları- nahapetlər haqqında bax: Məmmədova F.Göstərilən əsəri. S, 102-108
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baĢqları bizim yalaq yerimiz Aquendə hamılıqla mənim qarĢıma toplanaraq
qərar verdik: ‖
1. Kənd keĢiĢləri ildə iki dəfə yepiskopun ayağına gəlin diz çökməli,
onddan [müqəddəs] kitablar ü zrə dini qaydaları öyrənməli və adət üzrə ildə bir
kərə ona par verməlid irlər.
2. Ruhani və ya dyakon təyin o lunduqda, ruhani [yepiskopa] dörd,
dyakon isə drahma 1 pul verməli id i.
3. Azat və hökmdar nəslindən olan adam isə öz ruhunun xilası üçün ö z
əli ilə yəhərli, yüyənli atı və ya vərə biləcəyi baqa Ģey bağlamalıdır. Əgər
sağlığında bunu etməmiĢ olsa, o öləndən sonra ailəsi ödəməlid ir.
4. Xalqdan keĢiĢ üçün aĢağıdakı pay düĢür: hər il 4 ölçü buğda, 6 ölçü və
16 dolça [üzü m] Ģirəsi. Kasıblar qoy taxılın yarısın və bacardıqları qədər çaxır
vərsinlər. Ancaq kimin əkinliy i və ya üzü mlüyü yo xdursa, ondan heç nə
almasınlar. Bu göstərilən lərdə art ıq verənlər öz ruhu qarĢısında xeyirxahlıq yapır.
Pavəl demiĢkən: ―Kim səpində əliaçıq lıq edirsə, b için i də bol o lur. Kimin
qoyunları var, bir qoyun, üç əlçim və bir kərpic pendir vərsin, kimin at ı varsa –
bir dayça, kimin malı varsa-bir buzov vərsin.
5. Hər b ir azat, kəndli (Ģinakan) və ya hər hansı dinə inanan Ģəxs il boyu
bir dəfə dəfn ehsanı verməli, yəni bacard ığı kimi ölən adamı yad etməlid ir ki,
onu öz zəh mət inin bərhrəsindən məhru m et məsin. Onun (ölənin.-Red) atları var
idisə, rəh mətliyin ruhu Ģad olsun deyə-kilsəyə bir atı bağıĢlasın, mal-qarası var
idisə, bir cöngə bağıĢlasın.
6. Monastrda olan keĢiĢ və ya Ģagird öz nəfsini boğ mayıb b ir Ģey aparmıĢ
olsa və bunu üstü açılarsa, biab ırçılıqla buradan qovulmaslı, oğlu (xostak) is ə
kilsə [iĢləri] üçün götürülməlidir.
7. Əgər bir kilsənin keĢiĢləri ço x, icması isə kiçikdirsə, baĢqa bir kilsənin
isə adamı ço x, keĢiĢləri azdırsa, ço x olan yerdən adamları götürüb, keĢiĢləri ço x
olan yerə köçürmək olurdu.
8. Xaçpərəst adam dava-dalaĢ salarsa və ya qan tökərsə yepiskopun
qarĢısına gətirilməli və qanun ilə cəzalandırılmalıd ır.
9. Böyük bir kəndə baxan yepiskop baĢqalarına göz dikməməlidir. Ġki
kənd bir-birinə yaxındırsa, qoy onların bir ruhanisi olsun. Qoy ruhani, rəhbər ola
biləcəyi icmaya baĢçılıq etsin.
10. HeĢ kəs qohumu ilə, qardaĢı arvadı ilə ev lənə bilməz.
11. Bir səbəb olmadan arvadını atıb gedən və baĢqa qadınla nikahsız
evlənən ər yarama z və qatildır; yaxud bütlərə sitayiĢ edən kimsəni əl-ayağı bağlı
halda hökmdarın qarĢısına gətirməli və ölü m cəzası verməli.
1

Qədim yunanlarda alınma pul vahidi, çəkisi 3,4 qram.
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12. [Ölünün üstündə] yas qurub ağlaĢanları ağıçılarla birlikdə əl-qolunu
bağlayıb çarın qarĢısına gətirmək və cəza vermək lazımdır. Belələrinin ailəsi
birdə göz yaĢı tökməyə cürət etməməlidir.
13. Bir kisə ölü ət i yeyirsə və ya 40 günlük yasağı1 pozun ət yeyirsə və
bazar günü iĢə çıxır və kilsəyə getmirsə, qoy ruhani camaat la birlikdə ona cəza
vərsin.
14. Kimsə üçüncü gün və ya beĢinci gün böyük yasaq qabağı ət yesə,
qoy bir həftə ət yeməsin; baĢqa bir Ģəxs isə onun ruhani qarĢısında belə
etmədiy ini sübuta yetirərsə, qoy kəndin böyüyü ondan bir cöngə alıb ruhaniyə
vərsin.
15. Əgrə kənddə yaĢayanlardan iri, ruhanilərin günahını üzə çıxararsa və
onlar da bunu boyunlarına alarsa, qoy yepiskop onları mühakimə edib
peĢimançılıq çəkmək üçün səhraya qovsun. Yo x, onlar həqiqəti boyunlarına
almasalar və baĢqalarının dedikləri dü z çıxıb sübuta yetərsə, qoy onara dini
qanunlar iə cəza vərilsin və kənddən qovulsunlar. Əgər günah çıxmay ıb,
açılmamıĢdırsa, qoy ruhaniyə nahar xeyrat ı keçirmək buyrulsun.
16. Əgər ruhaninin yoldaĢları, ö zləri olduqları halda, onu günah
iĢləməkdə ittiham edirlərsə, qoy ruhani müqəddəs xaç qarĢısında, xəbərçilər və
camaat qarĢısıında dayanıb [cavab] vərsinlər. [Onu suçlu olması sübuta yetərsə],
qoy onu müqəddəs merabdan ayırıb kənddən qovsunlar. Əgər Ģagird lər içib
keflənirlər və camaat onları qabaqlar bir-biri ilə çəkiĢ mələri o lduqlarını
bilird ilərsə, onda qoy ruhani nahar duası oxusun və camaat isə [yalançıları] lənət
ilə qapıdan qovsun. əgər onlar imana gəlib söyləsələr ki, ―biz yalan demiĢik‖,
qoy onlar məbəddən çıxmadan peĢimançılıq duası o xusunlar. Əgər bundan sonra
da Ģagirdlər böhtan atsalar, onlar [d ini] qaununlar ilə ittiham olunacaqlar.
17. Sonra, yepiskop və keĢiĢlər çara Ģikayət etlər ki, azatlar kənddə iki və
ya üç kilsəni monastra çevrmiĢlər; [qoy onda] azatlar da öz Ģərtlərini
bildirsinlər. Çünki çar yepiskoplara və əyanlara buyurmuĢdur ki, iĢləyən kilsələrə
dəyməsinlər, kilsənin əmanətlərin i və gəlirlərin i isə Birinci və ya BaĢ kilsəyə
versinlər.
18. [Kilsə üçün] ondabir ödənc verən azatlar, qoy yarsıın bu kils əyə,
baĢqa yarısını isə öz kilsələrinə vərsin lər.
19. Bazar günləri qoy ağa da, qul da, baĢ kilsəyə getsinlər və ö lənlər üçün
yadetmə mərasimi yapsınlar. Yadellilər ruhların sait liy i üçün kils əyə pul
ödəməlidirlər.
1
Xaçpərəstlər üçün burada nəzərdə tutulan ―yasaq‖ islamdakı ―oruc tutma‖ qaydasına
uyğun gəlir.
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20. A zatlar ö z malikanələrində din i [xid mətlər üçün] yepiskopun razılığı
olmadan keĢiĢi tutmasınlar və ya xid mətdən qovmasınlar. KeĢiĢləri isə,
zadəganlar və ya xalq onları istəməzsə, yepiskopun icazəsi olmadan çıxıb
getməsinlər.
21 . Əgər zadəgan öz ö lkəsidə xaç taxtı qoymaq istəyrisə, yaxud
müqəddəslərin cəsədlərini saxlat maq, yaxud qurban vermək istəyirsə, bunu
yepiskopun icazəsi ilə et məli, imkan larını nəzərə almalıdır. Kim bi iĢi icazə ilə
edərdisə, qoy ona mərhəmət o lsun və kim bu iĢi belə et məmiĢsə, qoy kilsədən
uzaqlaĢsın və yepiskopa imkan ı içərsində cərimə ödəsin: onun nəq qədər cərimə
ödəmisindən asılı olaraq din qanunları ilə qoy günahı bağıĢlasın.
Bu qanunları yepiskolar, keĢilər və ruhanilər aztlar ilə birlikdə çar
qarĢısında qəbul etmiĢlər. Qoy çara arvadı ilə, oğlu ilə və bu məbəd də onlar ilə
birlikdə, b iz yepiskopların, kils ə xad imlərinn dilində deyilən xeyir-dua nəsib
olsun... Aqvan hökmdarını bütün zədaganları bu fərmana möhür vurmuĢlar. (s.
65-69).

II KĠTA B
IV fəsil. Aqvan Patriaxt taxtının və kilsə idarəsinin Çol adan böyük
Partav Ģəhərinə- ölkəmizi yağ ma etmiĢ yırtıcı xəzərlərin təzyi qi ilə
köçürül məsi
Sonra ölkəmiz xəzərlərin hakimiyyəti altına keçdi, kiləslər və
müqəddəs kitablar oda qalandı. O vaxt Ģahlar-Ģahı Xosrovun ikinci ilində 1 ,
erməni təqvimini baĢlanğıcında tanrı xaçı yağıların yırtıcı basqınları üzünd ən
patriarx taxt ı Çola Ģəhərindən-paytaxta Partav Ģəhərinə köçürüldü. (s. 90).
XIV fəsil. BaĢ Aqvan katalikosu Viro haqqı nda; tanrının göndərdi yi
böyük ələm və onun mərhəmti haqqında

K. Patkanovun çevirməsində Aqvan kilsə qanunlarının sayı doqquz alınır. Ancaq o, yalnıĢ
olaraq parçanın sonuncu abzasının iyirminci qanunu kimi verilmiĢdir. Yeni ədəbiyyatda qanunların
sayı düzgün olaraq 21 göst ərilir. (Bax: мамедова Ф. «История Албан» Моисея Каланкатуиского
как источник по обшественному строю раннесредневековои Албании. Б., 1977, с. 160 -165)
1
Xosrov ƏnüĢəravanın hakimiyyətinin ikinci ili 532-33-cü ilə düĢür. Elmi ədəbiyyatda
aĢkar edilmiĢdir ki, bu fəslin sonradan qurĢadırılıb II kitaba salınmıĢdır, çünki bu dövrdə erməni
təqvimi mövcud deyildi və iĢlənmirdi; erməni təqviminin baĢlanması 551-52-ci ildir, buna görə bu
hadisə Xosrov Ģah hakimiyyətinin ―ikinci ilinə‖ yəni 532-33- cü illərə uyğun gələ bilməz. (BaxI
Məmmədova F. Göstərilən əsəri, s. 51-52).
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Bundan sonra hökmdar Qavat 1 hamın ı bağıĢladı, dustaq onlara və
böyük sarayda nəzarət alt ında saxlananlara xoĢa gələn baĢqa yaxılıq lar etdi.
Onlar isə hər biri öz ö lkəsinə. Öz doğuduğu torpağa qayıtmaq ü midini ço xdan
itirmiĢdi. ġah onların hamısını tezliklə yola saldı və böyük diləklər ilə ata
yurduna qayıtdılar. Onların arasında böyük aqvan knyazlığ ının katalikosu, ulu
və müdrik bir ər o lan , himət (fəlsəfə.- Red.) bilicisi Viro da qayıtdı; onun dili
ağıılı məsləht vəilməsində , böyük və Ģəhanə iĢlərin həllində, kəskin yazan qələ
kimiyd i, mülay im danıĢığı sadə adamlara və qara camaat da xoĢ gəlird i....O,
Xosrosvun sarayındakı 25 illik dustaqlığı zamanı öyrəndiyi fars dilinə etd iyi
tərcümələrdə xüsusilə seçilird i. O, Aqvandan böyük əsilzadələrin qiyam
qaldırmasında 2 ittiham olunurdu; onlar Ġran çarına qarĢı ayağa qalxmıĢ, bir ço x
məhv o lmuĢdu: bir parçası qılıncdan keçirilmiĢ, baĢqaları aldıq ları yaradan
ölmüĢdü. Vira isə Ģah sarayına düĢə bilmiĢdi; orada onun bəxti gətirmiĢdi,
çünki müqəddəs xaçın mərhəmət i ilə onun üzünə məlikə 3 sarayı açılmıĢ və ço x
çalıĢdıqdan sonra məlikə onun həyatını Ģahdan bəxĢiĢ almıĢdı. Ancaq Ģah bərk
and içmiĢdi ki, bütün ömrü boyu o Bira, ö z ö lkəsinə qayıt may ıb sarayda
qaravul altında qalacaqdır. ġah onun patriarx gəlirlərini əlindən almamıĢ,
katalikos sanından məhru m et məmiĢdi....
Budur [Ġran] payta xtından çıxıb ö z vətəninin hüduduna gəlib çatdıqda,
[Viro] əy ilib öz yeparxiyasından olan kils ənin qapılarını və döĢəmələrini öpür,
dizləri üstə çöküb, sel kimi gö z yaĢları tökərək torpağı isladırdı, ayağa qalxaraq
özünə və onunla o lan adamlara təkskinlik vərir, Ģir ağzından qurtarıb, Tanrının
ona müqəddəs kilsənin tağlarını bir də görmək səadətini bəxĢ etdiyni söyləyird i.
O istəyirdi ki, bir az d incəlib ö zünə gəlsin və uzun illərin ayrılığından sonra
çəkdiyin i həsrəti soyuda bilsin. Ancaq onu bəxtinə dəhĢətli kədər, əzab və
əziyyət ilə qarĢılaĢ maq, ö lkəsində yaxınlarda baĢ vərə biləcək b ir dağıntın ı da
görmək yazılmıĢdı.
O, sevgi ilə ö z vətənini ayrı-ayrı yerlərin i gəzməkdə ikən,
gözlənilmədən ikinci kərə Ģimal kü ləyi qalxıb böyük ġah dənizinə 4 çırpıld ı.
1
628-ci ildə II Xosrov öldürüldükdən sonra Sasani taxtına onun oğlu ġuriyə çıxmıĢdı.
ġuriyə tarixdə II Qubad adını daĢıyır. ―Alban tarixi‖ də onu ―Qavat‖adı ilə tanıyır.
2
Albaniyada Sasanilərə qarĢı 603-4-cü il üsyanından söhbət gedir. Üsyanın baĢçısı Viro idi.
3
Burada hörmətlə yad edilıən ―məlikə‖, Nizami poemasını qəhrəmanı Sasani Ģahı Xosrov
Pərvizin arvadı ġirindir. Nizamiyə görə ġirin Bərdə (―Alban tarixi‖ ndə-Partav) hökmdarı Məhin
Banu-ġərmiranın qardaĢı qızıdır. ―Bütün ölkə Ərrəandan Ərmənədək o qadını hökmünə tabedir‖,
yəni hər iki qadın paytaxt Ģəhəri Bərdə olan Arran (Alban) dövlətlərindəndir. Belə olanda Ġran
sarayında məlikə olan ġirinin alban katalikosuna himayəçilik etməsi təbii bir iĢdir. (bax: Bünyadov Z.
Göstərilən əsəri, s. 47-47, Əliyarov S. ―Ġskəndərnamə‖ tarixi baxımından, ―Azərbaycan‖ 1983, №8, s.
179) .
4

Xəzər dənizi nəzərdə tutulur.
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ġimal yırtıcısı ö z qaniçən qartal balası ġad 1 ilə ortaya çıxd ı. O, ilk növbədə Ġvəri
və Tiflis üzərinə Ģığıdı. ...
...Öz d iləy ini ald ıqdan sonra o böyük qəniməti özü ilə götürməyi əmr
etdi və bu qənimət ilə gəlin çıxıb getdi, döyüĢkən qoĢunun isə oğlu ġad ilə
birlikdə buarda qoydu; o, bir neçə igid ərləri oğluna baĢbilən qoyub getmiĢdi. O,
oğluna Aqvan sərhədlərinə getməy i əmr edərək, belə bir tapĢırıq vərmiĢdi: ―əgər
o ölkən in hakimləri və əyanları mən im oğlu mu qarĢılmağa çıxsalar, ö z
ölkələrini onun itaətinə vərsələr, Ģəhərləri, qalaları və tica rəti mənim qoĢunumun
ixt iyarına buraxsalar, qoy onlar yaĢasınlar və onlar mənə qulluq etsinlər; belə
olmadıqda isə, onların on beĢ yaĢından yuxarı kiĢilərinə qoy yazığın ız gəlməsin,
qalanlarını isə (15 yaĢına çat mamıĢ oğlanları-Red.) qadın ları ilə birlikdə mənə
və ya sizə qul kimi xid mət et mək üçün saxlayın‖. On lar bir-birindən ayrıldıqdan
sonra qoĢun onun səözlərini yerinə yetirib ,tapĢırılan yerə gəlib çıxdı. ġad atasını
əmr etdiy i kimi, Ġran caniĢini-Aqvan mərzbanı SemavĢtnasın və yu xarıda yad
etdiyimiz kimi həmən katalikos Vironun yanına
elçilər göndərdi. Fars
razılĢamayarq demiĢdi: ―Sən kimsən və Aqvan nədir ki, mən onun ucbatından
özü mü səni hömkdarına tabe edim‖. O özünün əmlakın ı götürüərək və ölkədən
də bir ço x Ģeylər oğurlayaraq, qaĢıb Ġran torpaqlarında g izləndi.
Ancaq müqəddəs Aqvan atası gözlənilən fəlakətin ağırlığın ı baĢa düĢs ə
də, nə deyəcəyini bilmird i, çünki Ġran Ģahına ürəyi q ızmır və ondan qorxurdu,
axı, olmayan bir qiyamçılıq üstündə uzun illər yad ö lkəyə sürgün edilmiĢdi.
Buna görə də ölkəni dağıntıdan və sürgündən qurtarmaq üçün danıĢıq aparmağa
və yağının qarĢısına çıxmağa razılq verdi.
Uzaqgörən olduğu üçün, o bir də yağıların hədəsi haqqında Ġran Ģahına
kağız yazıb göndərdi ki, yağıların xeyrinə b ir iĢ et miĢ o larsa, Ģah onu bağıĢlasın;
bağıĢlamazsa, ölkədən çıxıb get məli olacaqdır. O, cavab gözləyə-gö zləyə
yağıların danıĢıq üçün göndərdiyi elçiləri ö z yanında saxlayıb onları bir az
gümüĢ pul ilə satın almıĢdı, onları ö z yanında gəzdirərək mü xtəlif bəhanələr
uydururdu: ―bir o deyirdi ki, qoy bütün vilayətlərin baĢçılarını çağırım. Onlarda
sizin hökmdara mən im göndərərcəyim cavabı versin lər‖; baĢqa bir gün is ə
deyirdi ki, ―hamının razılığını gözləməyim üçün hacət yoxdur, hökmdarın
cavabını mən ö zün yazacağam, layiq li bir hədiyyələrlə sizin sizin hökmdara
ehtiram bild irəcəyəm‖.
Belə olduqda elçilər onu tələsdirərək deyirdilər: ―Sən axı, nəyi
gözləyirsən, nəyə görə tərpənmirsən; budur, bütün Aqvan ölkəsinə basqın
1
ġimal yırtıcısı, ġimal knyazı ―‖Cebu xaqan‖ adlandırılan bu Ģəxs Xəzər dövlətində ―böyük
xaqanın‖ (xaqan-əl-kəbir) qardaĢı, ―ġad‖
isə onun ―Cebu xaqanın oğlu idi‖. Beləliklə,
Zaqafqaziyadakı döyüĢlərdə xəzərlərin ―böyük xaqanı‖ deyil, onun qardaĢı və qardaĢı oğlu iĢtirak
edirdi. ― Alban tarixi‖ndə ancaq bu sonuncuların adları deyil, titulları verilmiĢdir.
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dalğasını yay maq günü gəlib çat mıĢdır. Biz öz knyazlarımızın və Ağamız ġadın
niyyətlərini sənə açırıq. Əgər sən onun istədiyini yerinə yetirmək istəmirsənsə,
heç olmasa qaçıb gizlən məyə tələsməlisən; biz səninlə çörək kəs miĢik, səndən
bəxĢiĢlər almıĢıq; biz öz Tanrımızdan qorxu ruq, ona görə də sayca ço x ola
qoĢunumuzun sənin üzərinə, sənin döyüĢçülərinin və xalq ının ü zərinə əl
qaldırmasına biganə baxa b ilmərik.‖
Elə bu zaman, onlar danıĢan zaman torpağımız ü zərinə du man və
qaranlıq çökdü: b içənəklər və yaylaqlar, təpələr və dərələr tutuldu, ölkəmiz
içərsində heç bir yurd, nə kəndlərdə, nə düzənlərdə bir qarıĢ torpaq qalmad ı.
Ev lərdə və küçələrdə hamın ın dilində bir yalavrıĢ səsləndi: ―Vay-vay!‖.
Barbarların səsi kəsilmirdi, acıq lı yağının ilğım gətirən hayqırt ısını eĢit məyən bir
adam yo x idi və bunu hamısı b ir gündə və bir saatda baĢ verdi. Ona görə ki
yırtıcılar qabaqcadan bizim v ilayətləri və kəndləri, suları və çayları, bulaqları və
meĢələri, dağla rı və dü zənləri püĢk atıb bölüĢdürmüĢdülər, təyin olun muĢ vaxtda
onları hamısı b irdən dağıdıcı yürüĢə atılıb torpaqlarımızı b ir ucunda o b iri
ucunadək sarsıntıya saldırlar... (s. 117-123).

XVI fəsil. B öyük möcüzələr: Tanrının yağılardan öc al ması.
Ġran Ģahı qavatın oğlu ƏrdəĢirin ikinic i ilində 1 , hələ o öz iradəsi ilə
hökmdarlıq etdiyi vaxt ġimal knyazı 2 getdikcə güclənərək bütün dünya üzərinə
qorxu və dəhĢət gətirmiĢdi. O, q ızıl, gü müĢ və dəmir çıxart maq, mis ərt imək
iĢində səriĢtəsi olan mü xtəlif sənətkarlar üzərinə gözətçilər qoymuĢdu. O, böyük
çaylar olan Kür və Araz üstündəki böyük balıq vətəgələri və ticarət yolları
üzərinə gömrük qoymuĢdu. O, ö lkəmizin variyyətli olduğunu öyrənmiĢdi.
Bununla da yəqin etmiĢdi ki, onun üçün heç bir Ģey gizli qalmamıĢdır...
Ancaq bu vaxt Ģimal knyazı acığ ını öz övladların ı üzrinə tökdü, onun
qəzəbi aĢıb-daĢırdı və bu dəhĢətli qəzəb onun törəmələrinə qarĢı çevrilmiĢdi. Bir
əvəzinə min, iki əvəzi on min baĢ gedirdi. O tez-tez deyirdi ki, b izim
yağılarmızın (xəzərlərin.-Red.) günahların ı dəhĢətli əvəzi o lacaqdır...
Tanrı bizə qahmar durub ulu iĢ tutdu. On lar (xəzərlər.-Red.) keçid ləır
ilə hər üç ölkəyə: Eermənistan, Ġvərə və Aqvana yürüməkdə ikən Ģimalın
nərildəyən aslanı Cebu Xaqandan yırtıcı aslan balası ġada qorxunc xəbər gəlib
1

II Qubadın (ġuriyənin) oğlu III ƏrdəĢirin hakimiyyətinin II ili 630-cu ilə düĢür.
Kitabdan əslində ―ġimal knyazı‖ deyil, ―ġimal Qazan‖ yazılmıĢdır. K.Patkanyan bunu
xüsusi qeyd etmiĢ (s. 134), ġ.Smbatyan isə ruscaya ―koter sevərea‖ çevirmiĢdir. (s.93).
2
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çatdı: ―Yırtıcılar mənim üzərimə gəld ilər, sən bir də mən im ü zü mü görə
bilməyəcəksən, çünki mən artıq bu yerdə qala bilmərəm, mənin üçün belə et mək
layiq o lamasa da, yad bir dövlətə qaçıb gedirəm. Məni qürur göylərə qaldırmıĢdı,
ancaq mən bu yüksəklikdən yerə düĢün yenidim. Sən yanında olan xalqı (qoĢunu
və qoĢunun baĢçıları.-Red.) gecikmədən qılıncdan keçir və onlar baĢ verən
fəlakəti eĢtiməmiĢ və sənə ölüm hökmü verməmiĢ onlardan yaxa qurtarmağa
çalıĢ; vay mənə, balalarımı itirib məhv oldum1 ‖. (s. 131-134) .
XIX fəsil. Aqvan hök mdarı CavanĢirin hök mdarlığı;
iranlıların basılması
Ömrü nurla dolu cavanĢir Ġran savaĢlarında 2 ad çıxrarıb geri qayıtdı. Və
hökmdarın əmri ilə Aqvanı öz adı səviyyəsinə ucaltdı. O öz dəstəsini götürüb
atası ilə birlikdə Perozapat Ģəhərini qüzeyinə doğru yürüĢ etdi. CavanĢ irin
qiyama qalxması [Ġrana qarĢı] üzündən Ġran döyüĢçüləri ölkəmizə basqın etdilər.
Onların qabaq dəstəsi onun (cavanĢirin. –Red.) vilayətini ucqar sərhədlərinə
gəlib çatdıqda, cavanĢir silaha qurĢandı və qoĢun baĢçılarında birin i ö zü Ģəxsən
öldürdü. O özü və onun qoĢunu qılıncı döyüĢündən onları (iranlıları.-Red.) qırıb
tökdülər. Onlardan əsrlər ələ keçirib, atlar və ço xlu qənimətlər alıb geri döndülər.
Ancaq iran qoĢunu onların ard ınca düĢmüĢdü. Dağlara çatdıqda onlar bir daha
da toqquĢdular və bu dəfə də tanrı ona (CavanĢirə.-Red ) uğur verdi. Bu vaxt ona
xəbər gətirdilər ki, Ġran qoĢunları Pero z Ģ əhərinə girib onun anası və qardaĢlarını
əsir aparmıĢlar. Mən doğrusunu deyirəm: o (CavaĢir. –Red.), balaları it imiĢ ayı
kimi qəzəblənərək, tezliklə ö z diyarın ın sərhədlərindən Kürün o tayına Kapiçan3
vilayətinə keçdi. Orada ehtiyatlı tərpənərək soyuqqanlıqlıa döyüĢ ə girdi.
Qorxmaz b ir ig id kimi dyüĢ ə girərək baĢından yaralandı, tanrımız Ġsanın verdiyi
güc ilə elə böyük igidliklər göstərdi ki, yağılar heç b iri ölü mdən yaxa qurtara
bilməd i. Sonra o, böyük Ģ ərəf ilə Ġvəri sərhəddində istirahət etdi. Orada
1
Alban tarixçisinin ġimal knyazı‖ sözlərindən sonra gələn bu parça olduqca qaranlıqdır.
― ġimal Qazanı‖ kimdir və nə üçün acığını ―özünkülərin‖ üstünə tökür?, ―bir əvəzini min, iki əvəzinə
on min baĢ gedirdi?‖nə deməkdir və kimlərə aiddir? Bütün bu sualların cavabı yoxdur. K. Patkanyan,
V.Arakelyan, ġ.Smbatyanda bu sətirlərin açılıĢını edə bilməmiĢlər. Hələlik, bu söyləmək olar ki,
sərkərdə ġad Zaqafqaziyanı talan etməkdə ikən onun atası Cebu xaqan hansı döyüĢdə isə basılmıĢ
(ola bilsin, Oğuz hökmdarı Qazan xan ilə: belə olduqda ġimal Qazan sözlərinin sirri açılmıĢ olur),
onu gözləyən ölüm yaxasında qurtarmaq üçün xaricə qaçmıĢdı. Çünki, Xəzər dövlətinin
qanunlarına görə döyüĢdə basılan ―caniĢin‖ ailəsi ilə birlikdə öldürülməli idi (bax: Büyadov.Z.M,
Əliyarov S.S. ―Kaqan‖ titulu haqqında-Azerb. SSSR EA xəbərləri, tarix, fəlsəfə, hüquq, 1984, №4 s.
122-123).
2
Ġran-ərəb müharibələri nəzərdə tutulur.
3
Patkanyan K. Kapiçani Strabondakı Kambisəna ilə eyiləĢdirilir.
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Atrnersex, ço x hörmətli o lan bir ər, Yunan qeysərindən 1 üçmərtəbəli t itul almıĢ
ölkə hakimi onun görüĢünə gəldi və qazandığı qələbəyə sevindiyi üçün onun
yaralarını öz əli ilə sarıd ı. CavaĢir onunla qırılmaz dostluq andı içərək, kö mək
üçün Ġvər qoĢunlarını ö zü ilə götürüb dayanmadan Uti vilayətinə getdi və
qarĢısına çıxan Ġran döyüĢçülərin in hamısın ı qılıncdan keçird i. Özünün qıĢlaq
Ģəhərində də belə bir ağır iĢdən çəkin mədi, öz yaĢıdlarını və qardaĢlarını
əsirlikdən qurtarmay ınca ürəyi soyumadı. Belə olduqda farslar Atrpatakanda
oraya güclü dəstələr göndərdilər. Ancaq o (CavanĢir. –Red.) ö zünü itirməd i,
çünki öz təbiət inə görə nəinki yağılar az o lduqda, çoxlu yağı ilə döyüĢə daha
saymaz çıxırd ı. SakaĢen 2 vilayətində ba vərmiĢ iki döyüĢdə, on minlərlə yağı
üzərində qələb çalıb, amansız zərbələrlə onların həyatını puĢ etdi. Bundan sonra
CavaĢirin baĢqa yerlərdə farslar üzərində çaldığı art ıq qələbələrdən
danıĢmayacağam. Bunlara görə ermənistan və Ġvəri əyanları öz nəsillərindən
ona qadın seçib [qohum olmaq istəyirdilər]. O isə Sünik əhalisini sonsuz
sevindirərək, Qaru xçan nəslindən olan Sisakan knyazın ın qızı ilə evləndi.
Ġran ordusunun baĢçısı öz qoĢunlarını məğ lub olmasını eĢitdikdə,
dostluq fikrinə düĢərək ona barıĢıq məktubu göndərdi. Onunla barıĢmaq üçün
böyük Sünik knyazını andlaĢ ma üçün onun yanına gönd ərdi. Bu vasitəçi onu
güclə farslar ilə barıĢığa razı sala bildi; Onu qəlbən barıĢmağa razı saldıqdan
sonra geri qayıtdı, Aqvan hökmdarı öz anası və qardaĢları ilə ölkəsinə qayıtdı.
Böyük Ġran dövlətinin zəifləməsini və keçmiĢ Aqvan hökmdarlarının
müstəqiliyini bildiy i üçün onların dövranını ö z parlaq hakimiyyəti ilə yanaĢı
qoyaraq, o heç kəsə öz taleyini tabe etmək fikrində deyildi. Ġran sərkərdələrinin
iki tərəfdən təzyiq göstərməsinə baxmayaraq o, müstəqil həyat sürürdü və
qardaĢı ilə birlikdə öz ata yurduna dönmüĢdü. Ġran ordusunun baĢ komandanı
onu xəyanətkarcasına oun atasını ö z yanına çağırmıĢ, o biri yanda is ə alay lar
göndərib Aqvan vilayətlərinə hökmdar təyin et miĢdi. Ġgid CavanĢir və onun
böyük qardaĢı, bu iki qorxubilməz ər nə et məliydilər? Öc almaq üçün onlar
silaha qurĢandılar, it i ayaqlarla ata minərək kəsə yol ilə Perozqavat Ģəhərini
arxada buraxdılar, gizli meĢ əli bir yerdə öz yu xu larını aldılar. Gün doğan kimi
onlar bu iki Ģahin, Ģəhəri soyub orada və tərafdar iran sərkərdəsinin təbəələrinə
amansız divan tuturdular. Öz qoĢunları gəlib çıxd ıqdan sonra o, farsları əzməkdə
davam edərək öz atasına sağ-salmat geri qaytardı.
Qaskert 3 hakimiyyətini 21-ci ilində Ġran səltənətinin varlığ ı tamamilə
sona yetdi. Bu, aqaryanların 4 dünyəvi qələbələrini 31-ci və CavanĢir

1
2
3
4

Bizans imperatorundan.
Bizans imperatorundan.
Qaskert- Sasani Ģahı III Yezdəgerd (632-641).
Aqaryanlar.
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hakimiyyətinin 15-ci ilində oldu 1 . Beləliklə, taciklər quzey və gündoğar
ölkələrinə basqın etdilər. Onlar nəsil baĢbilənlərindən güclə qalaları alıb ələ
keçirir, on lar üsyan etəmsinlər deyə, uĢaqları və qadınları girov aparırd ılar.
Cənubluların amansızlığ ını görən CavanĢir b ir müddət onları aldadırdı;
özü çayın o tayına keçmiĢdi. Onlar ilə döyüĢə girərək atasının onların əlinə
vərməmək üçün qorxmaz ürəyi alıĢıb yanırd ı. Ancaq atası onu bu yoldan
çəkindirərək, könüllü Ģəkildə özü yağıların görüĢünə getdi.
Ancaq ağıllı CanvanĢirin erməni sərkərdəsi2 ilə ittifaq bağlayaraq onu
yenidən Yunan qeysərinə tabe olmaq yo lunu çəkirdi, o, Yunan hö kü mdarına
belə bir məktub yazmıĢdı. (s. 141-144).
XX fəsil. CavanĢirin Yunan hökmdarı Konstantinə 3 məktubu
―Hökmü sonsuz olan, güclü və mərhəmətli Yunan hökmdarı Konstantin,
Göyün dənizlər və quru ü zərinə qoyduğu hakim, Avqan sparapeti və knyazı
CavanĢır sidq ilə səni alqıĢlay ır, sənə baĢ əyərək ö z gündoğar ölkəsi ilə sənə
itaət bildirir. Qoy sənin xaç sevən dövlətin lütf ed ib u zaq bir xalqı da təbəəliyinə
götürməyə razılıq vərsin ki, bizim göstərdiymiz itaət qarĢısında sənin ulu
Ģöhrətinin ilahi xey irxahlığın b izə də bağlan mıĢ olsun‖.
Bu yazı xey irxah imperatora çatdırıldıqda, o sevinib Ģ ənləndi və o günü
böyük Ģadlıq içində keçird i. O, andlaĢ ma bağlamağ ı əmr edərək onunla səmimi
ittifaqa girdi. O, CavanĢirə dəbdəbəli bəxĢiĢlər, söykənəcəyi qızıla tutulmuĢ
bərbəzkli qızıl taxt , qızılı saplarla tikilmiĢ paltarlar, öz belind ən açdığı
mirvarilərlə örtülmüĢ qılınc göndərdi. O, CavanĢirə proton-patrisi rütbəsi verdi,
1200 [Avqan] ərlərinə bəxĢiĢ olaraq patrisi, ipat, opoipat, stratelat v ə elist
diplo mları göndərməy i əmr etdi. O, öz boynundan açaraq Ġsanın həyatvərici
xaçın ın bir parçasını, həmçinin ö z sinəsində gəzdirmək üçün CavanĢirə göndərdi.
(s. 144-145).
XXV fəsil. Fərmanı m surəti
1
Burada alban tarixçisi hadisələrin gediĢini artıq üçqat t əqvim üzərində izləyir: III
Yezdəgerdin hakimiyyətinin 20-ci ili (Ġran təqvimi), ərəb savaĢlarını 31-ci ili (hicri tarix) və CavaĢir
hakimiyyətinin 15-ci ili, hər biri ayrılıqda652-ci ilə düĢür, (bax: Məmmədova F. Göstərilən əsər, s.
52-53).
Taciklər-ilkin orta əsr qaynaqlarına ərəblərə verilən ad.
2
Ermənistanda Ġran mərzmanı Smbat Baqratuni (644-654) ərəblər Zaqafqaziyaya yönələn
kimi onlara ―vassal‖ olub, hakimiyyətlərini qəbul etmiĢdi.
3
Ġmperator II Konstantin (641-668)
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―Sənə Girdiman ın hakimi və Avqanın knyazı sparapet və proton-patrisi
hökmdar CavanĢirə, xilaskar xaçın xey irxahlığı və iltifatı olsunvə bizim Avqust
hökmda adımızdan sənən sevgili barıĢıq salamı göndəririk. Biz sənin
göndərdiyin salamlı-kəlamlı məktubu aldıq, o sənin tanrıya olan sevgisini
göstərir, sən onun gündoğar ölkənlə b izə tabe olmağın ü zərinə götürməyin bizi
sevindirdi. Buna görə də biz və bizdən sonra gələn uĢaqlarımız səninlə və sənin
nəsli varislərinə səmimi, po zulmaz segi ilə nəsildən-nəslə yüzillər boyu
mərhəmətdə bulunacağıq ‖.
CavanĢir məktubun məzmunu b ild ikdən sonra onu böyük sevinc
bürüdü...
Bunu eĢidən Aqvan katalikosu, yepiskoplar və bir ço x əsilzadə adamlar
ilə, gül-çiçəklə onun görüĢünə gəlib, bu böyük Ģərafət münasibətilə xey ir-dua
vərərdilər. Orada onları vaxt ı nizamsız söhbətlərdə, içki həvəsində və yaxud
yüngül zarafat lar içində deyil, mü layim əy ləncələr ilə keçird i. CavanĢir o gecəni
keçirib ö z vətəninin qayğısını düĢünürdü. Dan ulduzu doğarkən o öz hökmdar
paltarını geyinib taxta çıxd ı, qapılar açıldı, yaraqlı döyüĢçülər içəri keçərək onun
hər iki yanında düzü lüb, dayandılar. Bundan sonra əsilzadə adamlar qorxu içində
bir-b ir içəri gəld ilər. Onun sarayında hər kəsə [öz payı] - ədalətli mühakimə və
amansız cəza hökmü çat ırdı. O, eyĢ-iĢrətə qatılmayaraq bütün günü öz
ölkəsinin iĢləri ilə məĢğul o lurdu. O, Qafqazın [hələ] vəhĢi kimi yaĢaya
tayfaların ı ağı ilə haqq yoluna gətirirdi. Beləliklə, Ġvəri sərhədlərindən Hun
qapılarına1 qədər və Araz çayına kimi parlaqcasına hökmranlıq edirdi. (s. 145146)
XXIII fəsil. Xəzərlərin bas qını və çayın
o tayında CavanĢirin onları əzməsi.
O hadisədən iki il ötdükdən sonra xəzərlər qazanc və qənimət dalınca
Aqvan üzərinə gəldilər. Belə o lduqda Aqvan knyazı...ö z alayın ı götürərək böyük
Kür çay ının o tayına keçdi və onlarla döyüĢə girdi...döyüĢün qızğ ın çağında at ını
ayağı büdrədiyinə görə onu yerə yıxdı. Ancaq o məhv olmadı. Tanrı ona əl
uzadıb ayağa qaldırdığı üçün o, rəqibin i qabaqlayıb [öldürdü]. O gün CavanĢir
qələbə çaldığ ı üçün barbar xalqa belə dedi: ―Get, Çola qapılarından 2 geri qayıt və
bir də buraya gəlmə, çünki tanı sənin gücünü hiss etmiĢdir‖. (s. 149-150).
1
― Hun qapıları‖ beĢbarmaq dağı yanında idi. Alban taixçisi CavaĢirin ölçüsüz bir
məddahlıqda qiymətləndiriyi üçün onun hakimiyyətini Xəzər dənizinədək aparıb çıxarır. Əslində ilə
Albaniyanın kilsə paytaxtı Çola çoxdan itirilmiĢdi və sonarkı fəsillərdən görəcəyiniz kimi, CavanĢir
yalnız Kür-Arazarası torpaqlara hökm edirdi, Kürün sol sahilində isə ―Hun dövləti‖ mövcud idi.
2
― Çola qapıları‖- Dərbənd keçidi.
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XXVI fəsil. CavaĢirin hunl arla qohum ol ması və yağılarla dostluğa
girməsi
Ġgid CavanĢir öz taxt ında arxay ın otuduğu vaxt, q ıĢda gündüz ilə
gecənin bərabər olduğu zaman (22 dekabrda.-Red.) hunları hökmdarları saysızhesabsız basqınlar ed ib, gəld i. CavanĢir öz ölkəsinə hazır və ehtiyatlı olmağ ı əmr
etsə də, hun akınçıları Kürün bu tayına və Araz sahilinə keçərək, təkcə yerli
adamları deyil, Ararat vilayətindən və Sünik ö lkəsindən qıĢlağa gəlmiĢ
adamları, qoyun və mal-qaranı yağ ma edib öz düĢərgələrinə əsəri apardılar.
Bundan sonra hunların hökmdarı CavanĢirin üzünü görmək istədiyindən öz
qardaĢlarını onun yanına göndərərək onunla görüĢməyi, qardaĢlıq və dostluq
ittifaq ı yarat mağı təklif etdi. Ancaq igid ər və knyaz qorxmaq fikrində deyildi.
Deyin, Ġran Ģahlarından hansı Türkistan hökmdarını üzbəüz görə
bilərd i? Ancaq o (CavaĢir-Red.) qorxmadan xilaskar xaç qarĢısında diz çö küb
söylədi: ―Mən ölü mün gö zü içinə baxacağam, ancaq mən pis bir Ģey
olacağından qorxmu ram, çünki, Sən, Tanrı mən imləsən‖.
Bundan sonra o, hökmdar görkü ilə onaların qarĢısına çıxd ı. Ancaq
hunların hökmdarı da onların qarĢılamağa çıxaraq, g əmi ilə çayın bu tayına ü züb
gəldi və buru lğan, dərin sularda [onunla görüĢdü]. On lar qarĢılıqlı narazı lıqı
kəsmək və ikitərəfli dostluq yaratmaq üçün öz aralarında gənəĢdilər. On lar sülh
bağlayıb hər b iri çay ıb bir tərəfinə qayıtdılar. O biri gün mənim hökmdarım nə
etsə yaxĢıdır? O, on yeddi ər ilə b irlikdə çayı keçib hunların düĢ ərgəsinə gəldi və
orada hun hökdarının qızı ilə ev ləndi və həmin gündə 120 min davar və malqara, 7 min at və 1200 nəfər əsir alın mıĢ kiĢini geri qaytardı... (s.153-154)
XXVIII fəsil. CavaĢirin cənub hök darının hüzuruna Ġkinci 1 dəfə
getməsi
Cənub hökmdar ikinci dəfə gündoğan knyazı Ģ ərafətli CavanĢiri ö z
hüzuruna çağırmıĢdı..., çünki Konstantinopol Ģ əhərinin əyanları da onun

1
Alban tarixçisinin yazdığına görə Xəlifə I Müaviyə (661-680) ilə birinci görüĢü ―Ġsmyıl
dövlətinin paytaxtının Assuriyaya‖ (DəməĢqə. -Red) köçürülməsinin 6-cı ilində, yəni 667-ci ilində
olmuĢdur. Bu zaman Aqvan üzərində ―himayəçilik‖ edən Bizans dövlətinin qoĢunları Xilafət orduları
qarĢısında basılmıĢ, imperator ―öz qoĢunlarının qalıqları‖ ilə quru və su mövqelərindən günbatarda
yerləĢən uzaq adalara çəkilib getməyə tələsirdi.
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hüzuruna gələrək Aqari oğullarının (ərəblərin. –Red) hakimiyyətini ö z üzərinə
götürüb bac vərməyə razı o lmuĢdular.
... ġərafət li hakim (Cavanir.-Red) birinci dəfə olduğu kimi ora
(DəməĢqə. -Red) gəldi. Xəlifə onun üçün öz doğma qardaĢının sarayını
hazırlamğ ı əmr etdi. O axĢam yeməyinə onunla b irlikdə oturdu. Sonra o
Konstantinopldan gəlmiĢ əsilzadə ərlər ilə sülh danıĢığı aparmağ ı CavanĢirə əmr
etdi. Xəlifə onun dərin biliy inə heyran etdi. Yunan hökmdarın ı elçiləri də ondan
çox razı idilər. Çünki o, hər vəchlə xəlifənin fikrin i onların xeyrinə yönəltməyə
çalıĢırdı.
Bunlardan sonra onun Ģöhrəti daha da artdığı üçün Cənub hökmdarı
gündoğar knyazına, baĢına tac qoymuĢ bir hökmdar kimi ehtiram göst ərməy i əmr
etmiĢdi. M isal üçün, o, CavanĢirə Hindistandan gətirilmiĢ və yaxĢı öyrədilmiĢ bir
fil bağıĢladı. Bu fil xəlifə sarayının təmtəraq lı bəzəyi və möcüzəsi sayılırdı. Tarix
baĢlanandan bu günə qədər heç kəs eĢitməmiĢdi ki, aĢağı rütbəli kimsəyə belə
hörmət göstərilsin...Bununla yanaĢı baĢqa bəxĢiĢlər [vərilmiĢdi], mirvarilərlə
bəzədilmiĢ qızıl q ınlı polad qılınc, qızılı sapla tikilmiĢ geyim [v ə] parçalar...,
xəlifən in özünün mindiy i 52 iti yeriĢli at... Xəlifə Süsestan (Sisakan- Sünik
knyazlığ ı. – Red.) knyazlığın ı da ona bağıĢladı.
Xəlidə həm də Atrpatakan çayının 1 o tayındakı torpaqların da idarəsini
zorla ona tapĢırmaq istəyirdi. Ancaq CavanĢir qonĢu ölkələr üzərində mütləq
hakimiyyət almağa razı olmad ı. O, artıq Ģöhrətdən boyun qaçırdı, ö z mü layim və
sülhsevər xüsusiyyətinə uyğun olaraq (yaln ız) öz xalq ının qayğısını çəkməyi
üstün tutdu.
Bunlardan sonra öz ölkəsinin ü zərinə qoyulmuĢ ağır vərg inin
yüngülləĢdirilməsin i xah iĢ etməyə baĢladı. Cənub hökmdarı buna üzərkdən
razılıq verd i. O, bu vərginin ikiqat azaldılmasın ı əmr edərək, üçdən birinin
ödənilməsini istədi... 2 (e.ə.159-160).
III KĠTAB
V fəsil. Ermən i katalikosu Ġliyanın Əmir əl Mö minun Əbd əl-Malikə
Aqvan kilsəsi haqqında məktubu
―Hökmdar Əbd əl-Malik əl-Mö minə ermən i katalikosu Ġliyadan: Allahtaaladan buyruğu ilə b izim müti ölkəmiz ü zərinə Sizə qulluq etmək və
Avqanlarla birlikdə Ġsanın ilahiliyinə inanıb b ir dində bulun maq borcu
qoyulmuĢdur. Partavda oturan indiki Avqan katalikosu yunanların imperatoru
― Atrpatakan çayı‖- Araz çayı nəzərdə tutulur.
CavanĢir xilafət hakimiyyətini qəbul etməyə məcbur olarkən Albaniya öz xəzinə gəlirinin
üçdə iki hissəsini ərəblərə verməli olmuĢdu. Ġndi bu bac yarıqat azalaraq üçdə bir miqdarında
ödənməli idi.
1
2
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ilə sözü bir yerə qoyub oxuduğu dualarda onun adını çəkir və ö lkələrimizi
onunla bir d ində birləĢməyə məcbur ed ir 1 .
Qoy bu hadisədən Sizin xəbəriniz o lsun və bu hadisəyə siz biganə
qalmayın, çünki, o (Aqvan katalikosu. –Red.), əyan bir qadınla 2 əlbir hərəkət
edir. Əmr ed in, Sizin böyük hökmünüz ilə, Allaha qarĢı iĢlədikləri günahlara
uyğun olaraq onlara cəza vərilsin‖.

VI fəsil. Əmir əl-Mömi n Ə bd Malikin
Ermən ikatalikosu Ġliyanın məktubuna cavabı
―Mən sənin məktunubu oxudu, Allah bəndəsi olan Ġliya, erməni xalqın ı
katalikosu sənə mərhəmət olaraq, ö z sadiq nökərlərindən birini ço xlu qoĢunla
göndərdim. Biz ona [əmr] et miĢik ki, bizim ağalığ ımıza qarĢı qiyama qalxmıĢ
Aqvanları sizin dini qanunlara tabe etsin‖. Bizim qul (yəni xəlifən in Albaniyaya
göndərdiyi qoĢun baĢçısı.-Red), bu hökmü Partavada s ənin iĢtirakın la yerinə
yetəcək: o, Nerseslə onun əlbir olduğu qadını bir zəncirlə cələkləyərək xəlifə
sarayının qarĢısına gətirəcəkd ir ki, qoy onların [cəzası] bütün qiyamçılar üçün
biabırçılığa çevrilməsin. (s. 239- 240).

ƏRƏBDĠLLĠ QAYNAQLAR
14 ―ÜB EYD ĠB N ġƏRĠYYƏ Ə L-CÜRHUMĠNĠN ƏXB ARI‖

1
Bu hadisə 704-cü ildə olmuĢdur. Alban patriaxt taxtının sahibi katalikos Bakur (688-704)
öz dualarında Bizans imperatorunun adını çəkməklə pz ölkəsini yalnız provaslav t əriqətində
saxlamağı deyil, həm də ərəblərə qarĢı Bizans ilə ittifaqı qarĢıya qoyurdu. Xilafət isə Albaniyanın bu
ittifaqa qayıtmasını özü
üçün təhlükəli siyasi addım saydığındanvə albanları Bizansdan
uzaqlaĢdırmaq üçün onları erməni kilsəsinə tabe etməyə çalıĢırdı. Çünki, bu kilsə Bizans ilə düĢmən,
Xilafətin əlində isə oyuncaq idi.
2
CavanĢirin varisi knyaz Varaz Trdatın arvadı Sparam, katalikos Bakurun Xilaf ətinə qarĢı
― Bizans siyasətini qızğın müdaiə edirdi. ―Ə`yan bir qadın‖ odur.
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VIII-IX
yüzilliklərdə yaĢamıĢ
(828/29-cu
illərdə ö lmüĢdür)
Əbuməhəmməd Əbdülməlik ibn Hişam ―Kitabül-t ican fi mülü k h imyər‖
(―Himyər hökmdarları barədə taclar kitabı‖) adlı tarixi əsərində beĢinci ərəb
xəlifəsi I Müaviyə (661-680) ilə çağdaĢ olan Übeyd ibn ġəriyyə əl-Cürhu mi
haqqında maraq lı yazı vərmiĢdir. Əl-Cü rhumi, tarixçi Əbu məhəmməd ibn HiĢam
kimi, kökcə ərəb tayfasının baĢbilənlərindən biri o lmuĢdur.
Əbuməhəmməd ibn HiĢamın adı çəkilən kitabı, əslində əl-Cürhu minin I
Müaviyə ilə apardığ ı öhbətlərin yazısına həsr edimiĢdir. Kitabın fəsillərindən
biri ―Übeyd ibn ġəriyyə Əl Cürhu min in əxbarı‖ (xəbərləri) adlanır (yu xarıda
baĢlığın bütövlükdə dırnaq içinə alın mağı bundandır) bu fəsildə Azərbaycan
tarixinə aid o lan parçanı ilk dəfə akademik Z.M . Bünyadov çap etdirmiĢ, onu
ərəblərdən qabaqkı A zərbaycan və türkdilli əhalisi haqqında tutarlı b ir qaynaq
kimi q iy mətləndirmiĢdir. (bax: Буниятов З.М. Обзор истояников по истории
Азераиджана. Истчники арабскии. Б., 1964 .ч. 54; yen ə onun.Азербаиджан в.
VII-IV в.в. Б., 1965, с. 183 ) Sonralar həmin parçan ı mərhu m M.Ġ. Azərli
azərbaycanca çap etdirmiĢdir. A zərli M. Ġ. IX əsrin ərəbdilli mənbəyi qədim
Azərbaycan haqqında.- ―Azerb. SSR EA Məruzələri‖, XXX c., 1974, s. 86-89.
Müəllif məqalədə ərəblərin A zərbaycan ilk yürüĢləri haqqında yazını öz sözləri
ilə, Übeyd ibn ġəriyyə Əl Cürhu min i və xəlifə Müaviyə arasında gedən danıĢığı
isə yağlı (qara) hərflərlə d ırnaqda vərmiĢdir. Biz bu parçanı oradan olduğu kimi
gətiririk:
Yəmən padĢahı RaiĢ zaman ında onu sərkərdələrindən biri ġimr ibn əlQəttaf əl-Müntab... yüz min nəfərlik ordu ilə türklərlə döyüĢə-döyüĢə
Azərbaycana daxil oldu. DöyüĢ nəticəsində türklər məğ lub oldular. ġimr ibn əlQəttaf həmin döyüĢün və keçdiyi yolların keyfiyyətini iki daĢ üzərində yazd ırd ı.
Əl-Cürhu mi qeyd edir ki, onların hər ikisi bu gün Azərbaycan divarlarında
saxlan ılmaqdadır 1 .

Əbucəfər Məhəmməd ibn Cərir ət-T əbəri də ər-RəiĢ adlı hökmdarın ġimr [ġammar] b. əlƏttar adlı qoĢun baĢçısının VII yüzilliyin birinci yarsıında Azərbaycanda ―terklər‖ ilə savaĢı,
azərbaycanlı döyüĢçülərin basılması ilə bağlı ―Azərbaycan ölkəsində bəlli olan‖ iki daĢ üzərində yazı
həkk etdirməsi haqqında yazmıĢdır. Deməli, Əl-cürhuminin ―Əxbar‖ına həsr olunmu. Fəsildəki bur
parçanın artıq IX-X yüzillərdə sabit tarixĢünaslıq ənənəsi yaranmıĢdır. Görünür, bu ənənəni yaĢadan
qədim kitablar sonrakı yüzilliklərdə də olunmaqda idi. Misal üçün XV yüzildə yaĢamıĢ Ģair
Ənvərinin ―Dəsturnamə‖ adlı poemasında ikinci ərəb xəlifəsi Ömər ibn əl-Xəttabın (634-644)
sərkərdəsi Sə`d Vəqqasın yürüĢ zamanı ―bir ulu Ģəhərdə‖ və onun ətrafında yüz mindən çox oğuz
evləri görməsi yazılmıĢdır.
Anda qonmuĢdu oğuzlar biədəd
Obalar baĢdan-baĢa, yox ana hədd.
1
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Müaviyəni ibn Übeyd ġəriyyə ilə söhbətləri buraya çatdıqda Müaviyə
Übeydə müraciət edərək, Azərbaycan haqqında onu fikrini öyrən mək istəyərək
demiĢdir:
―Sən allah, Azərbaycan [haqqı nda] əlaqəniz, təlaĢınız və xatirəniz
nədir?‖ 1
Übeyd ibn ġəriyyə belə cavab vərir: ―Ora türk torpağıdır. Onl ar
oraya cəmləĢərək bir-biri ilə qarıĢmıĢ və tək milləĢmiĢlər‖.2

Qara * evlərilə yüz bir artıq ev...‖ (Anar. Dədə Qorqud dünyası.- ―Azərbaycan‖, 1985, №
11? s. 102.
Poemada ―Kitabi Dədəm Qorqud‖ boylarının qəhramanı Bəkdüz Əmənin adının çəkilməsi
Sə`d Vəqqas yürüĢünün Azərbaycandan keçdiyini və VII yüzilin birinci yarısında baĢ verdiyini üzə
çıxarır. Çünki, ― Dədəm Qorqud‖ kitabının ikinci boyunda Əmən bəy ―varuban peyğəmbərin yüzini
görən, gəlübən Oğuzda (Azərbaycanda.-Red) səhabəsi olan‖ Ģəxs kimi, yəni Əl-Cürhumi də
Məhəmməd peyğəmbəri görmüĢdür (Azərli M.İ. Göstərilən əsəri).
1
Bu söhbət ərəblərin Azərbaycan yeni yürüĢlərindən qabaq baĢ verdiyi üçün I Müaviyə bu
ölkə ilə bağlı geniĢ arayıĢ əldə etməyə çalıĢır, öz qoĢunlarının qarĢılaĢa biləcəyi çətinlikləri
düĢünürdü. ― Azərbaycan‖ (haqqında) əlaqəniz, təlaĢınız və xatirəniz nədir? sualı bununla bağlı idi.
―Qara‖ anlayıĢı haqda bax: qaynaq №55, qeyd 14.
2
Azərbaycan xalqının etnik birliyini artıq VII yüzildə yarandığını baĢqa xalqlar da sübut
edir. ― Kitabi-Dədəm Qorqud‖ boylarında bu birlik ―Qalın Oğuz‖ (bütün Oğuz) adlan dırılır. ―Qalın
Oğuz iki boy siyasi-inzibati parçadan ―Ġç Oğuz‖ və ―DaĢ oğuzdan‖ (baçqa sözlə, ―Üç Ok‖, və ―Boz
Ok) dan ibarətdir. Ancaq bu sonuncularında t ərkibində ―qohum tayfalar‖ görünür. ―Oğuz‖ etno
tarixi toplumu və onun hərbi alayları ayrı-ayrı soylara bölünür: dövlətin bəylərəbəyisi Qazan xan
kitabda ―albanlar baĢı‖, yəni albanlardan yığılan qoĢun baĢçısı, Əmən bəy Bəkdüz döyüĢçülərinin
minbaĢısı (―min Bəkdüz baĢları‖), Düyər bəy ―qovum‖ Düyər döyüĢçüləri (―min qovum baĢları‖
minbaĢısıdır. Bununla yanaĢı Oğuz toplumu t ərkibində ―balqar bir ər‖ Əmin bəyin, Dondar bəyin
və Kanqlı Qocanın eponimləri altında protobulqarların (islamqdanqabakı oğuzların) , Strabonun
alban tayflarından biri saydığı dondarların və kəngərlərin adı keçir. Əl-Cürhumi ―Əxbar‖ından
gətirilən parçadan aydın olur ki, bütün bu qədim soylar Azərbaycanda çox qabaq yerləĢərək ― birbiri ilə qarıĢmıĢ və təkmilləĢmiĢlər‖, yəni inkiĢaf edərək etnik birlik yaratmıĢlar. ―Kitabi Dədəm
Qorqud‖dun son boyunda ―Oğuz‖ elinin birlik idesının qızğın müdafiə edilməsi də bununla bağlıdır.
―Hərbi demokratiya dövründən baĢlayan bu proses Ġlkin feodalimzə kimi davam etmiĢdir. F.Engels
yazmıĢdır: ―Qohum tayfaların ittifaqı hər yerdə bir zərurət olur, tezliklə də bunların, hətta, birləĢməsi
və beləlikə də tayfların ayrı-ayrı ərazilərinin bütün xalqın ümumi bir ərazisi halında birləĢməsi zəruri
olur‖ (Marks K. Və Engels F. SeçilmiĢ əsərləri II c. B., s. 314)
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15. ƏBU MƏ HƏ MMƏ D Ə HMƏ D ĠB N Ə`SƏ M ƏL-KUFĠ.
―KĠTAB Ə L-FÜT UH‖
Ərəb tarixçisi əl-Ku fin in (926-ci ildə ölmüĢdür) əsəri xilafət tarixin in
ilk dövrü üzrə mühü m qaynaqlardan sayılır. Burada hadis ələr xəlifə Əbu Bəkrin
vaxt ından xəlifə əl-Müsta`inin hakimiyyətinin sonunadək (632-866-cı illər)
izlən miĢdir. Əl-Kufi b ir sıra ərəb tarixçilərin in (əl-Bəlazuri, əl-Yək`ubi, ətTəbrizi və b.) əsərlərində olmayan tarixi məlyu matları qələmə almıĢdır. O,
Azərbaycan, Beyləqan, Ərdəbil, Qazax, Bərdə, Yunan, Bərzənd, Dərbənd kimi
Ģəhərləri, onların əhalisini yaĢayıĢı, ərəblərə qarĢı Bey ləqanda və Bərdə də baĢ
vəmiĢ xalq üsyyanları, xüsusilə də Babək hərəkat ı haqqında olduqca tutarlı yazı
qoyub getmiĢdir. Əlbəttə, bu əsərdə ərəblərin Xəzər dövləti ilə, baĢlıca olaraq
Azərbaycan ərazisində baĢ verən döyüĢçüləri birinci yerdə qalmaqdadır. AĢağıda
gətirilən parçalar akademik Z.M. Bünyadovun ruscaya çevirdiyi çapdan
alın mıĢdır: Абу Му хаммед А хмад ибе А сам ал-Куфи. Книга завешаний
(извеличения по истории Азербаиджана VII-IX вв.). Баку, 1981 Qeyd və
izahatlar bu kitabdadır.

Salman i bn Rəbi yyə əl -Bəhilinin Azərbaycan
ölkəsinə yürüĢü
və baĢ qa ölkələrin zəbti haqqı nda 1 hekayə
[Əl-Kufi] deyir: Salman ibn Rəb iyyə və Ġran əhalisindən onunla olan lar
Ermənistan ölkəsinə tərəf yola düĢdülər. Ermənistan hökmdarları ərəblərin
onların ö lkəsinə basqını haqqında eĢidən kimi qaçıb dağ, qala , vadi və meĢəlik
talalarda gizləndilər. On lar bir-b irinə deyird ilər ki, üstümüzə gələn tayfa,
deyilənə görə, guya göylərdən en miĢdir və guya bu ad malar ölmür və silah
onlara heç bir xətər yetirmir. [Müəllif] deyir: Salman ibn Rəbiyyə onun ordusuna
ədavət bəsləyənləri məhv et məyə, qarĢısına çıxan bütün Ģ əhər və qalaları
tutmağa baĢaldı və o, ölkən i düĢmənlərdən təmizləy ib, Aran ölkəsindən olan
Beyləqan Ģəhərinə gəlib çatdı.
[Müəllif] deyir: Beyləqan əhalisi onun qarĢısına aman vahiĢi ilə çıxaraq,
ordusu üçün düĢərgə yerləri ayırd ı; ödül vermək Ģərtilə onunla barıĢıq bağladı 1 .

1

Ərəblərin Azərbaycan ilk yürüĢü hicri 18-ci ildə (639) olmuĢ yerli mərzban barıĢıq
imzalamıĢdı. Salman ibn Rəbiyyənin yürüĢü yeddi il sonra –hicri 25-ci ildə (645/46) olmuĢdur.
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O, bu Ģərtləri qəbul etdi. Bundan sonra o, Beyləqandan çıxaraq Bərdə qalasına
basqın etdi. Onun əhalisi təzminat vermək Ģərtilə barıĢığa gəldi; o, pulları
əsgərləri arasıda bölərək onların döyüĢə həvəsini artırd ı. Sonra o ö z at lıları ilə
Cüzran (Gü rcüstan) üzərinə yol aldı. Buranın əhalisi onunla hər il müəyyən
təzminat ödəmək Ģərtilə barıĢıq bağladı.
Bundan sonra o və onun silahdaĢları geriyə dönərək əl-kü r (Kür) çay ını
keçənə kimi irəlilədilər. On lar ġirvan torpaqlarına yaxınlaĢıb düĢərgə saldılar.
ġirvan hakimini yanlarına çağırıb onunla təzminat vermək Ģərti ilə barıĢıq
bağladılar. Sonra ġirvandan hərəkət edərək ġabran və Maskata çatdılar. Bundan
sonar
o, dağlardakı hakimlərin (mülü k-əl-cibal) yanına
ö z elçilərinin
göndərərək onları yanına gəlmək üçün dəvət etdi.
Onun yanına əl-Lazka, Filan və Təbəristan hakimləri (malik) gəld ilər.
Onlar hamısı ona pul, hədiyyəıər gətirərək, hər il məlu m təzminat vərməyə
razılaĢdılar. Bütün bunlara o da razılığ ını verd i.
<…> Bundan sonra o, əl-Bab (Dərbənd) Ģəhəri istiqamətində hərəkət
etdi. 2 Bu vaxt orada dinsizlərin (küffar) 300 min lik ordusuna baĢçılıq edən
Xəzər hökmdarı xaqan yaĢayırdı. Ərəb lərin Ģəhərə yaxınlaĢdığını eĢidən xaqan
Ģəhəri tərk etdi. Bu vaxt ona dedilər: ―Ey hökmdar! Sənin hökmün a ltında 300
min [döyüĢçü] olduğu halda, s ən 10 min lik ordunun qarĢısından geri çəkilirsən?‖
Xaqan cavab verdi: ―Mən bu qəbilə haqqında bəzi Ģeylər eĢitmiĢəm, deyirlər
onlar göydən enmiĢlər və heç bir silah onlar xələl gətirmir. Kim olara qarĢı dura
bilər?‖
Bundan sonra o, Ģ əhərdən çəkilməkdə davam etdi. Salman ibn Rəbiyyə
Ģəhərə yaxınlaĢdı və müsəlman lar əl-Baba girdilər. Sonra o, xaqanı və onun
ordusunu təqib etmək üçün Ģəhərdən çıxdı. O, Xəzər Ģəhərindən biri olan
Bələncərə çat mağı qət etdi.
<...> Salman ibn Rəbiyyə o yerlərdə it i axan çay sahilində yerləĢən
meĢəyə yaxınlaĢdı. Burada xaqan qoĢunlarından olan xəzərlər g izlən ird i.
Onlardan b iri yaxın gələrək müsəlman döyüĢçülərini gözdən keçirməyə baĢladı....
Onlardan biri dəstəmaz almaq üçün çaya endi. Bu vaxt, o, yarağın ın döyüĢçü
müslimə xətər gətirib-gətirməyəcəyin i yo xlamaq üçün onu oxla vurub öldürdü.
Sonra o yaxınlaĢıb geyimini götürdü, baĢını kəsərək gətirib xaqanın qarĢısına
qoydu və dedi: ― Ey hökmdar! Sən deyird in silah onlara xətər gətirmir və ö lü m
onların alın ına yazılmayıb. Bu, onlardan b iridir!...‖

1
Beyləqan həmin ildə tutulmuĢ, yerli əhali ərəbləər cizyə və xərc verməyi öhdəsinə
götürmüĢdü.
2
Ġlk dəfə ərəblər Dərbənd hicri 22-ci ildə (642/43) tutub üzərinə bac qoymuĢdur.
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<...> Görən xaqan ö z döyüĢçülərini çağırıraq b ir yerə topladı. Sonra 300
minlik ordunu baĢında geriyə, müslimlərin ü zərinə hücuma keçərək, onların
hamısı qırılana kimi vuruĢdu.
<...> Salman ibn Rəbiyyə əl-Bəhili və onunla olanların hamısı öldürüldü 1 .
Allah onlara rəh mət eləsin!.
Onların qəbirləri orada tanın ır və həm də Bələncərdə hamı oranı
―Ģəhidlər qəbirstanı‖ [qubur aĢ-Ģuhada] adlandırır... (s. 9-11)
Əl-cərrah i bn Abdullahı n Azərbaycan ölkəsinə yürüĢü
və xəzərlər [ilə savaĢ da] onu baĢına gələnlər haqda hekayə
[Müəllif] deyir: [Xəlifə] Yezid ibn Əbd əl-Malik, əl-Cərrah ibn
Abdullah əl-Həkamini çağıraraq ona göstəriĢ verdi, böyük ordu ayıraraq
azərbaycan hərəkət et məyi əmr etdi 2 . əl-Cərrah ibn Abdullah ço xlu qoĢunla
yola düĢüb tezliklə A zərbaycan ölkəsinə gəldi.
Bunu eĢidən xəzərlər Bab əl-Əbvab Ģəhərinə qaçdılar. Əl-Cərrah
müslimlərə b irlidə hərəkət etməy i Bərdə Ģəhərinə çatdı, burada döyüĢçülərin və
atların dincin i alması üçün bir neçə gün qaldı. Sonra o, Bərdədən çıxaraq əl-Kür
çayında keçdi və Bab əl-Əvbab istiqamətində hərəkət etdi. Əl-Bab Ģəhərini iki
fərsəxliyində 3 axan Rubas çayına çatana kimi hərəkətdə oldu.
O, burada dayandı və dağlı hakimlərə elçi göndərdi. Tezlikə onun yanına
bütün əyalətlərdən hakimlər gəlməyə baĢaldı.
Əl-Cərrah xəzərlərin üzərinə hücuma keçməyə hazırlaĢarkən sonuncular
Əl-Bab Ģəhərindən öz ölkələrinə çəkilib sığındılar.
...Gecə düĢüb gözlər yu xudan yumu larkən əl-Cərrah ibn Abdullah qoĢun
Bab əl-Əvbab tərəfə yeriməyə əmr etdi.
Müslimlər gecənin qaranlığında yola çıxd ılar. Onların döyüĢçülərində üç
mə`Ģəl var id i: Bir böyük mə`Ģəl var id i ön döyüĢ hiss əsində, bir baĢqası ortada
gedən döyüĢçülərdə, üçüncüsü isə qoĢunun arxa dəstəsində idi. Onlar Bab əl–
Əvbab Ģəhərinə çatanadək hərəkətə etdilər. ġəhərdə bir nəfər belə qalmamıĢdı.
Müslimlər Ģəhərin bu baĢında g irib o b iri yandakı daravazalardan d ıĢarı
çıxd ılar. Əl-Cərrah öz ordusu ilə Əl-Babın yarım fərsəxliyində olan əl-Cihad
darvazaları qarĢısında dayandı. Sübh çağı o öz adamlarından birini yanına
çağırdı, ona üç min atlı verib dedi: ―Haydak 4 torpaqlarına çatana kimi gizlicə
get, əhaliyə dəymə, ancaq onları qarət et! Yalnız sənə qarĢı çıxanlarla vuruĢ və

1
2
3
4

Salman ibn Rəbiyyə Bələncərdə hicri 32-ci ildə (652/53) öldürülmüĢdür.
Əl-Cərrah hicri 104-cü ildə (722/23) Azərbaycan hakimi qoyulmuĢdur.
Bir fərsəx 6-7 km-dir.
Haytak (Qaytak) Dağıstanın quzey vilayətindəndir.
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çalıĢ ki, gün doğmamıĢ öz qoĢunu ilə birlikdə ər-Ran çayı yanında mənimlə
birləĢəsən‖.
Əl-Cərrah ö z qoĢunu ilə birlikdə, qoĢun 20 min id i, yola düĢdü, əl-Bab
Ģəhərinin altı fərsəxliyində ər-Ran çayına yaxınlaĢdı.
Səhər açılarkən gözlədiy i qoĢun baĢçıları onunla b irləĢdi, ö zləri ilə 10
min atlı və p iyada qoĢun, həmçin in 3 min əsir gətirmiĢdilər.
Xəzər hökmdarın ın, Xaqanın oğlu Bars bəy öyrəndi ki, əl-Cərah ibn
Abdullah 25 minlik qoĢunla ər-Ran çayı yaxın lığ ında dayanıb, əhalinin malını
qarət edib, adamları ö ldürüb, hərbi qənimət əldə edib. O öz qoĢunlarını toladı və
40 minlik ordu ilə ər-Ran çayına yaxın laĢdı.
Rəq iblər bir-birinə yaxın laĢırd ı. Bu vaxt əl-Cərrah ibn Abdullah ö z qara
qatırın ın üstündə oturmuĢdu. O q ıĢqırdı: ―Ey insanlar! Allahdan baĢqa sizin
pənah gətirəcəyiniz sığ ınacaq yoxdur! Mən sizə bildirməliyəm ki, sizlərdən
öldürülənlər cənnətə düĢəcək, sağ qalanlara isə ço xlu qənimət və Ģöhrət çatacaq‖.
[Müəllif] deyir: Əl-Xasin əhalisi onun yanına xah iĢ ə gəlib aman istədi. O,
təzminat ödəmək Ģərtilə onlarla barıĢığa gəld i və onlardan tələb olunanları ald ı.
Sonra onları Xazyan adlı torpağa köçürdü. Bundan sonra o, əl-Xasindən çıxd ı və
tezliklə Barufa adlanan xəzər Ģəhərlərindən birinə çatdı. ġəhəri altı gün
mühasrədən saxladıqdan sonra mühasirədə olanlar sülh xah iĢ etdilər və əlCərrah onların xah iĢinə razılıq verdi, ancaq onları Qəbələ əyalətinə (rustak) 1
köçürdü. Orada onlar əl-Qən iyyə adlı kənddə sakin oldular.
Sonra əl Cərrah Barufu tərk etdi və Bələncərə yaxın laĢdı, Burada xəzərlər
qalaya daxil olmağ ı çətin ləĢdirmək məqsədilə 300-ə qədər arabanı b ir-b irnə
bağlayıb qala ətrafında müdafiə dairəsinə bənzər bir maneə düzəlt miĢdilər.
Əl-Cərrah ın döyüĢçülərindən biri qılıncı çıxarıb, uca s əslə çağırdı: ―Kim
öz ruhumu A llah fəda edir?‖ müslimlər onun sualına cavab vərərkən dedi:
―Mənim ard ımca gəlin!‖ Yü zə qədər döyüĢçü yalın qılınc onun ardınca getdi.
Onlar bu arabalara yaxın laĢdılar. Dinsizlərin o xları qala üstündən onların üzərinə
yağırdı, ancaq onlar irəliləy irdilər. Onlar arabalara yaxınlaĢadılar, qılıncla
bütün ipləri kəsdilər və arabalar b ir-birini ardınca en iĢ boyu müsəlman
döyüĢçüləri dayanan yerə kimi d iyirləndilər.
Müslimlər və Bələncər döyüĢləri arasındakı vuruĢ günortaya kimi davam
etdi. Sonra xəzərlər geri çəkild ilər və müslimlər güc göstərib qalanı tutdular.

1
Xəzərlərin Azərbaycana köçürülüb yerləĢdirilməsi Xilafətin buranın əhalisini gələcəkdə
müsəlmanlaĢdırmaq siyasəti ilə bağlı idi.
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Bələncər hakimi 50 nəfər döyüĢçü Xəzərlə Səməndər vilayətinə çatan
kimi qaçdı. Bələncər isə öz var-dövləti, qadın və uĢaqlar ilə müslimlər əlinə
keçdi...
Əl-Cərrah hakimin in arvadın ı, uĢaqların ı və nökərlərin i əsir ald ı. Onların
30 min d irhəm qiy mətləndirərək satıĢa qoydular. Əl-Cərrah ö z pulunu onlardan
aldı və istefaya çıxandan sonra onları özü ilə apardı. Adamlar bu barədə də bir
sıra mü lahizələr irəli sürdülər. Biri ―hakimin arvadın ı o, gözəlliy inə görə alıb‖dedi, o birisi, ―varına görə alıb‖- söylədi, baĢqaları isə ―kö kcə xəzər əyanları
nəslindən olduğuna görə alıb deyirdilər.‖
Əl-Cərrah bu söhbətləri eĢidib, həmin adamların yanına çağırd ı və dedi:
―o, qadın haqqında olan söz-söhbətləriniz mənə çatı. Mən onun nə
gözəlliy inə, nə var-dövlətinə, nə də nəcabətli mənĢəyinə görə almamıĢam. Mən
onu ərinə qaytarmaq istəyirəm və bunu öz Ģəhərimdə edəcəyəm. Bu, bizim
istəklərimizə uyğundur və bu məsələni mö minləri əmiri Yezid ibn Əbd əlMalikə‖ yazdığım yazdığım məktubda eyhamlı Ģəkildə b ild irmiĢəm.
Onda adamlar dedilər: ―Allah sənin xeyirxahlığın ın əvəzini vərsin, ey
əmir! Sənin gördüyün iĢ çox xeyirxah iĢdir‖
Sonra Əl-Cərrah Bələncər hakiminə aman vəriməsi haqqında fərman
göndərdi və bildirdi ki, onun arvadını, var-dövlətin i, uĢaqlarını və qulluqçularını
özünə qaytararaq, öz ölkəsinə hakim qoydu.
Sonra Əl-Cərrah müslim qoĢunlarının baĢında Bələncər torpaqlarından
Vabandar torpaqlarına gəldi. Orada bu vaxt 40 min ev var id i.
Müslim qoĢunlarını yaxından görən əhali qorxdu və özləri üçün təhlükə
hiss etdi. Bundan sonra sülh istədilər və Əl-Cərrah razılıq verib onlardan ço xlu
pul təzminat aldı.
Bundan sonra o, Səməndərə yürüĢ etmək qərara ald ı. Bu vaxt ona
Bələncər hakimindən məktub gəldi. O, yazırdı: ― Ey əmir! Mən də sənin mənə
etdiyin yaxĢılığa yaxĢ ılıq ilə cavab vermək istəyirəm...Sənə bildirirəm ki, sənə
qarĢı çox böyük xəzər ordusu gəlir ki, onu gücü qarĢısında dayanmaq s ənə çətin
olacaq.. ‖[Bundan baĢqa] dağ hakimləri də sənə qarĢı çıxıb lar. Mənim bu
məktubum sənə yetiĢərsə, onu indi o lduğun yerə qayıdanadək özündə saxla. Mən
sənin üçün və səninlə olan döyüĢçülər üçün qorxu çəkirəm‖.
Əl-Cərrah ibn Abdullah Bələncər hakiminin məktubunu aldıqda ö z
ordusunu topladı, yola çıxmaq haqda əmr verdi və onlar hərəkət etdilər.
QoĢunlar onunlab birlikdə əl-Kil 1 dağının yamaclarına kimi geri çəkildilər.

1

Əl-Küfinin ―əl-Kil‖ adlnadırdığı dağ Bil-bil çayının sağ yaxasında, Əfurca kəndi ilə
Qonaqkənd arasında yerləĢən Kilit dağının adına uyğun gəlir.
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Sonra onlar bir vilayətdən baĢqasına keçərək, ġəki 1 adlanan vilayətə gəlib
çıxd ılar.
Burada qıĢ onları yaxaladı və Əl-Cərrah qoĢunu ilə burada qıĢlamalı o ldu.
Sonra o, Yezid ibn Əbd əl-Malikə Allahın onun əllərin ilə dinsizlərin hansı
torpaqları alımĢ olduğunu yazıb bild irərək xəlifədən kö mək istədi.
Əl-Cərrah ın məktubu Yezid ibn Əbd əl- Malikə çatdıqda, o at lı və piyada
qoĢunları ona kö mək göndərmək qərarına gəldi ki, dərhal xəzərlərə qarĢı yürüĢə
çıxsın. Əl-Cərrah ibn Abdullah ġəki torpaqlarında qalaraq Suriyadan ona
göndəriləcək kö məyi gözləyird i.
Ancaq qıĢ keçməmiĢ o, xəlifə Yezid ibn Əbd əl Malikin ölü m xəbərini
aldı. O, 105-ci il Ģəban ayının sonunda (742-cü ilin yanvarında) vəfat etdi.
Onun qardaĢı HirĢam ibn Əbd Əl-Malik xəlifə oldu. O, əl-Cərrah ibn
Abdullaha Azərbaycanda qalmağ ı əmr edərək xəzərlərlə mübarizə üçün kömək
göndərəcəyini və`d etdi.
Sonra HiĢam ibn Əl-Cərrah əl-Malik bütün bu vaxt ərzində ġəki
vilayətində olan Əl-Cərraha yazıb xəzərlərlə müharibəyə baĢlmağı əmr etdi.
Məktubun sonunda Suriyada o lan əsgər hissələrindən ona kö mək üçün
göndəriləcəyi vəd olunurdu.
Əl-Cərrah bu və`də inandı və ġəki v ilayətindən çıxıb Bərdə qalasına
gəldi. Oradan çıxıb Beyləqan adlı Ģəhərə, oradan da Varsana 2 gəldi. Sonra o,
Bərcivana 3 varıb, Ərdəbilə çatdı və burada yerləĢdi. Bu vaxt burada ço xlu
müslim qoĢunu var idi.
Əl-Cərrah burada düĢərgə saldı, buradan Muğan, Gilan və Talakan
üzərinə dəstələr göndərirdi. Dəstələr yürüĢə çıxıb döyüĢür və Ərdəbilə qayıdırd ı.
Xəzərlərin hökmdarı Xaqan öz elçilərini d insizlər ölkəsini bütün
vilayətindən göndərib, onlarla b ir dindən olanları müsəlmanlarla savaĢa
çağırırdı. Onların hamısı razılıq verd ilər. On lardan axıĢıb gələnlərə o əmr etdi ki,
onun oğlu Narstik (Bars bər. – Red. ) ibn Qaqanın yanına toplaĢsınlar, əl-Cərrah
və onun qoĢunu ilə döyüĢmək üçün Azərbaycana yürüĢə çıxsınlar.
Bars bəy ibn Qaqan xəzərlərdən və baĢqa dinsiz qəbilələrdən ibarət 300
minlik ordunun baĢında yürüĢ ə çıxdı. Bu radan o, Varsana gəldi; oranı tutdu,
əhalisini qırdı. Varsandan çıxıb əl-Cərrah ibn Abdullah və onun Azərbaycana
yayılmıĢ qoĢunlarına hücum et mək məqsədilə ilə irəlilədi.
Xəzərlərin bütün rast gəldikləri müslimləri ö ldürür, gördükləri hər Ģeyi
yandırır və qarət edird ilər.

1
2
3

Qədim ġəki vilayətindən söhbət gedir.
Varsan Ģəhərini Arazın sağ sahilində, Altan qalanın xarabalığı yerində olması düĢünülür.
Bəcirvan-Varsandan Bərzənd və Ərdəbilə gedən yol üstünə yerləĢən qala olmuĢdur.
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Bundan xəbər tutan əl-Cərrah ibn Abdullah hər Ģeyi xəlifə HiĢam ibn Əbd
əl-Malikə yazıb bildirdi və ondan kömək istədi. Ancaq HiĢam əl-Cərrah kö mək
göndərməyə tələsmird i, xəzərlər isə irəliləyərək tezliklə Ərdəblilin özünə çatdılar.
[Müəllif] deyir: Belə olduqda Əl-Cərrah ibn Abdullah yürüĢ ə qalxıb
Sabalan dağın otlaqlarına çatdı, qoĢunlar ilə burada düĢərgə saldı…
... Bu dağın ətəyində çağlayan sulu bir bulaq var idi. Əl-Cərrah burada
özünə düĢərgə salıb yerini bərkit məmiĢ sel axını və gecə qaranlığı bənzəri olan
xəzər [döyüĢçüləri] yaxınlaĢmağa baĢladılar.
...Və müslimlər ilə xəzərlər arasında döyüĢ alovlandı. Xəzərlər dəlicəsinə
qızğ ınlıqla vurĢururdular, müslimlərin də qəzəbi aĢıb-daĢırdı.
[Müəllif] deyir: O, A llahdan belə b ir mö min əmrin i görməmiĢdir! O (əlCərrah. -Red) müslimlərə üz tutub söylədi: ―Cənnətə qovuĢmağa çalıĢın,
cəhənnəmə yox! Mö`minlik yoluna tələsin, cəhalətə yox! Rəh mdil [A llah ın]
ilt ifat ına sığın mağa tələsin, ancaq Ģeytana uymağa yox! Cənnət bağına düĢməyə
tələsin, ancaq cəhənnəm oduna düĢməyə yox!... ‖
Sonra bütün xəzərlər döyüĢə qalxdılar, müslimlər isə xəzlərdən bir ço xu
qırılana kimi vuruĢdular, ancaq onlar ö zləri də qılıncdan keçirildilər.
[Müəllif] deyir: Xəzərlər Əl-Cərrah döyüĢçülərinin, demək o lar ki,
hamısının qılınc ilə qırdılar, yaln ız 700 döyüĢçü, bəlkə bundan da azı Sabalan
dağına sarı geri çəkildi. Xəzərlər onları təqib edib-et mək istəməyib qənimət
ardınca cumdular. Xaqan oğlu Bars bəy əl-Cərrah ı axtarmağı əmr etdi və onu
öldürülənlərin içində tapdılar. Bars bəy onun baĢının kəsilməsini buyurdu. Sonra
onun əmlakına, arvadına, uĢaqlarına, cariyələrinə, qulluqçularına və bütün
adamlarına yiyələndi... (s. 16-25).
Xəlifə əl-Mö`təsim-Billahın 1 hakimi yyəti
[Müəllif] deyir: Xilafət onun əlinə keçəndə o, Ġshaq ibn Ġbarhim ibn
Mə`abı xurrəmilərlə müharibəyə göndərdi. Xəlifə əl-Cibəlin hakimi təyin etdi. O,
xu rrəmilərlə vuruĢdu və onlardan 60 min adam məhv etdi. Qalanları əl-Ru ma
qaçdılar.
Xurrəmilərlə döyüĢlər ərzində o. Qad ın və uĢaqlardan baĢqa onların 100
min döyüĢçüsünü məhv etdi. Düzünü Allah bilir.
[Müəllif] deyir: [Xəlifə] əl- Mö`təsimin iĢləri möhkəmlənən kimi o, ö z
vərgi yığanlarını (u mman) bütün ölkələrə göndərdi. Sonra o, əl-AfĢini
1

Abbasilər sülaləsindən olan xəlifə Mö`təsim-Billah 833-842-ci illərdə hakimiyyətdə

olmuĢdur.
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Azərbaycan və Ermən istan hakimi təyin etdi və ona Babək əl-Xurrəmiyə qarĢı
müharibəyə baĢlamağı əmr etdi.
Əl-AfĢin qabaqca Bərzənd Ģəhərinin yerləĢdiyi yerdə mövqe tutudu. O, bu
Ģəhəri bərpa edib yolların kəsiĢ məsində çevirdi. Burada əl-Bəzzdən, Muğandan,
Ərdəbildən və Varsandan gələn dörd yol b irləĢirdi. Əl-AfĢin burada mövqe
tutdu, ordu gəlib onun yanına çatdı və o, babək əl-Xürrəmi ilə müharibəyə
baĢlmağı qərara aldı.
Əl-AfĢinlə Babək arasında ilk döyüĢ Ərdəbil Ģəhərindən 7 fərsax aralıda
yerləĢən ArĢak adlı yerdə baĢ verdi. Babək məğ lub oldu və əl-Bəzzə qaçdı.
Əl-AfĢin Məhəmməd ibn Süley man əs-Səmərqəndi adlı adamı Arranın
hakimi təyin etdi və onu Bərdəyə göndərdi. Əl-AfĢin özü isə Babəklə döyüĢmək
üçün qaldı.o, onlarla fasiləsiz dörüĢ aparırdı. Xəlifə əl-Mö`təsim ona babəklə
döyüĢdə daha qəti olmağ ı və ondan göstəriĢ alana kimi tələs məməyi yazırd ı.
Əl-Mö`təsim iki il Bağdadda qaldıqdan sonra 220 (835) -ci ildə əl-Kətun
adlı yerə gəld i və Samarrə Ģəhərinin tikintisinə baĢlamağ ı əmr verd i. ġəhərin
tikintisi baĢa çatana kimi, o, dərhal oraya köçdü.
Bütün bu müddət ərzində Əl-AfĢin Babəklə mübarizən i davam etdirird i.
O, müharibədə ço x dözü mlülük göstərdi və babəkə əl-Bəzz Ģəhərinə sıxıĢdırmaq,
onu mühasirə et mək ona müyəssər oldu.
Babək görən də ki, müharibə üçün onun artıq gücü yoxdur, o öz
Ģəhərindən çıxdı və 20 nəfər ö z adamı ilə qaçdı. O, tanın mamaq üçün geyimini
dəyiĢərək Qəzac adlı Ģəhərə çatdı.
[Müəllif] deyir: Qəzac Ģəhərini ailəsi Babəki görsələr də, tanımad ılar,
hətta saymaq üçün ona hücum etdilər. Babək onların ü zərinə atıldı və
soyğunçuları q ırıb-çatdı.
Bu haqda xəbər Ģəhərin Səhl ibn Su mbat1 adlı hakiminə çatdı. O, öz
admaları ilə oraya yola düĢdü, Banəkki görən kimi tanıd ı və baĢa düĢdü ki,o,
hiyləgərlik edir. O, Babəkin qulluğunda durub ona yaltaqlanmağa baĢladı.
Onun rəftarı Babəkin xoĢuna gəldi və Səh l ibn Su mbat onu öz qalasına gətird i.
Sonra onu içkiyə qonaq etdi və Babək içki içib çörək kəsdi. O, sərxoĢ olanda
səhl ibn Sumbat onun [ayaqlarına] qandal vurmağı əmr etdi və onun sağ əlini
qulağına sarıdı. Sonra o, Babəki öz adamlarına verd i və onu əl-A fĢin göndərdi.
Əl-AfĢin Babəki görəndə çox sevindi. Sonra o, Səhl ibn Sumbata bir
milyon dirhəm dəyərində bəxĢiĢ göndərdi.

1

Səhl ibn Sumbat (Sunbat) haqda geniĢ məlumat üçün bax: qaynaq №17, Qeyd 46.
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[Müəllif] deyir: əl-Mö`təsim Səh l ibn Su mbatın Babəklə nə etdiy ində
xəbər tutanda o mirvari və qızıl daĢlarla bəzədilmiĢ qızıl tac göndərdi. Tacın
dəyəri 500 min dirhəmə bərabər id i. Bundan baĢqa o. Səhl ibn Su mbatı bütün
batriklərin baĢçısı qoydu. (s. 70-72)
ƏL-BƏ LƏ ZURĠ. KĠTAB FÜTUH Ə L-B ULDƏ N‖
Erkən ərəbdilli qaynaqların yaradıcılarından olan tarixçi v ə Ģəcərçi
Əhməd əl-Bəlazuri Əbul-Abbas Əh məd ibn Yəhya ibn cabir ibn Davud əlBələzuri) ―Ölkələrin fəthi kitabı‖ (―Kitab fütuh əl-Bu ldən‖) və ―Əsilzadələrin
Ģəcərsi kitabı‖ (―Kitab ənsab əl-əĢrəf‖) ad lı kitablarn müəllifi kimi tanın mıĢdır.
Təqribən 820-ci ildə Bağdadda doğulması gü man edilir, 892-ci ildə ö lmüĢdür.
―ölkələrin fəthi kitabı‖ xilafət sistemindəki ölkələrin ərəblər tərəfindən istila
edilməsin in dəqiq təsvirini vərir; əsərdə Xilafətin güclü tabe etdiyi xalqalrın
iqtisadiyyatı ictimai münasibətləri və mədəniyyətləri barədə mühü m məlu mat
vardır. Buu kitabda bütövlükdə Azərbaycan və Arran haqqında verilən yazılar, o
sıradan ərəb ordularının yürüĢləri, ərəb sərkərdələrinin Azərbaycanın bir sıra
vilayətə və Ģəhərlərinin hakimləri ilə bağlad ıqları müqavilələr, ərəb tayflarının
Azərbaycan köçürülməsi barədə məlu matlar tarixmiz üçün qiy mətlidir. Kitabın
Azərbaycan və Arranın istilasına aid iki xüsusi fəsilini də De Quyenin
Leydendə nəĢr etdirdiyi ərəb mətnindən (Livər expugnationus regionum, ed. M.
Goeje, pt. 1-2, 1863-6) pro f. P.K. Jü ze rus dilinə çevirmiĢdir.(Баладзори. Книга
завоевания стран. Текст и пер. С. Арабского проф. П.К.Жузе. Изд. Об ваобследоавания и изучения Азербаиджан. Баку, 1927), aĢağıda h əmin
fəsillər ixt isarla vərilir.

Ərminiyyəni n fəthi
...Curzan 1 və Arran xəzələrin əlində, Ərməniyyənin 2 qalan hissəsi hakim
Armen iyakson idarəsi alt ında, ru mluların (bizanslıların) əlində idi. Xəzərlər tez-

Curzan-Ərəblərin Gürcüstana verdiyi ad
Ərməniyyə-Əməvilər sülaləsi dövründəki inzibati bölgü üzərə Xilafət sistemindəki 4-cü
əmirlik (caniĢinlik). Zaqafqaziya ölklərini əhatə edirdi. Paytaxtı Dəbil (Dvin) Ģəhəri idi. Abbasilər
süləasi dövründə 3-cü əmirlik (paytaxtı 789-cu ildən Bərdə) idi. Ərəb müəllifi (Əl-Ġstəxri, ibn havqəl,
əl-Müqəddəsi və b.) çox vaxt Azərbayucan Arran və Ermənistanı bir inzibati vahiddə birləĢdirərək,
onu gah Ərməniyyə, gah da Azərbaycan adlnadırıblar.
1
2
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tez ölkəsindən çıxır və qoĢnu vilaəytlərə hücüm edir, bəzən Dinavərə 1 kimi
gedib çatırdılar. Bu, ġah Firu zun oğölu Qubadı özünün böyük s ərkərdələrindən
birini on iki min döyüĢçü ilə onlara qarĢı göndərməyə məcbur etdi; o, Arran
vilayətinə daxil oldu və ar-Ras (Araz) çayı ilə ġirvan arasındakı v ilayəti tutdu.
Onun [sərkərdənin] ardınca ġah Qubad 2 yola düĢdü; o, Arranda Beyləqan
Ģəhərini, bütün ölkəni [baĢ ] Ģəhəri Bərdəni və Qəbələ Ģəhərini, burası Xəzərdir,
tikdirdi. Sonra o, ġirvan vilaəyit və Alban qapıları 3 arasınfa b iĢməmiĢ gildən
sədd çəkdird i gil divar boyu 360 Ģəhər 4 saldırdı ki, [onlar] Bab əl-Əvbab5
tikild ikdən sonra dağıldılar. Qubaddan onra taxta oturan oğlu Kəsra ƏnuĢirəvan6
ġəbiran Ģəhəri və Məsrək Ģəhəri, sonra isə Bab əl –Əvbab Ģəhərini tikdirdi;
Əvbab [qapıları] ona görə deyilirdi ki, dağda, yol boyu tikilmiĢdi 7 .
...Dəbil 8 ilə [bağlamıĢ] sülh müqviləsinin mətni budur. ―...Mərhəmətli və
və rəh mdil Allahın xat irinə. Bu fərman Həbib ibn Məsləmə 9 tərəfindən Dəbil
Ģəhərinin xristianlarına, onu məcus (atəĢpəst) və yəhudilərinə, onun Ģahid və
qaidlərinə vərilir ki, mən sizə, sizin Ģəxsiyyətinizin və mülkiyyətinizin, sizin
kilsələrin və məbədlərin, sizin Ģəhərin d ivarın ın to xunulmazlığı üçün zəmanət
verirəm. Sizə aman vərilir və biz sizin lə olan müqaviləni o vaxtadək yerinə
yetirməyi öhdəyə götürürük ki, siz də ona əməl edəcək, cizyə və xərac
ödəyəcəksiniz; bu deyilənlər üçün Allahın Ģahidliyi ən etibarlı Ģahidlikdir.
Fərman Həbib ibn Məsləmən in möhürü ilə təsdiq edildi‖.
Sonra Həbib, NəĢavə10 Ģəhərin qabağına gəld, onu fəth etdi, dəbil əhalisi
ilə olduğu qaydada [ onun əhalisi ilə] müqavilə [bağlad ı].
Buraya, Həbib in yanına Busfurracanın 11 batriki gəldi, özününü bütün
ölkəsi və vilayətlərinin
[əhalisi] adından Həbib lə müqabilə bağladı…Bu
müqaviləyə görə, təyin o lunmuĢ vergin i batrik hər hər il ödəməy i öhdəsinə

1
Dinavər-Cibəl (qədim Midiya ərazisi) vilayətindəki mühüm Ģəhərlədən biri. Xarabalığı
Bisutin dağı yanında caması-ab çayı sahilindədir.
2
ġah I Qubad- Sasaniləe sülaləsindən olan Ġran hökmdarı (488-531).
3
Allan qapıları(Ban Allan)- Dəryal keçididir. Osetiyaya yol.
4
360 Ģəhər (rəqəm ĢiĢirdilib) –Ġbn Xordadbehə görə, 360 qəsr (bax: Vəlixanlı N.M. IX-XII
əsr ərəb coğrafiyaĢünas səyyahları..., Azərbaucan haqqında. Bakı,1974, s. 18.
5
Bab əl-Əvbab, əl-Bab, Bab-Dərbənd Ģəhəri.
6
I Xosrov ƏnuĢirəvan–Sasani hökmdarı (531-579).
7
Daha doğrusu, ―dağın kənarında‖ (düzəliĢ P.K.Jüzenindir).
8
Dəbil-dvin Ģəhəri, 428-ci ildən Ermənistanın paytaxtı; 640-cı ildə Ərəblər iĢğal etdilər.
9
Həbib ibn Məsləmə-xəlifə Osmanın vaxtında (644-656) Zaqafqaziyanın fəthində iĢtirak
edən sərkərdə və Ərməniyyənin hakimi.
10
NəĢavə-Naxçıvan Ģəhərini orta əsrlərdə adı (bax:13-cü qeyd).
11
Busfurracan, basfurcan (erkən orta əsr qaynaqlarınada Vapurakan)- Arranını əyaləti.
Yaqut əl- Həməviyyə görə, Basfurcan (Arran ərasində əyalət (Kura), əsas Ģəhəri NəĢavə, bura
həmçinin Nakcəvandır‖ (Naxçıvan). Bax: Vəlixalı N.M.Göstərilən əsəri. S.30-31.

67

götürürdü. Daha sonar Həbib Sisəcana1 yollandı, onun əhalisi ilə vuruĢdu, onları
onları qaçmağa məcbur etdi, sonra isə Vaysı zəbt etdi və Sisəcandakı qalada
yerləĢənlərlə müqavilə bağlad ı; (müqaviləyə) görə onlar vergi verməyi öhdəyə
götürdülər. Bundan sonar o, Curqaza getdi.
…Deyirlər ki, həmin Həbib … Kisalı, Hunanı 2 , Cardaman ı 3 KuĢtascini4
[QuĢtasfini]…sülh müqaviləsi üzrə tutdu; onların əhalisinin qanını tökməməy i və
onların ibadət xanalarına və [Ģəhərlərinin] divarlarına to xunmamağı öhdəsinə
götürdü., lakin bu Ģərtlə ki, on lar torpaq və can vergiləri ödəsinlər.
Daha sonar, deyirlər ki, Salman ibn Rəbiyyə əl-Bəhili 5 xəlifə Os manın
əmri ilə Arrana hərəkət etdi və Berləqan sülh müqaviləsi ü zrə tutdu; müqaviləyə
görə o, torpaq və can verg isi verməy i onların boynuna qoyur, onun əhlisi həyatı,
mü lkiyyəti və onların Ģəhər divarların ı himayə edirdi. Sonra Salman Bərdəyə
gəldi və Ģəhərdən bir fərsəx aralıdakı Tutur (Tərtər) çay ı [yaxasında] düĢərgə
saldı. ġəhər əhalisi daravazaları onun üzünə bağlad ı və o, onunla (Ģəhərlə) bir
neçə gün əlləĢməli oldu. Eyni zamanda o, onun [ətrafındakı ] kəndlərə basqın
etdi, o yerlərdə məhsulu artıq yığılmıĢdı. Bu (vəziyyət) ionları onunla Bey ləqan
əhalsinin (müqaviləsi) qaydasında sülh bağlmağa [məcbur etdi]. Onlar Ģəhər
darvazaların ı onun üzünə çadılar; o, Ģəhər daxil oldu və [bir müddət] orada qaldı.
O ö zünün atlı dəstəsini buradan irəlilətdi və Arrandakı ġakĢin (ġakaĢen),
Meskean (Meskuenk), Ud (Uti) Mesiran (Meseran), Xarxılyan (Xarcityan),
Təbər (Teri) və baĢqa yerləri tutdu. O, Balasican 6 kürdlərinə islam d inin i qəbul
etməyə təklif etdi, lakin onlar buna müharibə ilə cavab verdilər; ancaq o,
onların üzərində qələbə çaldı və bir hissəsini can vergisi vərməyə məcbur etdi,
qalan az (hissəsi ) islamı qəbul etdi və sadaqat [zəkat] ödədi.
Bərdə sakinlərin in bəziləri mənə bildirdi ki, Salman ibn Rəb iyyə əl-Bəh ili
qədim Ģəhər hesab edilən ġəmku rə ordu göndərdi və onu tutdu. O vaxtdan
sanarilər 7 onu dağıdana kimi Ģ əhər sıx əhalisi o lan və çiçəklənən (Ģəhər) o laraq
qaldı Bu həmin xalq idi ki, yezid ibn Usayd əl-Su lami 8 Ərmən iyyəni tərk
Sisəcan (və ya Sünik) –Araz çayı ilə selcan gölü arasında vilayət (eyni adlı Ģəhər-indiki
Sisyanla bağlanır).
2
Human-Arranın qərbində, Xosrov ƏnuĢiravanın vaxtında hun-sabirlərin yerləĢdiyi Ģəhər.
Xarabalığı tovuz Ģəhərində 20 km Ģimal-Ģərqdə, kürün sağ sahilindədir. ġəhərin ətrafındakı
düzənliyi yerli əhali indi də ―Xunam düzü‖ adlandırır.
3
Cardaman-Arranın Girdiman vilayəti.
4
KuĢtəsci (KüĢtasfi, QĢtasfi)- Kür çayının Xəzər dənizinə töküldüyü yerə deyilirdi. Orta
əsrlərdə bura ġirvan dövləti ilə bağlı ayrıca mahal sayılırdı.
5
Salman ibn Rəbiyyə əl-Bəhili- Arranını erkən fəthində iĢtirak etmiĢ ərəb sərkərdəsi.
6
Balasican (Balasacan, Balasakan)-Kürün aĢağı axınında, çayın sağ sahlində (Muğan
düzündə) vilayət.
7
Sanarilər (gürcücə ―tsanar‖)- Alazandan Ģimalda və ġəkidən Ģimal-Ģəqdə yaĢayn dağlı
tayfalar.
8
Yezid ibn Usayd əs-Sulami-752/3-768-ci illərdə Arranın hakimi.
1
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etdikdən sonar hərə tərəfdən axıĢıb gəldi, gücləndi və ağzınlıq etdi. Lakin 240
[854] – cü ildə Mö`təsim Billahın 1 nümayəndəsi Buğa2 , allah onu əfv etsin,
Ərmən iyyə, A zərbaycan və ġimĢatın 3 hakimi olmaqla onu (Ģəhəri) bərpa etdi və
xəzərlərin bir hissəsini oraya köçürdü; onlar himayəçilik adlı xahiĢlə onun
yanına gəlmiĢdilər, çünki onlar islamı qəbul et mək arzusunda idilər. O,
Bərdədən tacirləri də oraya köçürdü və Ģəhəri Mütəvəkkiliyyə adlandırdı.
Daha sonar deyirlər ki, Salman Bərd icdən 4 o tərəfə, ar-Rasın (Arazın)
kürə qovuĢduğu yerə yollandı. Kürü keçd i, Qəbələn i tutdu, ġəkkan 5 və
Kəmibəran 6 hakimləri ilə vergi ödəmək Ģərtilə sülh bağlad ı. Onunla (Salmanla)
Xazyan 7 əhalisi, ġirvan hakimi və dağların o b iri hakimləri, Məskətin 8 , ġəbiran ın
ġəbiranın və Bab (Dərbənd) Ģəhərinin sakin ləri belə Ģərtlərlə sülh bağladılar.
Lakin [Salman] Ģəhərdən çıxan kimi əhali onu (Ģəhərin) onun arxasınca bağladı.
[Xəzər] xaqanı isə öz atlı qoĢunu Bələncər çayından o tərəfdə onun qabağına
çıxd ı. Burada Sa lman dörd min müsəlmanla [b irlikdə] öldürüldü …
Deyirlər ki, Məsləmə ibn (ibn Əbd əl-Malik) 9 Xayzan əhalisi iə sülh
bağladı və Ģəhər qalasının dağıd ılmasını əmr etdi; o, orada ö zünə mü lk götürdü,
bu günə kimi ―Xauz Xayzan‖ ad ı ilə tanınır. Onunla (Məsləmə ilə) dağlı
hakimlər sülh bağlmağa tələsdilər; belə ki, onun yanına ġirvanĢah, LianĢah,
TəbərsəranĢah, FilanĢah, CaĢanĢah, həmçinin Məskət hakimi gəldilər. Bundan
sonra Məsləmə Bab Ģəhərinə yönəldi və onu tutdu. Bab qalasında bu vaxt min
xəzər ailəsi vard ı; o, onları mühasiyə ald ı və onların üzərinə daĢ və sonar daĢ
Ģəklində düzəltdirdiy i dəmir tamağa baĢladı. Lakin bununda köməyi o lmad ı,
onda Məsləmə ƏnuĢiravanın onlar üçün su (kəməri) çəkdirdiy i bulağa yollandı,
çoxlu inək və davar kəsdird i, onların içərisindəki bağırsaqları və peyini ora
[tökdürdü]. Bir gecə keçəndən sonra su korlandı iylən məyə baĢladı və içində
qurd göründü. Gecə düĢəndə onlar (əhali) qalan ı tərk ed ib qaçdılar. Bundan
sonra Məsləmə ibn Əbd əl-Malik bab əl-Əvbaba (Dərbəndə) Suriyadan iyirmi
Mö`tsim- Billah haqqında bax: qaynaq №15? Qeyd 13.
Buğa əl-Kəbr (Böyük Buğa)-Mö`təsim və sonrakı xəlifələr zamanında görkəmli sərkərdə.
868-ci ildə edam edilib. Kökcə türk spyundan olan ―Böyük Buğa‖ göründüyü kimi, Xilaf ət
qulluğunda öz türk adını saxlaya bilmiĢdi.
3
ġimĢat-Fərat çayı üzərində Bizans Ģəhəri.
4
Bərdic əl-Ġstəxri, ibn Havqəl və əl-Müqəddəsinin Kür üztündə yerləĢdiyi mülahizə etdikləri
Bərzənclə eyni Ģəhər olmalıdır. (kürün sağ sahilində, Bərdədən, təqribən 34 km Ģərqdə).
5
ġəkkan- (ġəki, ġəkki)- indiki ġəki rayonunun ərazsinə düĢən vilayət.
6
Kəmibəran-antik dövrdə Kambisəna, erkən orta əsrlərdə Kambçek-Albaniyanın Ġberiya ilə
sərhəddindəki vilayət.
7
Xayzan (Xaydan)-Dərbənddən Ģimal tərəfdə, qaytaqların yaĢadığı vilayət.
8
Məskətin -Azərbaycanın Ģimal-Ģərq hissəsində, adı ġəbiranla yanaĢı çəkilən Ģəhər; erkən
orta ərslərdə bu ərazilərdəki dövlətin adı.
9
Məsləmə ibn Əbd əl-Malik- Əməvilər sülaləsindən olan xəlifə Əbd-əl-malikin (680-705)
oğlu. 725/6 , 732/3- cü illərdə Ərməniyyə və Azərbaycan hakimi.
1
2
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dörd min [əsgər] köçürdü və onlara artırılmıĢ maaĢ vərməyi öhdəsinə götürdü.
Buna görə də Babın əhalisi bu günə kimi heç b ir hakimi, əgər onun onlara
paylamağa pulu yo xdursa, Ģ əhərə girməyə qoy murdular.
Və Məsləmə [Ģəhərdə] ərzaq anbarı, arpa anbarı və silah anbarı tikdirdi; o,
[Ģəhər] çəninin təmir etdirməyi əmr etdi, Ģəhərdəki dağılmıĢ yerləri düzəltd i və
onu bəzədi. Mərvan ibn Məhəmməd də Məsləmə ilə birlikdə id i; onunla yanaĢı
xəzərlərlə rəĢadətlə vuruĢmuĢ, [onların sırlarında] dəhĢətli dağıntılar törət miĢdi.
Məsləmədən sonra HiĢam1 Sə`id əl-Curaç ini [Ərməyiyyənin ] hakimi təyin etdi;
o, [cəmi] iki il bu ö lkədə oldu. Ondan sonar Ərvban ibn Məhəmməd 2 (hakim)
təyin olundu; o, Kisal [vilayəitndə] yerləĢdi və orada Bırdədən qırx fərsəx və
Tiflisdən 20 (fərsəx məsafədə) Ģəhər saldı 3 . Sonra o, A llan qapları tərəfdən
xəzərlərin torpaqlarına daxil oldu. Əsəd ibn Zəfər əs-Sulamiyə, Əbi Yezidə və
onunla bağlı dağ hakimlərinə əmr etdi ki, Bab əl-əvbaba tərəfindən girsinlər.
Mərvan [o vaxt] xəzərlərin torpağında olan slavyanların üzərinə atıld ı və iyirmi
min ailəni əsir aldı, onları (Kaxetə) köçürdü. Sonra [bu slavyanlar] ö z
[müsəlman] baĢçıların ı öldürüb qaçdılar, ancaq [Mərvan] onları haqladı və qırd ı.
Deyirlər ki, xəzərlərin böyük [xaqanı] 4 onun ölkəsinə Mərvanla (birlikdə)
(birlikdə) girən adamların sayı, onların silahları və hərb i qüvvələri haqqında
xəbər alanda onun ürəyi qopdu və dəhĢətə gəldi. Buna gör də [Mərvan] onun
yaxınlığında olanda, ona eçli göndərib, ya islamı, ya da müharibəni seçməyi
təklif edəndə o, cavab verdi: ―mən islamı qəbul edirəm, məni ona (islama)
yönəldə bilən adam göndər‖. [Mərvan] elə də etdi və xaqan islamı qəbul etd i və
Mərvbanla dostlaĢdı o, is ə onu öz v ilayətində hakimlikdə saxladı. Sonra
Mərvan xaqan və çoxlu xəzrlə b irlikdə geriyə yollanda və onları (xəzərləri)
Sumrla ġəbiran arasındakı düzənliklərdə, lakaların
[lakların] vilayətində
yerləĢdirdi.
…Sonra Mərvan ġirvan hakimini dəniz sahilində yerləĢən və ―XirĢə‖
adlanan qalasına hərəkət etdi. [Qalan ın sahibi] öz üzərnidə [Mərvanın]
1
Əməvilər sülaləsindən olan xəlifə HiĢam ibn Əbd əl-malik 724-743- cü illərdə
hakimiyyətdə olub.
2
Mərvan ibn Məhəmməd əl-Həkəm-xəlifə HiĢmanı Azərbaycan, Arran və Ermənistana
təyin etdiyi hakim. Xəzərlərə qarĢı yürüĢdə (732-733) ilə məĢhurdur. Əməvilər sülaləsindən sonuncu
xəlifə (745-750) olmuĢdur.
3
Kisal (Kasal) – Mərvan ibn Məhəmmədin saldırdığı Ģəhər. Əl-Bələzurinin məlumatına üz
tutan F.B. Minorski Kasalı Qazaxla bağlayır. Ancaq əl-Kufi də Qazağın adı (Kasal) deyil, ―Kasax‖
yazılmıĢdır. (bax: qaynaq №15).
4
Xəzərlərdən böyük xaqan-Xaqan əl-Kəbir iə yanaĢı onun ―caniĢini‖ və ya ―müavini‖
sayılan hökmdar idi. Bu sonuncu Cebğu (yabqu), Ģad və b. titul daĢımaqla, ―xaqan‖ adlanırdı. Belə
bir system ədəbiyyatda qədim türk iki hakimiyyətliyi adlanır. (bax: Büyadov Z. m., Əliyarov S.S.
―Kaqan‖ titulu haqqında). –Azerb. SSR EA Xəbərləri tarix, fəsləfə və hüquq., 1984, №14, s. 121129).
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hakimiyyətinni tanımağa tələsdi və düzənliyə endi. Mərva [ġirvan] əhalisi
üzərində ildə 10 min ölçü 35 taxıl (vergi) qoydu və ġirvan hakiminə müsəlman
ordusu xəzərlərin torpağına yürüĢ etdikdə onun önündə ondan geyi qayıdanda I
sə arxasında yer tutmağ ı tapĢırdı. Həm də FilanĢaha yalnız müs əlmanlarla
yürüĢdə iĢtirak et məyi buyurdu. TəbərsəranĢahı öhdəsinə qoydu ki, müsəlman
ordusu basqın etdikdə arxada, yürüĢdən qayıtdıqda isə qabaqda olsun.
…Mənsur 1 , allah onu əhf etsin, xəlifə olanda, Yezid ibn Useyd əsSulamini Ərməniyyənin hakimi təyin etdi. O, Ban- Allahı fəth etdi və orada
Divanda qeyd edilmiĢ 2 [əsgərlərdən] ibarət qornizon yerləĢdirdi; o, sanariləri
məğ lub etdi; hkmdarın qızı ona oğul doğdu, ancaq o, öldü; doğuĢdan sonar
uĢağın anası da öldü.
Yezid ö z adamların ı ġirvanda neft və duz çıxaranların üzərinə göndərdi
və onlardan vərgi alındı; sonrakı [illərin vərgilərini] toplamağı o, [xüsusi vərgi
yığanlara] tapĢırdı. Yezid, Kiçik Arcil Ģəhərləni t ikd ird i və fələstindən olan
adamları oraya köçürdü. (s. 193-212).

Azərbaycanın fəthi
Ərdəbilli Hüseyn ibn Əmru ərdəbilli Vaqidin dilindən [və] onun sağ
gördüyü bəzi qocların dilindən bizə söyləd ki, Muğirə ibn ġu`bə xəlifə ö mər ibn
Xəttabın 3 adından Ku fəyə hakim kimi gələndə hüzeyfə ibn əl-Yəmənə 4 , onun
Azərbaycan hakim olması haqqında əmri ö zü ilə gətirdi. O, bu əmri Nihazəndə5
və ya ona yaxı baĢqa bir yerə [Hüzeyfəyə]göndərdi. Hü zeyfə xəlifənin əmrini
alıb yola düĢdü və Azərbaycanın [baĢ] Ģəhəri Ərdəbilə gəldi; orada vergilər
toplamaq hüququ mərzabanın əlində idi. Mərzban ona [Hü zeyfəyə] qarĢı
Bacərvan, Meynəd, Neriz, Sərat, ġiz, Meyənic və baĢqalarını əhalisindən
döyüĢçülər tolaya bild i və onlar müsəlmanlarla bir neçə gün ərzində Ģiddətlə
vuruĢdular.

Abbasilər sülaləsindən olan ikinci xəlifə əl-Mənsur 754-775-ci illərdə hakimiyyətdə olub.
― Divanın adamları‖- dövlət xəzinəsindən, orada saxlanılan siyahı üzərində rəqüd alan
Ģəxslər (Əl-Bələzuri, s. 448).
3
Ömər ibn Xəttab- ikinci ―haqq‖ (rəĢidun) xəlifə (634-644).
4
Hüzeyfə ibn əl-Yəmən-ərəb sərkərdəsi, Azərbaycanın ilk ərəb hakimlərindən biri.
5
Nihavənd- iranda qədim Ģəhər. 642-ci ildə ərəblər Sasni qoĢunlarını burada darmadağın
etdilər.
1
2
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Lakin mərzban 1 Azərbaycanın bütün əhalisi adından Hü feyzə ilə sülh
müaaviləsi bağlmağa məcbur oldu; (müqaviləyə görə) o. səkiz [karat]
aöğırklığ ındakı (dirhəmlə ) 800 min d irhəm vərməyi öhdəsnə götürdü. Hüfeyzə
isə və`d etdi ki, heç kəsi öldürməyəcək və əsir almayacaq, o məbədləri
dağıtdırmayacaq, Balasacan, Sabalan, və Sətrulisinin öz baramaları vaxt ı rəqs
etməsinə və qabaqlar orda da yapılan iĢin 2 açıq Ģəkildə icra ed ilməsin əmane
olmayacaqdır. Bundan sonra o, Muğana və cilana (Gilana) yürüĢ etdi, onların
əhalisi ağ ır məğlubiyyətə uğratdı və vergi verməy i öhdələrinə qoymaq la onlarla
müqvilə bağladı.
Vaqidi 3 məlu m Ģəxslərə istinadla bildirir ki, Muğirə ibn ġubə4 (hicri)
22-ci ildə Kefədən azərbaycana yürüĢ etdi. O, ö lkəyə g irib [hərb i] güc lə onu
turdu və onun üzərində torpaq vergisi [xərac] qoydu.
Ġbn əl-Kəlb i Mehnəfin dilindən söyləyir ki, Muğirə Azərbaycana 20-cil
ildə girdi və onu əhalisi islamdan döndü; bu, əl-ƏĢ`as ibn Qeysi5 ora yenidən
güclə girməyə məcbur etdi. O, Bacarvən qalasını tutdu və onun əhalisi ilə
Muğirə kimi sülh bağladı.Əl-ƏĢ`asın sülh müqaviləsi bu günədək qüvvədə qalır.
Abdullah ibn Qasımın dilindən, Fərvi ibn Ləkitin dilindən əl-Mədain i
mənə söylədi ki, osman ibn Əffan 6 , allah ondan rası olsun, xəlifə olanda o,
Ütbə (ibn Fərhadı) 7 Azərbaycandan geri çağırdı və Valid əbu Mü`eyti [ora
hakim] təyin etdi; onun vaxtında Azərbaycan əhalisi sülh müqaviləsin i pozdu.
Bu, Validi 25-cu ildə onlara qarĢı ö z dəstəsinin baĢında Abdullah ibn ġibl
olmaqla yürüĢ etməyə məcbur etdi. Valid Muğan, Babər, Təyləsan əhalisinə
hücum etdi, qənimət ald ı, ço xların ı əsir etdi və A zərbaycan vilayətin in əhalisini
xahiĢi ilə Hüzeyfə sülh bağladı.

Mərzban Ġsfəndiyar ibn Fərruxzad, qardaĢı Bəhramla birlikdə baĢçılıq etdikləri
Azərbaycan qoĢunlarını ərəblərin ilk yürüĢünə (hicri 18/639) davam gətirmədi: nəticədə Ġsfəndiyar
ərəblərlə müaqavilə bağlamağa məcbur oldu. Müqavilənin mətni haqqında bax: Буниятов
З.Азербаиджан в. VI-IX вв. Баку. 1965, с. 80.
2
Əl-Bəlazuri, görünür burada odpərəstlərin ZərdüĢt qanunları ilə qardaĢın bacıya
evlənməsi, habelə ildə bir dəfə qarıĢıq nikah keçirilməsi kimi ayinları nəzərdə tutub.
3
Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Öm ər əl-Vaqidi (747-823) - ərəb tarixçisi, ərəblərin
yürüĢünə aid bir neçə əsərin müəllifi. Ət-Təbəri, əl-Bəlazuri, ibn əl-Fəqih, əl-Yə`qubi və baĢqa
müəlliflər onun verdiyi məlumatlara dəfələrlə istinad etmiĢlər.
4
Muğirə ibn Şu`bə əs-Səqafi (602-670) –erkən ərəb istilalarının görkəmli sərkərdələrindən
biri.
5
Əl-Əş`as ibn Qeys-Azərbaycanın ilk ərəb hakimlərindən biri.
6
Osman ibn Əfşan- üçüncü ―haqq‖ xəlifə (644-656).
7
Ütbə ibn Fərhad əs-Sulami- xəllifə Ömərin caniĢini. Ərəblərin Azərbaycana ilk yürüĢünün
(h. 18-639) iĢtirakçısı. Azərbaycanla birinci müqavilə onun adı ilə bağlanmıĢdır.
1
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Ġbn əl-Kəlbi deyir ki. [xəlifə] Əli ibn Əbu Talib 1 , allah ondan razı o lsun,
Sə`id ibn Sariyəni ondan sonar isə əl-ƏĢ`as ibn Qeysi A zərbaycanın hakimi
yətin etdi.
Abdullah ibn Mü`əz ö z atasını dilindən, Əs`əd ibn əl-Hakim ibn
Ütbənin dilindən, Zeyd ibn vahabın dilindən mənə bildirmiĢ ki, allah Nihavənd
yaxınlığında ço xallahlıları qaçmağa məcbur edəndən sonra2 Hicazın sakinləri
Hicaza, Bəsərnin sakinləri isə Bəsrəyə qayıtdılar, ancaq ku fəlilər hüfeyzə ilə
Nihavənddə qaldılar və o, onlarla [birlikdə] A zərbaycana yürüĢ etdi, əhalisini
[ ildə] səkkiz yüz dirhəm vermək iltihamı ilə sülh bağlmağa məcbur etdi.
Hüseyn ibn Əmru və Əh məd ibn Muslih Azırbaycanın qocaların ı
dilindən mənə dedilər ki, Valid ibn Ükbə əl-ƏĢ`as ibn Qeyslə b irlikdə
Azərbaycan gəldi, ö lkən i tərk et məli olduqda, onu öz yerinə hakim qoydu.
[Valid ] getdikdən sonra əhali üsyan etdi və əl-əĢ`as kö mək üçün Validə
müraciət etdi; (Valid) ona Kufə əhalisindən böyük ordu göndərdi, onun
(ordunun) kö məyi ilə, o bir bağdan o biri bağa köçərək (azərbaycanlıların dilində
―hən‖ – ―bağ‖ deməkd ir) bütün ölkəni yenidən tabe etdi; onlarla Hüfey zə və
Ütb ibn Fərhadın [qabaqlar] təklif etdiy i Ģərtlərlə sülh bağladı. O. sonra bu
ölkəyə dövlət təqaüdü və maaĢ alan rəb ləri köçürdü: on lara əmr etdi ki, adamları
(Azərbayucan əhalisini) islama döndərsinlər.
Əl-ƏĢ`asdan sonra Sə`id ibn əl-Ası hakim təyin olundu; o, A zərbaycan
əhalisnə qarĢı yürüĢ etdi və Muğan
və clian (Gilan) əhalisin i böyük
məğ lubiyyətə uğratdı.
Urma (Urmiya) vilayətində və Bəlüəbəkdə əl- ƏĢ`asa qarĢı ermən ilər
və Azərbaycan əhalisindən çoxlu camaat tolandı və onlara qarĢı Cərir ibn
Abdullah əl-Bəcalini göndərdi; o (əl-Bəcali) onları qaçmağa məcbur etdi və
onların baĢçısını tutub Bacəravan qalasında çarmıxa çəkd i.
Sonralar, Əli ibn əbu Talıbın vaxt ında əl-ƏĢ`as Azərbaycanın hakimi
təyin olundu; o, oraya gələrkən gördü ki, əhalinin yarısı islamı qəbul et miĢdir və
Qu`an o xuyur. O, təqaüd və xəzinədən maaĢ alan ərəblərin müəyyən hissəsini
ərdəbilə köçürdü, onu tikdirib abad etdi və orada məscid tikdirdi; sonralar o
(məscid) geniĢləndirildi.
Hüseyn ibn Əmru vahidin dilindən deyir ki, ərəblər A zərbaycanı iĢğal
edən iki vilayətdən [Bəsrə və Kufə] və Suriyadan ço xlu tayfalar ora yerid i.
Hhəm də onlardan biri nəyi ələ keçird isə, onu ələ keçirdi, bəziləri isə yerli

1
2

Əli ibn Əbu Talib – dördüncü ―haqq‖ xəlifə (656-661).
642-ci ildə Sasanilərin məğlubiyyəti nəzərdə tutulur.
Əl- Bəlazurinin yazdığına görə.
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əhalidən pulla torpaq aldı; bundan baĢqa, kəndlər onlara mühafizə o lunmaq
üçün verilmiĢdi. 1
Həmin Hüseyn deyir ki, Varsan bu yaxınlarda, Babəkin üsyanı zaman ı
qurulmuĢ vaxĢ və ərĢak kimi müĢahidə məntəqəsi idi. Bu məntəqəni mərvan ibn
Məhəmməd Mərvan ibn əl-Həkəm tikdirdi, onun özünün Ģ əxsi mü lkünə
çevirərək, onun torpaqlarını can landırdı və möh kəmləndirdi. Sonrlar
bu
əməv ilərin bütün mü lkləri ilə b irlikdə müsadirə edildi və Cəfərin anası
mö min lərin əmiri Cəfər ibn Mənsurun qızı Zübeydəyə verild i.
Sonra o (Hüseyn) deyir ki, Bərzənd kiçik Ģəhər id i, mö min lərin əmiri
Mö`təsim-Billhanı A zərbaycan, Ərmən iyyə və Cibəldəki caniĢini AfĢin Heydər
ibn Kvus dinsiz Babək Xü rrəmi ilə müharibə zamanı ö z qoĢunları ilə orada
yerləĢdi və onu olduqca möhkəmləndird i.
Marağanın əhalisi öz Ģəhərini Mərvana verdi, o, orada t ikinti [iĢini]
qurtardı, onu idarə edənlər isə cammatı hər vasitə ilə ora çəkib gətirdilər; camaat
bura qarĢılıqlı kö mək xatirinə kütləvi halda köçdü və onu abad etdi. Sonralar
əməv ilərin bütün mülkləri kimi Marağa da müsadirə edildi və mö minlərin
əmiri [Harun] ər-RəĢidin 2 bir neçə qızın ın ixtiyarına keçdi. [Harun] ər-RəĢidin
vaxt ına burada Vaciə-Əl Əzd i və Əzdilərin nü mayəndəsi Sadaqa ibn Əlinin
törətdiyi iğtiĢaĢ və qarıĢılıq baĢ verəndə, Xü zey mə15 ibn Xazim Xüzey mə 3
Ərmən iyyə və Azərbaycana hakim təyin ediləndə o, Ģəhərin ətrafına divar
çəkdird i, onu möhkəmləndird i, abadlaĢdırdı və orada ço xlu qoĢun yerləĢdirdi.
Sonra, Babək əl- Xürrəmi Bəzzdə üsyan edəndə bir çox müsəlman ora
(Mağaraya) qaçdı, orada yerləĢib kö k saldı.
Mə`munun xəlifəliyi vaxt ı onun caniĢinlərindən bir ço xu, o sarıdan
Əh məd ibn Cüneyd ibn Fərzəndi və Əli Ġbn HiĢam onun (Mağaraların) d ivarını
təmir etdilər. Bir qədər sonra onun ətrafları məskunlaĢdı və möhkəmləndirild i.
Urmiyaya gəld ikdə bu qədim Ģəhərdir, [ZərdüĢt] kah inlərin fikrinə görə,
onların müəlimi ZərdüĢt buralı o lmuĢdu. Bu Ģ əhərin əhalisi ilə əzdilərin
nümayəndəsi Sadaqa ibn Əli ibn Sadaqa ibn Dinar Ģəhərini ələ keçirənə və nail
olana kimi vuruĢdu. O, qardaĢları ilə birlikdə o rada bir neçə qəsr tikd i.

Ġbn əl-Fəqih əl Həmadani bur barədə yazır‖ ―Vaqid mənə xəbər vərmiĢdir ki, ərəblərə
Azərbaycanda məskən saldıqlarında burada Əl-Müdari və Ər-ġami qəbilələrindən olanlar axıĢıb
gəldilər. Bunlar mümkün olan nə varsa zəbt edir və yerli əhali onların rəiyyəti olurdu‖ (bax:
Vəlixanlı N.M. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaĢünas səyyahları..., s. 36).
2
Harun ər-Rəşid Abbasilər sülaləsindən beĢinci xəlifə (786-809). Üçüncü xəlifə əlMehdinin vaxtında (775-785) Azərbaycan və bütün qərb torpaqlarının hakimi (778-786).
3
Xüzeymi ibn Xazim ət-Təmam i-Harin ər-RəĢid dövründə, 803-806-cı illərdə Azərbaycan
və Ermənistan hakimi.
1
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Təbrizə gəldikdə orada əvvəlcə Ər-Rəvvad əl-Əzdi 1 yerləĢ miĢdi, sonra
isə Vacnə ibn ər-Rəvvad; o, öz qardaĢları ilə birlikdə orada mü xtəlif binalar
tikdirdi və onu divarla möhkəmləndirdi; onunla (Rəvvadla) birlikdə onun
tayfasının baĢqa adamları da burada yerləĢdi.
Məyanic və Xalbas həmdanilərin qərargahlarıdır, [onlardan biri]
Abdullah ibn Cəfər Məyacində özünə məhəllə sald ı, sultan (xəlifə) isə minbər
düzəltdird i.
Bərzə mahalına gəldikdə, o, audilər tərəfindən tutulmuĢdu, onun baĢ
Ģəhəri isə onların birinə məxsusdur. O [adam] o raya ço xlu [mühacir] çağ ırdı və
orada möhkəmləndirilmiĢ qəsr tikdirdi. 239-cu ildə Audinin istəyinin əksinə
olaraq, burada minbər ucald ıld ı.
Nerir (Neriz)- köhnə , uçulmuĢ qəsrin olduğu Ģəhərdir. Bu Ģəhərcikdə
Murr ibn əl-MAvsili ət-Tai 2 yerləĢdi, orada mü xtəlif b inalar ucaltdı və öz
övladların ı yerləĢdird i. Vaxt keçdikcə Murrun övladları orada qəsrlər tikdilər,
onu abadlaĢdırdılar, Cəbrəvanda bazar tikdilər, onu abadlaĢdırdılar, Cəbrəvanda
bazar tikd ilər və onu geniĢləndirdilər. Sultan Nerir Ģəhərini tama milə onların
ixt iyarına verdi, belə ki, onlar Azərbaycanın hakimindən asılı olmayaraq onu
idarə edirdilər.
Nəhayət, Sərata (Səraba) gəld ikdə, orada kəndlilərin bir hissəsi
yerləĢdi; onların bəzilərin i mənə b ild ird iyi kimi, onlar əl-ƏĢ`as ibn Qeys əlKindi ilə b irlikdə o lanların övladlarıd ır. (s. 325-331).
17. ƏT TƏBƏRĠ. ― TARĠX Ə R-RÜS UL VƏ -L-MÜL UK‖
Əbu Cəfər Məhhəmd ibn Cərir ət-Təbəri (839-923) ərəbdilli erkən
qaynaqların müəlliflərindən biri olub, tarixçi, ilah iyyatçı, müsləman, hüquq
bilicisi kimi tanın mıĢdır; poeziya, qrammatika, riyaziyyat və təbabət sahəsində
də xid mətləri vard ır. Təbəristanda (indiki Mazandaranda) Amu l Ģəhərində
doğulmuĢ, əsasən Bağdada yaĢayıb-yaratmıĢdır. ət-Təbərini ü mimi tarix
səpkisində yazdığı ço xcildli ―Peyğəmbərlər və hökmdarlar tarixi‖ (―Tarix ərrusul və-l-mü luk‖) ad lı əsəri də onu daha çox tanın mıĢdır. Verd iyi məlu matın

1
Ər-Rəvvad ibn əl-Musanna əl-Əzdi –Azərbaycan hakimi Yezid ibn Xatəm əl-Mühəlləbi
tərəfindən Azərbaycan köçürülən yəmənli. Ona ―Təbrizdən Bəzzədək‖ olan yerlər vərilmiĢdi. (əlYə`qubinin məlumatı).
2
Murr ibn Əmr əl-Mavsili ət-Ta`i –Yəzid ibn Xatim - əl- Muhəlləbi tərəfindən Nerizə
köçürülmüĢ rəhbərlərdən biri.
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dolğunluğu, həmçinin onların Ģərhinin dəqiqliy i baxımınından bu əsər 915-ci ilə
qədərki Xilafət tarixin i öyrən mək üçün əvəzedilməz qaynaqdır.
Ət-Təbəin in Azərbaycan tarixi üzrə verdiy i məlu mat ona görə etibarlı
sayılır ki, o özündən qabakı müəlliflərin, həm də baĢlıca olaraq ərəblərin
iĢğalçılıq yürüĢlərində iĢtirak edənlərin ərəslərinə istinad edir, bu və ya baĢqa
hadisələri yadda saxlayan Ģahidlərin Ģifahi məlu matlarına əsaslanır. O, Babəkin
baĢçılığı altında azadlıq müharibəsinin baĢ verdiyi vaxtdan az sonra (həmin
yüzillikdə) yaĢadığı üçün, tariximizin bu parlaq s əhifələrin i dolğun luğu ilə Ģərh
etmiĢdir. Buna görə də həmin əsər Babək haqqında yazan sonrakı orta əsr
tarixçiləri üçün ço x tutarlı qaynaq olmuĢdur. Bunu n əzərə alaraq, azad lıq
müharibəsi haqqında materialları Nizami əl-Mü lk və ya Ġbn əl-Əsirdən deyil,
məh z ət-Təbərinin əsərində vərməyi məqsədyönlü sayırıq. Əsərin bu hissənin
mətnin i rus dilinə çevirmək akademik Z. M. Büyadovun kitabındakı əlavəni
(bax: Буниятов З. Азербаиджан в VII-IX в. Баку., c. 287-318 ) aĢağıda bəzi
qısaltmalarla vəririk.
Bu ildə [192/ 808] A zərbaycanda xü rrəmilər hərəkatı baĢlandı. [Xəlifə]
Harun Ər-RəĢid Abdullah ibn Malikin baĢçılığı alt ında onlara 10 min süvari
göndərildi. O, ço xlu əsir alıb, Harunun yanına Qarmasinə1 keçirməy i, qalanların ı
isə satmağı əmr etdi.
Bu ildə [201/ 816/7] Babək əl-Xurrəmi 2 Bəzz 3 qalasını hakimi Cav idan
ibn Səhlin ardıcılları olan Cavidanila birlikdə hərəkətə gəld i. Babək Cavidanın
ruhunun ona keçdiyini söyləyərək hücü m və qarətə baĢladı.
Bu ildə [204/ 819] Yəhya ibn Müə`z Babəklə vuruĢurdu, lakin onlardan
heç biri qalinb gələ bilməd i.
Bu ildə [ 205/ 820] [Xəlifə] Mə`mun Babəklə müharibə et mək üçün Ġsa
ibn Məhəmməd ibn Əbu Xailidi Ərməniyyə və Azərbaycan hakim təyin etdi.
Bu ildə [206/ 821] Babək Ġsa ibn Məhəmməd ibn Əbu Xalid i məğlub
etdi.
Bu ildə [209/ 824] Mə`min Züreyq ibn Əli ibn Sadaqan 4 Ərmən iyyə və
Azərbaycan hakimi təyin et id və Babəklə müharibə et məyi ona tapĢırdı. O,
Əh məd ibn əl-Cüneyd ibn Fərzənd əl-Əskafini ona kö məyə göndərdi. Bir
1
Qarmasin –Dinavər vilayətində, Həmədanını 30 fərsəxliyində Ģəhər. S.Nəfisi ibn Xəldunun
əsərində həmin adı KirmanĢah oxumuĢdur. (bax: Nəfisi Səid. Babək.B., 1960, s.85)
2
― Xürrəmi‖ sözünün tarixi kökü haqda.bax: Məmmədov Z.C. Azərbaycanda XI-XII əsrlərdə
fəlsəfi fikir.B., 1978, s. 14-15
3
Bəzz qalası (Ģəhəri)-Babəkin iqamətgahı. Ərdəbildən 21 fərsəx Ģimal-qərbdə, Arazın
cənubunda, indiki Qarabağ mahalındadır. Xarabalığı Qırxsu-Peyvənçay hövzəsində qeydə alınmıĢdır.
4
Züreyq ibn Əli ibn Sadaqa xürrəmilərlə bacara bilmədiyi üçün xəlifə Mə`mun onu ərəb
qoĢunlarının baĢçısı vəzifəsindən götürərək, əvəzində Məhəmməd ibn Humeydi təyin etmiĢdi. Buna
gör ə də Zureyq Mavsildə xəlifəyə qarĢı çıxmıĢ, xəlifə isə Məhəmməd ibn Humeyd vasitəsilə onun
üsyanını yatırtmıĢdı (Bax: Ġbn-əl-Əsir, Əl-Kamil fi-t-tarix. B., 191 59, s. 41-42)
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müddətdən sonra ... o, xu rrəmilərin üzərinə yürüĢ etdi və Babək onu əsir ald ı.
Onda Mə`mun Ġbarahim ibn əl-Leys ibn əl-Fəzli A zərbaycana hakim təyin etdi.
[Mə`munun Mö`təsinə nəsihətindən]
― ...Xurrəmilərə qarĢı ən fəal, ən qətiyyətli və dəyanətli adamı göndər.
Onu pul, silah, süvari və piyada qoĢunla təhciz etdir. Əgər xu rrəmilərə qarĢı
mübarizə u zanarsa, onda onların ü zərinə bütün dostların və kö məkçilərin ilə
birlikdə özün get.‖
Bu ildə [218] rəcəb yayının 19-da, cü m axĢamı [10 avqust 833-cü il]
Əbu Ġshaq Məhəmməd ibn Harun ər-RəĢid ibn Məhəmməd əl-Məhdi ibn
Abdullah əl-Mənsur [Mö`təsim] xəlifə elan olundu.
Deyirlər ki, həmin ildə Cibəldə Həmədan, Ġsfahan, Masabazarı 1 ,
Mihricanqazax 2 Ģəhərlərindən kü lli miqdarda adam xurrəmilərin etiqadını qəbul
etdi. On lar b ir yerə toplanaraq Həmədan rayonunda düĢ ərgə saldılar. Mö`təsim
onlara qarĢı ordu göndərdi və onun sonuncu dəfə göndərdiyi Ġshaq ibn Ġbarh im
ibn Məs`əbin 3 baĢçılıq alt ında id i. Zü lqə`də ayında o onlara doğru yola düĢdü
və qələbə haqqında ona verdiyi xəbər (Bağddad)Tərviyə günündə4 [ 25
dekabr 833-cü ildə] o xundu. Həmədan o, 60 min adamı q ılıncdan keçird i,
qalanları isə Bizans ərazsinə qaçdı.

220/835-ci il. Bu ilin hadisələri
Bu ildə Mö`təsim AfĢin Heydər ibn Kavusu5 Cibəlin hakimi təyin etdi
və onu Babəklə müharibəyə göndərdi. Bu hadisə 11 cü madə ayında cümə
axĢamı günü [ iyunun 3-də] oldu. O, Bağdadın yaxınlığ ındakı Müs əllədə 6
düĢərgə saldı, sonra Bərzəndə 7 yola düĢdü.
Babək və onun üsyanı haqqında hekayət
Cibəl-Qədim (Böyük) Midiya ərazsini əhatə edən vilayət.
Masabazan, Mihricanqazax-Ərəb Ġraqı sərhəddində Ģəhərlər.
2
Yenə orada bax: Бунияатов З.Азербаиджан в VII-IX вв., с. 288
3
Ġshaq ibn Ġbarhim ibn Mə`səb 833-cü ildə Cibəlin hakimi və ərəb qoĢunlarının baĢ
komandanı təyin edilmiĢdir. 849/50-ci ildə ölmüĢdür.
4
T ərbiyə günü zülhəccə ayının 12-ci ayı) 8-nə, qurban bayramından 2 gün qabağa düĢür.
Həmin gün zəvvarlar Məkkədən Mədinəyə gedirlər.
5
AfĢin ibn heydər Kavus –xəlifə Mö`təsimin sərkərdələrindən biri, ərəb ordularınnın baĢ
komandanı. 835-ci ildə Ərməniyyənin, 837/8-ci ildən ölənə kimi 840/1 Sind vilayətinin hakimi
olmuĢdur.
6
Müsəllə-böyük bayramlarda səlat (məeasim duası) icra olunan yer.
7
Bərzənd Ģəhəri ərdəbildən 14 fərsəx Ģimalda idi.
1
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Deyirlər ki, Babəkin [ilk] çıxıĢı 201 [816/7-ci ildə] oldu, onun vilayəti
və Ģəhəri Bəzz o lmuĢdur. [Həmin vaxtadək] o, bir neçə sultan 1 ordusunu qaçmağa
məcbur et miĢ, xəlifənin ço xlu sərkərdələrin i ö ldürmüĢdü. Xilafət Mö`təsimin
əlinə keçərkən o, Əbu Sə`id Məhəmməd ibn Yusifi Zəncar və Ərdəbil arasında,
Babək tərəfidən dağıdılmıĢ istehkam məntəqlərini bərpa et mək və Ərdəbilin
təhcizatın ı heç kəs təhlükə altına almasın deyə, yollara qarnizon düzmək barədə
sərəncamla Ərdəbilə göndərdi. Əbu Səid bu məqsədlə yola düĢdü və Babəkin
dağıtdığı istehkamları bərpa etdirdi. Sonra Babək öz həmlələrin in birində
Müaviyə adlı sərkərdəsini baĢçılığ ı altında ona qarĢı qoĢun dəstəsi gondərdi; o
ətraf əyalətlərə yürüĢ etdikdən sonra öz iqamətgahına yönəldi. Bu barədə Əbu
Səid ibn Məhəmmədə xəbər çatdıqda, o adamlarını toplayıb ona qarĢı hücuma
baĢladı. Yo lların birində onu saxlayıb, silahdaĢların ın bir qismin i q ılıncdan
keçirdi, az bir hissəsini əsir etdi, həmçinin yürüĢ zamanı Müaviyyənin [ö zünün]
əsir ald ığı adamları azad etdi. Bu, Babək tərəfdarların ın ilk məğlubiyyəti id i və
Əbu Səid ö ldürülənlərin baĢlarını və əsirlərin i Mö`təsimə göndərdi.
Babəkə sonrakı zərbəni Məhəmməd ibn əl-Bəis vurdu.
Məhəmməd ibn əl-Bəis Azərbaycan əyalətində, özünün ġahi2 adlanan
əlçat maq qalasında olurdu. O, həmin qalanı Vacnə ibn ər-Rəvvadın əlindən
almıĢdı. O, iki fərsəxlikdən görünürdü. Onun Azərbaycanda Tibriz 3 adlı baĢqa
bir qalası da var id i, lakin ġahi daha yaxĢı müdaifə o lunurdu. Ġbn əl-Bəis
babəklə müttəfiq idi və Babəkin dəstələri buradan keçərkən qəbul olunmuĢ adət
üzrə burada qalırd ılar. ĠĢ elə gətirdi ki, Babək özünün ispahbedlərindən 4 Ġsmət
adlı birin i göndərdi, o, dəstənin müĢayiəti ilə ibn əl- Bəisin yanına düĢdü.
Müəyyən edilmiĢ adətə görə, əl-Bəis ona qoyun, yemək-içmək və baĢqa azuqə
göndərdi və buyurdu ki, ö z məiyyəti və dəstə baĢçıları ilə b irlikdə onu yanına
qalxmasın ı ona desinlər. Buna görə də Ġsmət yuxarı qalxdı və o, (Ġbn əl-Bəis)
onları kellənincəyə qədər yedirdib -içirtdi. Bundan sonra o, Ġs mətin üstünə
atılaraq onu əsir etdi və yanındakı adamları öldürdü. Sonra o, ona (Ġsmətə) əmr
etdi ki, ö z silahdaĢların ı adı ilə bir-b iri yu xarı ard ınca çağırsın. Adı çəkilən Ģəxs
yuxarı (qalaya) qalxd ıqca Məhəmməd ibn əl – Bəisin əmri ilə boynu vuruldu.
Yerdə qalanlar budan xəbər tutub qaçanadək belə davam etdi. Bundan sonra
1

Sultan, yəni xəlifə.
Urmiya gölündə ada. Bu adadakı dağda böyük qala vardı.
3
T ibriz (Təbriz)-Urmiya sahilindən 10 fərsəx Ģərqdə qala; sonralar görkəmli Ģəhər, bir sira
Aazərbyacan feodal dövlətlərinin paytaxtı. Ġbn əl-Fəqif əl-Həmədani 902-903-cü illərdə yazırdı:
―Təbriz (Burada əvvəlcə) -Ər Rəvad əl-Əzadi, sonra isə Vacnə`u ibn ər-Rəvvad məskən salmıĢ,
(evlər) tikdirmiĢ, (qala) divarları möhkəmlətmiĢ, burada əhali yerləĢdirmiĢdir.(bax: Vəlixanlı
N.M.IX-XII əsr ərəb coğrafiyaĢünasi-səyyaları haqqında. B., 1974, s. 37).‖
4
Ġspahbed-pəhləvi sözüdür. Spahpat –― sərkərdə‖, ―qoĢun baĢçısı‖, ―komandan ‖
çalarındandır.
2

78

Məhəmməd ibn əl-Bəis Ġs məti Mö`təsitmə göndərdi. Mö`təsim Ġs mətdən
Babəkin ö lkəsi barədə sorğu-sual etdi və o, xəlifəyə onun yolları və həmin
yollarda müharibə et mək üsulları haqqında danıĢdı. Ġsmət Vasiqin 1 [xəlifəliyi]
zaman ınadək əsirlikdə qald ı.
AfĢin Bərzəndə gələrək orada düĢərgə saldı və Bərzəndlə Ərdəbil
arasındakı qalaları bərpa etdird i. O, Məhəmməd ibn Yusifi XuĢĢ2 adlanan yerə
göndərib orada səngər qazd ırdı. O, əl-Cəzirədən 3 olan sərkərdəsi Heysəm əlQənəvini ƏrĢak4 adlanan kəndə göndərib oradakı qalan ı pərba etdirdi və ətrafına
səngər qazdırdı. O, həmçinin Əbna 5 baĢçılarından biri o lan Əlviyyə əl-Əvəri
Ərdəbil yaxınlığ ındakı Hisn ən-Nəhr ad lı qalaya göndərdi.
Bu ildə ƏrĢakda Babəklə AfĢin arasında baĢ verən toqquĢma zaman ı
AfĢin Babək tərəfdarların ın b ir ço xunu, deyirlər ki, mindən artığ ını qılıcdan
keçirdi. Babək Muğana qaçdı, o radan is ə özünün Bəzz adlanan Ģəhərinə
yollandı.
Babəklə AfĢin arasındakı bu toqquĢ manın s əbəbi
Deyirlər ki, bunun səbəbi Mö`təsimin Buğa əl-Kəbir vasitəsilə AfĢinin
ordusuna xərcləmək üçün pul göndərməsi o lmuĢdur. Həmin pulla Buğa Ərdəbilə
yola düĢmüĢ, lakin Babək və onu silahdaĢlar bundan xəbər tutub AfĢinin yanına
çatıncayadək yolda ona pusqu qurublar. AfĢin in yanına Salih adlı casus g əlmiĢ,
Buğa əl-Kəb irinin pul gətird iyin i, Babək və onun adamları tərəfindən bura
çatıncayadək yolda ona pusqu qurduğunu xəbər vərmiĢdi.
Babək mü xtəlif yerlərdə pusqu qurdu. Bununla belə AfĢin Əbu Səidə
məktub yazaraq Babək haqqında [vərilən] məlu matların yo xlanıb təsdiq
olunması üçün fənd iĢlət məsin i əmr etdi. Əbu Səid özünün bir dəstə adamı ilə
geyimlərini dəyiĢib yola düĢdü və Salihin təsvir etdiyi yerlərdəki tonqal
iĢıqlarına kimi getdi. Eyn i zamanda AfĢin Buğaya məktub yazıb, növbəti
göstəriĢlər alanadək Ərdəbildə qalmasını ona tapĢırdı. Əbu Səid Salin in verd iyi
məlu matın doğru olmasını yazıb b ildird i ki, AfĢin v ə`d etdiklərini verdi və onu
öz səxavətinə qərq etdi. Sonra, o Buğaya yazıb b ild ird i ki, yük d əvələri əldə
edərək pul tayalarını onlara yükləyib çatdıqdan sonra karvana qoĢsun və guya
Əbu-Cəfər Harun əl-Vasiq-xəlifə Mö`təsimin oğlu, vəlihəd, xəlifə [842-847]
XuĢĢ-Ərdəbildən 8 fərsəx Ģimalda yerləĢirdi.
Əl-Cəzirə-Mesopatomiyanın Dəclə və Fərat çayları arasındakı Ģmail hissə.
4
ƏrĢak –Qarasu çayının qolu, Güdül çayının aĢağı axınında,‖Babək əl-Xürrəminin Ģəhəri
Bəzzin yaxınlığında dağ [və kənd]‖ (bax:Йакум ал-Хамави. Муджам ад-булдан (сведения об
Азербаиджане), Б., 1983, с. 12
5
Əbna-Abbasilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə taxt-tac varislərinni övladları.
1
2
3
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Bərzənd istiqamətində geydirmiĢ kimi Ərdəbildən çıxs ın. Lakin Məsləh ənNəhrə 1 çatdıqdan, yaxud iki fərsəx yol getdikdən sonra pulu müĢayiət edən
səyyahların irəli keçib Bərzəndə yetənə kimi karvanı dayandırsın, sonra karavan
salıb pulla birlikdə Ərdəbilə qayıtsın.
Buğa buna əməl etdi və və karvan yola düĢün əl-Nehrəyə yetiĢdi. Bunu
izləyən Babəkin casusları onu Babəkin, yanına yollayaraq pulun yola salındğını
və əl-Neh rə yetiĢdiyini ö z gözləri ilə gördüklərin i ona xəbər verd ilər. Lakin,
əslində Buğa pul ilə birlikdə Ərdəbilə qayıt mıĢdı.
Babək və yanındakılar Heysəmi qalasına 2 yaxınlaĢıb dayandılar. Onun
üçün kürsü qoyuldu və o, qalanın qarĢısındakı çıxıntı üzərinə oturdu. O,
Heysəmə çaparla məktub göndərdi: ―Qalana tərk edib, get, yo xsa mən onu
dağıdacağam‖. Lakin Heys əm imt ina etdi və bunun əvəzində onunla döyüĢə
girdi. Qalada Heysəmlə birlikdə 600 nəfər süvari və 400 piyada var idi, bundan
baĢqa, o, həm də çox möhkəm səngərə malik olduğundan hücuma keçdi. Sonra
Babək öz məsləkdaĢların ın arasında əy ləĢdi və onun qarĢısına Ģərab qoyuldu.
DöyüĢdən əvvəl Ģərab içəyi o, adət etmiĢdi.
[Heysərin göndərdiyi] iki nəfər at lı ƏrĢak qalasından bir fərsəxədək
aralıda AfĢinə rast gəldi. O, at lıları u zaqdan görən kimi, öz qoĢununun qabaq
dəstəsinin baĢçısına dedi: ―Mən sürətlə çapan iki atlı görürəm. Təbillərinizi
çaldırın və bayraq qaldırıb onlara doğru çapın‖. Onun adamların buna əməl
etdilər. Onlar addımlarını yeyinlətdilər və o dedi: ―Onların hər ikisini haraylay ın:
Sizə kö məyə gəlirik‖. Adamlar dördnala çaparaq, hələ də otumaqda olan
Babəki yaxaladılar. O, ehtiyatlı tərpən məyə və sıçrayıb ata min məyə vaxt tapa
bilməd i. Onun yanına
atçəkənədək və piyadlar
qaçıb onun yanına
yaxınlaĢanadək vuruĢma onu yaxaladı. Babəkin p iayadalarında b ir nəfərdə
salamat qalmadı lakin onun özü is ə az b ir qüvvə ilə xilas ola bildi və at ını
çaparaq özünün silahdaĢlarından ayrı düĢdüyü Muğana çatdırdı. AfĢin gec əni
burada keçirib, sonra Bərzəndə, ö z düĢərgəsinə qayıtdı.
Babək bir neçə gün Muğanda qalandan sonra Bəzz qalasına adam
göndərdi. Gecə onun yanına tərkibində piyada olan qoĢun gəldi. O, qoĢunla
birlikdə Muğandan Bəzzə yollandı.
AfĢin Bərzənddə möhkmələn məyi davam etdirdi.
Bir neçə gündən sonra onun (Babəkin) yaxınlığ ından-XuĢĢdan Bərzəndə
doğru bir karvan keçirdi. Karvada Əbu-Səidin adamlarından Salih AbkeĢ
(SudaĢıyan) adlı b irisi də vardı. Babəkin ispahbedi karavana hücum edib onu
tutdu və karvandakıları da öldürdü. Salih qaçıb xilas ola bilənlərin içində aradan
çıxd ı, lakin karvanın bütün adamları qılıncdan keçirild i v ə onların əmlakı qarət
1
2

Məsləh ən-Nəhr və ya Husn ən-Nəhr-Ərdəbil yaxınlığında qala.
Karvan hisn ən-Nəhrdən çıxıb Heysəm əl-Qənəvinin qalasına getməli idi.
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olundu. Bu, AfĢin ordusunu su qıtlığından korluq çəkməyə düçar etdi. Belə ki
AbkeĢdən qəsb olunmuĢ karvan ərzaq aparırdı. Bundan sonra AfĢin Mağara
qornizonunun rəisinə məktub yazb, aclıqdan və susuzluqdan əziyyət çəkən
adamlara ərzaq çatdırmağı və onun yanına tələsməyi mər etdi. Marağa
qornizonunun rəisi ona böyük karvan göndərdi. Karvanda minə qədər ərzaq
daĢıyan yük heyvanı (u zunqulaq və b.) vardı. Karvan mühafizə edən ordu da
onunla birlikdə hərəkət edirdi. Lakin, Tərxan, yaxud Azinin baĢçılığ ı alt ında
Babək qoĢununun bir hiss əsi karvanın ü zərinə hücum edərək ordakıların
hamısını və və hər Ģeyi məhf etdi. AfĢin adamları fiziki və mənəvi cəhətdən
düĢkün halda idi. AfĢin əs-Sirvan 1 qarnizonu rəisinə məktub yazıb ona azuqə
çatdırmağı [əmr etdi]. Buna görə də o, küli miqdarda azuqə göndərərək
[AfĢinin] adamları bu ildə xilas etdi.
Buğa pul və ərzağ ı AfĢinə çatdırd ı.

221 (835/6)-cı il. Bu ilin hadisələri
Bu ildə Babəklə Buğa əl-Kəb ir arasında HəĢtadsər ətrafında vuruĢma
baĢ verdi; vuruĢmada Buğa məğlub olub qaçdı və ordusu darmadağın edildi. Bu
ildə AfĢin Babəklə vuruĢdu və onu qaçmağa vadar etdi.
DöyüĢ və onun səbəbləri haqqı nda hekayət
Deyirlər ki, əvvəlcə xat ırladıldığ ı kimi, Buğa əl-Kəbir Mö`təsimin A fĢinə
onun qoĢunu, öz xərcəri və bu yaxın larda ona kö mək məqsədilə ilə göndərilən
pulla gəlib çıxd ı. A fĢin pulları öz döyüĢçülərinə payladı və Novruzdan [Yeni
ildən] sonra hücum əməliyyatlarına hazırlaĢ mağa baĢladı. O, Buğaya əmr etdi
ki, qoĢunları ilə HəĢtadsərin arxasına keçib, Məhəmməd ibn Hu meydin 2
xəndəyində dayansın, onu dərinləĢdirib möhkəmləndirsin. Buğa Məhəmməd ibn
Hü meydin xəndəyinə yetiĢincəyə qədər irəliyə doğru tələsdi: Sonra AfĢin Babəki

1
Sipavanı akad. Z.M.Büyadov ġirvanla eyniləĢdirir. (bax: Бунияатов З.Азербаиджан в
VII-IX вв, с.259)
2
Məhəmməd ibn Hümeyd Babəkə qarĢı 827-ci ildə müharibəyə baĢlamıĢ və 2 il müddətində
olan döyüĢlərdə qələbə qazanmasına baxmayaraq, 3 iyun 829-cu ildə HəĢtadsər vuruĢmasında
darmadağın edilmiĢ, 30 min döyüĢçüsü t ələf olmuĢ, özü də öldürülmüĢdür. Moisəy Kağanqatlıya
görə, xürrəmilər qarĢı Məhəmməd ibn Hümeyd 150 min döyüĢçü çıxarmıĢdı.

81

axtarmaq üçün XuĢĢu tərk etdi və onlar Dərvaz1 deyilən yerdə rastlaĢdılar. AfĢin
burada səngər qazdırdı və ətrafına divar çəkdirdi, sonra isə o, Əbu Səid və
onunla birlikdə gələn könüllülərlə 2 Bəzzdən 6 mil məsafədə olan həmin
səngərdə yerləĢdi.
Buğa hazırlıq iĢlərini tamamladı. O, AfĢinə yazıb tapĢırdıqlarında fərqli
olaraq özü ilıə mü xtəlif növ ərzaq götürmüĢdü. O, həĢtadsərin yanından dolan
Bəzz kəndinə gəldi və bir gün orada qaldı. Sonra o, alaf toplamaq üçün 1000
nəfər əsgər göndərdi. Lakin Babək birləĢ mələrinin b iri qabağa çıxıb, alaf
toplayanlardan [təslim o lmayıb ] onlarla düĢ ənləri məhv etdi, qalanların ı əsir aldı.
Onlar b ir neçə əsiri ayıraraq onlardan AfĢinlə bağlı o lan iki nəfəri seçib dedilər:
―AfĢinin yanına gedin və yoldaĢlarınızın baĢına gələnləri ona danıĢın‖. Bu iki
nəfər yola düzəld ilər və dağlıların 3 baĢçısı onları görüb həyəcan qaldırdı.
DüĢərgədəki adamlar dərhal qıĢqırıq saldılar: ―Silahlan ın! Silahlanın!‖ və atalara
sıçrahyın Bəzz tərəfə çapdılar. Onlar geyimləri soyundurulmuĢ həmin iki nəfəri
gördülər və qabaq dəstinin baĢçısı olan AfĢinin yanına apardı. Onlar v əziyyəti
danıĢdıqda AfĢin dedi: ―Buğa bizim ona buyurmadıqlarımızı eĢit miĢdir‖.
Tar-mar edilmiĢ Buğa tələsik Məhəmməd ibn Hu meydin xəndəyinə
qayıtdı və AfĢinə yazıb baĢına gələnləri ona təsvir edib və qoĢunun darmadğın
edildiy ini izah edərək ondan hərbi yardım istədi. AfĢin öz qardaĢı Fəzl ibn
Kavusu, Əhməd ibn Xəlil ibn HiĢami, ibn CauĢanı, Cənah əl-Avar əs Suqarın ı və
polis rəisi əl-Həsən ibn Səhli, həmçinin Fəzl ibn Səhlin 4 qohumu olan iki
qardaĢın birin i ona göndərdi. Onlar HəĢtadsərin arxasına keçd ilər və onun
[Buğanın] düĢərgəsindəki olan adamlar onun gəliĢinə sevindilər. Bundan sonra
AfĢin Buğaya yazıb bildirdi ki, təyin etdiyi gün, o Babəkə qarĢı yürüĢ edəcək və
əmr etdi ki, həmin gün Babəkin ü zərinə iki tərəfdən hücum et mək üçün oda
yürüĢə çıxsın.
Buna uyğun olaraq Ģ ərtləĢilən gün AfĢin Dərvazı tərk edərək Babəkin
üzərinə yeridi, Buğa isə Məhəmməd ibn Hu meydin xəndəyindən bir o x mən zili
aralıda qərar tutdu. Lakin soyuq külək qalxd ı, güclü yağıĢ yağdı və admlar sərt
soyuğa və küləyə tab gətirə bilmədilər. Buğa ö z düĢərgəsinə qayıtdı.
Buğa öz düĢərgəsinə qayıtdıqdan sonrakı gün səhər AfĢin hücum edib,
Babəki mühasirəyə aldı, onun düĢərgəsi və çadırını, habelə düĢərgədə onun
―Onlar‖ ,yəni AfĢin və Əbu Səid (bax: Ġbn əl-Əsir, s. 48)
Dərvaz- ― Azərbaycanda yer‖ (Йакум ал-Хамави, с. 24)
2
Könüllülər (―mutətəviyyə‖)- dövlətdən maaĢ almayan döyüĢçülər. Lakin baĢqa imtiyazları
vardı, o cümlədən qənimətlərin bölüĢdürlməsində iĢtirak edirdiər. Onlar müntəzəm xidmətdə olmur,
ordunu istədikləri vaxt tərk edə bilirdilər. Əbu Səidin ordusu belə döyüĢçülərdən ibarət idi.
3
Dağlılar- (―kubahiyyə‖), yəni dağ yollarını mahir bələdçisi.
4
Fəzl in Səhlin –xəlifə Mə`munun vəziri. Ali mənsəbə xəlifənin vaxtında çatmıĢ, onun əmri
ilə də öldürülmüĢdür.
1
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yanında olan qadını ələ keçkirdi. Sonra o Babəkin düĢərgəsində qaldı, lakin
gördü ki, HəĢtadsər yanında onun qarĢısında düĢ ərgə salmıĢ qoĢunlar artıq
Babəkin yanına qayıdır. Onda Buğa [düĢ ərgə yerinə] yollandı. Orada o, talan
edilən var-dövlətin miskin qalıqlarına və mü xtəlif xırdavata təsadüf etdi. Onda o,
HəĢtadsərdən Bəzzə doğru en məyə baĢladı.
Sonra Buğa xid mətçisin i Davud Siyahın yanına göndərib bildirdi: ―Halhazırda b iz elə bir pis yerdəyik ki, onu yaxĢı tanıyırıq (yəni biz artıq orada
olmuĢuq). Ġndi daha axĢamd ır və piyada qoĢun yorulub. Ona görə də
düĢərgəmizi yerləĢdirmən və orada gecələmək üçün kifayət qədər möhkəm bir
dağ axtar‖. Davud Siyah [münasib] bir yer axtarmağa baĢladı. O, dağlardan
birinə qalxd ı və onun uca zirvəsinə çıxmaq istədi. Sonra o, yaxın lıqda AfĢinin
[verdiyi] iĢarəni və onun [düĢərgəsini] görüb dedi: ―Səhər açılanadək bura bizim
yerimiz o lacaq, sonra is ə Allah ın izn i ilə iĢıq laĢanda biz o kafirin (Babəkin. Red) üstünə atılarıq‖.
Lakin, gecə duman gəldi, soyuq oldu, yağıĢ və çoxlu qar yağdı. Səhər
açılanda heç kəs Ģaxta və boranın ucbatından içmək və heyvanları sulamaq
üçün aĢağı enə bilmədi. Qaranlıq və qatı dumandan adamlara elə gəlirdi ki, qatı
dumandır. Üçüncü gün əsgərlər Buğaya dedilər: ―Özü müzlə götürdüyümüz
azuqə qurtarıb, Ģaxta bizi əldən salmıĢdır. Biz isə nə o lursa-olsun yaĢa aĢağıya
enməli, ya geri qayıt malı, ya da irəli, kafirin (Babəkin ) üstünə getməliyik‖.
Gündüzlər du manlı olurdu, gecələr isə Babək AfĢinin müdafiə mövqeyini
yararaq onu narahat edir və öz düĢərgəsini çəkilməyə məcbur edird i.
Bundan sonra Buğa Bəzzi axtarmaqda ikən əvvəlki kimi təbillərlərin
çalın masını əmr etdi və düzənliyə çatana kimi aĢağı endi. Burada, o, göyü
buludsuz və açıq gördü, onun keçdiyi dağı çıxmaqla qalan h ər yerdə hərəkatın
asan olacağına yəqin edib, öz əsgərlərin i öndə və cinahlarda düzməklə döyüĢ
vəziyyətin gətird i və AfĢinin ö z düĢərgəsində olacağına Ģübhə etməyərək Bəzzə
doğru hərəkət etdi. O irəlidə Bəzzin yerləĢdiyi dağın yamacalra tələsdi. Onun
çatdığı yerdən yuxarıda olan Bəzz evlərinə yalnız yarım mil uzunluğunda dağ
yamacı qalırdı. Onun öz dəstəsində onların arasın Əl-Bəysin adamlarında
Bəzzdə qohumları olan b ir nəfər yeniyetmə oğ lan da vardı. Babəkin
kəĢfiyyatçıları onlarla rastlaĢanda yeniyetmə oğlan on lardan birin i tanıd ı: ―Bəs
belə!‖Həmin adam ondan soruĢdu: ―Bu adamlar kimdir?‖ onda yeniyetmə
özünü tanıtmaq üçün həmin adama onların arasındakı qohumların ı adın ı çəkd i.
Sonra o adam dedi: ―Yaxın gəl, çünki mən səninlə danıĢ maq istəyirəm‖;
yeniyetmə ona yaxınlaĢanda o, dedi: ―Geri qayıt və ö z ağana de ki, geri qayıtsın.
Çünki gecə biz AfĢin i ö z səngərinə geri oturtmaq üçün həmlə edəcəyik. Sizin
üçün isə iki ordu hazırlamıĢıq. Odur ki, dərhal qayıtsanız, siz, bəlkə də xilas ola
bilərsin iz‖.
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Gənc geri dönüb əhvalatı Ġbn əl-Bəisə söylədi və həmin adamın ad ını ona
dedi. Ġbn əl-Bəis o adamı tanıdı və bu bardə Buğaya xəbər verd i, Buğa öz
adamları ilə məsləhətləĢdi və onlardan biri dedi: ―Bu yalan və h iylədir, Heç də
belə deyil!‖. Onda dağlılardan b iri dedi: ―Bu dağın zirv əsinə mən yaxĢı bələdəm.
Onun zirvəsinə kim qalxsa, AfĢinin düĢərgəsini görə bilər‖.Onda Buğa, Fəzl ibn
Kavus və bir yığın zirək adamla birlikdə AfĢinin dayandığı yerə qalxdı. Lakin
onlar AfĢinin düĢərgəsini görməd ilər və əmin oldular ki, o, çıxıb get miĢdir. Öz
adamlarını da yenidən məĢvərət edib, qərara gəld ilər ki, hələ iĢıq kən adamlar
geri dönməlidilər. Onlar yola düĢdülər. Bu baxt Buğa (on dəstənin baĢçısı),
Davud Siyaha əmr etdi ki, geri dönsün; o, dərhal əmri yerinə yetirdi. O, dar
keçid lərdən və dağ cığırlarından ehtiyar edərək birbaĢa HəĢtadsərə gedən yolla
getmədi. O, bunun yerinə HəĢtadsərin ətrafından dolanıb keçən yola ilk dəfə
hərəkətə baĢladı. Çünki, həmin yolda bir yer çıxılmaq la dar dərələr yo x idi. O
dəstələr ilə irəliləyird i və p iyada qoĢuna xəbər göndərmiĢdi ki, [sürətlə irəliləmək
üçün] öz nizələri və digər silahlarını yo lda atsınlar. On ların hamısın ı böyük
vahimə və dəhĢət bürümüĢdür.
Buğa və Fəzl ibn Kavus bir qisim bö lük baĢçıları ilə arxada getdilər.
Babəkin kəĢfiyyatçıları göründü. Və onlar [ərəblər] dağdan aĢağı enərkən
Babəkin kəĢiyyatçıları onları izləmək üçün yuxarı qalxd ılar. On lar bəzən
ərəblərə görünür, bəzən də g izlən irdilər, onları izləməkdə davam ed irdilər.
Ona qədər atlıdan ibarət idilər və ilkindi namazı vaxt ında getdilər. Sonra
Buğa dəstəmaz alı namaz q ılmağa tələsdi. Babək kəĢfiyyatçıları onlara doğru
enib açıq sahəyə çıxdılar. Buğa onlar görünənədək ibadət eləd i,onlar onu
gördükdə dayandılar. Buğa fikirləĢib təĢviĢə düĢdü ki, kəĢfiyyatçılar onun
dəstəsinə o biri tərəfdən hücum edəcək, baĢqaları isə dağlarda və dərələrdə
onların arxasına keçəcək. O, yaxın adamları ilə məsləhətləĢib dedi: ―Ancaq
mən əmin deyiləm ki, onlar bizi yolda aldadıb tələyə salmaq n iyyətindədirlər,
onlar yalnız bizimkilərin dərələrdən çıxıĢ yolunu tapmaq üçün öz adamların ı
irəli göndərəcəklər‖.
Fəzl ibn Kavus onlara dedi ki, (Babəkin döyüĢçüləri-Red) gündüz
döyüĢmürlər. Gənclər həvəslə döyüĢürlər və əsilərindən kimsə adamlardan
kimsə gecə təhlükəsizliy i qayğısına qalmalıdır. Davudun Siyaha [xəbər]
göndərdi ki, tələsin və ləngiməsin. Əgər o dərəni keçənə kimi qaran lıq düĢsə,
biz burada gözləyərik, çünki onlar bizi ö z yolunda gördükcə uzağa
getməyəcəklər və b iz onların hücu mların qarĢısını b ir az alıb qaranlıq düĢ ənə
qədər ləngidərik. Qaran lıq düĢəndən sonra onlar bizim möqeyimizdən baĢ
amayacaqlar və bizimkilər bir-b irinin ard ınca keçib gedəcəklər, əgər dərədə
bizim qabağımızı kəsmiĢ olsa, onda biz HəĢtadsər yolu və baĢqa yolla
[gedib] xilas olmalıy ıq‖.

84

Lakin, baĢqaları Buğaya belə məsləhət gördülər: ―Ordu uzanıb
yatmıĢdır öndə gedənləri və geri qalan ları bir yerə yığ maq mü mkün deyil,
adamlar öz silah larını at ıblar, qatırlara yüklən miĢ silah lar və pullar
müĢayiətsiz qalmıĢdır və b iz əmin deyilik ki, kimsə qabağa çıxıb pulları və
əsirləri ələ keçirməsin‖. Onlar əsir sifətilə yanlarda olan Əbd ər-Rəh man ibn
Həbib Babəkə əsir düĢmüĢ mirzəsi və dəyiĢ mək istədikləri ibn Cavidanı
nəzərdə tuturdular. Pul, silah və əsirləri Buğaya xat ırlatdıqda o, ö z adamları ilə
düĢərgə salmağı qərara ald ı və Davud Siyaha xəbər göndərdi: ―Əlçat maz dağ
görən kimi düĢərgə sal‖.
Bundan sonra Davus Siyah hər tərəfdə sıldırım olan qonĢu dağa tərəf
yollandı. Lakin sıld ırım olduğundan orda adamların dincəlməsi üçün yer
tapılmadı. Odur ki, dağın ətəyində qərar tutub, [bu] dağın yaxınlığında gediĢ gəliĢ olmayan divara bən zər sıldırım bir yerdə Buğa üçün çadır qurdu. Sonra
Buğa gəlib çıxd ı. Və adamlarına dayanmağı buyurdu. Çünki, onlar ço x
yorulmuĢdu və azuqələri tükən miĢdi. On lar yo xuĢa hər yandan gözətçilər dü zün
gecəni həri hazırlıqda keçirtd ilər, ancaq düĢmənlər mü xtəlif istiqamətlərdən
basqın edərək Buğanın çadırına çatana kimi d ırmaĢdılar. Burada on lar
[Buğanın] qoĢununu dövrəyə alıb, döyüĢə girdilər, Buğa pay-piyada qaçıb ö zünü
xilas etdi. Fəzl ibn Kavus yaralandı, Canax əs-Suqarri isə ibn CauĢan və Fəzl ibn
Səhlin qohumu o lan iki qadaĢdan biri kimi ö ldürdü. Buğaya g əldikdə, o,
həqiqətən düĢərgəni piyada tərk etmiĢdi, sonra isə at tapıb min miĢ, yolda ibn əlBəisərast gəlmiĢdi, hansı ki, ona HəĢtadsərin zirvəsinə qalxmaqda kö mək et miĢ,
oradan da onlar birgə aĢağı düĢün gecəyarısı ö zlərini Məhəmməd ibn Hü meydin
düĢərgəsinə çatdırmıĢdılar. Xürrəmilər pulları, düĢərgəni, silahları, həmçinin əsir
etmiĢ ibn Cavidanı ələ keçirdilər, ancaq onlar, iki ay rıca toplu m halda qaçıb
canını qurtarmıĢ, amma hələ ö zlərini Məhəmməd ibn Hü meydin xəndəyinə
sığınmıĢ Buğaya çatdıra bilməyən [ərəb] qoĢunlarını izlən miĢdirlər. Buğa
AfĢindən Marağaya qayıtmaq və kömək üçün ona göndərilən əlavə qoĢunu geri
qaytarmaq haqqında s ərəncam məktunu alanadək, 15 gün müddətində burada
qaldı. Buğa Marağaya yola düĢdü, Fəzl ibn Kavusun və AfĢinin ordusundan
onunla birlikdə gələnlərin hamısı isə geriyə, AfĢinin yanına qayıtdı. Sonra o,
(AfĢin) qoĢunları qıĢ mən zillərində yerləĢdird i və onlar
növbəti ilin
yazınadək orada qald ılar.
Bu ildə Babəkin sərkərdəsi Tərxan öldürüldü.
Bunun səbəbi : Dey irlər ki, Təraxan Babəkin sərkədələrindən biri olub,
onun ətrafındakılar içərisində nüfuzlu mövqe tutbdur.Bu ilin qıĢı gələndə o, qıĢı
Mağara yaxınlığındakı kəndində keçirmək üçün Babəkdən icazə istədi. Bu vaxt,
artıq, AfĢin onu güdür və Babəkin yanında yüksək mövqeyə malik olduğu üçün
onu ələ keçirməyə can atırd ı. Babək ona [Tərxana] icazə verd i və o, öz kəndinə
yola düĢdü. [Bundan xəbər tutan] AfĢin Marağada olan türkə-Ġshaq ibn Ġbarh im
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ibn Məs`əbn müavləsinə1 yazıb, gecə həmin kəndə gedəcək, Tərxanı ö ldürməyi,
yaxud əsir alıb onun yanına göndərməy i əmr etdi. Ona görə də türk Tərxanın
yanına yollanıb, gecəyarısı qəflətən ona hücum etdi və onu öldürdü. Sonra onun
baĢını AfĢinə göndərdi.

222 [836/37]-ci il. Həmin ilin hadisələri
Bu ildə Mö`təsim Cəfər ibn Dinar əl-Xəyyatı 2 əlavə qoĢunla AfĢinə
kö məyə göndərdi. Sonra o, Cəfərin ardınca xərclik və ordunun maaĢını vermək
üçün 30 milyon dinar pulla Ġtaxı 3 yola saldı.
Bu ildə A fĢinin döyüĢçü baĢçıları ilə Babəkin Azin adlı sərkərdəsi
arasında vuruĢma oldu.
AfĢin Əbu Səidin dəstə baĢçılarından ikisini –Zəfər ibn Ə`la əs-Sədi və
Hüseyn ibn Xalid əl-Mədaini b ir bölük atlı və dağlılarla göndərdi. Onlar gecə
ikən Kalanruddan 4 hərəkət edib, tək atlının çətin liklə keçə bildiyi darısqal
dərəyə enən kimi getdilər. Adamların ço xu atlıları yedəkləyib bir-birini ardınca
dalbadal gedird ilər, çünki AfĢin əmr et miĢdi ki, iĢıq lanan kimi Rud ər-Rudda5
çatsınlar. Dağ lılar p iyada sırası ilə keçd ilər çünki, süvarilərin hərəkəti üçün
imkan yo x id i. Onlar dağa dırmaĢdılar və [əmr edildiy i kimi] iĢıqlaĢanadək
Rud-əd Ruda çatdılar. Bundan sonra o, (Zəfər) onunla süvarilərə əmr etdi ki,
yaxınlaĢsınlar, atdan enib paltarlarını soyusunlar. Onlar hamısı atdan enib çayı
keçdilər, dağlılar onlarla birgə dağa çıxd ılar. On lar orada Azin in ailəsin i və
oğlanların ın bir neçəsini ələ keçirib, onlarla b irlikdə qayıtdılar.
Ailəsinin xəbəri Azinə çatdığı üçün AfĢin ehtiyat etməyə baĢladı ki,
piyada qoĢun geyi qayıdıb dərəyə girərkən onların qarĢısını kəsə bilərlər. Ona
Mavlə- erkən xilafət dövründə azad edilmiĢ və əvvəlki ağasının himayəsində ola qul və ya
əsir, həmçinin ərəblərin fəht etdiyi torpaqlardakı əhalidən islamı qəbul edən və hər hansı ərəbin
himayəsinə keçən Ģəxs.
2
Cəfər-əl Xəttat- Mö`təsimin sərəkərdələrindən biri. Yəminin 838/9-cü ildə və 845/6 –cı
ildən etibarən hakimi, ―xəyyata‖ ərəbcə ― dərzi‖ deməkdir.
3
Ġtax (ərəbcə ―aĢpaz‖), aĢpaz qul kimi Mö`t əsimə 814/5-ci ildə hədiyyə edilmiĢdi. Sonralar
Mö`təsimin tanınmıĢ sərkərdələrindən biri olub, Samirədə saray qaravolunun komandanı rütbəsinə
çatmĢdı. Mö`təsimin ölümünə həsr etdiyi adamları, öz evində öldürülürdü. Xəlifə Mütəvəkkilin (847862) əmri ilə 849/5o-ci ildə öldürüldü.
4
Kalanrud-(farsa ―Böyük çay‖)-Azərbaycanda, Bəzzin yaxınlığından keçən çay.
5
Rud ər-Rud (Davud ər-Rud-Bərzəndən 6 fərsəx, Bəzzdən 1 fərsəx məsafədə ola yer;
burada Salançay boyunca ərəb qoĢunlarınn üçüncü səngəri yerləĢirdi. Birinci səngər Bərzəndən 2
səngər aralıdakı Sadarabda (Sumbur çayı sahilində), ikinci səngər isə buradan daha 2 fərsəx
məsafədəki ZəhrəqaĢda (qarasu çay boyunda) idi.
1
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görə də, dağlılara əmr etdi ki, ö zləri ilə bayraq götürüb Zəfər ibn əl-Ə`la və
onun adamlarına görünə bilən ən hündür dağın zirvəsində dayansınlar, əgər
təhlükə törədə biləcək kimsəni görsələr bayraqları açsınlar, buna gör də dağlılar
gecəni dağların baĢında keçird ilər.
Ġbn Ə`la və Hüseyn ibn Xalid, Azinin əsir alın mıĢ ailəsi ilə geri qayıdan
vaxt, dərənin girəcəyindəki yol ağ zında Azinin piyada qoĢunu yamacla en ird i.
Onlar (ərəb lər) dərəyə girənəcən döyüĢ baĢlandı. Hər iki tərəfdən ço xlu tələfat
oldu, lakin onlar b ir neçə qadını xilas etdilər.
AfĢinin yerləĢdird iyi dağlılar onları gördülər, A zin dərəni onların üzünə
bağlama maq üçün iki dəstə göndərdi. Dağ lılar bayraqlara iĢarə verdikdə AfĢin
Müzəffər ibn Kəyzəri ö z adamlarından ibarət bölüklə göndərdi və at lılar irəli
çapdılar. Müzəffərin ardınca Əbu Səid i göndərdi, onların arxasınca isə
Bu xaradatı 1 irəli verdi. Sonra onlar hamısı üz-üzə gəldilər. A zinin dərən in üst
tərəfindəki piyadaları onları gördükdə aĢağı enib öz dəstləri ilə birləĢdilər. Zəfər
ibn Ə`la və Hüseyn ibn Xalid və onun adamları qaçdılar. Birinci döyüĢdə ölən
oldu, sonra heç kim öldürülməd i.
Bu ildən Babəkin Ģəhəri Bəzz alındı. Müsəlmanlar ora daxil o ldular və
222-ci il ramazan ayının 20 2 -sində cümə günü onu dağıtdılar.
Bu hadisə haqqı nda məl umat, o necə ol muĢ dur
və bunun səbəbi
Deyirlər ki, A fĢin Kalanrudu tərk edərək Bəzzə dorğru irəliləməy i
qərara alıb, qabaqlar əyləndiy i yerələrə tərəf yavaĢ-yavaĢ hərəkətə baĢladı, lakin
ilk yürüĢ zamanı keçdiyi yo lla deyil, baĢqa yollara gedirdi. O, 4 fərsəx
irərliləyib, Rud ər-Ruda enən dərədə düĢərgə saldı. O, səngər qazdırmadı, lakin
tikanlı kollar 3 arasında düĢərgə qurdu. Mö`təsim ona yazmıĢdır ki, o, adamların ı
bölüklərə ayırsın ki, onlar at üstündə, qaravolda gecələr edildiyi kimi, o yerdən
gündüz də keçib gedə bilsinlər. Əsgərlərin bəziləri düĢərgədə qalmad ı, bəziləri
isə onu gecə həmlələrindən qorumaq üçün düĢ ərgədən bir fərsəx aralıda gecəgündüz at belində qaravol çəkməlidirlər. XoĢagəlməz bir hadisə baĢ vərərsə,
onda [süvarilər] döyüĢ vəziyyətində, piyadalar isə düĢərgədə olsunlar...
AfĢin Rud ər-Ruddan kənarda əyləndi. O, dağlılara əmr etdi ki, zirvəsi
təbii istehkam ola dağlara qalxs ınlar və dağların zirvələrində piyadaların
yerləĢməsi üçün yer seçsinlər. Buna uyğun olaraq, onlar [köhnə] istehkam
1
Buxaraxudat Mö`t əsimin tanınmıĢ sərkərdəsi idi. Mə`mun da xidmət etmiĢdi.
Transokeaniyadakı qoĢunların baĢçısı olub. Onun adı məlum deyil, yalnız titulu qalmıĢdır.
― Buxaraxudat‖, yəni ― Buxaranın hakimi‖.
2
26 avqust 837-ci li bazar günü.
3
Mö`təsim AfĢinə min xalvar dəmir tikan göndərmiĢdir. (bax: Səid Nəfisi.Babək, s. 109)
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xarabalıqları olan dağ seçdilər. AfĢin on larla tanıĢ idi və Əbu Səid in arxasında
adam göndərdi, o da həmin gün geri qayıtdı. Ġki gündən sonra o özü ilə su
doldurulmuĢ tuluqlar, həmçin in suxarı 1 ilə təhciz o lunmuĢ iĢçi dəstəsi götürüb,
öz düĢərgəsindən Rud ər-Ruda endi. Onlar Rud ər-Ruda çatanda o, Əbu Səidin
arxasınca adam göndərin əmr etdi ki, yenidən irəlidə oldu, belə ki, birinci gün
necə davranmaq haqqında o, təlimat vermiĢdi. O, həmçinin iĢçi alayına buyruq
verdi ki, daĢ daĢıyıb, həmin dağlara gedən yollar istehkam halına düĢ ənədək
bərkitsinlər. O, üstəlik əmrlər verd i ki, hər bir yolda lap yu xarıya kimi daĢların
araxasında səngərlər qazsın lar və hər dağa yaln ız bir yolu [açıq] saxlasınlar.
Daha sonra o, Əbu Səidə qayıtmağ ı əmr etdi, əmri yerinə yetirərək o, ö z
düĢərgəsinə qayıtdı.
Onun yanına Babək tərəfindən çapar gəldi və özü ilə xiyar, yemiĢ və b.
tərəvəz gətirib söylədi ki, deyild iyinə görə indi AfĢin yo xsul günlər keçirir, o və
onun adamalrı yalnız suxarı və savik2 yeyirlər, ona görə də Babək alicənablıq
göstərib bu hədiyyələri ona göndərmiĢdir.
―Mən bilirəm ki, bununla mən im qardaĢım nəyi nəzrdə tutur, deyərək
AfĢin çapara cavab verdi, - onun istəyi odur ki, ordunun sayını öyrənsin və mən,
əlbəttə, onun səxavətli d iqqətini razılıq la qəbul edirəm. Mən onun ən güclü
istəyini anlayıram, o mənim ağ ır günlər keçirdiy imi söyləməkdə haqlıdır. Sənə
gəldikdə isə, - deyə o, çapara ü z ttutdu, s ən heç bir Ģeydən qorxmaya b ilərsən.
Sən yu xarı qalxıb bizim mövqelərimizə baxa bilərsən. Özü mü zdə o lanları
səndən artıq görmüsən, indi isə arxada o lanlara baxa bilərsən‖. Sonra o, əmr
etdi ki, çapara at vərsinlər, onların səngərlərini, həmçin in Kalanrud və
Bərzənddəki səngərləri görə bilməsi üçün dağa çıxa b isin. O, səngərlərin hər
üçünə baxıb onları yaxĢıca gözdən keçirdi. Öz ağasına məlu mat verə bilmək
üçün ondan heç nə gizlədilməmiĢdi. Bu əmrlərin hamısına çapar Bərzəndə
çatana kimi əməl o lundu, o, AfĢinin yanına qayıtdı, [AfĢin] onu buraxıb dedi:
―get və Babəkə məndən salamlar yetir‖.
AfĢin tələsmədən hərəkət edirdi; dağlılar onu [yeni] xəbər gətird ikdə o,
bir az aralı dayandı, beləliklə, Rud-ər Rud iıə Bəzz arasındakı 6 fəsəxlik
məsafəni hava iĢıqlaĢandan günortayadək qət etdi. Ötən il döyüĢ baĢ vermiĢ
sıldırım qayaylara doğru yollan maq istəyərkən, o, öz yolunu qorumaq və bir
nəfərlə də olsun xü rrəmini xilas olmağa qoymamaq üçün Buaraxudatı min nəfər,
altı yü z p iyada ilə dağın baĢında saxlad ı.

Suxarı (ka`k)-qurudurmuĢ Misir çörəyi, il boyu saxlamaq olurdu.
Savik –su və ya siylə qarıĢdırılmıĢ qidalı içki; qayı maye Ģəklindədir., ona görə də onu
qurtum-qurtum içirdilər. (bax: Буниятов З.Азербаиджан в. VII-IX вв., с.300)
1
2
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Babək ordunun yaxınlıqından keçdiyin i öyrəndikdə özünün [piyada]
ordularından birini dərəyə, zirvəsində Bu xaraxudat dayanan dağın ətəyinə
göndərdi və xürrəmilər onların yolunu kəsmək istəyənlərdən gizlənə bildilər.
AfĢin Bu xaraxudatı bu dağ yolunu qormaq üçün saxladığı halda, Bab ək
də öz növbəsində əsgərlərini AfĢinə qarĢı həmin yolu kəs məyə göndərmiĢdi.
Bu xaraxudatı AĢfin Bəzz sıldırım qalxana kimi o rada dayanmaq tapĢırılmıĢdı.
AfĢin Bu xaraxudata əmr etdi ki, onunla Bəzz arasındakı səngərə bənzər
dərənin üstündə dayansın. Əbu Səid Məhəmməd ibn Yusifə əmr etdi ki, ö z
adamalrından ibarət bölüklə həmin dərəni keçsin. Cəfər əl-Xəyyata əmr etd ki,
o da ö z adamlarından ibarət bölüklə keçsin və Əh məd ibn əl-Xəlilə baĢqa bir
bölüklə keçməy i tapĢırdı; beləliklə, dərənin bu hissəsində 3 bölük Bəzz
tikililərinin ətrafına çatdı. Babək A zin in baĢçılığı altında Bəzzdən kənarda, bu 3
alayın qarĢısındakı təpəyə dəstələr göndərdi ki, AfĢinin hər hansı bir dəstəsini
Ģəhər qapılarına yaxınlaĢ mağa qoymasınlar.
AfĢin Bəzz qapılarına yaxınlaĢ maq niyyətində idi və öz qoĢunlarına
əmr etdi ki, [dərəni] keçsinlər, sonra isə xürrəmiləri təkləmək üçün dayansınlar.
Babək AfĢin qoĢunlarının art ıq s əngərlərdən ona doğru yerdiyini bild ikdə öz
adamlarını pusquda oturtdu və onun yanında yalnız az sayda [adam] qald ı.
Bundan AfĢin xəbər tutdu, lakin onların gizləndiyi yerləri bilməd i. Sonra ona
xəbər verd ilər ki, xürrəmilər [qalanı] tərk et miĢlər və Babəklə ço x az adam
qalmıĢdır.
AfĢin öz mövqelərinə qalxd ı və oturt maq üçün dəri döĢənək üzərində
kürsü qoydular və o, Babək qalası qapılarının önündəki təpənin baĢında
əyləĢdi.onun sərəncamında olan süvari alaylar dərənin b ir tərəfindən dayanıb
gəözləyirdilər; o, əmr etdi ki, onlar dərənin o biri tayında olan Əbu Səid, Cəfər
əı Xəyyat və onların adamları kimi atdan ensinlər, ancaq Əhməd ibn Xəlilin
[adamları] düĢmənə yazxın olduğu üçün özünün p iyada dağlılarını gönd ərib,
dərəni yo xlamağı əmr etdi.
Belə yo xlamalar [hər gün] günortaya kimi keçirilirdi, eyni zamanda
xü rrəmilər Babəklə birlikdə nəbiz1 içir, zurna çalır və təbil döyürdülər. Sonra
AfĢin günorta namazın ı qurtarıb, aĢağıya, özünün Rud ər-Rudakı səngərinə endi.
Əvvəlcə Əbu Səid, onun ardınca Əh məd ibn Xəlil, axırda Cəfər in Dinar aĢağı
endilər. Sonra AfĢin yenidən geri qayıtdı və onun gəlib-getməsi Babəkdə elə
qəzəb oyatdı ki, onlar geri qayıdan vaxt xürrəmilər öz təbillərin i döyüb, istehza
ilə ucadan danıĢırd ılar. Bu xraxudata gəldikdə isə o, bütün qoĢun onun yanından
ötüb keçənədək dağ yolunu əsla tərk et mir, yalnız onların arxasınca geri
qayıdırdı. Bir
dəfə xürrəmilər bu yeknəsəklikdən və onları güdənlərin
axtarıĢından təngə gəldilər, AfĢin öz adəti üzrə geri qayıdarkən süvari layları da
1

Nəbiz-tez kefləndirilən içki kimi istifadə edilmiĢ palma çaxırı.
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bir-b irinin ardınca qayıt mağa baĢladılar; dərəni əvvəlcə Əbu Səid, sonra Əh məd
ibn Xəlil, həmçin in Cəfər əl-Xəyyatın adamlarından bir neçəsi keçdi. Xürrəmilər
öz səngərlərin in qapısını açdı və on nəfər süvarı çıxıb Cəfər əl-Xəyatın orda
qalmıĢ adamlarına hücum etdi. QoĢun içərisində qıĢqırıq qopdu və Cəfər ö z
təĢəbbüsü ilə bölüklərdən biri götürüb geri qayıtd ı, atlılara hücum edib onları
Bəzz qapılarına tərəf geri qovdu. Lakin düĢ ərgədə qalmaqal və q ıĢqırtı davam
edirdi. AfĢin geri döndü, Cəfər və onun adamları isə o biri tərəfdə döyüĢü
davam etdirirdi. Onun adamlarının böyük toplusu [ona qoĢulmaq üçün] ü zə çıxd ı.
Sonra Babək sayca ço x olan süvarı ilə irəli çıxd ı. Tərəflərin heç b irində, nə
AfĢinin adamları içərsində, nə də Babəkin adamları arasında piyadalar yo x id i.
ToqquĢma oldu və hər iki tərəf tələfat verd i. Sonra AfĢin geri qayıtdı, dəri
döĢənək onun üstünə sərildi və onun üstünə kürsü qoyuldu, öz adəti üzrə o,
kürsüyə oturdu. Ancaq onda Cəfərə qəzəb alovlandığ ından söylədi: ―O mən im
qoĢunlarımızın n izamını və mənim planlarımı pozdu‖.
QıĢqırt ılar daha da güclən məyə baĢladı. Əbu Duləfin 1 alayında Bəsrə
və digər yerlərdə bir neçə fədai var idi, onlar cəfərin döyüĢdüyünü görüb,
AfĢinin əmri o lmadan aĢağı endilər və dərinin o biri ü zünə keçib Bəzzin
yaxınlığınadək [irəlilədilər]. Orada onlar ona (Cəfərə) qoĢularaq onun ardınca
getdilər və onlar hamısı yu xarı qalxdılar; onlar Əl Bəzzə so xulmaq ərəfəsində
idilər. Sonra Cəfər AfĢinə xəbər göndərib xah iĢ etdi: ―Mənə 500 o xatan göndər,
allah ın kö məy i ilə mən Bəzzə soxu lmaq ü midindəyəm. Mən sənin ətrafında bu
gördüyün bölükdən o, Azin in bölüyünü nəzərdə tuturdu, baĢqa ayrı bir
[düĢmən] görürəm‖.
AfĢin cavab verdi: ―Sən artıq mənim plan ımı pozdun. ÇalıĢ onlardan
bir az aralan, adamlarını qoru və geri qayıt‖.
Fədailər Bəzzə yaxın laĢdıqda onalrın arasında s əs-küy və qıĢqırtı
baĢlandı və Babəkin pusquya göndərdiyi adamlar düĢündülər ki, art ıq döyüĢ
qızıĢıb və onlar cəld ü zə çıxaraq Bu xaraxudatın əsgərlərindən aĢağıdakı g izli
sığınacaqlardan göründülər, eyni zamnada pusquda duran baĢqaları da AfĢini
dayandığı təpənin yanında irəli at ıld ılar. Xü rrəmilər hər tərəfdən irəli cu mdular,
onlardan yu xarıda dayanan ərəb əsgərləri onları heç b irini dayandırmadı və
AfĢin dedi: ―Allaha Ģükür o lsun ki, bizim üçün [pusqu] yerini də ü zə çıxardı‖.
Daha sonra Cəfər ö z adamları və fədailəri ilə birgə qayıdıb AfĢinin
yanına gəldi və dedi: ―Mən im ağam! Mö min lərin əmiri mən i sən gördüyün
müharibəyə göndərib. O məni burada oturub gizlən mək üçün göndərmiĢdir. Sən
mən im üçün ən məsul anda maneə oldun- Bəzzə daxil olmaq və onun [Babəkin]

1
Qasın ibn Ġsa əl-Ġcli (Əbu Duləf adı ilə tanınmıĢdır.) Xəlifə Linin fanatikcəsinə tərəfdarı
olub; 839—40- ci ildə yaĢamıĢdır. AfĢin ona həsəd apardığı üçün, hətta bir dəfə onu həbs etmiĢdi,
lakin o, ölümdən yaxa qurtara bildi.
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mövqeyinə soxu lmaq üçün mənim yalnız beĢ yüz p iyadaya ehtiyacım vard ı,
çünki qarĢımda kim olduğunu mən yaxĢı b ilird im‖.
AfĢin ona cavab verdi: ―Sən qarĢında dayananlara deyil, səni
arxandakılara, b ir də Bu xaraxudat və onun adamalrına hücum edənlərə bax‖.
Sonra Fəzl ibn Ksvus Xəfər əl-Xəyyata dedi: ―Əgər iĢ təkcə səndən
asılı o lsa idi, sən dayandıığın həmin bu yerə qalxa bilməzdin və deməzdin :
―Mən burada belə, orada elə edərəm‖.
―Bu müharibədir,-deyə Cəfər qıĢqırd ı, -burada iz kənardan kiminsə
gələcəyini gözləyərək dayanıb qalmıĢıq‖.
―Əgər bu, əmirin məsləhəti olmasa idi, onda mən dərhal sənin dərsini
verərdim‖ - deyə Fəzl cavab verdi. Lakin AfĢin onların hər ikisini nizam-intizama
çağırdı və onlar [mübahisəni] kəsdilər.
Sonra AfĢin Əbu Duləfə öz fədailərin i qala divarlarının dibindən geri
çağırmağı əmr etdi. Ona görə də Əbu Duləf onları səslədi: ―Geri qayıdın. Lakin
onlardan biri əlində daĢ irəli gəlin dedi: ―Doğrudanmı s ən bizi indi geri
çağırırsan. Mən bu daĢı qala divarlarından götürmüĢ ən‖. Lakin o, cavabında
dedi: ―Dərhal geri qayıt, onda baĢa düĢ ərsən ki, sənin yolunu kim kəsib‖.
Bununla o, a rxada Bu xaraxudatın üstünə atılmıĢ əsgərləri nəzərdə tuturdu.
Mənim inandığım adamlardan biri dedi: iki həftə sonra AfĢin hazırlığ ı
görüb, gecə yarısı min nəfərə kimi p iyada atıcı çağırtdırd ı, onların hər birinə su
üçün tuluq və suxarı verdi, bəzilərinə isə qara bayraq və baĢqa əmlak təqdim
etdi. O, gün batana yaxın onları bələdçiləri ilə b irlikdə irəli göndərdi. On lar
bütün gecəni tanıĢ olmayan, çətin [keçilən], yolsuz dağlarda dolan ıb, Azinin
yerləĢdiyi təpənin arxasına çatana kimi hərəkət etdilər. Bu, hündür bir dağ idi.
AfĢin onlara əmr et miĢdi ki, səhər namazından sonra onun AfĢinin içarəsini
görənədək öz yerlərin i heç kəsə b ild irməsinlər, toqquĢma görsələr, yalnız o
halda [onun verdiyi] bayraqları nizələrə keçirsinlər, təbil çalıb, dağda üzü aĢağı
ensinlər, xü rrəmilərin baĢına o x və daĢ atsınlar. Əgər [onun] iĢarəsini görməslər,
onda onun təlimat ının alana kimi yerlərindən tərpənməsinlər. Buna əməl edild i.
Hava iĢıqlananda onlar dağın baĢına çatdılar. Onlar dərdə tuluqları su ilə
doldurub, dağın baĢına qalxdılar. Sonra b ir d əfə gecə AfĢin onların baĢçılarının
yanına adam gönədrib, silahları hazırlamağı xəbər verdi, çünki sübh çağı o,
hücum et mək n iyyətində id i. Eyni zamanda o, gecə türk BəĢiri fərqanəli 1
döyüĢçü baĢçıları ilə birgə göndərin, əmr etdi ki, on lar dərin in su götürülən aĢağı
hissəsindəki təpənin ətəyinədək getsinlər, bu [yer] A zin in yerləĢdiyi dağ-daĢ
aĢağıda idi; çünki o, (AfĢin), qoĢunlar gedən vaxt öyrən miĢdi ki, dinsizlər həmin
damın altında gilzən iblər. BəĢir və fərqanəlilər AfĢinin xəbər ala bid iyi kimi,
1
― Fərqanəli‖, ―fərqanəlilər‖ dedikdə Mö`təsiminq Fərqanədən topladığı türklərdən ibarət
qoĢunlar (və baĢçıları nəzərdə tutulur.)
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xü rrəmilərin pusquda qoĢun saxladığ ı yerə yollandılar. On lar gecə yarsı yola
düĢdüklərindən, düĢərgədə adamların ço xu bundan xəbərsiz idi. Sonra o (BəĢir),
dəstəbaĢçılarına xəbər göndərdi ki, silahlarla döyüĢə hazırlaĢsınlar, çünki, əmr
[AfĢin] sübh çağı yola düĢəcəkdir.
Hava iĢıqlananda AfĢin əvvəllər etdiyi kimi, özü ilə əsgərə, neft
yağdıranlar, neftatan manacaqlar və məĢ`əllər götürüb həqiqətən də irəli yerid i.
Sübh çağı o, ibadət elədi. Sonra o, təbilləri çadırıb həmiĢə dayandığı yerə çatana
kimi irəlilədi. Adət üzrə yenə də dəri düĢənək sərildi və kürsü qoyuldu.
Bu vaxtadək Bu xaraxudatı hər gün dayandığı yerdə-damın baĢında
gözləyirdi. Lakin həmin fövqaladə gündə o, Əbu Səid, Cəfər əl-Xəyyat və Əhəd
ibn Xəlillə b irlikdə qoĢunun önündə gedirdi. Belə hərbi dü zülüĢ qaydası bu dəfə
adamlara qeyri-adi göründü və o, (AfĢin) onlara əmr etdi ki, A zin in olduğu
təpəyə yaxınlaĢsınlar və onu mühasirəyə alsınlar, halbuki bu vaxtadək o, bunu
onlara qadağan edirdi. Adamlar yu xarıda adı çəkilən həmin dörd dəstə baĢçıları
ilə təpə mühasirəyə alınana kimi irəlilədilər. Cəfər əl-Xəyyat Bəzzin g iriĢ
yolunun yaxınlığında idi, Əbu Səid onun yanında, Bu xaraxudat Əbu Səidin
tərəfində id i. On lar bu cür birgə gəldilər və təpənin ətrafını dövrələdilər. Dərənin
aĢağı hissəsində səs-küy böyük idi. A zinin yerləĢdiyi təpənin altındakı
pusquçular artıq türk BəĢir və fərqanəlilərin üzərinə atılıb, bir müddət davam
edən döyüĢə giriĢ miĢdilər. ToqquĢma böyüyüb qarıĢıqlığa
çevrilmiĢdi.
DüĢərgədə adamlar onların q ıĢqırtılarını eĢidib təĢviĢə düĢümüĢdülər, lakin AfĢin
əmr etdi ki, carçılar çağ ırsınlar: ―Ey adamlar! Onlar türk BəĢir və
fərqanəlilərd ir. Mən onları [qabağa] göndərmiĢəm,, onlar pusquda duranları
aĢkara çıxarırılar, buna görə də əbəs yerə narahat olmayın!‖
Ġrəlidə olan p iyada atıcılar bunu eĢidib dağın zirvəsinə qalxdılar və
AfĢinin tapĢırdığı kimi iĢarə verd ilər. QoĢunlar b ir fərsəx məsafədə o landa
onlardan aralı o la dağlardan qara bayrağı necə endiyin i gördülər və onla r da
yuxarısında Azin olan dağdan üzü aĢağı enməyə baĢaldılar, çünki verilən iĢarə
onların qarĢılan ması üçün əsas idi. Adamlar Azinin düĢərgəsində onları
gördükdə, Azin xürrəmilərin b ir q ismini onlara qarĢı göndərdi, [AfĢin in]
əsgərləri onları gördükdə ço x qorxdular. Sonra AfĢin onlar xəbər göndərib
bildirdi ki, bu bizim p iyadalardır və Azinə qalib gəlməkdə b izə kö mək edəcəklər.
Ondan Cəfər əl-Xəyyat üzbəüz o lduqları Azin və onu məsləkdaĢlarına həmlə
etdilər, lakin sonuncular (xürrəmilər) onların ü zərin atıldılar və onları dərəyə
tərəf geri çəkilməyə məcbur etdilər. Sonra Əbu Səidin yaxın adamlarından və
onun davamçılarından olan Mü`əz ibn Məhəmməd və ya Məhəmməd ibn Mü`əz
adlı b irisi bir neçə nəfərlə onlara döyüĢə girdi, la kin birdən onları at larının
dırnaqları alt ında çalalar əmələ gəld i və Əbu Səidin isə süvariləri bir-b irinin
ardınca yerə yıxıldılar. Belə o lduqda, AfĢin iĢçi alayına əmr etdi ki, onların
evlərin daĢlarını daĢıyıb bu çalaları doldursunlar. Onlar belə də etdilər, bundan
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sonra adamlar daha bir hücu m etdilər. A zin dağ baĢında arabalara dağ yığdırıb
saxlamıĢdı və qoĢunlar hücum edən zamanı o həmin arabaları onlara qarĢı
buraxd ı. Lakin onlar aralandılar və arabalar diy irlənib aĢağı ötdü. Sonra
adamlar hər iki tərəfdən hücum etdilər.Babək ö z adamların ın mühasirəyə
düĢdüyünü gördükdə AfĢinin yaxınlığ ından, onun əyləĢdiyi təpədən bir mil
aralıda ola qapıdan çıxıb Bəzzi tərk etdi. Babək b ir neçə tərəfdaĢları ilə
soraqlaĢıb AfĢini soraqladı. Əbu Duləfin tabeliyində ola adamlarından biri
soruĢdu: ―Bu kimd ir?‖ Onlar cavab verdilər: ―Bu, Babəkd ir o, AfĢini axtarır‖.
Əbu Duləf bu bardədə AfĢin əxəbər çatdırdı, o isə təcili olaraq Babəki tanıyan
adam göndərdi. Həmin adam ona baxandan sonra geri qayıdıb AfĢinə dedi:
―Bəli, o həqiqətən Babəkdir‖. Onda AfĢin irəliləyərək onunla və onu yoldaĢları
ilə ü zbəüz danıĢıqlar aparmağa yarıyan məsafəyə kimi qabağa gəldi, A zin olan
yerin ətrafında döyüĢ uzanırdı və Babək AfĢinə dedi: ―Mən mö minlərin
əmirindən aman istəyirəm‖.
―Mən bunu sənə artıq təklif et miĢəm, -deyə AfĢin cavab verdi, və bu,
nə vaxt istəsən, sənin öz ixtiyarındadır‖ 1 - dedi.
―Mən bunu indi istəyirəm, -deyə Babək cavab verd i, -bu Ģərtlə ki, sən
mənə ailəmi hazırlamaq üçün möhlət verəsən‖.
―Allaha and içirəm!-deyə AfĢin dilləndi, -Mən artıq b ir neçə dəfə sənə
məsləhət görmüĢdüm, sən isə mənim məsləhətimi qəbul et mədin. Mən sənə bir
daha məsləhət bilirəm, sənə əmin-amalıq almaq üçün sabahkı məqamdan bu
gün daha münasibdir‖. Babək dedi: ―Mən bunu qəbul edirəm, ey əmir. Mən im
istədiyim də elə budur‖.
―YaxĢı, -deyə Babək cavab verdi, -Filankəsə, filankəsə gəldikdə isə,
onlar hazırda [döyüĢ gedən] bu təpələrdədirlər, ona görə də ö z adamlarına əmr
et, əl saxlasınlar‖.
Ġnandığım adamlardan biri mənə dedi ki, AfĢinin elçisi adamları
gətimək üçün yola düĢdü, ona dedilər ki, fərqanəlilərin bayrağı artıq Bəzzdədir
və qalaların üzərində qald ırılmıĢdır, buna gör də , adamları [arxasınca aparmaq
üçün] haylayıb atını irəli çapdı. Sonra o, Ģəhərə daxil oldu, onlar da bunu etdilər
və bayraq qaldırıb iĢarə verə-verə istehkamlara qalxd ılar, Bəzzin küçə və
meydanları adamlarla dolmuĢdu. Sonra həmin pusquda duranlar istehkamların
qaplarını açıdlar və piyadalar [ərəb] qoĢunu ilə döyüĢə girdi. Bu vaxt Babək
[Ģəhərdən] çıxıb HəĢtadsər yaxınlığında dərəyə gird i.
AfĢin öz dəstə baĢçıları iə istehkamların qapıları ağ zında döyüĢməkdə
idi xürrəmilər fədakarlıqla vuruĢurdular. Sonra o, neftyağdıranları çağırıb

1
Bu fakt və ondan sonra vərilən yazı göstərir ki, AfĢinlə Babək arasında əlaqə olmuĢdur.
(bu barədə ət-Təbəri susur). AfĢinin məhkəməsində xatırladılanların məktub da bunu sübut edir.
Məktub haqqında bax: ibn əl-Əsir. Əl-Kamil fi-ti-tarix, s. 78.
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[düĢəmini] ü zərinə neft yağdırmağa və onların baĢı ü zərində nə varsa, hamısını
yandırmağa baĢladı, adalar son[xürrəmi əsgər] ö ldürülənə kimi istehkamları
uçurub dağıtdılar. AfĢin Babəkin oğulları və Bəzzdə onların yanında qalmıĢ ailə
üzvlərini ələ keçird i. Nəhayət, axĢam düĢdü və o, geri dönməyi adamlara əmr
etdi, onlar belə də etdilər, xü rrəmilərdən [salamat qalan] adamlar [əvvəlki kimi]
öz ev lərində qaldılar. AfĢin Rud ər-Ruddakı səngərinə qayıtdı.
Deyirlər ki, Babək və onunla birlikdə dərəyə en miĢ adamlar AfĢin in ö z
səngərinə qayıtdığını bildikdə Bəzzə döndülər. Onlar istədikləri və apara
biləcəkləri qədər ərzaq və Ģəxsi əmlaklarını götürüb HəĢtadsərə yaxın olan
dərəyə endilər. Sonrakı günü səhərisi AfĢin yenidən hərəkət edib, Bəzzə gəld i. O,
Ģəhərdə ayaq saxlayıb istehkamları dağıt mağı əmr etdi və Ģəhərin ətraflarını
yoxlamaq üçün piyada qoĢun göndərdi. Lakin onlar yerli əhalidən heç kəsi
tapmadılar. Sonra o, iĢçi alayı göndərib istehkamları dağıtdırdı və yandırdı. Bu iĢ
üç gün, Babəkin bütün xəzinəsi və istehkamları məhv olanadək davam etdirildi. 1
Heç bir ev, heç bir istehlak salamat buraxılımadı. O, onların hər birin i
ya yandırdı, ya da uçurub dağıtdı. Bundan sonra o, geri qayıdıb öyrəndi ki,
Babək özünün b ir neçə nəfər tərəfdarı ilə birlikdə aradan çıxıb. Buna görə də o,
erməni çarlarına və knyazlarına aĢağıdakıları yazdı: ―Babək b ir neçə adamla
qaçıb dərəyə yetiĢmiĢ, oradan isə Ərmən iyyəyə tərəf yollan mıĢdır. Sizin
yanınızdan ötüb keçəcəkdir‖. O, onların hər birinə ö z torpaqlarına keĢiĢ çəkməyi
və yoldan keçən hər bir kəsi saxlayıb Ģəxsiyyətini müəyyən etmədən
buraxmamağı əmr etdi.
AfĢinin yanına casuslar gəlib, dərədə Babəkin g izləndiy i yerə ona
xəbər verdilər. Bu, sıx ağalıq və koluq, b ir tərəfi Ərməniyyə, baĢqa qurtaracağı
isə Azərbaycana çıxan və atlıların hərəkətinə imkan vərməyən bir dərə id i.
Ağacların sıxlığından və bataqlıq olduğundan, orada gizlənən adamı tapmaq
mü kün deyild i. Həqiqətən də ora əsl bataqlıq idi. Bu dərə ―Batalıq‖ adlan ırd ı.
AfĢin [mü mkün olan] hər tərəfə adam göndərdi ki, həmin bataqlığa imkan verən
yolun, yaxud Babəkin həmin yoldan bataqlıqdan çıxmaq çarəsini olubolmadığın ı öyrənə bilsin. Sonra o, hər bir yola və həmin ərazinin hər yerinə 400dən 500-ə kimi əsgərlərdən gözətçi dəstələr qoydu. Yo lları göstərmək üçün
dağlıları da onlara qoĢdu. O, əmr verd i ki, gecələr yolları qorusunlar ki, heç kəs
onlardan keçə bilməsin. Say ı 15-ə çatan dəsətini hər bir əsgərinə öz
düĢərgəsindən azuqə göndərdi.
Bu vəziyyət ta mö`min lərin əmiri Mö`təsimdən Babəkə aman verən və
qızıl möhürlə təsdiqlən miĢ məktub gəlincəyə kimi davam etdi. Bundan sonra
AfĢin ona sığın mıĢ olan Babək tərəfdarlarına və onun onlarla olan böyük
oğluna xəbər göndərdi. AfĢin [ona] və ələ keçirilən baĢqlarına dedi: ―Mən bunu
1

Əl-Yə`qubinin (897-ci ildə ölüb), verdiyi məlumata görə, ―Bəzzdə 7600 nəfər əsir alındı‖.
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mö min lərin əmiridən gözləmirdim və mən Ģəxsən onun indiki vəziyyətində aman
vərilməsi haqqında ona yazmaq istəmirəm. Sizlərdən indi kim bu [məktubu
götürüb] ona çatdıra bilər?‖ 1 . Lakin onlardan heĢ biri bu iĢi ü zərinə götürməyə
cəsarət etmədi və onlardan biri dedi: ―Ey əmir! Bizlərdən heç kəs onunla
üzbəüz dayanmağa razı olmaz‖
―Bəlaya düĢəsən səni!-deyə AfĢin qıĢqırdı, -ġübhəsiz o, buna Ģad
olacaq‖. Lakin bir baĢqası cavab verdi: ―Allahın əmirə rəh mi gəlsin. Biz bunu
səndən yaxĢı bilirik‖.
Bunu eĢitdikdə AfĢin dedi: ―Sizin baĢqa çarəniz yo xdur. Siz tamamilə
mənə tabesiniz və hökmən bu məktubu ona aparmalısınız‖. Onda iki nəfər ayağa
qalxıb dedi: ―Təminat vər ki, sən bizim aiəmizi dolandıracaqsan‖. AfĢin bunu
onlar və`d etdi və onlar məktubu götürüb, ona (Babəkə) yetiĢincəyə kimi
bataqlığın arası ilə yol getdilər. Babəkin oğlu da onlarla məktub yollayaraq,
yeni yaran mıĢ vəziyyəti ona yazd ı və aman üçün geri qayıt masını xahiĢ edərək,
bunun təhlükəsiz və ən yaxĢı çıxıĢ yolu olduğunu bild irdi. Həmin iki nəfər
oğlunun məktbunun ona çatdırdı. O o xuyandan sonra soruĢdu: ―Siz nə
etmisiniz?‖
Onlar cavab verdilər: ―Bizim a rvad-uĢaqlarımız bu gecə əsir alın ıb və
biz sənin yanına qayıtmaq üçün harada olduğunu bilmird ik. Biz elə b ir yerə
düĢdük və gördük ki, bizi əsir ala b ilərlər, ona görə də aman istədik.‖
Babək məktubu verən adam dedi: ―Mən bu [adam] barədə heç nə
bilmirəm. Bəs sən, əxlaqsız fahiĢə oğlu. Sən necə cəsarət edib, əxlaqsız, fah iĢə
oğlunun ( burada Babək öz oğlunu nəzərdə tutur.-Red) adından mən i yanıma
gəlmisən. Və [Babək] onun tutub baĢını kəsdi və [Mö`təsimin] məktubun bağlı
halda onun sinəsinə möhkəm yapĢdırdı; o, [hətta] məktubun möhrünü də
qoparmadı. Sonra o biri adama dedi: ―Get, o əxlaqsız fah iĢə oğlundan soruĢ ki,
nə məqsədilə bunu mənə yazıb?‖ o, həmçinin oğluna yazırd ı: ―Sən mən im
yolumla getsəydin və öz sülalən in (xanədanın) varisi o lsaydın, onda vərəsəlik
sənə keçə bilərdi, onda bir neçə gün qabaq sən həqiqətən mənim oğlu m
sayılırd ın. Ġndi isə sənin fahiĢə ananın pozunluğu mənə aydın oldu, ey fah iĢ ə
oğlu! Bəkə də mən bu gündən sonra çox yaĢamadım, amma mə hökmdar
[malik] adını daĢıyıram və mən harada o lsam, yaxud mənim barədə harada nə
danıĢsalar, yenə də mən hökmdar o laraq qalram. Sən isə elə bir to xu mdansan ki,
ondan bir nəfər də olsun ləyaqətli [adam] törəməyib və mən [açıq ] b ild irirəm ki,
sən mənim oğlu m deyilsən, çünki qırx il miskin qul kimi ö mü r sürməkdənsə, bir
gün ağa kimi yaĢamaq daha yaxĢıd ır‖. Sonra o ö z sığınacağın ı t ərk etdi və

1
Bu parça bir qədər dolaĢıqdır, lakin, görünür, ət-Təbəri onu nəzərdə tutur ki, AfĢin
Babəkin qaçmasına yol verməsi müqabilində xəlifədən Babək haqında aman kağızı gəlməsini
gözləmirdi, həmin gözlənilməz kağız onu çaĢdırmıĢdır.
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elçin i müəyyən olunmuĢ yerə aparmaq üçün üç nəfər adam göndərdi. Sonra
onlar onun yanına qayıtdılar.
Babək ərzağ ı qurtarana kimi bu bataqlıqda qaldı. Sonra o, əsgərlərin
qoruduğu yaxın yola çıxd ı. Bu ra dağda su tapımayan bir yer id i; su baradan
uzaqda olduğundan istər-istəməz qoĢun burada dayanmayaraq oranı tərk et miĢ
və su olan yerə getmiĢdi. Bununla belə, onlar iki nəfər dağlını iki atla yolda
keĢik çəkməyə qoy muĢdular. Yo l ilə dəsətlərin olduğu yer arasında mil yarıma
kimi məsafə vard ı. Hər gün iki atlı və iki dağlı yola nəzarət edird i. Bir dəfə
günorta üstü yolu yoxladıqdan sonra Babək və onun yoldaĢları çıxıb , heç kəsinə iki atlını, nə də iki dağlını görmədilər. Buna görə də on lar belə düĢündükləri
dəstələr yolda yoxdur. Odur ki, Babək ö zünü iki qardaĢı-Əbdüllah və Müaviyə,
öz anası, arvadlarından Ġbnət əl-Kalandaniyyə adlı biri ilə yola çıxdı və
Ərmən iyyə səmtə yollandı.
Ġki atlı və iki dağlı onları gördü, [bu barədə] Əbu Sacın baĢçılıq etdiy i
dəstələrə xəbər çatdırdılar: ―Biz yolda atlılar keçdiyini gördük, amma onların
kim olduğunu bilmədik‖. Sonra b ir neçə adam atlıların keçdiyin i gördük, amma
onların kim olduğunu bilmədik‖. Sonra bir neçə adam atların ı səyirdib [onları] o
vaxta kimi izlədilər ki, onların bulaq baĢında dayanıb çərəz yediklərin i u zaqdan
gördülər. Lakin onlar adamları gördükdə, o dinsiz [Babək] və yanındakılar vaxt
itimədən atlarıa sıcrad ılar və xilas ola bildilər. Lakin, Müaviyə, Babəkin anası
və onunla birlikdə o lan arvadı ələ keçirdilər. On larla birlikdə [həmçin in]
Babəkin qulları da əsir alındı. Əbu Sac Müaviyəni və iki qadın ı geri, düĢərgəyə
göndərdi, Babək isə yoluna davam edərək Ərməniyyə dağlarına gəlib çatdı,
orada [da] gözə görünmədən hərəkətini davam etdirdi. O, ərzağa çox ehtiyac
duyurdu, lakin bütün erməni knyazları [batriklər] ö z mü lklərin i və ö z hüdudlarını
sayıq qoruyurdular. Onlar öz əsgərlərinə əmr et miĢdi ki, tutub saxlamadan və
Ģəxsiyyətini ayırdlaĢdırmadan heçkəsin keçməsinə icazə verməsinlər. Bütün
dəstə baĢçıları sayıq idilər.
Babək acımıĢdı. O b iri təpənin belində ikən birdən dərələrin birində ö z
fəddanını 1 Ģumlayan bir nəfər cütçü gördü. O, öz quluna dedi: ―AĢağı, o
cütçünün yanına en, özünlə dinarlar və dirhəmlər götür, əgər onun çörəyi varsa,
pul verib ondan al‖. Cütçünün [Ģərik] yoldaĢı var idi, bu vaxt onun yanıdan hara
isə aralan mıĢdı. Qu l cütçüyüə yanaĢan vaxt onun Ģ əriki u zaqdan qulu görüb,
əcnəbidən qorxaraq gö zləməyə baĢladı ki, onun yoldaĢına yaxınlaĢan yadellinin
nə etdiyini görsün. Qul cütçüyə tərəf nə isə uzatdı, o da yaxın gəlib uzatd ığı
çörəyi ona verdi. Onun [cütçünün] yoldaĢı isə uzaqda da tamaĢa etdi və özözünə düĢündü: ―ġübhəsiz, bu yad adam onun çörəyini zorla əlindən alır‖, çünki,
öz əvəzində qulun ona nə isə verdiyin i bilməd i. O, əsgərlərə doğru tələsin onlara
1

Fəddan-orta əsrlərdə sahə ölçüsü olub, 5 min 883,5 kv.m-ə barəbərdir.

96

dedi ki, onların yanına, qılınclı, yaraqlı bir ada m gəlib onun dərədəki yoldaĢının
çörəyini əlindən aldı. Dəstə baĢçısı dərhal atın ı çapdı və bu əhvalat ibn Su mbatın
dağlarında baĢ verdiyindən o, Səh l ibn Sunbata 1 xəbər göndərdi ki, o da bir
neçə nəfərlə tələsik at ını çapıb özünü onlara yetirdi. O, cütçüyə çatanda qul hələ
də onun yanında idi O soruĢdu: ―Burada nə baĢ verir?‖.
Cütçü dedi: ―Bu adam mənim yanımdan keçirdi, məndən çörək xahiĢ
etdi, mən də verdim‖.
―Sənin ağan hanı?‖- deyə ibn Su mbat quldan soruĢdu.O, cavab verdi:
―Orada‖ və baĢı ilə həmin səmti göstərdi. Ġbn Sunbat onun ardınca gedib
[dağdan] enən Babəkə çatdı, üzünə baxan kimi onu tanıdı və atdan düĢərək ona
yaxınlaĢıb əlin i öpdü. Sonra dedi: ―Eyvah mənim ağam! Yolun hayanadır‖.
Babək cavab verdi: ―Ru m torpağına getmək istəyirəm‖.
―Sən elə bir münasib yer və adam tapa bilməzsən ki, səni mənim kimi
baĢa düĢsün, -deyə ibn Sumbat cavab verdi, -baĢqa ibr kəs sənə mənim kimi
qulluq göstərməyə layiq ola bilərdi ki, sən onun yanında qalasan. Sən mən im
vəziyyətimi b ilirsən. Mənimlə hökü mət [xəlifə] arasında heç bir münasibət
yoxdur. Sən hökmüətə yaxın olan lardan heç birin in yanına gedə bilməzsən. Sən
məim iĢlərimlə, ö lkəmlə və buradakı bütün batriklərlə tanıĢsan. Həqiqətən də,
onlar sənə yaxın adamlard ır, sənun onlardan oğlanların vard ır‖. O, bununla onu
nəzərəd tuturdu ki, Babək batriklərdən hər hansı birin in gözəl q ızı və ya bacısı
olduğunu eĢidəndə o, adam göndərib onu istəyirdi. Batrik onun istədiyini
göndərsəydi, hər Ģey yaxĢı o lurdu, imtina etdirsəydi, onda Babək gecə ikən onun
üzərinə hücum edib qadını, bütün əmlakın ı zəbt edir və onları zo rla ö z
malikəsinə aparırd ı.
―Mənimlə mən im qala gedək‖, -deyə ibn Sumbat ona m müraciət etdi.
–Axı, bu sənin öz evindir, mən isə sənin qulunam. Bu qıĢı burada qalarsan,
sonra nə edəcəyini özün bilərsən‖.
Ehtiyac və yorğunluq Babəki əldən salmıĢdır; o, Səhl ibn Sunbatın
təminatına inanıb dedi: ―YaxĢı düĢməz ki, mən və qardaĢım b ir yerdə qalaq,
əgər kimsə bizim b irimizə iliĢərsə, o birmiz salamat qalsın. Mən özü m səninlə
qalara, qardaĢım Abdullah is ə ibn Ġstifanusun yanına gedər, çünki nə baĢ verə
biləcəyin i biz bilmirik və bizim sülaləni sonra davam etdirə biləcək varsimiz
yoxdur‖.
1
Səhl ibn Sunbat-IX yüzilin birinci yarısında Arranla ərəblərin asılı feodal hökmdarlarından
biri olan ġəkinin hakimi. M. Kağanqatlıya gör, aran Ģahlardan biri, kökcə alban padĢah sülaləsindən
olan Zarmixin nəslindəndir.Onun əsas iqamətgahı-ġəki qalası Sünikin Ģimal tərəfindən indiki Sisian
rayonunda qeydə alınmıĢdır.
Səhl ibn Sunbat Babəkin mütəffiqi olmuĢ, hələ 822-ci ildə Araması qarət edən ərəblərin
üzərinə qəflətən basqın edərək bir çoxunu qırmıĢ, qalanlara qaçmağa məcbur etmiĢ, minə qədər əsiri
azad etmiĢdi.(M. Kağanqatlı, s. 164)
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―Sənin oğlanların ço xdur ki!‖ –deyə ibn Sunbat iĢarə etdi, lakin Babək
cavab verdi ki, onların arasında bir nəfər də olsun yaralı yo xdur. Ona görə də o
qərara alıb ki, qardaĢını etibar etdiyi ibn Ġstifanusun qalasına gönd ərsin. Bunda
sonra o, ibn Sunbatla onun qalasına yollandı, səhəri gün isə Abdullah ibn
Ġstifanusun qalasına getdi.
Ġbn Sunbat AfĢinə yazdı ki, Babək onun qalasında onunladır. AfĢin
cavab verdi: ―Bu doğrudursa, onda mö`minlərin əmirin in [A llah ona güc vərsin]
və mənim sənə etimadımız artacaqdır‖. O, bunu da yazdı ki, o [ibn Sunbat],
yaxĢıca mü kafat landırılacaq. Az sonra o, etibar etdiyi yaxın adamlarından birini
onun yanına gönədirir ki, Babəki görüb onun Ģəxsiyyətini tanısın və qayıdıb ona
məlu mat vərsin.
Ġbn Sunbat Babəkdə Ģübhə oyatmamaq niyyəti ilə həmin adama dedi:
―Sən onu yemək yeyəndən baĢqa vaxt görə bilməzəsən. O mənimlə çörək yeyir.
Onu səhər yeməy inə çağırdığımız görəndə bizim adamlara o xĢamaq üçün
palatarını dəyiĢib bizim aĢpazların paltarından geyərsən. Sonra, sanki yemək
gətirirsənmiĢ, yaxud nəyisə aparısanmıĢ kimi yanımza gəl, onun baĢı yeməyə
qarıĢacaq, ona sən onu istədiyin kimi öyrənə biərsən, sonra qayıdıb öz ağana
xəbər aparasan‖.
Həmin adam səhər yeməyi zamanı elə də etdi, lakin Babək baĢını
qaldırıb ona baxd ı və tanımay ıb soruĢdu: ―Bu adam kimdir?‖ Ġbn Sunbat cavab
verdi: ―Bu adam xorasanlıd ır, xaçpərəstdir və ço xdan bizdə qalır‖. Bununla o, nə
demək istədiyini ona an latdı. Sonra Babək həmin adamdan soruĢdu: ―Sən nə
vaxtdan burdasan? O, cavab verdi: ―Filan qədər ild ir‖. Həmin adam cavab verdi:
―Mən burada evlənmiĢən‖. Babək ona: ―Sən düzmü deyirs ən?‖, - birisi
baĢqasından soruĢanda ki, s ən haralısan, o cavab vərir ki, arvadım haralıdırsa,
mən də ordanam‖.
Həmin adam məlu matla AfĢini yanına qayıtdı və Babəkədə müĢahidə
etdiklərin in hamısın ı ona danıĢdı. Bundan sonra AfĢin Əbu Səidi və Buzranı
məktubla ibn Sunbatın yanına göndərdi. O, əmr etdi ki, onlar göstərilən yola
çatanda onun məktubunu yerli adam vasitəsilə ibn Su mbata çatdırmalıdır. Daha
sonra mər etdi ki, ibn Sunbat onlaar hər hanıs təlimat verərsə, ona qulaq
asmansınlar. Onlar onun buyurduğu kimi etdilər. Ġbn Sunbat onlar yazdı ki,
onun elçisi onların yanına gələnə kimi onu bu iki adama təsvir ed ib göstərdiyi
yerdə qalsınlar. Onlar onun təsvir edib göstərdiyi yerdə dayandılar. O, Babəkin
ova çıxıb onların yanından keçəcəyi vaxta kimi bəs edəcək sursat və azuqəni
onlara göndərdi. Ġbn Su mbat ona (Babəklə) dedi: ―Burada, dərədə hava çıx
təmizdir səni isə qala divarları sıxır. Odur ki, gəl mənim Ģahinlərimi və
qırğılarımı nə lazımd ırsa, hamısın ı ö zü müzlə götürüb buradan çıxaq. Səhər
yeməyin i kimi qayğılarımızı ovda dağıdarıq‖.
―Sən necə istəyrisən‖, - deyə Babək cavab verdi.
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Səhər qaladan onların birlikdə çıxması üçün ibn Sunbat lazımi
hazırlıq gördü. O, nə et mək qərarına gəld iyini Əbu Səidə və Buzbara yazıb, b iri
dağın bu üzündə, o biri isə baĢqa üzündə olmaqla, qoĢunların onu necə
qarĢılması barədə təlimat verd i. O tapĢırdı ki, səhər namazı zamanı g izlicə
irəliləsinlər, sonra onun elçisi onların yanına gələndə, dərə boyu yuxarı
qalxsınlar və onları (Səhli və Babəki) gördükdə aĢağı en ib onları tutsunlar.
Ertəsi gün ibn Sunbat və Babək qaladan çıxarkən ibn Sunbat bir nəgəri çaparı
Əbu Səidin, baĢqasını isə Buzbarın yanına göndərib çaparların hər birinə dedi:
―sən filan yerə, sən isə filan yerə gedərsən, sonra bizdən yuxarıya qalxın, b izim
ikimizdə görəndə qıĢqırın: Budur onlar! Tutun onları!‖ O, [bu yolla] Babəki
tərəf çapırlar və bizi tutmaq istəyirlər‖. O, bunu belə etməklə Babəki ö z
qalasında ərəblərin əlinə vermək istəmirdi .
Hər iki çapar Əbu Səid və Bu zbarın yanına gəldilər, onlarlıa b irlikdə
yola düĢüb Babəklə ibn Sunbatdan yuxarıdakı yerə çatana kimi [getdilər]. On lar
aĢağı baxıb Babəki gördülər. Sonra onlardan biri bir tərəfdən, baĢqası o biri
tərəfdən öz adamalrı ilə aĢağı endilər, onların hər ikisini və qarğıların ı tutdular.
Babək ağ dürrə, ağ çalma və qısa çəkmə gey miĢdi, onun əlində qırğı vardı. O,
əsgərlərin onu mühasirəyə aldığı gördükdə dayandı və onlara baxd ı. On lar isə
dedilər: ―Atdan düĢ!‖
―Siz kimsiniz?‖ -deyə Babək soruĢdu. Onlardan biri cavab verdi: ―mən
Əbu Səidəm‖, baĢqası isə : ―Mən Buzmaram‖, -dedi.
―YaxĢı, -deyə Babək cavab verdi və ayağın ı qatlayıb atdan düĢdü.Ġbn
Sunbat ona baxdı, Babək baĢını qaldırdı və ona baxaraq dedi,-Doğrudan mı, sən
mən i kiçik bir məbləğdə yəhudilərə (ərəblərə) satdın. Əgər sən pul istəyirdinsə,
mən onların sənə verdiyindən daha ço x verərd im!‖
Əbu-Səid dedi: ―Atı min və sür‖. O cavab verdi: ―YaxĢ ı‖
Onlar Babəki AfĢinin yanına apardılar. Onlar düĢ ərgəyə yaxınlaĢan
vaxt AfĢin Bərzəndə yola düĢmüĢdü. Orada onun çadırı qurulmuĢdu. O, qoĢuna
iki sıraya düzü lməyi əmr etdi. Onlar Babəklə birlikdə gəlib çatanda AfĢin böyük
çadırında əy ləĢmiĢdi və əmr etdi ki, baĢqa heç kəsi yanına buraxmasınlar.
Ehtiyat edirdi ki, Babəkin öldürdüyü və xətər yetird iyi adamların dostlarında
kimsə sıradan çıxıb onu öldürə bilər. AfĢin in yanına çoxlu qadın və gənc gəlib
dedilər ki, onlar azad adamlardır-ərəbdirlər və fars dehqanlarıd ır, Babək onları
əsir etmiĢdir. A fĢin onlar barəsində sərəncam verdi. Onların yaĢaması üçün
hasarlanmıĢ böyük bir yer ayrıldı və hamısına çörək paylandı. Sonra o, göstəriĢ
verdi ki, mü xtəlif yerlərdə olan yaxın qohumlarına məktub yazsınlar, kim gəlib
arvadını, oğlunu, qızını tanısa və iki nəfər Ģahid təsdiq etsə ki, onu tanıyır, yaxud
onlar onun evininin qadın larıdır, on ları azad edib h əmin adama verəcəkdir.
Bu deyinlərdən aydın olur ki, Səhl ibn Sunbat hər iki tərəfə iĢləyirdi.
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KiĢilər gəlib xeyli adam apardılar, lakin bir ço xları is ə qalıb yaxın qohumlarını
gəlməsini gözləməkdə idilər.
Həmin gün AfĢin döyüĢçülərə əmr etdi ki, Babəklə özü arasında yarım
mil məsafədə sıralara düzü lsünlər. Babəki atdan endirib AfĢinə çatanadək onu
öz dürrə, çalma və çəkməsində sırların arası ilə apardılar. AfĢin onu gözdən
keçirib onunla birgə aĢağı getdilər. Lakin qadınlar və cavanlar hasarlı yerdənə
onu gördükdə üzlərin i cırmaqlay ıb qıĢqırmağa və elə ağlaĢmağa baĢladı ki,
səsləri göylərə yüksəldi.
AfĢin dedi: ―dünən axĢam siz çağırırdın ız ki, o sizi əsir et miĢdir, bu
gün isə onun üçün ağlayırsınız. A llah ın lənətinə gələsiniz! Lakin onlar dedilər:
―O bizə yaxĢ ı münasibət bəsləyirdi‖.
Bundan sonra AfĢin göstəriĢ verib Babəki [xüsusi] evdə yerləĢdird i, onu
mühafizə ety məyə özünü yaxın adamlarına tapĢırdı.
Babək ibn Sunbatla o lduğu vaxt onun qardaĢı Abdullah Ġsa ibn Yusif
ibn Ġstufanusun [qalasına] yollanmıĢdı. AfĢin Babəki tutub öz düĢ ərgəsinə
apararaq dustaq edəndən sonra ona Abdullahın yerinə xəbər verib, ibn
Ġstifanusun yanıda olduğunu bildirdilər. O, təcili ibn Ġstifanusa yazdı ki,
Abdullahı onun sərəncamına göndərsin. O belə də etdi. O, AfĢin in əlinə
keçəndən sonra onun qardaĢı Babəkin qaldığ ı evə salıb dustaq etdi və onları
mühafizə et məyə adamlar qoydu. O, Babəkin və onun qardaĢı Mö`təsimə məktub
yazdı. Mö`təsim əmr cavab verdi ki, onların hər ikisini ona çatdırsan. O, Ġraqı
qayıtmağa hazırlaĢan vaxt Babəki çağıtdırıb dedi: ―Bir halda ki mən səninlə
birgə yola düĢmək niyyətindəyəm, onda fürsətdən isitfadə edib, de görü m,
Azərbaycan torpağında son istəyin nədir?‖ Babək cavab verdi: ―Mən öz
Ģəhərimə baxmaq istərdim‖.
Bunun ardınca aylı gecədə AfĢin adamları ilə onu Bəzzə göndərdi. O,
Ģəhərin ətrafına dolanıb səhərə kimi qırılanlara və ev lərə tamaĢa etdi, sonra isə
AfĢinni yanına qayıtdı. AfĢin onun mühafisəini öz ad mlarından biri tapĢırdı...
ancaq Babək xahiĢ etdi ki, həmin adamı ondan uzaqlaĢdırsın. AfĢin soruĢdu: ―Nə
üçün sən ondan uzaq o lmaq istəyirsən?‖ Babək cavab verdi: Sonra da, o mən im
baĢ tərəfimdə yatır, onun nəfəsindən iyrənirəm. AfĢin həmin adamı götürdü.
Babək Bərzəndə AfĢinin yanına Ģəvval ayının 10-da (15 sentyabr 837ci ildə) Buzbarın və Divdadın [Əbu Sacın] müĢayiətilə gətirilmiĢdi.

223 [837/8]-cü il. Bu ilin hadisələri
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AfĢinin Babək və onun qardaĢı ilə birlikdə Mö`təsimin yanına gəlməsi
barədə söyləyirlər: o, Samirəyə səfər ayının 3-də (4 yanvar 838-ci ildə) cü mə
axĢamının ın gecəsində gəlib çıxd ı.
AfĢin Hü zeyfə körpüsünə çatdıqda, Mö`təsimin ailə üzv ləri və oğlu
(Harun tərəfindən qarĢılandı. O, Babəklə, Samirəyə yetiĢdikdə [xəlifə] Babəkə
əl-Mətirədə1 , öz sarayında yer eləd i. Gecə yarsı Əh məd ib Əbu Davud 2 paltarını
dəyiĢib ora gəldi və Babəklə görüĢüb, onunla söhbət etdi. Sonra o, Mö`təsimin
yanına qayıdıb Babəki ona təsvir etdi. Bundan bir az keçməmiĢ Mö`təsim ata
minib əl-Xeyrin 3 iki divar arasından keçərək paltarın ı dəyiĢ miĢ halda içəri girdi,
ona göz qoyub baxdı, lakin Babək onu tanımadı.
Ertəsi gün səhəri Mö`təsim [onun iĢinə] baxılma təyin etdi (bu, ya
bazar ertəsi, ya da cü mə axĢamı o lmuĢdu)4 və əhalini Xalq qapısında (Bab əl
Əmma) əl-Mət irəyədək sıraya düzdürdü, çünki o, Babəkin gözə çarpasına
istəyridi ki, hamı ona görsün. Ona görə də o soruĢdu: ―Bu adamı [nəyin
üstündə] aparmaq olar və necə edək ki, hamı onu görə bilsin‖
Hizam [ibn Qalib] cavab verdi: ―Ey mö min lərin əmiri, [Babəki] göstərə
bilmək üçün fildən yaxĢısı yo xdur‖.
―Sən düz deyirsən‖, - deyə Mö`təsim cavab verd i və gətirilməsini əmr
etdi. O buyurdu ki, Babəkin qayğısına qalsınlar, ona ipək kaba 5 və samur
xəzindən dəyirmi kalansuva6 geydirdilər.
…Əl-Mətirədən Xalq Qap ıısınadək cammat ona baxmağa tökülüĢdü.
Onu qəbul sarayına, Mö`mmin lərin Əmirin i yanına gətirdilər, onun əllərini və
ayaqlarını vurma qüçün cəllad çağrıld ı. Ancaq sonra Mö`təsim onun yerinə
Babəkin öz cəlladın ı gətirməyi əmr etdi, saraya qulluqçusu Xalq Qapısından
bayıra çıxıb qıĢqırmağa baĢladı: ―Nudnud!‖ (Bab əkin Cəlladının adə belə idi).
Və ―Nudnud‖ qıĢqırıq ları o gəlin çıxana kimi hər tərəfə yayıldı. O, qəbul
sarayına daxil olanda Mö`minlərin Əmiri əmr etdi ki, Babəkin qollarını və
ayaqlarını kəssin. Cəllad onları kəsdi 7 və Babək yıxıldı. Bundan sonra
Əl-Mətirə-Samirədən iki fərsəx cənubda yerləĢirdi.
Əhməd ibn Davud xəlifə Mö`təsimin vəziri idi.
3
Əl-Xeyr-Samirədə içqalanın adıdır.
4
Xəlifə Qəbul Sarayında bazar ert əsi və cümə axĢamı günləri məĢvərət edirdi.
5
Kaba-ehtila görə uzun köynək.
6
Kalnasuva-çalma altından parça və ya xəz.
7
E`dam zamanı Babəkin mənəvi dözümlüyü təkcə Mö`təsim və saray əhlini deyil, orta əsr
müəlliflərini belə heyrətdə qoymuĢ,heyran etmiĢdi.Bu cəhətdən Ġbn əl-Cəvzi və Qazi Əbu Əli
Möhsün ibn Məhəmməd ibn Əbi-l Fəhm Tənuxinin yazıları ibratamizdir. Tənxi yazır: ―ġəxsi iradə
qüvvəsi haqqında olan dastanlardan biri də odur ki, Babək Xürrəmi... barəsində nəql edirlər. Babək
Mö`təsimin hüzuruna yetiĢəcək, Mö`təsim ona dedi: ―Ey Babək, sən bir iĢ gördün ki, heç kəs görə
bilməmiĢdir. Ġndi də o qədər dözməlisən ki, kimsə elə dözü bilməmiĢdir. Babək dedi: ―Tezliklə
mənim dözümünü görərsən‖. Mö`təsim onun əllərinin və ayaqlarının öz hüzürunda kəsilməsini əmr
etdi. Əvvəlcə Babəkin sağ əlini kəsməyə baĢladılar. Əlindən qan axmağa baĢladıqda onu bütün üz1
2

101

Mö`minlərin Əmiri əmr etdi ki, onun qarnını yarsınlar və ikisindən biri 1 buna
əməl etdi. Daha sonra o, Babəkin baĢını Xo rasana göndərdi, bədənini isə
Samirədə, məziyyəti yaxĢı b ilən olan əl-Əkəbə adlı yerdə çarmıxa çəkdirdi.
…Tau k ibn əhmədin sözləri ilə deyirlər ki, Babək qaçan zaman o, Səh l
ibn Sunbatın yanına gəlmiĢ, AfĢin isə Əbu Səid və Bu zbarı göndərib Babəki
ondan almıĢ və Səhl öz oğlu Müaviyyəni Babəklə AfĢin in yanına göndərmiĢdir.
AfĢin əmr et miĢdir ki, Müaviyəyə yüz min dirhəm, Səhlə isə Mö`min lər
Əmrin in adından bir milyon dirhəm, habelə ço xlu daĢ-qaĢla bəzədilmiĢ kəmər
və batrik tacı verilsin. Bu yolla Səh l batik oldu. O həm də söyləyirdi ki, Babəkin
qardaĢı Abdullah Bey ləqan hakimi Uxt Ġstifanus adı ilə bəlli o lan Ġsa ibn Yusifin
yanında idi.
Babəklə müharibə dövründə AfĢin qoĢuna azuqə, hədiyyə və yardım ilə
yanaĢı, at belinə qalxd ığı hər gün üçün [10 min dirhəm] 2 alırd ı.
Söyləyirlər ki, 20 il ərzində Babək 225.500 adam ö ldürülmüĢ, Yəhya
ibn Mü`əz, Ġsa ibn Məhəmməd ibn Əbu Xalid, Əh məd ibn Cüneyd (onu əsir
almıĢdır), Züreyq ibn Əli ibn Sadaqa, Məhəmməd ibn Hu meyd ət-Tusi və
Ġbrahim ibn əl-Leys üzərində qələbə çalmıĢdır. Babəklə birlikdə 3309 nəfər əsir
alın mıĢ və ona əsir düĢən 7600 müsəlman qadın və uĢaqları azad ed ilmiĢdir.
Babəkin 17 oğlu, 23 nəfər q ız və gəlin i AfĢinin əlinə keçmiĢdir. Mö`təsim
AfĢinin baĢına tac qoydu, onu geyindirib brilyantlarla bəzədi. Ona 20 milyon
dirhəm pul göndərdi-bunun 10 milyonu hədiyyə idi, 10 milyonu isə o, ö z
əsgərlərinin ailələrinə paylad ı.bundan baĢq o, Sindin hakimi təyin edild i. O
(Mö`təsim), Ģairləri onu təhrif et məyi buyurdu və onları mü kafatlandırmağı əmr
etdi. Bu 2-ci rəbi ayının 13-də cü mə axĢamı (14 mart 838-ci ildə) oldu.
Bu ildə Bizans çarı M ixailin oğlu Feofil 3 Zibatra 4 sakinlərinin ü zərinə
hücum edib onları ələ keçird i və Ģəhərlərini v iran qoydu. Sonra o, Malatyəyə5
doğru tələsdi və bir-b irinin ardınca müsəlman qalalarının əhalisi üzərinə
basqınlar etdi. O, müsəlman qadınların ın (bəzilərin in də deməsinə görə mindən
gözünə yaxdı. Mö`təsim dedi: ―Ondan soruĢun, görək o nə üçün belə etdi?‖. Babəkdən soruĢduqda
dedi: ― Xəlifəyə deyin, sən mənim əl-ayağımın kəsilməsinə əmr verdin. Qəlbindən qanım axıb üzüm
sarala, camaat da elə təsəvvür edə ki, mənim üzümün saralması qanın axmasından deyil, qorxudandır.
Üzümün sarılığını göstərməmək üçün onu qana boyadım‖. Mö`təsim dedi: Onun gördüyü iĢlər
bağıĢlanmalı olsaydı, elə bu üstünlüyə görə yaĢamağa layiq olardı. O, Babəkin iĢinin bitirilməsini
əmr etdi...‖ (bax: Səid Nəfisi. Babək, s. 95-96.)
1
― Ġkisindən biri‖-Babəkin edamında iki cəlladın iĢtirak etdiyini göstərir.
Əl-Əkəbə-Samirədə məhəllə.
2
Babəkə qarĢı müharibədə AfĢin ―hər atlandığı gün on min dirhəm, atlanmadığı gün isə beĢ
dihrəm pul alırdı‖ (bax: Ġbn əl-Əsir, s. 64).
3
Feofil-Bizans imperatoru (829-842).
4
Zibatra-Mesopatamiya ilə Bizans sərhəddində qala.
5
Malatya-Fərat çayının yuxarı axarında, Xilafətin Bizansla sərhəddində, Zibatranın 5
fərsəxliyində qala.
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çoxunu) əsir ald ı və əlinə keçən müsəlman kiĢiləri cəzanlandıraraq və burunlarını
kəsdirdi.
Nə üçün Bizans hökmdarı müs əlmanlara qarĢı bunu törətdi,
[bunun] səbəbi
Deyilənə görə buna səbəb olan bu idi: Sonunun çatdığını h iss edən
Babək, onu hər tərəfdən sıxıĢdıran və haldan salıb məhv olmaq dərəcəsinə
çatdıran AfĢinlə müharibəni daha aparma gücündə olmad ığın ı yəqin edərək
Bizans çarı Georg inin nəvəsi, Mixailin Feofilə yazıb xəbər vermiĢdi ki, ərəblərin
çarı ona qarĢı özünün bütün ordularını və bütün döyüĢçülərin i, hətta ö z dərzisini
(Cəfər ibn dinar əl-Xəyyat nəzərdə tutulur) və ö z aĢpazın ı (Ġtax ət-Tabbax
nəzərdə tutulur) da göndərmiĢdir ki, [onun ərazisinə] hücum et mək istəsən,
sənin yolunda qarĢını kəsə bilən heç kəs olmayacaq.
O (Babək) ona məktub göndərməklə ü mid edird i ki, Bizans çarı fəal
hərəkət edir və bu yolla o (Babək) öz fəlakətlərinin bir qis mindən yaxa qurtara
bilər. Çünki Mö`təsim istər-istəməz ona qarĢı duran qoĢunlarını bir qismin i geri
çağırıb onları Bizans çarına qarĢı göndərəmə məcbur o ldu, beləliklə də [fəlakət]
ondan uzaqlaĢıb, hər hansı bir kənar yerdə baĢ verir.
Söyləyirlər ki, Feofil 100 min lik qoĢunla hücum etdi; deyilənə görə
bunun böyük hissəsini təxminən 70 mindən ço xunu nizami ordu, yerdə qalan ını
isə yardımçı qoĢun təĢkil edirdi. [Onların baĢçısı Baris idi]. O, Cibəldə üsyan
qaldırmıĢ və Ġshaq ibn Ġbrahim ibn Müs`əb tərəfindən məğ lub ediləndən sonra
bir h issəi bizanslıların tərəfinə keçmiĢ Mü xəmmirə ilə Zibatraya gəlmiĢdi.
18.ƏL-ĠSTƏ XRĠ. ― KĠTAB MƏSALĠK ƏL-MƏ MALĠK‖
Əl-Ġstəxri (Əbu Ġshaq Ġbrahim ibn Məhəmməd əl-Farisi əl Ġstəxri) X
yüzilin ərəbdilli tarix-coğrafiya ədəbiyyatının tanın mıĢ nümayəndələrindən
biridir. Onun həyatı haqqında məlu mat yo xdur. Yalnız Ġranın Fars v ilayətnidəki
Ġstəxri Ģəhərində doğulması bəllidir. Əsərdən aydın olduğu kimi Mavəraünnəhr,
Ġran, Ərəb istan, Suriya və Misirə səyahət etmiĢdir.
Əl-Ġstəxri ―Kitab məsalik əl-Məmaliki‖ (―məmləkətlərin yolları kitabı‖)
930-933-cü illərdə Orta Asiyada coğrafiyaĢünas alimi Əbu Zeyd ibn Səhl əlBəlxinin (850-934) b izə gəlib çatmayan əsəri əsasında tərtib etmiĢdir. ƏlĠstəxrinin əsərin in xahiĢi ilə 951-ci ildə müasiri və davaçısı Əbu-l-Qasim ibn
Havqəl düzəliĢlər və əlavələr edərək, ―Kitab əl-məsalik və-l-məmalik‖ (―Yo llar
və məmləkətlər haqqında kitab‖) ərəsini yazmıĢdır.
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Əl-Ġstəxri ö z əsərində Azərbaycan və Arran ın sərhədləri, Ģəhərləri, dəniz
və gölləri haqqında maraqlı məlu mat vərmiĢ, balaca Ģəhərlər və iri yaĢayıĢ
məntəqələri arasındakı məsafələri göstərmiĢdir. Bu məlu mat lar Azərbaycanın
orta əsr xəritələrinin tərt ib et mək üçün gərəklidir.
Əsərin Azərbaycan aid
hissəsini N.M.Vəlixan lı (IX-XII əsr
coğrafiyaĢünas səyyahları Azərbaycan haqqında. B., 1974, s. 87-93)
azərbaycancaya çevirmiĢdir. AĢağıda həmin çevirməni ixtisarla vəririk.
Azərbaycan, Arran və Ərməniyyəni b iz b ir xəritədə1 yerləĢdirib vahid
iqlim [kimi qəbul] etdik 2 , ġərqdən buranı Cibəl, Deyləm, Xəzər dənizinin qərb
[hissəi], qərbdən Ərmən (erməni) və Lan (alan) sərhədləri, Cəzirə sərhədinin bir
hissəsi, Ģimaldan Lan və Qabq (Qafqaz dağları), cənubda Ġraq və Cəzirə
sərhədlərinin bir h issəsini əhatə edir.
Azərbaycanın ən böyük Ģəhəri Ərdəbildir. Onun düĢərgəsi və hökmdar
evi buradadır. ġəhərin sahəsi 1/3x1/3 fərsəxd ir (eyni 1/ 3 fərsəx, u zunu da o
qədər). Ətrafında 3 darvazası olan d ivar [çəkilmiĢdir]. Bunların ço xu
palçıqdandır. ġəhərin [torpağı] bərəkət lid ir, ucuzluqdur. Buran ın rustaq və
mahalları (kura) var. [Ərdəbilin] 2 fərsəxliy ində Sabalan (savalan) ad lanan
əzəmətli və yüksək [dağ] ucalır. Onun [zirvəsində] nə qıĢ, nə də yay vaxtı qar
əksik o lmur. Burada yaĢayıĢ yoxdur.
Ərdəbildən sonra böyük Ģəhər [Mağaradır]. Qədim vaxt larda burada
qoĢun düĢərgəsi və hökmdarın evi vardır. Marağa olduqca sağlam iq limi, münbit
[torpaqlı] bostan, rustaq və əkin sahələri o lan [yerdir]. Onun ətrafında Ġbn Əbu
Sacın 3 xaraba qoyduğu divar vardır.
Böyüklüyünə görə, Marağadan sonra Urmiya gəlir. Bura ƏĢ-ġurat 4 gölü
sahilində, sağlam iqlimli, bol nemətli, [satıĢ] qiy mətləri ucuz Ģəhərdir.
Məyanic, Xunəc, Ucan, Dəxxərqan, Xuvəy, Sələmas, Mərənd, Təbriz,
Bərzənd, Varsan, Muğan, Cabravan, UĢnuh-bunlar kiĢi və böyüklüyünə görə
bir-b irinə bənzəyən Ģəhərlərdir.
Bərdəyə gəldikdə, bu Ģəhər ço x böyükdür: b ir fərsəxdən [ço x] en i, o qədər
də [uzunluğudur]; sağla iq limi, münbit. Ço xlu əkin sahəsi və meyvəsi olan yerdir.

1

Əl-Ġstəxrinin əsərində verilən xəritəyə iĢarədir.
Bir çox ərəb müəllifləri kimi, əl-Ġstəxri də Azərbaycan, Arran və Ermənistanı ―bir çox
xəritədə‖ yerləĢdirib ―Ərməniyyə‖ adı ilə bir ərazi kimi vərir. Bu, ərəb istilasından sonra həmin
ölkələrin bir inzibati bölgü içərisində idarə olunmasından irəli gəlirdi.
3
Ġbn Əbu Sac-kökcə türk olan Sacilər sülaləsinin banisi Əbu Sac Divdadın oğlu Yusif ibn
Əbu Sac. Xəlifə Müqtədirin dövründə (902-932) tanınmıĢ sərkərdə. 908-ci ildə Azərbaycan və
Ermənistanın hakimi t əyin edildi. Yusif Ġbn Əbu Sacın dövründə, Azərbaycaın cənub torpaqları vahid
haimiyyət altında birləĢdirilərək, Xilafətdən asılı olmayan dövlətə çevrilmiĢdir.
4
ƏĢ-ġurat-Urmiya gölünün adlarından biri idi.
2
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Ġraqla Xorasan arasında Rey və Ġsfahandan sonra Bərdədən daha münbit
[torpaqlı], əlveriĢli mövqe tutan bir Ģəhər yo xdur.
Buradan bir fərsəxdən də az məsafədə, onunla yaxĢı münasibətdə olan
Əndərab adlı yer vardır. Bura Kərnə, Ləsub və Yəqtan 1 arasındadır və sahəsi bir
günlük yol ərazini tutur. Bura bostan və hər cür meyvəli bağla Ģəbəkələnibdir.
Fındığ ı Səmərqənd fındığından, Ģabalıdı ġam Ģabalıd ından daha yaxĢıdır.
Burada, [həmçin in], b ir [cür] meyvə yetiĢir ki, onu raqal 2 adlandırırlar…
ġabalıda gədikdə, bu, qara qo zun yarısı boydadır, dadı is ə fındıq və
xu rmanın dadın ı verir.
Bərdəyə ənciri Ləsubdan gətirirlər, bu, əncirin ən yaxĢı növüdür.
Buiradan çoxlu ipək aparırlar. [Ġpək verən barama qurdlarını] heç kəsə
mənsub olmayan tut ağacları [yarpaqları ilə] bəsləyirlər. [Bərdə] Fars və
Xuzistanı ço xlu ipəklə təhciz edir.
Bərdənin 1/3 fərsəxliyindən 3 Kü r çayı keçir. Kürdə surmahı 4 balığı var,
bu [balıq] duzlandırılmıĢ baĢqa yerlərə aparılır. Kür çay ından zəraqan və iĢubət
adlanan balıqlar da tutulur. Bu yerlərdə hər iki balıq baĢqa balıq lardan üstün
tutulur.
Bərdə Ģəhərinin Bab əl-Əkrad adlanan qapısı yanında 1 kv. Fərsəx
böyüklüyündə ―əl-Kurkiy‖ adlı bazar var, bazar günləri camaat burada yığıĢır,
hər yerdən hətta, Ġraqdan belə buraya adamlar axıĢır. Bu [bazar] Ku lsure 5
bazarından daha böyükdür. ―Əl-Kurkiy‖ həmiĢə eyni gündə açıldığına görə,
[həftənin] həmin gününün adına üstün gəlmiĢdir. Hətta bir ço xları həftənin
günün sayarkən deyirlər: Ģənbə, əl-Kurkiy, bazar ertəsi, çərĢənbə axĢamı… və
beləliklə, həftənin günlərini sayırlar. On ların xəzinə evi (beyt-əl-mal) ġam
qaydası ilə came`e məscidinin yanında, bazarlar is ə Ģəhər kənarındadır.
Bab əl-Əvbab Ģəhəri dəniz sahilindədir. Mərkəzində gəmilər üçün liman
vardır. Bu liman ilə dəniz arasında, hər iki yandan sədlər çəkilmiĢdir. Belə ki,
gəmilər daxil olması üçün yer dardır.giriĢ is ə ço x girint ili-çıxıntılıdır. [Liman ın]
girəcəyinə zəncir [bağlanılmıĢdır]. Hər bir gəmi icazəsiz buraya nə daxil olmu r,
nə də çıxmır. Hər iki divar daĢ və qurğuĢundandır.

Ġbn Havqəl yazır: ―Bərdə Ģəhərinə gəldikdə, bura Arranın anası (paytaxtı) və bu yerlərin
ən yaxĢısıdır. ġəhər çox böyükdür...Rey və Ġsfahandan sonra, Ġraqla Təbəristan arasında Bərdə kimi
böyük və məhsuldar, tutduğu mövqe və xənizəyə verdiyi gəlirə görə yaxĢı yer yoxdur‖. (Bax:
Vəlixanlı N. M, Göst ərilən əsəri. S. 108).
1
Əl-Ġstəxriyə görə, Kərnə, Ləsib, Yəqtan-Bərdə yaxınlığında yaĢayıĢ məntəqələri idilər.
2
Ruqal-əslində ―zuqal‖ olmalıdır, ―zoğal‖ deməkdir.
3
Ġbn Havqəl-―3 fərsəxliyində yazmıĢdır‖. Bu daha doğrudur.
4
Surmahı –(fars dilində ―mah‖ balıq deməkdir)-Ģamayı balığı, Kürdə indi də tutulur.
5
Kulsurə (Kulsurə)-indiki Kültəpə, Marağadan 53 km Ģərqdə Ģəhər.

105

Bab-əl-Əbvab Təbəristan dənizinin 1 sahilindədir. ġəhər Ərdəbildən daha
böyükdür. Burada ço xlu əkin sahələri vardır. [Lakin] baĢqa nahiyyələrdən
gətirilənlər o lmasa, meyvəsi azd ır. [Əl-Babın ] ətrafına daĢ, kərpic və palçıqdan
divar çəkilmiĢdir. Bu Ģəhər Sərir və kafirlərin 2 baĢqa ölkələri üçün Xəzər
dənizində limandır. Bura, həmçinin, Curcan, Təbəristan, Deyləmin də liman ıdır.
[Əl-Babdan] kətan platarlar ixrac edilir. Arran, Ərmən iyyə və Azərbaycanda
baĢqa heĢ yerdə kətan paltarlar [hazırlan mır]. Burada zəfəran da yetiĢdirilir. [ƏlBabda] kafirlərin digər ölkələrdən olan qullara da rast gəlmək olur.
Beyləqan, Varsan, Bərd ic, Bərzənd, ġəmaxiyə, ġirvan, Ab xaz3 , ġəbaran,
Qəbələ, ġəkki, Gənzə, ġəmkur, Xunan isə böyüklükdə bir-b irnə bənzəyən kiçik
Ģəhərlərdir. Bunlar münbit torpaqlı və hər Ģeyi bol o lan yerlərdir.
Bu ö lkədə gəmilərin hərəkəti üçün yaralı çaylar Kur (Kür) və Arrasdır
(Araz). Ərdəbil və Zəncan arasındakı Səfidrud çayına gəldikdə, bu, gəmilərin
hərəkəti üçün kiçikdir. Kür çayının suyu Ģirin, dadlı və yüngüldür. O, dağlıq
yerlərdən Cən zə və ġəmkur hüdudlarına qədər axır, Tiflis yaxınlığından keç ir və
sonra kafirlərin ölkəsinə daxil olur. A raz çayı xoĢ [dadlı], Ģirin suludur. O,
Ərmən iyyədə baĢlayır və Bab Varsana 4 yetiĢir və birlikdə dənizə tökülürlər.
Bu yerlərin dənizlərinə gəldikdə, Azərbaycanda bir göl var. Bu, Urmiya
gölü adlanır. Suyu Ģordur. Göldə [mü xtəlif] balıqlar və bir cür heyvan var, adına
suiti deyirlər 5 . Bu göl böyükdür. Gölün ətrafında yaĢayıĢ evləri, kəndlər,
rastaqlar var. Gö l ilə Marağanın arası 3 fərsəxdir, Urmiya Ģəhərinin arası 2
fərsəxdir. Dəhərraqan ilə gölün sahilinin arası 4 fərsəxdir. [Gölün] u zunluğu atla
getdikdə, 4 günlük yol qədərdir. Külək o lduqda, ola bilsin ki, onu 1 günə [üzüb]
keçmək olar.
Bu ö lkələrin dənizi Təbəristan adlanr. Bab əl-Əbvab, Bakuh, Bakuhu
nefti var, Ģəhərləri onun sahilinədir.
Bərdədən baĢqa ölkələrə [sat maq üçün] qatırlar aparırlar. Buradan hind
ölkələrinə və baĢqa yerlərə qırmız6 ixrac edilir.
T əbəristan dənizi- orta əsrlərdə Xəzər dənizinin adlarından biri.
Kaiflərin ölkələri-əhalisi müsəlman olmayan ölkələrə ərəblərin verdikləri ad.
3
Abxaz-əslində Laican və ya Lahican, indiki Lahıc.
4
Varsan-Arazın sağ sahilində yerləĢir. Xarabalığı indiki DaĢburun dəmiryol dayanacağı
qarĢısındadır.
5
― Azərbaycan tarixi‖nin 1-ci cildində (B., 1961, s. 131) Urmiya gölündən balıq ovundan
danıĢılır. Əl-ĠStəxrinin məlumatına əsaslanan bu yazı ibn Havqəl və əl-Müqəddəsi tərəfindən təkzib
olunur. Ġbn Havqəl bu göldə nə balıq, nə də baĢqa bir heyan yaĢamadığı söyləyir. Həqiqətən də
Urmiya gölünün suyu o qədər duzludur ki, orada indi də heç bir canlı yaĢamır.
6
Qırmız-boyaq otu (kökündən qırımızı boyaq alının ot), marena. Ġbn Havqəl yazır :
― Varsan,Bərəd, Bab əll-Əbvabın nahiyələrində və Xəzər dənizinin ortasındakı ada da qırmız var. O,
Xəzər ədnizi ilə Curcan daĢınır, oradan da quru yolla Hind ölkəsinə aparılır. Qırmız Bab əlƏbvabın hüdudlarından Tiflisədək bütün Arranda, Arras çayı yaxınlığından Curcan nahiy ələrinədək
(hər yerdə) vardır‖. (Bax:Vəlixanlı N. M. Göst ərilən əsəri, s. 112)
1
2
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Arranın sərhədi (Ģərqdən qərbə?) Bab əl Əbvabda Tiflisə, (Ģimaldan
cənub?) Araz çayı yaxın lığ ındakı Haciran 1 adlı yerdəkdir.
Azərbaycanın sərhədi Tarmın 2 dağına yetiĢənədək dağlardır, sonra
Zəncan sərhədində, oradan Dinavərin dağına keçir. Dəclə yaxın lığ ına çatanadək
Hulvan və ġəhrəzurun dağları ilə u zanır, nəhayət Ərməniyyə sərhədlərini
dövrələyir.
Bu Ģəhərlərdə [satıĢ] qiy mət ləri o qədər ucuzdur ki, bir sıra yerdə
qoyunun qiyməti yalnız 2 d irhəmlikd ir 3 , bəzi rayonlarda 2-3 man 4 , balın q iy məti
qiymət i b ir dirhəmd ir. Bura elə bolluqdur ki, Ģahidi o lmayanlar belə bolluğa
inanmırlar.
Bu yerlərdə elə hö mkdarlar var ki. Onların mü lkləri b ir ö lkə borcdadır;
ölkələri (geniĢ), mal-dövlətləri [ço xdur]. Bunlardan ġirvanĢah adı ilə tanınan
ġirvan hökmdarı, Ab xazĢah adı ilə tanınan Ab xaz hökmdarı [var].
Ərədbilin mannı ġirazda olduğu kimi 1040 dirhəmd ir. Lakin ġirazda buna
mann, Ərdəbildə isə ratl deyirlər.
Azərbaycan, Ərmən iyyə və Arranın d ili iran və fars dilidir. Lakin Dəbil
və onun ətrafındakı əhali ermən i d ilində danıĢır. Burada (A zərbaycan, Arran və
Ərmən iyyə) əl-Qabq adlanan dağ da var. Orada ço x mü xtəlif dilli kafirlər yaĢayır.
Azərbaycan, Arran və Ərməniyyədə iĢlədilən pul qızıl, həmçinin gümüĢ
puldur.
Bu ölklərin məsafələri: Bərdədən Ərdəbilə olan yol: Bərdədən Yunana 7
fərsəx, Yunandan Beyləqana 7 fərsəx, Bey ləqandan Varsana 7 fərsəx, Varsandan
Bəlxaba 7 fərsəx, Bərzəndən Ərdəbilə 15 fərsəx.
Bərdədən Bab əl-Əbvaba ola yol: Bərdədən Bərzənə 18 fərsəx,
Bərzəncdən Kürü keçərək ġamaxiyyəyə 14 fərsəx, ġamaxiyədən ġirvana 3 gün,
ġirvandan Abxaza 2 gün, Ab xazdan Samur kö rpüsün əcən 12 fərsəx, Samu r
körpüsündən Bab əl Bavbadək 20 fərsəx.
Bərdədən Tiflisə gedən yol: Bərdədən Cən zəyə-bura Ģəhərdir-9 fərsəx,
Cənzədən ġəmku ra 10 fərsəx, ġəmkurdan Xunana- bura Ģəhərdir-21 fərsəx,
Xunandan Ġbn Kəndman qalasına 5 10 fərsəx, qaladan Tiflisə 12 fərsəx6 .
1
2

Ģəhər.

― Haciran‖ sözünü ―Naxçıvan‖ oxumaq lazımdır.
Ət-Tarm-Səfid-rud çayının orta axarı boyunda vilayət və həmin çayın sağ sahilində

Dirhəm-pul vahidi. Dinarın t əqribən iyirmidə bir hissəsidir. Dirhəm gümüĢdən, dinar isə
qızıldan idi.
4
Man, mann-Ģəki vahidi, təqribən 181 qram. Ərdəbil və T əbriz manı-təqr. 3, 14 kq idi.
5
Qal`atu ibn Kəndman-Markvartın fikrincə, bu qala Kürlə onun qolu Xram çayının
qovuĢduğu yerdə, indiki Qız qalası xarabalıqlarının yerində idi.
6
Burada Cənzə-ġəmkurvə ġəmkür-Xunan arasındakı məsafələr ĢiĢirdilib. Görünür,
əlyazmasının üzünü köçürənin səhvidir.Çünki Əl-Ġstəxrinin far variantında Cənzədən ġəmkürə 4
fərsəx, ġəmkurdən Xunana 1 fərsəx olduğu göstərilib. Bu, həqiqətə yaxındır: belə halda Bərdə ilə
3
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Bərdədən Dəbilə gedən yol: Bərdədən Qalqatusa1 9 fərsəx, Qalqatusdan
Matrisə 13 fərsəx, Matrisdən Davmisə 12 fərsəx, Dav misdən KĠl-Kuya 16 fərsəx,
KĠl-Kuydan Sisəcana 16 fərsəx...
Ərədbildən Zəncana yol: Ərəd ildən Səfidrud kö rpüsünədək mərhələ,
körpüdən Sərata 1 gün, Səratdan Xuvəyə 1 gün, Xuvəydən Zəncana 1 gün.
Ərədəbildən Marağaya yol: Ərədəbildən Məyanicə 20 fərsəx,
Məyanicdən Xunəcə-bura Ģəhərdir-20 fərsəx, Xunəcdən Kulsurəyə-bura böyük
bazarı o lan, lakin məscidi o lmayan rustaqdır- 3 fərsəxd ir. Kusurədən Marağaya
10 fərsəx.
Ərədbildən Amidə 2 gedən yol: Ərədbildən Mağaraya 40 fərsəx,
Marağadan Dəhərraqana-buarda məscid var-2 mərhələdir: o radan Urmiyayabura Ģəhərdir-2 mərhələ, Urmiyadan Səlamasa, Səlmasdan Xuvəyə 7 fərsəx,
Xuvəydən Bərkəryə 30 fərsəx, Bərkəridən Arciə 1 gün...
Marağadan Dəbil yol: Marağadan Urmiyaya 30 fərsəx, Urmiyadan
Səlmasa 14 fərsəx, Səlmadan Xuvəyə 7 fərsəx, Xuvəydən NəĢavaya 3 gün,
NəĢavadan Dəbiə 4 mərhələ.
Xəzər dənizi... [Xəzərdən] çıxarılan yeganə Ģey balıqdır. Bu rada
müsəlman torpaqlarından Xəzər, Arran, Cil, Təbəristan və Curca ölkələrinə gedə
tacirlər ü zürlər.
...Bu dənizdə Fars və Ru m Ģəhərlərindən olan məskun adalardan yo xdur.
Burada yaln ız meĢələri, axar su və kolluqları o la adalar var. Ancaq bunlarda
insan yaĢamır. Həmin adalardan Siyah kuh adası-bu, böyük adadır. Orada
balıqlar, kolluqlar və meĢələr, həmçinin vəhĢi heyvanlarda vardır.
Adalardan biri də Kürün töküldüyü yerin qarĢısındadır. O, böyük adadır.
Buradan qırmız daĢıyırlar. Bərdə nahiyyələrindən gəlib buraya qırmız aparırılar.
[Bundan baĢqa], gəmilərdə Bərdə nahiyyələrindən və baĢqa yerlərdən heyvanlar
(mal-qara) gətirir və kökələnəcən onları burada azad buraxırlar...
19. ƏBU-DULƏ FĠN ĠKĠNCĠ RĠS ALƏS Ġ
Əbu-Duləf X əsrdə yaĢamı ərəb coğrafiyaĢünas-səyyahlarındandır.
Bu xarada, Saman i hökmdarı II Nəsr ibn Əh məd in (913-942) sarayında vəzifədə
olmuĢdur. O, təqribən 942-ci ildə Bu xaradan Çin və Hindistana səfər et miĢ,
orada özünün ―Birinci risaləsini-məktubunu yazmıĢdır‖. Sonra Sicistandan

Tiflis arasındakı məsafə 46 fəsəx alınır. Həmi məsafə Əl-Müqəddəsinin göstərdiyi məsafəyə (cəmi 8
mərhələ) uyğun həlir. (bax: Vəlixanlı N.M,Göst ərilən əsəri, s. 100)
1
Qalaqatus-alban tarixçisi Moisey Kaqantaqlının doğulduğu Kaqankatyuk adlı böyük
kənd.Bərdə-Dəbi ticarət yolu üstündə idi.
2
Amid-Dəclə çayının sağ sahilndə Cəzirənin əsas Ģəhəri.
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keçərək müsəlman ölkələrinə qayıt mıĢ, Ġranın mü xtəlif yerlərində olmuĢdur.
952-953-cü illərdə A zərbaycan və Ermənistana səyahət etmiĢdir.
Əbu-Duləfin A zərbaycan haqqında verdiyi məlu mat larda onun ―Ġkinci
risaləsindəndir. Bu, məktubda o bir səyahətin marĢurutunu verir. Səyahətə
Azərbaycanın ġiz Ģəhərindən baĢlayır, Ģimala-Bakıya, sonra Tiflisə, oradan
Ərdəbil vasitəsilə ġəhrəzura istiqamət götürür və nəhayət, Ģərqə doğruQarmasin-Həmədan-Rey-Təbəristan tərəfə davam edir. Müəllif A zərbaycanın bir
sıra Ģəhərləri (o cü mlədən ġiz haqqında daha dolğun), faydalı qazıntıla rı,
müalicə əhəmiyyətli suları, dərman otları və s. haqqında maraqlı məlu mat lar
vəmiĢdir. Babəkin Ģəhəri Bəzz və xürrəmilər barədə səyyahın yazısı qısa o lsa da,
müqayisə üçün əhəmiyyətlidir.
Əbu-Duəfin ―Ġkinci risaləsinin mətni rus dilinə çevirmə, giriĢ və
izahatlarla b irlikdə ayrıca çap olun muĢdur: Вторая записка Абк Дулафа.
Издание текста, перевод, в веление и коментари П.Г.Бу лгакова и
А.Б.Халидова.М ., 1960. Azərbaycana aid
parçasını N.M.Vəlixanlı
azərbaycancaya çevirmiĢdir. (bax: Azərbaycan haqqında. B., 1974, s. 77-82).
AĢağıda həmin parçanı q ısalt malarla veririk.
<…> Soraq laĢa-soraqlaĢa və [gördüklərimi] yazıya almaqla, mən ġizə
1
çatdım, bu Ģəhər Marağa, Zəncan, ġəhərəzu r 2 və dinavərin q ızıl, vicə, qurğuĢun,
gümüĢ, sarı arsen və cəmast adlı daĢ mədənləri olan dağlar arasındadır.
[ġizin] qızılı üç növdür. Bunlardan bir növü qu misi 3 adlanır, bu elə
torpaqdır ki, onun üstünə su tökülür, [su] torpağı aparır, yerdə toz kimi q ızıl
qırıntıları qaır ki, onu da civə vasitəsilə yığırlar. Bu qızıl açıq qırımızı rəngdə,
ağır. Təmiz, parlaq, odadavamlı, yu mĢaq və elastikdir.
Ġkinci növ Ģəhrani adlanır: onu külçə Ģəklində 1 habbadan 4 10
misqaladək 5 ağırlığında tapırlar: bu, parlaq, bərk və ağırdır, lakin bunda bir
qədər qurulan vardır.
Üçüncü öv sacıbazi 1 adlanır. Bu, ağ rəngli, yu mĢaq, xüsusi çəkisi ağır və
qırmızı [q ızıldır], zağla örtülür.
1
T arixi ədəbiyyatda ġiz Ģəhərinin Atropatenanın paytaxtı Qazaka (erkən ort əsrlərdə Qaznak, Cənzə) ilə eyniəĢdirilməsi nəzərə çarpır. Tədqiqatçılar hər iki Ģəhərdə od məbədinin olması
haqqında məlumatlara əsaslanmıĢ, ancaq AzərcuĢnəsb od məbədinin Cənzədən ġizə köçürülməsi
haqqında Ġbn əl-Fəqih və Əl-Mə`sudinin yazdıqlarını nəzərə almamıĢlar. Sonrakı araĢdırmalar
göstərdi ki, Qanzak-Cənzə Marağadan 6 fərsəx cənubdakı müasir Leylan rayonuna (Urmiya
gölnüdən 14 km cənub-qərb) düĢür; ġizin xarabalıqlar isə Urmiya gölündən 140 km cənub-Ģərqdəki
təxti-Süleymandır .
2
ġəhrəzur-Kürdüstan, Türkiyə ilə Ġran sərhədi arasında, indiki Süleymaniyyənin cənubĢərqində Ģəhər və vilayətin adı.
3
Qumisi adı, ola bilsin, Ġranın Ģimal-Ģərqindəki Qunis vilayətindən alınmıĢdır.
4
Habba (hərfən: buğda dənəsi)-çəki vahidi, təxminən 0, 071 qramdır.
5
Misqal-çəki vahidi, təxminən 4, 24 qramdır.
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ġizin arseni lövhəĢəkilli və tərkibi bir qədər torpaqlıd ır (tozludur). Bu,
zinət və bəzək üçün iĢlədilir, xüsusilə Ġsfahan əhli ondan gemma (üstündə yazı
və Ģəkil yazılmıĢ qiymət li daĢ) düzəld ird irlər. Biz onun özü və gümüĢ filizi
tərkib ində nə nisbətdə olmasın ı öyrəndikdə, məlu m oldu ki, bu [nisbət] bir otuza
olan [nisbəti kimid ir]. Biz isə Ģərqdə belə birĢ ey görməmiĢdik. [ġizin ] gü müĢ isə,
onlarda kö mür bahalığ ı o lduğu üçün, bahadır.
ġəhər d ivarları mərkəzindəki gölü 2 də əhatə edir. Gölün dibin i görmək
olmur. Mən onun içinə 14 min dirsəkdən u zun lot (dənizin dib ini ölçmək üçün
cihaz) saldım, lakin bu lotun yükü dibə çat madı. [Gölün] sahəsi 1 haĢimi
caribinə 3 yaxındır.
Orada ço x möhtərəm bir atəĢkəsə (od evi) vardır 4 . ġərq və qərbdə
yaĢayan atəĢkəslər buradan od aparırlarĢ AtəĢkədə qübbəsinin baĢında, onun
tilsimi o lan gü müĢ aypara vardır. Bəzi əmir və fəttahlar onu çaxarmaq istəmiĢ,
lakin bacarmamıĢlar.
Bu məbədin möcüzələrindən biri oradakı ocağın yeddi yüz ildən bəri
yanmasıdır 5 . Heç vaxt sönməməsinə baxmayaraq orada kü l belə yo xdur.
Bu Ģəhəri Hürmü z ibn XusrovĢir ibn Bəhram 6 daĢdan və əhəngdən
saldırmıĢdır; bu mədəbin yanında isə uca saraylar, hündür və əzəmətli tikililər
vardır.
Bu Ģəhərin 4 fərsəxly ində olan və ar-Ran adı ilə tanınan baĢqa Ģəhərə
yollandım. Burada xüsusi çəkisi ağ ır, ağ gü müĢü və qızılı rəngli q ızıl mədəni
vardır. On hissəsinə bir hissə gümüĢ əlavə etdikdə o qırmızı rəngdə olur. Mən
orada qurğuĢun mədəni tapdım və onda qurğuĢun turĢusu hazırladım, [beləliklə],
hər mani filizdən bir yarım daniq gü müĢ aldım: mən baĢqa qurğuĢun
mədənlərindən belə b ir Ģey görmədim.
Orada ço xlu miqdarda iri mandraqora 7 gördüm, onun hər biri-10 d irsək
və daha böyük idi. Bu Ģ əhrdən çay axıb keçir, onun suyundan içən hər kəs
1
ġiz qızılının ikinci və üçüncü növləri (ġəhrani, sacabazi) adlarının mənası müəyyən
olunmayıb.
2
Əbu Duləfə ġizin təsviri XIX əsr Avropa səyyah və tədqiqatçıların müĢahidələri və TəxtiSüleymanda aparılan arxeoloji qazıntıların (1937-ci ildə baĢlanmıĢdır) nəticələri ilə uyğun gəlir.
Gölün dərinliyi bəlkə də ĢiĢirdilib (dirsək-0, 58 m hesabı ilə 812 m edir).
3
HaĢimi caribi-sahə ölçüsü, təxminən 400 kv.m.
4
Sasani imperiyasında olan üç mühüm od məbədinin ən hörmətlisi ġizdəki AzərcuĢnəsb
(AdurquĢnasb) məbədi idi. Bir qayda olaraq ĢahənĢah taxta oturduqdan sonra həmin məbədə gedərək
orada ibadət edir və məbədə hədiyyələr verirdi.
5
Məbədin və Ģəhərin əsasını III əsrdə qoyulmasına iĢarədir. Arxeoloji materiallar da həmin
tarixi təsdiq edir, lakin onların əksəriyyəti, o cümlədən üzərində yazı olan bullalar Xosrov I
ƏnuĢirəvanın dövrünə (531-579) aiddir.
6
Ad əfsanəvidir (Müxtəlif əfasanəlrdək iadlardan yoğrulub).
7
Mandraqora (Madragora offisinarum) badımcan fəsiləsindən zərəhərli bitki. Dərman
hazırlamaq üçün yetiĢdirilirdi.
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özünü daĢlardan mühafizə et miĢ olu r 1 . Burada bir cüt ot bitir, onu yannda
gəzdirən hər kəsi bu [bu] ot gülməyə məcbur edir, hətta bu gülüĢ sərsəmliyə
gətirib çıxarır. Əgər [həmin adam] gülün hamısnı, yada bir hiss əsini [salıb]
itirərsə, onu kədər bürüyür, və [o] ağlayır 2 . Orada ağ [əritdikdə] Ģəffaf olmayan
daĢlar vardır ki, qurğuĢunu bərpa edir.
Sonra Muğanadək dağlarla A zərbaycana qayıtdım. Mən böyük Təbəristan
dənizinin 3 sahili ilə ġirvan əyalətinə daxil olan Bakuya adlanan yerə çatanacan
80 fərsəx ağacların altı ilə getdim. Burada neft mədəni gördüm: onun gündəlik
icarə haqqı 1000 dirhəmə çatır. Bunun yanında gecə-gündüz zanbaq yağ kimi ağ
neft xan baĢqa bir mədən də vardır. A xırıncının da icarəyə götürülməsi də elə
birincidə olduğu kimidir.
Oradan mən ermənilərin ölkəsi ilə Tiflisə gəldim...
...Sonra Ərdəbilə yola düĢdüm. Mən Bay zur 4 , Qapan 5 , Xacin 6 , Ər-Rub7 ,
7
Rub , Həndan 8 və Bəzzeyi 9 dağlarından keçdim. Oarda bu yerin ad ı ilə ad lanan
adlanan kvars (silisiu m oksid i) mə`dəni vardır. Bu, Yəmən [kvarsı] adı ilə
məĢhur [olan] q ırmızı kvarsdır. Ondan Yəmən və Vasitə 10 aparırlar. Vasitdə
[hazırlanan] yun yalnız onunla boyanır. Bu M isir [kvarsından] daha davamlıdır.
Bəzzeyi, Ərdəbil və yu xarıda adları çəkilən dağlarda qoturluğu müalicə edən isti
bulaqlar vardır.
Bəzzeyndə sahəsi 3 caribə bərabər yer vardır. Deyirlər ki, orada bir yer
var ki, allaha dua ilə müraciət edən hər kəs bura ayaq basarsa, [niyyəti] qəbul
olunar. Elə o rada xürrəmilər adı ilə məĢhur olan qırmızı geyin miĢ adamlar
bayraqlarını qaldırdılar. Burada Mehdinin [hüzurunu] gözləyirlər 11 .
Bu yerdən aĢağı böyük çay axır: köhnədən titrət mə-qızd ırması olan b ir
adam burada çimərsə, tit rət məsi keçər.

Yəni, böyrək və sidik kisəsi daĢlardan.
Strabonun Albaniya haqqında aĢağıdakı yazısı ilə müqayisə edin: ―Bu ölkədə bəzi zəhərli
hörümçəklərin sancaması adamı gülə-gülə ölməyə, baĢqalarının sancması isə adamı həlak olan
qohumlarının qüssəsindən ağlaya-ağlaya ölməyə məcbur edir‖. (bax: qaynaq №7).
3
Böyük Təbəristan dənizi –Xəzər dənizi
4
Bayzur- Zəngəzurda dağ.
5
Qapan-indiki Qafan Ģəhəri.
6
Xacin- Qarabağ dağlarını Ģimalında Xaçınçay hövzəsindəki knyazlığın adıdır.
7
Ər-Rab-oxunması Ģərtidir, çünki bu daö haqqında baĢqa qaynaqlarda məlumata təsadüf
edilmir.
8
Həndan-oxunması Ģərtidir: Ġbn Havqəldə bu ölkə və ya vilayət adı kimi verilmiĢdir.
9
Bu, Bəzz qalası yanındakı dağların adı ilə bağl ola bilər.
10
Vasit-orta əsrlərdə Ġraqda olan böyük Ģəhər.
11
Əl-Mehdi-əslində qeybə çıxmıĢ XII imamın adıdır. Ümumiyyətlə, müsəlmanların
əqidəsinə görə, Mehdi zühuru ilə əhalini bütün əziyyət və Əzablardan azad edəcəkdir. Bu mövzu ilə
bağlı Yaqut əl-Həməvidən və Xətaidən gətirilən parçalara baxın (qaynaq № 23, 24).
1
2
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Bunun yanında Ar-Ras çayı axır, bu çayın [sahili] boyunca çox yaxĢı
narlar yetiĢir, belə narlar mən baĢqa ölkədə görməmiĢdim. Orada həmçinin
qəribə əncir yetiĢir, onu təndirdə qurudurlar, çünki tez-tez duman olduğundan
buradan gün olmu r, səma heç vaxt aydın laĢmır.
Ar-Ras çayı (en dairəsinə görə?) dənizin sahilinədək, uzunluğuna görə
Bərzənddən Bərdəyədək sahəni tutub Balasacan düzünə çıxır. Varsan və əlBeyləqan Ģəhərləri düzdədir. Bu dü zdə 5 min və ya daha ço x xaraba kənd vardır.
Halbuki onların [evlərin in] divarları və binaların ın [bəziləri] ö zülü möhkəm və
yaxĢı o lduğundan dağılmamıĢdır.
Urmiya ətrafında bitkisi olmayan və yaxınlığında heyvanat dolanmayan
acı göl vardır. Onun ortasındakı [adada] Kəbuzan adlanan dağlar yerləĢir,
buradakı kəndlərdə isə göl gəmilərindən xid mət edən dənizçilər yaĢayırlar.
[Göldən] dairəsinin u zunluğu 50 fərsəxdir. Onu bir gecəyə keçmək o lar. Burada
parlaq duz çıxarılır. [Gö lün] Ģərq sahilində bulaqlardan çıxan su 1 hava ilə
birləĢdikdə daĢa çevrilir, bundan baçqa elə bulaq lar vardir ki, onlar vasitəsilə
gölə acı, turĢ və duzlu sular aır. Bu sulardan civənin ü zərinə tökdükdə, o
parçalanır və quru daĢa çevrilir.
Burada həmçin in yu mĢaq ağ daĢlar var, o larla ərit mə zaman ı qurğuĢun
ağardırlar, belə ki, o qalay kimi ağarır və gü müĢə bənzəyir. Bu gölün sahillərində
möhkəmləndirilmiĢ qalalar vard ır.
20. SƏDRƏDDĠN Ə LĠ Ə L-HÜS EYNĠ.
―ƏXBAR ƏD-DÖVLƏ T ƏS-SƏLCUQĠYYƏ‖
Sədrədin Əli Əbül Həsən Əli ibn Əbül Fəvaris Nasir ibn Əli-əl Hüseyni
―Əxbar əd-dövlət əs-Səlcuqiyyə‖ (―Səlcuq dövləti haqqında xəbərlər‖) adlı
əsərini, ehtimal ki, XIII yüzilliyin b irinci rübündə yazmıĢdır. Kitabın birinci
yarısı ö zündən qabaqkı tarixi qaynaqlar ü zərində qurulmuĢdur, baĢlıca olaraq
Səlcuq dövlətinin yaranıb geniĢlən məsi dövrünə həsr edilmiĢdir. Ġkinci yarısı
Azərbaycan Atabəyi Özbəyin 1225-ci ildə düĢən ölümü ilə qurtarır. Əsərin bu
yarısında toplanmıĢ tarixi biliklərə baĢqa qaynaqlarda rast gəlinməd iyindən
olduqca dəyərlidir. Burada Azərbaycan atabəylərinin Ġraq Səlcuq sultanları ilə
qarĢılıq lı münasibətləri və onların ad ı çəkilən sultanlıq sistemində hakim, aparıcı
qüvvəyə çevrilməsi, Atabəylər və ġirvan dövlətlərinin Gürcüstan ilə
1
Bu, ola bilsin ki, Urmiyanın Ģərq sahilindəki ġiramin suyudur, orada Təbriz mərməri
adlanan mərmər çıxarılır.
Kitabın giriĢində onun adı ―Zubdat ət-tavarix fi əxbar əl-umara və-l-mülük əs-Səlcuqiyyə‖
(― Səlcuq əmir və hökmdarlar haqqında xəbərlərin qaynağı‖) yazılmıĢdır, buna görə bir çox hallarda
qısaldılaraq ― Zubdat ət-tavarix‖ adlanır.
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münasibətləri, dövlətlərarası mübarizən in gediĢində Gəncə Ģəhəri üzərinə düĢən
dağıntılar haqqında tutarlı yazılar var.
Sədrəddin Əli əl-Hüseyninin ―Əxbar‖ akademik Z. M . Bünyadovun
çevirməsində SSRĠ EA tətərfindən Moskvada çap edilmiĢdir. AĢağıda qısaltma
ilə gətirilən fəsillər həmin çapdan alınmıĢdır: Садр -аб-дтн Али ал-Хусайни.
Ахбар ад-даулат ас Сальджукийа (Зубдат ат-таварих фи ахбар ал-умара вал-мулук ас- Сальджийа). Издание текстаю перевод, и иед..примеч. и
приложпения З. М. Буниятов. М ., 1980).
XXXVI fəsil. Sultan Məs`ud öl dük dən sonra B ağ dadda nə baĢ verdi
<…> Məlik arsalan Ģahın 1 anası əmir ġəmsəddin Eldənizin arvadı idi. Bu
qadının ondan iki oğlu vardı-Məhəmməd əmir Nüsrətddin atabəy Cahan
Pəhləvan və Os man Müzəffər Qızıl Arslan. Onun qızı Marağa hakiminə ərə
verilmiĢdi.
Məlik Arslan Ģah ġəmsəddin Eldənizin yanında qaldı.
522 (1157/ 58)-ci ilə gəlib çatdıqda sultan Məhəmməd Bağdad üzərinə
yürüĢ etdi. Əmir ġəməsddin Eldənizin qoĢunları çıxılmaq la, Ġraq və A zərbaycan
qoĢunları onun ixt iyarında idi. O (ġəmsəddin Eldəniz.-Red), Azərbaycanda idi
və gürcülərlə [savaĢ aparırdı].
<...>Bağdaddan Azərbaycana əmir ġəmsəddinə məktub yazaraq onu
Ģirnikləndirirdilər ki, əgər, o, ö z qoĢunların ı A zərbaycanda Ġraqa yeridərdisə,
sultan Toğrulun oğlu məlik Arslan Ģah elan ediləcək. Məlik Atabəy ġəmsədddin
Eldənizin oğulluğu idi...
<…> ġəmsəddin Eldənizin Azərbaycandan Ġraq səmtinə yönəldiyi, əmr
Ġnancın isə Həməlandan çıxdığ ı vaxt Bağdad yaxınlığında olan s ultana bunun
xəbəri çatdı. Bu iĢi necə qurtarmaq haqqında o əmirlərlə gənəĢ etdi və onların
hamısı söylədi ki, Bağdaddan Həmədana köçmək və atabəy ġəmsəddin
Eldənizdən və əmir Ġnancdan yaxa qurtaranadək onda qalmaq zəruridir; sonra isə
Bağddada qayıtmaq olar.
<...> Sultan Məhəmməd Həmədana yola düĢüb Azərbaycan üzərinə
yürüĢə hazırlaĢ mağa baĢladı. Sultan Məhəmməd Təpərin oğlu, sultan Mə`sudun
qardaĢı malik Sü leyman Ģah [bu zaman] A zərbaycanda idi. O, o radan Bağdad
səmtinə çıxıĢ etdi. Ona əl-Malik əl-Mustəcir (köpmək istəyən Ģahzadə) ləqəbi
vərilmiĢdi.bütün Bağdad qoĢunların ı o, ələ alıb hazırlamıĢdı; tezlikə sultan əl-

1
Kiçik yaĢlı Arslan Ģah sultan toğrul ibn Məhəmməd Təpər ibn Məlik Ģah ibn Alp Arslan
ibn Davud ibn Mikayıl ibn Səlcuqun oğlu idi.
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Malik əl-Süstəcir Süley man Ģah...Bağdaddan Azərbaycana yola düĢdü. Atabəy
ġəmsəddin Eldəniz A zərbaycan və Arran qoĢunları ilə ona qoĢuldu.
Sulıtan Məhəmməd ibn Mah mud ibn Məhəmməd Təpər ibn Malik Ģah ibn
Alp Arslan əmir Ġnancla barıĢaraq Həmləndan çıxdı. O, Ġnancı Reyə hakim
qoyaraq onu öz yanında qulluğu götürdü v ə ounla birlikdə A zərbaycana yürüĢ
etdi.
Hər iki qoĢun Araz vadisində, Naxçıvan yaxınlığında ü z-ü zə gəld i.
Ordulıar döyüĢə atılaraq elə amasızcasına vuruĢmağa baĢlandılar ki, zərbə
gücündən qılınclar sınıb tökü lürdü və axıd ılan rənglərin rəngindən göyün [üzü]
qaraldı. Qılınclar insan bədəninə, süngülər isə igidlərin ürəklərinə hakim
kəsild i...
Sultan Məhəmməd və onun silahdaĢları möhkəm dayanmağa hazır id ilər,
[buna görə də] onların istəyi qələbə rəmzinə rast gəldi. Əgər ər iztirab ağrısına
dözürsə, o, iĢin xeyirxah sonluğunun sevincini dadacaqdır. Allah sultan
Məhəmmədin dayanətinin və dözü mlüyünü böyüklüyü görüb ona qələbə bəxĢ
etdi. Atabəy ġəmsəddin Eldəniz və onunla olan bütün qoĢunlar basılaraq qaçıb
çöllərə və düzənlərə dağıld ılar. Su ltan Məhəmməd onlardan böyük qənimət,
çoxlu dəfinə və ço xlu pul ələ keçird i.
Sultan bir neçə vaxt Naxçıvanda qaldı. Gü rcülər onun yanına elçilər
göndərib ondan sülh istədilər, o isə arzu olunan bü sülhü onlara bəxĢ elədi.
ġəmsəddin Eldənizdən xəbər gəlməy incə o, Arranda qaldı. O (Eldəniz), yazırdı:
― Mən sənin qulun və sizin evin məmlü küyəm. Sən in əmin Süley man Ģah, sənin
mü zəffər qoĢunların gəliib çımamıĢdan qabaq mənimlə birləĢ miĢdi. Mən
qorxu rdum ki, onu kö məksiz buraxmaqla öz adıma Ģ ərəfsizlik gətirim. Adamlar
deyərdilər ki, Eldənizin hökmdarı sultan Məs`udun, Allah onun günahlarını
bağıĢlasın, qardaĢı kims əsiz qalmıĢdı. Ġndi isə aydın oldu ki, sultan birdir, ona
gprə də ölkənin cilovunu mən ona qaytarıram. Sənə tabe olanlar və sənnin
baĢçılıq etdiyin təĢkilatın içərisində mən birinci olacağam‖.
Sultan onun üzrxahlığın ı qəbul etdi və ona qarĢı çıxmamaq və onunla
birgə hərəkət etmək barədə [Eldənizdən] öhdəlik alıb and içdirdikdən sonra onu
Arrana hakim təyin etdi. O. bütün Ģərtləri qəbul etdi.
Sultan Marağanın sahibi kiçik əmir Arslan ibn Ağ Sunğur əl-Əh mədlini
Azərbaycana hakim qoydu və qazandığı uğurlardan güclənmiĢ halda Həmədana
qayıtdı...
<…>Bağdad üzərinə yürüĢ baĢlamaq üçün sultan yaxın gəlməsini
gözləyirdi. Ancaq o, xəstələndi, azar ona üstünə gəldi və 553 (1158/59)-cü ildə
Həmədanda vəfat etdi...
<...> Əmirlər arasında çəkiĢmə baĢlandı, onlar bir-b irinə qarrĢı çıxıĢ
etməyə baĢladılar, onların hər b iri hakimiyyəti və dövlət iĢlərini ələ almağa
çalıĢırdı.
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Əmirlər içərisində ən güclüsü, ən nəcabətlisi və iĢlərin nəticəsini bilmək
və adamları idarə et mək baxımından ən uzaqgörəni ġərafəddin qurd Bazu əlXadim id i. Onu atabəy ġəmsəddin Eldənizlə dostluq, yaxın lıq və səmimi
qardaĢlıq münasibətləri bağlayırdı. Hər ikisinin sultan Qiyasəddin Məsudun
məmlü kləri o lmaslı bəlliyd i.
Qurd Bazu Azərbaycana onu yanına adam göndərərək, bir para vədlər
verib sultan Sü ley man Ģah ibn Məhəmməd Təpəri taxtda salmaq və onun yerinə
dövlət taxtına salmaq və onun yerinə dövlət taxtına sultan Arslan Ģah ibn
Məhəmməd Təpəri...oturt maq üçün Ģirnikdirməyə baĢladı. O, and içib bu iĢdə
onunla birlikdə hərəkət edəcəyini öhdənisə aldı.
Atabəy ġəmsəddin Eldəniz A zərbaycandan yola düĢdü; Sultan Arslan Ģah
ibn Toğrul da onunla birlikdə çıxdı, [atabəy] onu lazım olandan daha ço x at,
yaraq, sursat, pul ilə təhciz et miĢdi. O, ö zü ona atabəy oldu, oğlu Nüsrətəddin
Pəhləvan əmir əl-xücab (saray qulluqçuların baĢçısı ), o biri oğlu Mü zəfərrədin
Qızıl Arslan isə əmir ə-silah (qoĢun baĢçısı) vəzifəsi tutdular. O öz əmirlərindən
hər birini sultan vəzifəsinə təyin etdi. Bundan sonra o, Həmədana qarĢı yol adlı.
<…> Əmir ġəmsəddin Eldəniz Həmədana yaxınlaĢanda əmir ġərəfəddin
Qurd Bazu əl-Xadim onunla qlan bütün əmirlər və qoĢunlar ilə onu qarĢılamağa
çıxd ı. Bu, yadda qalan bir gün idi! Onlar KəĢk əl-Cəd id qapılarına çatdıqdan
sonra əmir ġəmsəddin Eldəniz, əmir ġəfaəddin Qurd Bazu, Ġraq və Arranın bütün
əmirləri atlardan enib sultan Arslan Ģah ibn Toğrulun qarĢısından keçdilər, sonra
isə Həmədana girib onu sultan taxt ına oturtdular 1 . (s.117-129).
XXXVII fəsil. Sultan Arslan Ģah i bn Toğrul...
Əmirlər onu qarĢılmağa çıxd ılar və həmin gün əmir ġəmsəddin Eldəniz
Ġraq və Arran mərilərin in bir ço xuna zəngin bəzəd ilmiĢ Ģərəfli geyimlər
bağıĢladı. On ların hər b irinə vəzifəsindən asılı olaraq atlar və qatılar bağıĢladı.
Sultan Arslan Ģah taxtda bərqərar o ldu, əmir ġəmsəddin Eldəniz onun
atabəyi olmaqla Həmədanda qalırdı.
Ġnanc, Ġbn Əlbazdar, Sat maz ibn Kay maz əl-Hərami və Ağ quĢaya
gəldikdə isə, onlart öz sözlərinə dönük çıxaraq qərar verd ilər ki, nə atabəy
ġəmsəddin Eldənizə, nə də Sultan Arslan Ģaha itaət etməyəcəklər və tabe
olduqların ı bildirmək üçün onların qarĢısında gəbə üstünə ayaq olmayacaqdır.

1
ġəmsəddin Eldəniz Həmədana yürüĢə çıxdıqda əmir qurd Bazu Sultan süleymanı
tanımaqdan açıq imtina etmiĢ, sonra isə yalandan ona səadəqt göstərin gecə ilə yatağına girmiĢ və
yay ilə onu boğub öldürmüĢdü. Bununla da ġəmsəddin ibn Eldənizin planları üçün əlvəriĢli Ģərait
yaranmıĢdı.
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Arslan Ģahın qardaĢı Malik ibn Məhəmməd ibn Toğrul ġirazda atabəy
Sunqurun yanında qalırdı. On lar oraya adam gönd ərib malik Məhəmməd ibn
Toğrulu onların yanına göndərməsini ondan tələb etdilər. Atabəy Sunqur onu
lazım o lan hər Ģeylə təhciz edib yola sald ı və ona min nəfərlik atlı qoĢun verdi.
Onlar Ġsfahana yol ald ılar, ad lı-sanlı əmirlər onu (Məhəmməd ibn Toğru lu-Red.)
orada qarĢılayırdılar; onlar bu görüĢ ə hazırlaĢaraq ço xlu pul xərcləyib sayı 20
min at lıya çatan böyük qoĢun tapladılar. Hazırlıqdan sonra onlar Ģahzad ə
Məhəmməd ibn Toğrula qulluq et mək üçün Ġsfaha yola düĢdülər və ġirazdan da
qoĢunların gəlməsin i gözləməkdə oldular.
Atabəy ġəmsəddin Eldəniz və əmir ġərafəddin Qurd Bazu əl-Xad im
Sultan Arslan Ģah ibn Toğrul ilə b irlikdə [onlara qarĢı] çıxdılar.
Hər iki tərəf 555 (1160)-cı ildə Qaratekin otlağında ü z-ü zə gəld ilər...
Atabəy ġəmsəddin Eldəniz Həmədana sağ-salamat, ağır qənimət ilə
gətirildi. Həmədanda onu
Ģərəfinə dəbdəbəli çıraqbanlıq təĢkil edild i.
Həmədanda bir az dayandıqdan sonra o, Reydə olan Ġnancın ardınca yollandı.
Ġnanc təqib olunduğunu bildikdə Reydən çıxıb Bisatama gəld i. O burada
XarəzmĢah Arslana yazmıĢdır ki, onun mühafizəsinə sığınır və onun qulamları
sırasına daxil o lmağa icazə vərməyə xah iĢ edir. O bildirirdi ki, əgər ondan
kö mək üçün qoĢun alarsa, Ġraqı ələ keçirib XazərmĢahın tabeliyində olan
torpaqlara qatacaq və burada onun hökmünü, onun buyruqlarını yerinə
yetirəcəkdir.
XarəzmĢah ona ilt ifat lı ifadələrlə dolu müsbət cavab verdi...
Atabəy Eldənizə gəldikdə isə, Reyi ələ keçird ikdən sonra onu idarə et mək
üçün sultan Arslan Ģah ibn Toğrulun icazəsini ald ı və iqta olunmaq la öz oğlu
Nüsrətəddin Pəhlavana verdi.
Ġnancla olan Ġraq əmirləri ona (Eldənizə) rəh mə gəlməsin i və onların
günahlarını və səhvlərini bağıĢlan masını xahiĢ etdilər. On lar yazırdılar ki, əgər
sultandan əfv alsalar, onda ona arxalanaraq, peĢimançılıqla onun qulluğuna
qayıdacaqlar... Sultan onları qulluğa qoyarsa, onlar vəzifə üstündə bir-birinin
hüququnu tapdalamaqdan əl çəkərlər: axı, onların [hamısı] sultanın və onun atababalarının məmlükləridir.
Sultan və atabəy Eldəniz ü zrxahlığı qəbul edərək, onlar üçün bağıĢlanma
fərmanı yazd ılar. On lar (əmirlər.-Red.) Həmədana sultanın qulluğuna gəldilər
və ara vərmədən xid mət iĢində oldular, onlara vərilən vilayətlərin xəracı və
gəliri də [xəzinə] üçün toplanılırdı.
Atabəy Eldəniz bir neçə vaxt Ġraqda qaldı, sonra is ə Azərbaycan və
Arrana qayıt mağı əmr verdi. O belə də etdi, sultan isə Ġraq qoĢunları ilə Ġraqda
qalırd ı. O, Savə Ģəhrində, atabəy Eldəniz isə Arran ölkəsində idi. On lar
gürcülərlə razılaĢ ma apardılar və bəzən razılığa, bəzən isə öcəĢməyə yaxın
olurdular.
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Ġnanca gəldikdə isə xazərmĢah Ġl Arslan öz qoĢunlarının ço xunu ona
verərək, [döyüĢçü] atları kökəlincəyədək yazı Cürcanda keçirməyi, sonra isə
Ġraqa yürü məyi əmr et miĢdi...
Onların atları ətə-cana gəldikdən sonra XazərmĢah Ġl Arslan qoĢunlara
Ġraqa girməyi əmr etdi və onlar yo xa çıxd ılar.
BeĢ gündən sonra Atabəy Eldəniz buraya gələrək dərhal onları təqib
etməyə baĢladı. Onlar onun əlindən Reyə qaçdılar, o, təqibi davam etdird iyi
üçün onlar Reyi buraxıb buradan da qaçdılar. Onlar Ġnancla birlikd ə get məyi
təklif etdilər, ancaq o, ö zünün möhkəmlədiy i qalada qapanıb qaldı.
Atabəy Eldəniz Reyə yaxın lĢaraq Ģəhəri aldı. Ġnanc düz dörd ay qalada
qaldı və gərgin döyüĢlər yenidən baĢlanırdı [nəhayət] Ġnanc məktub yazıb sülh
istədi. Ġnancın vəziri Sə`dəddin əl-ƏĢall idi və atabəy Eldənizə bild irdi: ―Mən
ancaq Sə`dəddin əl-ƏlĢallın kö məy i ilə sülh bağlaya bilərəm‖. BarıĢığa ço x can
atan Ġnanc öz vəzirinə ü z tutub söylədi: ―Get, gör o adam nə istəyir və bu barədə
mənə xəbər ver‖. Sə`dəddin əl-ƏllĢal atabəy ġəmsəddin Eldənizin düĢərgəsinə
gələndə o, onu öz yanına çağırdı və onlar birlikdə tək qaldılar. Eldəniz üçün 30
hissəlik Qur`an ı bütövlükdə gətirib verdilər və o, birinci surədən axırıncıyadək
and içib söylədi: ―Ömrü mdə heç zaman mən Ġnanc ilə barıĢığa girmərəm1 ‖. (s.
129-135).
XXXVIII fəsil. Sultanın buyruqları
<...> Atabəy Eldəniz A zərbaycan və Arrana qayıtmağı qərara ald ı 2 , çünki
ona xəbər çat mıĢdı ki, gürcü lər islam ölkələrinə qayıt maq üçün hərəkətə gəlmiĢ
və Dvin Ģəhərini talayaraq, orada olanları əsir götürmüĢdülər. Buna görə də o,
Azərbaycana qayıtdı.
<…>Atabəy Azərbaycana gəlib çıxarkən gürcülər ona aĢağıdakı
məzmunda bir məktub göndərdilər: ―Gəncə və Beyləqanın xəracı bizə çat malıdır,
bu xəran [qabaqlar] bizim çarın xəzinəsinə göndərilərdi. Ancaq bir neçə ild ir ki,
xəzinəyə onun çatdırılmasının arası kəsilmiĢdir və biz istəyirik ki, sən bu pulları
ödəyəsən‖. O gürcülərə belə b ir cavab göndərdi. ―Mən iraqdan çıxıb bu ölkəyə
ona görə gəlmiĢəm ki, qoĢunları toplayıb Tiflis üzərinə hücum ed im və Ģəhər
alınan kimi onu mühasirədə saxlayım. Əgər gücünüz varsa, qarĢıya çıxarın,
çünki mən ö lkən iz üzərinə hücum et məyə gəlmiĢəm...‖

1
Tezliklə Ġnac onun vəziri Sədəddiin öyrətməsi nəticəsində öz qulamları ilə öldürülmüĢ,
atabəy Eldəniz Reyi və Ġsfahanı tabe etmiĢdi.
2
Bunda qabaq Ġsfahan əmiri Zənginin (atabəy Suqrunun qartaĢı) itaətə gətirilməsindən
danıĢılır.
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<…> Su ltan Arslan Ģah ibn Toğrul Həmədanda id i. Sultan Mə`sudun
dövrünə nisbətən Ġraq qoĢunları indi güclü id i. Buna görə də atabəy Eldəniz
sultanın elçi göndərin, gürcülərin məktubunun məzmunu haqqında məlu mat
vərmiĢ, onlara verd iyi cavabın, bu məktublaĢmanın mənasını ona izah et miĢdi. O
sultanın öz yanına gəlməsini xahiĢ edird i və sultan ibn Toğrul göz oxĢayan və
ürək sevindirən qoĢunları Ġraqdan yola düĢdü...
Sultan hərəkət edib Naxçıvanda atabəy Eldənizlə birləĢdi. O,
Naxçıvandan yoluna davam edərək, Gəncəyə çatı burada bir neçə günlüyə ayaq
saxlad ı.
Gü rcü çarı 1 onun gəlib çıxdığ ını və onlarla döyüĢə çatdığını eĢitdikdə,
onun yanına elçi göndərib Sultana yalvarmağa baĢladı: ―Mən sənə verdiy im
tələbi geri götürürəm. Mən sənin hər istəyinə razı oluram və sənin bütün
arzu larını yerinə yetirməyə hazıram 2 ‖.
<...>Su ltan və Atabəy Eldəniz Gəncəyə qayıtdılar...
Atabəy Eldəniz Gəncəyə [caniĢin] qoydu; o, Ģ əhərdə qayda-qanunun
yaratmalı və Gəncə üzərinə, onun ətrafına basqın edə biləcək yağıdan onları
qorumalı idi. O, buradan Naxçıvana yola düĢüb, orada bir müdd ət sultanın
qulluğunda oldu. Sonra onlar Həmədana yola düĢərək oraya sağ-salamat,
qənimət ilə və heç bir ziyanə çəkmədən ö z istəklərini yerinə yetirərək gəlib
çıxd ılar.
<...> Doqquz rəcəb 567-ci ildə 3 XarəzmĢah Ġl-A rslan ibn Atsız öldü,
bundan sonra Ġran və Azərbaucan vilayətləri sultan və əmir atabəy ġəmsəddin
Eldəniz vaxtında əmin-aman lıq la sultanın buyruq və əmirlərini yerinə yetirməyə
baĢladılar. Ancaq sultan Arslan Ģah ibn Toğrulun yalnız adı hökmdar idi. Atabəy
Eldənizin isə özü.O, əmrlər verir, iqta torpaqları paylayır, xəzinələri
sərəncamında saxlayır. Onları ölkənin istənilən yerinə köçürürdü.Su ltan isə
onunla bu məslələr barədə münaqiĢəyə girə bilmird i; Atabəy Eldənizin idarə
içlərindəki özbaĢınalığından, əmrlər verməsindən və istədiyi adamlara iqta
paylanmasından bəzən onun üzəri çıxırdı. Sultan bu haqda söhbət saldıqda onun
anası, atabəy Eldənizin arvadı və onun iki oğlu Nüsrətəddin Pəhlavanın və
Müzəffərəddin qızıl Arslanın anası ona belə söyləyird i: ―Fikir vərmə! Bu adam
öz həyatını təhlükədə qoyur və dəfələrlə amasız döyüĢlərə atılrdı. O, sənin üçün
sultan taxtın ı ələ gətirmək yolunda öz varının ən q iy mətli hissəsini xərcləmiĢ, ö z
qulamlarından və döyüĢçülərindən çoxunu ölü mə göndərmiĢdir. Səlcuqlardan
neçə-neçələri yaĢdan səndən böyükdür, ancaq dustaqxanalara salın ıb ömür 1

III Goergi (1156-1184).
Sultan Toğrul və atabəy Eldəniz çarın yeni t əklifini qəbul etməyərək döyüĢə girdilər. Bu
savaĢ hicri 556 (1160/61)-ci ildə olmuĢ və onların tam qələbəsi ilə baĢa çatmıĢdı. (bax: Əl-Hüseyni.
S. 138-140; Büyadov Z.M. Azərbaycan Atabəylər dövləti, s. 51-57)
3
7 mart 1172-ci il.
2
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günlərini çürüdürdülər. Əgər onar hərəkət edə bilsəydilər, yüksək amal ardınca
qoĢardılar. Fəqət bunu edə bilmirdilər! Sən isə Sultan taxt ına oturmusan və o, hər
iki oğlu ilə birlikdə sənə qulluq edərək qarĢında durur, s ənin yağılarınla
vuruĢaraq rəqiblərini yo x edir, sənin canın isə bütün bu iĢlərdən azaddır. Atabəy
nə edirdisə, nə alırd ısa, nə bağıĢlayardısa bunun hamısı sənin gücləndirmək və
hakimiyyətini bərkit mək üçün edilir. Qoy onun davarnıĢı sənə kədər gətirməsin,
onun görməyə çalıĢdığı iĢ səni qayğıya salmasın : axı, o s ənin məmlükündür!‖
O, anasından belə sözlər eĢidərkən [sakit ləĢib] susardı. <…> 569
(1173\74) –cu ilədək atabəy bəzə sultan ilə birlikdə, bəzən idə təklikdə vaxtaĢırı
Ġraqda, gah Azərbaycanda olurdu. Həmin (569) il gəlib çatdıqda o, Azərbaycana
yola düĢüb 570-ci ilədək orada qaldı, sonra is ə Naxçıvanda öldü. Bu zaman
Sultan Məhəmməd Pəhləvanla b irlikdə Həmədanda idi.
Atabəy Eldənizin ö lü m xəbəri onun oğlu Məhəmməd Pəhlavana gəlib
çatarkən o, haciblər əmri vəzifəsində sultan qulluğunda idi və onun iĢlərini idarə
edirdi. O, sultandan ehtiyat etdiyi üçün ata minib Azərbaycana yola düĢdü, orada
öz atasının yerin i tutdu. O, xəzinə əmlakını ələ keçirdi, at lı və piyada qoĢunlar
topladı və öz yerində qalmaqla hadislərin gediĢini və onun hüquqlarına dair
sultanın qırımını gö zləməyə baĢladı. Sultana gəldikdə isə, ġəmsəddin Eldənizin
ölümündən və Məhəmməd Pəhləvanın get məsindən sonra qolĢunlar və əmirlər
onun baĢına tolanıb ona ço xlu pul gətird ilər, çünki onun heç bir vəsaiti yo x id i.
Sonra o Azərbaycanı Məhəmməd Pəhləvanın əlindən almaq üçün oraya yürüĢ ə
hazırlaĢ mağa baĢladı. O, iraq qoĢunları ilə b irlikdə Həmədana gəld i, bundan
sonra isə əmirlər bütün günü gücünü iĢlədərək onun baĢına elə bir qoĢun yığdılar
ki, Ġraqda heç kəs görməmiĢdi; bundan sonra Azərbaycana yola düĢdürlər.
Əmirlər sultanı A zərbaycanı tutmağ ı təhrik edərək, ona deyirdilər: ―Əgər
sən Azərbaycanı azad etsən və inandığın adamlardan birini oraya hakim qoysan,
bundan sonra sən Həmədana qayıdar, oradan da Bağdadan gedib oranı ələ
keçirərsən. A xı sən məlükün Mosul hakimi Qütbəddin Məudud Zəngi sənə
tabedir və sənə qulluq et məyə gələcək. Əgər sən Bağdadı ələ keçirərsənsə və
xilafət minbərindən sənin adına xütbə o xunarsa, bundan sonra ölkənin üfüqü
sənin üçün rəqib və yağılardan birdəfəlik təmizlən miĢ olar‖.
Sultan onların bu fikri ilə razılaĢaraq, Zəncan Ģəhərinə yola düĢdü, ancaq
o burada rahatlıq vərməyən ağır xəstəliyə tutuldu və bu azar onu dərdə salıb
gücünü əlindən alıb apardı. O, orada qalıb sağalmasını gözləyird i, ancaq xəstəlik
güclənməkdə id i və azarın canından çıxmadığ ı və ö mü r vədəsinin sona yetdiyini
gördükdə əmr etdi ki, onu Həmədana aparsınlar. QoĢunlar geri qayıtdılar o, is ə
Həmədan yolunda 570-ci ildə atabəy Eldənizin ölü mündən iki ay sonra öldü.
Onun ölüsünü Həmədana gətirərək, atası Rü knəddin Toğrul məzarıstanında, onu
qəbri yanında basdırdılar. Onun ölü mü m haqqında xəbər bütün ölkəyə yayıld ı,
[bu zaman] onun oğlu Malik Toğrul əmir Nüsrəddin Məhəmməd Pəh ləvan ibn
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Eldənizlə birlikdə Naxçıvanda idi. O, Maliki sultan taxtına çıxard ı, sonra is ə
Naxçıvanda Ġraqa yola düĢdü. O ö zü üçün Sultan Arslan Ģahın yanında atasının
tutduğu atabəy vəzifəsini ələ keçirməy i qət et miĢdi.
QardaĢı Sultan Arslan Ģahdan böyük olan malik Məhəmməd [bu vaxt]
Xuzistanda idi. O, qardaĢı Su ltan Arslan Ģahın ölü münü eĢitdikd ə, onun atabəyi,
Xüzistan hakimi və vilayətindəki qoĢunların baĢçısı olan ġərafəddin Əmiran ibn
ġimlidən onunla birlikdə Ġraq üzərinə yürü məyi tələb etdi. O isə söylədi: ―Mən
atabəy Pəhləvanla təkbətək, sənsiz döyüĢüb səni qoruya b ilmərəm. Bir az qabaq
mən im atam Karmisində döyüĢmüĢdü ancaq o, atama üstün gəlib atamı
öldürmüĢdü. Ġndi isə Ġraqın Arran ın, A zərbaycanın qoĢunları onunladır və
onların sayı 50 min atlıdan çoxdur. Sən təklikdə Ġsfahana get, bəlkə də sultan
qoĢunları sənin gəlməyin i b ildikdə, onların bir h issəsi sənin tərəfinə keçəcək. Bu
sənə müəyyəsər olsa, mən əlimdə olan qoĢunlarını birlikdə sənin qulluğuna
gələrəm ‖.
Onun sözlərindən sonra malik Məhəmməd Ġsfahana yola düĢüb oraya
gəldi. Oranın bütün caniĢinlərini (vali) ona qoĢuldu. Həmədanda əl QavĢut ibn
Kay maz əl-Hərama da qoĢuldu və beləliklə, Ġsfahanda onun yanına minə yaxın
atlı döyüĢçü toplandı.
Atabəy Pəhləva Həmədana gəlib çıxdıqda, ö z xidəmtçiləri və qulamları
ilə buradan Ġsfahana kimi o la yolu 5 günə keçərək malik Məhəmmədin üstünə
uçan ox və ya göydən düĢən ulduz kimi yürüdü...
Malik Məhəmməd və onunla o lan qoĢunlar [döyüĢdə] məğ lub olub
Xuzistana qaçdılar... Ancaq oranın hakimi onun orada qalmasına icazə vərməd i.
Bundan sonra o, ġiraza atabəy Zənginin yanına gedib onunla qaldı .
Atabəy Pəhləvan ona (Zəngiyə) məktub göındərdi: ―Əgər sən malik
Məhəmmədi qaravol alt ında sultanın ixtiyarına gönd ərməsən, mən sənin üstünə
gələcəm, ancaq sən mənimlə döyüĢə girsən, axı, məhv olacaqsan. Məndən
qaçmaq istəsən bu sənin üçün də, sənin ölkən üçün də ölü m olacaqdır ‖.
Belə olduqda, atabəy Zəngi Məhəmmədi tutub onu sultan Toğrula
göndərdi. Atabəy Pəhləvan onu alıb, Sərcahan qalasına saldı və bundan sonra
onun haqqında heç kəs heç nə bilmədi.
Ölkə atabəy Pəhləvan üçün [rəqiblərdən] təmizləndi və o, dövlətin taxttacına sahib durdu (s.135-147).
XXXIX fəsil. Sultan Rüknəddin Toğrul i bn Arslan Ģahı...
AzyaĢlı uĢaq olan sultan Toğrul heç bir iĢ ə qarıĢ mırdı, atabəy Pəhləvan
isə döyüĢçülərin və əyalət hakimlərinin (əshab əl-ətraf) ürəy inə böyük bir
qorxu salmıĢdı. Bütün hakimlər ondan qorxurdu. O, qoĢun toplayıb Azərbaycana
və Arrana gəldi, oradan gürcülərin ölkəsinə soxu ldu. Ona heç kəs müqavimət
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göstərmədiy indən, onlar (gürcülər) onunla sülh bağlayıb, tələblərin i qəbul etdilər.
Sonra o, qardaĢı Mü zəffərəddin Qızıl Arslanı Azərbaycan və Ġrana vali qoyub
Ġraqa qayıtdı. Onlar bunu qəbul etdilər. Mosul və onun əyalətlərinə də,
Ərmən iyyədə, Xiltada, Fars və onun bölgələrində, habelə yaxın vilayətlərdə və
bütün xu zistanda sultanın adına xütbə səslənməyə baĢladı. Onun buyruqları
baĢqa ölkələrdə də yerinə yetirilirdi. XarəzmĢah ona məktub göndərib, dostluq
və səmimiyyət bəsləməkdə olduğunu bildirirdi. Atabəyin ömrü boyu onunla
XarəzmĢah arasında dostluq və əmin-amalıq münasibətləri yaradılmıĢdı.
Atabəy [Xəlifən in] Ulu sarayında (dar əl-əziz) daima elçilər göndərib ehtiram,
tabelik və sədaqət bildirirdi…
Bağdaddan ona həmiĢə Ģərafətli geyimlər və xeyir-dua göndərilirdi...
Onun ölümündən sonra1 dörd oğlu qalmıĢdı. Onlardan ikisi bir anadan
doğulmuĢdu-əmir [Ġnancın] q ızı [Ġnanc] xatundan. Bunlar Ġnanc Mahmud və
Əmir Əmiran Ömər idi. Ġki baĢqa uĢağı türk q ızından 2 doğulmuĢdu və Əbu Bəkr
onun böyük oğlu idi: Türklər onun dayısı Müzəffərəddin qızıl Arslan ilə
Azərbaycanda odular, qızıl Arslanın uĢaqları olmad ığından Əbu Bəkr onun
üçün oğul yerində idi. Pəhləvanını Özbək adlı sonuncu oğlunun anası cariyə id i,
Həmədanda yaĢayırdı.
Atabəy Pəhləvan öz oğlu Əbu Bəkri A zərbaycan və Arranın hakimi
təyin edib, onun tərbiyəsini əmisi Mü zəffərəddin Qızıl Arslana tapĢırmıĢdı. Reyi,
Ġsfahanı və Ġraqın qalan yerlərini öz oğlan ları Mahmud və Əmir Əmiran Ömər
üçün ayırmıĢ, Həmədanı isə Özbəyə vərmiĢdi. Öz ö lü mündən qabaq o
oğlanlarına əmiləri Qızıl Arslan ın tabeliyində durmağı əmr et miĢdi. Ölü m onu
apardıqdan sonra hər Ģey onun vəsiyyət etdiyi kimi gedirdi. O, həm də onlara
vəsiyyət etmiĢdi ki, Sultan Toğrulun qulluğunda dursunlar, ona qarĢı bəd niyyətə
düĢməsinlər, [onun] itaətindən çıxamasınlar, onu müdafiə etsinlər, onu kö məksiz
qoymasınlar və arxasında dursunlar, onunla münasibətləri qırmasınlar, tabe
olmaqla yanaĢı, ona qarĢı çıxmay ıb bütün iĢlərində kö məyinə yarasınlar. O
vəsiyyət etmiĢdi ki, onlar [xəlifənin] itaətindən çıxmağ ı ağ ıllarına belə
gətirməsinlər və onun uzaqgörən buyruqlarını yerinə yetirməkdən qaçmasınlar,
[çünki] Əmir əl Mö`minin onlar üçün dayaqdır hər b ir çətinlik zaman ı ona
arxalan maq lazımd ır. [O], elə bir alın maz qala d ır ki, üzərin izə inadkar yağı gəlsə,
ona pənah gətirə biərsiniz.
Atabəy Pəhləvan dünyadan getdikdən sonra Müzəffərəddin Qızıl A rslan
Azərbaycanın, Arranın qoĢunlarını və Ġraq qoĢunlarının ço xunu toplayıb yola
çıxd ı. O, Həmədana gəld i, sultan Rüknəddin Toğrul və onunla olan Mah mud və
Əmir Əmiran Ömər də burada idilər. On ların anası Reydə idi.
1
2

Atabəy hicri 582 (1186/87)-ci ildə ölmüĢdür.
Adı Qətibə xatun idi.
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Atabəy Müzəffərəddin Qızıl Arslan Həmədana yaxın laĢdığı zaman
Toğrul bütün əmirlərinə və qoĢunlara mər et miĢdi ki, onu [Ģəhərə] bir günlük
yol məsafəsində qarĢılansınlar. On lar onun qardaĢını (atabəy Pəhləvanı.-Red)
qarĢıladıqları kimi, onu da adəti uyğun layiqincə qarĢılad ılar. Müzəffərəddin
Həmədana girmək istəyən kimi, sultan onun yanına, KöĢg əl-Ət iqə yola düĢdü.
O, orada atdan enib onu qarĢıladı. Atabəy Qızıl Arslan atdan enib torpağı öpdü.
Sultan onu səslədi: axı, bu, onun əmisi-Sultan Arslan Ģahın bir anadan olan
qardaĢı idi. O yaxınlaĢdı. Su ltan is ə at üstündə onu qucaqladı. Bütün döyüĢçülər
də atlara mindilər. Xid mət [qoĢunu] ilə onlar KöĢgə çatan kimi sultanın yanınca
getdilər, orada atabəy Müzəffərəddin atdan endi. Araya süfrə gətirild i. Btün
əmirlər qılıclarını q ınından çıxararaq onu qarĢısında ayaq üstə sıraya
düzülmüĢdülər. Su ltan KöĢgdən öz sarayına, atabəy Qızıl Arslan isə öz çadırına
getdilər.
Sabahısı gün atabəy Qızıl Arsla sultanın sarayına hədiyyələr, bəxĢiĢlər,
bir ço x əntiq və əcaib Ģeylər göndərdi. Hələ heĢ kəs Sultana belə Ģeylər
bağıĢlamamıĢdı.
... Onun qardaĢı arvadı, Ġnancın qızı [Ġnanc] xatun hakimiyy ətin Qızıl
Arslana keçdiyin i, atabəy Pəhləvanın oğlu Əbu Bəkrin öz əmisi qədər Ģərafət
qazandığını və vəzifəcə onu hər iki oğlundan yüks əkdə durduğunu gördükdə,
ürəyi bunlara tab gətirməd i. O, bu barədə atabəy Pəhləvanın Həmədanda
məlükləri və ən yüksək rütbəli qulamları Ay Apaya və Rusaya gizlin xəbər
göndərdi... O yazmıĢdı: ―Siz necə razı o lursunuz ki, bir caru iyə oğlu [Əbu
Bəkr] mənim oğlu mdan daha yüks əkdə duraraq, daha yüksək vəzifə tutur!
Mənim əlimdə o lan pulların, variyyətin, dinar və d irhəmlərin sayı o qədər
çoxdur ki, sizi uzun illər saxlamağa çatar. Mən istəyirəm ki, siz mən im
oğullarımı ata mind irib mənim yanıma gətirəsin iz. Mən sizin hamınızın və
sizinlə gələnlərin hamısının həyatını təmin ed irəm, nə qədər lazım o lsa, pul
xərcləyərəm, siz isə hökmdarınız atabəy Pəhləvanın qoĢunlarını bir yerə y ığın‖.
[Ġnanc] xatunun təklifin i alan kimi onlar həmin gecə yola çıxd ılar. Ġki
gen yol gəlib üçüncü gün onun uĢaqları ilə Reyə çatıb, [Ġnanc] xatuna ö zlərini
yetirdilər.
Atabəy Müzəffərəddin Qızıl A rslan onların ard ınca gəlməli o ldu. O,
Reyə çatdıqda, Ay Apaya və Rusa sultan Damqan Ģ əhərinə
qaçıdılar...Müzəffərəddin Qızıl Arslan [Reydə] bir neçə gün qaldı. [Ġnanc] xatun
və onun uĢaqları Qutluq Ġnanc Mahmud və Əmir Əmiran Ömər onun ayağına
gəldilər. Qalanı ona təslim etdilər...
Sultan Toğrul onu tərk edib Reydən çıxdı və Ay Apa və Rusa ilə
Damqana birləĢən kimi yol getdi. Müzəffərəddin bir neçə gün qaldıqdan sonra
Reydən çıxıb getdi. Ġnanc Mah mud və Xatun Savə Ģəhərinədək onun yanınca
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getdilər. Xatun ondan Sərcahana getmələrinə icazə vəməsini xah iĢ etdi. O, icazə
verdi, ö zü isə Həmədana yola düĢüb, bir neçə gün orada qaldı.
Qızıl Arslan Treydən çıxd ıqdan və onun gəlmək xəbəri Həmədana
yayıldıqdan sonra sultan Toğrul geri qayıtdı. O, Damqan v ə Girdku x mü lhüdlər
ölkəsində qalırdı. O, burada rast gəldiyi hər kəsi öldürərək ölkəni dağıdıb talan
etdi. [Sonra] Reyə qayıtdı. Əhbər hakimi, …Zəncan hakimi… və Marağa hakimi
ona qoĢuldular. Atabəy Müzəffərəddin Qızıl Arslan bunu eĢitdikdə Həmdandan
çıxıb qaçdı.
Ay Apa və rusa sultan Toğruldan söz aldılar ki, Ġnan x Mah mud onun
yanıda atası atabəy Nüsrətəddin Pəhləvan tutduğu vəzifəyə qoyulacaq; sultan
bunu yerinə yetirdi. Ġnanc Mah mud qardaĢı Əmir Əmiran Önər ilə öz əmisinin
yanından qaçdı. [On lardan ikisi də] sultanın yanında xid mətə qayıdaraq,
Həmədanda onunla görüĢdülər.
...Bağdad qoĢunları Həmədana girib bir neçə gün orada qaldılar. Atabəy
Müzəffərəddin Qızıl Arslan oraya yola gəldi. On lar onu hörmətlə qarĢılayaraq,
ağamız (mau lanə) Əmir əl-Mö`min in ən-Nəsirəlidiniillahın fərmanını ona
çatdırdılar. Xütbə o xunduqdan sonra onun titulu belə səsləndi: əl-mail əl-nəsir
əmir
əl-mö`minun (mö `minlərin əmrin in qoruyucu hökmdarı). On lar
söylədilər ki, onu (atabəy Qızıl Arslan.-Red) kö mək göstərmək onlara əmr
edilmiĢdir, onun əmrinə tabe olacaqlar, onun hökmü və buyruğu altına keçirlər... 1
Sultan Toğrul Ġsfanahdan Azərbaycana gəlib Ġzzəddin
Həsən
ibn
Qıpçaqla b irləĢdi və onların qoĢunlarının sayı artdı. Onların ixt iyarında 50 min
türkmən vardı, onlar UĢnu, Urmu, Xoy və Salmas üzərinə basqın edərək, ölkəni
soyub dağıtdılar.
Atabəy Müzəffərəddin Qızıl Arslan Həmədandan qayıdıb gəldi. O,
Həmədandan onun yanına gələn qardaĢı oğlu Ġnanc Mahmud ilə barıĢıq bağlad ı.
Onu anası [Ġnanc] xatun da oraya gəlmiĢdi. Atabəy Müzəffərəddin Qızıl Arslan
bu qadınla evlənib, Həmədanda onun otağına girdi. Xatun Həmədanda qaldı,
atabəy Müzəffərəddin Qızıl Arslan isə ölkəni dağıt mıĢ olan Toğrula və
türkmənlərə qarĢı çıxd ı. O, onların üzərinə gələrək, qardaĢı atabəy Pəhləvanın
oğlu Əbu Bəkri, Ġraq əmirləri Bazı Nurəddin Qaranı və Rey valisi Siracəddin
Kay mazı ordu baĢçıları təyin etdi. On lar türkmənlərin ö z alayına zərbə
endirərək, onları qabaqladılar və döyüĢ sıralarında düzülməyə qoymadılar; onları
əzib qovdular, bir ço xunu qılıncdan keçirib evlərin i və əmlakın ı yağ maladılar.
QoĢunlar çoxlu qənimət və ya əĢya ələ keçirird ilər.
Ġzzəddin Həsən [ibn Qıpçaq] və sultan toğrul əz-Zab çay ı yaxın lığ ında
yerləĢən əmir Həsən ibn Qıpçağın əl-Karximi qalasına çatanadək qaçdılar.
1
Sultan Toğrulun qiyamçılara qoĢulmasından sonra atabəy Qızıl Arslan Bağdad sarayına
məktub göndərmiĢdi. Xəlifə qoĢunları Bağdada bu səbəbdən göndərilmiĢdi.
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...Onlar [yenidən] A zərbaycan doğru üz tutduqda atabəy Müzəffərəddin
Qızıl Arslan onların ü zərinə hücum etdi. Su ltan Toğrul Həmdana getməli oldu,
burada atabəy Müzəffərəddin Qızıl Arslanın tərəfində onla ço xlu qoĢunları var
idi. QoĢunlar onu Ģəhərə girməyə qoy madılar üçün atabəy Müzəffərəddin Qızıl
Arslan gəlib ona çatdı. Sultan Toğrul, oların arasında olan qohumluq qanununa
bel bağlayaraq, səhvlərin in və günahlarını bağıĢlanacağını düĢünərək, atabəy
Müzəffərəddin Qızıl Arslan yaxın adamlardan b iri idi.
Atabəy Qızıl Arslan Həmədanda qaldı, o, sultan Toğrulun bütün
ölkələrini ələ keçirib bir müddət onlara hakim o ldu...
...Atabəy Pəhləvanın oğlu əmir Əbu Bəkr ö z əmisinin öldürülməsini 1
eĢidən kimi həmin gecə atlanıb A zərbaycan yola düĢdü və Naxçıvana gəldi.
Zahidə xatun atabəy Pəhləvanın arvadı idi. Atabəy Pəhləvan və onun atası
atabəy Eldəniz hakimiyyətdə olarkən Ġraq və azərbaycandan yığdıqları bütün
gəliri Naxçıvan yaxın lığ ında olan Əlincə qalasına toplamıĢdılar. Bu qala və onun
içindəki xəzinə indi Zahidə xatunun ixt iyarında qalmıĢdı.
Əmir Əbu Bəkr onun himayəsi altında tərbiyə almıĢdı, onun oğlu yerində
idi. Əbu Bəkr Naxçıvana gəlib çıxd ıqda o [Zahidə xatun.-Red], onu öz evinə
apardı, Ģəhər valisini çağ ırıb ona söylədi: ―Bu, qalanın sahibidir!‖və onu [Əbu
Bəkri] and içmək üçün yanına gətirdi.
Bütün bunlar baĢ verdikdən sonra o (Əbu Bəkr), at üstündə Gəncəyə
yollandı. Oranın əmiri onun qarĢısına çıxıb Ģəhəri ona təslim etdi. O, Ģəhəri ona
qaytararaq, orada özünə caniĢin saxladı. Bu qaydada o bir Ģəhərdən o birisinə
gedirdi, bütün Ģəhərlər də ona təslim o lurdu və beləliklə o, bütün Azərbaycana
və Arrana yiyələndi. QoĢunlar onun baĢına toplaĢdıqdan sonra o, öz atasının və
babasının yerin i tutdu.
...Ġnanc Mah mud Azərbaycana hərəkət edib Təb riz yaxın lığında dayandı.
Atasının qulamlarından bir dəstə onunla id i. Onun qardaĢı Əmir Əmiran Ömər
də burada idi. [Bir müddət] on lar orada qald ılar. On lar Təbrizə g irmək istədikdə
Ģəhərdə heç kəs buna mane olmadı.
Onlar burada istədikləri qədər [döyüĢçü] toplayan kimi Naxçıvanda olan
əmir Əbu Bəkrə qarĢı çıxıĢ etdilər. O, onların qarĢısına çıxd ı, döyüĢdə onlarla üzüzə gəld i...Günortaya kimi tərəflərin heç biri çəkilmək b ilmirdi. Bu vaxt əmir
Əbu Bəkr [Ġnancın qoĢunlarına] hücum etdi və onlar biab ırçılıq la onun
qarĢısında davam gətirmədilər. O, [bütöv] bir dəstəni əsir alana kimi onları təqib
etdi, ancaq qardaĢların ikisi də qaçıb ondan yaxa qurtara bildilər.
Ġnanc Mahmud basıld ıqdan sonra Ġraqa qaçdı. Əmir Əmiran Ömər
ġirvana getdi. Burada ġirvanĢahonu qarĢılayıb hörmət və ehtiram göstərdi, öz
1
Qızıl Arslan 1191-ci ildə növbəti içki məclisindən sonra gecəykən yatağında
öldürülmüĢdü.
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qızını ona ərə verdi, ona pul bağıĢladı, yüz at, yaraq və lazım o lan hər Ģey verdi.
ġirvanĢah onu təmin etdikdən sonra o, gürcü çarı [Tamarın] yanına yola düĢdü.
O vaxt gürcülərin çarı qadın id i. O öz əmirlərinə və qoĢunlarına əmr etdi ki,
ona (Əmir Əmiran Ömərə.-Red) hörmət göstərsinlər və istədiyini yerinə
yetirsinlər. Olar onu yaxı qarĢ ılayaraq, ata-babasının ləyaqətinə uyğun olaraq
hərəkət etdilər, ona hörmət və ehtiram göstərdilər, ona lazım olan hər Ģey:
ərzaq, atlar üçün yer, pul və geyim verdilər və sonra onu buraya gəliĢinin
səbəbini soruĢdular. O, cavab verdi: ―Biz geri çəkilərkən qardaĢımız əmir Əbu
Bəkri torpaqlarında dayanıb ondan sığınacaq gözləyirdik, [ancaq o]
qanunlarımıza uyğun olmayaraq bizə qayğı göstərməd i. Himayə və qohumluq
[qanunları] bizim to xunulmazlığımızı qoru maq və düĢmənimizə qarĢı bizimlə
birgə çıxmağ ı tələb edird i ki, onu əzin mü lkü müzü onun əlindən alaq və Ġraqda
bərqərar olaq: ancaq, A zərbaycanda arxay ınlıqla qalmaqda id i, hətta öz
adamları ilə b izim üstümü zə basqın et miĢdi. Biz ölkədən qaçaq düĢüb [günügündən] gücümüzü itirərək, ölkəmizdən qürbətə getməyə məcbur olmuĢuq. Mən
ölkəmizə, sizin yanınıza gəlmiĢəm ki, siz mənə kö mək edib qoĢun verərsiniz.
[Onda] mən onun üzərinə gedərək, onunla qarĢılaĢıb və döyüĢüb onu aradan
götürə [bilərəm]. Əgər mən onun üzərində qələbə çalıb ö lkədən qova bilərəmsə,
budur o (Arran və Azərbaycan.-Red) sizin qarĢınızdadır, nə istəyirsiniz aparın,
axı, orada sizə qarĢı duran olmayacaq!‖
Onlar ö zünün təklifi ilə razılaĢaraq, qoĢunu toplayıb hazırlaĢ mağa
baĢladılar. Onlar ĢirvanĢaha məktub yazıb onunla birgə çıxıĢ et məyi tapĢırdılar,
çünki o (ġirvanĢah.-Red) onların (gürcülərin.-Red) hakimiyyəti altına keçmiĢdi
və onlara xərac vərird i. Arran qoĢunlarından ayrılmıĢ bəzi dəstələr də onun
(Əmir Əmiran Ömər) baĢına toplandılar; bunlar sonralar onun yanında yaxın v ə
yüksək vəzifə tut maq istəyənlərdi, yalnız buna görə onunla birgə getmək
arzusu ilə yanırdılar. Türkmənlərdən də bir dəstə toplaĢıb onun yanına gəlmiĢdi.
Bunlar hamısı bir-b irinə qarıĢaraq atabəy Məhəmməd Pəh ləvan oğlu əmir ƏbuBəkr (onları qarĢılamağa) çıxd ı. O, qoĢunları toplayıb döyüĢçülərini səslədi,
onlara qarĢı mövqe tutub döyüĢə hazırlaĢdı.
...Əmir Əmiran Ömər gürcü qoĢujnlar və müslimlər ilə geri qayıtdı
(qələbədən sonra.-Red). Onlar Gəncəyə çatdılar, onun yaxın lığ ında dayanıb
Ģəhərin [əmirə] təslim olmasını tələb etdilər. (ġəhərdən) cavab verdilər: ―Sən
buraya tək gəlmiĢ o lsaydın, biz sənə Ģəhəri verərdik. Ancaq sən bura ka firlər
yığnağı ilə gəld iyindən biz Ģəhəri sənə verə b ilmərik, çünki bu dinsizlərin sənə
xəyanət edib, Ģəhəri tuta biləcəklərindən qorxuruq. Onda biz uĢaqlarımızla
birlikdə əsir aparılacağıq, kiĢilərimiz və ailələrimiz isə qılıncdan keçiriləcəkdir.
Belə b ir iĢə yol vərilərsə, bu sərhəd səmt ində (əs-səqr), islam məmləkət ində
onları əlinə keçməmiĢ bir Ģəhər qalmaz. Onda islamın dayaqları y ıxılıb yo x
olar...‖
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Onlar Ģəhəri ona vərmədilər. (Əbu Bəkrin qoĢunları) geri çəkilən vaxt
döyüĢdə məğlub o lmuĢ bir neçə əmir Gəncə Ģəhərində sığınacaq tapmıĢdı, buna
görə gürcülər anlayırd ılar ki, Ģəhərdə yaĢayanların istəyi olmadan onu ala
bilməyəcək və döyüĢ yolu ilə də ələ keçirə b ilməyəcəklər... 1 (s. 148-164).

III BÖLMƏ
AZƏRB AYCAN XIII-XVIII YÜZĠLLƏ RDƏ MONQOL
BASQINLARI ÇAĞI
VƏ SONRAKI DÖVRÜN QAYNAQLARI
21. ĠB N Ə L-NƏSĠR. ―ƏL-KAMĠL FĠ-T-TARĠX‖
İbn əl-Əsir (1160-1234) XIII əsrin görməkli ərəb tarixçisidir.
Mesopatomiyada, Cəzirət ibn-Ömərdə doğulmuĢ, ö mrünün çoxunu Mosulda
keçirərək orada da ölmüĢdür. Ümu mdünya tarixi s əpkisində yazdığ ı 12 cild lik
―Mükəmməl tarix‖ (―Əl-kamil fi-t-tarix‖) adlı əsəri onu daha da tanıtmıĢdır.

1
Gəncə uğrunda mübarizənin gediĢi Z.M. Büyadovun adı çəkilən əsərində verilmiĢdir
(bax:s. 94-111).
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Əsərin tariximiz üçün ən dəyərli hissəsi müəllifin Ģahidi olduğu hadis ələr,
o cümlədən monqolların istilası və əsarəti, xarəzmĢah Cəlaləddinin yürüĢü və s.
barədə yazılarıdır. Həmin kitab ərəb iĢğallarından baĢlayaraq 1231-ci ilə qədər
davam edən hadisələri əks etdirən Azərbaycan tarixi ilə bağlı ola hissəsi Muxtar
Əfəndizadə tərəfindən ərəb dilindən azərbaycancaya çevrilmiĢ və çap
olunmuĢdur. (bax: Ġbn əl-Əsit. Əl-kamil fi-ti tarix. B., 1959). AĢağıda vərilən
mətn həmin çapdan götürülmüĢdür. Mətndə Muxtar Əfəndizadənin çev irməsinə
bəzən kiçik dü zəliĢlər edilmiĢdir.

Tatarların 1 islam ölkəsinə qarĢı çıxıĢı haqqında
Bu hadisə ço x ağ ır və iyrənc olduğu üçün mən b ir neçə il bunu
yazmaqdan çəkindim. Ġslamın və müsəlmanların ö lü m xəbərin i kim asanlıqla
yaza bilər və kim onu sakitcəsinə söyləyə bilər?
KaĢ, anam məni doğ mamıĢ olsaydı, yaxud da mən bu hadisələrdən əvvəl
ölmüĢ və tamamilə unudulmuĢ olaydım!
Bütün xalq ların, xüsusilə müsəlmanların düçar o lduğu bu müsibət elə bir
müsibətdir ki, gecələr və gündüzlər onun mislini doğ mamıĢdır. Əgər b ir adam―Allah-təala dünyanı yaratdığı zamandan indiyədək dünya belə bir bəlaya düçar
olmamıĢdır!‖ -deyərsə, doğru demiĢ olar. Çünki tarixlər indiyə qədər buna yaxın
olan və buna bənzəyən heç bir hadisə görülməmiĢdir.
Tarixdə qeyd olunan hadis ələrdən ən böyüyü, Bu xt ən-Nəsrin 2 yəhudilərə
elədiyi zü lm onları qırmaq və Beyt əl-Müqəddəsi 3 dağıtmaqdan ibarətdir. Bu
mə`lunların dağıtdığı Ģ əhərə nisbətən Beyt əl-Müqəddəs nədir? Bu Ģəhərlərin hər
biri iki Beyt əl-Müqəddəs qədərdir. Bunların qırdığ ı əhaliyə nisbətən yəhudilər
nədir? əhalisi tamamilə qırılan bu Ģəhərlərin hər b irində öldürülən adamların
miqdarı yəhudilərdən qat-qat ço xdur. Yəq in ki, Yə` cuc və Mə`cuc4 dövründən
baĢqa dünyanın axırına qədər xalq bu cür hadisə görməyəcəkdir.
Dəccal belə onun dalınca get məyənləri öldürəcək, onun dalınca gedənlərə
rəhm edib bağıĢlayacaqdır. Bunlar, tatarlar isə, bir nəfəri də salmaq qoymadılar;
arvadları da, kiĢiləri də, uĢaqları da, hamısını öldürdülər. Hamilə arvadların
qarnını yarıb, çağaların ın da çıxarıb ö ldürdülər.

Ġbn əl-Nəsir monqolları ―tatarlar‖ adlandırır.
Buxt-ən-Nəsr – Babilistan hökmdarı II Navuxodonisor (e.ə. 602-562-ci illər).
3
Beyt əl-Müqəddəs-Yerusəlim Ģəhəri, II Navuxodonisor iki dəfə e. ə. 597 və 586-cı ildə bu
Ģəhəri ələ keçirib, əhalisinin bir hissəsini qırmıĢ, qalanını isə Babilistana köçürmüĢdü.
4
Yə`cus və Mə`cus- Ģərq vilayətlərində tez-tez adları çəkilən naməlum xalq.
1
2
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―Doğrudan da biz A llaha məxsusuq və doğrudan da ona qayıdacağıq!‖
Ġlahi bu nə fəlakətdir? Onun qığılcımları bütün ətrafa yayıldı və zərəri to xundu.
Bu hadisə küləyə məruz qalan buludlar kimi bütün ölkəyə yayıldı. ―Böyük və
yüksək olan allahdan baĢqa qüvvət və qüdrət yoxdur‖.
Çin ətrafında çıxmıĢ bir qovn KaĢğar və Balasağun 1 kimi Türküstan
vilaləytlərinə gəldilər. Sonra
oradan Səmərqənd, Bu xara və qeyri
Mavəraunnəhr 2 Ģəhərlərinə getdilər və oraları alıb gələcəkdə söyləyəcəyimiz
iĢləri gördülər.
Sonra onlardan bir hiss əsi Xorasana 3 keçib oran ı aldı, dağıtdı, əhalisini
öldürdü və qarət etdi. Sonra Reyə, Həmədana, əl-Cəbəl vilayətinə və Ġraq
sərhədinə qədər getdi. Sonra Azərbaycan və Arran v ilayətlərinə gəlib, bir ildən
də az müddətdə onları misli görünməmiĢ bir surətdə dağıtdı və əhalisinin ço xunu
öldürdü. Ço x az miqdarda qaçıb qurtaran oldu. Sonra Azərbaycandan və
Arranda qurtarıb Dərbəndə və ġirvana gedərək, o tərəfdəki Ģəhərləri aldılar.
Oranın padĢahı yaĢayan qaladan baĢqa, heç bir yer salamat qalmadı. Oradan da
da Allan 4 , Ləzkistan 5 tərəfə, o tərəflərdə yaĢayan mü xtəlif millətlərin üstünə
getdilər. Qırğın və soyğunçuluğu oralarda da geniĢləndirdilər. Sonra əhalisinin
çoxu türklərdən ibarət o lan Qıpçaq vilayətinə getdilər. Onlara qarı durnaların
hamsını ö ldürdülər, salamat qalanları meĢələrə və dağların baĢına qaçıb
ölkələrindən uzaqlaĢdılar. Bunlar Qıpçaq ölkəsini 6 zəbt edilər. Bu hadisələrin
onlar sürətlə və az b ir zamanda törətdilər. Hər yerdə ancaq yürüĢ etdikləri qədər
ləngiyird ilər, artıq dayan mırdılar.
Onlardan [tatarların] bu hissəsindən baĢqa bir dəstəsi də Qəznəyə7 ,onun
ətrafına və Hindistan, Sicistan 8 və Kirman 9 vilayətlərindən qonĢu ölkələrə

Balasığan və KaĢğar- ġərqi T ürküstanın Ģəhərləri və mühüm mədəniyyət mərkəzləri. XI
yüzilin görkəmli türk alimləri Mahmud KaĢğari və Yusuf Balasuğunlunun yaĢayıb-yaratdığı Ģəhərlər.
2
Mavəraünnəhr (ərəbcə; hərfən: çaydan o t ərəfdəki yer)- Amu Dəryanın sağ t ərəfindəki
vilayətləri ümumiləĢdirən ad; 7-8-ci yüzilliklərdə meydana çıxır. Sonralar Amu Dərya və Sır Dərya
arasındakı ərazi belə adlanırdı.
3
Xorasan pəhləvi dilində ―Xvarasan‖, (hərfən ―gündoğar‖, ―Ģərq‖)-3-18-ci yüzilliklərdə
indiki Ġranın Ģimal-Ģərqi, T ürkmənistanını cənubu və Əfqanıstanın Ģimal və Ģimal-Ģərq torpaqlarının
adı.
4
Alanaların ġimali Qafqazda yaĢadığı torpaqlar.
5
Ləkzistan (ləkzilərin) ləzgilərin yaĢadığı Cənubi Dağıstan ərazisi.
6
Qıpçaq ölkəsi. DəĢti-Qıpçaq XI-XV yüzillərdə Tyan ġanın qərb ətəklərindən Dunaya
qədər torpaqlar türkdilli qıpçaqların (rus mənbələrində-polovəslər) adını daĢıyırdı. Qıpçaq ölkəsi
dedikdə, ilk növbədə ġimali Qafqaz və ġimali Qaradəniz çöllərini əhatə edən ərazi baĢa düĢülür.
7
Qəznə-Qəznəvilər dövltinin baĢ Ģəhəri; Əfqanıstanda, Kabul Ģəhərindən cənubdadır.
8
Sicistan, Seistan?- Ġranın Ģərqində vilayət.
9
Monqolların Azərbaycana birinci yürüĢün (1220-1222) nəzərdə tutulur. Həmin yürüĢdə
monqollara Cebe noyon və Subetey bahadır hökmdarı (1210-1225).
1
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keçmiĢdilər. On lar burada da indiyə qədər qulaq lar eĢit məmiĢ vəhĢiliklər
etmiĢdilər.
Bütün dünyanı zəb et miĢ Ġskəndər belə bir tezlikdə dünyaya nail olmuĢdu.
O, fəth etdiyi yerlərə on ildə malik ola bilmiĢdi. Bir nəfəri də öldürməmiĢdi.
Əhalidən yalnız özünə tabe olmayanları tələf ed irdi bunlar isə bir ilə qədər qısa
zamanda abad, əxlaqca tərbiyəli və ədalətli əhalisi olan bir ço x gözəl və mədəni
yerlərə malik odular. Bunların keçmədiyi yerlərin əhalisi də qorxusundan yata
bimir və bunların gələcəyini gözləyird i. Bun ların azuqəyə və kö məyə ehtiyacı
yox idi. Çünki yanlarında qoyunları, qaramalları, ilxılara v ə qeyri heyvanları var
idi. Ancaq onların ət ini yeyib dolanırdılar. M inik olduğunu bilməzdilər. Bun lar
bir yerə endikdə, kənardan heç bir çey almağa ehtiyacları olmazd ı.
Bunların din inə gəldikdə, günəĢ doğarkən ona səcdə edərlər, heĢ bir Ģeyi
haram saymazlar, bütün dördayaqlı heyvanları, hətta iti, donuzu və qeyrilərini də
yeyərlərdi. Nikah tanımazdılar, arvad bir neçə kiĢin in əlindən keçdikdən sonra
alardılar. Anadan olan uĢaq öz atasının kim olduğunu bilməzdi.
Ġslam və müsəlmanlar heç b ir millət in düçar o lmadığ ı müsibətlərə düçar
oldular.
...Tatarlar gedib Həmədana yaxınlĢadıqda, Həmədan hakimi yüklərlə pul,
paltar, dördayaqlı heyvan və baĢqa Ģeyləri götürüb onların qabağına çıxd ı və
Ģəhər əhalisi üçün onlardan aman tələb etdi. Onlar Ģəhər əhalisinə aman verib,
oradan Zəncana tərəf getdilər. Orada da ikiqat art ıq fitnə-fəsad törədib Qəzvinə
getdilər.
Qəzv in əhalisi bunlardan qaçıb Ģ əhər qalasına sığındı. Bunlar əzvin lilıər
ilə müharibə etdilər və vuruĢmada artıq dərəcədə fəaliyyət göstərdilər. Qılınc
zoruna Ģəhərə gird ilər. ġəhər əhalisi isə Ģəhərin içində də onlarla vuruĢdu. Hətta,
bıçaqlarla b ir-b irini öldürdülər. Hər iki tərəfdən saysız-hesabsız ada qırıld ı.
Ondan sonra tatarlar Qəzvindən çıxd ılar.
Qəzv in əhalisindən ölənlərin sayı 40 mindən artıq oldu.
Tatarların Azərbaycan gəlməsi haqqında
QıĢ düĢdükdə, tatrlar Həmədan və əl-Cəbəl vilayətindəki Ģiddətli soyuğu
və qalın qarı görüb Azərbaycana tərəf hərəkət etdilər və yolların üstündə rast
gəldiləri kəndlri kəndləri və Ģəhərləri yu xarıda nağıl etdiyimiz kimi soydular,
dağıtdılar və yandırd ılar.
Azərbaycan hakimi Özbək ibn Pəhləvan 1 Təbrizdə oturdu. On lara qarĢı
çıxmadı və onlara müharibə et mədi. Çünki o, ö z peĢ əsinə, gecə və gündüz
içməklə məĢğul id i. Ayıq o lmurdu. Onlara adam gönd ərib, pul, paltar və
1

Özbək ibn Pəhləvan-Azərbaycan Atabəylər dövlətinin sonuncu hökmdarı (1210-1225).
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dördayaqlı heyvan vermək Ģərtilə barıĢıq etdi və bu Ģeylərin hamısın ı heyvanlara
yükləyib onlara göndərdi. On lar da oradan hərəkət edərək qıĢlamaq üçün dəniz
sahillərinə get mək istədilər. Çünki orada soyuq az və heyvanlar üçün otlaq yeri
çox olurdu. Onlar gedib Muğan çatdılar. Yo lda gürcü vilayətlərinə də baĢ
çəkdilər. Gürcü lərdən on minə qədər əsgər və döyüĢçü onlara qarĢı çıxd ı. On lar
vuruĢdular, gürcülər basıb qaçdı və ço xları da öldürüldü. Bundan sonra gürcülər
basılıb qaçdı və ço xları da öldürü ldü. Bundan sonra gürcülər Azərbaycan hakimi
Özbəyə adam göndərib ö zlərini tatarlardan müdafiə et mək üçün ittifaq təklif
etdilər. Onlar qıĢın axırında toplaĢmaq qərarına gəld ilər. Sonra bunujn hakimi
Xilat 1 və əl-Cəzirə ölkələri hakimi Malik əl-ƏĢrəf ibn Məlik əl-Adilə də adam
göndərib bu ittifaqda iĢtirak et məsini xah iĢ etdilər. Gürcülər zənn ed ird ilər ki,
tatarlar qıĢı orada, Muğanda keçirəcəklər. On lar isə bu cür et mədilər. Oradan
vaxt ından əvvəl tərpənib Gürcüstana tərəf getdilər. Özbəyin qullarından AquĢ2
adlı b ir türk də gəlib bunlara qoĢuldu. Bu AquĢ dağlarda və düzlərdə yaĢayan
türkmənlər, kürdlər və qeyri əhalin i bir yerə y ığıb ö z ətrafına ço x adam toplad ı.
Ondan sonra tatarlara qoĢulmaq məqsədilə onlara b ir adam göndərdi. Tatarlar da
onun bir irqdən, b ir nəsildən olduğunu nəzərə alaraq, hətta gedib Tiflisə
yaxınlaĢdılar.
Bunlar (tatarlar) Tiflis ə yaxınlaĢdıqca, gürcülər toplaĢıb mü kəmməl
silahlandılar və bunlara qarĢı çıxd ılar. Öz adamları ilə b irlikdən silahanlandılar
və bunlara qarĢı çıxd ılar. Öz adamları ilə birlikdə ən əvvəl AquĢ onlara çatdı.
Ço x bərk vuruĢdular və hər iki tərəf möhkəm durdusa da, AquĢun yoldaĢlarından
çox adam qırıld ı. Bu halda tatarlar onların kö məyinə yetiĢdilər. Gü rcülərin iĢi
çətinləĢdi və onlardan da ço x adam q ırıldı.
Gü rcülər tatarlara qarĢı dura b ilməyib basıldılar və p is bir halda qaçdılar.
Hər tərəfdən onların üstünə qılınc tökü ldü, ço xluğundan qırılanları saymaq
mü mkün olmad ı.
Bu əhavalat bu ilin (617/1220) zil-qə`də ay ıda oldu. Ondan sonra tatarlar
salamat qalan vilayətləri talan et məyə baĢladılar. Bunlar qədim zaman lardan bəri
eĢidilməmiĢ yaramazlıq lar törətdilər.
Bir kiçik tayfa Çin Hüdunundan çıxdı, bir il tamam olmamıĢ o [u zaq]
yerdən gəlib Ərmən iyyəyə çatdı. Həmədandan gəlib Ġraqa keçd i. Allaha and
olsun, mən Ģübhə etmirəm ki, bir zaman keçəcək, bizdən sonra gələn o xucular bu
hadisələri yazılmıĢ gördükdə buna inanmayacaq və haqlı olaraq bunu əqldən
uzaq bir iĢ hesab edəcəklər.

1
2

Xilat-Van gölü rayonunda vilayət və Ģəhər.
AquĢ, Nəsirəddin Aqu-Atabəy Özbəyin Arandakı hakimi.
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Onlar bunun doğruluğuna inansalar, bizim yazdıq larımızla bərabər, bizim
zaman ımızda yazan bütün tarix yazanların əsərlərinə baxsın lar. Bu hadisələr
bütün aləmə yayıldığından, istər alim, istyərsə də cahil, hər kəs onu bilir.
Allah müsəlman lara və islama elə adamlar göndərsin ki, o adamlar onları
qorusun və öz nüfuz dairəsinə yığsın.
Müsəlmanlar həm ço x qüvvətli düĢmənlərə ü zləĢdilər, həm də ö z
qarınları və tənasül alətindən baĢqa bir Ģey düĢünməyən padĢahlara malik
oldular.
Peyğəmbər, allah ona rəh mət etsin və ona salam o lsun, gəldiyi
zamandan bu vaxta qədər müsəlman lar [tatarlar] verdiyi zəh mət və iĢgəncə
qədər əziyyət görməmiĢdilər.
Bu kafir düĢmən (tatarlar) Mavəraünnəhr vilayətini tapdaq etdilər, ona
sahib oldular, onu xaraba qoydular. Daha sonra, onların b ir hiss əsi (Ceyhun)1
çayını keçib Xo rasana getdi, oranı aldı. Xorasanı da ora kimi dağıtdılar. Sonra
Reyə, əl-Cəbəl ölkəsinə və A zərbaycana getdilər və nəhayət, gürcülərə çatıb
onlara da qalib gəldilər.
Tatarların Marağ anı alması haqqında
618 (1221-22)-ci ilin səfər ayında tatarlar A zərbaycanın Marağa Ģəhərini
zəbt etdilər. ĠĢ belə oldu: ―Biz yu xarıda tatarların 617-ci ildə Gü rcüstana nələr
etmiĢ olduqların ı söyləmiĢdik. 618-ci il daxil olduqda, onlar Gü rcüstan
ölkəsindən çıxıb getdiıər. Çünki, onlar
böyük və qorxu lu bir qüvvət,
müharibəsiz alın maz keçidlər qarĢısında olduqlarını bildilər. Ona gör də oradan
dönüb Təbrizə gəldilər. Onların belə adəti var idi. Onlar bir Ģəhərə gedib orada
çətinlik gördükdə, dərhal qayıdardılar.
Onlar gəlib Təbrizə çatdıqda, Təbriz hakimi pul, paltar və dördayaqlı
heyvan verib onları razı saldı. Onlar oradan çıxıb Marağaya getdilər və onu
mühasirə etdilər; Marağanı müdafiə edə biləcək bir hakimi yo x id i. Çünki onun
hakimi Rəvanduz2 qalasında oturan bir arvad id i.
Peyğəmbər, allah ona rəh mət etsin və ona salam o lsun,-demiĢdir ki, ―Bir
qövmün hakimi arvad olsa, o qövmə n icat yoxdur‖.
Bunlar Marağanı mühasirə etdikdə, Ģəhər əhalisi bunlarla vuru mağa
baĢladı. Bunlar bu Ģəhrə qarĢı manacaqlar qoydular və onlara yaxın lĢadılar.
Bunların adəti belə idi: b ir Ģəhərə qarĢı müharibə etdikdə, öz əllərində oan
müsəlman əsirlərini irəli keç irib müharibə edər və Ģəhərə yaxın laĢardılar.

Ceyhun çayı-Ami Dərya.
Rəvanduz (Rumi dej) qalası-Marağa hakimi Sülafi Xatunun (Atabəy Özbəyin gəlini)
iqamətgahı.
1
2
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Müharibəni müsəlmanlar baĢlardı, əgər müharibə et məyib qayıtsaydılar, onları
özləri ö ldürərdi; ona görə də istəməyərəkdən müharibəni o [mühasirə edilən
Ģəhərin] əhalisi və bu yazıqlar ( əsir müsəlman lar) edirdi. Necə ki, deyərlər: ―Sarı
rəngli at kim irəlidə gedir, -boğazlan ır, geri qalır-yaralan ır‖. Onlar (tatarlar)
özləri isə müsəlmanlardan arxada gedird ilər və ölən lər də əsir müsəlman lar
olurdu. On lar [isə] salamat qalırdılar.
O Ģəhəri mühasirə edib b ir neçə gün dayandılar. Nəhayət, səfər ayının
dördüncü günündə zorla o Ģəhərə girib qılınclarını sıyırdılar və Ģəhər əhalisindən
saysız-hesabsız qırd ılar. On lar lazım o lan nə vardısa, hamısın ı qarət etdilər və
lazım olmayan Ģeylərində hamısın ı yandırd ılar. Ġnsanlardan bəzisi qaçıb onlardan
gizlən miĢdi. Onlar əsir müsəlmanları tutu deyirdilər: ―Siz qapı-qapı gəzib
―tatarlar köçmüĢ-getmiĢdir‖, -deyə bağırın‖. Bunlar (əsirlər) səslədikdə,
gizlənənlər çıxır və tutulub öldürüldü.
Mən özüm eĢitdim ki, bir tatar arvadı bir evə girmiĢ və o evdə olan
camaatı qırmıĢ, o adamlar isə bunu kiĢi hesab etmiĢdilər, q ılıncın ı yerə
qoyduqdan sonra arvad olduğnu bilmiĢlər. Bir də o Ģəhər əhalisin in bəzisindən
eĢitmiĢdim ki, tatarlardan bir kiĢi, içərisində yüz kiĢi o lan həyətə girib, onları birbir öldürmüĢ, heç bir kəs ona mane olmamıĢdı. Ġnsanlar o qədər rudan
düĢmüĢdülər ki, ö zlərin i müdafiə et mirdilər. ―Ümüdsizlikdən allaha sığınırıq
deyirdilər.‖
Ondan sonra olan (tatarlar) Marağadan keçib Ġrbi1 Ģəhərinə tərəf getdilər.
Bu xəbər Mavsildə bizə çatdı, b iz də qorxuya düĢdük; hətta bəzi adamlar q ılınc
qoxusundan vətənini tərk et mək fikrinə düĢdü.
Tatarların Azərbaycana yürüĢü, Ərdəbili və
Qeyri Ģəhərləri zəbt etmələri haqqında
Tatarlar Həmədandan qurtarıb Azərbaycana tərəf hərəkət etdilər və
Ərdəbilə gəld ilər. Ərədbili alıb o rada böyük qırğ ın etdilər və Ģəhərin ço x
hissəsini dağıtdılar. Sonra oradan çıxıb Təbrizə tərəf yönəldilər.
O zaman Təbrizin hakimi ġəms-əd-din ət-Tuğrai idi. O, Təbriz əhalisi
arasında ittifaq yarat mıĢdı.
Təbrizin əsl hakimi Özbək ibn-Pəh ləvan oranı buraxıb get miĢdi. Çünki
o, fəaliyyətsiz [ölkəni idarə et mək qalmayan] bir əmir id i. Gecə-gündüz içki ilə
məĢğul idi. Bir-iki ay bayıra çıxmaz və kimsəyə görünməzd i. Birdən bir təhlü kəli
hadisə eĢitdikdə, qorxudan əlk-ayağı titrərdi. A zərbaycan və Arran tamamilə
onun ixtiyarında idi. O is ə ona qarĢı gələn düĢməndən ölkən i müdafiə et məkdə
allah ın yaratdığı adamların ən acizi, bacarıqsızı idi.
1

Ġrbil Ģəhəri, orta əsrlərdə Mosul Atabəyliyinə tabe olmuĢdur.
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Tatarların Həmədandan çıxıb gəlməkdə o lduqlarını eĢitdikdə, ö zü
Təbrizi buraxıb Naxçıvana get miĢ və arvad-uĢaqlarını da, özündən
uzaqlaĢdırmaq üçün Xoya göndərmiĢdi.
Bundan sonra bu Tuğrai deyilən adam Ģəhərin idarəsin i öz əlinə almıĢ,
əhalini bir yerə toplamıĢ, onların arasında ittifaq düzəlt miĢ və ö zlərini düĢmədən
müdaifə üçün onlarda ruh yüks əkliyi yarat mıĢdı; naümid və düĢkün ruhlu
olmanın p is nəticələrini onlara anlat mıĢdı. Odur ki, onun çalıĢması v ə bacarığı
ilə Ģəhəri möhkəmləndirilmiĢdi.
Tatarlar gəlib bu Ģəhərə yaxınlaĢdıqda, Ģəhər əhalisinin onlara qarĢı
hazırlan mıĢ və onlarla vuruĢmağı itt ifaq et miĢ, Ģ əhəri möhkəmlət miĢ, barıları və
xəndəkləri düzəlt miĢ olduqlarını eĢitdikdə, adam göndərib onladan pul və paltar
istədilər. Təbrizlilər hər iki tərəfin razılığı ilə bir qədər pul və s. ayıraraq onlara
göndərdilər; onlar da bu sərvəti alıb, o radan çıxd ılar və Sərab Ģəhərinə gəldilər.
Sərab Ģəhərini qarət etdikdən və orada yaĢayanları tamamilə qırd ıqdan
sonra, oradan köçüb Arran Ģəhərlərindən olan Beyləqana getdilər. Oraya gedib
çatan qədər yol üstündə Ģəhərləri və kəndləri qarət etdilər, dağıtdılar və əhalidən
gücləri çatanları öldürdülər. Gedib Beyləqana çatdılar, onu mühasirə etdilər.
Beyləqan əhalisi sülh danıĢığı aparmaq üçün onlardan bir nümayəndə istədi.
Onlarda ö z böyüklərindən və piĢdarlarından birini nümayəndə olaraq Ģəhərə
göndərdilər.
Nü mayəndə gəldikdə, Ģəhər əhalid i onu tutub öldürdü. Tatarlar dərhal
onların üstünə gedib müharibəyə baĢladılar və bir qədər vuruĢduqdan sonra 613
(1221)-ci ilin Ramazan ayında zorla Ģ əhəri aldılar. Qılıncı sıyırıb kiçik, böyük
və arvad buraxmadılar. Hamısını qırdılar. Hətta, hamilə arvadların qarınlarını
yarıb, çağalarını çıxartdılar və öldürdülər. Özləri də arvadları zorlay ıb sonra
öldürdülər. Onlar bəzən bir həyətin və ya bir evin qapısından girir, orada olan
adamları bir-b ir ö ldürür və araxayın o lurdular. O adamlardan heç biri onlara əl
qaldırmırdı.
Tatarlar Beyləqanı və ətrafın ı qarət edib dağıtdıqdan sonra Gəncə
Ģəhərinə tərəf hərəkət etdilər. Gəncə Arran v ilayətlərin in anası (mərkəzi) id i.
Ancaq tatarlar ora əhalisinin ço xluğunu, Ģücaətini, gürcülərlə o lan müharibədə
kiĢilik və qoçaqlıq göstərmiĢ olduqların ı və bu Ģəhərin olduqca möhkəmliy ini
bildikləri üçün oraya yaxın gedə b ilmədilər. Ancaq Ģəhər əhalisinə adam
göndərib, onlardan pul və paltar istədilər. ġəhər əhalisi də onların istədiklərini
verdi; onlar da o radan çıxıb getdilər.
Tatarların Ģirvan Dərbəndinə gəl məsi
və orada gördükləri iĢlər haqqı nda
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Tatarlar Gü rcüstandan qayıtdıqda, ġirvan Dərbəndinə getmək istədilər.
Əvvəlcə gedib ġamaxı Ģəhərini mühasirə etdilər və onun əhalisi ilə müharibəyə
baĢladılar. ġamaxılılar bir müddət bu mühasirəyə dözdülər. Sonra tatarlar
nərdivanlar qayırıb Ģəhərin d ivarları ü zərinə qalxd ılar. Bəziləri deyir ki, on lar
dəvədən, qaramaldan, qoyundan və baĢqa heyvanlardan, habelə özlərin in və
özgələrinin mey itlərin i və baĢqa Ģeyləri toplayıb bir-birin in üstünə yığdılar, bir
təpə düzəltdilər. ġəhər ü zrənidə yüksələn bu təpənin üzərinə çıxıb, Ģəhər əhalisi
ilə atıĢdılar. ġəhər əhalisi yenə dözdü. Müharibə üç gün Ģiddətlə davam etdi.
ġəhər əhalisinin basılmağına az qalmıĢdı. Əhali ö z-ö zünə dedi: ―Qılınca sarılmaq
lazımd ır. Bizə qılıncadan qurtuluĢ yoxdur, səbr etmək və Ģərəflə ölmək hər
Ģeydən yaxĢıdır‖.
Bu gecə bu cür davam etdilər; [təpə kimi qalan mıĢ] cəmdəklər
iylən məyə baĢladılar və çürüyüb töküldülər. Tatarlar üstünə çıxacaq təpədən
məhru m o ldular və müharibə edə bilmədilər. Ancaq təzədən yenə barılara
yaxınlaĢdılar və müharibəyə baĢladılar.
Nəhayət, Ģəhər əhalisi bezib yoruldu və zəiflədi. Tatarlar Ģəhəri alıb çıx
adam ö ldürdülər. Ço x mal, pul qarət etdilər və Ģəhər əhalisinin kökünü kəsdilər.
Buradan qurtardıqdan sonra, gedib Dərbənddən o tərəfə keçmək
istədilərsə də bacara bilməd ilər. Ona görə də Dərbəndin padiĢahı ġirvanĢaha1 bir
adam göndərib bunlarla ö z arasında barıĢıq danıĢığı aparmaq üçün elçi
göndərməsini təklif etdilər. ġirvanĢahlarda öz yaxın adamlarından on nəfərini bu
məqsəd üçün bunların yanına göndərdi.
Tatarlar bu adamlaran birini ö ldürüb, qalanlarına deilıər: ―Əgər siz
Dərbənddən keçəcək yolu bizə göstərsəniz sizə, aman vəriləcək, yo xsa bunun
kimi sizi də öldürəcəyik!‖
Bu adamlar [məcbur olub] dedilər: ―Bu Dərbənddir, əlbəttə, buraya
baĢqa yol yo xdur. Ancaq burada Ģimala keçmək üçün baĢqa yerlərə n isbətən
daha asan bir yer vardır‖.
Sonra tatarlar oadamlala gedib, onların göstərdiyi yerdən Dərbəndi
keçərək, onu arxada qoydular.
Qı pçaql arın bir qisminin Azərbaycana girməsi
və onların gürcülərə qarĢı
törətdikləri hadisələr haqqı nda

1
Dərbəndin padaĢahı ĢirvanĢah-I GərĢəps ehtimalına görə, ġirvanĢah I GərĢəsp ibn
Fərruxzad (1204-1224).
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Tatarlar Qıpçaq vilayətini zəbt edikdən sonra qıpçaqlar
ətrafa
dağılıĢ mıĢdılar. On lardan bir tayfa da rus vilay ətinə getdi. Bir hissəsi öz
ölklərindəki dağlıq lara qaçdı və bir hissəsi də ġirvan Dərbəndinə gəldi.
ġirvan Dərdəndinin RəĢid 1 adlı bir hakimi vardı. Qıpçaqlar onun
[yanına] adam göndərib dedilər: ―Tatarlar Ģəhərlərimizi, yerlərimizi zəbt,
mallarımızı qarət etdilər. Biz sənin yanına gəlmiĢik ki, sənin vilayətində yerləĢib
oturaq. Biz sənin qulunuq, sənin üçün [müharibə edərik], vilayətlər fəth edərik,
sən bizim padıĢahımızsan‖.
RəĢid bunlardan qorxub sözlərini qəbul et mədi. Sonra bunlar yenə
RəĢidə adam göndərdilər və dedilər: ―Biz övladlarımızı, arvadlarımızı b ir qul
kimi sənin yanına rəhn (girov) qoyarıq, onlar sənin əmrinə tabe olarlar!‖
RəĢid yenə onların tələbini qəbul et mədi.
Belə olduqda onlar Ģəhərdən azuqə satın almaq üçün onlara imkan
verilməsini təvəqqi etdilər və dedilər: ―Biz Ģəhərə on-on girər və bizə lazım olan
Ģeyləri alıb Ģəhərdən çıxırıq‖.
RəĢid onların bu xah iĢini qəbul etdi.
Onlar böyük-böyük gəlib, Ģəhərdən istədiklərin i alıb çıxdılar. Bir az
sonra onların baĢçılarından biri RəĢidin yanına gedib dedi: ―Mən XazərĢahın
qulluğunda olmuĢam, özü m müs əlmanam, dinin məni sənə xeyirli məsləhət
verməyə sövq etdi. Sən b ilməlisən ki, qıpçaq əhalisi sənin düĢmənindir; on lar
səni aldatmaq istəyir, sən onları ö z vilayətində yerləĢ məyə qoyma, sən mənə
əsgər ver, mən gedim onlara müharibə edib, onları bu vilayətdən çıxardım‖.
RəĢid də bunun dediyi kimi etdi: Öz əsgərlərindən ona bir bölük əsgər
qoĢub, silah və baĢqa Ģeylər verdi.On lar gedib qıpçaqlardan bir bölüyünə hücum
etdilər. Onlardan bir h issəi öldürüldü və bir hissəsi də qarət edild i. On lar buna
qarĢı hərəkət et mədilər: ―Biz ġirvanĢah RəĢid padĢahın quluyuq. Əgər belə
olmasayıdı, b iz onun əsgərləri ilə vuruĢardıq!‖
Qıpçaq baĢçısı RəĢidin qoĢunu ilə birlikdə sağ-salamat qayıdıb gəldi.
RəĢid sevindi. Bu hadis ədən sonra qıpçaqlar olduqları yeri buraxıb, oradan
çıxd ılar və üç gün yol getdilər. Bu qıpçaq RəĢidə dedi ki, mən onların dalınca
əsgər göndərmək istəyirəm. RəĢid də onun istədiyi qədər əsgər verməsini əmr
etdi.
O, qıpçaq baĢçısı, q ıpçaqlarının izi ilə gedib, onların dalında gedən
dəstlərinə yetiĢdi və onlar vuruĢub qənimət aldı.
Bu halda qıpçaqlardan kiĢili-arvadlı böyük bir cəmiyyət ağlaya-ağlaya
və saçlarını yola-yola bir ölü tabutu ilə onun bunlara hücum edən əsgərlərin
ko mandanı olan qıpçağın yanına gəldilər və tabutu yerə qoyub onu əhatə etdilər
və ağlamağa baĢladılar. Ko mandana dedilər: ―Bu ö lən sənin yaxın dostun
1

RəĢid-Dərbənd hakimi; S.AĢurbəylinin ehtimalına görə, ġirvanĢah I GərĢəspin qardaĢı.
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filankəsdir, vəsiyyət eləmiĢdir ki, b iz onu sənin yanına gətirərək, onun sən harda
istəsən, orada basdırarsan, biz də sənin yanında olaq‖.
O, tabutu və onun yanına yığılıb ağlayanları götürüb ġirvanĢah RəĢidin
yanına qayıtdı və ona məlu mat verdi ki, bu ölü onun ən yaxın dostlarındandır.
Onu özü ilə gətirmiĢdir. Qohu mları da onun yanında olmaq v ə onun dəfn
mərasimini ö zləri icra et mək istəyirlər. Bu sözə görə RəĢid onların Ģəhərə
girməsinə icazə verd i. O da onları gətirib Ģəhərdə düĢürtdü. Bu gələn camaat
həmin ko mandanlar birlikdə gəzir, o, ata mindikdə bunlarda minir, o, RəĢidin
qalasından çıxd ıqda bunlar da çıxır, onun yanında oturur; v ə özləri və arvadları
onunla içki içirlər.
Bu ―ölənin arvadı‖ RəĢidin xoĢuna gəldi. Halbuki bu adam ölməmiĢdi.
Bu iĢ Ģəhərə girmək üçün bir h iylə id i. Həmin ―ö lmüĢ‖ adam bunlarla b irlikdə
bu məclislərdə otururdu; RəĢid isə bunu bilmirdi. Tabutdakı adam q ıpçaq
baĢçıların ın ən böyüklərin id i.
Bunlar bu hal ü zrə bir neçə gün burada qaldılar. Qıpçaqlar hər gün
bölük-bölük qalaya gəlird i. Qalada ço x q ıpçaq toplandı.
Bunlar RəĢidi tutub onun vilayətinə sahiblənmək niyyətində idilər.
RəĢid zirəklik edib qalan ın qızılı qapısından çıxdı və qıpçaq ġirvana getdi.
Onlar dərhal qalanı aldılar və Ģəhər əhalisinə dedilər: ―Biz sizin üçün
RəĢiddən xey irliyik‖. Onlardan sonra qalan yoldaĢlarını da qaytarıb, oraya
gətirdilər. ġəhərdə onlar silah ların hamısını yığdılar və RəĢidin bu qalada olan
mallarını zəbt etdilər. Sonra ordan çıxıb , Qəbələyə getdilər. Bu (Qəbələ) o
zaman gürcülərin əlində idi. Orada düĢdülər və onu mühasirə etdilər.
RəĢid onların qalanı buraxıb getdiyini eĢitdikd ə qayıdıb oraya gəldi və
yenə öz qalasına sahib olub, orada qalan qıpçaqları ö ldürdü.
Qəbələdə olan q ıpçaqlar bunu [RəĢidin qayıdıb ö z qalas ına sahib
olduğunu] bilmiĢdilər. Ona görə bir bölük qıpçağı o qalaya göndərdilər. RəĢid
bunları da əvvəlkilər kimi öldürdü.
Bu xəbər q ıpçaqlara çatdı. Dərbənddən qayıtsalar da qalanı almağa
ümidləri yo x idi.
Bunlar Qəbələni mühasirə etdikləri zaman, Qəbələ hakimi xəbər
göndərib onlara demiĢdi ki: ―Mən gürcü padĢahına adam göndərərəm. O sizə
çox xələt və pul göndərər. Özdə biz sizə ilt ifat edib, bu yeri alarıq‖.
Ona görə də qıpçaqlar onun vəziyyətini soruĢmaqdan əl çəkmiĢdilər.
Sonradan isə yenə pozğunluğa və soyğunçuluğa əl atıb, Qəbələ mahalını
tamamilə qarət etdilər. Oradan köçüb Arran Ģ əhərlərindən olan Gəncənin
yaxınlığındakı müsəlman yerinə gedib yetiĢdilər. A zərbaycan hakimi Özbəyin
qulluğunda olan Gəncə əmir KüĢxarə onlara (qıpçaqlara) qarĢı əsgər göndərin,
onları öz vilayətinə girməyə qoymadı. Onlara bir adam da göndərib dedi ki: ―Siz
ġirvan hakimini aldatdınız və onun qalasını zəbt etdiniz! Ondan sonra Qəbələ
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hakimini aldatdınız, onu da soydunuz, dağıtınız! Bundan sonra heç kəs sizə
etibar et məz!‖
Onlar cavab verdi: ―Biz ancaq sizin padĢahınıza qulluq et mək üçün
gəlmiĢdik. ġirvan Ģahı b izi sizin tərəfə keçməyə qoy madı. Ona görə də b iz onun
vilayətinə girdik və qalasını zəbt etdik. Sonra da heç bir Ģeydən qorxunuz
olmadığı halda ö zü müz onları buraxıb getdik. Qəbələ, hakiminə gəlincə, o sizin
düĢməninizdir. Əgər b iz gürcülərin yanına gəlmək istəsəydik, ġirvana Dərbəndi
yolu ilə gəlməzdik. Çün ki, o yol ço x çətin və uzaq bir yoldur. Biz onların
vilayətinə həmiĢə gəlib-getdiyimiz düz yol ilə gələrdik. Biz [sizi inandırmaq
üçün] sizə rəhnlər də göndəririk. KüĢxarə bunu eĢitdikdə razılaĢıb onlara getmək
üçün hərəkət etdi. Qıpçaqlar bunun gəldiyini eĢitdikdə, onlardan böyük
əmirlərin ikisi atlandı və bir az da əsgər götürüb onun qabağına çıxd ı. Əmirlər və
əsgərlər gəlib KüĢ xarə ilə üzləĢdikdə, ona təzim etdilər və dedilər: ―Biz əhdimizə
vəfa və sultanınıza qulluq et məkdən baĢqa heç bir niyyətimiz o lmadığ ına sizi
inandırmaq üçün sənin qabağına belə az qüvvə ilə çıxd ıq‖.
KüĢxarə köçüb Gəncə yaxın lığ ında yerləĢməy i onlara əmr etdi və
onlardan birinin qızı ilə evləndi. Sonra əhvalatı yazıb öz ağası Özbəyə b ild ird i.
Özbək də onlara xələt verməyi və onları Gülgün dağında yerləĢdirməyi
KüĢxarəyə əmr etdi. Bu da əmri ira etdi. Gürcü lər qorxuya düĢüb onlara qarĢı
basqın hazırlamaq üçün toplandılar. Bu xəbər Gəncə əmiri KüĢxarəyə çatdı, o
qıpçaqlara yenidən gəlib Gəncənin yanında yerləĢməyi əmr etdi. Onlar da
qayıdıb Gəncəyə yaxın b ir yerdə oturdular.
Sonra qıpçaq əmirlərindən biri ö z adamlarından bir qədəri ilə gürcülərin
üstünə gələrək onlara qarĢı basqın etdi. On lardan bir ço xunu öldürdü, əsir tutdu
və var-yo xlarını əllərindən ald ı Gürcü lər tamamilə məğ lub oldular. Sonra
qıpçaqlar yerə qayıd ıb, əvvəlki kimi Gülgün dağında yerləĢdilər.
Bunlar Gülgündə yerləĢdikdən sonra qıpçaqların baĢqa bir əmiri ö z
yoldaĢı kimi gürcülərə qarĢı çıxmaq və onun etdiyimi kimi hərəkət et mək fikrinə
düĢdü. KüĢxarə bu xəbəri eĢitdikdə, ö zü gürcülərin vəziyyətini öyrənincəyə
qədər adam göndərib, o əmirə hərəkət ini dayandırmağı əmr etdi. O əmir isə
dayanmadı, ö z adamları ilə b irlikdə gürcü vilayətinə gedib, oranı soymağa,
dağıtmağa və qənimət aparmağa baĢladı.
Gü rcülər ö zləri b ildikləri yol ilə bundan irəliyə keçdilər. Bu [Qıpçaq
əmiri] gedib onlara çatdıqda, gürcülər bun aqarĢı müharibəyə baĢladılar, buna və
bunun yanındakılara qəflətən ön tərəfdən hücum etdilər. Qılınclarını iĢə salıb
bunların ço xunu öldürdülər və almıĢ olduqları bu qənimət ləri əmirlərin
əllərindən ald ılar.
Bu əmir sağ qalanlarla birlikdə ço x p is vəziyyətdə qayıdıb Bərdəyə
gəldi. Oradan KüĢxarəyə yazıb ö zünün və əsgərlərinin onun yanına gəlməsini və
intiqam almaq üçün onunla birlikdə gürcü lərin üstünə gəlməsin i xahiĢ etdi.
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KüĢxarə bunların xahiĢin i qəbul et mədi və bunları hədələyib dedi: ―Siz
mən im sözü mə baxmayıb ö zbaĢına iĢ gördünüz. Ona görə də bircə atlı da olsun
sizə göndərmərəm!‖
Onlara adam göndərin KüĢxarəyə vermiĢ olduqları rəhnləri geri istədilər.
KüĢxarə onu da verməd i. Belə olduqda qıpçaqlar b ir yerə y ığılıb, o rəhnlərin
əvəzinə müsəlman lardan bir ço x adam tutdular. O yerin əhalisindən olan
müsəlman lar bir yerə toplanıb qıpçaqlardan intiqam almaq üçün onlarla
müharibəyə baĢladılar. Onlardan bir ço xu öldü, sağ qalanlar is ə ġirvana qaçdı.
ġirvana tərəf gələnlər Ləkzistana keçdilər. Müsəlman, gürcü, ləkz və
qeyrilərindən ibarət əhali onların zəifliyindən istifadə edərək bunları soymaq
təĢəbbüsündə oldular. On lar qıpçaqları tamamilə məhv etdilər: öldürdülər,
soydular, əsir aldılar və qul götürdülər. ĠĢ bu yerə çatdı ki, onlardan tutulmuĢ
qıpçaq qullar ġirvan Dərbəndinə çox ucuz q iy mətə satılırdı.
Gürcülərin Beyləqanı qarət etməsi haqqında
619 (1222)-ci ilin ramazan (fevral) ay ında gürcülər ö z vilayətlərindən
Arran vilayətinə tərəf hərəkət edərək Beyləqan Ģəhərinə gəldilər.
Yu xarıda söylədiyimiz kimi, bu Ģəhəri tatarlar dağıy mıĢ və qarət
etmiĢdilər. Tatarlar buradan çıxıb Qıpçaq vilayətinə getdilər. Sağ qalan
beyləqanlılar qayıdı gəlmiĢ və mü mkün olduğu qədər tikililəri təmin et miĢdilər.
Bu arada gürcülər gəlib o Ģəhərə girdilər və sahib oldular.
Bu yerlərdə olan müsəlman lar gürcülərə alıĢ mıĢdılar. Gürcülər b ir yeri
aldıqda, pul sərf edib o ranı abadlaĢdırırlar. Sonra da oradan qayıdıb ged ərdilər.
Bir sözlə, demək o lar ki, on lar düĢmənlərin n isbətən ən yaxĢısı id i.
Bu dəfə də gəlib buranı aldıqda müs əlman lar zənn etdilər ki, onlar yenə
keçmiĢdəki kimi rəftar edəcəklər. Ona görə də onların buranı almasına çıx da
mane o lmadılar. Özləri də onlardan qaçmadılar. Gürcülər isə Ģəhəri aldıqdan
sonra əhaliyə, qılınc qald ırıb, tatarların etdikləri qırğ ını və soyğunu təkrar etdilər.
Azərbaycan vilayətləri hakimi Özbək ibn Pəhlivanda Təbrizdə oturur.
Bir xeyirli iĢ görmürdü. Vaxt ını ancaq yemək, içmək, sərxoĢluq və məiĢət
pozğunluğu ilə keçirirdi.
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Cəlal-əd-dini n Azərbaycanı al ması haqqı nda
622 (1225)-ci ildə Cəlal-əd-din 1 Azərbaycanı zəbt etdi. Əhvalat belə o ldu:
yuxarıda söylədiyimiz kimi Cəlal-əd-din Dəquqədən hərəkət etdi, Marağaya
gəldi və onu fəth etdi. Orada oturub Ģ əhəri təmir et məyə baĢladı bu Ģəhər onun
çoxĢuna gəlmiĢdi. O, Mağaraya çatdıqda qardaĢı Qiyas -ədinin dayısı əmir Ġğan
Taisinin ondan iki gün əvvəl Həmədan üstünə gəldiyi xəbəri ona yetiĢdi.
Həmin bu Ġğan Taisi 50 min at lıdan artıq əsgər toplayıb Azərbaycanın
bir ço x yerlərini qarət etdikdən sonra dəniz ətrafında o lan Arran Ģəhərlərinə
getmiĢ, soyuq az olduğuna görə oralarda qıĢlamıĢdır. Sonra ikinci dəfə olaraq
yenə Azərbaycanı soya-soya Həmədana qayıtmıĢdı.
Onun Həmədanın ın gəlməsinin xəbəri xəlifə Ən-Nəsir-Əddinillahın ona
məktub göndərib Həmədana get məsini əmr et məsi idi; Həmədanı və baĢqa
yerləri ona iqta vermiĢdi. O da ona əmir olduğu kimi o yerlərə sahib olmaq
üĢün gəlmiĢdi.
Cəlal-əd-din bunları eĢitdikdə ö z at lıları ilə birlikdə gedib gecə vaxt ı
Ġğan Taisiyə çatdı. Ġğan isə bura yerləĢib və Azərbaycan və Arrandan qənimət
alımıĢ o lduğu ilxını, qatırları, eĢĢ əkləri, mal-qaranə və qoyunları tamamilə ö z
qərargahı ətrafına buraxmıĢdı.
Cəlal-əd-din gəlib bunları mühasirəyə aldı. Sabah açıldı. Ġğan Taisinin
əsgərləri Cəlal-əd-d inin əsgərlərin i və sultanın baĢındakı çətiri gördülər. Bunun
Cəlal-əd-din o lduğunu bildilər və rudan düĢdülər və onlar Dəquqədə olduğu
zənnində id ilər.
Ġğan Taisi öz arvadını (Cəlal-əd-din in bacısın ı), onun yanına
göndərdi.Cəlal-əd in də ona aman verdi və onu yanına gətirdi. Onun əsgərləri də
Cəlal-əd-dinə tabe o ldular. Cəlal-əd-din ona öz əsgərlərindən olmayan baĢqa
əsgərlər verincəyə qədər Ġğan Taisi təkcə əsgərsiz qaldı. Cəlal-əd-d in oradan
Mağaraya qayıtdı. Çünki, ora onun xoĢuna g əlir və ora ilə maraqlan ırd ı.
Azərbaycan və Arran hakimi Özbək ibn Pəhləvandan Cəlal-əd-d inin
qorxusundan Təbrizdən çıxıb Gəncəyə getdi. Cəlal-əd-din Təbrizdə vali, əmir və
rəis o lan Ģəxslərə adam göndərib, onun əsgərlərinin azuqə və s. alması üçün
onların Ģəhərə gəlməsinə icazə istədi. Onlarda onun xahiĢin i qəbul edib ona itaət
1
Cəlal-əd-din-XarəzmĢah Məhəmmədin oğlu; sultan Cəlal-əd-din Manqburnu 1225-ci ildə
Azərbaycanı zəbt edərək, 1231-ci ilə kimi onu öz hakimiyyəti altında saxlamĢdı.
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göstərdilər. Əsgərlər Ģəhərə gəlib-gedir. Ərzaq, geyim və s. satır və alırdılar.
Ancaq əhalinin mallarına da əl uzad ırdılar. Onlar bu və digər Ģeyi alır, pulunu öz
kefləri istədiyi qədər verdilər. (A ldıqları Ģeyin əsl dəyərini verdilər).
Buna görə Təbriz əhalisindən bir neçəsi Cəlal-əd-dinə Ģikayət etdi.
Cəlal-əd-din onlara nəzarətçi göndərdə və onlara əmr etdi ki, Təbrizdə otursun
və əsgərlərin əlini Təbriz əhalisindən yığsın. Əgər əsgələrdən bir adam zü lm
etmək istəsə, onu tutub atsın. Bu nəzarətçi də orada oturub əsgərlərə zü lm
etməyə qoymad ı.
Özbəyi arvadı sultan Toğrul ibn MəlikĢah ibn Məhəmməd ibn Toğrul ibn
Arslanın qızı idi. Bu arvad Təbrizdə oturub ərinin vilayətlərinə hamilik ed ird i.
Əri isə həmiĢə öz kefində, yeməkdə, sərxoĢluqda, iĢrətdə idi.
Sonra Təbriz əhalisi məzkur nəzarətçidən Ģikayət eləməyə baĢladı və
dedi: ―Bu bizə gücü müzdən art ıq Ģeylər təklif edir‖.
Cəlal-əd-din əmr verdi ki, hər kəs ancaq gücü çatdığı qədər vergi versin.
Ondan sonra onlarda belə etdilər. Bu arada Cəlal-əd-d in gedib Təbrizi beĢ gün
mühasirə edərək, oranın əhalisi ilə Ģiddətli mübahisə etdi və Ģəhərə yaxınlaĢdı.
Əsgərlər qalan ın barısına çatdı. Bundan sonra Ģəhər əhalisi itaət etmək qərarına
gəlib, adam göndərdilər və Cəlal-əd-dindən aman istədilər. Çünki, Cəlal-əd-din
bunları töh mət edir və deyirdi: ―KeçmiĢdə siz b izim müsəlman yoldaĢlarımızı
öldürdünüz və baĢlarını da kafir tatarlara göndərdiniz!‖
Bu hadisə 621 (1224)-ci il hadisələri arasında keçmiĢdir. Təbrizliklə buna
görə də Cəlal-əd-dindən qorxurdular. Ġndi bunlar aman istədikdə, Cəlal-əd-din
bunların onların atasının yoldaĢlarına elədiklərin i və öldürdüklərin i onlara
xatırladı. Bunlar isə özlərin in heç b ir günahı olmad ığını, bu iĢlərin bunların
hakimlərinin görmüĢ olduğunu qeyd etdilər. Hakimlərini bu iĢdən dayandırmağa
gücləri çat mad ığını da irəli sürdülər.
Cəlal-əd-din bunların üzürünü qəbul edib, onlara aman verd i. Sonra
bunlar [təbrizlilər] Özbəyin arvadına da aman verməsini və onun Azərbaycanda
və baĢqa yerlərdə olan malına-puluna və qeyri iĢlərə to xunmamasını Cəlal-əddindən xahiĢ etdilər. O, bunlarn bu xah iĢini də qəbul etdi və bu ilin rəcəb ayının
17-sində Ģəhərə sahib oldu.
Sonra Cəlal-əd-d in Özbəyin arvadını Xoya göndərdi və onu ötürmək üçün
yanınca bir bölük əsgər və rütbəli adam da təyin edib ona qulluq et mələrini əmr
etdi. On lar onu aparıb Xoya qoydular və qayıtdılar.
Cəlal-əd-din Təbrizə köçüb gəldi və əmr verd i ki, Təbriz əhalisindən onun
yanına gəlmək istəyənlərin heç birinə mane olmasınlar. Əhali də çəkin məyib
onun yanına gəldi, onu təbrik etdi. O da onları yaxĢı qəbul etdi, onlarla ədalətli
rəftar etdi.
Onlara daha ço x yaxĢılıq lar edəcəyini vəd etdi və dedi: ―Siz mən im
Mağarada etdiyim yaxĢılıqları, xaraba ikən oran ı abadlaĢdırdığ ımızı gördünüz;
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indi də mən im sizinlə necə ədalətli keçinəcəyimi və Ģəhərimizi necə
abadlaĢdıracağımızı görəcəksiniz‖.
Cəlal-əd-din cü mə gününə qədər orda oturdu və cümə [namazında] hazır
oldu. Xətib xütbə o xuduğu və xəlifəyə dua etdiyi zaman, o ayaq üstə qalxıb dua
qutarıncaya qədər ayaq üstə durdu; ondan sonra yenə oturdu. Sonra gedib
Özbəyin çoxlu pul sərf edib tikdirmiĢ olduğu çox gözəl və baxçalara baxan
eyvanına çıxdı, dedi: ―Bu yer tənbəllərin yerid ir və b izə yaramaz!‖
Ondan sonra bir neçə gündə orada dayanıb, ətraf yerlərdən bir qədərin i də
zəbt etdi. Sonra qoĢunlarını oradan çıxarıb gürcü vilay ətinə göndərdi.

Gürcülərin Cəlal-əd-dindən qaçması haqqı nda
Biz keçən illərdə gürcülərin müsəlman v ilayətlərində: Xilatda və
ətrafında, A zərbaycanda, Arranda, Ərzən-ər Ru mda və ġirvan Dərbəndində nələr
olduqların ı yazmıĢdıq.
Bu yerlər [gürcü] vilayətinə qonĢu və müsəlmanların qanlarını axıtdıq ları,
mallarını, pulllarını qarət etdikləri yerlərdir. Onlar bu yerlərdə hökmran id i,
müsəlman lar onların əlin in zəlil və həqir bir halda yaĢayırdılar. Onlar hər gün
bu yerlərə hücum edir, qan tökür və onları istədikləri qədər [xərac o laraq] pul
verməyə məcbur edird ilər.
Bu hadisələrdən hər birini eĢitdiyimiz zaman biz və cəmi müsəlman lar
allah-təalaya yalvarırdıq ki, islama və müsəlmanlara onları qoruyacaq, onlara
kö mək edəcək, onların intiqamını alacaq bir adam (padĢah) yetirsin.
Azərbaycan hakimi Özbəyə gəldikdə, bu adam öz qarnının və tənasül
arzu larının təmin i ilə məĢğul idi. SərxoĢluqdan ayılmazdı! Əgər ittifaqən ayılsa
da, ymurta döyüĢdürməklə məĢğul olurdu. Bunun bu iĢi padiĢahlardan heç biri
haqqında eĢidilməmiĢdir.
O, heç bir xeyirli iĢlə maraq lan maz və ö z mənliyin i sevməzdi. Onun
ölkəsi zəbt edilir, əsgərləri ö zbaĢınalıq edir (qanunsuz olaraq, xalqın malına əl
uzadır), rəiyyəti əldən düĢürdü. Elə bir vəziyyət yaranmıĢdı ki, hər kəs istəsə
baĢına bir qədər adam toplayıb gəlir və onların vilayətlərin i, yu xarıda Bağdi,
Ġbək əĢ-ġami və Ġğan Taisidən danıĢarkən, söylədiyimiz kimi, basıb alardı.
Allat-təala bu vilayətlərin yazıq əhalisinə mərhəmət nəzəri ilə baxın
Cəlal-əd-dini onların onlara göndərdi. O da gördüklərimizi gürcü lərin baĢına
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gətirdi. Ġslamın, müsəlmanların intiqamını onlardan ald ı. Biz də indi bu xüsusda
danıĢmağa baĢlayırıq.
Сəlal-əd-din ilə gürcülər arasında olan müharibə bu ildə olmuĢdur.
Cəlal-əd-din bu tərəflərə gəldiyi zaman lardan bəri həmiĢə deyirdi: ―Mən gürcü
vilayətlərinə get mək, onlarla müharibə et mək və onların yerlərini fəth etmək
istəyirəm‖.
O Azərbaycana sahib olduqdan sonra, gürcülərin yanına gedib öz
məqsədini bildird i. Gü rcülər onlara cavab verdi: ―Tatarlar da bizə hücum
etmiĢdilər. Onlar sənin atanın üstünə gəlmiĢdilər. Atan torpaq və əsgər cəhətincə
çox böyük və çox qüvvətli olduğu halda sənə bəlli olduğu kimi, onlar sizin
yerlərinizi aldılar. Biz isə onlardan qorxmadıq və axırda da salamat qurtardıq‖.
Gü rcülər bu cavabı verdikdən sonra əsgər toplamağa baĢladılar və
yemiĢ mindən ziyadə döyüĢçü hazırladılar.
Cəlal-əd-din onların üstünə gedib Dvin Ģəhərini aldı. Bu Ģəhər indi
gürcülərin əlindədir. Yu xarıda söylədiyimiz kimi [gürcü lər] vaxt ilə oranı
müsəlman lardan almıĢdılar. Oradan [Dv in Ģ əhərindən] yenə onların (gürcülərin)
üstünə gedin üzləĢdilər. ġiddətlə vuruĢdular, hər iki tərəf ço x müqavimət
göstərdi, nəhayət gürcülər basılıb qaçdı. Cəlal-əd-din isə [qaçanları] bütünlüklə
öldürməyi və onlardan birini də sağ qoymamağı əmr etdi.
Biz ö zü müz təhqiq etdiyimizə görə, onlardan 20 min adam öldürüldü
və əyanlardan çoxu əsir düĢdü. Əsirlərin arasında ġalva da vard ı. Onlar tamamilə
məğ lub oldular.
Bütün Gürcüstan səgərlərinin baĢ ko mandanı olan Ġvani də basılıb qaçdı.
Bu onların (bütün gürcülərin) baĢçıları və əsas istinadgahları idi. Onların
padiĢahı yox idi, ancaq məmləkətləri var id i.
Ġvani qaçdı. Onu təqib edən adam ona çatdıqda [Ġvani] yol üstünd ə
qalalardan b irinə girib ora da gizləndi. Cəlal-əd -din ora mühasirəçi qoyub onu
qaladan çıxmağa qoymad ı. Sonra əsgərlərin i Gürcüstanın hər tərəfinə yaydı.
əsgərlər [əhalini] soydular, öldürdülər, əsir götürdülər və Ģəhərləri dağıtdılar.
Əgər Təbrizdən onu geri çağırmaq xəbəri gəlməsəydi, o, zəh mətsiz və
məĢəqqətsiz o yerləri alacaqdı. Çünki əhali tamamilə məhv o lmuĢdu: bir parası
öldürülmüĢ, bəzisi əsir alın mıĢ və baĢqaları da öz yurdundan uzaq düĢmüĢdü.
Cəlal-əd-dini n Təbrizə qayıtması, Gəncəni al ması və
Özbəyin arvadınl a evlənməsi haqqı nda
Cəlal-əd-din gürcüləri məğlub etdikdən sonra və gürcü vilayətlərinə
girdikdən sonra əsgərlərini o v ilayətlərə yaydı və əsgərlərin in ö z qardaĢı Qiyas
əd-dinin ko mandası altında dayanmasına əmr verib Təb rizə qayıtdı.
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Onun qayıtmasının səbəbi bu idi ki, o, Ģəhəri mühafizə və əhalin i idarə
etmək üçün öz əvəzində ġərəf əl-Mülkü Təbrizə qoyub getmiĢdi. Təbrizin
baĢçısı və ən tanınmıĢ adamı ġəms əd-din ət-Tuğraninin baĢqa əmirlərlə birlikdə
Cəlal-əd-dinə qarĢı üsyan edib
Ģəhəri Özbəyə qaytarmaq
məqsədilə
sözləĢdikləri Cəlal-əd-d inə çatdı.
Onlar (ġəms-əd-din və ona tabe o lanlar) belə zənn edird i ki, Cəlal-əddin gürcü vilayətinə getsə də, onlara qarĢı dura bilməyəcəkdir. Çünki Özbək ilə
gürcülər birləĢib onun üstünə gələcək və onu pozub basacaq, o da qaçacaqdır.
Onlar belə hesab edidilər ki, Cəlal-əd-din on lardan ehtiyat edərək, gürcü
vilayətlərinə tərəf yavaĢ-yavaĢ gedəcək və yolda ləngiyəcək. Bunlar bu məqsəd
ilə ittifaq etdikdə vəzir ġərəf əl-Mülk bundan xəbərdar olub, əhvalatı Cəlal-əddinə bild irmiĢdi.
Cəlal-əd-din gürcü mahalına yaxınlaĢdığı zaman bu xəbər ona çatdı. O,
bu [xəbəri] kimsəyə açıb söyləmədi. Gürcülərə tərəf gedib onlarla qarĢı-qarĢıya
gəldi, vuruĢdu, qalibiyyət qazandı və onları qovdu. Gürcülərin iĢini b itirdikdən
sonra öz əsgəri əmirlərinə söylədi: ―Mənə Təbrizdən belə bir xəbər çat mıĢdır.
Siz bu yerlərdə dayanın, ələ keçirdiklərinizi ö ldürməkdə və bacardığın ız qədər
vilayətləri dağıt maqda davam edin. Bu xəbər sizdə ruh düĢkünlüyü və qorxu
törədə biləcəyinə görə gürcülərə basılmazdan əvvəl bunu sizə bild irməyə
qorxdu m‖.
Onları orada qoyub özü Təbrizə qayıtdı. Təbrizin baĢçısı ət-Tuğraini və
qeyrilərin i tutdu. [Üsyanı təçkil edən baĢçını] Ģəhərdə gəzdirməyi, əhalidən zorla
aldığı Ģeyləri ondan alıb sahibinə verməyi öz adamlarına əmr etdi. O baĢçı ço x
zülm et miĢdi. Əhali sevindi. Ondan sonra onu öldürdü. Qalan baĢçıları dustaq
etdi.
Cəlal-əd-din iĢlərini qurtarıb Ģəhərin hakimiyyətini ö z əlinə ald ıqdan
sonra Özbəyin arvadı sultan Toğrulun qızı ilə evləndi. Bunu nikah etmək Ģər`ən
düzgün idi. Çünki Özbəyin ö z qullarından birini öldürməyincə dair bu arvadın
təlağına and içmiĢ olduğuna Ģahid vardı: ―Əg ər o qulu öldürsəm, arvadım
məndən boĢdur‖- demiĢdi; sonradan onu öldürmüĢdü. Bu anda o arvad talaqdan
düĢmüĢ olduğuna görə Cəlal-əd-din onu özünə bikah edə bildi.
Cəlal-əd-din bir zaman Təbrizdə dayandı. Sonra oradan Gəncə Ģəhərinə
qoĢun göndərdi. Onlar gedib Gəncəni aldılar. Özbək isə Ģəhərdən çıxıb Gəncə
qalasına girdi və orada özünü möhkəmlətdi.
Mən belə eĢitdim ki, Cəlal-əd-din in əsgələri bu qalanın ətrafındakı
kəndlərə əziyyət verirdilər. On ları qarət edib dağıdırd ılar. Özbək Cəlal-əd-dinə
yazıb Ģikayət etdi: ―Mən öz yaxın adamlarıma belə bu cür nalayiq iĢlər
görməyə icazə vermird im; təvəqqə edirəm ki, bu kəndlərə əl uzadanların əlini
yığasan!‖ Cəlal-əd-d ində o qalanı ö z əsgərlərinin və qeyrilərin in Ģər üzündən
qorumaq üçün oraya gözətçilər qoydu.
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Tatarların Azərbaycana hücumu 1 və orada
etdikləri iĢlər hqqı nda
628 [1230-31]-ci ilin əvvəlində tatarlar Mavəraünnəhr vilayətlərindən
gəlib A zərbaycana çatdılar.
Biz yu xarıda onların Mavəraünnəhei necə iĢğal etdikləri, Xorasan və
baĢqa vilayətləri necə soyduqlarını, Ģəhərləri və kəndləri dağıd ıb əhalin i necə
qırdıq larını söyləmiĢdik.
O zaman
onların hökü mət i Mavəraünnəhrdə möhkəmlən miĢ və
Mavəraünnəhr ölkəsi abadlaĢmağa baĢlamıĢdı. On lar orada Xarəzm Ģəhəri kimi
böyük Ģəhər tikmiĢ, Xorasan tərəfləri isə xaraba qoy muĢdular. Müs əlmanlardan
heç bir adam o tərəfdə yerləĢib yaĢamğa cəsarət et mirdi.
Tatarlar gəldikdə onlar kiçik dəstələr ilə ətrafa yürüĢ edərək, gözlərinə
nə görünən nə vardısa, soymaqda idilər. Ölkələr baĢdan-baĢa dağılmıĢdı. Bun lar
bu hərəkətlərindən əl çəkmirdilər. Hətta 625 [1227-28]-ci illərdə onlarla Cəlaləd-din arasında yu xarıda söylədiyimiz hadisələr olmuĢ və onlar o vəziyyətdə
qalmıĢdılar.
Yu xarıda söylədiyimiz kimi Cəlal-əd-din Əla`əd-din Keyquban və əlƏĢraf tərəfindən basıldıqda, Ġs maili mü lhüdlərin in baĢçısı tatarlara adam
göndərib, Cəlal-əd-d inin məğlubiyyəti səbəbilə zəifləmiĢ olduğunu bildirir,
fürsətdən istifadə edib, onun üstünə gəlməyə onları tərğ ib edird i. Onların Cəlaləd-dinə qalib gələcəyinə zamin olurdu.
Cəlal-əd-din isə əxlaqca po zulmuĢdu, məmləkət ini də pis idarə ed irdi.
O, özünə qonĢu olan padĢahlardan düĢmənlik et mədiyi, mülkünü almadığı və
qonĢuluq münasibətini pozmadığ ı b ir padĢah qoymamıĢdı.
Bu aĢağıdakılar onun tədbirsizliy inin nəticələridir:
Ġsfahanda ilk meydana çıxd ığı zaman əsgər toplayıb Xuzistana getdi,
xəlifəyə aid olan ġuĢtər Ģəhərini mühasirə etdi.
Oranı mühasirə etdikdən sonra yenə xəlifəyə aid olan Dəquqəyə gedib
oranı qarət etdi, ço x adam ö ldürdü.
Sonra Özbəyin ixt iyarında olan Azərbaycanı iĢğal etdi.
Oradan gürcüstana getdi və onları məğlub edib, onlarla düĢmən oldu.
Sonra Xilat hakimi Məlik əl-ƏĢraf ilə düĢmən oldu.
Sonra Ru m məmləkətləri hakimi Əla -əd-din ilə düĢmən oldu.
Ġsmaililər də düĢmənçilik edərək, onların vilayətlərini qarət etdi, ço x
adamlarını q ırd ı və özlərin i də hər il müəyyən vergi verməyə məcbur etdi.
1
Monqolların Azərbaycana ikinci hücumu 1231-ci ildə baĢlamıĢ, 1239-cu ildə
Azərbaycanın tamamilə zəbt edilməsi ilə bitmiĢdi.
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Qalan lar ilə də belə rəftar etdi. Ona görə hamı ondan uzaq oldu və ona
əl tutmad ı.
Ġsmaili baĢçısının tatarlara çatan məktubları Cəlal-əd-dinin ü zərinə
qalxmağa çağ ırırd ı, onlardan bir dəstə təcili gəlib, onların vilayətinə girdi. Rey,
Həmədan və bunlar arasında ola yerləri zəbt etdi. Sonra Azərbaycana gedib
oranı dağıtdı, soydu və əhalisindən ələ keçənləri öldürdü.

Tatarların Muğ anı al ması haqqı nda
628 (1230-31)-ci ildə tatarlar A zərbaycan ölkəsindən olan Marağanı
mühasirə etdilər. əvvəlcə ora əhalisi onları Ģəhəri girməyə qoymad ı. A mma sonra
aman vərilmək Ģərtilə təslim o lmağı qəbul etdilər. Tatarlar onlara aman verib,
Ģəhəri təslim et miĢdilər. Orada adam ödürsələr də, ço x q ırğ ın et mədilər. ġəhərə
vergi toplayan adam qoydular. Tatarların Ģöhrəti ətrafa yayıld ı, A zərbaycan
əhalisinin qorxusu artdı.
Biz islama və müsəlmanlara kö mək et məyi ancaq allah-təaladan rica
edirik. Çünki biz islam padĢahlarında cihada və dinə kö mək et mək həvəsi olan
bir adam görmürük. Onların fikri öz keflərinə, eyĢ-iĢrətə və öz rəiyyətlərinə
zülm et məyə malikdir.
Mənə görə, bu (padĢahlar) düĢməndən daha çox qorxuludur.
....Mənə onlardan (tatarlardan) elə Ģeylər söyləmiĢlər ki, insanlar
qorxudan ona inanmazlar. Deyirlər ki, onlardan b ir kiĢi bir ço x adam toplan mıĢ
kəndə, yaxud bir həyətə girmiĢ, o kiĢi bu adamları b ir-bir ödürmüĢ, bu
adamlardan heç biri bu atlı kiĢiyə əl qaldırmağı cəsarət etmirmiĢ.
Mənə belə bir xəbər çatdı: tatarlardan b ir kiĢi b irini tutur, ancaq
yanında onu öldürcək bir b ir Ģeyi (silahı) olmur. Ona deyir: ―BaĢını yerə qoy,
tərpənmə!‖ KiĢi baĢını yerə qoyur və tatarda gedib qılınc gətirir və onu öldürür.
BaĢqa bir kiĢi də mənə belə söylədi: ―Mən və mən imlə bərabər 17 nəfər
kiĢi bu yolda durmuĢduq‖. Bizim yanımıza bir atlı tatar g əld i, b izə dedi ki, birbirinizin qolların ı bağlay ın‖. Mənim yoldaĢlarım da onun əmrini əməl et məyə
baĢladılar. Mən onlara dedin: ―Bu b ir adamd ır, nə üçün biz bunu öldürüb
qaçmayırıq?‖ onlar dedilər: ―Biz qorxuruq‖. Mən dedim: ―Bu bizi bu saat
öldürmək istəyir, biz onu öldürərik; allahdan ümid ed irəm ki, o bizi salamat
qurtarar‖. Allaha and olsun, onlardan bir adam bu iĢi görməyə cəsarət etməd i.
Nəhayət, mən b ir bıçaq götürüb onu öldürdüm və biz qaçıb qurtard ıq‖.
Bu söylədiklərimə bənzər hekayə ço xdur.
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Azərbaycan əhalisinin tatarlara tabe olması haqqında
628 (1230-31)-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan vilayətlərində yaĢaya
əhalinin hamısı tatarlara tabe oldu. On lara pu l, Xəta, Xoy, Ġtab və baĢqa Ģəhər
parçalarından paltarlar göndərdilər.
Onlara tabe olmasının s əbəbi bu idi ki, Cəlal-əd-d in tatarlar tərəfindən
basılıb A midə 1 qaçdıqda, onun əsgərləri bölük-bölük olub, hər hissəsi bir tərəfə
düĢdü və mü xtəlif adamlar tərəfindən tutulub cəzalandırıldı. Tatarlarda
Diyarbəkrdə, Əl-Cəzirədə, Ġrbildə və Xilatda öz iĢlərini gördülər. Onlara kimsə
mane o lmadı və b ir at lı da olsa, onlara qarĢı durmadı. Müs əlman padĢahları
[tatarların qorxusundan qaçıb] deĢiyə girmiĢdilər.Cəlal-əd-d indən bir məlu mat
gəlmir, bunlardan ona bir xəbər çat mırdı. Ona görə də ruhdan düĢərək tatarlara
tabe olmağ ı üstün tutub, istədikləri qədər onlara pul və paltar göndərdilər.
Təbriz Ģəhəri Azərbaycanın əsas Ģəhərlərindən biri olub, A zərbaycan
Ģəhərlərinin mərkəzi idi və bütün Azərbaycanda yaĢayan əhali də [mühü m iĢlərin
həlli üçün] orada yaĢayanlara mü raciət edərd i. Tatar padĢahı2 öz əsgərləri ilə
birlikdə gəlib oraya (Təb rizə) yaxın bir yerdə dayandı və Təbrizin əhalisinə adam
göndərib onlara tabe olmağa çağırdı. Qəbul et məd ikləri təqdirdə [cəza ilə]
hədələdi. Təbrizlilər ona çox pul, ipək parça və baĢqa Ģeylərdən hədiyyələr
göndərdilər. Hər Ģey, hətta çaxır da göndərdilər. O (padĢah) da onlara razılıqla
cavab qaytardı və onlardan öz böyüklərini onun yanına göndərib tələb etdi.
ġəhərin qazısı, baĢçısı və ə`yandan bir neçə nəfəri onun yanına gəldilər.
Yaln ız ġəms-əd-d in ət-Tuğrai ço x nüfuzlu adam idi. Zahir də bildirməsə də,
bütün iĢlər bundan asılı idi.
Bunlar gedin onun yanına çatdıqda Tuğrainin gəlməməsinin səbəbini
soruĢdu. Bunlar cavab verdi: ―O, ü zlət et miĢ (dünyadan əlaqəsini kəs miĢ) bir
adamdır‖. Onun padĢahlarla heç bir əlaqəsi yo xdur. Əsas bizik‖. PadĢah sakit
oldu.
Sonra bunlardan xətai və baĢqa paltar t ikmək üçün dərzilər istədi ki,
gəlib onların böyük padĢahları üçün paltar t iksin lər. O, ö zü də o böyük
padĢahların təbəələrindən imiĢ. On lar dərzilər gətird ilər. PadĢah istədiyi iĢləri
onlara tapĢırdı, ancaq dərzilərin pulunu təbrizlilər ödədilər.
Sonra onlardan tatarların böyük padĢahı üçün xirqələr [u zun don da]
istədi. Ona indiyə qədər misli göünməyən gözəl xirqələr tikdilər. On ların üzünü
gözəl və zərif atlasdan, astarını samur və qunduz dərisindən tikdilər. Bu onlara
çox baha oturdu.

1
2

Amid-Dəclə çayının sağ sahilində Cəzirənin əsas Ģəhəri.
―Tatar padaĢahı‖- monqolların ikinci yürüĢünə baĢçılıq edən noyon Çormaqun nəzərdə

tutulur.
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Ondan sonra Təbriz əhalisinə, hər ildə ödəmək Ģərti ilə, ço xlu pul və
paltar vergisi qoydu.
Xilafət idarəsinə və ətrafındakı padĢahlardan bir neçəsinə onların
(tatarların) elçiləri gedib-gəlird i və XarəzmĢah
Cəlal-əd-dinə kö mək
verməmələrin i onlardan tələb edirdilər.
Mən özü m Rey əhalisindən olan bir tacirin məktubunu gördüm. Bu tacir
keçmiĢdə öz yoldaĢları ilə b irlikdə Mavsilə gəlib orada bir qədər yaĢamıĢ, sonra
keçən il tatarlar Rey i zəbt etməzdən əvvəl qayıdıb Reyə getmiĢdi. Tatarlar Reyə
gəlib əhalini ö zlərinə tabe etdikdən sonra, Təbrizə gedərkən bu tacir onlarla
birlikdə Təbrizə get miĢdi. Bu məktubu Təbrizdən Mavsildə qalmıĢ yoldaĢlarına
yazırdı.
Məktubda deyilirdi: ―Bu kafirlərin allah lənət eləsin, ço xluğunu,
müsəlman lar ruhdan düĢməsin deyə, sizə yaza bilmirəm. ĠĢ ço x böyükdür. Siz
bunların bir bölüyünün Nisibinə və Xabura, o biri bölüyünün Ġrbildən Dəquqəyə
yalnız soyğun məqsədilə getdiyini zənn et məyin. On lar bu yerlərdə onlara qarĢı
adam durub-durmayacağını öyrən mək istəyirlər. Ona görə də onlar qayıdıb o
yerlərin boĢ olduğunu, onlara mane olan və oraları müdafiə edən olmadığ ını o
yerlərin padĢahsız və əsgərsiz qaldığın ı öz padĢahlarına xəbər verdilər . Bu
yerlərə malik olmaq fikrinə düĢdülər.
Onlar yazda sizə tərəf gedəcəklər. Elə o lduqda sizin qərb vilayətindən
baĢqa heç bir yaĢayaraq yeriniz qalmır. Çünki onlarn niyyəti bütün vilayətlərə
getməkd ir. Özünüz düĢünün baĢınızın çarəsini görün)‖.
Məktubun məzmunu bu id i.
Doğrudanda biz allahdanıq və ona qayıdacayıq. Allah-təaladan baĢda
heç bir qüdrət və qüvvət sahibi yo xdur.
Cəlal əd-d inə gəldikdə, 628-ci ilin axırına, hətta 629 (1231-32)-ci ilin
səfər dekabr ayının axırına qədər ondan heç bir məlu mat yo xdur1 .
22.GƏ NCƏ LĠ KĠRAKOS. ― ERMƏNĠS TAN TARĠXĠ‖
Gəncəli Kirakos özünün yazdığ ı kimi, ―Gəncə ölkəsində‖ doğulmuĢdur.
Kitabın ın 33-cü fəslində 1241-ci il hadisələrindən yazır ki, bu vaxt onun 40 yaĢı
var idi. Deməli, müəllif XIII əsrin ilk illərində anadan olmuĢ, 1271-ci ildə isə
vəfat etmiĢdir. Gəncəli Kirakos monqol basqınlarını gözləri ilə gördüyündən
onun kitabı bütün Zaqafqaziya tarixi ü zrə dəyərli qaynaqlardan biri sayılır.
Kitabda gətirilən fəsillər aĢağıdakı qaynaq üzrə çevrilmiĢdir.

1
Əslində isə Cəlal-əd-din Ġsfahana gedərkən Kürdüstanda yaxalanmıĢ və h. 628-ci il
Ģəvvalın ortalarında (1231-ci il avqustun ortaları) bir kürd tərəfindən öldürülmüĢdü.

147

XII fəsil. Gəncə ətrafında qoĢunl arın basılması
Bir neçə vaxt ötdükdən sonra hunlardan olan qoĢunlar-onlara qıpçaq
deyirlər 1 ,- araya çıxd ılar və Gü rcüstana gəlib çar LaĢadan 2 və Azarapet Ġvanedən
yer istədilər ki, onlara sidq ilə qulluq etsinlər. Ancaq onlar (çar LaĢa və Ġvane)
onlara yer verməyə razı olmalıdırlar.
Belə olduqda onlar [oradan] çıxıb gedərək, Gəncə Ģəhərinin əhalisinə ü z
tutdular. ġəhər əhalisi onları həvəslə qarĢıladı, çünki gürcü qoĢunları onları ço x
sıxıĢdıraraq, ö lkən i soyur, adamları əsir o lur və mal-qaran ı tutub
aparırdılar...Hunların qoĢunu orada yerləĢərək rahatlıq qazandı.
Belə olduqda, Ġvane qoĢun topladı və özünə güvənmədiy indən onlara
qarĢı çıxd ı; lovğalanaraq onarın Ģ əhərini yer ü zündən siləcəyi ilə hədələyir,
istədəyi hər kəsə qələbə bəxĢ edən Allaha deyil, öz qoĢunun gücünə bel
bağlayırdı. On lar ü z-ü zə qarĢılaĢdıqda, barbarlar sakitcə öz sığınacağından çıxıb
yorulmuĢ və aramının itirmiĢ gürcü qoĢununu qılıncdan keçirdilər; ço xları əsir
düĢdü, qalanları qaçıb dağıldı. O gün xristian qoĢunu böyük məğlubiyyətə
uğradı; allah onlardan üz döndərmiĢdi. Bir də görürdün ki, çəlimsiz bir adam igid,
döyüĢlərdə Ģöhrət qazanmıĢ bir ço x ərləri qarĢısına qatıb qovmaqdadır, elə bil
çoban sürü qovalayır! (s. 139.)
XX fəsil. Dünyanı murdarlamaq üçün tatarların ortaya çıxması
haqda
(Monqol) qoĢunları Çormaqun noyonun baĢçılığı ilə Xo rasana və ətraf
vilayətlərə hakim o lan Cəlal-əd-dinə qarĢı çıxıĢ edərək onu əzib qoĢunu ilə bir
yerə qovdular... 3 Onlar getdikcə farsların bütün ölkəsini, Atrapatakanı, Dey ləmi
dağıtdılar, qarĢılarında b ir maneə qalmasın deyə, hamısını b ir-bir yağma etdilər.
...Budur, onlar özlərin in bütün əmlakı və qoĢunları ilə gəlib Aqvan
ölkəsinə və varlı, bərəkət li, hər cür nemət -su, ağac, meyvə, ov ilə dolu olan
Muğan düzənliyindən çatdılar; burada yerləĢərək ö z çadırların ı qurdular. On lar
qıĢda həmiĢə belə edird ilər, yaz vaxt ı isə hara gəldi, dağılır, akına çıxaraq
soyğunçuluq edir və sonra da öz dayanacaqlarına qayıdırd ılar (s. 153-154) 4 .
1
Erməni tarixi kitablarından artıq V yüzildən iĢlənən ―hon‖(hun) ütnik adı XII-XIII
yüzillərdə qıpĢaqlara aid edilməkdə idi.Görünür, qaynaqların müəllifləri bu ad altında vərilən
xalqların kökcə qohum, türksoylu olmasına əsaslanırdılar.
2
LaĢa-gürcü çarı T amaranın David Soslandan oğlu, IV Georgi adı ilə 1213-1222-ci illərdə
gürcü çarı olmuĢdur.
3
Bu döyüĢdən sonra XarəzmĢah Ələddin Məhəmməd öldürülmüĢ, əslində XarəzmĢahlar
dövləti süqut etmiĢdi.
4
Xorasan və Ġraqi-Əcəmi tutduqdan sonra monqollar 1221-ci ilin yanvarında, qıĢın oğlan
çağında 30 minlik qoĢunla Azərbaycana soxulmuĢ, T əbrizdə atabəy Özbəkdən pul təzminatı aldıqdan

148

XXI fəsil. Gəncə Ģəhərinin dağılması
Birdən-birə tatar qoĢunları Ģəhərə basqın etdilər, onlar Ģəhəri hər
tərəfdən mühasirəyə aldılar; onlar döyüĢə baĢladıqda ço xlu maĢın lardan 1
istifadə edird ilər. [Hər Ģeydən əvvəl] Ģəhər ətrafında salın mıĢ üzü mlüklər məhv
edildi. Sonra pilikvanlar 2 vasitəsilə Ģəhər d ivarları hər yandan uçurulurdu.
Ancaq yağılardan heç kəs Ģəhərə girməd i, onlar bir həftə içində yaraq alt ında
Ģəhəri mühasirədə saxladılar. Əhali Ģəhərin yağıların əlinə keçdiy ini gördükdə,
hər kəs öz evində qapanıb özləri ilə b irlikdə ev ləri yandırd ılar ki, barı yağıların
əlinə düĢməsinlər, bir baĢqası yandırılası nə varsa, hər Ģeyi yandırdılar, ö zlərinə
isə toxun madılar.
Bunu görən yağılar daha ço x qəzəb lənərək q ılınclarını iĢə salıb, hamın ı
doğradılar: kiĢiləri də, qadınları da, uĢaqları da. Onlardan heç kəs canını qurtara
bilməd i; yaln ız yaxĢı silahlan mıĢ, tam hazırlıqlı döyüĢçülərin kiçik bir dəstəsi
divarları hər yerdən deĢib qaça bild i, qara camaatdan da bir kiçik d əstəni
saxlay ıb iĢgəncələr verdilər ki, qoy qızıl, gü müĢ gizlədilən yeri deyib
göstərsinlər. Sonralar onların da bir qis min i ö ldürüb qalanın ı əsir etdilər, özləri
isə yanıb dağılmıĢ evlərin kü lündə eĢələnərək, gizlədilmiĢ Ģeylərdən tapılan ını
qarət etdilər. On lar bu iĢlə u zun-uzadı məĢğul olduqdan sonra çəkilib getdilər 3 .
Bundan sonra bir ço x v ilayətlərdən adamlar tökülüb bu Ģəhərə gələrək,
variyyət və qab-qacaq axtarırd ılar; orada qızıl və gü müĢdən, mis və dəmirdən
hazırlan mıĢ bir ço x əĢyalar; bununla yanaĢı, əlçat maz yerlərdə və zirzəmilərdə
gizlədilmiĢ mü xtəlif geyimlər tapırdılar. Dörd il Ģ əhər adamsız və dağıdılmıĢ
vəziyyətdə qaldı, sonra onun yenidən qurulması haqqında yasaq gəldi və
Ģəhərləri az-az adamlar gələrək, t ikintiyə baĢladılar, ancaq Ģəhərin divarları hələ
tikilməmiĢ qalırdı (s.154-155).
LVII fəsil. Manqu xanı n əmri ilə keçirilmiĢ
əhali sayı mı haqqında

və buraya pənah gətirmiĢ xarəzmli döyüĢçü qarnizonunu atabəyin iĢtirakı ilə qılıncdan keçirdikdə
sonra Muğana və Arrana keçmiĢdilər.
1
Monqolları Çin üzərinə yürüĢdə olarkən oradakı qalalara daĢ atıb dağıdan qurğu texnikası
ilə tanıĢ olmuĢ, sonrakı qərb yürüĢlərində, o sıradan Azərbaycanda ondan Ģəhərlərin alınmasında
istifadə etmiĢdilər.
2
Yuxarıda qeydə baxın.
3
Monqolların Gəncəni dağıtması 1215-cı ildə olmuĢdur.
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Manqu xan və böyük sərkərdə Bat ı Arqun adlı... Bat nəslindən olan
Tora ağa adını daĢıyan baĢqa s ərkərdəni bir ço x döyüĢçülərin müĢayiəti ilə
onların hökmü alt ında olan xalqların sayımını keçirmək üçün göndərdilər.
Sonuncular əmri aldıqdan sonra, onu yerinə yetirmək üçün bütün
ölkələrə yola düĢüdülər. On lar gəlib, Ermən istana, Gürcüstana, Aqvanka və
qonĢu vilayətlərə çıxd ılar. Qadın ları çıxmaq la, on yaĢı olanlardan baĢlayaraq,
hamını sayın siyahıya aldılar. Onlar amansızlıqla hamıdan öd əyə bilinəcəyindən
daha çox verg i tələb edirdilər, [xalq] var-yo xdan çıxmıĢdı. Vergi y ığanlar
ağılasızmaz tələb lər, iĢgəncə və əzablar ilə əhalin i sıxıĢdırırd ılar. Qaçıb
gizlənənləri öldürür, vergi verə bilməyənlərin isə borc yerinə uĢaqlarını alıb
aprırd ılar...
Vilayət hakimləri o lan [yerli] knyazlar da özlərinə xeyir götürmək üçün
zülü m və tələb vermək iĢində onlarla əlb ir oldular. Ancaq onlar (monqollar)
bununla kifayətlən mədilər; istər Ģəhərdə olsun, istərsə kənddə olsun, bütün
sənətkarlar ü zərinə verg i qoydular. Dəniz və göllərdən balıq tut maq iĢi ilə
məĢğul olan balıqçıların da, filiz çıxaranların da, dəmirçilərin də, boyaqçıların da
[hamısı ü zərinə vergi qoydular]. Heç mən im uzun danıĢmağ ım lazımdırmı?
Adamlar qarĢısında bütün gəlir yolları bağlan mıĢdı, yalnız onlar ö zü hamıdan
gəlir alırdılar. Ko xbe və b ir ço x baĢqa yerlərdə ki, bütün duz mədənlərin i ələ
keçirmiĢdilər.
Onlar tacirlər hesabına da varlan maqda o lub, ço x böyük variyyat, qızıl,
gümüĢ və daĢ-qaĢ toplamıĢdılar. Bu qayda ilə hamın ı soyduqdan, ölkən i dərdə
və yoxsulluq içində saldıqdan sonra, onlar tutduqları ö lkələrə zülmkar hakimlər1
qoydular ki, həmin siyahılar və yasaqlar üzrə vergiləri toplasınlar 2 (s. 221).
YAQUT ƏL-HƏ MƏ VĠ.
―MU`CƏ M Ə L-B ULDƏN‖
Yaqut əl-Həməvi (1179-1229) tanınmıĢ ərəb səyyahı cə coğrafiyaçısıdır.
1213-cü ildən o zamanın ġərq ölkələrinin gəzməyə baĢlamıĢ, həmin ildə də
Azərbaycan da olmuĢdur. Dağıd ıcı monqol basqınlarından əvvəl, 1220-ci ildə
Yaqut bir daha Azərbaycana gəlib onun əhalisi, təsərrüfatı və məiĢəti ilə
yaxından tanıĢ olmuĢdu. Təbriz, Marağa, Urmu , Əhər, Mərənd, Sərab, Ərdəbil,
UĢnu, Miyanə kimi A zərbaycan Ģəhərlərinin yaĢayıĢını öz gözləri ilə görmüĢdü.
Ancaq Dərbənd, Bərdə, Bakı, Naxçıvan və baĢqa Ģəhərlərimiz haqqında onun
baĢqa qaynaqlar üzərində qurulmuĢ yazısı da elmi baxımdan tutarlı v ə
1

Mətndə- vostikan.
Azərbaycanda monqol ağalığının mahiyyəti və onun dağıdıcı nəticələri haqqında bax:
Ализаде. А.А. Соцйально-экономическая и политическая история Азербаиджан вв. В., 1956,
müvafiq fəsillər.
2
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dəyərlidir. Yqaut-əl-Həməvin in ―Mu`cəm əl-buldən‖ (―ölkələrin əlifba ilə
sıralan ması‖) əsəri coğrafi ensiklopediya s əciyyəsindədir. Əsərin bir xüsusiyyəti
də sadalanan yer adlarının müəllif tərəfindən düzgün yazılıĢının verilməsid ir, bu
isə Azərbaycanın o zamankı toponimik xəritəsinin öyrənilməsi üçün ço x
dəyərlidir. (bax: Буниямов З.Азербаиджан в. VII-IX вв. Б., 1965, с.24).
AĢağıdakı parçalar Z.M . Bünyadovun və P. K. Juzen in çevirməsi ü zrə
qısaltmalarla verilmiĢdir: Йакум ал-Хамави. Муѐджам ал-булдан. Хамду ллах
Казвини. Ну ххат ал-кулуб. Б., 1983, с. 7-34.
Azərbaycan. Ġbn əl-Mü kkəfa deyir ki, Azərbyacan öz adını Azərbaz ibn
Ġran ibn əl-Əsvad ibn Sam ibn Nuhun adından götürmüĢdür, yaradan ona
kö mək olsun! BaĢqalarının dediklərinə görə, bu ad Azərbaz ibn Bayvarasfın adı
ilə bağlıd ır. Bir baĢqaları söyləyirlər ki, Əzər-pəhləvi dilində ―od‖, bayqan isə
―qoruqçu‖ və ya ―od qoruyucusu‖ deməkdir və beləliklə, bu söz ―od məbədi‖,
―yaxud od keĢikçisi‖ bildirir, sonuncu fikir həqiqətə yaxın o la b ilər, çünki bu
bölgələrdə od məbədləri oduqca çoxdur.
Azərbaycan sərhədləri gündoğarda Bərdədən baĢlayaraq günbatarda
Ərzincana qədər uzanır 1 . ġimalda o, Deyləm, Gilan və Toram vilayəti ilə
qonĢudur. Bu, geniĢ bir ölkədir.
Azərbaycanın tanınmıĢ Ģəhərləri içərisində Təbriz onun indiki paytaxt ı və
ən böyük Ģəhəridir. Qədim zamanlarda A zərbyacanın paytaxtı Marağa olmuĢdu.
Xoy, Səlmas, Urmu , Ərdəbil, Mərənd və baĢqaları Azərbaycan Ģəhərləri
sırasındadır.
Azərbaycan geniĢ ölkə və böyük dövlətdir. BaĢlıca olaraq bura dağlıq
ölkədir, burada bir ço x qalalar, saysız-hesabsız variyyət və meyvə ağacları
vardır. Mən heç bir yerdə buradakı qədər bağlar və bu qədər ço x çay və bulaq lar
görməmiĢəm. Bu ö lkəni gəzən adama su üçün qab götürmək lazım gəlmir, çünki
burada o haraya gedir getsin, su ayağının altından axır v ə bu su soyuq, dadlı və
sağlamdır.
Azərbaycanda yaĢayan əhali ü zügülər, q ırmızıyanaq adamlardır, dəriləri
açıq rəngdədir. Onlar azəri dilində danıĢırlar, bu dili baĢqaları an lamır. Onların
xasiyyəti yumĢaqdır, davranıĢı yaxĢıdır, ancaq təbiətcə əliaçıq deyillər.
Azərbaycan arası kəsilməyən çaxnaĢ ma və döyüĢlər ölkəsidir. Buna görə
də buradakı Ģəhərlərin ço xu dağıdılmıĢ, kəndlər isə xarabalığa çevrilmiĢdir. Ġndi
(1230-cu illərdə) Azərbaycan XarəzmĢah Cəlal-əd-d in Manqburnı ibn Əlaəddin
Məhəmməd ibn TəkəĢin hökmü altındadır...
Arran. GeniĢ bir v ilayətin ərəbcə olmayan adıdır 1 , ço xlu Ģəhərləri var,
onların içində Cən zə Ģəhəri (xalq onu Gəncə adlandırır), Bərdə, ġəmkür və
1
Azərbaycan hüdudunun qərbdə Ərzincana kimi uzanması haqqında Yaqutun yazısını
Övliya Çələbinin ― Səyahətnaməsi‖ üzrə vərilən 2-ci izahat ilə tutuĢdurdum.
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Beyləqan Ģəhələri vard ır. Azərbaycan ilə Arranın arasında Ərraz (Araz) ad lanan
çay axır. Bu çayın günbatar və quzey yaxasında nə varsa, hamısı Arrana düĢür,
gündoğar səmtində olanlar isə Azərbaycanındır.
Ərdəbil. A zərbaycanın ən ço x tanın mıĢ Ģəhərlərindən birid ir. Ġslamdan
qabaq ölkənin paytaxtı olmuĢdur. Uzunluq dərəcəsi 80°, en dərəcəsi isə 36° 33´´.
ġəhər dördüncü iqlimdə yerlĢir. Bu, ço x böyük Ģ əhərdir. Mən onu 617 (1220)-ci
ildə görmüĢəm...
Mən Ərdəbili tərk edib getdikdən sonra tatarlar Ģəhərə basqın etmiĢ və
əhalisini q ırmıĢlar. Tatarlar ilə Ģəhər əhalisi arasında bir neçə döyüĢ olmuĢdur
və əhali özünü qoruya bilmiĢ, iki dəfə onları Ģəhər yaxınlığından qovmuĢdur.
Ancaq tatarlar üçüncü dəfə qayıdıb basqın etdilər və Ģəhəri qoruyanlar artıq
gücdən düĢdükləri üçün tatarların qarĢısında dayana bilməyib basıldılar.
Tatarlar Ģəhəri güclə ələ keçirib müslimləri qırdılar, gözə görülən bir kimsəni
salamat buraxmad ılar. Ancaq onlardan qaçıb gizlənə bilənlər canlarını
qurtarmıĢdılar. ġəhəri köklü Ģəkildə dağıtdıqdan sonra tatarlar çıxıb getdilər,
Ģəhər isə uzun illər dəhĢətli bir dağıntı içərisində qalmıĢdı və əhali yo x id i.
Ancaq indi Ģəhər özünün qabaqkı görünüĢ ünə qayıtmıĢ, hətta bir az daha yaxĢı
olmuĢdur. Ġndi o, tatarların əlindədir...
Bab əl-Ə vbab, ya sadəcə əl-B ab. Bu, ġirvan Dərbəndidir. Əl-Ġstəxrinin
deməsinə görə, Bab əl-Əbvav Ģəhərdir, dəniz dalğaları bəzən onun divarlarını
yalayır. ġəhərin ortasında gəmilər üçün dayanacaq var. Buradakı b ir dəniz
körpüsü sahildə iki dayaz yer arasında tikilmiĢdir. Liman ın giriĢi əyri-üyrüdür
və onun qarĢısına zəncir çəkilmidir, buna görə də razılıq olamdan heç bir gəmi
nə limana girə bilər, nə də oradan çıxa bilər. Bu iki d ivar qaya daĢlarından və
qurğuĢundan tikilmiĢdir.
Bab əl-Əbvab Təbəristan dənizi sahilindədir, ona Xəzər dənizi deyirlər.
Bu Ģəhər Ərəbdildən iki kvadrat mil böyükdür. ġəhərin ço xlu əkin yerləri, ancaq
meyvə ağacları azdır, meyvəni buraya baĢqa yerlərdən gətirirlər. ġəhərin
dağlardan üzü aĢağı enən qalar divarları var. Bu dağlarda elə bir yol yo xdur ki,
onlar ilə müsəlman ölkələrinə g irə b iləsən.
Divarların u zun olmasına
baxmayaraq, onların aĢağı h iss əsi bir
ləpədöyən kimi dənizin içinə uzan ıb gedir, bununla da gəmiləri divara
yaxınlaĢ mağa qoymur. Qala -Ģəhər görklü yerdə möhkəm b ir ö zül ü zərində
tikilmiĢdir və onun tikilməsi Ģah Xosrov ƏnuĢirvanın ad ına çıxılır. Böyük və
1
Arranın hökmü haqqında bir-biri ilə uzlaĢamayan yazılar indi də irəli sürülməkdədir. A.P.
Novoseltsev eyni bir kitabda bir yerdə ―Aran‖ sözünü ―Alvan‖ adının Ġran variantı olduğunu, ərəb
dilindəki ar-Ran yazılıĢının buradan alındığını söyləyir; on beĢ səhifə sonra isə ―Arran‖ (əl-Ran)
sözünün Qafqaz Albaniyasının ərəbcə iĢlənən adı olduğunu yazmıĢdır. Halbuki ərəbdilli tarixcoğrafiya ədəbiyyatınnı böyük nümayəndələrindən biri sayılan Yaqut -əl-Həməviyə görə. ―Arran‖
sözü ― ərəbcə olmayan‖ yer adıdır Yeni araĢdırmalarda bu sözün türk mənĢəli olması bildirilir.
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dəyərli sərhəd Ģəhərlərindən biridir. O, b ir ço x düĢmən və mü xtəlif d illərdə
danıĢan xalqlar əhatəsindədir. ġəhərin yaxınlığında qurd adı adı daĢıyan böyük
bir dağ var; hər il bu dağın baĢına çoxlu odun gətirilir, çünki ehtiyac olduqdayağılar gözlənilmədən basqın etdikdə odunlardan tonqal yandırılır, Azərbaycanın
və Arranın əhalisinə xəbər verilir.
Söyləyirlər ki, Bab əl-Əvbabdan o yana uzanan dağlarda 70-dən çox xalq
yayaĢyır, bunları hər biri ayrıca ö z dilində danıĢır və bu dili qonĢular baĢa
düĢmür.
Bu diyarın əhəmiyyətinə görə Sasani Ģahları ona çox gö z qoyur və Ģimal
tayfaların basqınlarından daha ço x qorxu çəkərək o radakı bütün iĢləri diqqətlə
izləy irdilər. Buna görə də, bu yeri müdafiə et mək üçün bir sıra ölkələrdən
köçüb gələn və Ģahların inandıqları adamlar buraya qaravol qoyulmuĢdular.
Həmin adamlardan türk tayfalarından, allahı tanımayanlardan
və baĢqa
yağılardan bu diyarə qoru maq məqsədilə istədikləri hər bir Ģeyi tikə b ilərdilər;
bunun üçün onlar mərkəzi hakimiyyətdən razılıq istəmir və onu xərcə
salmırd ılar.
Orada qaravol çəkən lərin içərisində tabasaranlı adlanan b ir xalq var, onun
qonĢuluğunda filan xalq ı, sayca çox olan igid ləkz xalq ı, lay zanlar (lahıclar),
Ģirvanlılar və baĢqalarıdır. Ço xlu qorxmaz atlı və piyada döyüĢçüləri olan bu
xalq ların hər birini qoru maq üçün ayrıca yer verilmiĢdir.
Bab əl-Əvbab burada dəniz limanıd ır, burya Ģimaldan xəzərlər, Sərir,
Sindan, Xayzan, Gü rcüstan, Ruklan, Zirixgəran və Qu mkada yaĢayan əhali gəlir.
Həmçinin Cürcan, Təbəristan, Deyləm və Cibəldən buraya gəmilər gəlir. Yalnız
bu Ģəhərdə və onun dövrəsində kətanda gözəl paltarlar t ikilir, nə Arranda, nə
Azərbyacanda belə paltarlar hazırlan mır. Burada zəfəran b itir və ço xlu balıq
vardır...
Bakuyə. ġirvan vilayətinin Dərbənd dairəsində Ģəhərdir. Burada ―neft
quyusu var. Onun icarə haqqı bir min dihrəmə çatır, o quyunun yanında isə arası
kəsilmədən gecə və gündüz civə kimi qatı ağ neft püskürən baĢqa bir quyu
vardır. Bu quyunun da icarə haqqı birincinki kimidir 1 ‖. Mənim inandığım
tacirlərdən biri mənə danıĢırd ı ki, o rada öz-özünə yanan bir yer görmüĢdür. Mən
düĢünürəm ki, kimsə oraya od saldığından gecəli-gündüzlü yanmaqdadır, çünki
torpağın tərkib i mineraldır...
Bərdə. Azərbaycanın ən uzaq
bucağında yerləĢən Ģəhər. BiĢmiĢ
kərpicdən və əhəngdən tikilmiĢdir, dü zənlikdə yerləĢir. Əl-Ġstəxrinin yazdığına
görə, Bərdə ço x böyük Ģəhərdir. Mənə qalsa, bu köhnə yazıdır, çünki indi
Ģəhərdən heç nə qalmamıĢdır. Azərbaycanda mən Bərdədə yaĢayan adamlar ilə
görüĢmüĢ və onları Ģəhər haqqında sorğuya tutmuĢam, onların deməsinə görə,
1

Dırnaq içinə alınan parça Əbu Duləfin əsərindəndir.
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Ģəhər güclü Ģəkildə dağıdılmıĢdır və indi orada ço x az adam yaĢayır; orada
yaĢamaq qorxu ludur, kasıbçılıq, ehtiyac göz qabağındadır, evlər dağdılmıĢdır,
hər Ģeydə talan izi qalmıĢdır. Dünyanı dəyiĢdirən, lakin ö zün dəyiĢməyən
kimsəyə alqıĢ o lsun –o, yox ed ir, ancaq ö zü yo x olmu r və ö z ixtiyarında olan
bör-böcəyə elə baĢbilənlik edir ki, onların heç b irisində onun yapdığı əməllərin
sirri görünmür...
Təbriz. Azərbaycanda ən çox tanın mıĢ Ģəhər. Bir ço x adam yaĢayan,
kərpic və əhəngdən yaxĢı hörülmüĢ divarları olan gö zəl Ģəhərdir. ġəhərdən ço xlu
kiçik çaylar axır. O, bağlar içindədir, meyvə Ģəhərdə ucuzdur. Əl-Mausili
adlanan dadlı əriyi Təbrizdən baĢqa mən heç yerdə görməmiĢəm. 610 (1213)-cu
ildə mən burada ərikdən 8 Bağdad man ı 1 alıb q ızıl ilə yarım habba2 verdim.
Təbrizdəki evlər boyalı qırmızı kərpicdən və əhəngdən tikilmiĢdir,
görünüĢcə onlar gözəldir. Onun uzunluq dərəcəsi 73° 10´, en dərəcəsi isə
37°30´-dir...
Təbrizdə əba üçün, habelə silatin, xəat i 3 , ətlas və baĢqa parçalar
hazırlan ır, buradan bütün gündoğar və günbatar ölkələrinə aparılır. Tatarlar 618
(1221)-ci ildə ölkəni tar-mar edərkən, onlar Təbrizə dəyməmiĢdilər. ġəhərin
əhalisi onlar ilə d inc razılıq bağlayaraq, onlara böyük bir məb ləğdə pul vərmiĢ,
bununla da Ģəhəri dağılmaqdan qurtarmıĢdılar.
24. HƏ MDULLAH QƏZVĠNĠ ― NÜZHƏ TUL-QÜLUB‖ ƏSƏRĠ
Həmdullah Qəzvini (1280-1349) tanın mıĢ orta əsr coğrafyaçıkosmoqarfdır. Onun ―Nüzhətül-qülüb‖(―Ürəklərin əy ləncəsi‖) əsəri fars dilində
coğrafiya üzrə yazılmıĢ kitablar içərisində ən dəyərlisi sayılır. Bu əsərin qiy məti
bir də ondadır ki, Ġraqi-Əcəm və A zərbaycan haqqında vərilən məlu mat baĢqa
ölkələrə n isbətən çox dolğun və tutarlıd ır. Bi iki ölkə iqtisadiyyatı üzrə 1220 və
1340-ci illərə aid gətirilən rəqəm göstəriciləri hər vilayəti, vilayət içərisində isə
adbaad hər kəndi əhatə etdiyindən, moqol basqınlarının ağ ır nəticələrin i bütün
aydınlığı ilə ü zə çıxır.
―Nüzhətül-qülub‖dakı Azərbaycana dair parçalar Ġ.P. PetruĢevski və
Z.M.Büyadovun çevirməsi üzrə 1983-cü il Bak Çapı əsasında verilir: Йакум алХамави Муджам ал-булдан, Хамаллах Казвини. Нузхат ал-кулуб. Б., 1983, с.
37,39,42,47-51,52,54-58.

1
2
3

Bağdad manı 812, 5 qrama bərabərdir.
Habba-bax, qaynaq №19, qeyd 4.
Siklatun –qızılı sapla iĢlənmiĢ ipək parça; xətai-toxunma çin parçası.
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III bölü m. Azərbaycan ölkəsinin təsviri.
Azərbaycanın tərkibində 9 tü mən 1 və 27 Ģəhər vardı. Ölkən in ço x
yerində iqlim soyuq, az yerində mü layimd ir. Onun s ərhədləri Ġraqi-Əcəm,
Muğan, Gürcüstan, Ərmən və Kürdistan əyalətlərinədək çatır. Uzunluğu Bakdan
Xalxala kimi, en i isə Bərcərvandan Sipana kimi 55 fərxəs edir.
KeçmiĢdə Azərbaycanın paytaxtı Mağara Ģ əhəri olmuĢdur, indi is ə
Təbrizdir. Bu, bütün Azərbaycan Ģəhərləri içərisində ən gözəl və möhtəĢəm
Ģəhərdir. Səlcuqlar və Atabəylər hakimiyyəti zaman ında Azərbaycanın dövlət
gəliri 20 milyon dinara yaxın olmuĢdur...
Təbriz Ģəhərində ço xlu dağlar var. Səhənd dağlarından baĢlanan
Mihranrud çayı buradan axır; varlı adamların çəkdiy i 900 kəhriz də buradan axır.
Bunların hamısının suyu bağlara axır, ancaq yen ə də su çatmır. Bu kəhrizlərin,
habelə çaylardan götürülən suyun sahibi dövlətdir...
...Ölkənin gəlirlərin in ümu mi məb ləği, dövlət xəzinəsinə alınan gəlir də
buraya qatılmaqla 1 milyon 150 min dinard ır... 2
XOY.IV iqlimə aiddir. Uzunluq dərcəsi 79-40, enlik dərəcəsi isə 37-40dır. Böyüklüyünə görə bu orta Ģəhərdir və dairəv i u zunluğu 6 min 500 addımd ır.
Ġqlimi istiyə yaxındır. Buranın suyu Salmas dağlarında götürülür v ə axarı olan
1
T ümən-orta əsr qaynaqlarında vilayət mənasında iĢlənirdi. ―Kitabi- Dədəm Qorqud‖
boylarındakı ―Doqquz tümən Gürcüstan ağzında oturursan‖ kimi cümlə düzümləri bunu göstərir.
2
Həmdullah Qəzvin kitabındakı bu yazı t əkcə Azərbaycana deyil, bütün Yaxın və orta ġərq
ölkələrinə monqol basqınlarının gətirdiyi dağıntıların riyazi ifadəsini öyrənmək üçün yeganə tutarlı
qaynaqdır. Burada verilən rəqəmlərə görə, ölkənin bilavasitə ―Azərbaycan‖ adlanan inzibati
hissəinin dövlət gəliri ― Atabəylər dövründə‖, yəni XII yüzildə 20 milyon dinar idisə, monqol zülmü
nəticəsində (1340-cı illərdə) 1 milyon 150 min dinraa-baĢqa sözlə desək, az qala 20 dəfə aĢağı
düĢmüĢdü. AĢağıda ġirvan, Arran və Muğan da sayılmaqla (― ġirvan xaqanları dövründə‖ bütün
Azərbaycanın, habelə qonĢu ölkələri dövlət gəlirinin azalması müqayisə üçün verilmiĢdir (dinar ilə):

Azərbaycan
Ġraqi-Əcəm
Ġraqi Ərəb
Rum
Gürcüstan və Abxaz
Ərminiyyət əl-Əkbər

25 milyon
25,2 milyon
30 milyon
5 milyon
2 milyon

2 milyon 694 min
2 miyon 352 min
3 milyon
15 milyon 3 milyon 300 min
390 min
390 min

Həmdullah qəzvini dövlət gəliri haqda rəqəmləri gah tümən, gah da dinarla göst ərmiĢdir.
TarixĢünaslıqda bütün rəqəmlərin dinar ilə göstərilməsinə üstünlük verilir. Pul vahidi olmaqla 1
tümən 10 min dinara bərabəridi; 1 gümüĢ dinar o zaman 6 gümüĢ dirhəmə, XIX yüzilin sonunda
iĢlənən kurs ilə götürdükdə isə 0, 75 qızıl manata uyğun gəlirdi.
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bütün sular Araz çayına tökü lür. Burada ço xlu bağlar vardır, buradadakı kimi
üzü m və iri, Ģirin və sulu cins peyğəmbəri armudu baĢqa yerlərdə yoxdur.
Burada yaĢayan adamların üzlərinin rəngi ağdır, kökcə xətai və görkəmcə gözəl
adamlardır. Xoy türk diyarı 1 kimi tanın mıĢdır...
URMU. Dördüncü iqlimə düĢür. 79-45 u zunluq, 37-45 enlik
dərəcəsində yerləĢir. Bu böyük Ģəhərdir və dairəvi u zunluğu 100 min addımd ır.
Urmu (Çiçast) gölünün sahilindədir. Burada iqlim isti və ço x yağ murludur. Su
dağlardan axan və gölə tökü lən çaylardan götürülür. Burada dağlar ço xdur,
dağlarda keyfiyyətcə ço x gö zəl olan hülüki üzü mü, peyğəmbri armudu və sarı
ərik yetiĢir. Təbrizlilər görklü b ir kimsəni cındır geyimdə gördükdə öz türk
dilində məsəl çəkirlər: ―Hü lüki ü zü m, y ırıq səbətdə durmaz...‖
MARA ĞA. Dördüncə iqlimə düĢür. 82-70 uzunluq, 37-20 enlik
dərəcəsində yerləĢir. Bu böyük Ģəhərdir və qabaqlar Azərbaycanın Ģəhəri
olmuĢdur. Ġqlimi mü layimd ir, ancaq quzey s əmti Səhənd dağı ilə tutulduğundan
nəmiĢlikdir. Burada bağlar ço xdur. Su s əfi çaylardan götürülür, çay Səhənd
dağlarından baĢlanır və Urmu gölünə axıb töklür. Çöllərdə, taxıl, pambıq
məhsulları, ü zü m və ya baĢqa meyvələr yetiĢir. Yerlərin ço xunda qiy mətlər ço x
bahadır. Burada yaĢayan xalqın ü zünün rəngi ağdır, türkdillid ir və ço xu hənəfi
təriqətindəndir. Onlar həm də ərəb d ili ilə qarıĢ mıĢ pəhləvi ləhcəsindən
bağlıdırlar.

IV bölü m. Aran və Muğan əyalətlərinin təs viri.
Bu əyalət lərin iqlimi isti və rütubətlidir. Onlar Ərmən, ġirvan,
Azərbaycan və Xəzər dənizi ilə həmsərhəddirlər. Atabəylərin hakimiyyəti
dövründə bu əyalətlərdən yığılan vergi siyahı ü zrə 3 milyon dinardan çoxdur.
Ġndi vergi siyahıları üzrə 303 min d inar y ığılır...
V bölü m. ġirvan və QuĢtəsfi2 torpaql arının təsviri
NAXÇIVAN, IV iqlimə düĢür, uzunluq dərəcəsində 80-55, en lik
dərəcəsinə 33-40-dır. ġəhəri Bəhram Çub in salmıĢdır 3 . Bu, ço x gözəl yerdir-

1
―T ürk diyarı‖dedikdə, Həmdullah bir sıra orat əsr müəllifləri kimi, Azərbaycanın
türkdilli bir ölkə olmasının nəzərdə tuturdu.
2
QuĢtəsfi-haqqında bax: qaynaq №16, qeyd 17.
3
Bəhram-Çübin -589-cu ildə Sasani Ģahı IV Hörmüzü öldürüb taxtını tut muĢ iran
sərkərdəsi. Ġki ildən sonra II Xosrov onu devirib hakimiyyəti öz əlinə almıĢdı (591-628). Bəhram
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―NəxĢi-cahan‖ adlan ır. ġəhərin binalarının ço xu biĢ miĢ kərpicdən tikilmiĢdir.
Əkin yerlərində taxıl, pambıq, üzü m və az miqdarda meyvə yetiĢdirilir.
Əhalisinin ü zünün rəng ağdır. ġəfii təriqətinə bağlan ırdılar. Yaxın lığında bir
neçə nəhəng qala ucalır, onlardan Əlincik, (Əlincə), Sü rməri, Tağ mar, Fəqan
qalaları dağılmıĢdır. Yığılan verg isi 113 min d inardır.
ġĠRVA N. Bu Kür çayından Dərbəndə kimi uzanan bir ölkədir. ġirvan
xaqanları zamanında ölkədə yığılan vergilər ind iki pul ilə 1 milyon dinar id i.
Ancaq indi vergi siyahıları üzrə onların məbləği 113 min dinar o lmuĢdur.
Burada iqta kimi verilmiĢ bir ço x dairələr bəllid ir...
VI bölü m. B aĢ yolların, dağl arın və mineralların təsviri.
Sultaniyyədən Dərbəndə (B ab əl-Ə vbaba) gedən baĢlıca Ģimal yolu
SULTA NĠYYƏ-ƏRDƏBĠL YOLU. Sultaniyyədən Zəncana kimi 5
fərsəxdir. Bu rada bir yol Təbrizə, Marağaya və oradan da Ruma aparır, baĢqa
biri isə Ərdəbil və Səraba burulur. Ərdəbil yolu ilə siz Tut Süvari kəndində kimi
7 fərsəx keçəcəksiniz. Oradan Kağız-Künan Ģəhərinə kimi 7 fərsəxdir, sonra
Burulaz aĢırımından, Səfidurd çayın ın yaxasından keçməklə Səncid kəndinə VI
Xalxala kimi 6 fərsəxd ir, sonra TalıĢ kəndinə kimi 6 fərsəx və daha sonra
Ərdəbil Ģəhərinə 6 fərsəxd ir. Bütünlünklə Su ltaniyyədən Ərdəbilə kimi 37 fərsəx
edir.
ƏRDƏBĠLDƏN ARAN QARA BA ĞINA KĠM Ġ 1 . Ərdəbildən Rabat,
ƏrĢada kimi 8 fərsəx, sonra Verəng kəndinə kimi 8 fərsəxd ir. Bütünlüklə
Çubin, II Xosrov, Nizaminin ―Yeddi Gözəl‖ və ―Xosrov və ġirin‖ poemalarının qəhramanıdır.
Naxçıvan Ģəhərinin tarixi isə VI yüz il hadisələrindən çox qabaq baĢlanır.
1
― Arran Qarabağı‖ tarixi-coğrafi anlayıĢı baĢqa orta əsr qaynaqlarında da iĢlənmiĢdir.
(bax: Həmdullah Müstövfi Qəzvini. Zeyl-e tarix-e qozide. Farscadan çevirmə, Ģəhr və göstəricilər
M.D.Kazımovun və V.Z. Piriyevindir. B., 1986, s. 17, 21, 53; Əbu Bəkr əl-Qutbi əl-Əhəri T arix-e
ġeyx Üveys. Farscadan çevirmə və müəqddimə M.D. Kazımov və V.Z. Piriyevindir. B., 1984, s.
49).‖Arran Qarabağı‖ söz birləĢməsi ilə XVI yüzilin tarixçisi Zeynəlabidin Əli Əbdi bəyin
―Təkmilatül Əxbar‖ əsərində də üz-üzə gəlirik (bax: qaynaq № 34). Buradan aydın olur ki Qarabağ
anlayıĢı qədim Arran (Albaniya) torpaqlarında, Arazla Kür arasında yerləĢən üçbucaqda
yaranmıĢdır. Bunun Həmdullah Qəzvinin Araz çayını Qarabağın sərhədi adlandırması, erməni
tarixçisi Təbrizli Arakelin: ―Sonra vardapet...ağvanların ölkəsinə, Qarabağa yola düĢdü‖-sözləri də
təsdiq edir. Nə üçün orta əsrlərin tutarlı tarixi qaynaqlarında ―Ermənistan Qarabağı‖ deyil, ―ağvanlar
(adbanlar) ölkəsi‖ adlandırılmıĢdır? Ona görə ki, artıq Xilafət hömranlığı dağıldığından xüsusilə
Azərbaycan Atabəylər dövləti yarandıqdan sonra Qarabağ məhz Azərbaycanın dövlət-ərazi bölgüsü
içərisində yerləĢirdi. Erməni dilində yazısı olan tarixçi Mihitar QoĢ (1130-1213) bildiri ki, Arranın
paytaxtı Gəncə Ģəhəri Qarabağın baĢlıca dağlıq vilayəti olan Xaçının da baĢ Ģəhəri idi; baĢqa bir
qaynaqda isə yazılmıĢdır: ―[Xaçın] əlçatmaz, dağlı-meçəli bir vilayət olmaqla Arran ölkəsinin
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Ərdəbildən Bəcərvana 20 fərsəx, Sultaniyyədən isə 37
fərsəx yoldur.
Bəcərvandan Mahmudabad Qavbariya kimi yol belədir: Bəcərvəndan Biləsuvara
8 fərsəx sonra ―Yen i Arxa‖ (―Cuy-i-nov‖) 6 fərsəx və oradan da Mahmudabada
6 fərsəxd ir. Bütünlüklə Bəcərvanda Mahmudabada kimi 20 fərsəx, Ərdəbildən 4
fərsəx və Su ltaniyyədən 77 fərsəx yoldur.
QARA BA Ğ YOLU. Bəcərvandan Əlibəy kəndinə kimi 7 fərsəx, sonra
Bəkirabad kəndinə kimi 6 fərsəx, bu kənddən Qarabağın sərhəddi o lan Araz
çayının sahilinə kimi 2 fərsədir. Bütünlüklə, A zərbaycan Qarabağa 15 fərsəx,
Ərdəbildən 37 fərsəx və Su ltaniyyədən 70 fərsəx yoldur.
QARA BA ĞDAN GƏNCƏYƏ KĠM Ġ. Qarabağdan Xar kəndinə kimi 3
fərsəx, sonra Qərq [kəndinə] kimi 5 fərsəx, buradan Ləbəndan (Ləmbəran)
kəndinə kimi 4 fərxəs, buradan Bazarcığa kimi 3 fərsəx, buradan isə Cüzbik
Ģəhərindən bi fərsəx aralı o lan Bədəyə kimi 4 fərsəxdir; sonra Deh Ġsfahani
kəndinə kimi 4 fərxəs, oradan Xangah, ġotora (―dəvə yeri‖) 5 fərsəx və Gəncə
Ģəhərinə kimi 5 fərsəxdir. Bütünlüklə Qarabağdan Gəncəyə kimi 34 fərsəx,
Ərdəbildən 69 fərsəx, Su ltaniyyədən 16 fərsəx yoldur. Gəncədən indi Xaraba
qalan ġümkir Ģəhərinə kimi fərsəxdir; sonra ġadakban yurduna 3 fərsəx, sonra
Yama kimi 5 fərsəx, buradan da Tiflis Ģ əhərinə kimi 5 fərsəxd ir. Bütünlüklə
Gəncədən Tiflisə 20 fərsəx, Qarabağdan 54 fərsəx, Ərdəbildən 89 fərsəx və
Sultaniyyədən 129 fərsəx yoldur.
QARA BA ĞDAN ƏHƏR YOLU ĠLƏ TƏBRĠZƏ KĠMĠ. Söylən ild iyi kimi,
Qarabağın sərhəddi olan Araz çayın ın sahilindən Bəcərvana kimi 15 fərsəxdir.
Sonra Bərzəndə kimi 4 fərsəx, daha sonra vəzir Tacəddin ƏliĢah tərəfindən
tikilmiĢ Rabat Eyvana kimi 6 fərsəx, sonra Sahib divanın 1 kəndi sayılan Bəhlatan
(ola bilsin-Bəhləqan) kəndinə kimi 8 fərsəx, sonra isə adı çəkilən vəzir ƏliĢahın
tikdirdiy i rabatdan keçməklə [və] Dərrah Fərücay (Fərü çay) dərəsində
dayanmaqla Əhər Ģəhərinə kimi 8 fərsəx yoldur...Ġki rabatı olan Gögçə Mil
dərəsi ilə keçməklə Əhərdən Ərmiran kəndinə 6 fərsəxdir. Adı çəkilən vəzir
ƏliĢahın Yalduq düĢ ərgəsində tikdirdiy i daha bir rabatı keçdikdən sonra Təbrizə
kimi 8 fərsəxd ir. Bütünlüklə Qarabağdan Təbrizə 55 fərsəx yoldur.
Qərbə gedən baĢlıca yol
dairələrindən biridir‖. (bax: Гош Мухтар. Албанская хроника. Баку, 1960, с. 12;) XIII yüzilin
qaynaqlarında Qarabağın baĢqa bir dağlıq hissəsi olan Caraberd də (Calpert, Çarberd- ― Bərdə
vilayətində yerləĢirdi‖) Azərbaycan Atabəylər dövlətinin hakiminə tabe idi. Bütün bunlara görə XIIXV yüzillərin dövlət-ərazi bölgüsü ənənələrinə uyğun olaraq, Səfəvi dövləti (1501-1736) tərkibində
mərkəzi Gəncə Ģəhəri olan ―Qarabağ bəylərbəyi‖ yaranmıĢ və bu böyük siyasi-inzibati vahid iki yüz
otuz ildən artıq vaxt içində Azərbaycan tarixinin mühüm siyasi amillərindən biri olmuĢdur. Bu
ənənəvi siyasi-inzibati amil, XVII yüzilliyin ortalarında Azərbaycan feodal dövləti olan Qarabağ
xanlığının yaranması üçün sosial-tarixi özül olmuĢdur.
1
Sahib Divan-Elxanilər dövründə baĢ nazir (vəzir).
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SULTA NĠYYƏDƏN TƏBRĠZƏ KĠMĠ. Sultaniyyədən Zəncana kimi 5
fərsəxdir, sonra vəzir Tacəddin ƏliĢahın tikdird iyi Nikbay rabatına kimi 6 fərsəx,
daha sonra Sərçama kimi 7 fərsəxdir. [Yolun] bu keçidində vəzir Xoc
Qiyasəddin Əmir RəĢidi 1 rabat tikdirmiĢdir. Buradakı baĢqa bir rabatı onun
qardaĢı Xoca Cəlaləddin 2 tikdirmiĢdir. [Sultaniyyədən Sərçama kimi] hamısı 18
fərsəx edir. Bu məntəqədən yol sola Marağaya dönür, sağa uzanan yol is ə
Miyanicə gedir. Sərçamdan Miyanicə kimi aĢırımdan keçməklə 6 fərsəxdir,
sonra isə həm də Dəyer Hərran adlanan [və qabaqlar Ģəhər olan] Türkmən
kəndinə kimi 6 fərsəx, sonra Sənqəlabad kəndinə kimi 4 fərsəx, sonra Ucan
Ģəhərinə kimi 4 fərsəx və sonra Təbriz Ģəhərinə kimi 4 fərsəxdir. Bütünlüklə
Sultaniyyədən Təbrizə kimi 46 fərsəx yoldur.
TƏBRĠZDƏN ƏRZA N ƏR-RUMA (ƏRZURUMA) KĠMĠ. Təbrizdən
Mərəndə 11 fərsəxdir, sonra Xoya kimi 12, sonra ġəknəbada kimi 6 fərsəxdir,
daha sonra NavĢəhrə kimi 5 fərsəx, sonra Bənd mahiyə kimi 3 fərsəx, daha sonra
ƏrciĢə kimi 8 fərsəx, buradan Malazgirdə kimi 8 fərsəx, sonra Basinə kimi 5
fərsəx, sonra isə Hanusa kimi 10 fərsəx, sonra Ağ Əftan aĢırımına kimi 5 fərsəx
və Ərzan ər-Ru ma kimi də 6 fərsəxdir. Bütünlüklə Təbrizdən Ərzan ər Ru ma 79
fərsəx yoldur.
Dağlar
SƏBƏLAN dağı A zərbaycandadır. Dağlar içində ən ço x tanın ır. Ərdəbil,
Sərav, PiĢgin, Abad, Ərcad və Xiyav Ģəhərləri onun ətəyində yerləĢir. Bu,
hündür dağdır, 50 fərsəx uzaqdan görünür, en ölçüsü is ə 30 fərsəxd ir. Dağın baĢı
həmiĢə qarla örtülüdür, onun üzərində isə güclü soyuqdan suyu bir çox yerdə
buz bağlayan bulaq vardır.
SƏHƏND dağı [da] A zərbaycandadır. Təbriz, Marağa, Dəhvarqan və
Ucan Ģəhərləri onun ətrafında yerləĢir. Dağ ın en ölçüsü 25 fərsəxd ir, baĢı
vaxtaĢırı qardan təmiz örtülür. Peyğəmbər Məhəmmədin səhabəsi və onun
qoĢunlarının baĢçısı o lmuĢ Usamə ibn Zeydin məzarı bu dağdadır. Bu rada göl də
var.

1

Qiyasəddin Əmir (Məhəmməd RəĢidi) haqqında 25 №-li qaynağa verilən birinci izaha

2

RəĢid əd-dinin oğlu Cəlal-əd-din Rumda hakim idi.

baxın.
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SĠYA HKUH (Qarabağ) Azərbaycandadır. Onun ətəyində Kələnbər Ģəhəri
yerləĢir. Bu, ço x dik dağdır, burada əhali sıxdır və əhalinin ço xu dağ
[keçidlərində] bələdçilik edirlər.
QƏBƏLƏ dağı Aran və Gü rcüstan ətəyləri arasındadır. GÜRCÜSTAN
dağı Muğan mahalındadır. Bu dağ 1 kvadrat fərsəx yer tutur, buradakı yabanı
çiçəklərin ətri olduqca gözəldir. Belə söyləyirlər ki, keçmiĢ zaman larda [Ġs mayıl
təriqətindən olanlar] bu yeri özləri üçün cənnət etmiĢlər. Bura onların əyləncə
yerlərindən idi.
Metallar və minerallar çıxan yerlər
DƏM ĠR. A rranda Gəncə yaxınlığında və A zərbaycan hüdudlarında
Kələnbər yaxın lığ ında mə`dənləri var.
MĠS. Bu metal çıxarılan mə`dənlər olduqca ço xdur, ö z məhsuldarlığına
görə ən tanın mıĢları isə Gilan və A zərbaycandadır. A zərbaycanda Səbəlan dağı
yanında çox gö zəl, təmiz mis verən mədən var.
XALSEDON. Azərbaycanda xalsedon mə`dəni Dizmaradır; orada su,
qayanın içindən çıxaraq donub buza çevrilir və daĢ kimi bərkiy ir.
YA QUT. A zərbaycan dağların ın hündür bir yerlərində mə`dəni var.
Ancaq burada çıxarılan yaqutlar sütül olub maviy ə çalan qara rəngdədir. Buna
görə böyük qiymətə get mir.
LYA PĠS. Lazur (lazurit-qiy mət li daĢ) Dizmarda onu mə`dəni var.
NEFT. Neft quyuları ço xdur və onların ən ço x yanacaq verənləri
Bakıdadır. Burada torpaqlarda dayaz quyular qazıb neft li laya çatırlar v ə
quyulara dola su nefti basıb yuxarı qald ırır 1 .

25. RƏġĠDDƏ DĠN OĞLU ġ ĠHABƏ DDĠNƏ MƏ KTUB U2
1
Neft qyularına və laylarına vurmaq üsulunun tətbiq edilməsi haqqında XIV yüzillik
qaynağında danıĢılması Azərbaycanda neftçıxarma iĢinin qədim ənənəsi olduğunu göstərir. Kimyəvi
çəkisinə və sıxlığına görə su neftdən ağır olduğuna görə onu öz ağırlığı ilə basıb yuxarı qaldırır, özü
isə onun yerini tutur.Yüzillərin sınağından keçmiĢ bu üsul da indi də AbĢeronda neft quyularında
daxili təzyiqi qaldırmıĢ və quyuların məhsuldarlığını artırmaq üçün iĢlənilməkdədir.
2
Bu məktub monqolların ―örüĢ siyasəti‖ nə qarĢı yönəlmiĢ ―yeni‖ xəttin (islahat xəttinin)
koseptual sənədlərindən birdir. Monqol basqınlar, xüsusilə mürtəce ―örüĢ siyasəti‖ Azərbaycan və
Hülakü qırılmıĢ və qaçıb dağılmıĢ (qabaqlar 100 min adam yaĢayan yerdə 100 adam qalmıĢdı), hər
on təsərrüfatdan biri salmat qalmıĢ, dövlət xəzinələrinə axan gəlirlərin sayı birə on azalmıĢdı. (bax:
qaynaq № 24) . Bütün bunlarla bağlı Orat və yaxın Ģərqdə monqol hakimiyyətinin özülü sarsılmıĢ
olduğundan, islahat ideyası ortaya atılmıĢdı.‖Yeni‖ xətt ideoloqu Fəzlullah RəĢdəddin keçiriləcək
islahatların fəlsəfi özülünü qoymağa çalıĢır, ―rəiyyət -əslində xərac ödəyəsi olan bütün Ģəhər və kənd
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Hər bir hakimin lazımd ır gərək üç xəzinəsi o lsun: birinci-pul xəzinəsi,
ikinci-cəbbəxana (yaraq xəzinəsi.-Red), üçüncü-ərzaq və geyim xəzinəsi. Bu
xəzinələrə məxaric xəzinələri (xəzaini xərc) deyilir, mədaxil xəzinəsi isə
(xəzineyi dəxl)* variyyət özüdür, çünki sonuncu xəzinə onların halal zəh məti və
qənaətcilliyi hesabına doldurulu r. Əgər onlar soyulub vardan çıxsa, hökmdarlara
heç bir qazanc qalmaz. Və iĢin kökünə basan, hər bir səltənətin özü lü ədalətdir,
çünki...dövləti ordu qazanır, -dövlətin ordudan baĢqa gəlir ağacı yo xdur, ordunu
isə vergi (mal*) hesabına saxlamaq o lar, -vergisiz qoĢun yoxdur, rəiyyəti isə
ədalət hesabına saxlamaq olar; -[deməli] ədalət yo xdursa, rəiyyət də yo xdur1 .
Beləliklə: tarixi təcrübədə sınaqdan
keçərək sübuta yetmiĢ,
əsaslandırılaraq aydın edilmiĢdir ki, ədalət orada (əyalətlərdə xalq içində.-Red.)
abadlıq və torpağın becərilməsi üçüh, burada (―yu xarı‖, hakim dairələrdə-Red.)
isə arxayın yaĢayıb diləklərə çatmaq üçün baĢlıca s əbəbdir2 .
əhalisinə qarĢı ― ədalətli siyasət‖ yeritməyi tövsiyə edirdi (RəĢiddədinin tarixi irsi haqqında 12
nömrəli qaynaqla bağlı yazıya baxın). Fəzlullah RəĢiddədin yazıĢmasını katini Məhəmməd Aberkuhi
toplamıĢdır. ―mükatibəti RəĢidi‖ və ya ―MünĢaati-RəĢidi‖ adlanan bu toplu 53 məktubu birləĢdirir,
iyirmi biri müəllifin oğullarına yazılmıĢdır. Onlardan 10 nəfəri Rum, Ġsfahan, ġiraz,Ərdəbil, BaĢdad,
Gürcüstan kimi yerlərdə hakim idilər, bir oğlu-Qiyasəddin Məhəmməd RəĢidi isə 1327-1336-cı
illərdə Elxanilər dövlətinin vəziri olmuĢdur. Buradakı məktub yazılan oğlu ġihabəddinə də vilayət
hakimi-tüstər və Əhvazı əmiri idi.
Gətirilən parça Ġ.PetruĢevskinin hələ 1960-cı ildə çap etdiyi çevirməsi üzrə tutuĢdurularaq
düzəldilmiĢdir.
Bu sözləri RəĢiddədin məktubda ərəbcə yazmıĢdır.
1
Bu uzun cümlə məktubda dairəyə alınmıĢ sxem içərisində yazılmıĢdır.
2
Fikrimizcə, Ortaçağ tarixinin ən irfanlı siyasi-fəlsəfi bəlgələrindən biri olan bu məktub,
ontoloji baxımından hicri-qəməri 475, miladi 1082-83 tarixdə azılmıĢ məĢhur ―Qobusnamə‖ dəki
tövsiyyələr üzərində köklənmiĢdir. BaĢlıca fikirlər mənbəĢünaslıq ölçüsü ilə tam eynidir. Örnək
olaraq ― Qobusnamə‖nin 40-cı fəslindən alınmıĢ parçaya diqqət edin: ―məmləkət rəiyyət və orduya
görə, kənd isə kəndliyə görə abad olar...Abadlığa çalıĢsan, ölkə dolandırmıĢ olarsan...ölkəni ordu ilə
saxlamq olar, ordunu isə pulla, pulu isə ədalət və insafla yaratmaq olar. Demək (siyasətdə S.Ə.)
ədalət və insafı unutmaq olmaz‖ (Qabusnamə, farscadan tərcümə, qeyd və Ģərhlər Rəhim
Sultanovundur, AzərnəĢr, Bakı. 1989, s. 184). ―ġahlıq qaydaları və Ģərtləri haqqında‖ adlanan 42-ci
fəsildə ―Qobusnamənin müəllifi bir daha yazır: ― Demək, ölkədə ədalətsizliyə yol vermə, şahların
məmləkətləri yalnız ədalət sayəsində uzun müdət yaşayıb qədimləşə bilər, ədalətsizlərin evləri isə tez
dağılıb xarab olar, çünki ədalət abadlıqdır, ədalətsizlik isə xarabazarlıq ( yenə orada, s. 195.
Kursivlər bizimdir-S.Ə.) ‖Dövlət siyasətinin nəzəri dayaqları haqqında bu görüĢlər məhdud və
lakonik Ģəkildə Xaca Nizamalmülkün eyni vaxtda (1076) yazılmıĢ «Siyasətnamə»sində də yer
almıĢdır (Bax: Əbu Əli Hasan ibn Əli Xaca Nizam-əlmüik. Siyasətnamə. Farscadan tərcümə və
qeydlər R.Sultanovundur. Bakı, «Elm» nəĢriyyatı, 1987, 3, 10 va 49-cu fəsillər). Ancaq RəĢidəddin
mətni və yanaĢması əvvəlki tarixi qaynaqlar ilə qarĢılaĢdırıldıqda daha bütün və mükəmməldir.
Mövzunun praktik səpkidə izahı üçün də onun mövqeyi daha yaxĢı düĢünülmüĢdür deyə bilərik (o,
yuxarıda verilən sənəddən göründüyii kimi «Siyasətnamə» müəllifındən fərqli olaraq, dövlətə var
oluĢ qazandıra bilən xəzinələrin iki deyil, üç olması zərurətini asaslandırmıĢdır və s.)
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26. KASTĠLYA (ĠSPANĠYA) ELÇĠS Ġ KLAVĠXONUN GÜNDƏ LĠYĠ
1402-ci ildə Tey murləngin Anqara yaxınlığındakı qələbəsi Qərb i
Avropada ġərqə doğru yeni maraq dalğası oyatdı. Bu hadisədən bir il keçdikdən
sonra Kastiliya kralı III Eririke Teymurun sarayına üç elçi göndərdi; onlardan biri
elçiliyin gündəliyini aparan, nəslən Madrid zadəganı Klavixo idi. Səmərqəndə
Ġspaniya elçilərinin yolu Konstantonopol - Trabzon xətti ilə A zərbaycanın dörd
Ģəhərindən (Xoy, Təbriz, M iyanə, Su ltaniyyə) keçdiyindən gündəlikdə ölkəmiz
haqqında o zamankı avropalının qavrayıĢı və düĢüncəsi üçün maraqlı görünən
tutarlı yazılar qalmıĢdır.
Klav ixonun gündəliyindən alınan parçalar Z.Ġ.Yampo lskin in tərtibi və
Ə.M.ġah malıyevin redaktəsi ilə çap olunmuĢ «Путешественники об
Азербаиджане» (т. 1, Баку 1961, c. 49-61) kitabından çevrilmiĢdir.
LXXXII. O biri çərĢənbə, iyun ayının on birində (1403-cü il. - Red.)
axĢam duası vaxtında höyük Ģ əhər Təbrizə gəldik. Bu Ģəhər iki hündür, ormansız
silsilə arasındakı vadidə yerləĢir. ġəhər divarla əhatə olun mamıĢdır, sol yandan
ucalan dağlar isə Ģəhərə çox yaxındır; bu dağlar isti olan yerdir, onlardan axan su
da sağlam deyildir; sağda yerləĢən o biri dağlar Ģəhərdən bir az aralıd ır; bu
dağların havası soyuqdur, onların üstü il boyu qarla örtülüdür, oradan axan sular
isə çox yaxĢıdır. Bu sular Ģ əhərə gətirilərək, onun içində ayrı-ayrı yerlərə
axıd ılır... Sağ yandakı dağlardan Ģ əhərə sarı iri bir çay enib axır; Ģ əhərə
çatmamıĢdan qabaq çayı bir ço x arx və qollara bölüĢdürüb Ģəhərə mü xtəlif
məhəllə və küçələrinə axıd ırlar. ġəhərdə abad küçə və döngələr ço xdur, burada
mü xtəlif Ģeylər satılır və yaxĢ ı qurulmuĢ dükanlar var; bu küçələrin və
döngələrin arasında alkaseriyə 1 bənzəyən böyük evlər var, burada evlər və
dükanlar, yaxĢı təchiz olun muĢ mağazalar var. Bu alkaserilərdə qapılar mü xtəlif
Ģeylər, misal üçün ipək və pambıq parçalar, sandal və tafta, ipək və mirvari satılan
ayrı-ayrı küçələrə açılır. Alkaserilərdə də ço xlu mü xtəlif Ģeylər satılır. Bu, ço x
səs-küylü Ģəhərdir. Alkaserlərin birində qadınlar üçün ətirlər və boyalar satılır;
qadınlar onları almaq üçün özləri gəlirlər, sonra da bu ətirlərdən istifadə edirlər.
Onlar baĢdan ayağa kimi ağ örpəyə bürünmüĢ Ģəkildə və gözlərini örtərək
yeriyirlər; belə bürünmüĢ halda gəzirlər ki, onları tanımaq mü mkün olmasın. Bu
Ģəhərədə heyrət olunacaq oymalar və Ģəbəkələr, yunan ustalarının iĢlədiyi mina

1

Alkaser-Ġspaniyada mavritan üslubunda tikilmiĢ qəsr və ya qalaya deyilir.
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və qızıl, habelə ço xlu gözəl ĢüĢələrlə (Ģəbəkələrlə? - Red.) bəzəd ilmiĢ ço x böyük
binalar və məscid lər var. Söyləy irlər ki, bu gö zəl iĢləri mötəbər və varı ilə
tanınmıĢ adamlar görmüĢlər, onlar b ir-biri ilə bəhs etdiklərindən, kimin daha
yaxĢı iĢ görəcəyini bilmək istəmiĢ və beləliklə, bütün varını xərcləmiĢlər. Bu
binaların və t ikintilərin arasında, gö zəl və zəngin iĢlən miĢ, d ivarla əhatə olunmuĢ
böyük bir ev olmuĢdur, evdə iyirmi min hücrə və ayrı-ayrı otaqlar var imiĢ... Bu
Ģəhərin kənarındakı bütün gözəl evləri Tamur bəyin böyük oğlu MiaĢın 1 əmri ilə
dağıdılmıĢdır - bu haqda siz indi eĢidəcəksiniz. Bu Ģəhər çox böyükdür, bir gündə
alın ıb satılan və iĢlənən pul və malın sayına görə ço x zəngindir; danıĢırlar ki,
qabaqlar onun əhalisi daha sıx idi; ancaq indi də əhalisi iki yü z min ev, bəlkə də
bundan çoxdur...
LXXXIII. Cü mə günü iyun ayının iyirmisində elçilər Təbrizdən
çıxd ılar... Bazar gününün s əhəri Santgelan (Zəngilan. -Red.) adlı kəndə gəlib
çıxdıq. Tusalar adlı baĢqa bir kənddə nahar etdik: kənddə yaĢayan tayfa
Türkəmən 2 adlanırd ı. Bu diyar indiyə kimi keçd iyimiz yerlərə görə düzənlikdir
və çox istidir. Bu kəndlərin hər birində elçiləri yeməyə qonaq edirdilər. Orada
adət belədir. Elçilər gəlib çıxd ıqda atdan enməli və xüsusi kölgəlikdə onlar üçün
yerə salın mıĢ xalçalar üstündə oturmalı id ilər; bundan sonra dərhal hər evdən
yeməklər gətirilird i; kimi çörək, kimi qatıqla dolu badya və adətən, onlarda
düyüdən hazırlan mıĢ baĢqa yeməklər gətirirdilər; əgər on lar (qonaqlar)
gecələmək istəyirdilərsə, onlara bo l ət xö rəkləri verird ilər, bu ilk gətirdikləri isə
yalnız görüĢ üçün idi. 3
LXXXV. ...Buraya ġamaxı torpağında yetiĢdirilən ipək də gətirilir. Bu
həmin torpaqdır ki, orada o lduqca çox ipək hazırlanır, Genuya və Venesiya
tacirləri ipək ard ınca oraya gedirlər...
CXLIV. ...O biri çərĢənbə axĢamı, mart ın üçündə (1405-ci il. - Red.)
elçilər üçün atlar gətirib söylədilər ki, hökmdar Ömər M irassa4 Qarabağdadır. O,
qıĢı öz qoĢunıı ilə orada keçirmiĢdir. Bu Qarabağ zəngin otlaq lı dü zənlikd ir;
buranın torpağı ço x istidir, heç vaxt qar yağmır, yağanda is ə o saat əriyir; bu
səbəbdən hökmdar hər il q ıĢı orada keçirir; onunla görüĢmək üçün onlar da
(elçilər. - Red.) oraya get məli idilər.

1
Miaş - burada Klavixo Topal T eymurun böyük oğlu MiranĢahı nəzərdə tutur. Teymur onu
Azərbaycana hakim qoymuĢdu.
2
T əbriz yaxınlığında «T ürkmənçay» adlı çay və kənd var (Rusiya ilə Ġran arasında 1828-ci
il T ürkmənçay müqaviləsi burada bağlanmıĢdır).
3
Ġspaniya elçilərinin rastlaĢdığı bu qonaqpərvərlik Azərbaycanda əxilik qaydalarının izidir,
bax: Əliyarov S. Azərbaycanda bid'ətçilik hərəkatına dair ədəbi mənbələrin araĢdırma təcrübəsindən.
- «Azərbaycan fiiologiyası məsələləri». B., 1983, s. 187-190.
4
Ömər Mirassa - burada MiranĢahın oğlu Ömərin nəzərdə tutulması baĢa düĢülür. Teymur
öldükdən sonra Ömər atası MiranĢah ilə Azərbaycan uğrunda çəkiĢirdi.
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Cü mə axĢamı, martın beĢində elçilər Turisdən çıxdılar, Bab il 1 sultanının
və Türkiyənin elçiləri də onlarla yola düĢdülər; çünki onların hamısı b ir yerdə
Qarabağ düzündə Ömər Mirasanın görüĢünə gəlməliydilər... 2
27. ƏBD ƏR-RƏġ ĠD ƏL-BAKUVĠ
«KĠTAB TƏ LXĠS Ə L-ƏSƏR VƏ Ə CAĠB
ƏL-MALĠK Ə L-QƏ HHAR»
Əbd Ər-Rəşid ibn Saleh ibn Nuri əl-Bakuvi XIV yüzilin ikin ci yarısında - XV
yüzilliyin baĢlanğıcında yaĢamıĢdır. Həyatı, yaradıcılığ ı, hətta doğulduğu və
öldüyü yer haqqında yazı qalmamıĢdır. «Kitab təlxis əl-əsər və əcaib əl-malik əlqəhhar» («Abidələr kitabından qısalt malar və güc sahibi hökmdarın
möcü zələri») adlı əsərini XV yüzilliy in birinci on ilində yazmıĢdır. Bu kitab,
adından göründüyü kimi XII-XIII yü zilin böyük ensiklopediyaçı alimi Zəkəriyyə
əl-Qəzvinin in «Əsər əl-b ilad və əxbar əl-ibad» («Ölkələrin abidələri və [A llanın]
qullarına [aid] xəbərlər») əsərinin q ısalt ması Ģəklində yazılmıĢdır. «Kitab təlxis
əl-əsər»in bütöv qalmıĢ ancaq bir əlyazması var. Paris milli kitab xanasında
saxlan ılır. Bakuvin in Qahirədə ölməsi ehtimal edilsə də, Azərbaycan (Təbriz,
Bakı, Mərənd, Sultaniyyə, ġəburan, Naxçıvan Ģəhərləri, habelə Xəzər dənizinə
çıxan ticarət yolları) haqqında Zəkəriyyə əl-Qəzv inidə olmayan dolğun məlu mat
verir, yaxud ona dəyərli yeniliklər əlavə edir. BaĢqa sözlə, Bakuvinin Bakıya və
Azərbaycana ayırdığı səhifələrin ço xu bu ölkənin yaĢayıĢını öz gözləri ilə görən,
onu yaxĢı tanıyan, vətənini istəyən bir müəllifin yazısıdır.«Kitab təlxis əl-əsər»i
ərəbcədən ruscaya akad. Z.M.Bünyadov çevirmiĢdir.

IV ĠQLĠM 3
1

«Babil sultanı» - adı ilə Klavixo, ola bilsin, Ġraqı düĢünür.
Klavixo və sonrakı Avropa səyyahlarının (Kontarini, Cenkinson, Oleari, Streys və b.) Azərbaycan
ilə bağlı yazıları haqda geniĢ məlumat üçün bax: Mahmudov Y. Səyyahlar, kəĢflər, Azərbaycan. B., 1985.
2

3
Ġqlim - Orta əsr kosmoqrafıya elmində iĢlənən coğrafıya bölgüsü. O zamankı biliklərə görə
Yer kürəsi yeddi qurĢağa (iqlimə) bölünürdü: birinci iqlim t əqribən Hind-Çin və Hindistan
yarımadalarının cənubundan baĢlanır, yeddinci iqlim isə ġimal qütbü qurĢağına yaxınlaĢmaqla indiki
Ġrilandiya (əl-Ġrland) adasından keçirdi. Bu bölgü üzrə Azərbaycan torpaqları dördüncü və beĢinci
iqlimlərdə yerləĢirdi. Qəzvini və Bakuvi kitablarında hər iqlim haqqında ayrıca məlumat verilir.
Misal üçün, dördüncü iqlim gündüzlə gecə bərabərləĢdikdə, günorta çağı kölgənin uzunluğu dörd
qədəm. 3/5 qədəm və 1/5 qədəmin üçdə biri qədər olduğu yerdə baĢlanır; qurtarması isə yenə
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...AZƏRBA YCAN. Kuhistan, Arran və Ərmən arasında yerləĢən geniĢ
bir əyalətdir. Orada ço xlu Ģəhərlər, kəndlər, dağlar və çaylar var. Orada Ərdəbil
yaxınlığında Savalan dağı ucalır, bu, dünyanın ən böyük dağlarından biridir. O
dağın zirvəsindən suyu soyuqluğundan donan böyük bir bu laq axır.
Peyğəmbərin, Allah ona Ģərafət vərsin və salamlasın, dilindən
söyləyirlər ki, Savalan dağı Ərmən və A zərbaycan arasında yerləĢir. Onun
üstündə cənnət bulaqlarmdan biri, [habelə] peyğəmbərlərdən b irinin məzarı
yaxınlığında isə üstünə xəstə adamlar gələn qaynar bulaqlar yerləĢir. Dağ ın baĢı
yayda da, qıĢda da qarla örtülü olu r.
Orada Təbrizlə Marağa arasında, yaĢayıĢ yeri olan, su və əkinlərlə dolu
böyük Səhənd dağı var. Orada qaynar sulu bulaq var, yayda üstünə adamlar
gəlir. Dağ m baĢındakı qar heç vaxt ərimir. Orada iti axarlı Ərzan ər-Ru m
dağından baĢlanan Uvays çayı var. O, bir ço x ölkələrdən axaraq Nakçuvan
yaxınlığında Diya əl-Mülk körpüsünə çatır. Bu körpü daĢdan hörülmüĢdür və
dünya möcüzələrindən biri sayılır. Orada suyu bərkiy ib kirəclə-Ģən və daĢ
tabağa çevrilən bir çay da vardır. Orada ço xlu mis, dəmir, malaxit , sülfat duzu və
lazurit mə'dənləri var (s. 61-62).
TƏBRĠZ. Uzunluq dərəcəsi 82°05', enlik dərəcəsi 38°05'. Ən Ģöhrətli
və əhalisi ço x olan Ģəhərlərdən biri; iqlimi sağlam, torpağı gözəl, suyu yaxĢıdır.
Güclü divarları və həyrət ediləcək binaları var. Bu, Azərbaycan ölkəsinin
paytaxtıdır. Orada çaylar çoxdur, Ģəhər bağlar əhatəsindədir (s. 67).
V ĠQLĠM1
BAKUYƏ. Uzunluq dərəcəsi 84°30', enlik dərəcəsi 39°30'. 91-Xəzər
dənizi üstündə, Dərbənd vilayətlərinin birində, ġirvan yaxınlığında daĢdan
tikilmiĢ Ģəhər. Dəniz onun divarlarını yalayır; dəniz bir ço x qala bürclərini basıb
örtmüĢ, məscidə 2 yaxınlaĢmıĢdır. Oranın yeri qayalıqdır, evlərin ço xu qaya
üzərində tikilmiĢdir. Havası yaxĢı, suyu Ģirindir. Qayalarda vurulmuĢ qu yulardan
çıxarılan su Ģirin, qayalardan qaynayan bulaq suyu is ə çox dadlıd ır. Orada
yığılan taxıl məhsulu azdır, buna görə də taxılın ço xunu buraya ġirvandan
gətirirlər. Əncir, nar və ü zü m burada boldur. Bağlar səhərdən uzaqdır, buna görə
Ģəhər əhalisinin çoxu yay vaxtı oraya köçür, b ir müddət orada yaĢayır, sonra is ə
geri qayıdırlar. Və on lar hər il belə edirlər.
gündüzlə gecə bərabərləĢdikdə, günorta çağı kölgənin uzunluğu beĢ qədəm, 3/5 qədəm və 1/5
qədəmin üçdə biri ölçüdə olan yerdə baĢa çatır (əl-Bakuvi, s. 61).
1
BeĢinci iqlim haqda bax: əl-Bakuvi, s. 85.
2
Görünür, XI yüzillikdə tikilmiĢ olan «Sınıx qala» minarəsi ilə bağlı bir tikinti nəzərdə
tutulur.
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ġəhərin son dərəcə möhkəmləndirilmiĢ iki alın maz daĢ qalası var,
onlardan biri, böyüyü dəniz yaxınlığındadır, dalğalar onun divarlarını döyəcləyir.
Bu, tatarların ala bilmədiyi qaladır 1 . O biri qala b irincidən yu xarıda dayanır, onun
yuxarı h issəsinin bir yanı qurğulardan atılan daĢlarla 2 dağıdılmıĢdır.
Bu Ģəhərlərin b ir xüsusiyyəti var: burada gecə də, gündüz də külək əsir,
buna görə də bəzən güclü kü lək əsdikdə adamın küləyə qarĢı getməsi mü mkün
olmur, qıĢ zamanı isə külək atları və qoyunları basıb dənizə tökür, çünki onlar
ayaq üstə dayana bilmirlər.
Burada qətran və neft yataqları bəllidir; hər gün 200 dəvə yükündən çox
neft çıxarılır. Bu yataqlarla yanaĢı baĢqa bir mə'dən də var - arası kəsilmədən,
gündüz və gecə çiçək (jas-min) yağı kimi ağ rəngli neft püskürür; bu mə'dənin
icarə haqqı təqribən 1000 dirhəmə çatır. Mə'dənlərin yaxınlığında sarı rəngli,
bərkimiĢ torpaq var, Ģa m kimi yanır. Bu torpağın parçaların ı qoparıb Ģəhərə
evləri və hamamları qızd ırmaq üçün aparırlar.
ġəhərə bir fərsəx aralıda alov püskürən bir yer var, heç vaxt sönmür.
Deyilənlərə görə, bu, kükürd yatağıdır. Bu yanan yerin yaxınlığında əhalisi
xaçpərəst olan kənd var. Onlar əhəng yandırır və arabalarda Ģəhərə gətirirlər.
Orada duz vətəgələri var, baĢqa ölkələrə satıĢ üçün aparılan ço x gö zəl keyfiyyətli
duz istehsal edilir. ġəhərə yaxın insan yaĢayan ada vardır 3 , burada süiti
ovlayırlar. Onların dərisini çıxarır və piyini qaynadaraq Ģam yandırmaq üçün
istifadə edirlər. Süit i dərisindən tuluqlar hazırlay ır, neft lə doldurub gəmilərdə
baĢqa yerlərə daĢıyırlar. Orada ceyranlar olduqca ço xdur, heç yerdə onların
bənzəri yo xdur. Bəzi illərdə orada dənizdən qalxan və hündürlüyə yüksələn
böyük alov görünür; onu bir günlük, hətta daha böyük məsafədən görmək olur.
Bu alov günlərlə yanır və sonra öz-ö zünə sönüb yox olur. ġəhər yaxınlığında
çoxlu kəndlər var, hər kəndin də özünün möhkəm hörü lmüĢ qalası var. Bu
kəndlərdə yaĢayanların hamısı xaçpərəstdir (?) 4 ġəhərin ö z əhalisi isə imam əlġəfi - Allah ondan razı olsun – təriqətinə ibadət edir.

1
Bakuvinin yazısında dənizin çox yüksək səviyyədə təsvir edilməsi elmi baxımından
düzgündür. V yüzillikdə, Dərbənd qalası və Qız qalası kimi tikintilar yaradılan vaxt Xəzər dənizinin
səthi çox aĢağı olmuĢdur: mənfi 32-34 m. (o zaman indiki Bakı körfəzi qum idi). XII—XIII
yüzillikklərdə Xəzərin səviyyəsi 10 metr qalxaraq, mənfi 22-24 metr olmuĢdu. Buna görə, Bakuvinin
yazdığı kimi, dəniz indiki Ġçəri Ģəhərin yaxın tikinlilərinə çatmıĢ, Bayıl (Səbail) qalasını isə dörd
yandan basaraq adaya çevirmiĢdi. Monqollar bu qalanı, doğrudan da, ala bilm əmiĢdilər.
2
Qalalara daĢ atıb dağıdan qurğular nəzərdə tutulur. (bax: Gəncəli Kirakosun «Tarixi»
üzrə verilən 5-ci qeyd).
3
Bakı yaxınlığındakı adalardan içməli suyu olan və insan yaĢayan yalnız bir ada bəllidir.
Min ildən çox Pirallahı adlanmıĢdır.
4
Buradakı sualı kitabı çap edən Z.M.Bünyadov qoymuĢdur. Bakının ətraf kəndlərində
«yaĢayanların hamısının» xristian olması barədə yazı kökündən yanlıĢdır.
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Bura mənim atam, imam, alim, ləyaqətli keyfıyyətləri ilə dolu, 806
(1403/04)-cı ildə 77 yaĢında [vəfat etmiĢ] Saleh ibn Nurinin vətənidir (s. 89 90).
28. VENESĠYA ELÇĠSĠ AMBROCO KONTARĠNĠ « YOL
GÜNDƏ LĠYĠ»
Ambroco Kontarini Venesiya Respublikas mın Təbrizdə, Uzun Həsənin
sarayında elçisi olmuĢdur. O, 1473-cü ildə Almaniya, Po lĢa, Ukrayna, Krım,
Gü rcüstan (Qara dəniz sahili ilə), Ermən istan torpaqlarından keçərək, Təbriz –
Sultaniyyə xətti ilə Ġsfahana getmiĢ və burada 1474-cü ilin noyabrında Uzun
Həsən ilə görüĢüb öz höku mətinin təkliflərin i ona bildirmiĢdir. Əslində Kontarini
fövqəladə tapĢırıq gətirmiĢ bir elçi id i, çünki onun gəldiyi vaxt Uzun Həsənin
yanında Venesiyanın daimi elçisi Ġosafat Barbaro id i. Kontarini elçiliyin in
məqsədi Venesiya ilə Uzun Həsən hökumətin in Türkiyəyə qarĢı birgə hərbi
əməliyyat planlarını razılaĢdırmaq idi. 1474-cü il noyabrm 24-də Kontarini Uzun
Həsən və Barbaro ilə birlikdə Təbrizə qayıt mıĢ təxminən yarım il burada
qaldıqdan sonra 1475-ci il iyunun 28-də Tiflisə yola dûĢmüĢdü (Barbaro
Təbrizdə qalmıĢdı). Lakin Krıma Os manlı qoĢunlarının gəlməsin i eĢitdiyindən
ġamaxı-Dərbənd-HəĢtərxan-Moskva yolunu seçmiĢ, sonra is ə PolĢa və Alman iya
ərazisi ilə vətəninə qayıt mıĢdır. Kontarinin «Yol gündəliyi»nin V fəslindən
alınan parçalar aĢağıdakı qaynaq üzrə çevrilmiĢdir.
V fəsil
1475-ci il oktyabnn 24-də biz ayrılmaq üçün nəzərdə tutulan məntəqəyə
gəlib çatdıq; çünki mən Sivansanın1 vilayətlərin dən keçib ġamaxı Ģəhərinə gəlmək
fikrində idim. Uzun Həsənin elçisi öz hökmdarının hü zuruna getməkdə idi. Onun
kö məyi ilə b izi ġamaxının özünə aparıb çıxarmağı boynuna götürən bir bələdçi
türk2 tapdıqdan sonra, mən yoldaĢımla vidalaĢaraq, adı çəkilən Sivansanın Midiya
adlanan torpağına ayaq qoydum. Bu ölkə baĢlıca olaraq ço x gö zəl və bərəkət li
düzənlik görünüĢünə malikdir və Uzun Həsənin vilayətlərinə nisbətən daha yaxĢı,
daha varlıd ır. Bizim bələdçimizdən yol boyu mən çox razı qald ım.
1475-ci il noyabrın 1-də biz M idiya hökmdarı - adı çəkilən Sivansaya
məxsus olan ġamaxı Ģəhərinə gəlib çıxd ıq. Bizim tərəflərdə Talaman ipəyi kimi
tanınmıĢ olan ipək bu Ģəhərdə hazırlanır, ondan da əlavə burada mü xtəlif ipək
1
Sivansa (Sivansa)-ġirvanĢah sözünün əsli italyanca yazılıĢ Ģəklidir. Kontarini ġirvana
gələrkən burada hakimiyyətdə ĢirvanĢah FərruxYassar idi.
2
«Bələdçi türk» dedikdə Kontarini yerli Azərbaycan əhalisinin nümayəndəsini nəzərdə
tutur. Venesiya elçiləri «bələdçi türk», «türk kəndləri» söz birləĢmələrini Azərbaycan ərazisinə aid
edərkən, ölkə əhalisinin türk sistemli bir dildə danıĢmasına iĢarə edirlər.
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parçalar - baĢlıca o laraq saya və çox da yaxĢı o lmayan parçalar buraxırlar. ġamaxı
Təbriz kimi böyük deyildir, ancaq mənim fikrimcə, hər baxımdan ondan daha
yaxĢı, yaĢayıĢ üçün zəruri olan hər Ģeylə doludur. Burada biz Mark Rosso1 ilə
görüĢdük... O, nəzakət göstərərək qald ığımız karvansarada bizim görüĢümüzə
gəldi, mən onu dostcasına qucaqlayıb bizi də özü ilə götürməy i təklif etdim, o
buna ürəkdən razı o ldu. Ayın 6-da ġamaxıdan, Tatarıstan2 ağzında yerləĢən və
yenə adı çəkilən Sivansaya məxsııs olan Dərbənd Ģəhərinə yola düĢdük; biz gah
dağlar, gah düzənlər ilə yolu mu zu arxayınlıqla gedərək, türk kəndlərində3 arabir
dayanırdıq, burada bizi ço x yaxĢı qarĢılayırd ılar. Yo lun yarısında kiçicik, anc aq
sözün doğrusu, gözəl bir Ģəhər 4 yerləĢir, burada o qədər çox gözəl meyvələr,
xüsusilə alma yetiĢir ki, baxd ıqca öz gö zlərinə inana bilmirsən.
Ayın 12-də mən adı çəkilən Dərbənd Ģəhərinə gəlib çıxd ım; Rusiya
vilayətlərinə çat maq üçün bütün Tatar sonrasından keçməli o lduğumuzu nəzərə
alaraq, biz bilici adamların məsləhəti ilə burada qıĢlamağı qərara aldıq ki, aprel
ayında Bakı dənizi (marebi Bachan) ilə Sitraxana (Citracan) ü züb gedək.
Dərbənd Bakı və ya Xəzər dənizinin lap sahilindədir, söyləyirlər ki, onu hələ
Böyük Aleksandr tikdirmiĢdir və Dəmir Qapı adlan ır... Bakı dənizi ço x geniĢdir
və heç bir körfəzi yo xdur. Söyləyirlər ki, bu dəniz Qara dənizdən kiçik deyildir,
ancaq ondan dərindir. Buranın əhalisi dənizdə ço xlu nərə balığı və ağ balıq tutur,
baĢqa balıqları isə tutmağı bacarmırlar. Yeri gəlmiĢ kən, burada tamamilə itə
oxĢayan, baĢı, ayaqları quyruğu olan bir balıq və d irsək yarım u zunluğunda kök,
pulları o lmayan, baĢı tamamilə görsənməyən 5 baĢqa bir balıq da yaĢayır.
1
Mark Rosso- Rusiyalı Mark» deməkdir. 70-ci illərdə Rusiya elçisinin Təbrizə göndərilməsi
baĢqa qaynaqlarda yazılmadığından, Venesiya elçisinin bu məlumatı olduqca dəyərli sayılmalıdır.
2
Dərbənddən Ģimala uzanan torpaqları venesiyalının «Tatarıstan səhrası» adlandırması Qızıl
Orda dövlətinin ərazisi haqqındakı təsəvvürlə bağlıdır.
3
2-ci qeydə baxın.
4
Buradakı məlumat Azərbaycanın Ģimal Ģəhərlərindən olan Qubaya, yaxud ġabrana
uyğun gəlir.

5

Birinci halda azərbaycanlıların «süiti» adlandırdıqları dəniz heyvanının xatırladılması

Ģübhəsizdir.
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SƏFƏVĠLƏR DÖVLƏ TĠNDƏ AZƏ RBAYCAN DĠLĠNĠN
DÖVLƏTLƏ RARASI YAZIġ MADA VƏ
FƏ RMANLARDA Ġġ LƏNDĠYĠNĠ GÖSTƏ RƏN
QAYNAQLAR
Səfəvilər dövləti dövründə Azərbaycan dilin in əcnəbi dövlətlər ilə rəsmi
yazıĢmada iĢləndiyini göstərən ilk iki qaynağı macar alimi Fakete LayoĢ Ġstanbul
universiteti ədəbiyyat fakültəsinin «Türkiyyət məcmuəsi»ndə hələ 1936-cı ildə
çap etdirmiĢdi. Bunlardan biri ġah ġəfin in (1629-1649) Avstriya imperatoru və
Macarıstan kralı II Ferd inanda (1619-1639), ikincisi isə ġah Su ltan Hüseynin
(1694-1722) Sakson Ģahzadəsi və PolĢa kralı Fridrix Avqusta (1694-1933)
göndərdiyi yaxılar idi. 1964-cü ildə fılo logiya elmləri doktoru Ə.Məmmədov
üçüncü sənədi - 1 Təh masibin (1524-1576) türk Ģahzadəsi II Səlimə məktubu və
onun haqqında yazı çap etdirdi. Sonrakı illərdə türk alimləri S.Tanscl və
ġ.Tekindağ, Azərbaycan alimləri S.Onullahi və mərhu m A.Həsənov yeni doqquz
sənəd, yaxın vaxt larda is ə Ə.Rəhimov yeni bir fərman çap etdirib o xuculara
çatdırmıĢdır. Getdikcə sayı artan bu sənədlər indiki Ġran alimlərinin (Cavad
MəĢkur, Camaləddin Fəqih və b.) Səfəv i dövlətin in və A zərbaycan xalqının
tarixinə qarĢı saxtalaĢdırıcı yazıların tutarsızlığını ü zə çıxarmıĢ olur. Güya ġah
Ġsmayılın Os manlı sultanları ilə bir-iki yazıĢmasından baĢqa qalan bütün dövlət
iĢləri farsca aparılmıĢ; azərbaycanlılar ġah Ġs mayıla kimi və hətta ondan sonra
XVII yüzilliyə kimi, kökçə Ġran mənĢəli olan azəri dilində danıĢmıĢ; ġah Ġsmayıl
isə bu dili azərbaycanlılara yabancı olan «türk dili» ilə güc iĢlədərək əvəz
etmiĢdir. Halbuki böyük alman alimi Adam Olearinin bu kitabda verilən yazısı (
52), 1630-cu illərdə, hətta Səfəv ilərin paytaxt ı Ġran Ģəhəri Ġsfahana köçürdükləri
çağda, əcnəbi elçilərin qəbulunda, sarayda Azərbaycan d il in in iĢləndiyini
göstərir. Fransız səyyahı Jan Batist Tavernye də yazır: «Saray adamlarının dili türk
(Azərbaycan. - Red.) dilidir». Tavernyedən 20 il sonra (1685 - 1694) Ġranda
olmuĢ baĢqa bir alman alimi Engelbert kemp fer isə yazmıĢdır: «Səfəvilər
sülaləsinin ana dili olan türk danıĢığı Ġran sarayında geniĢ yayıl mıĢ dildir. Bu dil
ölkə əhalisinin adi danıĢıq dilindən seçilir. Türk dili saraydan tutmuĢ yüksək
rütbəli və mötəbər Ģəxslərin evlərinə kimi yayılmıĢ və nəticədə elə olmuĢdur ki,
Ģahın hörmətini qazan maq istəyən hər kəs bu dildə danıĢır. Ġndi iĢ o yerə
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çatmıĢdır ki, baĢı bədəni üçün dəyərli o lan hər kəs üçün türk dilini b ilməmək suç
sayılır. Türk dili bütün Ģ ərq dillərindan asandır. Türkcənin danıĢıq tərzindəki
vüqar əzəməti onun sarayda və səltənət qəsrində yeganə danıĢıq dili olmasına
gətirib çıxarmıĢdır» (bax: Onullahi S.M., Həsənov A.Q. Səfəv i hökmdarlarının
daha iki naməlu m məktubu haqqında (Azərbaycan dilində dövlətlərarası yazıĢ ma
tarixindən) - ADU, Elmi əsərləri, tarix və fəlsəfə, 1974, M 4, s. 85).
AĢağıda Səfəvilər dövründə Azərbaycan dilində rəsmi dövlət yazıĢması
ila bağlı qaynaqların bir neçəsi verilir (sənədlərin qaynaqları və çapı ö z yerində
ayrıca göstərilir).

29. I ġAH ĠSMAYILIN MUSA DURĞUT OĞLUNA 1 FƏ RMANI
Sənədin əsli Ġstanbulda Topqapı sarayı arxiv ində saxlanılır. Çapı:
Təkindağ ġ. Yen i Kaynak və vesikaların esiği altında Sultan Səlimin Ġran səfəri.
Ġstanbul üniversitəsi ədəbiyat fakültəsi tarih dərgisi, mart 1967, II vəsiqə - S - III.
Fərmanın Bakıda çap o lunan mətni də buradandır - bax: Onullahi S.M.,
HƏSƏNOV A.Q. Qaraqoyunluların, Səfəv i hökmdarları və türk sultanlarının
azərbaycanca beĢ yeni s ənədi haqqmda - ADU, Elmi əsərləri, tarix və fəlsəfə,
1977, N» 1, s. 45-48. Biz hər iki çap variantın ı 1969-cu ildə xaricdə çap edilmiĢ
dəqiq oxunuĢ ilə tutuĢdurmuĢuq: Tansel S. Yavuz sultan Səlim - Milli Eğit im
Bakan lığ ı yayın larından, Ġstanbul, 1969, s ənəd 13.
«Bis millahir-reh manir-rəhim
Obülmü zəffər Ġsmayıl Bahadur 2 sözümüz
Əmiri-ə'zəmi-əkrəm Musa Durğut oğlı inayət və Ģəfqəti-mizə u midvar
öləndən sonra Ģöylə bilsün kim, ift ixar üləazim vələ'yan Əh məd Ağa Qəramanlu
ol tərəfə göndərdük və ol hər nə iki ki ixt iyarligin i kendüne Ģəfqət etdük3 . Gərək
kim müĢari-niləyn sözündən və məsləhətindən çıxməsün və mütabiət və yardım
ona qılsun kim, inĢaallahi-təala hər nə kim onun mürad i və istəki ö lsə, hasildir.
Gündəngüna nə iĢ vaqe bulsə, Əhməd Ağa ittifaqi ilə dərgahi-müəllamizə

Musa Durğut oğlunun Qaraman bəylərindən oması düĢünülür.
Fərmanda «əbülmüzəffər» sözündən sonra gələn «Ġsmayıl Baha-dur» sözləri (ġah
Ġsmayılın adı) qızılı xətlə yazıldığından Bakı çapının fotosurətinə düĢməmiĢdir və oxunmur.
3
Bakı çapında cümlə belədir: «Əhmədağa Qəramanli ol tərəfə göndərdük və ol tərəfın (?)
ixtiyarligini kəndimə Ģəfqət etdük».
1
2
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bildürsünler kim, her növ buyuruğımız ö ls ə, əməl etsün, gönlünü xoĢ tutub,
mərhəmətimizə isdar olsun».1
30. CAHANġAHIN NƏ VƏSĠNĠN 2 I S ULTAN SƏLĠMƏ
ƏRĠZƏSĠ
(Təkindağ Ş. Göstərilən əsər, VI vəsiqə, s. VII; Onullahi S.M., Həsənov
A.Q. Göstərilən əsər, s. 45-46).
Səadətlu padiĢahımızın, xaki-payi-kimya əsərlərinə yüz sürməkdən
sonra ərzihal budur ki, bu duagiyiniz CahanĢah padiĢahın oğlunun oğlı olııb,
sorxser zalim3 vilayətimizi talan eyləyüb zəbt eylədikdə ġirvan vilayətinə varub
mütəməkkin olmıĢ idim. Hətta, iki dəfə ġirvan padiĢahından Ģah bu dugiyunızı
tələb eylədi, vərməd i. Haliya seadətli padiĢah-aləmpənah həzrətləri diyariƏcəmə 4 gəldüklərində biixt iyar is mi-Ģəriflərin eĢidüb xaki-payinə yüz sürmək
niyyət eyləyub əhli-beytim ilə və q ırx-əlli nəfər adəmlərimlə ġiryandan qəlqub
gölürkən yolda sorxsər bidin mü lhüdlər 5 rast gəlüb, qılınc çəkdilər, adəmləri
qətl etmək istədüklərində əlimdə olan möhrləri 6 görüb həqiqəti-əhval bildilər,
bunu Ģahə ilədüm deyü həbs eyledilər. Bir gece heqqi-sübhanehu və təala yol
vərüb, qaçdım. Ġki-üç gün bir tağde qar içində yatub bezi karbanlərə
(karvanlara?) rast gəlüb Terebuzene 7 götürdülər. Oradan dövlətlü sultanımın
astanasına yüzümü sürüyü geldim ki, ərzi-hal edəm. Təbrizdə imaret üstündə
1
Fərman ġah Ġsmayılın Çaldıran savaĢından qabaq T ürkiyə vilayət hakimləri üzərində
güclü siyasi nüfuza malik olduğunu göst ərir.
2
S.Onullahi və A.Hesenov CahanĢahın nəvəsinin kimliyini aydın edə bilmədiklərindən,
yazının arxasında duran hadisələri bütünlüklə ayırd etməmiĢlər. Zeynalabdin Əli Əlbdi beyin
«T əkmilatül-əxbar» kitabında yazılmıĢdır: «Yeniyətmə Ġsmayıl Səfəvi Bəcüvandan Ərdəbilə, oradan
«Arran Qarabağına», oradan da Gökçə manalına yollandığı vaxt, orada özünü CahanĢahın nəvəsi
adlandıran Sultan Hüseyn adlı birisi Əlahəzrəti xain fikir ilə qarĢıladı» (bax: bu kitab, qaynaq N»
34). Bu xain sui-qəsd qurğusunun üstü açılan kimi Ġsmayıl Çuxur-Se'də, ordan da ġərqi Anadoluya
mürid toplamaq üçün getdi. Görünür, o T əbrizdə 1501-ci ildə hakimiyyətə keçdikdən sonra bu
hərəkəti üçün Sultan Hüseyndən əvəz çıxmıĢ, onu ġrrvanĢah Fərrux Yassarın oğlu ġeyxĢahın yanına
sığınmağa məcbur etmiĢdi. I Sultan Səlimin Çaldıran yürüĢü ərəfasində Sultan Hüseyn «padiĢahaləmpənah həzrətləri diyari eĢidüb xakipayinə yüz sürtmək niyyət» eyləmiĢdi. Sultan Hüseyn Barani
adlanan ba Ģəxsin sui-qəsdi haqqında elmi ədəbiyyatda da yazılmıĢdır (bax: Əfəndiyev O.Ə. Göstərilən əsəri, s. 85).Sümer F. Səfəvi devlətinin kuruluĢu, s. 17-18.
3
ġah Ġsmayıl nəzərdə tutulur
4
Diyari-Əcəm burada birbaĢa Azərbaycana aiddir.
5
QızılbaĢ döyüĢçüləri (gazilər) nəzərdə tutulur.
6
Görünür, Sultan Hüseynin barmaqlarında babası, Qaraqoyunlu hökmdarı CahanĢahın nəsil
möhürü daĢıyan üzük olmuĢdur. Belə isə, prof. F.Sümerin həmin adam haqqında «Qaraqoyunlu
CahanĢahın nəslin dən olduğunu iddia edirdi ki, bunu Ģübhə ilə qarĢılamaq yerindədir» fikirləri
tutarlı deyildir.
7
Trabzona
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olan xatunı qızılbaĢlarin Rum padiĢahinə varub buluĢdu-nuz deyü cümləsin oğli
və qızılı qıhncdan keçirdi. Yerden göğe neslimizi heyf ey ledi dust-düĢmen
içinde. Sultanımın mübarək ayağı torpağına gəldü m ki, düĢmən sözüne
inanmayub derga-hinden bizi naümid et meyesiz. Baqi, ferman sultanımındır.
Mu-radi-külli budur ki, sultanımın huzurunda bir qaç cavabım var.
31. II ġAH ABB ASIN ġ ĠRVAN BƏ YLƏRBƏ YĠ
HACI MƏNÜÇÖHR XANA
HĠCRĠ 1070 (1659/60)-ci ĠLDƏ MƏ KTUB U1
Məhəmməd Yusif QƏZVİNİ . Xoldə-bərin. Britaniya mü zeyi əlyazması,
vərəq 278.
Onullahi S.M., Həsənov A.Q. Səfəv i hökmdarların ın daha iki naməlu m
məktubu haqqında (Azərbaycan dilində dövlətlərarası yazıĢ ma tarixindən) ADU, Elmi əsərləri, tarix və fəlsəfə, 1974, N° 4, s. 87.
Ġklas təriqində rasix-ü l əqidə, Ģücaət və mübarizət yolunda pəsəndidə
Hacı Mənüçöhr xan.
Təvəccəh və inayətin tərəfınə nihayətsiz bilüb, ö zünü əksər xat irimdə
biləsən. Xüsus bəzi feylü məclislərdə, inĢallah, yaxĢı vəchlə hüzurimizə yetmək
müyəssər ola.
Aineye zəmiri Əimmeye mə'sıımin əleyhümessəlam mehrində DərviĢ
mustafa yoldaĢilə ġirvan səmtindən öz vilayətinə getmək iradəsi var.
Mehribanlıq lazıməsin yerə gətirib, rəvanə edəsən. Əlhəq.

1
Məktub II ġah Abbasın (1642-1666) öz əli ilə yazılmıĢdır. Məktubda T ürkiyadən Ġrana
gəlmiĢ DərviĢ Mustafanın ġirvan yolu ila geri qayıtması ila bağlı olaraq, onun hörmətlə qarĢılanıb
yola salınması tövsiyə olunur. Gətirilən yazıĢma nümunəsi Səfəvi Ģahlarının XVII yüzilliyin ikinci
yarısında da Azərbaycan bəylərbəyiləri ilə azarbaycanca yazıĢma dilinin aydın və yüksək üslubunu
üzə çıxarır.
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32. SULTAN S ÜLEYMAN QANUNĠNĠN I ġAH TƏ HMAS ĠBƏ
MƏ KTUB U1
Quzi Əhməd Qutmi. Xülasət-üt-təvarix. Berlin nüsxəsi, vərəqə 216b - 217a;
Onullahi S.M.. Həsənov Q.A. Qaraqoyunluların, Səfəvi hökmdarları və türk sultanlarının azərbaycanca beĢ yəni sənədi haqqında (Azərbaycan dilində dövlətlararası
yazıĢma tarixindən, II məqalə) - ADU, Elmi əsərləri, tarix və fəlsəfə, 1977, N» 1, s.
52.
Əlahəzrət oğlu m ġah Təh masib bəhadurə Ģöylə mə'lu m ola ki, dərgahisəadət-penihimə xəttin ilə məktub göndərüb ənvai-yəminlər ilə əhdüğeyman
edübsə deyi, rəf[i] – ü lməka-n im bəndələrindən Həsən naməğulu m ağız xəbərləri
sifariĢ edüb və demiĢsiz ki, Bəyazidi tutub oğlanlari ilə həbs eylədiğim xatiripadiĢah üçün əmri-fərman i hümayünə mü xalifətim əlmi-yə 2 . Əmma bunnın kimi
özim xid mət in müqabiləsindən külli ehsan umərəm deyü 3 bildirmiĢsiz ki, cəmi
ədyanda əhdü cəmin mö 'təbər olub, küfr ilə is la m ortasında əhdiyəmin fərq olu r.
Binaən əla haza bu xid mətnin müqabiləsində inayəti-xosrovanimdən dört yüz
bin, altun və ərcü məndi-səadətmənd oğlu m Səlim xan canibdən yüz bin altun
sərhəddi-Ərzru mə göndərələr və Bağdadə vaqe olan əimmey i-kiram rizvan üllahı
əleyhüm əcməin astanəleəindən iki nəfər adəm göndərmiĢ istida olun muĢ icazət
vərələrdi və oğli ki, sancaq ilt imasın murad alun muĢ, hərgah ki, dərgahi-səadətpənahimə göndərəsən, ənvai-riayeti-pa[d]Ģahanə mər'i burıılub dövləti-səadətiüzmə b irlə mü kərrəm, möhtərəm q ılınə. Madam sizlərdən «təğyiri-vəz» o lmiyə,
vallahi və rəsuluhi nəslən bə'dənəsli və fər'ən bə'dəsli ma bəynimizdə mü xalifət
1
Qazi Əhməd Qumi yazmıĢdır ki, bu məktubu Sultan Süleymanın elçiləri 1562-ci il aprel
ayının 20-də (hicri 969-cu il Ģaban ayının 14-də) Qəzvinə çatdırmıĢ və üç gün sonra Saadatabad
bağında ġah Təhmasibə vermiĢlər (Onullahi S., Həsənov A. Göstərilən məqələ, s. 55).
2
Amasiya barıĢığından (1555 ) sonra I Təhmasibin Osmanlı dövləti ilə münasibətləri
saxlamağa çalıĢması bu kitabda gətirilən Antoni Cenkinsonun gündəliyində də (bax: qaynaq N? 51)
öz əksini tapmıĢdır.
3
Sultan Süleyman Qanuni böyük oğlu Səlimi vəliəhd elan etdikdən sonra oğlu Bəyazid
1559-cu ilin mayında Konya yaxınlığında vəliəhd ilə vuruĢmuĢ. basıldıqdan sonra 12 minlik o biri
qoĢunla ġah Təhmasibə sığınmalı olmuĢdu. Məktubda bildirilidiyi kimi, Təhmasib «xətiri-padi-Ģah»
[Süleyman Qanuni] üçün» Bəyazidi dörd oğlu ilə tutub həbs etmiĢ, bu «əzim xidmətin
müqabiləsindən külliĢ ehsan» umduğunu yazmıĢdı. Sultan Süleyman qabaqkı məktublarının birində
Bəyazidin və oğlanlarının baĢına özünün «doqquz karə yüz min altun», oğlu Səlimin isə «üç kərə yüz
min», yəni 1 milyon 200 min pul vərəcəklərini boyun olmuĢdu (bax: Onullahi S., HəSənov A.
Gösərilən məqalə, s. 52). Yuxarıda gətirilən məktubda isə (bu məktubun yazıĢmada sonuncu olması
ehtimal edilir) yalnız 500 min altun veriləcəyi qəti olaraq bildirilir.
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olub, dostluq və məhəbbətdən ğeyri nəstə olunmiyə? Gərək Siz daxı Bəyazi[di],
oğlanları yarru və mö'təməd adəmlər ilə Ərzru mə göndərəsiz1 . Ġltimas olnən
ən'ami andə təslim eləd ilər. Budur, daxı olmiyə ğeyr. Məktubi-Ģərifə e't imad
edəsiz. Sö z b ir o lur. Ara dilində xilaf gəlməz. Bəndəyi-xuda Süley man.
33.ZEYNƏLAB ĠDĠN Ə LĠ ƏB DĠ BƏ YĠN
TƏ KMĠLATÜL-Ə XBAR» ƏSƏRĠNĠN YAZILMAS I HAQDA
I TƏ HMAS ĠB ĠN FƏRMANI2
Fərman olundu
[Ümid o ldur] kim ta aləmi-kövnü məkanda ibda ilə ixt iradan əsər və
cəhani həyuli və surətdə ə'raz ilə cövhərdən xəbər və əvalimi-əncü m və əflakda
və məalimiatəĢü badü abü xakdə fəaliyyət və suriyyət və madiyyət və ğaiyyətdən
qoftəqu və tə'sir və məasir və ümmihatdan costucu olunur. Ġlahi, bu xaqanikeyhan xudayi kamran lığ ı və bu qaanicahanqoĢayi hökmranlığı mübtəda və
xəbər olııb, sahibqranlığı hekayəti və cahandarlığı rəvayəti nəticə və qəziyyə
olııb, təntənəyi-Ģövkəti və zi'lmzü -məyi-dövləti sakinani-səvamei-məmləkut d ili
ilə rüb'i məskuna iriĢüb, sələfi-cahandarlar ərvahi qüsurlarına qayil o lııb, e't izarə
gəlib duasına məĢğul o lalar. Və əh ibban-dövlət peydadan olan məqbullar
məhbur və məsrur və ə'dayi-Ģövkəti-cavib mədarları olan mərdudlar məxzu l və
məqhur olalar. Ġnnəhu qərubu mühib «NƏHNU NƏQUSSU ƏLEYKƏ
1

Sultan Süleyman Qanuni böyük oğlu Səlimi vəliəhd elan etdikdan sonra oğlu Bəyazid
1559-cu ilin mayında Konya yaxınlığında vəliəhd ilə vuruĢmuĢ. basıldıqdan sonra 12 minlik o biri
qoĢunla ġah Təhmasibə sığınmalı olmuĢdu. Məktubda bildirilidiyi kimi, Təhmasib «xətiri-padi-Ģah»
[Süleyman Qanuni] üçün» Bəyazidi dörd oğlu ilə tutub həbs etmiĢ, bu «əzim xidmətin
müqabiləsindən külliĢ ehsan» umduğunu yazmıĢdı. Sultan Süleyman qabaqkı məktublarının birində
Bəyazidin və oğlanlarının baĢına özünün «doqquz karə yüz min altun», oğlu Səlimin isə «üç kərə yüz
min», yeni 1 milyon 200 min pul vərəcəklərini boyun olmuĢdu (bax: Onullahi S., Həsənov A.
Göstərilən məqalə, s. 52). Yuxarıda gətirilən məktubda isə (bu məktubun yazıĢmada sonuncu olması
ehtimal edilir) yalnız 500 min altun veriləcəyi qəti olaraq bildirilir.
2
Bu fərman Tehranda Maliki Milli kitabxanasında saxlanılan 3890 nömrəli əlyazmasının
Ġb və 2a vərəqələrindən alınmıĢdır. Fotosurət həmin nüsxədəndir. Fərmanın ikinci bir nüsxəsi
«T əkmilatül-əxbar»ın Tehranda Səltənət kitabxanasında saxlanılan 24 nömrəli əlyazmasının
baĢlanğıcında verilmiĢdir. Bədri xanım Atabəyin yazdığına görə, fərman Zeynəlabidin Əli Əbdi
beyin «Təkmilatül-əxbar» adlı kitabının yazılması ilə bağlı olaraq verilmiĢdir (bax: Rəhimov 3. Əbdi
bəyin «Təkmilatül-əxbar» əsərinin tamamlanma tarixi və yazıldığı yer haqqında, s. 75). Fərmanın dili
gətirilən baĢqa sənədlər ilə tutuĢdurulduqda çətin və mürekkəbdir. Fərman Azərbaycan SSR EA
ĢərqĢünaslıq institutunun baĢ elmi iĢçisi, fılologiya elmləri namizədi Əbülfəz Rəhimovun Ģəxsi
kitabxanasında saxlanılan «Təkmilatül-əxbar»ın fotosurətindən götürülmüĢdür. OxunuĢ və izahlar da
onundur. Kitabın redaksiya heyyəti Əbülfez müəllimə dərin təĢəkkürünü bildirir.
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ƏHSƏNƏL QĠSƏSĠ» 1 . Bu kitabi-müstətabi-fərru x fal və bu nüsxeyi-miĢkin
niqabi-müba-rək məal ətəbəyi-xilafət rütbəsi Ģəfai-qəyasirə q ibləgahı olan və
siddəyi-vilayət mərtəbəsi cibahi-aqah sərə səcdəgahı kullan əfrəd ikainat və
ahadi-mü mkünata bəndəlikləri eyni-fərzi-həqqi-təaladan xitabları «ĠNNA
CƏƏLNAKƏ XƏLĠFƏTƏN FĠL A RZĠ 2 cahan fərman məramlarına bargahı
eĢiyi məskən i-afaq əli Ģahlarına həvadisi – zəmanədən dərgahı sayəsi məmən ivəhyi həyyi-layəmut ilə izhari-Ģər'ü millət edən rəh mətən lila-ləmin babaları kəĢf
və ilham ilə icrayi-əh kami-d inü dövlət edən «CAĠLĠKƏ LĠLƏNNA SĠ
ĠMAMƏN» 3 .Ataları « VƏ ƏNZƏL-NƏL HƏDĠDƏ FĠHU BƏS'UN ġƏDĠDÜN»4
məzmunu zü lfüqar nəsəbqılıcları yalman ında mənquĢ «ĠNNƏ ZƏLZƏLƏTĠS
SAƏTƏ LĠ ġEYÜN ƏZĠMÜN» 5 məflu mu mü xtəlif hasarları.
34. ZEYƏNALAB ĠDĠN ƏLĠ ƏBDĠ BƏY.
«TƏ KMĠLATÜL-ƏXB AR»
Nizami ədəbi məktəbin in görkəmli davamçılarından biri sayılan
Zeynlabidin Əli Əbdi bəy (1515-1580) I Təh masibin sarayında maliyyə iĢləri
qulluqçusu olmuĢdur. O, 1570-ci ilde tarixi əsər yazmıĢdır. Bunlardan b iri
«Təkmilatül-əxbar»dır. Ġndi əsərin artıq üç əlyazması bəllid ir: b iri, keçmiĢ SSRĠdə yeganə nüsxə olmaq la, mərhu m prof. B.N.Zaxoderə məxsus olmuĢ
əlyazmaları toplusu içindədir; qalan ikisi Tehrandakı Məclisi-ġuray i-M illi
kitab xanasında və səltənət kitab xanasmda saxlanılır. Əlyazması XVI əsrin 6070-ci illərində dövlət iĢlərində fəal iĢtirak edən I Təh masibin qızı Pərixan xan ıma
(1548— 1578) ithaf o lun muĢdıır. Müəllifin «Sərihül-mü lk» adlanan ikinci əsəri
isə Ərdəbildə ġey x ġəfi məqbərəsinin vəqf qəbələləri ö zülündə yazılmıĢdır.
ġahın tapĢırığı ilə Əbdi bəy Qəzv indən Ərdəbilə gələrək dörd il burada axtarıĢ
aparmıĢ, nəticədə ço x dəyərli sənədli qaynaqlar toplusu yaranmıĢdır. Hər iki
əlyazması fars dilindədir (bax: Rəhimov Ə.H. Əbdi bəy ġirazi. Həyat və
yaradıcılığ ı. B., 1970; yenə onun. Əbdi beyin «Təkmi-latül-əxbar» əsərinin

1
Qur`an 12-ci Yusif surəsi, 3-cü ayənin baĢlanğıcı (çevirməsi) «Biz sənə hekayələrin ən
gözəlini nəql edirik».
2
Qur'an, 38-ci Sad surəsi, 26-cı ayədan bir hissə. Çevirməsi: «Biz səni yer üzərində xəlif
(caniĢin) etdik».
3
Qur'an 2-ci Bəqərə surəsi, 124-ci ayədən bir hissə. Çevirməsi: «Səni bütün insanlara imam
etdim».
4
Qur'an, 57-ci Əlhəd surəsi, 25-ci ayədən bir hissə. Çevirməsi: «Böyük bir qüdrətə malik
olan dəmiri yaratdıq».
5
Qur'an, 22-ci əl-hac surəsi, 1-ci ayədən bir hissə. Çevirməsi: «Qiyamət gününün zəlzələsi
böyük bir Ģeydir».
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tamamlan ma tarixi və yazıldığı yer haqqında. - «Azərb SSR EA Xəbərləri»,
tarix, fəlsəfə, hüquq, 1984, No 2, s. 66-76.
«Təkmilatül-əxbar» ın əlyazması ilk dəfə tarix elmələri doktoru
O.Ə.Əfəndiyevin «XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin
yaranması» araĢdırmasında istifadə edilərək elmi ədəbiyyata gətirilmiĢdir.
Əlyazmasının ġah Ġs mayıl Xətainin hakimiyyəti illərinə həsr olunmuĢ parçası
ruscaya çevrilərək O.Ə.Əfəndiyevin kitabında əlavə kimi çap edilmiĢdir.
«Təkmilatül-əxbar» quruluĢca ümu mtarix s əciyyəli əsərdir. Onun ġah Ġsmayıl
Xətainin və I Təh masibin (hadisələr 1560-61-ci illərə kimi izlən ilmiĢdir)
hakimiyyət dövrünə düĢən parçası Azərbaycan tarixi ü zrə tutarlı qaynaqlardan
biri olaraq qalır.
AĢağıda göstərilən parça adı çəkilən kitabdan götürülüb azərbaycancaya
çevrilmiĢdir.
...[Ġs mayıl] 900-cü ilin məhərrəm ayının ortasında (1499-cu il avqustıın
sonunda. - Red.) göyün xeyir-duası və səadəti ilə Deyləm mahalının Səməni
adlanan düĢərgəsinde əqidə bayrağını qaldırdı və Ərdəbil manhalın ın Gilan ilə
TalıĢ arasında yerləĢən Astara yaxınlığındakı Ərcuvan ölkəsinə 1 qıĢlağa dayandı.
Ərcuvandan Ərdəbilə keçid, öz əlahəzrət ata və babasının müqəddəs, nəcabətli
qəbirlərin i ziyarət et mək səadətində bulunaraq, onların ulu ruhundan kömək
dilədi və Arran Qarabağına yola düĢdü.
Bu vaxt özünü CahanĢah padĢahın nəvəsi adlandıran Sultan Hüseyn adlı
birisi Ə'lahəzrəti xain fikir ilə qarĢıladı. Hö kmdarın günəĢ kimi parlaq ağ lın ın
gücü ilə bu qurğunun üstü açıldı; o, nəmin saat o yerlərdən çıxıb Çu xur Se'də
doğru yola düĢdü, oradan da Doqquz Ulama (?) yollandı və orada Qaraca Ġlyas
Bayburtlu, ürəy i təmiz sufınlərə çevrilmiĢ, sədaqət yoluna çıxmıĢ ru mlu 2 qoĢun
ilə Ġs mayılın qulluğuna gəldi.
Beləliklə, hər ormandan bir aslan, hər toplu mdan bir ig id... kiçik axına
çevrilən bulaqlar kimi, çaya çevrilən axınlar kimi, axıb böyük və geniĢ dənizə
tökülən çaylar kimi hər yandan və hər yerdən təriqət tərəfdarları və qulluqçuları
bir-b ir, iki-iki icmalardan ayrılaraq gəlib b irləĢir və Ə1i ocağının yüksək bay rağı
altında toplaĢırdılar 3 .

1
Ölkə - burada bu və ya baĢqa ölkədən, məmləkətdən deyil,feodallara mərkəzi hökumətin
bəxĢ etdiyi torpaqlardan söhbət gedir. Feodallar tərəfındən idarə olunan bu torpaqlar bəzən bütöv bir
vilayəti və ya yüzlərlə kəndi əhatə edir və «ölkə» adlanırdı.
2
Rumlu - qızılbaĢ tayfalarından biri
3
O.Ə.Əfəndiyəvin fıkrincə, burada köçəri tayfalardan deyil, oturaq kənd əhalisindən söhbət
gedir (Göstərilən əsəri, s. 144).
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...Oradan Kağızmana gəlib Araz çayının baĢlanğıcı yaxınlığında Ustaclu 1
tayfasının o vaxtlar yerləĢdiyi baĢqa bir köç yerinə - Mingəl yaylaqlarına hərəkət
etdilər. Həmzə bəy Həbix oğlu Ustaclu qarĢısıalın maz buyruq ilə onlara
(ustaclulara) Ə'lahəzrət in səadətli gəliĢi haqqında sevincli xəbər gətirdi...
Səhərisi gün bütün böyüklər, baĢçılar, gənclər, əsilzadələr, sufılər və etiqad
edənlər, bir sözlə həmin o tayfa bütünlüklə ad ı çəkilən Həmzə bəyin yanına
Ə'lahəzrəti qarĢılamağa çıxd ılar... qulluq yolunda buyurdular. ġahın canisini2 bir
necə ay onların içərisində qaldı və bu xəbər sufilərin və Ģiələrin qulağına çatdı.
Sonra [Ġs mayıl] o tayfa ilə Tərcan mahalındakı Sarıqayaya, oradan da Ərzincan
vilayətinə 3 yola düĢdü. Rumlu, Ģamlu və zü lqədər tayfalarından olan sufilərin və
gazilərin 4 dəstələri Ru m (Türkiyə) və ġam (Sııriya) ö lkələrindən, Misir və
Diyar-bəkr diyarlarından axıĢıb [Ġs mayılın düĢ ərgəsinə] gəldilər. Buradan hər
yana, Ə'lahəzrətin ayağa qalxmasını gözləyənləri yola çağıran əmrlər
göndərilmiĢdi; bu hərəkat Sahib-zaman ın 5 zuhur etməsinin baĢlanğıcı oldu.
Beləliklə, Ə'lahəzrətin çağırıĢı ilə 12 min nəfər sayı olan mü zəffər ordu
toplandı. ġirvan üzərinə hücum etmək və düĢmənçiliy in özülünü qoyan Fərrux
Yassarı əzmək haqqında mübarək qərar vərildi. Ustaclu tayfası ailələri, qocalan
və zəifləri Ru ma göndərib Ə'lahəzrətdən xah iĢ etdi ki, onlara qayğı göstərilməsi
haqqında Sultan Bəyazidə məktub göndərsin. [Bu xahiĢ] yerinə yetirildi. 906-cı
ildə onlar Qoyunölümü adlı yerdə Kür çayını keçib ġirvana ayaq basdılar...

1
Ustaclu - qızılbaĢ tayfalarından biri, Səfəvilər dövlətinin yaranmasının ilk illərində yüksək
dövlət vəzifələri bu tayfanın baĢçılarına verilmiĢdi.
2
ġah Ġsmayıl və onun atası ġeyx Heydərin vaxtında Səfəvi təriqətinin baĢçıları özlərini
«Ģahın (allanın) övladı», hakimiyyətə gəldikdən sonra «Ģahın canisini» (yer üzündə elçisi)
«peyğəmbərin möhürü» (xətmi-ənbiya) adlandırırdılar.
3
Bu yerlər T ürkiyədə, Anadolunun gündoğarındadır. XVI yüzilə kimi Azərbaycan
Ağqoyunlu dövlətinin tərkibində olub, yaĢayan əhalisi də azərbaycanlılardan ibarət idi. 1514-cü il
Çaldıran döyüĢündən sonra Osmanlı dövlətinə qatılmıĢdır.
4
Qazi haqda Xətai «Divan»ından gətirilən 35-ci qaynağın 5-cı izahına baxın.
5
Əsərin müəllifi ġah Ġsmayılın irəli sürdüyü tezisi müdafıə edir. Bu tezisə görə, ġah
Ġsmayılın taxta çıxması Sahib-zaman-Mehdi sifətində allahın və ya peyğəmbərin elçisinin yer üzündə
zöhur etməsi demək idi. «Xətai Mehdi oldu, imamlar cahdi oldu» söyləyən ġah Ġsmayıl öz hakimiyyətini «sahib-zaman və'dəsinin iriĢməsi» ilə bağlamağa çalıĢır və yazırdı: «ĠriĢdi mürĢidi-kamil
xamu xalqa imam oldu, Sevindi qazilər cümlə ki, xətmi-ənbiyə gəldi. Həqqə məzhər durur adəm
sücud et, uyma Ģeytanə Ki adəm donuna girmiĢ xuda gəldi, xuda gəldi. Xəlilullah donun geymiĢ,
vərilmiĢ adı Ġsmayıl Ona qurban oldu canlar ki, allahdan nida gəldi».
(Şah İsmayıl Xətai: Divan. Elmi-tənqidi mətnini düzəldən Turxan Gəncəvi. Neapol, 1959, s.
155-156).
I T əhmasibin dövründə bir sıra Ġslahatlar keçirilmiĢ, qızılbaĢlığın ideoloji cəbbəxanasında
Sahib-zaman-məhdilik təlimi gözdən salınmıĢ, Ģahı Mehdi sayıb onu ilahiləĢdirənlər (misal üçün
1554/55-ci illərdə «qələndərlər» üsyanının iĢtirakçıları) t əqib olunaraq edam edilmiĢdilər. Belə bir
vaxtda tarixçi Zeynalabidin 31 min Sahib-zaman-mehdilik ideyasına yan çıxması onun
konsepsiyasından irəli gəlir.
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Fərru x Yassar... sayı Kərbəlada yezid lərin sayına uyğun gələn 20 minlik at lı və
piyada qoĢunla qarĢı geldi. Heydər təriqətin in qaziləri Ə1inin güclü qılıncı ilə
ġirvanın Sasani nəslindən olan yezidlərin i qırıb Fərru x Yassarı bu ölkənin
yaramaz əyanları ilə b irlikdə q ılıncdan keçirdilər...
...So n ra o, Baküyyəni qoĢunla dövrəyə aldı. Ancaq əmir Zəkəriyyə 1
Bayanduri səltənətinin pozulması və onların dövlət in in 2 dağılması haqqında
Ġsmayıla xəbər verdikdə o, Azərbaycanın tutulmasını daha mühüm saydığı üçün
mühasireni dayandı raraq, Azərbaycana gelib Naxçıvan terefe yola düĢdü. Yapdığı
igidliyinə görə Tozqoparan adı qazanmıĢ Piri bəy Qacar qoĢuna baĢçılıq edird i.
Rəqib tərəfdən qoĢunun baĢında Hüseyn Ağa ġükür oğlu çıxıĢ etdi, ancaq Piri bəy
Qacarın yaxınlaĢması haqqında MeĢkin tümənində xəbər aldıqda, qaçıb keçmiĢ
Azərbaycan padĢahı Yusif beyin oğlu Glvənd bəyin 3 qoĢunu ilə birləĢdi... Əlvənd
bəy də özünün çoxsaylı qoĢununu döyüĢ qaydasında düzdü v ə Naxçıvan
tümənindən ġərur adlı yerdə sultanlara layiq vuruĢma oldu... Əlvənd bəy güclə
canını qurtarıb Diyarbəkirə qaçdı. QızılbaĢların Ģanlı bayraqlan paytaxt Ģəhəri
Təbrizə gətirildi.
Səadetli Ģah - Cahangir uğurla hakimiyyət taxtına çıxd ı. Xütbə və sikkələr
Ə'lahəzrətin ləqəbləri 4 ilə bəzəd ild i. Bu hadisə 907 (1501/02)-ci ildə baĢ verdi.
Əmir əl-Ümarə 5 vəzifəsi Hüseyn bəy Lələ ġamluya, sədrlik 6 isə Gilanda «Ģah
elçisinin» (Ġsmayılın) tərbiyəçisi və yürüĢlərdə onun yaxın adamları içərisində
olmuĢ Gazi ġəms əd-din Gilaniyə vərildi.

1
Əmir Zəkəriyyə Təbrizi Keçəçi qabaqlar Ağqoyunlu sultanlarının vəziri olmuĢ, sonra
Ġsmayıl Səfəvinin tərəfınə keçdiyindən vəzir vəzifəsi və «Azarbaycanın açarı» ləqəbi almıĢdı
(Əfəndiyev O.Ə.Göstərilən əsəri, s. 146).
2
Burada Ağqoyunlu dövlətinin 1499-cu ildə iki yerə parçalanması Əlvənd Mirzənin
Təbrizdə, Murad padĢahın Bağdadda taxta oturması ilə bağlı bu dövlətin dağılmağa baĢlaması
nəzərdə tutulur.
3
Əlvənd Mirzə - 1499—1501 -ci illərdə hakimiyyətdə olan Ağqoyunlu sultanı.
4
Ġstər tarixi əsərlərdə, istərsə də Xətainin Divanında onun bir sıra ləqəblər iĢlətməsi bəllidir.
Bunlardan ən dolğunu Zeynalabidin Əlinin kitabında göst ərilmiĢdir: Əbdül Müzəffər ġah Ġsmayıl
Səfəvi əl-Musəvi əl-Hüseyn (Əfəndiyev O.Ə. Göstərilən əsəri, s. 148).
5
Əmir əl-Ümarə hərbi rütbəsi T eymur və teymurilər zamanında verilirdi. Səfəvi dövlətində
olan əyalətlərə (Azərbaycan, ġirvan, Qarabağ, Çuxur Sə'd və baĢqaları) bəylərbəyi vəzifəsinə
göndərilən əmirlərə Əmir əl-Ümarə, yəni əmirlər amiri hərbi rütbəsi vərilirdi. Bununla yanaĢı
bəylərbəyilər «sultan» və ya «xan» titulu daĢıyırdılar.
6
Sədr- Səfəvi dövlətində əyalətlərə təyin olunan yüksək ruhani vəzifəli Ģəxs. Əyalət sədrləri
ġeyx əl-Ġslamdan yuxarıda durur və onları təyin edirdilər (yenə orada, s. 20-21).
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35 ġAH ĠS MAYIL XƏ TAĠ.
«DĠVAN» DAN B ĠR QƏSĠDƏ
Azərbaycan xalqının zəngin ədəbi irsi tarixi qaynaq kimi ço x az
öyrənilmiĢdir. Halbuki bu və ya baĢqa divan yalnız ədəbi hadisə deyil, həm də
siyasi-ictimai həyatla bağlı o lan bir tarixi varlıqdır. M isal üçün, hamı bilir ki,
Azərbaycanda hürufılik təlimin in baĢçıları (Fəzullah Nəimi əl-Hürufi,
İmaməddin Nəsimi) böyük bir ədəbi irs qoyub getmiĢlər. Ancaq bu irsi bir tarixi
qaynaq kimi öyrən mədən b iz A zərbaycan tarixində, xüsusilə XIV-XV yü zillərdə
baĢ verən azadlıq hərəkatında hürufıliy in və ona yaxın baĢqa ideya axınlarının
yerini öyrənə bilmərik. Bu sözləri «qızılbaĢlıq hərəkat ı» (Ġ.P.PetruĢevski) kimi
qələmə vərilən tarixi amilin öyrənilməsi haqqında da söyləmək olar. Həmin
hərəkatın mahiyyətin i ġah Ġs mayıl Xətainin «Divan»ı olmadan, əslində
öyrənmək mü mkün deyildir. Görkəmli rus ĢərqĢünası V.F.Minorski yazmıĢdır:
«Divan» (Xətai « Divan»ı.-Red.) ilk Səfəv ilərin gizli bidətçiliyinin açarıdır.
Xaricən mistik və mövhumi görünən bu çevik ideyalar asanlıq la feli hərəkatda
özlərinə ifadə tapırd ı. Həmin ideyalar hərəkatın öncül qüvvəsi olan zümrələrin
siyasi ideyasından irəli gəlirdi».
AĢağıda Xətai «Divan»ından örnək olmaqla yalnız bir qəsidə gətirilir. Bu
qəsidə XVI yüzilin baĢlanğıcında A zərbaycanınn dolğun ideya-siyasi mübarizəsi
yaĢayan bir ö lkə olduğunu göstərir, çünki əsər bu mübarizənin bütün kəskinliyini
özündə saxlamaqdadır. Qəsidənin yazısı « Divan»ın aĢağıdakı iki tənqidi
çapından alın mıĢdır: Tonrkan Qançei. Ġl Çanzoniere d i ġha Ġsmayıl Hatai.
Napoli. 1959, s. 15; Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri, elmi-tənqidi mətn (tərt ibi
Əzizağa Məmmədovundur), I cild. B., 1966, s. 57.
1. Həqiqət bəhrizatun əkbər o ldı
Sifətünden anun bir gövhər oldı.
2. Məhəmməd Mustafa dur kani gövhər
Kəmalu qüdrətünden Heydər oldı.
3. Həsəndür mülkü eĢqün doğru yarı
Anun hüsnünə Yusuf çakər old ı.
4. Hüseyin kərbəladur sahi me'ni
Ona münki olan lar kafər old ı.
5. Əli Zeynalebadünin bağrı bil,
Mövalilər imamı Cəfər o ldı.
6. Ġmam Kazım, Ə1i, Musa, Rizadan
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Təqidür, hanqi Ģah əsgər oldı1 .
7. ĠriĢdi və'dəsi Sahib-Zamanun,
Ulu divan quruldı, məhĢər oldı 2 .
8. Olar ki, tabeyi mərvanilərdür 3 ,
Sürüldi çıxdı dindən əbtər oldı.
9. ġahın övladına iqrar edənlər
Əxi1er4 , ğazilər 5 , əbdallar6 oldı.
1
Birinci altı beytdə qızılbaĢlıq və Ģiə bid'ətçiliyi üçün ənənəvi məsələlərə toxunulur və
qəsidənin baĢlıca mövzusu üçün bir növ giriĢ yerinə verilmiĢdir.
2
Yeddinci beytdən müəllif baĢ mövzuya keçərək «Sahib-Zaman» vadəsinin yetiĢdiyini,
qızılbaĢların və Səfəvi evinin yağıları üzərində «ulu divan» qurulmasını, «mahĢər olduğunu» xəbər
vərir. Xətai «Di-van»ında bu qəsidədən qabaq yerləĢən heç bir yazıda belə sözlərin iĢlənmaməsi
göstərir ki, bu əsər qızılbaĢların ġirvanĢah Fərrux üzərində qələbəsindən sonra, bəlkə də Ġsmayılın
taxta çıxdığı ilk günlərdə yazılmıĢdır.
3
«Marvaunəhr» - kökçə Əməvi sülaləsinin davamıdır, buna görə də Xətai öz ideya-siyasi
əleyhdarlarını «mərvani», yəni vaxtila imam Əlinin oğlu, peyğəmbərin nəvəsi Hüseynin ölümündə
suçu olan adamlar kimi qəlmə vərir.
4
Bu iki sətirdə Xətai Səfəvilərin hakimiyyətə gəlməsində böyük fəallıq göstərmiĢ sosial
zümrələrin adını çəkir. Əxilər, axi icmaları Azərbaycan Ģəhərinin həyatında artıq X1-XII yüzillərdə
mühüm rol oynayırdılar. Teymurləngə qarĢı Təbrizdə ümumxalq üsyanına (1406) ġeyx Əli Qəssab
baĢçılıq etmıĢdir. Yazıdan aydın olur ki, əxilər, Ģəhər sənətkarlarından olan gənclər Səfəvi
səltənətinin qurulmasında mühüm güc olmuĢdular.
5
Ğazi – hərfən qəzvaya çıxan ər, din döyüĢçüsü. Xilafət vaxtmda ğazilər baĢlıca olaraq
Bizans dövləti ilə savaĢlarda «islam hüdudlarını» qoruyurdular. Səfəvi ordeninin döyüĢçüləri bu adı
daĢıyırdı. ġah Ismayıl onların bu xidməti ilə bağlı «Bahadur ğaziləri», «rəfıqim ğaziləri» dönə-dönə
mədh edirdi.

Cahanı açdı sultan Xətai Həydər oğlu,
ĠriĢdi ğazilər kövni məkana.
ġah Ġsmayıla yaxın olan hürufı Ģair T ufeyli da ğazilərin döyüĢ xidmətinə yüksək qiymət
vərirdi:
Zahir oldu alama gənci-nahani Ģah Səfı [Ġsmayıl],
Sərbəsər tutdu cahanı ğaziyani Ģah Səfı.
ġah Ġsmayılın ölümündən 130 il sonra da ğazilərə saray mərasimlərində ehtiram göstərilirdi.
Alman alimi Adam Olearinin yazdığına görə, Ġsfahan sarayında QoĢtiniya elçiliyinin Ģərəfinə
saatyarımlıq qonaqlıq bit dikdə, dövlətin eĢikağası baĢçısı belə demiĢdi: «Süfrə haqqma, Ģahın dövlətinə, ğazilər qüvvətina Allah deyəlim» (Əliyarov S.S. Azərbaycanda bid'ətçilik hərəkatına dair
ədəbi mənbələrin araĢdırma təcrübəsindən. «Azərbaycan filologiyası məsələləri», I buraxılıĢ. Bakı, s.
179-204).
6
Əbdallar-kökçə Zaqafqaziyada və Ön Asiyada qədim türkdilli soylardandır, adları
ədəbiyyatda hun tayfalarından biri kimi çəkilir. Yaxın və Orta ġərqdə bu ad altında sufi-dərviĢ icması
da bəllidir, ola bilsin, «abdal» anlayıĢı «abdal» (ərəbcə «bədəl» sözünün cami) anlayıĢı ila çulğaĢıq bir sintezə girmiĢ, ilkin xalq adını sonrakı sufılik yosunu örtüb basmıĢdır. XV-XVI yüzillərdə
«abdal» artıq «yol va hal adamı», dərviĢ-qələndər, təriqətə təmannasız xidmət edən gəzəri sufı mənasını
bildirirdi. Xətai özünü abdal, dərviĢ-qələndər adlandırırdısa («Mənəm abdal Xətai Heydər oğlu»), oğlu I
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10. Vilayət baxçasının bağibani
Üzin açdı cahanə ənvər oldı.
11. Təcəlləsi zuhur o ldı imamım 1 ,
Xəvaric görmədi kor və kar old ı.
12. ġahım astanəsində qulları
çox Xətai cü mləsindən kəmtər old ı.
ORTA ƏSR AZƏRB AYCAN TARĠXĠNƏ DAĠR FARSDĠLLĠ
QAYNAQLAR
Azərbaycan SSR EA Tarix institutunun baĢ elmi iĢçisi, tarix elmləri
namizədi T.M .Musəvi üç dəyərli kitab buraxmıĢdır. 2 Bütöv bir silsilə yaradan
bu kitabı arada A zərbaycan tarixinə birbaĢa aid olan çox mühü m rəsmi dövlət
sənədləri, o sıradan I ġah Ġs mayılın və I Təh masibin fərmanların ın metni dolğun
izah və qeydlərlə o xucu lara çatdırılmıĢdır. Ayrıca qeyd et mək lazımd ır ki, bu
böyük sənədlər toplusu (bütövlükdə üç kitaba 88 sənədin çevirməsi, fars dilində

Təhmasib onları «qanuni» dini ehkamlara qarĢı çıxan bid'ətçilər sayaraq amansız təqib edirdi. Bu mövzu
üçün bax: Əliyarov S.S. Azərbaycanda bid'ətçilik hərəkatına dair..., yenə onun.
1
Bu sətirlərdə Xətai özünü üzünü cahana açmıĢ «vilayət (ölkə) bağçasının bağbanı», «imamı»
(on ikinci imam) kimi təqdim etməyə çalıĢır.

2

MUSƏVİ.TM. Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair fars dilində yazılmıĢ sənədlər. B., 1965; yenə
onun Bakı tarixinə dair orta əsr sənədləri, B., 1967; yenə onun. Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli
sənədlər (XVI-XVI1 əsrlər), B., 1977.
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mətni və fotosurəti daxildir) azərbaycanca çap edilmiĢdir və böyük ehtiyac olan
bu faydalı iĢ gələcəkdə davam etdirilməlid ir.
T.M.Musəvinin kitablarından alın mıĢ aĢağıdakı sənədləri b iz tarixi
ardıcıllıq ilə vəririk. Buna görə 1977-ci ildə çıxan sonuncu kitabında ġah
Ġsmayılın fərmanları burada təbii olaraq baĢlanğıca, onun oğlu I Təh masib in və
baĢqaların ın fərmanları isə sonraya keçirilmiĢdir. Öz-ö zünə aydındır ki, adları
çəkilən üç kitabdakı sənədlərdən biz seçmə yolu ilə ancaq bir sıra ən tutarlısını
burada çap etməyi məqsədəuyğun bilmiĢik.

36. ƏNBƏD KƏNDĠNĠN SOYURĞAL VƏ RĠLMƏSĠ HAQQINDA
UZUN HƏSƏNĠN HÖKMÜ
1471-ci ilin aprel ayında verilmiĢdir.
«Asare-Ġran», III, 1338, s. 203-206.
Musəvi T.M. Orta əsr A zərbaycan tarixinə dair
farsdilli sənədlər (XVI-XVII əsrlər).
Bakı, 1977, s. 98-99.
O zəngindir
Hökm allahdandır
Xilaskarlığın atası Həsən Bahadur
Sözümüz
Dövlətin kö məkçisi o lan ən əziz oğlanlar, ad lı-sanlı əmirlər, yüksək
qədirli vəzirlər, habələ Azərbaycanın və xüsusilə hökmdarlıq məkanı Təbrizin
hakimləri, naibləri, divan iĢçiləri və gümaĢtələri bilsinlər ki, bu zaman Təbriz
ətrafındakı Rudqat mahalının Ənbəd kəndini 1 , onun mal [vərg isi] 2 və divana aid
mütəvəccihatı ilə birlikdə, toĢqan ilin baĢlanğıcından etibarən ağaları mədh
edilən, müqəddəsliyin pənahı, həqiqətlər büsatı, rəhbər əlamətli, caniĢin
görkəmli, islam ölkələrinin sevimlisi, din təriqətlərinə mənsub xalq ların
mürĢüdü, qadir hökmdar allahın kö məkçisi, haqqı, həqiqəti, təriqəti və dini
yüksək olan Seyyid, yüksək həzrət Əbdülqafarın – yüksək allah onun müqəddəs

1
T.M.Musəvi yazır ki, Rudqat manalı Təbrizin quzeyində, Marendin gündoğarında
yerləĢərək indi qırxa kimi böyük və kiçik yaĢayıĢ yerindən ibərətdir; Ənbad kəndinin isə indi TəbrizƏhər yolu yaxınlığında yerləĢən Əmnəd kəndi olduğunu ehtimal edir (bax: Müsəvi T.M. Orta əsr...,
1977, s. 51).
2
Mal vergisi üçün bax: Fərzəliyev Ş. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə. B.. 1983, s. 83-84.
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və yol göstərən məs'ud kölgələrini əbədi etsin - daimi soyurğalı 1 buyurub
bağıĢladıq və bu mübarək hökm – yüksək allah onu nüfuzlu etsin - çıxarıldı ki,
yazıldığ ı kimi həyata keçiriləcəyin i b ilərək qeyd olunan kəndi həmin həzrət in
vəkilləri və gü maĢtələrin in sərəncamına versinlər və o həzrət in daimi soyurğalı
bilsinlər. Mal, ixracat, zəvayid, əvariz və digər divan mükəlləfıyyətlərindən
maaf o lunmuĢ, tapĢırılmıĢ, azad edilmiĢ və yazılı göstəriĢlərdən kənar olun muĢ
bilsinlər. Bütün cəhətlərdə manəçilik törətməyərək yazılı göstəriĢ verməsinlər,
ayaq basmasınlar, nəzər salmasınlar və göz diləməsinlər. Oranın rəiyyətlərindən
heç bir Ģey tələb et məsinlər 2 . Bu mə'lu m edilən o həzrət in əbədi ən'amı və daimi
soyurğalı hesab edərək dəyiĢdirmə Ģübhələrindən qorunmuĢ və təzmin edilmiĢ
bilsinlər. Qeyd olunan kəndin kət xudası və rəiyyətləri özlərinin mal [vərgisi],
divana aid mütəvəccihat və cəhətlərı haqqında müqəddəs həzrətin vəkillərinə
cavab versinlər, onu ödəməkdə itaətsizliyə və ləngit məyə yol verməsin lər. Bütün
sahələrdə həmin qayda ilə hərəkət edərək buyruqdan kənara çıxmasınlar və hər il
yeni hökm tələb et məsinlər. [Fərman] 3 ən yüksək xey irxahın əlçat maz yüksək
möhürü ilə rənglənərək əsaslandırıld ıqda və zinətləndirild ikdə [ona] e't imad
etsinlər.
Yazıldı Yü ksəyin əmri ilə 875-ci il ziqə, dətəl-həramm 4-də.
[Möhür:] BağıĢlayan hökmdara e'timad bəsləyən Həsən
Allah, xeyir və ehsanla baĢa çatdır!
Allah, xeyir-və ehsanla baĢa çatdır!
37. I ġAH ĠS MAYILIN DĠZMAR VĠLAYƏ TĠNDƏ
RUHANĠLƏRĠN VƏ RGĠLƏ RDƏ N AZAD EDĠL MƏS Ġ
HAQDA HÖKMÜ
1502-ci ilin yanvar ayında verilmiĢdir. Hökmün fotosurəti «NaĢriyyəyidaniĢkədeyi ədəbiyyatı Təbriz» jurnalın ın 1339-cu il tarixli 2-ci nö mrəsindən
götürülmüĢdür. Müsəvi T.M. Orta əsr..., 1977, s. 99-100.

1

Soyurğal haqda bax: yenə orada, s. 76 - 79.
Fərmanda soyurğalın mahiyyatcə klassik cizgiləri verilmiĢdir: daimi (əbədi, irsan)
bağıĢlanılması, bütün vergilərin yalnız soyurğal sahibinə ödənilməsi, dövlət xəzinəsinə buradan vergi
verilməməsi (vergi immuniteti) və dövlət maliyyə idarəsi iĢçilərinin nəzarətindən soyurğal tamağının
azad edilməsi («Bütün cəhətlərdə maneçilik törətməyərək yazılı göstəriĢ verməsinlər, ayaq
basmasınlar, nəzər salmasınlar və göz dikməsinlər»).
3
Fərmanın sonunda edilmiĢ əlavə qeydə bildirilir ki, o, Uzun Həsənin böyük oğlu, dövlət
iĢlərində fəal rol oynayan Əmirzadə ġəmsəddinin yazısı üzrə tərtib edilmiĢdir. Fərmanın əsli
Londonda Britaniya muzeyinde saxlanılır.
2
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Mehriban və bağıĢlayan allanın adı ilə. Hökm allahındır. Qalibiyyət atası
ġah Ġsmayıl Bahadur əl-Səfəvi sözü müz Dizmar v ilayətin in 1 divan istərinə
vəzifədar olan və ən mühü m hökmranlıq vəzifələrin i həyata keçirən əmirləri,
hakimləri, darğalan, amilləri və mübaĢirləri bilsinlər ki, [Qur'anda] dürr kimi
düzülmüĢ - onlara deyin ki, sizdən, yaxın dostluqdan baĢqa heç bir sual et mir və
heç bir mükafat istəmirik - sözünün tələb etdiyinə görə, böyük seyidləri
möhkəmlət mək və himayə et mək ədalət Ģüarlı sultanlar və səma qüdrətli
xaqanların vaciblər sırasında və zəruriyyət cümləsinde olan vəzifələrindəndir. Bu
məs'ud saatlı vaxtlarda Ģaha layiq sonsuz qayğı, Ģahlıq mərhəməti və
mehribanlığı hörmət sahihləri o lan əzəmət li və kəramətli seyyidlərin əhvalına
Ģamil və arzu larına öhdəçi olmııĢdur. Peyğəmbərin - ona salam olsun - ən yaxĢı
övladının [hökmranlığı] günlərində əzəmətli seyyidlər və nəcib lərin xəlifələri,
Seyyid Ziyaəddin Rza, Seyyid Məhəmməd, Seyyid Cəfər, Seyyid A mir və
qardaĢlarına xeyirxahlıq niyyəti buyurub, onları malucəhət və divan hüququndan
düĢüncəli surətdə, bütünlüklə azad etdik və bağıĢladıq, vergilərdən və yazılı
göstəriĢlərdən kənar edilməyə layiq buyurduq. Lazımd ır hökmə müvafiq surətdə
rəftar edərək malucəhat, ixracat, xariciyyət, hökmlü və hökmsüz ləvazirət adı ilə
ələfə, ulu fə, qonılqa, ulağ, ulam, bigar, Ģikar, tərh, dəstəndaz, əydi novruzi,
zərparəy i piĢkəĢ, savarı, çərik, ona yarım, məlikanə, mühəssilanə, yüzə dörd,
sədrlik haqqı, vəzirlik haqqı, amillərin çalıĢ ma haqqı, darğalıq haqları,
yetiĢdirilmiĢ məhsulun qiymət ini müəyyənləĢdirmək və torpaq sahəsini müəyyən
etmək haqqı, vərilmiĢ və'di yerinə yetirmək haqqı, qala və keĢikçixana ixracat ı,
yüzə bir, yüzə iki və malu-xaricə aid o luna biləsi d iğər divan mü kəlləfiyyətləri
və Ģahlıq tələbatından 2 hər ad və qayda ilə olursa-olsun, əziyyət verməsinlər və
təcavüz etməsinlər. Ġstər azacıq, istərsə də çoxlu tamah və təvəqqə etməsinlər.
Hökmü dəyiĢ mək və əvəz et mək n iyyətindən mühafızə olunan və
qorunan hesab etsinlər. Ötən göstəriĢ və davam edən qanun mövcibincə
bağıĢlanmıĢ və azad olunmuĢ bilərək, heç bir həvalə və tələb etməsinlər. Qeyd
olunanları əzizləməyi və hörmət ləndirməy i lazım bilsinlər. Onların minnətdar və
[ya] Ģikayətliliy inin tə'sirli o lmasını b ilsinlər. Mübarək fərman ın tələbatından
yayınmasınlar. Həmin qayda ilə rəftar etsinlər və bu möv zular üçün hər il yeni
qeyd və əmr tələb et məsinlər. [Hökm] bütün dünyanın tabe olduğu yüks ək
Ģöhrətli itaət olun manın yüksək və kaĢarlı möhürü ilə zinətləndikdə, aydınlaĢdıqda və cilalandıqda, e'timad etsinlər.
Yü ksəyin əmri ilə yazıld ı, yüksək allah onu yüksəltsin, nüfu zunu əbədi
etsin. O, yüksəyə tabeçiliy i və itaətkarlığı ötəri et məsin.
1
Dizmar vilayəti - T.M.Musəvi haqlı olaraq yazır ki, indi Qaradağ bölgəsindən ġərqi və
Qərbi Dizmar mahalları XVI yüzildə bütöv bir mahal imiĢ {Müsəvi T.M. Orta əsr..., 1977, s. 52).
2
Fərmanda kütlələrdən yığılan vergilərdən 32-nin adbaad sadalanması onu bir tarixi qaynaq
kimi olduqca dəyərli edir (Yenə orada, s. 51).

184

907907-ci ilin cü mada-as-sani ayının 25-də 1 .

38. I ġAH ĠS MAYILIN TƏBRĠZDƏ XANƏ HMƏD BAĞININ
BAĞIġLANMAS I HAQQINDA HÖKMÜ
1508-ci i lin iyun ayında verilmiĢdir. Hökmün fotosurəti «ġərq
tədqiqatları» məc-muəsinin 1965-ci ildə Oksfordda çapdan çıxn ııĢ III
buraxılıĢından götürülmüĢdür. Musəvi T.M. Orta əsrlər..., 1977, s. 100-101.
O, pak allahdır
Mehriban və bağıĢlayan allahın adı ilə
[Möhür:] Əli və onun övladlarına o lan məhəbbət ruh kimi mən im
bədənimdədir. Heydər oğlu Ġs mayıl ġah imərdanın [Əlinin] quludur. 908
Hökm allahıdır.
Qalibliyin atası Ġsmay ıl Bahadur
sözümüz
Bu vaxt qərar buyurduq ki, hökmdarlıq məkanı Təbrizdə yerləĢən və
ardıcıl olaraq seyidlik və dinin cəlalı, abalığın panəhı, səadətin kəsəri, qardaĢlıq
məhəbbəti bəslədiyim Seyid Sü leyman Mirzənin sərəncamında olmuĢ Xanəhməd
bağını həmin qayda ilə ona aid bilsinlər və onun vəkillərinin sərəncamına vərsinlər. Ayrı bir adam oraya dəxalət etməsin. Qeyd olunan hökmdarlıq mekanın
darğası, kələntərləri və divan iĢlərinə baxan rütbəli qulluqçuları yazılmıĢ qayda
ilə qərar verildiyini bilsinlər. Hakimiyyətin pənahı, hamın ın atalığı, dövlət və
iqbalın münsifi alicənab Hüseyn bəy Lələ2 sərəncam verdiy i təqdirdə bu iĢə heç
bir adama qarıĢ maq fürs əti verməsinlər. Buyuruqdan kənara çıxmasınlar və
özlərin i vəzifədar bilsinlər.
Ġndicə onların yiyəliy inə versinlər və [oranın] ətrafına dolan masınlar.
Yü ksək qeyd.
Yazıldı 914-cü il səfər ayın ın 15-də.

1
Fərmanın tarixi (1502-ci ildə deyil (bax: «Azərbaycan tarixi», I c, s. 245), 1501-ci ilin
yayında - iyulun sonu, avqustun baĢlanğıcında Təbrizə gəlib Ģahlıq taxtına çıxmıĢ və bununla da
Səfəvilər hakimiyyət baĢına keçmiĢlər (Musəvi. T.M. Orta əsr..., 1977, s. 52).
2
Hüseyn bəy Şamlı (Lələ, Lələ bəy) – Azərbaycanın tanınmıĢ qızılbaĢ xadimlərindən biri,
ġah Ġsmayılın t ərbiyəçisi olmuĢ, onu atası və böyük qardaĢı Sultan Ə1i öldürüldükdən sonra
böyüdüb baĢa çatdırmıĢdı. ġah Ġsmayıl hakimiyyət baĢına keçdikdən sonra nüfuzu çox böyük idi,
«cümlə atalığı» ləqəbi ilə Əmirülümarə vəzifəsi tuturdu; fərmandan göründüyü kimi, onun verdiyi
göstəriĢləri ġah Ġsmayıl dəyiĢilməz sayırdı. Hüseyn bəy Lələ 1514-cü ildə Çaldıran döyüĢündə
öldürülmüĢdür (MUSƏVİ T.M. Göstərilən əsəri, s. 54).
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39. I ġAH TƏHMASĠBĠN ZIĞ KƏNDĠNĠN B ĠBĠHEYBƏT
MƏ QBƏRƏSĠNƏ 1 VƏQF OLUNMAS INI TƏSDĠQ EDƏ N
FƏRMANI
1547-ci ilin fevral ayında verilmiĢdir.
SSRĠ EA Leninqrad arxiv i, B.A.Do rnun fondu, №
776, siyahı 1, N2 630.
Musəvi T.M. Bakı tarixinə dair orta əsr sənədləri.
B., 1967, s. 63.
Hakimiyyət allaha məxsusdur
[Möhür izi:] ġah i-vilayətin 2 qulu Təhmasib
Mübarək fərman verildi o haqda ki, Badkuyə3 ətrafında yerləĢən Zığ kəndi
bütün sərvət və əmlakı ilı birlikdı haqq imam övlad ı Bibiheyb ətin - onun
babalarına və özünə salavat və salam olsun – müqəddəs asitanəsinə vəqf
edildiy inə və bu haqda heç bir dəyiĢiklik olmadığına görə Badkuyənin amillərindən, divan iĢlərinə baxanlarından, kələntərləri və kət xudala rından heç biri, heç
bir ad la qeyd olunan kəndin ətrafında dolan mayaraq hər hansı tələb et məsinlər.
Qeyd olunan ölkənin ha kimləri, t iyuldarları və daruqələri yazılmıĢ qayda üzrə
qərar verildiy ini bilsinlər. Ondan kənara çıxmasınlar. Qeyd olunan kəndin
rəiyyətlərinin, habelə mübarək asitanənin dərviĢləri və xid mətçilərin in
gözlənilməsin i vacib bilərək yazılı göstəriĢ verməsinlər və mə'mur
göndərməsinlər. Heç b ir yaran mıĢ ixracat adı ilə, habelə ələfə, ulu fə, ulağ, bigar,
Ģikar və sair Ģeltaqat və əhalini aclığa mə'ru z qoyan hər hansı ad və qayda ilə
olursa-olsun təcavüz etməsinlər. Qeyd olunan ölkən in bəniçəsi daxilindən
çıxarılmıĢ və kənar olun muĢ bilsin[lər]. Bu barədə göstəriĢ verilməsin i lazım
bilərək ona hərtərəfli riayət etsinlər. 954-cü il məhərrəm ay ının 20-i4 .

1

Bibiheybət məqbərəsi vaxtilə Bakının 5 km-liyində dağın ətəyindəki qəbiristanlıqda
yerləĢirdi. Buraya bitiĢik qədim kənd isə «ġıx» (Ģeyx sözünün dəyiĢilmiĢ Ģəklidir) kəndi adlanırdı və
indi də belə adlanmaqdadır (artıq Ģəhərin içərisindədir). XIX yüzildə Bakı-Salyan yolunun çəkiliĢi ilə
bağlı olaraq məqbərə sökülüb yox edilmiĢ, 1990-cı illərdə yenidən tikilmiĢdir. Rəvayətə görə
məqbərə səkkizinci imam Əli bin Musa el-Rzanın bacısı Hökümə xanımın və onun xidmətçisi
Heybətin burada basdırılması ilə bağlı yaranmıĢdı (Musəvi T.M. Göstərilən əsəri, s.5).
2
«Şahi-vilayət» - Ģiələrin birinci imamı.
3

Badkuyə - Bakı.

4

Din xadimlərinə aid olan bu fərmanı ġah Ġsmayılın yuxarıda vərilən 1502-ci il tarixli
hökmü ilə tutuĢdurun. Bu fərman Bibiheybət məqbərəsi haqqında bizə çatmıĢ ilk dövlət sənədidir.
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40. ġƏKĠ ÖLKƏSĠNĠN SƏDRLĠYĠ VƏZĠFƏS Ġ HAQQINDA I ġAH
TƏ HMAS ĠB ĠN FƏ RMANI
1550-ci ilin sentyabr ayında verilmiĢdir.
Gürcüstan SSR EA Əlyazmaları institutu, Fond P., iĢ
N« 1. Müsəvi TM. Orta əsr..., 1977, s. 64-65.
[Möhür: I Yu xarı hissədə:] Allah, Məhəmməd, Ə1i.
[2. Ortada:] ġahi vilayətin qulu Təh masib
[3. HaĢiyədə:] Ə1i ilə əlaqəsi yaxĢı olmayan hər hansı adamı, kim
olursa-olsun, mən sevməyirəm. Hər kəs ki onun qapı: qarĢısında torpaq
kimi deyilsə, məley kə olsa belə, onun baĢına toraq ələnsin.
Mübarək fərman nüfu z Ģərəfinə çatdı. O haqda ki, ağalıq nəqibliyin
pəri ahi, sədarət busatlı, seyyidlik, nəqiblik və e't iqad da mükəmməl olan M ir
Sultan adı ilə Ģöhrət tapmıĢ Əbdürrəzaq ın tam Ģiəliyi və dindarlığına b iz mübarək
Ģahın həddən artıq e'tibar və e't iqad bəslədiyinə görə, ġirvan ölkələrinin 1 sədrliyini2 bütünlüklə o nəqiblik pənahına tapĢırmıĢıq ki, aydın din qaydalarının düzgün
həyata keçirilməsinə və müdafiə o lunan imamların - onların hamısına allahın
salavatı olsun - düzgün təriqətinin ayin və ən'ənələrini yay mağa tam qeyrət və
Ģərəf hissi ilə yanaĢdığı üçün qeyd olunan ölkənin bütün adamlarını düzgün yola
rəhbərlik et məyə çalıĢsın. DüĢüncə və rəvayətə əsaslanan dəlillər və sübutlarla
bu müqəddəs təriqətin həqiqətini onların nəzərinə çatdırsın, yoldan azmıĢ
günahkar təbəqənin nicat vasitəsi olaraq onları çürük əqidələr və puç təriqətlərin
qaranlıq məkanından Cə'fəri təriqətinin sağlam yoluna və düzgün on iki imam onlara salavat və salam olsun – məsləkinə rəhbərlik etsin. O tərəfin bütün xəvas
və avamlarının zahiri, daxili vəziyyətini qaydaya salmağa yenidən rəğbət və məyl
iĢığı saldığımız bir vaxtda ġəki ö lkəsi məmləkətin in sədrliy ini də o ölkəyə
(ġirvana) yaxm qonĢu olduğuna görə, qeyd edilən ölkəyə əlavə edərək həmin
ağalıq və nəqiblik pənahına tapĢırdıq və qaytardıq ki, qayda əsasında oranın
adamlarına da rəhbərlik olun masına diqqət yetirsin 3 .
Onları istiqamət ləndirici imamların - onlara salam və səna olsun - haqq
təriqətinin qayda və Ģərtlərinə, habelə onun –təriqətin - davranıĢ tərzləri və

ġirvan ölkələrinin - burada ġimali Azərbaycanda yerli hakimlərin idarəsinə verilmiĢ
vilayət və mahallardan söhbət gedir. Feodal titulu olmaqla belə vilayətlər «ölkə» adlanırdı.
2
Səfəvilər dövründə dini və mülki iĢlərə baxan ən yüksək vəzifəli dövlət məmurlarından
biri. Bu və ya baĢqa vilayətin Ģeyxülislamı da sədr tərəfındən təyin olunurdu (bax: Fərzəliyev Ş.
Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə. B., 1983, s. 47-49).
3
ġirvan bəylərbəyliyi ilə yanaĢı ġəki vilayətinə də bir Ģəxsin (Mir Sultan Əbdürrəzaqın)
sədr qoyulması ġah T əhmasibin dini iĢlərə dövlət rəhbərliyini mərkəzləĢdirməyə çalıĢmasını göstərir.
1
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ayinlərinə rəğbətləndirsin 1 . Bu sahədə tam sə'ylə çalıĢaraq vaxtlarının b ir
dəqiqəsini belə boĢ keçirməsin. Oranın hakimi idarəçilik, pənahı, hökumət
büsatlı, kəramətli, hakimlərin dayağı, hakimiyyət və səadətin günəĢi DərviĢ
Məhəmməd xan 2 yazılmıĢ qaydada qərar vərildiy ini bilərək o nəqiblik pənahını
qüdrətləndirməyə və e'tibarlandırmağa çalıĢsın. Qeyd olunan ölkədə sakin
olanlar və vətən salanların hamısı öz xü ms, zəkat pullarını hər il ġirvan ölkəsində
heəyata tətbiq edilən qayda üzrə həmin ağalıq pənahına çatdırsınlar ki, sədrlik
rəsmini götürdükdən sonra [qalanını] müstəhəq adamlara çatdırsın.
Qeyd olunan ölkənin və ġirvan ö lkələrin in qaziləri, möhtəsibləri və
Ģəriət iĢlərinə baxanları bütün sahələrdə itaət və tabelik qaydalarına əməl edərək
o nəqiblik büsatının çıxarma və təyin etmə [tədbirləri] ilə özlərini iĢdən
çıxarılmıĢ və ya vəzifəyə tə'y in olun muĢ bilsinlər. Hər il bu məsələlər haqqında
yeni hökm və əmr tələb etməsinlər. ĠdarəĢilik və hökmranlığın pənahı,
hakimiyyət və səadətin arxası ġirvan yerlərin in hakimi Əbdulla xan 3 o nəqiblik
pənahını qüdrətləndirmək və e't ibarlandırmaq üçün elə sə'y göstərməlidir ki,
həmin ucqarlarda təriqətin qaydalarını yaya bilsin 4 . Bu haqda göstəriĢ verildiy ini
bilərək, Ģəriətə aid bütün iĢlərin irəliləyiĢinə qayğı bəslənsin. Əmirlər, hakimlər,
darğalar, vəzirlər və vəkillərdən, habelə onların mü lazimlərindən bir nəfərin belə
o nəqiblik pənahına aid olan iĢlərə qarıĢ masına [imkan] verməsin və özünü
vəzifədar bilsin.
Yazıldı 957-ci ilin ramazan ayında.

1
Fərmanın bu bəndi və aĢağıda bəylərbəyi Abdulla xana aid olan hissəsi Səfəvi Ģahının Ģiəlik
təriqəti qaydalarının yayılması iĢinə dövlət əhəmiyyətli bir iĢ kimi yanaĢmasını sənədləĢdirir.
2
Dərviş Məhəmməd xan – Şəki vilayətinin müstəqil hakimi. Fərmanda adının və titullarının
ehtiramla çəkilməsi Məhəmməd xanın Səfəvi Ģahından asıldığının hələ çox zəif olduğunu göstərir. Lakin
1551 -ci ildə Ģah Təhmasibin yürüĢü zamanı Məhəmməd xan öldürülmüĢ və yerinə Ģahın adlı-sanlı
sərkərdələrindən biri Toygün bəy Qacar hakim qoyulmaqla ġəki vilayəti yarımmüstəqilliyini tamamilə
itirərək adi əyalətə çevrilmiĢdi (Hüseyncan adlı birisinin buraya yeni hakim qoyjlması haqqında fikir yanlıĢdır,
bax: MUSƏVİ T.M. Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli sənədlər, XVI-XVII əsrlər. B., 1977, s. 17).
3
Abdulla xanı Ustaclu - ġirvan bəylərbəyi.
4
Bax: qeyd № 4.
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41. BĠB ĠHEYBƏ T MƏQBƏRƏS ĠNĠN MÜTƏVƏ LLĠLĠYĠ
VƏZĠFƏS Ġ HAQQINDA I ġAH TƏ HMAS ĠB ĠN FƏRMANI
1555-ci ilin dekabr ayında verilmiĢdir.
SSRĠ EA Leninqrad arxivi, B.A.Dornun fondu,
N2 776, siyahı 1, N2 631.
Mıısəvi TM. Bakı tarixinə dair orta əsr sənədləri, s. 64.
Hakimiyyət allaha məxsusdur
[I ġah Təh masibin möhürünün izi...]
Mübarək fərman verildi o haqda ki, ġirvan Bad kuyəsindəki Bib iheybətin
mübarək məzarının mütəvəlliliyi qədim zaman lardan ġey x Bünyada aid
edilmiĢdi. Ərzə çatdırıldı ki, o, vəfat et miĢdir. Onun oğlu Qulaməlinin isə
ləyaqət və qabiliyyəti var ki, həmin iĢ qayda üzrə ona tapĢırılsın. Buna görə
qərara aldıq ki, toĢqan ilin əvvəlindən e'tibarən onun atasının göstəriĢi əsasında
qeyd olunan asitanənin mütəvəllisi tanısınlar. Oranın dərviĢləri və iĢçiləri onu
həmin yerin mütəvəllisi 1 bilərək, sözü və məsləhətindən kənara çıxmasınlar.
Buyruqdan boyun qaçırmasınlar və hər hansı adam hasil etdiyin i [mütəvəlliyə]
verdikdə qəbz alsın. Hər il yeni hökm tələb et məsinlər 2 .
Yazıldı 963-cü -ilin məhərrəm ül-həram ay ında.
42. BAKI LĠMANINA NAZĠR TƏ YĠN OLUNMASI
HAQQINDA FƏ RMAN
Fərman 1564-cü ilin aprel ayında verilmiĢdir.
SSRĠ EA Leninqrad arxivi, B.A.Dornun fondu, N»776,
siyahı 1, № 673.
Müsəvi T. M. Bakı tarixinə dair orta əsr sənədləri, s.
83-84.
Bu vaxt sədrlərin, habelə yer və dənizlərə sahib olanlardan ən böyüyünün
fərmanın ı təqdim et miĢ Xəlifə ġey x Zah idin -onun sərvət və səadəti var olsun dindarlıq və əmin liyini nəzərə alaraq, onu dəniz sahillərindəki gəmiçilərin və
tacirlərin naziri və baĢçısı tə'y in etdik ki, həmin camaatın iĢlərinə ciddiyyətlə
nəzarət etsin, yaxĢı və yaman [vaxt larında] onlara baĢ çəksin. Dava və
düĢmənçiliklərə son qoyub ayırd etsin. Ərze çatdırılması vacib olan iĢləri ən
yüksək məqama çatdırsın və əmr olunan qayda üzrə əməl etsin. Mu xtavəndlərin
1
Mütəvəlli – Ģəriət üzrə vərilmiĢ vəqfnamə asasında vəqf əmlakını müdafıə edən vəzifəli Ģəxs
(Musəvi T.M. Göstərilən əsəri, s. 45).
2
Fərmandan aydın olur ki, soyurğal, tiul kimi bağıĢlama torpaqları ilə yanaĢı, vəqf əmlakının
da idarəsi irsi olmuĢdu.
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və dəniz sahili tacirlərinin rəftar qaydası bundan ibarət olmalıdır ki, ö z
çətinliklərini ona açıb desinlər, onun məsləhətinə tabe olsunlar. Onun xəbəri
olmadan ətrafda və bu tərəf, o tərəfdəki amillərə bir dinar belə lüzu msuz [pu l]
ödəməsinlər. Hö km və qayda-qanunun əleyhinə hərəkət etməyərək, vərilmiĢ
qayda üzrə rəftar etsinlər. Kənara çıxd ıqları təqdirdə cəzalandırılacaqlarını
bilsin lər 1 .
Yazıldı 971-ci ilin ramazan ayında.

43. KĠġ, NUXU VƏ ġƏ KƏRƏ ND KƏ NDLƏ RĠNĠN
TĠUL VƏRĠLMƏSĠ HAQQINDA
ġĠRVAN B EYLƏRBƏ YĠ XOSROV XANIN HÖKMÜ
1646-cı ilin iyun ayınla verilmiĢdir.
Azərbaycan SSR EA Respublika
Əlyazmaları Fondu.
Ġnv. № h - 2 9
5428
Musəvi T.M. Orta əsr..., s. 69.
Yü ksək hökm verild i o haqda ki, günəĢ qədər yüksək olan [Ģahın] 1043cü ilin səfər ayı tarixli dünya itaət etməli hökmünə əsasən ötən təxaquyilin 8-ci
aynın baĢlanğıcından e'tibarən aĢağıda adları qeyd olunan mahalın :
KiĢ kəndi, Nu xu kəndi, ġəkərqənd kəndi.
3 tü mən Təbriz pulu məb ləğindən ibarət vərgilər məcmuu, istər ço x və
istərsə də azlığına bağlı olmadan, nəsildən-nəslə və arxadan-arxaya keçmək Ģərti
ilə ġəki mahalı t iuldarlarının dulundan 2 dəyiĢdirilərək azad edilmiĢ, uca və
yüksək rütbəli Malik Səfiquliyə və onun əmisioğlu Baydar bəyə tapĢırılmıĢ və
mehribanlıqla mərhəmət olun muĢdur. Ġndi is ə qeyd olunan mahalın maliki uca
və yüksək rütbəli Malik Səfıqulu ali d ivana gələrək yüksək qol çəkilməsin i xahiĢ
etmiĢdir. Buna əsasən qərar verdik ki, oran ın hakim və tiuldarı günəĢ qədər
yüksək [Ģahın] dünya itaət etməli hökmündə göstərildiy i qərar üzrə tədbirlər
1
Alqı-satqı ilə məĢğul olub, xarici ölkələrə mal aparan tacirlərin qalması ilə bağlı olaraq
tacirlər və gəmiçilər üzərində nazir və baĢçı vəzifəsinin tə'sis edilməsi Bakı Ģəhərinin XVI yüzildə
mühüm liman Ģəhərinə çevrildiyini göst ərir. Bəzi qaynaqlarda Bakı bu zaman «Təbrizin limanı»
adlandırılır, bununla da onun Səfəvi dövlətinin Ģimalda baĢlıca dəniz ticarəti Ģəhəri olması bildirilir.

2

T iul va tiuldarlar haqda bax: Fərzəliyev Ş. Göstərilən əsəri, s. 79-81.
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görüb qeyd olunan mahala qarıĢmasın lar. Yu xarıda yazılmıĢ məbləğ in əvəzini
günəĢ Ģüalı [Ģahın] dünya itaət etməli hökmüna uyğun olaraq əzəmətli divan
iĢçilərindən tələb etsinlər. Bu haqda göstəriĢ verild iyini bilsinlər.
Yazıldı 1056-cı ilin cü madiul-əvvəl ay ında. [Möhür izi:] «Allahın lütfü
səninlə olarsa, Xosrov dərgahın bəyənilmiĢlərindən olar. 1056».
44. ġƏKĠ ÖLKƏSĠ KƏ TXUDALARININ ġĠKAYƏ TĠ ĠLƏ
BAĞLI OLARAQ II ġAH ABB ASIN FƏ RMANI
1648-ci ilin fevral ayında verilmiĢdir. Azərbaycan
SSR EA Respublika Əlyazmaları Fondu.
Ġnv. № H-3 8920
Mıısəvi TM. Orta əsr..., 1965, s. 50-51.
Hakimiyyət allaha məxsusdur
[Möhür izi:] ġah i vilayətin qulu Abbas, 1051
Uğurlu fərman verildi o haqda ki, bu zaman ġəki ölkəsinin kət xudaları
yüksək Ģahın sarayına gələrək [ona] çatdırdılar ki, vəkillərdən əmirlik və
hökumətin pənahı ġəki ölkəsinin hakimi Abbasqulu Sultan 1 və qeyd olunan
ölkənin keçmiĢ hakimi Aslan Sultan həmin mahalın onların tituluna vərildiyi
tarixdən indiyədək, pul tə'minatı və rüsumət ünvanı ilə onlardan ali d ivanın
müəyyən etdiyi qaydadan beĢ min tuman artıq pul almıĢlar. 2 QıĢlaqbaĢı, onların
mü lklərinin malikənəliyi və digər hesabdan-kənar adələtsizliklər yolu ilə həmin
Ģəxslərin malına zo rla sahib çıxmıĢlar. Buna görə qərara aldıq ki, hökmranlıq və
qüdrətin pənahı, dəbdəbə və cəlalli dəstgaha malik, yüksək vəzifəli, əmirlərin
əmiri, hökmranlıq bacarığına malik, cəlalli və iqballı ġirvan bəylərbəyisi Xosrov
xan, nurani Ģeriət adamları və həmin v ilayətin əhalisin in yüksək [nü mayəndələri]
ilə birlikdə [iĢin] həqiqətinə ətraflı surətdə yetiĢərək ədalətli, haqq və hesabın
tələb etdiyi qayda əsasında tədbirlər görsün. Elə etsinlər ki, nəzərdə tutulmuĢ
hesabla uyğun gəlməyən heç bir tədbir görülməsin. Bunu vacib sayaraq özlərini
vəzifədar bilsinlər.
Yazıldı 1058-ci ilin səfər ayında.

Abbasqulu Sultan - Aslan Sultandan (bax: bundan qabaqkı qaynaq) sonra ġəki hakimi.
Ġki hakimin dövründə bütün vergilərdən baĢqa, kəndililərdən 5000 tümən (qızıl pul ilə
təxminən 20 min manat) artıq pul alınması yerli feodalların özbaĢınalığını, heç bir qanun ilə
hesablaĢmadıqlarını göst ərir.
1
2
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45. ġƏKĠ ÖLKƏSĠNĠN HAKĠMĠNƏ II ġAH ABBASIN
GÖNDƏ RDĠYĠ FƏ RMAN
1648-ci ilin fevral ayında verilmiĢdir.
Azэrbaycan SSR EA Respııblika Ə1yazmaları Fondu.
Ġnv. № 8919
Musəvi TM. Orta əsr..., 1965, s. 51-52.
Hakimiyyət allaha məxsusdur
[Möhür izi:] ġah i vilayətin qulu Abbas, 1052
Uğurlu fərman verildi o haqda ki, ġəki ölkəsinin rəiyyətləri və acizləri
divana gələrək hökmdarların hökmdarı, behiĢt məkanlı Ģah babamın 1 - allah
onun sübutunu daha da parlaq etsin -1043-cü ilin cü madiulsani ayında verilmiĢ
Ģərif hökmünü göstərdilər. [Hökmün] məzmunu belədir ki, məzkur rəiyyətlər və
acizlər Ģikayət edib dedilər ki, [onlar] ali divanın müəyyən etdiyi qaydaya uyğun
olaraq məlucəhat 2 və digər divan vərgilərinin öhdəsindən gəlirlər. Adı yu xarıda
qeyd olunan ölkənin hakimləri, müəyyən olun muĢ qaydadan artıq pul toplayır və
qoyulmuĢ qaydanı nəzərə almırlar. Buna görə də qərara alındı ki, qeyd olunan
ölkənin hakimləri hər hansı məsələ barədə rəiyyətlərə aid ali divandan aldıqları
göstəriĢlərə əməl edərək, ondan bir dinar belə art ıq tələb et məsinlər və
istəməsinlər. ġahdan xahiĢ etdilər ki, bu barədə fərman versin. Buna görə qərara
aldıq ki, qeyd olunan ölkənin hakimi fərmanın məzmun və dəlillərindən kənara
çıxmasın və yayımlasın. ġikayət olunduğu təqdirdə istintaq ediləcəyi barədə
fikirləĢsin. Divanın müəyyən etdiyi qaydaya uyğun tədbir görsün. Bu barədə
göstəriĢ versin və hər il yeni hökm tələb et məsin. 3
Yazıldı 1058-ci ilin səfər ayında.

Səfayi hökmdarı ġah Səfi
2
Məlucəhat - baĢlıca torpaq vergisi.
3
1633-cü ildən, yeni 15 ildən çox davam edən bu Ģikayətlər fərmanın sonluğundakı təhdidin
yersiz olduğunu göstərir. ġəki hakimləri bu fərmanlar və bütövlükdə Ģah hökuməti ilə hesablaĢmırdılar.
Onlar bir qayda olaraq, ġirvan bəylərbəyinə tabe idilər, bu vəzifəyə bəylərbəyinin
təklifi ilə və çox vaxt onun qohumları arasından qoyulurdular. Bu 15 ildə Ģikayətlər üzrə bir-birinin ardınca bir
neçə Ģah fərmanının vərilməsi onların tam özbaĢınalığı ilə bağlıdır.
1
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46. ġƏKĠ MƏ LĠYĠ SƏFĠQULUN UN ġ ĠKAYƏ TĠ ÜZRƏ II ġAH
ABBAS IN FƏRMANI
1651-ci ilin yanvar ayında
verilmiĢdir. Azərbaycan SSR EA
Respublika Əlyazmaları Fondu. Ġnv. No
h - 6 8931 Müsəvi T M. Orta əsr...,
1965, s. 52-53.
O [A LAH]
Hakimiyyət allaha məxsusdur
[Möhür izi:] Sah i vilayətin qulu II Abbas
Uğurlu fərman verild i ondan ötrü ki, ġəki ölkəsinin maliyi 1 ali və yüksək
rütbəli Məlik Səfiqulunun ərz etdiyinə görə, ġəki və onun tabeliyində olan
Danqi, Qax və MeĢəbaĢının məlikliyi 2 əlicənab hökm mövcibincə ona
verilmiĢdir. Danqi və sair [yerlərin] rəiyyətləri [həmin vəzifənin] ona rücu
olunduğu tarixdən bəri qeyd olunan Ģəxsə vərgilər (rüsum) ödəməmiĢlər. Dəftərxana tərəfindən təsdiq olunmuĢdur ki, ġəki ölkəsinin və ona tabe olan yerlərin
məlikliyi və ağsaqqalları hökm əsasında məzkur ali və yüksək rütbəli [Ģəxsə]
verilmiĢdir. Sonra elə o lmuĢdur ki, o vilayətdə məmu l olan qayda mövcibincə
keçmiĢ məliklərə ödənilən vergilərin (rüsumun) qeyd olunan Ģ əxsə ödənilməsini
müəyyən səbəblər üzündən rəva bilmiĢlər. 3 Danqi və Qax ayrı-ayrılıqda qeyd
olunan ölkənin bulukları hesab olunur. MeĢ əbaĢı kəndi isə həmin ölkənin
buluklarından olan Forasadın tərkibinə daxildir və [oradan] müəyyən məbləğ pul
toplanılması məlu mdur. Qeydə alın mıĢ cü madiül-əvvəl 1025-ci il tarixli hökm
mövcib ində Danqi məlikliyi danqili Məlik Mü zəffərə verilmiĢdi. Sonra belə
olmuĢdur ki, Gürcüstan s əfərində, səma qədər yüksək olan dərgaha gələrək
astananı öpmək Ģərəfinə nail olmuĢ, onun səmimiliy i və dostluğu zahirə çıxd ığına
görə, yenidən [həmin məliklik] ona mərhəmət edilmiĢdir. Sonra isə Məlik Yusifə
verilmiĢdir.

1
Görünür, XVII yüzilin ortalarında ġəki vilayətinin idarə olunmasında dəyiĢiklik edilmiĢ, buraya
hakim qoyulan feodala «sultan» titulu yerinə «malik» titulu verilmiĢdir. Sultan kimi malik də idarəyə aldığı
vilayətə öz «ölkəsi» (tiul torpağı) kimi sahib dururdu. Bununla yanaĢı, malik sultan ilə qarĢılaĢdırdıqda,
ġirvan bəylərbəyindən daha az asılı idi, har halda birbaĢa ona tabe deyildi. Buna görə də fərmanda ġirvan
bəylərbəyi ilə yanaĢı Qarabağ bəylərbəyinin Məlik Səfiquluya müstəqil bir hakim kimi yardım
göstərmələri buyrulmuĢdur.
2
Qabaqlar «məlik» titulu ayrı-ayrı kəndlərin hakimlərinə də vərilirdi.
3
Vergilərin ödənilməməsi, daha doğrusu, ödəməkdən boyun qaçırılması («ödənilməsini
müəyyən səbəb üzündən rəva bilməmiĢlər») kəndli hərəkatının formalarından biridir.
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Qeydə alın mıĢ doqquz yüz doxsan s əkkizinci il tarixli hökmə əsasən Qax
və BeĢpara məlikliyi Məlik Qaracaya verilmiĢdir. Doğrusu budur ki, BeĢparanın
həmin MeĢəbaĢı olmasını 1 və zəliklərin həyatda olub-olmamalarına [höku mət]
dəftərindən müəyyənləĢdirmək mü mkün olmur. [Beləliklə] qərara alındı ki,
dünya itaət etməli hökmə əsasən qeyd olunan mahallardan hər hansı biri
yuxarıda adı çəkilmiĢ Ģəxsin (Məlik Səfiqulunun) məlikliyi alt ında olarsa, həmin
iĢin rüsumunu dünya itaət etməli hökmdə nəzərə alındığı kimi və oradakı adi
qayda üzrə məzkur ali və yüksək rütbəli [Ģəxsə]! Ödəsinlər. Ötən illərin verg iləri
hesabına həmin yerdə ödənilməmiĢ bir Ģey qalmıĢ olsa, qayda üzrə toplasınlar.
[Məlik Səfıqulu] bir daha xahiĢ etdi ki, ġirvan və Qarabağ
bəylərbəyilərinin sərəncamına fərman göndərilsin. Qeyd olunan mahalın
rəiyyətləri inad göstərdikləri, ö zbaĢınalıq etdikləri təqdirdə onlar lazımınca
yardım etsinlər 2 və göstəriĢ versinlər ki, müvafıq rüsumu ödəyərək məzkur
Ģəxsin sözündən və düzgün məsləhətlərindən kənara çıxmasınlar, öz tapĢırıq və
təsahüb iĢlərini qeyd olunan Ģ əxsin huzurunda həyata keçirsinlər. Buna görə
qərara aldıq ki, hökmran lıq və qüdrətin pənahı, dəbdəbəli və cəlalli dəstgaha
malik, yüksək vəzifəli, cəlalli və iqballı idarəçi ġirvan bəylərbəyi Xosrov xan,
habelə hökmranlıq və qüdrətin pənahı, dəbdəbəli və cəlalli dəstgaha malik,
yüksək vəzifəli, cəlalli və iqballı ilarəçi, məsahət-qacar Qarabağ bəylərbəyi
Murtuzaqulu xan həmin mahalın əzəmətli müstəfilər tərəfındən təsdiq olunmuĢ
məlikliyi müəyyən vahid tə'yin etdiyi təqdirdə və [həmin vahid] qeyd olunan ali
və yüksək rütbəli [Ģəxsə] ödənməli o lduğu halda, göstəriĢ vərsinlər ki, məzkur
mahalın məliklik rüsumunu həmin vilayətdəki qayda üzrə qeyd edilən ali və
yüksək rütbəliyə aid etsinlər. Öz tövcih və təxsislərini qeyd olunan Ģ əxsin
mə'lu mat ı və yazılı göstəriĢi ilə həyata keçirsin lər, lazımi yard ım göstərərək elə
etsinlər ki, onların tərəfındən heç kesə zülm o lmasın və heç kəs haqqında qaydadan kənar rəftar edilməsin. Bu göstəriĢi həyata keçirib hər il yeni hökm tələb
etməsinlər.
Yazıldı 1061-ci ilin səfər ayında.
MeĢəbaĢı kəndi qabaqlar BeĢpara adlanırmıĢ.

MəĢəbaĢı kəndi qabaqlar BeĢpara adlanırmıĢ.
«...mahalın rəiyyətləri inad göstərdikdə, özbaĢınalıq etdikləri təqdirdə onlar (ġirvan və
Qarabağ bəylərbəyiləri. - Red.) lazımınca yardım etsinlər» cümləsi göstərir ki, kəndlilərin çıxıĢını güc
ilə yatırmaq nəzərdə tutulurdu.
1
2
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47. ġƏKĠ QIġLAQLARI HAQQINDA ġAH SƏFĠNĠN
FƏ RMANI
1633-cü ilin oktyabr ayında
verilmiĢdir. Azərbaycan SSR EA
Respublika Əlyazmaları Fondu. Ġnv. N°
"h - 25 8918 Musavi T.M. Orta əsr
Azərbaycan tarixinə dair fars dilində
yazılmıĢ sənədlər. Bakı, 1965, s. 50.
Hakimiyyət allaha məxsusdur
[Möhür izi:] ġah Səfı varlığı ilə quldur. 1038
Uğurlu fərman vərild i o haqda ki, ġəki rəiyyətləri və acizləri divana
gələrək Ģikayət et miĢlər ki, əmirliyin pənahı Aslan Su ltan 1 onların qıĢlaqlarını
kənardan gəlmiĢ adamlara verərək qıĢlaqbaĢı2 əldə edir. Buna görə qərara aldıq
ki, ġivan bəylərbəyinin vəkillərin bu iĢin həqiqətinə yetiĢərək, əğər qeyd olunan
rəiyyətlər qədim dövrlərdən bəri orada qıĢlaq edirmiĢlərsə və həmin əmirliy in
pənahı o yerləri digər camaata verərək qıĢlaq edirlərsə, göstəriĢ vərsin ki, qeyd
olunan əmir məzkur camaatın q ıĢlağına müdaxilə et məsin və həmin rəiyyətlər
keçmiĢlərdə olduğu kimi qıĢlasınlar və bu barədə göstəriĢ verildiy ini b ilsin lər. 3
48. ġĠRVANDAKI SĠYASĠ HADĠSƏLƏR HAQQINDA ġAH
SULTAN HÜS EYNĠN 4 FƏRMANI
1721-ci ilin avqust ayında verilmiĢdir.
Yazılma üslubu: Ģikəstə.
V.Ġ.Lenin adına SSRĠ Dövlət Kütləvi Kitabxanasının
əlyazmaları Ģö'bəsi, 185.
Müsəvi TM. Orta əsr..., 1965, s. 66-67.
[Möhür izi:] Mehriban və bağıĢlayan allanın adı ilə. Əmirəlmö'min in
ən kiçik iti ġah sultan Hüseyn
1
Aslan Sultan -Ġsaxan (XVI yüzilin sonu) və ġahmir xandan XVII yüzilin baĢlanğıcı)
sonra ġəki hakimi. ġirvan bəylərbəyinə tabe idi.
2
Qışlaqbaşı - qıĢlaqlardan istifədə üçün yığılan vergi.
3
ġəki rəiyyətlərinin Ģikayəti Ġsfahan sarayına çatıb xüsusi Ģah fərmanı verilməsinə səbəb
olmuĢsa, deməli, burada feodal zülmü kəskin Ģəkil alıbmıĢ. ġəki vilayəti «sultan» titulu daĢıyan
hakimlərin həm də tiul torpağı sayılırdı.
4
Şah Sultan Hüseyn ~ Səfəvi hökmdarı.
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Dünya itaət etməli hökm vərildi o barədə ki, Ģahlıq, hö kmran lıq və
qüdrətin pənahı, dəbdəbə və cəlalin aparata, Ģəhamet, qoçaqlıq və cəsarətə malik
olan yüksək vəzifəli, əzəmətli sultanların xələfı, ehsana layiq, səltənət,
hökmranlıq, əzəmət, cəlal, dəbdəbə və iqbal kəmalına Ģamil olan və cəlalin in
yüksəlməsini allahdan istədiyimiz Ģahın mərhəmətinə layiq görülən Kart li
Gü rcüstanın valisi Hüseynəli xan 1 bilsin ki, bu mövqe o, ġirvanda hadisə baĢ
vərməsi barədə, habelə sayıqlıq və tədbirlilik sifətlərinə malik aqil və bacarıq lı
bir sərdarın tə'y in edilməsi zərurət inə və qeyd olunan hadis ələr üçün lazımi
tədarük görülməsi və həmin tədarükün geriyə atılması və ya yubandırılmasın ın
bütün Azərbaycanda vəziyyətin qarıĢmasına səbəb ola biləcəyi üçün belə nallara
əsla yol vərilməməsi haqqında və o yüksək vəzifəlin in 8 min nəfərlə Kaxetə
hərəkət etməsi və Tiflisin iki ağaclığına get məsi, bəlkə də onun hemin gediĢinin
Ģöhrəti sayəsində ləzg i quldurların Kaxetə və Qarabağa gəlməyə cəsaret
etməmələri haqqında və sair izahata dair dünyanın pənahı olan [Ģahın] dərgahına
erizə göndərərək ərz et miĢdir ki, əzəmətli Ģahlıq sarayından xəbər əldə
oluncayadək, o yüksək vəzifəli qeyd olunan iki ağaclıqda dayanmıĢ və gözləyir
ki, nəcə göstəriĢ olursa, o cür də əməl etsin. [Həmin məkt ııb ] Ģahın günəĢ təsirli
nəzərinə çatdı, o yüksək vəzifəlin in ərz etdiyi məsələlər dünya bəzəyən fikir
sahibi [Ģaha] mə'lu m o ldu. Əzəmət li sultanların o xələfin in üzü ağ olsun. Hərəkət
etməklə ço x yaxĢı iĢ görmüĢdür. O yüksək vəzifəlin in bu tədbiri çox bəyənildi.
Bu vaxt ali divan vəzirinin qardaĢı, hökmranlıq və qüdrətin pənahı, dəbdəbəli və
cəlalli aparata malik, yüks ək vəzifəli, əzəmətli əmirlərin əmiri, vilayətniĢan
xanədanın qədim sofızadəsi, hökmranlıq, əzəmət, cəlal, dəbdəbə və iqbal üçün
dəyərli, müqəddəs, nurani, mütəbərrik, ali mərtəbəli və ərĢ dərəcəli astananın
xad imi, ədalət rüsumlu bu ailənin düzgün əqidəli yolunun qulu Məhəmməd xan
Bəydili-ġamlunu zəfər niĢanlı ordunun baĢ fərmandehliyi vəzifəsinə tə'y in edib,
Azərbaycana bəylərbəyi tə'yin et məklə indi onun baĢını ucaltmıĢıq və qeyd
olunan quldurları dəf et mək və aradan qaldırmağa onu mə'mur edərək göstəriĢ
vərmiĢik ki, zəfər çalan əsgərlərlə b irlikdə tə'cili surətdə o hududa yola düĢərək
həmin yaramazları dəf etsin. ĠnĢallah bu yaxınlarda o varid olub Ģ ərəfinə minlərlə
salam və təhniyət edilən cənab müqəddəs Rəzəv inin razılığı, fəzilət i ilə,
hamısına bütünlüklə allanın salavatı o lan mə'su m əü mmə həzrətlərin in batini
yardımı ilə, qeyd olunan azqınları ö z pis əməllərinin cəzasına çatdıracaqdır.
Lazımdır ki, o yüksək vəzifəli [Ģəxs] itaət edilməli bu məktubun məzmunundan
xəbərdar o lduğundan sonra yubanmaya və təxirə yol vərmədən tezliklə, dərhal
Kaxetə yola düĢüb və orada iqamət edərək, Kaxet və Qarabağı qorusun və

1

adı.

O vaxtlar Ġrana tabe olan Gürcüstan hakimi VI Vaxtanqın islamı qəbul etdikdən sonrakı
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mühafizə etsin və o yaramazları dəf edib a radan aparsın, tainki qeyd edilən
sərdar da bu tərəfdən varid olub onları dəf et məyə baĢlasın. Bu barədə o yüksək
vəzifəli [Ģəxs] lazımı səy göstərməli və səhlənkarlıq et məməlid ir. Kaxet və
Qarabağın qorunmasın ı ondan tələb edirik. Bu haqda ən çox səy göstərməli,
qüsura yol vərməməli, yaxĢı xid mət kar olduğunu, fədakarlığ ını, səmimiyyətini və
qul olduğunu daha çox zahirə çıxarmalı və bu yolla ö zünü Ģahın həqiqi
nəvaziĢlərinə və mü zayiqəsiz mərhamətlərinə Ģamil et məli və Ģahlıq lütfkarlığ ına
layiq oldu ğunu büruzə verməlidir.
Yazıldı 1133-cü ilin ziqədətül-həram ayında.
49. ġƏKĠ ÖLKƏSĠNĠN MƏLĠKLĠYĠ VƏ ZĠFƏSĠ HAQQINDA
NADĠR ġAHIN FƏRMANI
Fərman 1739-cu ilin may ayında verilmiĢdir.
Azərbaycan SSREA Tarix Ġnstitııtunun kitabxanası.
Ġnv. № 6, 3291, s. 23. Müsəvi T M. Orta əsr.., 1977, s. 77-78.

Adların yaxĢısı olan allah adı ilə [Ortasında Ģir və günəĢ həkk olunmuĢ
möhür izi] Hakimiyyət allaha məxsusdur. Mübarək fərman vərildi o haqda ki,
Məlik Nəcəfqulunun qardası oğlu uca və yüksək pənahlı Məlik Cəfər ĢahənĢah
mehribanlığı ilə baĢı uca o laraq b ilsin ki, Hacı Çələbi və s. ġəki camaatı
keçmiĢdə onlardan baĢ vərmiĢ təqsir və üzüqaralıq ü zündən üzr istəyib yalvarmaq
üçün bu beraət niĢanlı asitanəyə gəlmiĢ, etdiklərindən sərməndə və peĢiman
olmuĢlar. Buna əsasən onların təqsirlərindən keçdik və göz yumduq. Pars ilin in
əvvəlindən e'tibarən ġəkin in məlikliyim o uca və yüksək pənahlıya mü raciət ed ib
tapĢırdıq ki, keçmiĢin d igər məlikləri kimi məliklik iĢlərinə baĢlasın. Lazımd ır
qeyd olunan Hacı Çələb i 1 və ġəki rəiyyətləri ilə b irlikdə iĢləri sahmana
salmaqdan ötrü ġirvana getsin. Oranın [ġəkin in] rəiyyətlərin i ziyarət və
əkinçiliyə toplamaq və kö mək ed ib birləĢdirmək sahələrində lazımınca səy və
ciddiyyət edərək, məliklik iĢində yaxĢı xid mətləri və xoĢ hərəkətləri ilə özünü
Ģahlıq qayğısına Ģamil etsin. ġəkinin kət xudaları və rəiyyətləri onu özlərin in
məliki bilərək onun sözündən və məsləhətindən kənara çıxmasınlar, özlərini
vəzifədar bilsinlər. 2 Yazıld ı 1152-ci ilin səfəral-mü zəffər ayında.
1

Hacı Çələbi (Çələbi xan) - XVIII əsr görkəmli Azərbaycan dövlət xadimi,
Nadir Ģaha qarĢı xalq azadlığı hərəkatının baĢçılarından biri, 1739-1755-ci illərdə ġəki xanı.
2
Farmanın vərilməsi Hindistan vuruĢundan sonra Dəlilidən Ġrana qayıdan Nadir Ģahın üsyan
bürümüĢ Azərbaycanı bir təhər sakitləĢdirmək istəməsi ilə bağlı idi. Bilindiyi kimi, 1738-ci ildə
Nadir Ģahın bütün Azərbaycana bəylərbəyi qoyduğu qardaĢı Ġbrahim xan ƏfĢarın ġimali Azərbaycana cəza yürüĢü uğursuzluqla sona yetmiĢ, Ġran qoĢunu darmadağın edilmiĢ, bəylərbəyi
öldürülmüĢdü. Fanilandan aydın olur ki, 1737-ci ildə ġəkiyə göndərilən Ģah hökumətinin mə'muru
Məlik Nəcəfqulu artıq 1739-cu ildə vəzifəsindən götürülmüĢ, yerinə isə qardaĢı oğlu Cəfər qoyulmuĢdu. T.M.Musəvi rəsmi dövlət sənədi olan bu qaynaqdan çıxıĢ edərək ehtinıal irəli sürmüĢdür
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50. BĠB ĠHEYBƏ T MƏQBƏRƏS ĠNĠN GƏ LĠRĠNƏ
YĠYƏ LƏ NMƏ K UĞRUNDA GEDƏ N
MÜNAQĠġƏ YƏ DAĠR
1845-ci ilin dekab r ayında yazılmıĢdır.
SSRĠ EA Leninqrad arxiv i, B.A.Do rnun fondu,
№ 776, siyahı 1, № 637.
Müsəvi T.M. Bakı tarixinə dair orta əsr
sənədləri, s. 75-76.
Bakı qəzası mahkəməsinin divan xanasına
Fateh – dövlət sitayiĢkarları tərəfındən
ġey x Ələkbər ləqəbi daĢıyan ġey x ağanın oğlu ġey x Məhəmməd Əmin
və onların sülaləsi ilə həzrət Bibiheybətin asitanəsinə yaxın olan ġeyx Ə1i
Məhəmməd və ġeyx Əmucanın övladlarından ibarət digər Ģeyxlər arasında
münaqiĢəyə səbəb olmuĢ qıĢlaq yeri haqqındakı mübahis əni kəsmək və iddiaları
qət etməyə dair sizin yüksək hökmünü zü həyata keçirmək və icra et məkdan ötrü
tam hörmətlə siz yüksək rütbəli cənaba mə'lu m ed ilir ki, mübahis əyə cəlb
olunmuĢ adamların hər birinin hazır o lub öz söz və müddəalarını dediyindən,
tərəflərin sözlərin i eĢidib baĢa düĢdükdən və ortalıqdakı vəziyyətin həqiqətini
yoxladıqdan, habelə pak səfəviyyənin və sairlərinin fərmanlarını, iĢıqlı d inin
alimləri və həmin ö lkənin hakimlərinin - allah onların hamısına behiĢtdə yer
vərsin - çoxlu kağızlarını nəzərdən keçird ikdən sonra mə'lu m edilən və əldə
olunan [nəticə] bundan ibarətdir ki, qeyd olunan ġey x Məhəmməd Əmin
müqəddəs asitənənin Ģeyxi, mütəvəllisi və vəqflərin kamil ixt iyarını öz əlində
saxlayan rəh mətlik ġey x Bünyadın övladı və nəslindəndir. ġey x Bünyadın özü
isə qıĢlaqlardan, otlaqlardan, əkin yerlərindən, habelə ġey x Bünyadın özü
tərəfındən qazılan və asitanənin nəzdində olan üç neft quyusundan ibarət bütün
vəqf əmlakın ın 1 yarısın ı müqəddəs asitanəyə, digər yarısını isə arxadan-arxaya
və nəsildən-nəslə keçmək Ģərti ilə öz övladlarına vərmiĢdir 2 .Onun mütəvəlliliy ini
ki, Hacı Çələbi Məlik Nəcəfqulunu 1743-cü ildə deyil, 1739-cu ildə öldürüb ġəki vilayətini müstəqil
dövlət e'lan etmiĢdi. Onun fıkrincə, «ġəki xanlarının müst əqil tarixi» və «ġəki xanları və onların
nəsilləri» əsərlərində, habelə üçcildlik «Azərbaycan tarixi»nin 1 cildində bu məsələ yanlıĢ verilmiĢdir
(Müsəvi T.M. Orta əsr.., 1977, s. 35-36).
1
Bibiheybət məqbərəsinə vəqf olunmuĢ əmlak içərisində üç neft quyuĢunun, əkin yerləri,
qıĢlaq və otlaqların olması, habelə «Zığ kəndinin bütün sərvət və əmlakı ilə birlikdə» buraya daxil
edilməsi (bax: yuxarıda 1547-ci il tarixli fərman) vəqf təsərrüfatının quruluĢca çoxsahəli olduğunu
göstərir.
2
1555-ci il fərmanında (bax: yuxarıda) yalnız müt əvəlli kimi təqdim edilən ġeyx Bünyad bu
sənəddə artıq vəqf edən, yəni vəqf əmlaki üzərində hüquqlu ixtiyarat sahibi olan Ģəxs kimi çıxıĢ edir:
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isə ən saleh, ən pərhizkar və ən mətin övladına tapĢırmıĢdır, o Ģərtlə ki, vəqf
edən Ģəxsin kiĢi övladı qeyd olunan əkin yerlərinin və quyuların bütün hasilatının
yarısını gündəlik maaĢ kimi mən imsəyərək ö zü üçün lazım olan yemək və
paltara sərf etsin. Mütəvəlli olmaq növbəsi vəqf edən Ģəxsin hər hansı ən saleh
övladına çatdıqda. Həmin qayda üzrə əməl etsin. Ortalıqda mübahisə əmələ
gətirmiĢ qıĢlaq da həmin qeyd olunan vəqflər cü mləsindəndir. [Onu da] ġey x
Bünyad həmin qayda üzrə vəqf et miĢdir. Buna görə də vəqf sahibi rəh mətlik
ġey x Bünyadın indi ən saleh övladı olan ġeyx Məhəmməd Əmin bütün həyatı
boyu vəqf yerlərinin tam sahib ixtiyarı və nurani asitanənin Ģey xid ir.
[Gələcəkdə] isə ġey x Bünyadın ən saleh və ən mətin övladları [bu vəzifəni
yerinə yetirməlidirlər]. Qeyd olunan ġeyx Məhəmməd Əmin bağıĢlanmıĢ ġey x
Bünyadın məlu m vəqflərinin mütəvəllisi və sahib ixtiyarı olduğu kimi,
Bib iheybət həzrətlərinin pak məzarına olunan yeni vəqflərin, habelə qurbanlıq
dəriləri və nəqd pul nazirlərin in də mütəvəllisi və sahib ixt iyarıdır. Lakin biz ali
və yüksək dövlətin davamına sitayiĢ edənlər, pak asitanənin Ģeyxləri arasındakı
[əlaqələri] yaxĢılaĢdırmaq üçün belə məsləhət görmüĢük ki, rəh mətlik ġey x Əcuman ın oğlu ġeyx Əbdürrəzaq əzəmət li ġey x Məhəmməd Əminə əlavə edilsin və
onunla birləĢdirilsin. Nuran i asitanəyə gələcəkdə vərilən qurbanlıq və qurbanlıq
dəriləri, habelə nəqd pullar ki, onların sərf olun ması, nurani Ģəriətə görə, qeyd
olunan asitanənin Ģeyxləri və xid mət karlarına aiddir. ġey x Məhəmməd Əmin
tərəfındən, ġey x Əbdürrəzzaqın xəbəri o lmaq Ģərti ilə, toplanaraq ġey x Bünyadın
övladları hesab edilən öz sülalələri arasında insafla bölüĢdürülsün və paylansın.
Bu mə'nada ki, qeyd olunan Ģeylərin və gələcəkdə vərilən nəzirlərin yarısı ġey x
Bünyadın övladlarına aid ed ilsin və təxsis vərilsin. Digər yarısını isə ġey x Ə1i
Məhəmməd, ġey x Əmucan və baĢqalarının övladlarından olan Ģeyxlərin
xərclərinə sərf etsin. 1 Lazım o lduğuna görə bildirildi. Belə olmuĢdur.
Yazıldı 1261-ci ilin zilhəccə ayın ın 26-da.
Ġddiaçıların bütün kağızların ı həmin məktubla birlikdə göndərdik.
[A xund Seyid Yusifin möhürünün izi A xund Molla Əbdüss əmədin
möhürünün izi A xıınd Mo lla Ġmaməlinin möhürünün izi A xund Molla
Nurməhəmməd in möhürünün izi]

o, bütün əmlakin bir yarısını Bibiheybət məqbərəsinin özünə, o biri yarısını isə «arxadan arxaya»
keçməklə öz nəslinin «ən saleh» kiĢilərinə vəqf etmiĢdir.
1
Bibiheybət məqbərəsi əmlakı uğrunda gedın çəkiĢmənin yazısı hakim feodal sinfînin
ruhani təbəqəsini sosial baxımdan səciyyələndirən bir qaynaqdır.
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AVROPA, RUS ĠYA, YAXIN VƏ ORTA ġƏRQ
MÜƏ LLĠFLƏ RĠNĠN YAZILARI
51. ANTONĠ CENKĠNSON. « GÜNDƏLĠK»
Antoni Cenkinson XVI yüzildə tanın mıĢ ingilis səyyahı və ticarət
xadimidir. Atlantika okeanı və Aralıq dənizi ilə Almaniya, Hollandiya, Ġspaniya,
Portuqaliya, Türkiyə, Suriya, Fələstin və Afrikada olmuĢdur. 1557-ci ildə kraliça
Yelizavətanın səfiri Çensləri Moskvaya müĢayiət etmiĢ, buradan Bu xaraya s əfər
etmiĢdi. Ġngilislərin 1555-ci ildə yaran mıĢ «Moskva» ticarət Ģirkətin in fəal ü zvü
kimi 1561-1563-cü illərdə Səfəv i dövləti ərazisinə - A zərbaycana gəlmiĢdi.
«Gündəlik»dən
gətirilən
parçaların
qaynağı:
Ангилиские
путешестивенники в Московском государстве в XVI веке», Л., 1937, c. 202205, 207-211, 215.
<...> Sonra cənub, cənub-Ģərq istiqamətində əsən münasib küləyin
müĢayiəti ilə biz dənizlə 60 mil üzüb o biri gün Hirkan kralın ın torpağında
yerləĢən Dərbənd adlı Ģəhərə gəlib çıxdıq. Hamı sahilə enib [Ģəhər] hakimin i
hədiyyə ilə salamladı. O məni və mənim yoldaĢlarımı nahara qonaq etdi. Ġçməli
su ehtiyatı götürüb mən yolu ma davam etdim.
<...> Buradan biz əenub-Ģərq və cənub, cənub-Ģərq istiqamət ində 80 mil
üzərək, avqustun 6-da yüklərimizi boĢaldacağımız yerə-ġabran adlı Ģəhərə gəlib
çıxd ıq. Bu rada mən im gəmin in yükünü boĢaldıb, mallan sahilə yığdılar, mənim
çadırımın burada olduqca çox olan quldurlardan qorunması üçün güclü qarovul
qoydular... Bu v ilayətin hakimi A kan Mirzə (Alcan Mircu) görüĢümə gəlib
mən imlə ço x nəzakət lə davrandı. Mən ona hədiyyə verdim, o isə məni qoru maq
üçün 40 silahlı adam ay ırdı; onlar ġirvan kralından xəbər alınana kimi mənə
gözətçilik edib qorumalı idilər. Bu xəbər avqustun 12-də gəlib çatdı. Əmr
olunmuĢdu ki, mən tezliklə onun yanına gəlim. Mənim və yoldaĢlarımın yola
salın ması üçün 45 dəvə və at hazırlandı. Bu na görə də malları yükləyib avqustun
12-də yola çıxaraq, mən həmin ayın 18-də yu xarıda adı çəkilən Hirkan, baĢqa
sözlə desək, ġirvan ölkəsindəki ġamaxı (Shamaky) adlı Ģ əhərə gəlib çıxd ım. Bu
gözəl kral Ģəhərində mənim üçün bina ayrılmıĢ, mallar is ə yerləĢdirilmiĢdi. O
biri gün, ayın 19-da mən əmr aldım ki, kralın görüĢünə gedim; onun adı Abdulla
xa 1 (Obdolowcan) idi, mən gələn vaxt onun sarayı yüks ək dağlarda, öldürücü
1
Abdulla xan Ustaclu – Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi. 1549-1567-ci illərdə ġirvan
bəylərbəyi. Hakimiyyətə gəldikdən sonra özündən qabaqkı bəylərbəyi Alxas Mirzənin (I Təhmasibin
qardaĢı, ġah Ġsmayılın ikinci oğlu) üsyanı yatırıldıqdan sonra ġimali Azərbaycanda qayda-qanun
yaradıb mərkəzi hökumətlə əlaqəni gücləndirmiĢdi. Bununla yanaĢı, böyük siyasi nüfuz qazanaraq,
ölkəni, demək olar ki, müstəqil etməyə baĢlamıĢdı. Onun Ġngilt ərə dövlətinin ticarət Ģirkətinə «öz
adından» imtiyazlı fərman vərməsi, Rusiya çarı Ġvan Qroznunun paytaxtına yenə öz adından elçilər
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istinin elindən ġamaxının 20 milliyində çadırlarda yerləĢirdi. Avqustun 20-də
onun görüĢünə gəldim. O, məni mehriban qarĢıladı. Mən onun əlin i öpdükdən
sonra, o məni nahara dəvət elədi, həm də özünün yaxınlığında oturmağı emr etdi.
Kral zən gin ipək və qızıl ilə bəzən miĢ çadırda oturmuĢdu; çadır təpənin döĢündə
çox gözəl qurulmuĢdu, onun uzunluğu 15 sajen, en i 6 sajen olardı; qarĢısında
suyu Ģirin gö zəl bulaq var idi, kral və onun e'yanları bulaqdan su içirdilər.
Hökmdar ö zü ortaboylu və zəhmli adam idi, uzun ipək parçalardan bahalı
mirvarilər və daĢ-qaĢ düzülmüĢ paltar geyinmiĢdi. O, baĢına ĢiĢ uçlu, yarım yard
uzunluğunda zəngin qızılı parçadan türban qoymuĢdu, üstündən 20 yard
uzunluğunda, qızılı sapla tikilmiĢ hind ipəyindən çalma bağlamıĢdı. Türbanın sağ
tərəfində, mina ilə zərif bəzədilmiĢ və daĢ-qaĢ düzülmüĢ qızıl lüləyə lələk çələngi
taxılmıĢdı. Onun sırğaların ın əl içi boyda asılı uclarına böyük qiy məti o lan iki
yaqut qoyulmuĢdu. Onun çadırının bütün döĢ əməsi qiymətli xalçalarla
örtülmüĢdü, özünün altına is ə gümüĢ və qızıl ilə iĢlənmiĢ dördkünc gəbə salınmıĢ,
üzərinə müvafıq q iy mətli iki balınc qoyulmuĢdu. Kral və onun adamları çadırda
bardaĢ qurub oturmuĢdular, ancaq belə oturmağın mənə çətin o lduğunu sezərək,
zatialisi kürsü qoyulmasını buyurdu və mənə öyrəndiyim kimi oturmağı təklif
etdi. Nahar vaxtı gəlib çatdıqda döĢəməyə süfrələr salındı və mü xtəlif yeməklər
gətirildi; yeməklər çeĢidinə görə sıra ilə düzülmüĢdü. Mən apardığım sayıma
görə 140 növ yemək vərilmiĢdi. On ları süfrələr ilə birlikdə yığ ıĢdırdıqdan sonra
yeni süfrələr salıb meyvələrdən və baĢqa qonaqlıq yeməklərindən ibarət 150 növ
bulud gətirdilər, beləliklə, iki dəfəyə 290 yemək növü vərilmiĢdi. Nahar
qonaqlığının sonunda kral mənə guoch gueldə, yəni «xoĢ gəldin» dedi, bulaqdan
parçı su ilə doldurmağı əmr edib bir qurtum içdi və qalanını mənə verərək, soruĢdu ki, su mənim xoĢuma gəlirmi və bizim ö lkədə belə dadlı su varmı?
Mən bu suala elə cavab verdim ki, o razı qaldı. Bundan sonra o, din
haqqında və ölkələrimizin vəziyyəti haqqında suallar verdi, sonra kimin - alman
imperatorunun, rus çarının, yo xsa türk sultanının güclü olması... haqqında
soruĢdu. Bütün bunlara mən münasib bildiyim Ģ əkildə cavab verdim. Sonra o,
mən im buradan baĢqa yerlərə get mək fikrində o lub-olmad ığımı və ü mu miyyətlə,
gəliĢimin səbəbləri haqqında soruĢdu. Mən cavab verdim ki, dostluq və sərbəst
ticarət xahiĢi üçün ə'lahəzrət ingilis kralından Böyük Sufınin 1 adına fərman
gətirmiĢəm ki, onun vilayətlərində t icarət et mək üçün ingilis tacirlərinə qoruq
vərəqələri vərsin, əvəzinde onun təbəələrinə bizim ö lkəyə gəlsələr, eynilə həmin
göndərməsi və baĢqa faktlar bunu göst ərir. Ola bilsin ki, bu falçıların arxasında Abdulla xanın
ġirvanı tam müstəqil dövlətə çevirmək istəməsi dururdu. Hər halda Ġngiltərə təbəəsi, inanılmıĢ
A.Cenkinsona «ən gizli ürək sirlərini» Moskva çarına bildirməyi tapĢırması və oraya özünün yeni
elçisini göndərməsi təsadüfi deyildi.
1
«Böyük Sufı», «Sufı» dedikdə Cenkinson I ġah T əhmasibi (1524— 1567) nəzərdə tutur.
Bu ləqəb bütün Avropa qaynaqlarında iĢlənmiĢdir.
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vərəqələrədən vəriləcəkdir. Bu, hər iki dövlətin Ģöhrətinə və rifahına, habelə hər
iki ölkə təbəələrin in xeyrinə xid mət edəcəkdir; bundan baĢqa da mən bir ço x
baĢqa Ģeylər danıĢdım ki, onları burada yazmıram. Kral mənim sözlərimi
bəyənərək söylədi ki, nəinki mənə icazə vərəcək,... ġamaxı Ģəhərindən 30 günlük
yolda - Ġran torpağındakı qəzvin qalasında yaĢayan... Sufınin yanında məni
müĢayiət etmək üçün gözətçi dəstəsi də vərecəkdir... O, mənə böyük rəğbətlə
icazə verdi. [Rusiyadan qayıtmıĢ] ö z elçisini və baĢqa adamları məni müĢayiət
edib qorumaq üçün ayırdı. Mən yola çıxmamıĢ o, mənə yəhərli, yüyənli gözəl bir
at bağıĢladı və bütün mallarımı gö mrü kdan azad etdi. Mən yenidən ġamaxı
Ģəhərinə qayıdıb oktyabrın 6-na kimi orada qaldım ki, nəzərdə tutulan səyahət
üçün davaları, at ları və lazım olan hər Ģeyi hazırlay ıb qurtarım. Ancaq yola
çıxmamıĢdan qabaq indi ġirvan adlanan bu Hirkan ölkəsi haqqında, onun Ģ əhərləri
və burada istehsal olunan mallar haqqında bəzi qeydlər yazıya almaq istəyirəm.
KeçmiĢ zamanda Hirkaniya b ir ço x t icarət Ģəhərləri, qala və bürcləri olan məĢhur
bir ölkə idi. Onun kralları qədim zamanlarda ço x güclü olub Ġran Sufiləri ilə
döyüĢə bilirdilər. Ancaq indi hər Ģey dəyiĢilmiĢdir; nəinki Ģəhərlər, qalalar və
bürclər dağılmıĢ vəziyyətdədir, hətta kral da adı çəkilən Su fiyə tabedir (hər halda
hirkan lıların öz kralı vardır) və onun hakimiyyəti altındadır. Sufi Hirkaniyanı bir
neçə il qabaq d in ayrılığ ı səbəbindən tabe etmiĢ və nəinki bu ölkənin əsilzadə və
nəcabətli adamların ın hamısın ı q ırmıĢ, hətta gələcəkdə üsyanlar olmasın deyə, bu
dövlətin Ģəhərlərin i, qalalarının və bürclərinin d ivarlarını uçurtdurmuĢdur...
Ölkənin əsas və ən varlı ticarət Ģəhəri ƏrəĢ adlanır, Gürcüstan sərhəddində
yerləĢir; 1 onun ətrafında hər yerden çox barama istehsal olunur, türklər,
suriyalılar və baĢqa əcnəbilər ticarət üçün oraya axıĢıb gəlirlər. Bu dövlətdə bir
çox yaxĢı keyfiyyətli və zəruri mallar almaq olar. Qo z və fındıq, pambıq parçası,
zey, bu ölkənin təbii məhsulu olan barama, ədviyyat və ətir-boya mallarının,
demək olar, bütün növləri və nisbətən az miqdarda ġərq i Hindistandan buraya
gətirilən bir sıra baĢqa mallar almaq olar. Ancaq buranın baĢlıca ticarət malıburada bol-bol istehsal edilən hər cür çeĢidli baramadır. Yu xarıda adı çəkilən
ġamaxı Ģəhərindən bir qədər uzaqda qədim Gü listan qalası var idi, indi həmin
Sufi onu dağıtmıĢdır. O dünyada ən güclü qalalardan sayılırdı: Böyük Aleksandr
onu almamıĢdan qabaq uzun müddət mühasirədə saxlamalı oldu... 2
... 1562-ci il noyabrın 2-də biz yu xarıda adı çəkilən Qəzv in Ģəhərinə
gəldik, Böyük Sufın in sarayı burada idi.
1
Görünür, A.Cenkinsonun BreĢ və Gürcüstan haqqında coğrafi t əsəvvürü yanlıĢ və səthi
olmuĢdur. Onun t əmsil etdiyi ticarət Ģirkətinin baĢqa nümayəndəsi olan Cefri Dekətin yazısı daha
düzgündür: «ġamaxı bütün Midiyanın ən yaxĢı Ģəhəridir; bu ölkədə ən baĢlıca əmtəə olan barama
ġamaxıdan üçgünlük yolda yerləĢən ƏrəĢ adlı Ģəhərdə olduqca çoxdur. ƏrəĢdən üçgünlük yol
getdikdən sonra Gürcüstan adlı ölkə yerləĢir» (s. 255).
2
Makedoniyalı Ġskəndər, tarixi qaynaqlara görə, Zaqafqaziyada olmamıĢdır.
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...Noyabrın 20-də mənə ad ı çəkilən Sufinin, baĢqa sözlə desək, ġah
Təhmasibin görüĢünə gətmək əmr o lundu. Günorta çağı, saat üçə yaxın mən
saraya gəldim. Saray qapıları yanında mən atdan düĢərkən, ayaqlarım hələ yerə
dəyməmiĢ Sufınin farsca baĢmaqlar adlanan öz ayaqqabılarından mənə
geyindirdilər... Bu ayaqqabılarsız məni xaçpərəst kimi, ya onların iĢlətdiyi adla
desək, kafir, yəni dinsiz, murdar bir məxluq kimi onların müqəddəs torpağına ayaq
basmağa icazə verməzdilər. Sarayın qapıları yanında mən im əlahəzrət üçün
gətirdiyim hədiyyələr çeĢidlərinə görə saray xid mətçiləri arasında bölünmüĢdür,
onlar hədiyyələri mənim qarĢımda aparmalı idilər, çünki mən və mənim
dumancım çıxılmaqla, yoldaĢlarımdan və qulluqçularımdan heç birinə saraya
girmək icazəsi verilməmiĢdi. Mən əlahəzrətin qarĢısına çatdıqda onu münasib
bildiyim qaydada alqıĢlayaraq, kral həzrətlərin in fərmanın ı, gətirdiy im
hədiyyələrlə birlikdə ona verdim. O, mənim salamımı alaraq, hansı Firəng
ölkəsin dən 1 və hansı iĢlər üçün gəldiy imi soruĢdu. Cavab verdim ki, mən
həĢamətli ingiltərə krallığın ın məĢhur London Ģəhərindənəm, dostluq və bizim
tacirlərin, habelə xalq ımızın nü mayəndələrinin Ġrana azad gediĢ-gəliĢi haqqında,
Ģahın vilayətlərində onların gəlib ticarət aparmalarına icazə verilməsi haqqında
hər iki hö kmdarın Ģərəfi naminə, hər iki dövlətin qarĢılıqlı faydası və onların
təbəələrinin varlan ması üçün bizim malların id xal edilməsi və Ġran mallarının
ixrac edilməsi haqqında danıĢıqlar aparmaq üçün buraya göndərilmiĢəm. Mən
baĢqa sözlər də söylədim, [ancaq] onları buraxıram. O, fərman ların hansı dildə
yazıldığın ı məndən soruĢdu. Mən cavab verdim ki, onlar latınca, italyanca və
yəhudicə yazılmıĢdır. O söylədi ki, axı bizim dövlətimizdə bu dilləri heç kəs
bilmir, bunun cavabında mən dedim ki, onun kimi Ģ ərafət li və ləyaqətli bir
hökmdar özünün geniĢ ölkəsində fərmanları çev irmək üçün hər cür millətlərdən
olan adamlara malik olmaya bilməz. Belə o lduqda, o bizim ölkələrin vəziyyətini
məndən soruĢdu, alman imperatorunun, kral Filippin 2 və Böyük Sultanın 3 gücünü
məndən soruĢdu: soruĢdu ki, onlardan hansı daha güclüdür. Mən cavabımda
onların arasında yenicə bağlanmıĢ dostluq müqaviləsin i 4 nəzərə alaraq, Böyük
Türkün ləyaqətinə to xun madım, bu, onun xoĢuna gəldi...
Bundan sonra mən yenidən öz iqamətgahıma qayıtdım... Hər gün mən im
yanıma Sufinin göndərdiyi ayrı-ayrı saray adamları gəlird ilər ki, baĢlıca olaraq
1
O zamanlar Orta və Yaxın ġərqdə yayılmıĢ anlayıĢa görə, bütün Avropa «Firəng
ölkələrindən», avropalılar isə fırənglərdeə ibarət sayılırdılar. Eynən bu qaydada Avropa ölkələrində
bütün Orta və Yaxın ġərq xalqları «fars» və «türk» sayılırdılar.
2
// Filipp - Ġspaniya kralı (1555-1598).
3
Söhbət Sultan Süleyman Qanunidən gedir.
4
Səfəvi dövləti və T ürkiyə arasında gedən ağır müharibələrdən sonra 1555-ci ildə
Amasiyada bağlanmıĢ olan sülh müqaviləsi nəzərdə tutulur. Müqaviləyə görə, Qərbi Gürcüstanın
Quri və Meqrel knyazlıqları, habələ Qərbi Ermənistan T ürkiyənin elinə keçir, bu ölkələrin Ģərq
vilayətləri Səfəvi dövlətinin tərkibində qalırdı.
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rus çarı ilə bağlı olan məsələlər haqqında söhbet salsınlar, həm də mənim hansı
yol ilə gəld iyim yol ilə, yo xsa Hörmü z Ģəhəri və Portagez vasitəsi ilə geri
qayıtmaq fikrində olduğunu öyrənsinlər. Mən cavab vərird im ki, mən
Hörmüzdən geriyə qayıda bilmərəm. Çünki biz portagizlər ilə düĢmənçilik
vəziyyətindəyik. Mən onların düĢündüklərini ço x gözəl anlay ıram: məni
xəbərdar et miĢdilər ki, Sufı portagəzlərlə savaĢa hazırlaĢır və mənim boynuma
qoyardı ki, mən bir casus kimi onun torpaqlarından keçib portagəzlərə qovuĢmaq
fikrinde olmuĢam. O düĢünürdü ki, onlar və biz b ir xalqıq, hamımıza da firəng
deyirdi. Ancaq allahın köməyi ilə bu təhlükə aradan götürüldü.
Bundan sonra Sufı mənim haqqımda öz yaxm adamları və müĢavirləri ilə
gənəĢ etdi. On lar onu inandırdılar ki, məni yaxĢı qəbul et məsin, fərmanlar və
hədiyyələrlə yola salmasın, ona görə ki, b ir firəng olmaqla, ona qardaĢ sayılan
Böyük Sultan ilə düĢmənçilik edən bir xalqın nü mayəndəsiyəm... Ancaq Hirkan
kralının yu xarıda adını çəkdiy im oğlu 1 bu müĢavirələrdən xəbər tutduqda atasının
yanına elçi göndərib, vəziyyəti ona bildirdi. O, bir rəh mdil hökmdar kimi mən im
onun vilayətlərindən keçməyimi və xeyirxah məramlarla gəlməy imi nəzərə
alaraq, sufiyə məktub yazıb onun tədbirləri haqqında bütün düĢündüklərini
bildirdi; bildird i ki, Ģah həzrətləri mənə zərər vuran, ya ziyan gətirən bir iĢ
görməzsə, onun Ģərəfi qarĢısında zamin olu r; o, məsləhət vərirdi ki, Ģah mənimlə
davranıĢını dəyiĢdirsin, çünki mən onun torpağına təzyiq alt ında deyil, xoĢ
niyyətlə gəlmiĢəm; buna baxmayaraq, o, mənimlə pis davranarsa, onda onun
ölkəsinə əcnəbilər az gələcək, bu isə onun iĢlərinə ziyan vuracaq. O, Ģah üçün
baĢqa dəlillər də gətirmiĢdi. Bundan sonra Sufı iĢləri yaxĢ ı götür-qoy edib
düĢündü; ona tabe olan hökmdarların ən igidlərindən və yaxın qohumu olan
Hirkan kralına böyük hörmət bəslədiyindən, öz n iyyətindən daĢınıb 1563-cü il
martın 20-də mənə qızılı parçadan bahalı paltar göndərdi, mənə to xun mayıb ö z
yanından buraxdı.
...Elə martın 20-də bütün qıĢı keçird iyim Qəzv in Ģəheərindən geriyə yola
düĢdüm; dəvə karvanımı mən qabaqca yola salmıĢdım; martın 30-da mən
yuxarıda adı çəkilən Ərdəbil Ģəhərinə, aprelin 15-də isə Cavad Ģəhərinə çatdım.
Bu vaxt kral Abdulla xan orada id i. O, dərhal mənim ardımca adam göndərdi,
mənə ço xlu suallar verib söylədi ki, əgər o olmasaydı, mən tam fəlakətə
uğrayardım... Kral dedi: « Bütün bunlara baxmayaraq Sufı mənə məktub yazıb
1
Abdulla xanın oğlu ġallı Mirzədən söhbət gedir. A.Cenkinsonun yazıya aldığı hadisələr
zamanı o, Qəzvində ġah T əhmasibin yanında qulluqda idi, ola bilsin ki, bəylərbəyini itaətda
saxlamaq üçün girov saxlanılırdı. A.Cenkinsonun yazısına görə, ġallı Mirzə atasının mərkəzi
hökümət siyəsətindən mahiyyətcə ayrılan siyasi xəttini dərk edir və onun həyata keçirilməsinə hər
vəchlə çalıĢırdı.
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səni yaxĢı qəbul et məyi mənə tapĢırmıĢdır və sən mən im ölkəmdə istənilən
qonaqsan». O mən imlə mehriban davranırd ı. Mən onun sarayında yeddi gün
qaldım, ondan qoruq vərəqələri və gö mrü k verməkdən azad olun maqla sizin
adınıza ticarət imt iyazları aldım... Zati-alisi mənə ipək paltar bağıĢlyıb məni ço x
xey irxahlıq la yanından buraxdı, yenidən mənimlə rus çarının yanına elçi
göndərərək, mənə ürəyinin ən gizli sirlərini açıb danıĢdı, bunları mən Moskvaya
qayıtdıqda, çar həzrətlərinə çatdırmalı id im...
Hirkaniya kralı Abdulla xanın Rusiyada, Ġranda və Xəzər dənizində, onlara
yaxın olan bütün torpaqlarda ticarət aparmaq üçün Ġngiltərə ticarət və sənayeçilər
Ģirkətinə verdiyi imt iyazla rın surəti; həmin Ģirkətin iĢləri üçün orada olarkən
cənab Antoni Cenkinson tərəfîndən alın mıĢdır:
«Biz, Abdulla xan, göyü və yeri yaradan allahın kəraməti ilə ġirvan və
Hirkanda təyinatla indi hökmran lıq edən kral, yalnız ö z teĢebbüsümüz və böyük
xeyirxahlığımız ilə, nəzakətli və bizim sevimli elçi Antoni Cenkinsonun Ġsrarlı
təvəqqəsini və xahiĢini nəzərə alaraq, Ġngiltərənin London Ģəhərindən olan çox
hörmətli ser Uilçard Melleriyə və cənab Riçard Çemberlenə onların bütün ticarət
Ģirkəti ilə birlikdə tam sərbəstlik, [sərhəd və gömrüklərdən] maneəsiz keçib
bizim ölkəmizə gəlmək, yaxud öz ticarət nü mayəndələrini göndərmək, bizim
tacirlərimiz və baĢqa adamlar ilə nəqd pulla və dəyiĢmə yolu ilə alqı-satqı
aparmaq, bizim ölkəmizdə istədikləri qədər qalıb yaĢamaq, ö zlərinə və mallarına
yubandırma, çətinlik və maneə göstərilmədən istədikləri vaxt çıxıb get mək
icazəsi verdik və bağıĢladıq.
Saniyən biz buyruq vərməy i lazım b ilirik ki, yu xarıda sadalanan Ġngiltərə
tacirləri və onların Ģirkəti bizim vilayətlərdə aldıqları, yaxud satdıqları mallar
üçün heç bir gömrük pulu ödəməsinlər. Əgər hər hansı bir vaxt bizim gö mrük
yığanlarımız, yaxud baĢqa qulluqçularımız... bizim bu buyruğumuzu pozaraq,
maneə və özbaĢınalıq göstərərək, adı çəkilən ingilis tacirlərin i, ya onlardan
birini, ya onların nü mayəndələrini hər hansı bir mallar üçün hər hansı gömrük
pulu və ya vərgi ödəməyə məcbur etsələr... biz əmr edirik ki, həmin gö mrük
pulunu alanlar və qulluqçular öz vəzifələrindən çıxarılıb qovularaq bizim sonrakı
qəzəbimizi də hiss etməklə, xəzinəmizə gö mrü k toplayanlarımızın onlardan
aldığı bütün pullar və və mallar ingilis tacirlərinə qaytarılsın. Her dəfə, göstərilən
ingilis tacirləri və ya onların nümayəndələri bizim xəzinəmiz üçün yararlı o lan
mallar gətirmiĢ olsalar, b izim xəzinədar belə malları xəzinəyə qəbul edərək,
ingilis tacirlərinə bu malların dəyərin i ya nəqd pulla, ya da barama ilə
ödəməlidir. Bizim bu imt iyazlı fərmanımız bizim vilayətlərin hər hansı bir
yerində təqdim o lunar və ya oxunularsa, biz tələb edib buyururuq ki, o qüvvədə
sayılsın və bütün bəndləri ilə yerinə yetirilsin.
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Bizim Cavad Ģəhərində, yuxarıda qeyd olunan ildə və gündə verilmiĢ
hakimiyyətimizin on ikinci ilində kat ibimiz tərəfındən bizim dövlət möhürümü z
qoyulub vurulmuĢdur».
52. ADAM OLEARĠ. « MOS KOVĠYA VƏ MOS KOVĠYADAN
KEÇMƏ KLƏ ĠRANA, ORADAN DA GERĠYƏ
SƏYAHƏ TĠN TƏSVĠRĠ»
Adam Oleari böyük alman alimi: riyaziyyatçısı, astronomu, fılosofu və
coğrafiyaĢünasıdır. QolĢtin - Qottorp hersoqu III Fridrixin sarayında qulluqda
olarkən o, Moskvaya və Ġrana göndərilən alman elçiliyinin katibi və müĢaviri idi.
1636-1638-ci illərdə bilavasitə Azərbaycan torpaqlarından keçmiĢ, Ģ əhərlərin,
qəsəbə və kəndlərin siyasi, iqtisadi və mənəvi həyatını gözləri ilə görmüĢdür.
Olearin in Avropada və Rusiyada dəfələrlə çap olunmuĢ kitabı Azərbaycan tarixi
üçün dəyərli qaynaqlardan biridir. Parçalar rus çapından alınmıĢdır: Адам Олеари.
Описание путешестивия в Московию и через Московию в Персию и обратно.
СПб., 1906.
<...> Bu neft xüsusi bir yağdır. Bakı və Barmaq dağı yaxınlığında daimi
iĢləyən quyulardan çox böyük miqdarda çıxarılaraq, b izim öz gözlərimizlə
gördüyümüz kimi, tuluqlarda arabalara yüklənib satılmaq üçün ölkənin hər
yerinə daĢınır (s. 447).
Dənizin bizi sahilə atdığı yer Müskür adlanırd ı; burası ġirvan və əski
Midiya ad lanan əyalətin v ilayətidir. Bu əyalət Xəzər dənizi sahili boyunca
Dərbənddən Gilana kimi, uzanaraq 200 kənddən ibarətdir və Dərbənd sultanının
hakimiyyəti altın dadır. Bu ölkənin hər yeri görünüĢcə çox xoĢagələndir, çünki
ağaclar və biçənəklər hələ də yamyaĢıldır; buranın torpağı münbit və bərəkət lid ir,
bütün vilayət düyü, buğda, arpa və habelə yaxĢı meyvə-tərəvəz ilə boldur. <. ..>
Bütün bu kəndli evləri içəridən olduqca səliqəlidir və otaqların yerinə
xalçalar döĢənmiĢdir.
Niyazabadda bizi evlərdə yerləĢdirmiĢdilər və ilk vaxtlar hər b irimizə ö z
ev sahibindən bolluca yemək vərilirdi. Ancaq biz ço x olduğumuzdan və burada
bir neçə həftə qalacağımızdan, kəndin isə böyük olmaması və bundan baĢqa
onların bizə yemək vərməsi haqqında əmr vərilməməsi nəticəsində bizə ev lərdə
deyil, səfirin binası yanında, çadırda öz hesabımıza xörək verirdilər... (s. 449450).
<...> Həmin ayın (1636-cı il dekabrın - Red.) 24-də biz Barmaq adlı dağa
və hündür qayaya doğru 3 mil gedib, dağın altındakı açıq qapılı tikint iy ə gird ik...
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Burada Dərbənddən bizimlə gələnlər bildirdilər ki, ö z dəvələri və atları ilə geri
qayıtmaq fikrindədirlər və biz ġamaxıdan baĢqa nəqliyyat gözləməli olacağıq;
belə olduqda elçilər təbil və Ģeypurla adamları s əsləyib, güya ġamaxıya piyada
getmək, yüklərini isə Dərbənddən gələnlərin öhdəsinə buraxmaq fikrində
olduqların ı bildirdilər. Bunu görən dərbəndlilər inadı buraxıb yerlərində qaldılar.
Bu karvansara böyük dördkünc daĢlardan hörülmüĢ çox köh nə bir bina idi;
o, düzbucaq Ģəklinde idi, hər tərəfdən divarların uzunluğu 42 addım idi, qapıların
üstündəki iki oyuqdan birində biz bir neçə yəhudi hərfləri gördük...
Otaqların içində və çölündə də biz bir neçə kitabələrə rast gəldik.
Bu dağ Xəzər sahilindən iki muĢket atəĢi məsafəsində yerləĢir; o,
uzaqdan gözə görünür, dəyirmi Ģəkildə olub yuxarısı bütöv bir qayaya çevrilir;
qaya-türkcə Barmaq adlanır, çünki açılmıĢ barmaqlar kimi o biri dağlardan
yüksəkliyə ucalır. Vadinin sağ tərəfındən yuxarıya əyri-üyrü yol qalxır. Ancaq
biz yola bələd o lmad ığımızdan ço x böyük təhlükə ilə yu xarıya dırmaĢdıq.
Yu xarn ın havası bizə ço x soyuq göründü, torpağın üzündəki cim və hələ uzun
olan otlar buz dənəcikləri ilə ö rtülmüĢdü, halbuki aĢağıda hava mülay im,
karvansarada isə isti idi. Dağın üstündəki dağılmıĢ divarlara və onların
qalıqlarına baxd ıqca asanlıqla nəticə çıxarmaq olur ki, görünür, burada
möhtəĢəm b ir t ikinti və gözəl istehkam o lmuĢdur: hündür Barmaq qayasın ın
qurtaracağında 50 kv. sajenlik hamar yer var, buranı qalın divarlar və 4 bürc
qorumaqdadır; bu yerin ortasında daĢdan hörülmüĢ dərin bir quyu, onun
yaxınlığında isə böyük dəyirmi daĢlarla örtülmüĢ iki qəbir var idi. ġimal tərəfdən
qayanın lap yaxınlığ ında iri, yonuq özül daĢlarından hörülmüĢ divar ayrıca yer
tuturdu, görünür, xüsusi istehkam olaraq tikilmiĢdi. Buradan bir neçə hamar
pillələr ilə qayanın, demək olar ki, zirvəsinə qalxmaq olurdu, orada da yenə
daĢdan yonulmuĢ tağlı xüsusi bir bina var id i, bura üçüncü sığınacaq ola bilərdi.
Söyləyirlər ki, bu qalanı [Makedoniyalı] Aleksandr1 tikdirmiĢ və Tey murləng
dağıtmıĢdır1 ... (s. 455-457).
...Burada qədim müəlliflərdə Media Atropatia, indi isə ġirvan adlanan
mühü m ö lkən in paytaxtı yerləĢir; doğrudur, bəziləri bu ölkəni həmsərhəd olduğu
1

Elmi ədəbiyyatda BeĢbarmaq dağı üzərində yerləĢən qala haqqında hələ araĢdırma
aparılmamıĢdır. QolĢtiniya elçilərinin, xüsusilə Adam Olearinin geniĢ bilikli adamlar olmasını nəzərə
alaraq, burada Çıraqqala istehkamından söhbət getdiyini düĢünmək olmaz. Çıraqqala tamam baĢqa
dağ silsiləsində yerləĢir. Oleari isə çox aydın Ģəkildə məhz BeĢbarmaq dağından, onun ətəyində
yerləĢən karvansaradan və üzərindəki üçyaruslu əlçatmaz bir qaladan danıĢır. Bununla yanaĢı,
karvansaranın dördkünc daĢlarından hörülmüĢ «çox köhnə bir bina», qaya üzərindəki tikililərin isə
«möhtəĢəm və gözəl istehkam» olmaqla, Makedoniyalı Ġskəndər tərəfindən tikilməsi haqqında
rəvayət, nəmin obyektin Dərbənd qalası, Çıraqqala və Qız qalası kimi tarixi abidələrimizlə təxminən
bir vaxtda və bir memarlıq biçimində tikildiyi ehtimalını söyləmyə əsas vərir. BaĢlıcası isə, ilkin orta
əsrlərdə «hun qapıları» adlanan dövlət sərhədi məhz BeĢbarmaq dağından keçmiĢdir (bax: Tpeвep
K.B. Oцepки истории и културы Кавказскои Албании. M.-L.,1956, s.209, 214,216.
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Hirkan iyanın tərkib inə daxil edirlər. Deyilənlərə görə, ġamaxın ı ġirvanĢah
tikdirmiĢdir... Qabaqlar ərazisi daha böyük olmuĢ, beĢ min ev yerləĢmiĢdir,
ancaq ġah Abbasın vaxtında türklərlə müharibə nəticəsində olduqca azalmıĢdır.
[ġəhərin] quzey hissəsi bir qədər kiçikdir, bura dağ ətəyindədir və
böyüklüyünə görə demək olar ki, Leypsiq boydadır. Burası daĢdan hörülmüĢ,
ancaq möhkəm olmayan və xüsusi xəndəklə qorunmayan divar ilə əhatə
olunmuĢdur, buna görə də qapılar bağlı o lduqda belə, Ģəhərə keçmək mü mkündür.
ġəhərin beĢ darvazası var. [ġəhərin ] hər iki h issəsində küçələr ço x ensizdir,
daĢdan, gildən və çiy kərpicdən tikilmiĢ evlərdən ibarətdir. Burada farslar 1 ,
ermənilər və azacıq da olsa, gürcülər yaĢayır; bu millət lərin hər birinin öz dili olsa
da, onların hamısı ü mu mən ġirvan əhalisi kimi türkcə danıĢırlar. 2 Onların baĢlıca
məĢğuliyyəti əyiricilik, to xuculuq, ipək və pambıq [geyimlər] üzərində tikmə
iĢləridir. (462).
<...> [ġa maxıda 1637-ci il] fevralın 5-də mən bizim bir neçə adamla
birlikdə bazarın yaxınlığında yerləĢən, quruluĢca çox yaxĢı t ikilmiĢ və hər hansı
bir fəlsəfə məktəbinə (Ph ilo -sophish Soolegiu m) bənzəyən, ço xlu giriĢ və
hücrəsi olan b ir [b inanın] həyətindən keçdik. Burada əllərində kitab tutmuĢ b ir
çox gəziĢən və oturmuĢ yaĢlı və azyaĢlı adamları gördükdə buranın nə olduğunu
soruĢub öyrəndik ki, bura mədrəsədir (Madresa) yəni gimnaziya və ya
Akademiyadır...
<...> Binaya tamaĢa edərkən, bizi buradakı açıq otaqlardan birində dərs
keçən bir nəfər yanına çağırdı. Onlar bu adamı mü dərris, yəni professor və ya
müəllim – deyə çağırırd ılar. O, əlimdəki...qamıĢ çubuğu görüb onu məndən
istədi. Çubuğun üstündə ərəb hərfləri ilə onların, demək olar, həmiĢə iĢlətdikləri

1
Orta əsrlər boyu ġərqdə bütün avropalılar «fırənglər» adlandın 1-dığı kimi, avropalılar da
bütün Orta ġərq xalqlarım onların ənənəvi təsəvvüründə böyük dövlət sayılan Ġranın təbəələri kimi
tanıyır, hətta onları milliyyətcə də sərti olaraq farslar adlandırırdılar. Əslində isə Olearinin bu
yazısında azərbaycanlılardan sohbət getməsi göz önündədir. Bunu Avropa səyyah və elçilərinin öz
yazıları açıq-aydın göstərir. Misal üçün, Amboco Kontarini azərbaycanlılar haqqında «türk kəndləri»,
«türk gözətçiləri», A.Cenkinson «Hirkaniya kralı» Abdulla xanın dilindən «xoĢ gəldin», Cefri Deket
«Saham baĢka» (yəni «Ģahımın baĢı haqqı»), hollandiyalı Yan Streys «elçi adam» kimi sırf
Azərbaycan söz birləĢmələri iĢlətmiĢlər. A.Oleari özü də Ġran Ģah sarayı eĢikağası baĢçısının, (Elschik
agasi baschi), yəni Avropa tədbiri ilə seremonimeysterin «türkcə» aĢağıdaki sözləri: «süfrə haqqına,
Ģahın dövlətinə. Ğazilər qüvvətinə-Allah deyəlim» kimi bütöv bir mənzum parça iĢlətdiyini
yazmıĢdır. Aydındır ki, «farslar» sözünü iĢlətdikdə, avropalılar Səfəvi dövlətinin təbəələri olan
azərbaycanlıları nəzərdə tuturdular.
2
Adam Olearinin ġimali Azərbaycan əhalisinin bütünlüklə «türkcə» danıĢdığını yazması bir
daha onun iĢlətdiyi «farslar» ifadəsinin mülliyyət bildirməyib, Ģərti olaraq ümumən «Ġran təbəələri»
anlamında iĢləndiyini göstərir. Bu barədə həm də A.Kontarininin «Səyahətnamə»si üzrə 2-ci qeydə
baxın.

208

«bismillah-ir-rəh man-ir-rəhim» kəlmələri yazılmıĢdı. O, çubuğu diqqətlə gözdən
keçirdi və ö zünə götürmək istədi. Dedi ki, sabah mənə bundan daha yaxĢısını
gətirəcək. Mən çubuğu ona vermək istəmədikdə, o, həmin yazıdan «allah»
sözünü tərtəmiz yondu, yonqarı isə bir-bir yığ ıb kağ ızın arasına bükdü və dedi:
hər yerə to xunan çubuğun üstündə allanın adını gəzd irmək o lmaz!
<...> Ertəsi gün yenə Mədrəsəyə gətdim, d iametri 8 dyüm böyüklüyündə
səma qlobusunu özümlə götürüb baĢqa bir sinfə (auditoriyaya) yollandım, çox
mehribanlıq la qarĢılandım. Orada prfessorlar (Maderis. - Red.) sevinc içində
təəccübləndilər ki, biz alınanlarda da astronomiya biliklərinə hörmətlə yanaĢırlar
və indi gördükləri qlobusdan onlarda da var. Çünki onlar da astrolyabiyanın 1
istifadə yollarını bilir və bunu Ģagirdlərinə öyrədirlər. On lar (müdərrislər. - Red.)
mən im qlobusumu əllərinə alıb onun üstündəki iĢarələr üzrə bir-birin in ardınca
bütün ulduzları, xüsusilə 12 Zodiakı (Bürcü. - Red.) taparaq ərəbcə onların
adların ı söylədilər...
Elə həmin günlərdəcə men baĢqa bir yerə - yaĢadığım meh man xananın
yaxınlığ mda o lan bir məscidə və ya məbədə getdim ki, görü m onlar öz cavanlanı
və uĢaqlarmı necə və hansı üsulla o xudurlar. UĢaqlar divarların dib i ilə dövrə
vurub oturmuĢdular. Molla isə bir neçə yaĢlı adamla ortalıqda geniĢ bir yerdə
əyləĢmiĢdi. Sonuncular mən i görən kimi çağırıb yanlarında əyləĢdirdilər. Molla
gözəl hərflərlə yazılmıĢ Qur'an ı əlində tutmuĢdu. Orada həm də Xəlil Münəccim
(Chalil Minatzim) adlı 65 yaĢlı qoca, hicazlı bir ərəb astronom da vardı. O, bəzi
Ģagirdlərə ərəb dilində Ev klidi öyrədird i. Mən içərisindəki təsvirlərə görə bu
əsəri tanıdıqda və hələ kifayət qədər öyrən mədiy im yerli d ildə (azərbaycanca. Red.) bəzi qeydlərimi bildirdikdə, bu, qocanın çox xoĢuna gəldi; qoltuğundan çox
da böyük olma yan mis üstürlabını çıxarıb məndən soruĢdu: «Bu alət barəsində
anlayıĢın varmı?» Mən onun bəzi hissələrin i izah edərək söylədim ki, belə b ir
Ģey mendə də var. Qoca ço x xahiĢ etdi ki, mən öz üstürlabımı ona göstərim. Evə
gedib üstürlabımı və qlobusumu gətirdim. Hamı bunlara ba xıb xey li heyrətləndi.
Onlar, bu üstürlabı mənim ö zü mün düzəltdiyimi bildikdə, qoca münəccim xah iĢ
etdi ki, mən bütün bu iĢi necə yaxĢı və düzgün kəsib düzəlt məyimi ona göstərim;
çünki onların üstürlabının dairəvi cizgiləri və dərəcələri əl ilə xey li qaba
oyulmuĢdu. Mən ona dərəcələri göstərən cizg iləri tez və incə oy mağın,
dərəcələrə bölməyin bəzi üsullarını öyrətdikdə, qoca mənə necə razılıq edəcəyini
bilməd i. O, tez-tez meh man xanaya gəlib mənə baĢ çəkirdi. Bir dəfə yanıma
gəldikdə, süfrəyə bükülü meyvə və hazırlatdırdığ ı bütün xörəkləri də gətirtdirdi;
1
Astrolyabiya ~ yunanca astro, labe - tutma, ərəbcə üstürlab - astronomiyada uzunluq və en
dairələrinin təyini üçün 18-ci yüzilədək iĢlədilən bucaqölçən alət. Teodolit və univərsal alətlə əvəz
olunmuĢdur (ASE. Bakı, 1976, s. 447).
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beləliklə, otağımda əməlli-baĢlı bir qonaqlıq düzəltd i. Qoca münəccim tə'kidlə
bir neçə dəfə məni qonaq apardı. Ancaq o, arzu ed irdi ki, mən tezliklə onun
dilini öyrənim və ya o mən imkin i öyrənsin ki, biz bir-birimizi yaxĢı anlaya
bilək... Özünün bu cür hazırlıqlı olması nəticəsində o, demək o lar ki, bütün
Asiyadakı yerlərin hamısının u zunluq və en dairələrin i mənə dedi; həmçinin
kağız ü zərində çəkdiy i b ir neçə parçadan ibarət coğrafî xəritəni göstərdi; bu
məlu matları q ismən öz Ģəxsi müĢahidələrim əsasında yoxladıqda, tamamilə
düzgün olduğunu yəqin etdim.
<...> Mart ın 10-da Farslar Naurus (Novruz. - Red.) adlandırdıq ları öz
Yeni illərini böyük Ģənliklə bayram etdilər... Bu münasibətlə bizim bəzilərimiz
xanın, kələntərin və baĢqa cənabların yanına gedib xoĢbəxt lik arzulad ıq...
Astroloq tez-tez masanın arxasında durur, öz üstürlabı ilə günəĢin hündürlüyünü
müĢahidə edir, saata baxır, beləliklə günəĢin gecə ilə gündüzün bərabərlik
nöqtəsinə çatacağı anı müĢahidə edird i. Elə ki, arzu olunan an çatdı, o, bərkdən
e'lan etdi: Yeni ildir.
Dərhal qala və səhra toplarından (mətndə - «из каменних и полевых
пушек».- Red.) atəĢ açıldı. ġəhərin qala divarları və bürclərinin hər yerində truba
(qaraney. - Red.) çalındı, təbillər döyüldü, beləliklə də, bayram böyük Ģənliklə
baĢlandı, həmin gün yaxĢıca yemək-içməklə baĢa çatdı.1
<...> Dərbəndin bəri hissəsində biz o lduqca çoxlu baĢ daĢlarının və qəbir
daĢlarının qaldığ ını gördük. Onlar sayca bir neçə min olard ı; hündürlüyünə görə
adam boyunda idilər, yarım silindi Ģəklində dairəv i o laraq, oyulub
yonulduqlarından onların içərisində u zanmaq olardı. Onların ü zərində ərəb və
suriya yazıları həkk edilmiĢdir. Burada yaĢayanlar bu qəbirlər haqqında belə bir
tarix danıĢırdılar. Güya qədim zamanlarda, ancaq artıq Məhəmməd
[Peyğəmbərdən] sonra Midiya Hassan (Qazan -Red.) adlı çar yaĢayırdı, kö kçə
Elbrusun arxasında Tabasaranda yaĢayan okuz (oğuz. - Red.) millətinden id i indi orada ço xlu yəhudilər yaĢayır. Onun (Qazan xan ın. - Red.) ləzg i adlandırılan
Onların ü zərinde ərəb və suriya yazıları həkk edilmiĢdir. Burada yaĢayanlar bu
qəbirlər haqqında belə b ir tarix dan ıĢırdılar. Güya qədim zamanlarda, ancaq artıq
Məhəmməd [Peyğəmbərdən] sonra Midiya Hassan (Qazan -Red.) adlı çar
Bu sözlər ġimali Azərbaycanda söylənildiyi üçün Olearinin yerli azərbaycanlıları nəzərdə
tutması Ģübhə doğurmur.
A.Olearinin Novruz bayramının elmi kökləri barədə bu tutarlı yazısı, bir sıra ġərq xalqları üçün
tarixən milli bayram olan Novruz bayramının islam dini ilə bağlı olmamasına canlı sübutdur.
1
Yuxarıdakı parçalar A.Oleari kitabının 1870-ci il çapı üzrə vərilir. XVII yüzildə
Azərbaycan tarixinin, xüsusilə məktəb iĢi və bilik tarixinin öyrənilməsi baxımından bu parçaların
dəyəri böyükdür (bax: Mahmudov Y. Səyyahlar. KəĢflər. Azərbaycan. B., 1985, s. 145-159).
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yaĢayırdı, kö kçə Elbrusun arxasında Tabasaranda yaĢayan okuz (oğuz. - Red.)
millət indən idi - indi orada ço xlu yəhudilər yaĢayır. Onun (Qazan xanın. - Red.)
ləzgi ad landırılan Dağıstan tatarları ilə həmin bu yerdə amansız döyüĢü olmuĢdur.
O, onlara üstün gələrək bir neçə min adamını qırmıĢdı; öldürü lənlərdən ən adlısanlı adamların qəbirlərin i yazd ığım qaydada və ölçüdə daĢ lövhələrlə ört məyi
əmr et miĢdi, bunu [kitaba] əlavə edilən rəs mdən görmək olar. Dəfn yerləri
içərisində divara alın mıĢ baĢqa birisi dəniz səmtindədir. Burada bir-birinin yanında eyni ölçülü qırx ədəd böyük qəbirüstü daĢlar qalırdı və burada çoxlu bayraqlar
sancılmıĢdı. Farslar bu dəfn yerini «ciltənan», türklər və tatarlar isə «qırxlar»
adlandırırlar. Belə söyləyirlər ki, burada həmin döyüĢdə həlak o lmuĢ 40 knyaz,
müqəddəs ər gö mülmüĢdür. Qabaqlar burada bol nəzir yığılması adət idi. Ġndi isə
bu yerə, burada yaĢayan yalnız b ir qoca gözətçilik edir; o, qəbirləri ziyarətə
gələnlərdən aldığ ı sədəqə ilə dolanır. Sonra lar ö z əcəli ilə ö lmüĢ çar Hassan
Təbriz yaxınlığında Acı çay yaxas mda dəfn edilmiĢdir. Orada indi də onun
qəbrini görmək olar. Onun arvadı çariça Burlenin (Burla xatun nəzərdə tutulur. Red.) qəbrinin Urmu qalası yaxın lığ ında olması göstərilir. Deyirlər ki, qəbir 40
fut uzunluğundadır. Burada yaĢayanların söylədiyinə görə, bu qədim millət
indikilərə baxanda daha ucaboylu və güclü adamları ilə seçilərmiĢ 1 (s. 488-489).
<.. .> Burada biz, müsəlmanların daha iki müqəddəs adamının qəbrinə rast
gəldik; bunlardan biri - Pür M imarın (Pir Mu xtar?- Red.) qəbri düzən lik yerdə, o
birisi - Ġmam Kurxudun (Qorqudun. - Red.) qəbri isə dağda idi. Kurxud haqqında
söyləyirlər ki, o, Məhəmməd in dostu olmuĢ, həmiĢə onun ayaqları yanında
oturmuĢ, ondan dərs almıĢ və onun ölümündən sonra 300 il yaĢamıĢdır. Belə
söyləyirlər ki, o [burada] çar Hassanın yanına gələrək, onun qarĢısında qopuz
çalıb o xuyaraq, onu ləzg ilərə qarĢı savaĢa çağırmıĢdır. KeçmiĢdə bütpərəst olan
ləzgiləri və ya Dağıstan tatarlarını o, dinə-imana gətirmək üçün açıq təbliğat
apardığı vaxt onlar onu öldürmüĢlər. Onun qəbri qayalıq bir dağda oyulmuĢ
böyük bir mağara içindədir. Onun tabutu dörd taxtadan yonulmuĢ qutudur. 2
Yerdən iki dirsək hündürlükdə olan mağaran ın dərinliyində olduqca miskin
1
Olearinin bu yazısı XVII yüzildə Dədə Qorqud boylarının mövzusu ilə bağlı söyləmələri
xalq yaddaĢında hələ çox güclü iz saldığını göst ərir. «Oğuz millətinin» hökmdarı Qazan xanın
«Dağıstan ləzgiləri» («tatarları») ilə savaĢı haqqında burada vərilən rəvayət oğuzların «KitabiDədəm Qoqud» boylarında Ģimal döyüĢlərinin təsviri ilə səsləĢir.
2
Qorqud Dədənin Məhəmməd peyğəmbərin «səhabəsi» olması barədə xalq rəvayəti
«Kitabi-Dədəm Qorqud» boylarının çox qədimliyi, islam dini yayılmağa baĢlarkən bu əski boyların
«yəni redaktə» qəlbinə salındığını göst ərir.

211

görünüĢlü bu qəbri hər kəs ziyarət edə bilərdi. Bir gün qabaq mən oraya gedib hər
Ģeyi diqqətlə nəzərdən keçirdim, ancaq heç bir bəzək Ģeyi tapmad ım. Tabutun
yanında bir qarı oturub gözətçilik edirdi. Ancaq nəzir vermək üçün ziyarət olan
gün isə yerə palaz döĢənmiĢdi, tabut yerləĢən oyuğun qarĢısında is ə qızılı parça
asılmıĢdı. ġəhərdən və uzaq yerlərdən ço xlu qadın və qızlar gəl miĢdilər, onlar
ayaqqabılarını çıxanb mağaraya girərək tabutu öpüb yerdən otururdular ki,
istəklərinin yerinə yet məsi üçün dua etsinlər. Dua etdikdən sonra onlar qarıya b ir
para pay verirdilər; o da müqəddəs bir adam sayılırd ı və gecələr tabutun yanında
söndürmədən çıraq yandırırdı. [Ona] pendir, yağ, süd, çörək, pul, çaxır və baĢqa
Ģeylər nəzir verirdilər. Üzü mü zə gələn bütün gecə boyu biz öz düĢərgəmizdə bu
qəbrin yanında, habelə qırx müqəddəsin gömüldüyü yerin yaxın lığında güclü
səs-küy eĢidirdik, elə bil kimlərsə Ģənlənib oynayır, bəzən də ulaĢırdı. [Bütün
bunlar] bütpərəst və barbar bir ayin təəssüratı bağıĢlayırd ı (s. 490).
53. EVLĠYA ÇƏ LƏB Ġ. «SƏ YAHƏ TNAMƏ»
Evliya Çələbi ibn Dərviş Məhmət Zilli (1611-1682) «Səyahətnamə»sini
baĢlıca olaraq öz müĢahidələrinə arxalanaraq yazmıĢdır. O, 1646—1648-ci
illərdə Zaqafqaziyaya etdiyi ikinci s əyahət vaxtı Cənubi və ġimali A zərbaycan
Ģəhərlərini və əyalət lərin i ço x diqqətlə öyrən miĢdi. Ev liya Çələbi Su ltan IV
Muradın sarayında qulluq adamı olmuĢ, Ərzuru m gö mrü kxanasının katibi, ġərqi
Anadolunun vərgi müvəkkili iĢləmiĢ, Türkiyə qoĢunlarının Gürcüstan,
Azərbaycan və ġimali Qafqaz yürüĢlərində iĢtirak et miĢdi. 1647-ci ildə
Azərbaycanda olarkən o, Türkiyə diplo matik elçiliyin in üzvü olmaq la, yenə də
yüksək dövlət məmuru kimi tanın ırdı. Buna görə, müəllifin yazısı və hadisələrə
onun yanaĢması rəsmi Os manlı dairələrinin baxıĢını əks etdirir. Buna
baxmayaraq Çələbi «Səyahətnamə»si Azərbaycan tarixi ü zrə tutarlı
qaynaqlardan biri sayılır. Bu kitab 10 cilddən ibarətdir, mü xtəlif illərdə
Ġstanbulda çap olunmuĢdur. Göstərilən illərdə Zaqafqaziya səyahətini, o sıradan
Azərbaycana gəliĢini əks etdirən hissəsi bu oncildliy in 2-ci cild inə salın mıĢdır
(2-ci cild hicri 1314-cü ildə çapdan çıxmıĢdır).

I parça. KarĢi qalası
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Qalanın özülünü Teymur xan ın oğlu ġəhruh Mirzə 1 qoydurmuĢdur. Sonra
o, Azərbaycan sultanı Uzun Həsənin2 hakimiyyəti altına keçmiĢdir. Ġndi Ġrəvan
torpağındadır və Azərbaycan Ģəhərlərindən birid ir. Qala yalın üstündə çox
hündürdə yerləĢdiyindən qartal və ley yuvasına oxĢayır. DaĢdan tikilmiĢ bu abad
və gözəl qala dördkünc Ģəkildədir. Burada 1000 nəfər zavallı dizçökən 3 yerləĢir.
Onların qarovul baĢçısı bizimlə olan elçilərə hədiyyələr verərək Ģərəfimizə 70-80
topdan yaylım atəĢi açdı və qonaqlıq düzəltdi. ġəhər ço x da abad deyildir, ancaq
qabaqlar bu, iri Ģəhər və möhkəm qala olmuĢdur. Sonralar 1043 (1633-34)-cü ildə
IV sultan Murad xan 4 Ġrəvan yürüĢünə çıxaraq Ərzuru m, A xıs xa, Qars, Van
Ģəhərlərinin qoĢunlarını birləĢdirərək KarĢi Ģəhərin i talan edib dağıt mıĢdı.
ġəhərdə minarələri olan 7 məscid və kiçik bazar var, bağlar və üzü mlüklər isə
yoxdur. KarĢi Ģəhəri çay üstündə yerləĢdiyindən buranın iqlimi xoĢdur, torpağı
yumĢaq olduğundan düyü əkini üçün yararlıdır, o dediy im çay isə Sekun
dağından axıb Araza tökülür... (s. 10).
// parça. Qarabağlar Ģəhərinin təs viri
Bu Ģəhərin özü lünü Mənüçöhr5 qoymuĢdur. ġəhər ço x qədimd ir. Ġndi
Naxçıvan torpağında ayrıca sultanlıq təĢkil ed ir.
III Məhmət 6 zamanında Osmanlıların əlindən çıxıb farsların ixt iyarına
keçmiĢdir. Binur Teymur Qarabağlarda böyük bir qoĢun ilə beĢ ay müddətində
1
Ş ƏHRUH (1377-1477) - Topal Teymurun kiçik oğlu, vəliəhd; böyük Özbək alimi
Uluqbəyin atası, 1409-cu ilə kimi Xorasan hökmdarı, sonra isə ölümünə qədər T eymurilər dövlətinin
baĢçısı.
2
Uzun Həsən - Ağqoyunlı feodal knyazlığının və dövlətinin hökmdarı (1453-1478).
Ö.Çələbinin Uzun Həsəni ġərqi Anadoluda yerləĢən karĢi qalasının sahibi sayması
qanunauyğundur. XV yüzildə bu torpaqlarda azərbaycanlılar yaĢayırdılar, lakin 1514-cü il Çaldıran
savaĢından sonra bura Osmanlı dövlətinin tərkibinə qatıldı. Ö.Çələbinin təsvir etdiyi XVII yüzildə
də bu yerlərin əhalisi Osmanlıca deyil, azərbaycanca danıĢırdılar. E.Çələbi yazır ki, Ərzurum
bölgəsində yaĢayanlar «nərədə idin?» yerinə «harada idin?» soruĢurlar. Onun fikrincə, buradakı
bilikli adamlar «düzgün», yəni Osmanlıca danıĢırlar, xalq kütləsi isə azərbaycanca danıĢdığından
«düzgün» danıĢıq dili iĢlətmir (bax: s. 95). XIX yüzilin birinci yarısında irsi ölk ə olmaqla Naxçıvan
torpaqlarına sahib olan kəngərli feodalları çar hökuməti tərəfındən öz imtiyazlarından məhrum
edilmiĢ, bununla bağlı olaraq kəngərlilərin və qarabörklülərin (qarapapaqlıların) böyük bir hissəsi
ġərqi Anadoluya axıĢıb getmiĢdilər. Buna görə, indi də ġərqi Anadoluda azərbaycanlılar mühüm bir
kütlə təĢkil etməkdədirlər.
3
Dizçökənlər - E.Çələbinin yazdığına görə. Səfəvilər dövlətində qalalarda yerləĢdirilib
qoruq və polis qulluğu yerinə yetirən qoĢunlar belə adlanıldı. Bu döyüĢ hissələri yerli hakimlərin
hesabına dolandığından, dövlət xəzinəsindən pul almırdılar, ona görə də müəllif onları «zavallı»
adlandırır.
4
IV Murad Qazi (1623-1640) – Türkiyə sultanı.
5
Mənüçöhr-Firdovsi «ġahnamə»sində əfsanəvi PiĢdadələr sülaləsindən olan hökmdar.
6
/// Mehmet - 1595—1603-cüi Harda T ürkiyə sultanı.
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qıĢlağa qalmıĢdır. ġəhər ço x abaddır, ətrafında isə ucsuz-bucaqsız münbit
düzənlik yerləĢir... Bu yerlərdə Süley man xan 1 və baĢqa sərdarlar dəfələrlə
qıĢlağa qalmıĢlar. Ġndi Ģəhəri orda-burda yenidən tikib abadlaĢdırırlar: Bizim
xid mətçilər Ģəhərin içində 40-a qədər minarə saymıĢdılar. ġükür Allaha, bu
Ģəhərdə iqlimin və suyun yaxĢılığı bizim ehvalımızı qaydaya saldı. Dostlarımızla
birlikdə biz atlara min ib, Ģəhərə çıxdıq. Meh mandarın deməsinə görə, burada
bağ-bağatı və üzümlükləri o lan 10 minə qədər ev, 79 mehrab, o sıra dan minarəli
40 camiyə vardır. Karvansara, hamam və bazarlar da ço xdur. Fəqət onların sayı
artmaqda davam edir. Bura bolluq diyarıdır. Bir bağda biz elçi ilə gəzərkən
bağban Yazdanqulu bizə 26 çeĢid dadlı armud gətirdi. «Malaca», «abbasi»,
«ordu-badi» çeĢidli armudları yeyərkən, ağzında dondurma h iss edirsən. Yaqut
rəngli nar yetiĢir. Ġrəvan düyüsündən biĢirilən plov çox dadlıdır. AĢpazlar
təmizliyi gözləyirlər, hamısı da müsəlman lardandı, ü mu miyyətlə əcəmlər 2 yemək
Ģeyləri satanlar içində yunan və erməni saxlamırlar. Bu yerlərdə yunanlar əslində
yaĢamır, yaln ız ticarət iĢləri üçün gələnlər gözə dəyir, ancaq yəhudilər, Ģiələr,
botrailər, kard ilər ço xdur. Yo lunu azmıĢ mü xtəlif təriqət adamları xüsusilə
çoxdur: cəfəri, cəbri, qədiri, hürufı, zəmini, man i və baĢqaları. Qarabağlardan
sonra biz güney tərəfə yollanaraq Naxçıvan qalasına gəlib çatdıq (s. 113-114).

/// parça. Naxçevan – NəqĢicahan qal asının təs viri
Bu Ģəhər, doğrudan da, öz adına layiqdir. Bir ço x adamlar onu
Naxçıvan, baĢqaları isə Naxçıvan adlandırırlar. Ġranda o, Ģ əhərlərin fəxridir. Ġndi
Azərbaycan torpağında ayrıca xanlıqdır. Xanın qoĢunu çoxdur; onun ehtimad əddövlə, kələntər, münĢi, daruqə, dizçökən ağa, cikyeyən ağa kimi vəziri adamları
var. Onların hamısı idarə iĢlərində iĢtirak edir. Daha sonra qazı və Ģeyxü lislam
var.
Bu Ģəhərin binasını qədimdə Ģah Əfrasiyab 3 qoymuĢdur. Ġndi də onun
əcdadlarının qəbirləri qalmaqdad l r. Onun vaxtında Naxçıvan vilayəti ço x
abadlaĢdırılmıĢdır, iĢlənilməyən bir qarıĢ belə torpaq qalmamıĢdır. Sonralar

1

Nursuz.
Süleyman Qanuni – T ürkiyə sultanı (1520-1566). Sultan 1 Beyazidin dörd oğlundan

biridir.

2
Əcdin - islam Ģərqində qeyri-ərəb xalqları və ölkələri bildirmək üçün geniĢ yayılmıĢ ad.
BaĢlıca olaraq Ġran və Azərbaycan əhalisini bildirmək üçün iĢlənmiĢdir. E.Çələbinin kitabında da
Azərbaycan «Əcam ölkəsi», Uzun Həsən Ağqoyunlu isə həm Azərbaycan, həm də Əcəm hökmdarı
kimi verilir.
3
Əfrasiyab - «ġahnamə»də əfsanəvi qəhrəmanlardan biri, Turanın və qədim türk xalqlarının
ilk hökmdarı.
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moğol tayfası tamaha düĢüb böyük bir o rdu ilə buraya gəld i, dünya gözəli olan
bu Ģəhərin gözəlliyin i yo x etdi, onun qalasını dağıdıb torpağa qatdı...
Gil örtüyü olan 10 min böyük ev Ģ əhəri bəzəyir; Ģəhərdə 70 camiyə və
ibadət yeri, 40 məhəllə məscidi, 20 karvansara, 7 gö zəl hamam, minə qədər
ticarət köĢkü vardır, imarətlərin ço xu gözəldir. ġəhər dördüncü iqlimdə, 18-ci
təbiət qurĢağının ortasında yerləĢir; buranın iq limi mü layim kəskindir. Bağ və
üzü mlü klər ço x deyild ir, ona görə meyvə azdır, 7 çeĢid pambıq yetiĢir, o sıradan
zəqi, münlai, zəfrəni, leli, xas, bəyas, dənli bit kiləri, xüsusilə pirinə tərifə dəyər.
Sənət adamları bacarıqlı ustalardır. Qələmkari, bəhramquri parçaları və əllə
iĢlən miĢ çit ö rtüklər bütün dünyaya bəllidir... (s. 114-115).
IV parça. Təbriz Ģəhərinin topoqrafi yası və təs viri
...ġəhərdə 300 min adam yaĢayırdı, əyalətində isə 500 min . Ancaq
Osmanlı dövlətinin qoĢunu və yeniçərləri gücdən düĢdükdən sonra Əcəm xanları
yaranmıĢ Ģəraitdən istifadə edərək Gəncə, ġirvan, ġamaxı, Dəmir Çapı, Ġrəvan,
Naxçıvan, Təbriz kimi Ģəhərləri ələ keçirib tutdular.
Sonralar bizim hökmdarımız VI Murad xan ġirvan, ġamaxı, Tiflis və
Dmanis qalalarını geri almaq üçün, Əcəm ö lkəsinə yürüĢ etdi. O, 7 gün ərzində
Ġrəvan qalasını, Naxçıvanı, Mərəndi və Qarabağları dağıtdı. Təbriz alt ında bir
həftə dayansa da, bu Ģəhəri də son anda dağıda bildi və uğurlu yürüĢlə Vandan
keçərək paytaxtına qayıtdı. Bu zaman baĢqa bir tərəfdən Ġran və Turan qoĢunları
ilə Ģah Abbas Təbrizə varıb gəld i. O, əhalinin rəğbətini qazandı, Ģəhəri, onun
imarət lərini abadlaĢdırdı.
Təbriz Ģəhəri Əcəmin hakimiyyəti altında olmaqla yanaĢı Azərbaycanın
və ayrıca Təbriz xanlığın ın paytaxtıd ır. ġəhərin 10 min qoĢunu, müftisi,
Ģeyxüssəadəti, mollası, kələntəri, mün Ģisi, darüqəsi, qorucu baĢçısı, d izçökən
ağası, yasavulağası, meh mandan var...
Burada 320 mehrab var. On lardan 19-u keçmiĢ sultanların
camiyələrid ir, 50-ci Os manlı xanlarına və vəzirlərinə aiddir, bəzilərin i ölkənin
əsilzadə adamları t ikd irmiĢdir. Bunların ən qədimi Zübeydə Xatun məscididir.
Bu görklü camiyə qədimdə t ikilmiĢdir; kü mbəzi, bütün divarları və qapıları Ģirli
(boyalı) naxıĢlarla bəzəd ilmiĢdir. Onun minarəsinin tayı yoxdur. Mütəvəkkil
Əlillah ın cəmiyəsi də qədim üslubda tikilmiĢ, Ģirli naxıĢlarla bəzədilmiĢdir.
Ancaq çox vaxt keçdiyindən dəfələrlə təmir edildikdən sonra o, öz qədim adını
itirərək indi DəməĢq məscidi adlanır. Su ltan Mah mud ġam-Qazan camiyəsi Ġrəm
bağında tikilmiĢ iĢıqlı bir binadır, ancaq indi darısqal və qaranlıq bir yerdədir,
bircə minarəsi var. ġah-Əmin camiyəsi Ġran Ģahının məscididir, onun kü mbəzi
Söhbət XVI yüzildən gedir.
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ƏnuĢirvan sarayı kü mbəzinin hündürlüyündədir. O gözəldir, bir minarəsi vardır,
üzərinə Ģirli naxıĢlar çəkilmiĢdir və M isirdəki Zahir Beybars məscidinə o xĢayır.
Bu gözəl məscidin kü mbəzi göylərə dirənir, cilalanmıĢ ağ divarları gözəl, parlaq,
göyümtül, xatay kağ ızları ilə bəzəd ilmiĢdir; içəriyə girən geri qayıt maq istəmir.
Onun qarĢısında dünyada tayı olmayan cənnət bağı salın mıĢdır. Gü l və çiçəklərin
gözəl qo xusu adamın huĢunu alır. Əcəm ölkəsində bu imarət «həĢti-behiĢt»
adlanır. Su ltan Həsən cəmiyəsini A zərbaycan hökmdarı Uzun Həsən tikdirmiĢdir.
Sultan Əbül Fatehlə savaĢda1 basıldıqdan sonra Uzun Həsən Təbrizə qayıdaraq
burada vəfat etmiĢdir. Onun qəbri bu məscidin güney divan yanındadır...
Təbrizdə 47-yə yaxın məd rəsə var; onlar abad tədris müəssisələridir,
orada mü xtəlif elmlər öyrənilir və bir ço x tanın mıĢ müəllimlər iĢləyir. Ən böyük
mədrəsə ġahi-Cahan mədrəsəsidir 2 ...
<...> UĢaqlar üçün məktəblər: [Ģəhərdə] 600-ə qədər belə öyrət mə evi
var. ġey x Həqqi, Həsən Meymandi, Nağ ı xan, Sultan Həsən, Sultan Yaqub 3 adını
daĢıyan məktəblərdə müəllimlərə xələt bağıĢlayırlar<...>
UĢaqlar üçün məktəblər: [Ģəhərdə] 600-ə qədər belə öyrət mə evi var.
ġey x Həqqi, Həsən Meymandi, Nağ ı xan, Sultan Həsən, Sultan Yaqub 4 adını
daĢıyan məktəblərdə müəllimlərə xələt bağıĢlayırlar.
DərviĢ təkiyələri: onların sayı 160-a qədərdir. On ço x tanınmıĢ təkiyələr
ġəms Təbrizi, Bulduq xan, Zeynəb, Aqil, Mirheydər və baĢqalarıdır. 6 bulaq var;
hamısı suyunu Səhənd dağından alır. Onlardan baĢqa Ģ əhərdə və onun ətrafında
900-ə qədər kəhriz və su kəməri var. [ġəhərdə] 40 minə qədər səbilxana -su
saxlanan və suyu pulsuz paylanan gözəl binalar var. Ən ço x tanınmıĢ səbillər
Rüstəm xan, ġah Ġsmayıl, Kor Xudabəndə,5 Xoca Ģah, Rza Yar Əli səbillərid ir...

1
Ağqoyunlu dövlətinin Osmanlı dövləti ilə münasibətləri 1461-ci ildə Sultan Mehmet
Fatehin Trabzon imperiyasını tutduqdan sonra pisləĢmiĢdi. Bu əsrin 70-ci illərində baĢ verən savaĢda
Uzun Həsən Fərat çayı üzərində Malatya döyüĢündə uğur qazanmıĢ, çayın Ģərq qollarından biri
üzərində Fərcan döyüĢünü isə uduzmuĢdu.
2
Cahan şah (hakimiyyət illəri: (1437-1467) - Qaraqoyunlu hökmdarı, Qara Yusifın oğlu,
Cahan Ģah Azərbaycan ədəbiyyatının klassikidir, «Həqiqi» təxəllüsü ilə azərbaycanca (bir qismi
farsca) yazılmıĢ «Divan»ının indiyə kimi elm aləminə iki əlyazması bəllidir: biri London Britaniya
kitabxanasında, o birisi isə Yerəvanda qədim Əlyazmaları Ġnstitutu «Matenadaran»da saxlanılır.
Birinci əlyazmasından azərbaycanca 95 qəzəl və 34 rubai, ikinci əlyazmasından 61 qəzəl və 16 rubai
çap edilmiĢdir (bax: Həqiqi. ġe'rlər. GiriĢ və Ģərhlərin müəllifi L.Hüseynzadə. Yerəvan, 1966.
3
Sultan Yaqub - Ağqoyunlu hökmdarı, Uzun Həsənin oğlu, 1478-1490-cı illərdə
hakimiyyətdə olmuĢdu.
4
Sultan Yaqub - Ağqoyunlu hökmdarı, Uzun Həsənin oğlu, 1478-1490-cı illərdə
hakimiyyətdə olmuĢdu.
5
Məhəmməd Xudabəndə - dördüncü Səfəvi Ģahı (hakimiyyət illəri: 1578-1587). I ġah
Təhmasibin oğlu, ġah Ġsmayıl Xətainin nəvəsi; gözləri anadangəlmə kor idi.
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[ġəhərdə] 1070-ə qədər əyanlara xas olan saray var... 200-ə qədər
karvansara iĢləyir, on lardan ən ço x tanın mıĢları: Zübeydə, ġah Cahan, ġah
Ġsmayıl, Pirbudaq, ġah Cahan qızı, AləmĢah karvansaralarıdır...
Bazar və bə'dastanlar: bunlar 7 min köĢkdən ibarətdir. Onların ço xu
Hələb bazarlarındakı kimi kərpicdən tikilmiĢdir və möh kəmdir. Bütün mallar və
ərzaq bu bazarlarda satılır. Böyük bir bə'dəstanda xocaların ço xu sövdəyə girir
və iĢlərini baĢa çatdırırlar. Bu böyük kü mbəzli kərpic bə'dəstanın tayı heç yerdə
yoxdur... Onun dörd dəmir qapısı alq ı-satqı sıralarına açıl ır.. .
[ġəhərdə] 12 minə qədər həkim var, onlar xəstələrdən qan alan can
həkimlərindən, cərrahlardan və göz həkimlərindən ibarətdir. Əhalin in onlara o
qədər də ehtiyacı yoxdur. ġəhərlilər baĢlıca olaraq dağlarda bitən otların kö məyi
ilə müalicə o lunurlar.
<...> Yazıçılar və Ģairlər: 78 nəfər di vanı olan b il i kl i adam və Ģair yaĢayır,
onların d ili aydın, üslubu gözəld ir. Onların içində Yavəri, ġəb i, Sahib i ö z
dövrünün maarifçi adamlarıdır. Biz Ədhəmi, Çakəri, Cəbi, Razi, di van müəllifi
ġeydi Vahid i, bizim ev sahibimiz Yəxdən ağa, Mərdan ağa xan, Mərdan ağa
Böyük xan, Hüsam ağa, Əlvənd ağa, Rza bəy və baĢqaları kimi kitab adamları ilə
görüĢdük. Ġlahiyyət alimlərindən Dədə Sərimi adlı birisi ad çıxarmıĢdır, həmiĢə
ibadətə qapıldığ ından huĢsuz vəziyyətdədir. Ancaq onun uydurma
[mö'cüzələrindən] birin i də heç kəs görə bilməmiĢdir.
<...> Sənətkarlıq. Heç bir ölkədə burada olduğu qədər gözəl ustalar naxıĢ vuranlar, rəssamlar, zərgərlər, dərzilər yo xdur. Hər bir sənət üzrə burada
çox bacarıqlı ustalar var. Burada istehsal olunan pambıq və yun parçalar, ipək,
məxmər, darai xüsusilə Ģöhrət qazanmıĢdır; bu parçalar Təbriz parçaları kimi
tanınır (s. 121 - 130).
V parça. ġamaxı qalasının təsviri
<...> ġamaxı Ģəhəri qədim, abad Ģəhərdir. [Yaxın keçmiĢdə] ġirvanın bu
paytaxt Ģəhərinə Sü ley man xan ın məktubu ilə onun vəzirlərindən biri olan Ülamə
paĢa və Qaraman valisi Piri paĢa gəlmiĢdilər. ġəhər əyanları gənəĢ etdikdən sonra
Ģəhərin açarını Piri paĢaya verib Osmanlılara tabe olmuĢdular.1 Süleyman xan bu
xəbəri aldıqdan sonra qalanın idarəsini Piri paĢaya tapĢırmıĢdı. Sonralar ġah
Təhmasib 7 ay qalanı mühasirədə saxlayaraq onu aldı. ġah, qala içindəkilərinə
aman verəcəyini boyun olsa da, hamın ı qılıncdan keçirdi və qalan ın idarəsini ö z
qardaĢı Alxaz Mirzəyə verdi.2 Alxaz Mirzə 3 il hakimiyyət sürdü, ancaq qardaĢının
1
Süleyman Qanuni Azərbaycana 1553-cü ildə soxulub, sonrakı ildə Təbrizi tutmuĢ, ancaq
bir neçə ildən sonra osmanlı qoĢunları Azərbaycandan sıxıĢdırılıb çıxarılmıĢdı.
2
Alxas Mirza - ġah Ġsmayılın oğlu, sərkərdə, 1538—1548-ci illərdə ġirvan bəylərbəyi.
1547-ci ildə osmanlı qoĢunları ġirvandan qovulduqdan sonra mərkəzi Təbriz hökumətinin (qardaĢı I
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[Ģahın] davranıĢı onda Ģübhə yaratdığından və öz həyatı üçün qorxduğundan, 954
(1547-48)-cü ildə gecə ilə ö z yaxın adamlarını və qulluqçularını götürüb
ġirvandan çıxaraq Os manlı ölkəsinə yollandı. Xeyhat düzəni iy ində 40 gün
dolaĢdıqdan sonra o, Kafa gəlmiĢ, oradan da gəmi ilə Ġstanbula gələrək ço x
mərhəmətlə qarĢılan mıĢdı. A lxaz Mirzənin gəlib çıxması tarixdə yazılmıĢdır:
«Alxaz Mirzə Sü ley man zamanında tabe oldu. 954-cü il».
...[A lxaz M irzə] ona ilt ifat göstərmiĢ padĢaha söylədi: « Ey Osmanlı
nəslinin nümayəndəsi! Bu necə olur ki, bu qədər güc və həĢamət sahibi ola-o la,
sən mənim qardaĢıma qarĢı çıxmırsan, buna görə də hamı onu iran torpağının
Ģahı adlandırmalı olur?» O, [Osmanlı] qoĢununun nizam intizamına valeh
olmuĢdu.
Sonralar Süley man xan Van və Azərbaycan üzərinə yürüĢə çıxarkən
Alxaz Mirzəni özü ilə götürmüĢdü. Təhmasibe qarĢı bu yürüĢün tarixi də 954-cü
ild ir. Təbriz alındıqdan sonra Lələ Mustafa paĢa ġirvan vilayətini tutmaq üçün
Böyük Sərdar təyin olun muĢdu. Qabaqlar ġirvan bəylərbəyi olduğu üçün Alxaz
Mirzə onunla birlikdə yola düĢmüĢ və Naxçıvan, Ġrəvan, Gəncə və ġirvanı talan
etmiĢdi. Bu yürüĢdən qayıtdıqdan sonra onlara Təhmasibin ölü m xəbəri
çatdırılmıĢdı. Sonra Osmanlılar ġamaxı qalasını 7 gün mühasirədə saxlamıĢ və
Təhmasibin oğlunun əlindən almıĢdılar; sonra qalanı bərpa etdirərək,
[osmanlılar] orada kifayət qədər hərbi qüvvə və ləvazimat qoyub çıxmıĢdılar.
Alxaz Mirzəyə ġirvan əyalətindəki Mah mudabad xanlığı verilmiĢdi. Ürəy ində
acı qalan Mirzə buradan Əcəm üzərinə basqınlar yaparaq kənd və vilayətləri
dağıdırdı. Sonralar ġiryanda tez-tez çəkiĢmələr baĢ verirdi. Nəhayət, III Sultan
Murad vaxt ında Özdəmirzadə Os man paĢa Dəmir Qapın ı, habelə ona təslim
olmuĢ ġamaxı Ģəhərini ələ keçirib onun qalasını yenidən quraĢdırmıĢdı.
Doğrudur, qala sonralar yenidən farsların əlinə keçmiĢ, ancaq Qoca Fərhad paĢa
onu yenidən azad etmiĢdi. Ən sonda farslar bu yerlərə yenidən soxulduqda, Dəmir
Qapı paĢası özü üçün və xanın (A lxaz Mirzənin) uĢaqları üçün aman alaraq BabiHu mayuna 1 pənah gətirdi.
O zamandan bəri ġamaxı farsların əlində qalır və indi xanlıqdır. Burada
qazı və 12 hakim var. Qala kür yaxınlığında yüksək bir dağ üstündə ucalır. Bu,
möhkəm daĢ tikilidir. Və qalası indi də möhkəm və abaddır. Ancaq aĢağı qala
bəzi yerlərdə zədələn miĢdir. Burada dizdar, d izçökən ağa və min nəfərlik qoĢun
dəstəsi var. ġəhərdə damı gil ilə örtülmüĢ təxminən 7 min əsaslı ev var. Hər evin
qarĢısında su axır, bağların və üzü mlüklərin sayı-hesabı yoxdur. ġəhərin 26
ġah T əhmasibin) tabeliyindən çıxmaq və ġirvanı müstəqil dövlətə çevirmək yoluna düĢdü, hətta öz
adına xütbə oxutmaq və pul kəsmək əmri verdi. Ancaq Ģah qoĢunları qarĢısında basılaraq Krıma,
oradan da Ġstanbula qaçdı. Bundan istifadə edən Süleyman Qanuni 1548-ci ildə böyük bir ordu ilə
Azərbaycana yeriyərək T əbrizi tutdu. DoyüĢlər 1555-ci il Amasiya sülhünə kimi davam etdi.
1
Osmanlı sultanlarının Ġstanbuldakı sarayı nəzərdə tutulur.
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məhəlləsi var. Meydan və ġaburan məhəllələri Ģəhərin ən gö zəl yerlərindədir;
buradakı evlər ço x ustalıqla t ikilmiĢdir.
Yet miĢə kimi mehrab var, o sıradan qədim t ikili olan Div Ə1i camiyə
məscidi. Belə söyləyirlər ki, o, qabaqlar Ģah Təh masibə məxsus olmuĢdur. O,
sünnü olduğundan1 bu məscidi özü üçün tikd irmiĢdi. ġəhər yaxınlığında olan və
çoxlu ibadətçisi olan Kəb ir-cami məscidi isə ġah Səfı tərəfindən tikilmiĢdir.
Gö zəl t ikintid ir; həyətində Ģəfılər hovuzu, fəvvarələr iĢləy ir. Həyat boyu
tələbələr üçün hücrələr yerləĢir. Bir də ru m sayağı tikilmiĢ ço x gö zəl Fərhad paĢa
cümə məscidi var, ancaq vəqfi olmad ığından onun qapıları bağlıdır.
Özdəmirzadə məscidi indi mədrəsəyə çevrilmiĢdir, burada Ģahar müftisi dərs
deyir. Bun dan baĢqa daha 7 mədrəsə, ġah Xudabəndəyə məxsus olan və yanında
öz ictimai yeməkxanası olan imarət, 40-a qədər məktəb və 7 gözəl hamam
vardır; hamamların içində suyu və havası ilə seçilənən yaxĢısı əbudi hamamıdır.
Onun bir ço x fərd i hücrələri, hovuzları və qəlyan otaqları var. Qalan ın xaricində
Meydan, Qazaq, Fərəcxan, habelə qala divarları yanındakı gözəl görkəmli Həsən
xan hamamı vardır. Bu sadalananlardan baĢqa hər bağın öz hamamı və Ģəfii
hovuzları var. Qırx dörd daĢ karvansara iĢləy ir. Onların meh mandarları öz iĢini
bilən ada mlardır. Karvansarada yaĢayan hər kəs ancaq qapını örtərək və onu
qıfılla bağlamadan bazarlarda arxayın lıq la alıĢ -vəriĢ iĢinə gedə bilər. O, ö z
mallarını karvansarada gözətçisiz qoyub gedir. Ancaq hər Ģeyə qoruqçular göz
olurlar. Gö rün ġirvan ölkəsində nə qədər əmin-aman lıq və sakit likdir. ġamaxıda
200-ə kimi piĢtaxta olsa da, daĢ bə'dəstan yoxdur. Buna baxmayaraq, burada hər
hansı qiy mət li malı tapmaq olur. Ürək açan söhbətlər yeri olan qəhvəxanalar tərtəmiz y ığıĢdırılmıĢdır. ġirvanın bərəkətli torpağında çəltik, pambıq, yeddi çeĢid
üzü m, «abbasi» armudu və « malaca» qarpızı yetiĢir. Ġq limi mü layimd ir,
yumĢaqdır, çünki Ģəhər beĢinci iq limin qurtaracağında yerləĢir. Buranın gözəlləri
bütün dünyada Ģöhrət tapmıĢdır. Əhalinin ço xu sünnüdür, bir ço x alimlər və
həkimlər iĢləyir. Gizlicə bir yerə toplaĢıb namaz q ı l ı r l a r («nəhanicə camaatda
namaz q ılırlar» ) (s. 162-164).

1
ġah T əhmasib sünnü olmamıĢdır. Görünür, müəllif onun keçirdiyi Ġslahatı nəzərdə tutur.
Bu Ġslahata görə ġah Ġsmayıl siyasətindən fərqli olaraq, orduda və ölkədə icazə vərilən içki, musiqi
məclislərinə yasaq qoyulmuĢ, sufiyanə dərviĢ-qələndəri oyunları, ümumiyyətlə, Ģahı ilahi varlıq
sayan dərviĢ təkiyələri qanundan kənar elan edilmiĢdi. Ola bilsin, bununla bağlı olaraq, T ürkiyə ilə
qarĢıdurma vəziyyətindən çıxıb, dinə qonĢuluq münasibətinə çalıĢması onun baĢqa dini siyasət
yeritməsi haqqında təsəvvür yaratmıĢdı.
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54. YAN S TREYS. «SƏYAHƏ T»
Yan Streys tanınmıĢ holland dənizçisi və səyyahıdır; Atlantika okean ı ilə
Afrikanı b ıırularaq Madaqasqarda, Tayvanda və b. yerlərdə olmuĢdur. Uzun
dəniz səyahətlərindən Amsterdama qayıtdıqdan sonra 1668-ci ildə Moskvaya
gəlib rus dövlət qulluğuna girmiĢ, qulluq iĢi ilə bağlı Xəzər dənizində Dağ ıstan
knyazlığ ından Qaytaq hakimi tərəfindən əsir alın mıĢ, qu l sifəti ilə Dərbənd,
ġamaxı, Ərdəbil Ģəhərlərində yaĢamıĢdır (1670 1672-ci illər). Azad lığa çıxdıqdan
sonra Ġran körfəzi, Hind və Atlantik o keanları vasitəsilə yenidən vətəninə
qayıdan Streys dır. Bu kitab o vaxt Avropada ən çox o xunan kitablardan biri
olduğundan, 25 dəfədən ço x çap ed ilmiĢdir.
Parçaların qaynağı: Стрейс Я.Я.Три путешествия. M., 1935.
<...> Ayın 5-də (1666-cı il in sentyabrı. - Red.) Parmax və ya Barmax
dağının yanından ötdükə; bu dağ dənizin yaxınlığında olub ağ və qara
petroliu mun və ya neftin yerdən fəvvarə vurub axması ilə məĢhurdur... Dağın
baĢında olduqca soyuqdur, hətta, bəzi otların və bit kilərin üzərində buz lüləcikləri
görünür, ancaq onun aĢağısında hava çox isti və xoĢagələndir. Bu dağın üstündə
bir vaxtlar güclü qalalar varmıĢ, Xəzər dənizini və ətraf torpaqları bu yandan
qoruyarmıĢ, hele indi de enli d ivarların və dəyirmi meydançaların n iĢanələri və
özülü görünməkdədir, onların arasında qazıldıqdan sonra içi daĢla hörülmüĢ
quyular qalmaqdadır. Neft və ya petroliu ma gəldikdə isə o, torpağın təkindən yer
qatını oyub çıxaraq, qayaların arası ilə Ģaxələnib axır. Burada təqribən qırxa kimi
neft çıxarılan quyular vardır, ancaq baĢlıcası üç quyudur, neft onlardan bulaq kimi
qaynayıb axır. O (neft) güclü iy verir və iki növden: qəhvəyi və ağ rəngli neftden
ibarətdir. Birinci növ neft pisdir, qo xusu ağırdır, ikincisinin ki isə daha xoĢdur.1
<...> Ayın 8-de biz məĢhur Ġran 2 ticarət Ģəhəri ġamaxıya geldik... [Ģəhərin]
güney tərəfində böyük bazar yərləĢir, orada bir ço x dukanı, köĢkləri və
piĢtaxtaları o lan çoxlu abad və üstü-örtülü sıralan mıĢ tikililərdə xəz dərilər, ipək,
pambıq parçalar, gü müĢü və qızılı saplarla iĢlənilmiĢ baĢ örtükləri, q ılınclar və
baĢqa sənətkarlıq me mulat ı və malları satılır. Bu bazarda b ir ço x ayrıca çıxıĢları
və köĢkləri olan iki böyük xüsusi meydanca var, buraya gələn əcnabi tacirlər öz
mallarını burada satırlar. Meydançanın birincisi Ģah karvansarası adlanır, bu,
əslində imperator sarayı dəməkd ir, 3 burada daha çox rus tacirləri yerləĢərək
1
Burada da Yan Streys BeĢbarmaq dağı mövzusu haqqında Adam Olearinin yazısından
geniĢ, bəzən isə olduğu kimi istifada edib.
2
ġamaxını «Ġran ticarat Ģəhəri» adlandırmaqla, Streys onun Səfəvi dövləti tərkibində
olmasını nəzərdə tutur.
3
Burada «imperator sarayı» deyil, Ģahlardan birinin tikdirdiyi va ya orada qaldığı
karvansaradan söhbət gedir.
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qalay, mis, yu mĢaq dəri, samur və sairən i baĢqa mallara deyiĢirdilər. Ġkinci
meydanca lezg i karvansarası və ya tatar evi adlanır. Buraya gələn Dağ ıstan
tatarları və baĢqaları at, kiĢi, qadın və uĢaq satırlar. Yorğan və çit baĢ örtükləri
[satmaq üçün] buraya həm də çoxlu yəhudi gəlir. Məni ən ço x həyrətləndirən bu
oldu ki, Ģəhər yənidən tikilib bərpa olunmuĢdur. Halbuki onun köklü sürərdə
dağılıb viran qalmasından heç üç il də keçməmiĢdir. Bu ölkede tez-tez zəlzələ
olur, bizim o rada olduğumuz b ir il ərzində bir neçə dəfə zəlzələ baĢ verib; hətta
bir gün onu üç dəfə hiss etdik. Ancaq 1667-ci il zəlzələsi ço x uzaq vaxtlardan
indiyə kimi olanların içində ən güclüsü idi. Bu zəlzələ tam üç ay davam etdi və
baĢlanğıcı çox güclü idi. Bütün Ģəhər özülündən elə sarsıldı ki, nəin ki kilsələr
(müəllif bu sözü Allaha sitayiĢ yeri an lamında iĢlədir, əslinde söhbət məscidlərdən gedir. - Red.) və qəsrlər, həm də evlər, Ģəhər divarları uçub dağıldı və bütün
bunlar elə tez baĢ verdi ki, heç kəs qaçmaqla canını qurtara bilmədi. Sayımlarına
görə bu dəhĢətli dağıntı zamanı yaraq daĢıya bilən 80 mindən ço x kiĢi həlak
olmuĢ -qadınlar, uĢaqlar, qullar çıxılmaq Ģərti ilə... (s. 144-246).
<...> Ayın 20-də (1671-ci i l in sentyabrı. - Red.) mən ev sahibi ilə ġah
ġəfin in dəbdəbəli və gözəl məqbərəsinə baxmağa getdim. Geldiyimiz b ina
alabəzək daĢlarla bəzən miĢdi. Bina kü mbez kimi deyirmi idi, qapıları isə qalın
gümüĢ təbəqələr və ağır gü müĢ halqalar içinə alınmıĢdı. Girəcəkdə gözəl bir
xalça salın mıĢdı; biz onun üstünde uzunboğaz çəkmələrimizi çıxardıq; heç kəsə
bu qaydanı pozmaq icazəsi verilmir. Hetta Ģah özü də öz üstün vəziyyətindən
istifadə etmir və baĢqalarına mö'min lik nü munəsi və ləyaqət göstərmək üçün
birinci, qapıların ya nında ayaqqabılarını soyunur. Biz xalçalarla döĢ ənmiĢ bir
dəhliz ilə baĢqa bir binaya keçdik, onun qapıları q ızıl təbəqələrə tutulmuĢdu...
Bina ço x da böyük deyildi, tavanına kimi hündürlüyü səkkiz klaftere, eni isə bəĢ
klaftere [güçle çatırdı]. Ġçeride bir nece qızıl və gümüĢ çıraq asılmıĢdı. Buradan
biz qalın gü müĢ barmaqlıqlarla əhatəyə alınmıĢ baĢqa binaya keçdik, oraya üç
gümüĢ pillə ilə qalxmaq lazım gəldi. Burası sonuncu ibadət yeri idi, bizim ev
sahibi burada, mən biləni, xarici və daxili bir sidqilə öz duasını o xudu. Buradan,
təmiz qızıldan tökülmüĢ olduqca qalın barmaqlığın yanına daha bir pillə qalxmaq
lazım idi, bu barmaqlığın arxasında ġah ġəfinin məqbərəsi yüksəlird i. Məqbərə
gözəl mərmərdən yonulmuĢdu, təqribən yerdən üç fut hündürlükdə idi, eninə
dörd fut olardı və qırmızı məxmərlə örtülmüĢdü. Onun üzərindən bir neçə qızıl
çıraq asılmıĢdı, yanlardan iki böyük q ızıl Ģamdan qoyulmuĢdu, h ər gecə mu m
Ģamlar keçirilib yandırılırdı. Bu qızıl barmaqlığın qapılarını, hansı silkdən olur
olsun, heç kəsin üzünə, hətta Ģahın özünün də üzünə açmırlar. Məqbərənin
yaxınlığında ġah Ġs mayıl ġəfin in, baĢqa çarların və çariçaların qəbirləri
düzülmüĢdü, onların qarĢısında xüsusi bərbəzəyi və zərzibası olmayan, göz
oxĢamayan pərdələr asılmıĢdı.
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Sonra biz kitabxanaya getdik 1 - bu, bir dənə də sütunu olma yan binadır.
Orada kitablar rəflərdə bir-birin in üzərində qoyulmuĢdu, onların bəzilərinin üz
qabıqları qızılı və gümüĢü parçalara tutulmuĢdu. Bu zalda yerləĢən ayrıca
hücrələrdə ço xlu çin i fincanlar, kasalar və dolçalar qoyulmuĢdu; Ģah və baĢqa
yüksək sanlı ağalar buraya allaha ibadət et mək üçün gəldikdə, bu qablarda yeyibiçirdilər, çünki mö'min bəndənin qızıl, gü müĢ və ya baĢqa bahalı qablarda xörək
yeməsinə qanun yol vermir, çünki ġah Səfı ö zü taxta qablarda yeyib içərmiĢ. Bu
kitab xana zalından ġah Abbasın buyruğu ilə gümüĢə tutulmuĢ qapı mətbəxə
aparıb çıxarır, burada hər Ģey bəzəkli və xoĢa gələndir. Qazanlar təndir Ģayağı
oyuqlara qoyulmuĢdur, su oraya qurğuĢun kəmərlər ilə gətirilir və gümüĢ
kranlardan axıdılır. AĢpazlar və onların kö məkçiləri ö z iĢlərini, hər kes öz
yerində, səssiz yerinə yetirir, sanki iĢi sidqi ürəkdən görürlər. Bu mətbəxdə hər
gün min nəfər: ruhani, rahib, dərv iĢ və kasıblar üçün xörək biĢirilir. Gündə üç
dəfə bu təkrar olunur: birinci dəfə səhər saat 6-da, sonra saat 10-da və sonra da
günorta saat 3-də. Birinci və ikinci yemək ġah Səfin in adına xəzinədən buraxılan
əlli rey xstallar hesabına verilir; sonuncu yemək hakimiyyətdə olan kral tərəfîndən
ödənilir... Bu böyük mətbəxdən solda sultan Heydərin, ġah Təh masibin və baĢqa
«Ġran» krallarının 2 məqbərələri olan gözəl bir bağ yərləĢir. Bu gözəl məzarıstanda
on iki «Ġran» kralının nəĢ'i saxlanılmaqdadır, adbaad [sadalayaq]:
1. ġah səfı Cebrail oğlu 3 .
2. ġah Sədrəddin Səfı oğlu.
3. ġah Cüneyd Sədrəddin oğlu.
4. ġah Sultan Heydər Cünəyd oğlu.
5. ġah Heydər II.
6. ġah Ġsmay ıl Heydər oğlu.
7. ġah Təhmasib Ġsmay ıl oğlu.
8. II ġah Ġs mayıl Təh masib oğlu.
9. ġah Məhəmməd Xudabəndə.
1
Burada dünyaca Ģöhrət qazanmıĢ olan DarülirĢaddan söhbət getməkdədir, baxın:
Azərbaycan tarixi uzaq keçmiĢdən 1870-ci ila qədər. Redaktələr Süleyman Əliyarlınındır. Bakı,
«Azərbaycan»- nəĢriyyatı, 1996, s. 678-681."
2
Sultan Heydər, ġah Təhməsib və baĢqa Səfəvi hökmdarlarının «Ġran» kralları
adlandırılması da yanlıĢdır. Səfəvilər dövlətinin yaradıcısı ġah Ġsmayıl, Xandəmir va Miryahya
Qəzvini kimi Ġran tarixçilərinin yazısına görə, «Azərbaycan ölkəsinin» tərəkəm zülmünün
paxırından qurtarması, «Azərbaycan ölkəsi» baĢ ruhanilərinin isnaəĢarilar adına xütbə oxutmaqları
haqda fərman verdirmiĢdi. Belə tarixi faktlar Səfəvi «krallarının» azərbaycanlı olduğunu sübut edir.
«Ġran» sözünün dırnaqda yazılması bununla bağlıdır.
3
Y.Streys burada yanlıĢlığa yol vermiĢdir. Söhbət Səfəvilər sülaləsinin «soy ağacını»
qoymuĢ ġeyx Safiəddin Ġshaqdan gedir. Bununla yanaĢı, onun ġah Ġsmayıl Xətaiyə qədərki varisləri
olan ġeyx Sədrəddin, ġeyx Cüneyd və Sultan Heydərin «Ģah» adlandırılması da yanlıĢdır.
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Xudabəndənin oğulları:
10. ġah Ġsmayıl Mirzə.
11. ġah Həmzə.
12. ġah Abbas
55. TƏBRĠZLĠ ARAKEL. «TARĠXLƏ R KĠTAB I»
Tabrizli Arakel XVII yüzildə yaĢamıĢ erməni tarixçisidir. Onun «Tarixlər
kitabı»nda yad edilən hadisələr baĢqa əsərlərdə də təsvir edilir, ancaq bir sıra
hallarda bu hadisələrin izahı və qiy mət ləndirilməsi baĢqadır.
Qısalt ma ilə verilən aĢağıdakı fəsillərin qaynağı budur: / Даврижеци
Apaклı. Kнигa историй. Пер. с АРМ. Предисл. и коммент. Л.А.Ханларяна. M .,
1973.
VIII fəsil. Gəncə və ġamaxı Ģəhərlərinin alınması
QıĢda Sərdar Cığal oğlunun ikinci basqınından və geri çəkilməsindən sonra
o, Sofiyan qalasına çəkilmiĢ, orada farslarla döyüĢüb məğlub olmuĢ, A mid
[Ģəhərinə] dönərək orada ölmüĢdü; [bu vaxt] Ġran Ģahı Abbas1 bütün qoĢunu ilə
Təbriz Ģəhərində id i. Yaz gəlib cənub küləkləri əsənə kimi o, bütün qoĢunlarını
toplayıb, hələ də Gənd zək, yəni Gəncə Ģəhərində olan osmanlı qoĢunlarına qarĢı
çıxıĢ etdi... [1606-cı il]. O oraya çatan kimi lövbər salıb qalanı mühasirəyə ald ı.
Bütün ölkəni ö z hökmünə tabe edərək o burada dinc hakimiyyət sürürdü,
qoĢunlarına ölkənin əhalisin i narahat et məməy i və xəsarətə salmamağ ı əmr
etmiĢdi, çünki onların əhaliyə va mal-qaraya olan bütün ehtiyacı buradan
ödənilird i. ġah hər Ģeydən çox hərbi iĢlərin qayğısını çəkirdi: o, necə olur-olsun,
qalanı almaq istəyirdi.
[Onun qoĢunları qalan ı] gah yu xarıdan topa tutur... gah divarların altına
lağım atıb onları barıt la dolduraraq od vurur, divan partladaraq külünü havaya
sovururdular. ġah bəzən yalan dan and içərək, qalaya sülh müqaviləsi təklifi
göndərirdi, yəni bütün öz əmlakınız və ailələrin iz ilə [qaladan] çıxıb gedin, biz
sizə heç bir xətər yetirmərik, yalnız bircə qalanı bizə təslim edin. Os manlı
qoĢunları isə qalan ı verməyib səbrlə gözləyir, igidliklə vuruĢaraq müqavimət
göstərirdilər. Ġran qoĢunları azuqə ehtiyacı çəkmirdilər, soyuqdan, düĢmən
əhatəsindən və ya baĢqa bir Ģeydən əziyyət görmürdülər, heç bir Ģeyin
ehtiyacında olmadan aramsız vuruĢmada idilər. Hərbi əməliyyatların xeyli
uzandığını gördükdə ġah zərbə gücü böyük olan iki nəhəng top əritməyi əmr etdi;
bu topların atəĢi qala divarlarını güclü dağıntıya uğrardı. Bununla o, Osmanlıları
1

Səfəvi hökmdarı I Abbas 1587-1629-cu illərdə Ġran Ģahı olmuĢdur.
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çox narahat etdi. Nəhayat bütün bu döyüĢlərdən sonra qalada olan osmanlı
qoĢunları heç bir yerdən onlara kö mək gəlməyəcəyini baĢa düĢdülər: nə qonĢu
Ģəhərlərdən, nə də onların hökmdarların ın s araylarından, çünki Os manlı
ölkəsində çoxlu cəlali ayağa qalxmıĢdı (onların adlarını biz bundan qabaqkı
fəsildə yad etmiĢik) və saray onların əlinə keçmiĢdi. Gəncə paĢası, onun adı
Zıncilqıran (Zənzirqıran? - Red.) Əli paĢa idi, döyüĢdə həlak olmuĢdu. O biri
yandan, yəni qəlibdə tökülmüĢ top divarda güclü dağıntı et miĢdi. Buna görə də
hər yandan sıxıĢdırılan Osmanlılar qalanı iranlılara təslim etdilər. Gəncə qalasını
aldıqdan sonra Ģah bütün ölkəni tabe etdi və Axsaq Məhəmməd xan adlı birisini
buraya hakim qoydu.
...Belə söyləyirlər ki, güya Ģah Gəncəni aldıqdan sonra da Gəncə
vilayətində bir müsəlman tayfası yaĢayırdı, onlar özlərini el ad landırırlar. Bu el
Cəgirlü 1 adı daĢıyırdı; onlar sünnülük adlanan Osmanlı etiqadına və dininə riayət
edirdilər. ġah əmr verdi ki, onların hamısını sel ağzında yerləĢən bir yerə yığsınlar;
buradan çıxan dar cığıra farslar gözətçi qoyulmuĢdular. Dərinə getdikcə cığ ır
geniĢlənirdi, ətraf isə hündür yarğanlardan ibarətdi və buradan çıxıb qaçmaq
mü mkün deyildi. ġah onların hamısını qılınc ilə doğramaq əmri verdi - kiĢi və
qadınları da, qoca və uĢaqları da, hətta az yaĢlı cocuqlar da qılıncdan keçirilib
məhv edildilər.
...ġah oradan çıxaraq öz qoĢunları ilə yola düzəlib Təbrizə gəlib çatdı; o
biri ilin gəlməsini gözləyib... bütün qoĢunlarını toplayaraq ġamaxı ü zərinə
hərəkət etdi, qalanı mühasirəyə alaraq onun yaxınlığında düĢ ərgə saldı. Və Gəncə
haqqında danıĢdığımız qaydada ġamaxı ilə döyüĢərək, onu Osmanlıların əlin dən
aldı. Osmanlı qoĢununu qılıncdan keçirdi, a ilələrin i və əmlaklarını dağıdıb taladı.
Oranın əhalisi üzərinə Zülfüqar xanı hakim qoyduqdan sonra özü döyüĢçüləri ilə
Təbrizə qayıtdı. 1608-ci ilin gəlməsi ilə Ġsfahan Ģəhərinə yola düĢdü (s. 99- 102).
XXXV fəsil. Təbriz Ģəhərində güclü zəlzələ haqqında
1641-ci il fevralın 5-də, cü mə günü Təbriz Ģəhərində və onun ətraf
vilayətlərində bir anda və gö zlən ilmədən dəhĢətli zəlzələ baĢ verdi... Bütün Ģəhər
tikintilərini uçurub dağıdaraq yo x etdi.
ġəhərdə, orada olub görənlərin bildiy i kimi, qədim zaman lardan qalan və
Ģahlardan gəlib b izə çatan gözəl, möhtəĢəm, geniĢ və hündür binaların ço xu b ir
göz qırpımında uçub torpağa çevrildi.

1
Cəkirlü (Cayirli)-Azarbaycanda yaĢayan qadim toplumlarından biri; indi bir sıra
kəndlərin adı buradandır.
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Zəlzələ vaxtı UstaĢaqırt 1 adlanan məĢhur bina da uçub dağıld ı, saysızhesabsız dəvələr və baĢqa heyvanlar torpağın alt ında qaldı...
BaĢgicəlləndirici hündürlükdə yaraĢıqlı, ecazkar qüllələr və məscidlərin
minarələri uçub dağıldı...
ġəhərin yaxın lığ ında, ġor 2 çayının sahilində yerləĢən, Ģöhrəti hər yerə
yayılmıĢ böyük, ço x uca, gözəl, hamıya tanıĢ olan ġamqazan 3 adlanan tikinti də
dağılmıĢdı. Damı bütünlüklə uçduğundan yalnız divarları qalırdı, ancaq onların
da özülü sarsılmıĢdı, divarlar dörd tərəfdən çatladığından dörd hiss əyə parçalan mıĢdı. Bütün bunlar bu günə kimi belə də qalmaqdadır.
Evlərə və saraylara, hamamlara, futqalara, yəni karvansaralara gəldikdə,
onlardan neçəsinin bünövrəyə kimi dağılmasını kim söyləyə bilər? Torpağın
altında çoxlu adamlar, mal-qara, ev Ģeyləri və pal-paltar, dəfinə və əmlak
qalmıĢdı, əhali iyirmi və ya otuz gün ərzində torpaq və daĢları təmizləy ird i, on lar
çox çətinliklə meyit ləri və Ģeyləri tapıb çıxara bilirdilər.
...Bu zəlzələ qıĢ vaxtı amansız soyuqlar zamanı baĢ verdi. Ço x qarlı b ir qıĢ
idi; zəlzələ isə bir, iki və ya üç dəfə torpağı silkələyib qurtarmaq bilmirdi, o, altı
ay davam etmiĢdi. Ġki ay ərzində ço x tez-tez silkələn mə o lurdu: bəzən gün
ərzində, gündüz və gecə beĢ-altı dəfə olurdu, bəzən bundan çox və ya az olu rdu
və hər gün belə keçird i. Ġki ay ötdükden sonra isə silkələn mə on, iy irmi və otuz
gündə bir kərə o lurdu.
Bu səbəbdən hamını dəhĢət və qorxu bürü müĢdü, qəfıldən baĢlayan
zəlzələ qarĢısında hamı qorxudan ağlını itirmiĢdi. Doğ rudur, ço xları ev lərdən
qaçıb çıxaraq uçqun və ölümdən canla rını qurtara bilmiĢdilər, ancaq dağıntıların
altında qalıb boğulub ölənlər də ço x idi. Adamlar q ıĢ boyu buna tab gətirməy ib
binalarda qala bilinird ilər, onlar evləri atıb ko ma və çadırlarda-kimi ev lərin
qabağında, kimi üzü mlüklərdə və bağlarda. qalanları isə baĢqa yerlərdə allah ın
qəzəbi keçənə qədər yaĢamaqda id i lər.. . (s. 372-374).
IV fəsil. Vardapet Tsaretsinin yazdığı Aqvan ölkəsinin tarixi
... [1572-ci ildə] Atrapatakanın 4 hökmdarı q ızılbaĢların baĢ qa tayfasından
olan Təhmasib adlı Ģah id i; o, d inə və təmənnasız adam idi, iĢ o yerə çatırdı ki,
1

Görünür, söhbət karvansara binasından gedir.
T əbriz əhalisi Acı çay adını iĢlədir.
3
RəĢidəddin, Qazan xanın tikdirdiyi «ġənbi-Qazan» və ya ― ġan: Qazan‖ adlı tikililəri
«köhnə Təbrizdən ərazicə böyük olan yeni Ģəhər adlandırır. Burada «Əbvab əl-birr» (ġəfəq qapıları)
adlı bina, camiyə tikilmiĢ, geniĢ bağlar salınmıĢ, hamısına da «Qazaniyyə» adı verilmiĢdi.
4
Orta asr erməni tarixçiləri bu ad altında Azərbaycanı (indiki Cənubi Azərbaycanı)
nəzərdə tuturdular (Təbrizli Arakelin kitabına L.A.Xanlaryanın qeydi, s. 514). ġah Təhmasibin
«Atropatakan hökmdarı» adlandırılması müəllifın Səfəvi dövlətinin Azərbaycanla bağlılığını
anladığını göstərir.
2
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qocaların söylədiyinə görə öz ölkəsindən iyirmi il boyu vergi almamıĢdı, həm də
adətən xəzinə üçün tacirlərdən yığılan bac və gömrük vergisini ona tabe olan
ölkədə ləğv etmiĢdi. 1
... [1579-cu ildə] Atrapatakana və bütün Aqvana gözlənilmədən dəhĢətli
və ağır azar düĢdü, bütün tayfalardan çoxlu adam apardı, iĢ o yerə çatdı ki,
evlərin ço xu sahibsiz, ata və anaların ço xu uĢaqsız qaldı. Aqvan ölkəsinin əhalisi
belə acınacaqlı vəziyyətdə ölənləri ağlayıb, qalan ları düĢünürdülər, xəstələnənləri və özlərin i düĢünüb acı-acı deyird ilər: «Ah, qəfıl ölü mdən görən biz
yaxa qurtara biləcəyikmi?». Bu zaman haradansa öz ölü m gününü ağlına
gətirməyən bir yağı-bundan qabaq qaytaqlar adlanan tatarlar üzərinə hücum
etmiĢ Osman 2 gəlib çıxd ı; o, Dəmir Qapuda saysız-hesabsız acgöz at lılardan
ibarət olan dağlıları - Qafqaz ləzgilərini baĢına yığdı. Hazırlıq görüb onlarla
birlikdə Kü r çayının bu tayına keçd i. Gəncə və Partav hakimlərini qaçmağa
məcbur edərək, özləri düzən lərə və dağlara yayıld ılar; bütöv bir gün ərzində
Gəncə və Partavı, Çarabert və Xaçın ı, Vərəndə və Dü zağı - Çarek çayından Araz
çayınadək hər yeri qarət etdikdən sonra əhalisini əsir apardılar, xoĢlarına
gəlməyənləri isə qılıncdan keçirdilər. BeĢ-alt ı gün keçdikdən sonra çıxıb
getdilər.
Yenə həmin ildə iki bədbəxt lik - ölü m və qılınc ilə yanaĢı dəhĢətli və
dözülməz aclıq baĢladı; elə güclü aclıq idi ki, adamlar ölü mdən qurtarmaq üçün
yırtıcı heyvan kimi çiy ət yeməyə baĢladılar...
... [1585-ci ildə] isə Dəmir Qapıya hikkəli [sultan] Muradın əmri gəld i ki,
Osman onun yanına Konstantinopola gəlsin. O, doğrudan da oraya gedərək hərbi
baĢçı, Bizansdan alanlara 3 qədər bütün Ģərqdə knyazlar knyazı vəzifəsinə
qoyuldu. [Xondkar] 4 ona sayı 600 minə 5 çatan böyük bir qoĢun verdi və
ġahəstana 6 - Təbriz Ģəhəri ü zərinə göndərdi; o, təkəbbürlə Ģəhərə basqın edib
onu aldı, hər Ģeyi talan edib dağıtdı, qala tikdirməyə baĢladı, ancaq tikintini baĢa
çatdıra bilməyib ö mrünü t ap Ģ ırd ı... BaĢqa hakimlər və hərbi baĢçılar q ızılbaĢlar
ilə bir ço x döyüĢlər keçirərək qalanı t ikdirib qurtardılar, orada qulamlar ad ını
daĢıyan qoĢun topladılar...
Ġndi qızılbaĢların tarixinə qayıdaq. Bu zaman onların hökmdarı yu xarıda
adı çəkilən Xudabəndə7 idi. O, Osmanın qoĢununa üstün gəlməyə çox can atırdı,

Bu yazı baĢqa qaynaqlar ilə təsdiq olunmur.
Osman paşa – T ürkiyə sərkərdəsi.
3
Osetiya nəzərdə tutulur.
4
Xondkar, Xotkar adını T ürkiyə sultanları I Fateh (XV yüzil) vaxtından daĢıyırlar.
5
600 min qoĢun verilməsi ĢiĢirdilmiĢ məlumatdır.
6
T əbriz Ģəhərinin ġahəstan adlanması onun Səfəvi dövlətinin yaranma dövründə paytaxt
olması və sonralar da mühüm siyasi mərkəz rolunu saxlaması ilə bağlı idi.
7
Məhəmmə d Xudabəndə (1524-1576) - I Təhmasibin oğlu. ġah Ġsmayılın nəvəsi.
1
2
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ancaq daha çox uğursuz və çətin, günlərlə davam edən və hər iki tərəfdən
aramsız qan tökü lməsinə gətirən döyüĢlər keçirird i. Bütün bunlara baxmayaraq
o, Təbriz qalasının tikilməsinə mane ola b ilməmiĢdi.
O vaxt Qarabağ 1 və Gəncə hələ də onun hökmü altında idi. ġah öz
yeniyetmə oğlu Əmir Həmzə 2 ilə b irlikdə oraya getdi ki, Təbriz və Os manlı
qoĢunları məsələsini həll etsin. QızılbaĢların bütün qoĢunları buraya toplanmıĢdı.
Öz ağalarına nifrət edən qızılbaĢlar Xudabəndənin yarasının üstünə yara
vurdular, deyərdim ki, ö z yaralarının da üstünə iki-üç yara gəldilər, çünki bu
hadisə onlar üçün də zərbə idi: Ģahın oğlu gizlin q ılınc zərbəsi ilə öldürüldü,
çünki bu yeniyetmədə Ģahlıq n iĢanəsi görünürdü və qızılbaĢlar ondan çox
qorxurdular. Bu bədbəxtlik baĢ verdikdə, Ġran qoĢunları hara gəld i dağılıĢdılar...
Dərdə bat mıĢ ġah Xudabəndə hüzn və iztirab içində Xorasandakı o biri oğlu
Abbasın yanına gəldi; Atropatakana yola düĢ məzdən qabaq Ģah onu Xorasana
hakim qoymuĢdu. Onun yanına gəldikdən bir neçə il sonra Xudabəndə zəiflik
içində, ö z xalq ı üçün heç bir dəyərli iĢ görmədən öldü.
Ondan sonra çox igid və döyüĢlərdə uğuru olan oğlu Abbas taxta çıxd ı.
Onun atasına qarĢı üsyan etmiĢ Gilanı, yəni Corcanı Abbas durmadan zəbt edib
öz hakimiyyətinə tabe etdi. ġah Ərdəbilə - atasının və babalarının qəbri üstünə
bəxĢiĢ və pay aparmağa getdiyi vaxt Özbəklər adını daĢıyan xalq Bəlx və Buxaradan çıxıb Ģaha məxsus olan Həri 3 Ģəhərini və baĢqa vilayətləri tutub özlərinə
tabe etdilər. Bunu eĢitdikdə o, geriyə qayıdıb özbəklərə qarĢı çıxd ı, kimini q ırd ı,
kimin i qaçmağa məcbur etdi; o, öz vilayətlərini yenidən özünə qaytararaq, iki, ya
üç kərə oraya qoĢun göndərdi... Ġndi onun hakimiyyəti Xorasandan Ərdəbilə və
Araz çayınadək uzan ır.
... [1588-ci ildə] Xondkar Muraddan Ġrəvanı tutub yenidən tikdirmiĢ
Fərhad 4 adlı birisinə yəni buyruq gəldi; o, Lələdən 5 sonra və Osmandan qabaq
1
Müəllif bu sözü ayrılıqda yazdığından kitabın tərcüməçisi onu ruscaya «Çernıy sad» kimi
çevirmiĢdir. Əslinda çevrilmədən, yəni olduğu kimi «Qarabağ» yazılmalı idi. buradaki «qara» sözü
rəng deyil, «böyük», «güclü» (müqayisə edin: «Qarayazı», «Qara Yusif», «qonaq-qara» və ya «qara
qonaq», «qaramal», yani iri buynuzlu ev heyvanı) anlamında iĢlənirdi. Lüi Qonsales de Klavixo Qara
dənizi Maq mayor «Böyük dəniz» adlandırnıĢdır. «Kitabi-Dədəm Qorqud»un IV boyunda da «Qara
dəniz» böyüklük, çoxluq çalarlarında iĢlənmiĢdir: «...arslanım oğul, Qara dəniz kibi yayxanıb gələn
kafirin ləĢkəridür». Bununla yanaĢı, «Qara dəniz» onun yerləĢdiyi quzey, Ģimal səmtini bildirir.
BaĢqa bir misal: indi də Kür-Araz boyu yaĢayan əhali Ģimaldan əsən xəzriyə «qara yel», cənubdan
əsən isti küləyə «ağ yel» deyir. «Qara» sözünün çalarları haqda həm də bax: «Kнига моего деда
Коркута» . M. - JI., 1962, c. 259, qeyd 1a.
2
ġahın böyük oğlu Həmzə Mirzə istedadlı sərkərdə idi. Qara Ağacda öldürülmüĢdür
3
Heri - Herat Ģəhərinin adlarından biridir.
4
Fərhad paşa (Ferhad) - sultan Muradın görkəmli sərkərdələrindən biri idi. Sənan paĢa və
Osman paĢa ilə yanaĢı Ġran və Avstiriya ilə geden müharibələrdə böyük uğur qazanmıĢdı.
5
Osmanlı sərkərdəsi Mustafa Lələ paĢa, XVI əsrin 60-70-ci illərində türk qoĢunlarının
Zaqafqaziya yürüĢlərinə baĢçılıq etmiĢdi.
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Ģərq vilayətlərində hərbi baĢçı idi. Ġndi [Xondkar] əvvəlki vilayətləri ona yenidən
bəxĢ edərək, Gəncədə qalan kiçik qızılbaĢ dəstələrini qov maq, qala t ikib geri
qayıtmaq üçün onu oraya göndərdi. O, doğrudan da, güclü qoĢun ilə yola çıxıb
Xondkarın buyurduğu kimi etdi: qovdu, təzdirdi, d idərgin salıb uzaq laĢdırdı,
parçalayıb hara gəldi dağıtdı, qabağına qatıb qaçmağa məcbur etdi, sürgünlərə
saldı; özü isə onları Araz çayına qədər tə'qib edərək bir ço xunu əsir aldı, bir
qismini qılıncdan keçird i, xey lisi də çayda boğulub batdı. Sonra geri qayıtdı.
Gəncədə qala t ikd irərək, onların adətincə qulamlar ad lanan qoĢun hissəsini orada
yerləĢdirdi, özü isə qeysərinin yanına qayıtdı.
ġah Abbas onun ölkəsinin baĢına gələnləri gördükdə öz ata-babasının nəĢi
saxlanılan yer olan Ərdəbil Ģəhəri üçün qorxuya düĢdü: necə etsin ki, [bu Ģəhər
də] elə keçməsin və yağı Ġran torpaqlarının dərinliy inə get məsin. O, səfirlər ilə
Xondkar Murad ın ünvanına yazılı məktub göndərərək, onların arasında s ülh və
sevgi yarat mağa çağırdı. Ancaq təkəbbürlü [Xondkar] ona qulaq asmayıb girov
göndərməsini tələb etdi. ġah Abbas bundan da çox etdi: öz qardaĢı oğlunu onun
lələsi böyük knyaz və iki yü z yaraqlı nökər ilə Xondkara göndərdi ki, onların
arasında sülh naminə Ġstanbulda girov olaraq qalsınlar. Və doğrudan da sülh
yarandı... 1 (s. 464-472).
56. ELÇĠ VOLINSKĠNĠN ġ AMAXI XANININ
GÖRÜġ ÜNƏ GƏ LMƏS Ġ HAQQINDA YADDAġ
A.P.Volınski (1689-1740) - Pyotr çağının bacarıq lı gənc siyasi
xadimlərindən birid ir. Xəzər dənizi hövzəsində öz hökmranlığını yaratmaq
istəyən I Pyotr 1715-ci ildə Ġsfahana, Ġran Ģahının yanına böyük bir elçilik
göndərmiĢdi. Ayrı-ayrı peĢə və ixtisasları temsil edən 71 adam A.P.Vo lınskinin
baĢçılığ ı ilə bu elçiliy in tərkibinə qoĢulmuĢdu. Dərbəndə 1716-cı il avqustun 28də gəlib çatan elçilik oktyabrın 27-dən dekabrın 4-dək ġamaxıda qalmıĢ, sonra
Muğan və Təbrizdən keçərək Ġsfahana yollanmıĢdı. Burada aparılan
danıĢıqlardan sonra (14 mart - 1 sentyabr 1717-ci il) elç ilər Lənkərandan
keçməklə yenidən ġa maxıya qayıtmıĢ, 1717-ci il dekabrın 12-dən 1718-ci il
iyunun 16-a kimi yenidən burada qalmıĢdılar. Beləliklə, Rusiya elçiləri Səfəvi
Ġranının paytaxtı Ġsfahanda 5 ay yarım ġamaxıda isə 7 ay yarım olmuĢdu. Buradan
aydındır ki, ġimali Azərbaycan və bütünlükdə Zaqafqaziya məsələsi elçiliy in və
çar Rusiyası hökümətinin qarĢıya qoyduğu baĢlıca məqsədlərdən biri idi. Tarixi
ədəbiyyatda A.P.Vo lınski elçiliy inin yazıları geniĢ öyrənilmiĢdir.

1
T ürkiyə ilə Səfəvi dövləti arasında 1590-cı ildə Ġstanbulda bağlanmıĢ sülh müqaviləsi
nəzərdə tutulur. Bu müqaviləyə görə Səfəvilər bütün Zaqafqaziyanı, o sıradan Ərdəbil və TalıĢ
vilayətləri çıxılmaqla, bütün Azərbaycan! T üıkiyəyə verməli olmuĢdular.
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Gətirilən sənədin qaynağı: ЦГАДА (Rusiya Qədim Sənədlərinin Mərkəzi
Dövlət Arxivi), Ф. CPI1 on. 77, 1715 - 1718, d. 2, 11. 22-23 – Алиев Ф.М. Миссия
посланника Руского государства А.П. Волынского в Азербаиджане. Б., 1979. c. 9198.
ĠĢ ağası1 (birinci pristav) və konvoyda olan Nəcəf bəy, habelə onlarla
birlikde «qareĢi» (katib), 20-yə yaxın baĢqa vəzifəli adamlar, onların da yanında
200-ə yaxın silahlı sıravi adam bir bayraq ilə elçinin yanına gəldilər. Və elçiyə
bildirdilər ki, onlar qəbul üçün gəliblər və xanın adından, öz adlarından [elçini]
təbrik ed irlər (onların Ġslam ad ında nəslən Qdanskdan olan dumandan vardır,2
Ġrana PolĢa elçisi Boqdan bəy ilə gəlmiĢ və burada ürəkdən bosurmanlığ ı 3 qəbul
etmiĢdir); sonra isə Becan bəy gəlib çıxaraq söylədi ki, xan onunla elçi üçün 3 at
və baĢqaları üçün 12 at göndərmiĢdir, bunlar da azlıq edərsə, iĢ ağasına əmr
vermiĢdir ki, o, özünün cins atlarından və onunla birlikdə gələnlərin atlarından
alıb versin. Elçi Atları qəbul edərək yola düĢdü, arabalar isə həmin yerdə qaldı.
Elçi yola düĢərkən onun qarĢısında Ģeypurçu gedirdi, o, elç inin iri alman cinsli
atına min miĢdi, Ģeypurlardan yuxarıda qıp mızı qırçınları olan, üzərində gü müĢ
saplı lentlərlə gerb çəkilmiĢ və elçinin adı yazılmıĢ bayraqlar yellənirdi. Onların
ardınca Ġran atlarına min miĢ üç təbilçi, onların ardınca elçin in alman yellərləri
qoyulmuĢ üç sadə atı, onlardan sonra muĢket ilə silahlan mıĢ üç ovçu və gödək
tüfəng götürmüĢ iki nəfər gəlirdi. Onların ardınca qofmeyster,4 onların ardınca 12
xid mət adamı, onların ardınca kamerdiner, 5 onlardan sonra isə iki paj 6 gəlird i.
Elçinin qarĢısında 1 loufer, hər iki yanında 2 hayduk, ardınca zadəgan [silkindən
olan] bir adam və baĢqaları, o sıradan iki-iki cərgəyə düzülmüĢ, Ġran atlarına minmiĢ olan 11 adam: onlardan bir az aralı isə ġamaxıda yaĢayan və kirayə
götürdükləri at lara min miĢ 10 nəfər Rusiya taciri gəlirdi.
Elçinin solunda, bir az aralı iĢ ağası və baĢqa [vəzifəli adamlar], onların
ardınca iki cərgə ilə sıravi əsgərlər silah larını dizləri üstündə tutaraq gedirdilər;
hər biri silahının lüləsinə ağ bayraq keçirmiĢdi.
Kiçik çayı keçən kimi 1 saltan qarĢıya çıxdı; [o] ġamaxı əyalətində
yerləĢən bütün qoĢunların üzərində baĢçıdır, onun ardınca ağ bayraq gətirirdilər,
yanında isə 300-ə kimi yaraq lı sıravi əsgər gəlirdi; [o] elçiyə yaxınlaĢıb onu
alqıĢladı və sağ tərəfdə aralıdan atını sürdü, onun ardınca isə sıravi əsgərlər
bayraq ilə yeriyirdilər. O yerdən yarım verst uzaqlaĢdıqdan sonra kələntər və
1
2
3
4
5
6

«EĢik ağası» olmalıdır.
Görünür, dilmanc Qdansk Ģəhərindən gəlmiĢ polyak idi.
Müsəlmanlığı.
Saray məmurları və qulluqçularına nəzarət edən üçüncü dərəcəli vəzifəli Ģəxs.
ġəxsi və ya ev xidməti göstərən adam.
Yüksək sanlı adamların yanında qulluğa qoyulmuĢ əsilzadə oğlan uĢağı.
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onunla 1 saltan, onların ardınca isə 200-ə yaxın adam qarĢılamağa gəld ilər və
alqıĢlarını bildirib sol tərəfdən həmin qayda ilə atların ı sürdülər.
O yerdən bir verst aralandıqdan sonra 200-ə yaxın sıravi adamla ġamaxı
darğası [elçini] qarĢılamağa gəldi. Bu qaydada, dayanacaq yerindən Ģəhərin
özünə kimi hər verstdə onu xan, saltan və baĢqa bəylər qarĢılay ırd ılar... Sonuncu
olaraq, Ģəhərə bir verst yarım qalmıĢ xanın kürəkəni o lan Dərbənd saltanı
qarĢıladı, onunla xanın qardaĢı oğlu divanbəyi, onunla da 300 adam gəlmiĢdi və
alqıĢladıqdan sonra Dərbənd saltanı elçin in sağı, divanbəyi" isə solu ilə at
sürdülər. Hamısı b ir yerdə 30-a kimi adlı-sanlı adam görüĢə çıxmıĢdı, onlar
qabaqda və cinahlarda hərəkət edirdilər; sıravi adamlar isə iki cərgə ilə hər iki
cinahdan gedirdilər, onlar 3.000 və ya bir az ço x id ilər. Bununla yanaĢı dəvə
üstündə görüĢə gələn 10 adam kiçik toplardan atəĢ açırdılar, hər dəvənin üstündə
kalibri 20 və ya bir az ço x olan bir top hamar qurğu üstündə qoyulmuĢdu, dəvələr
isə qırmızı mahud örtükdə id i. ġəhərin yaxın lığ ına gəlib çatdıqda, hər iki
tərəfdən Ģəhər əhli dayanmıĢdı, onlara əmr edilmiĢdi ki, heç biri dükanlarda
oturmayıb qarĢılamaq üçün küçəyə çıxsın və onların düzüldüyü yerə gəlib
çatdıqda onlar q ıĢqırır və çəpik çalırd ılar. Elə bu vaxt qəribə geyimli iki adam
ortaya çıxaraq palan lı at üstündə oynayırdı. Onların içində bəzəkli paltar gey miĢ
iki oğ lan uĢağı elçiyə yaxın laĢaraq qarĢısında oynayır və mayallaq aĢırdı. Sonra
Dərbənd saltanı və baĢqaları tikililər yaxınlığındakı bir bağın yanında elçidən
ayaq saxlamağ ı xahiĢ edib qəhvə gətirtdilər və içkidən sonra Ģəhərə yola
düĢdülər. Küçəyə çatan kimi Dərbənd saltanı və divanbəyi elçidən onları azad
buraxmağı xahiĢ etdilər, güya ona görə ki, küçələr ensizdir; elçi qarĢılan ma üçün
onlara öz razılığını bildirərək yoluna davam etdi. Bir az getdikdən sonra baĢqaları
da bu qayda ilə müraciət edib çıxıb getdilər, ona görə də elçin i onun üçün
ayrılmıĢ məhəlləyə Dərbənd naibi Nəcəf bəy və iĢ ağası müĢayiət edərək
mən zilinə gətirib çıxardılar.
Ayın 28-də iĢ ağası elçinin yanına gəlib söylədi ki, xan ona öz evin i
boĢaltmağı əmr et miĢdir və xahiĢ edir ki, elçi bu evə köçsün. Və həmin gün elçi
onun evinə köçdü. Və köçən kimi xan alqıĢ üçün onun yanına adam göndərərək,
evdən razı olub-olmad ığını soruĢdu. Elçi evdən razı olduğunu söyləyib təĢəkkür
bildirməyi tapĢırdı. Sonra xan, Dərbənd saltanı və divanbəyi elçi üçün meyvə və
Ģəkər göndərdilər, bunun qarĢısında elçi xana çay, badyan otu və araq göndərdi,
o da razılıq la qəbul etdi.
Həmin gün iĢ ağası elçin in yanına gəlib nə vaxt xanım qəbuluna
gedəcəyini soruĢdu. Elçi söylədi ki, elçi qonaq olduğu üçün qabaqca xan onun
yanına gəlib vizit verməlidir, sonra isə elçi onun yanına gələcək.
Ayın 29-da Carin bəyi elçin in yanına göndərib bildirdi ki, o özü ona vizit
verəcək. Elçi söylədi ki, bunun üçün çox-ço x razılıq edir və onu görmək istəyir.
Sonra iĢ ağası da e lçin in yanına galib xan ın görüĢ ə gələcəyini bildirdi; o soruĢdu
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ki, elçi xan ı necə qəbul edəcəkdir və ö zü harada - onun qarĢısında, yoxsa onunla
yanaĢı oturacaqdır və bildirdi ki, xan Özündan qabaq Ģirniyyat göndərəcək və öz
qəhvəçisini göndərəcəkdir ki, xan üçün orada elçinin qəhvəçisi deyil, məh z o,
çay və qəhvə dəmləsin. Yo xsa xanın öz adamı dəmləməsə, orada heç nə içməyəcəkdir. Elçi cavab verdi ki, kimi [necə] qəbul et məyi o ö zü bilir, özünün
Ģirniyyatı da boldur. Bununla yanaĢı xan həzrətləri heç bir Ģeydən çəkin məsin,
qəhvəni də, çayı da elçinin adam; dəmləyacəkdir, buna görə də burada heç bir
zəhər ola b ilməz ki, xan yeməkdən çəkinsin. Xan belə etsə, elçi də xanın qonaqlığında onun kimi davranacaqdır. Sonra xan üçün ayrılmıĢ stolu və oturacaq yerini
gözdən keçirmək üçün xanın saray adamı buraya gəlmiĢdi. Elçi ona buyurdu ki,
çıxıb getsin, yoxsa Ģ ərəfsizliklə buradan qovulacaqdır. O da çıxıb getdi, ancaq
bir az sonra xanın yastığını gətirib onun üçün ayrılmıĢ stulun yanında yerə
qoydular. Səhər saat 8-də xan gəldi, onunla da Dərbənd saltanı, habelə divanbəyi
və 30-a qədər baĢqa adamlar gəlmiĢdi xan küçədə atdan düĢməli o ldu, çünki
darvaza qapıları ensiz idi və girəcəkdən [evədək] həyət də kiçik id i, buna görə
həyətin astanasınadək yerə zərbaft 1 döĢənilmiĢdi. Ancaq [xan ] onun üstü ilə
getmədi. Astanada elçi xanı qarĢıladı və [birlikdə] geniĢ qonaq otağına gəldilər.
Sonra elçi xandan soruĢdu: harada oturmaq istərdi - yastıq üstündə, ya stulda (stul
gümüĢ sapla tikilmiĢ parça ilə örtülmüĢdü, elçi üçün qoyulmuĢ stul da belə idi).
Xan onun üçün fərqi olmadığ ını söyləyib stula əyləĢdi, elçi isə ondan sol tərəfdə
qoyulmuĢ baĢqa stula əyləĢdi, baĢqaları üçün stullar kənarda qoyulmuĢ, ancaq
onlardan yalnız Dərbənd saltanı və [baĢqa] saltan əyləĢdilər, qalan ları isə ayaq
üstə dayandılar. Xan elçin i alqıĢladı, elçi də xanı alqıĢlay ıb ləyaqətli qarĢılanma
və görüĢ üçün ona təĢəkkür etdi. Dilmanc Kurdevskoy bu sözləri tərcü mə et məyə
baĢlayaraq xana yaxınlaĢdı. O, ağzını açan kimi iĢ ağası onu geriyə dartıb çəkdi
ki, kənarda dayananlarla yanaĢı dursun. Bunu görən elçi iĢ ağasına bildirdi ki, belə
nadanlığa yol verməsin. Ev onun olsa da, indi burada elçi yaĢayır, onun qarĢısında
qalmaqal salmaq (mətndə «ofront». - Red.) hər Ģeydən qabaq çar həzrətlərin in
Ģərəfinə toxunur; habelə xana da bild irdi ki. o, böyük Ģ ərəfsizliyə uğradılmıĢdır,
onun evində və özünün qarĢısında adamlar nadanlıq göstərirlər, bu nəin ki onun,
həm də çar həzrət lərinin Ģərəfinə to xunduğundan gələcəkdə belə hərəkətlərə
etiraz edəcəkd ir. O, dumanca həmin yerdə gəlib durma ğı əmr etdi. Bundan sonra
xan eĢikağasının üstünə çığırıb buradan rədd olmasını əmr etdi. Sonra xan bir
saatdan artıq oturub qəhvə və çay içə-içə cana yatımlı söhbət etdi. Sonra getdi.
Həmin gün Cərin bəyi elçin in yanına göndərib Ģərəfli qəbul üçün təĢəkkür etdi
və sabah onun qəbuluna gəlməsin i xah iĢ etdi. Elçi cavabında bildirdi ki, o
çağırmasaydı da, özü xanın qəbuluna gəlmək fikrində idi. Cərin bəy sonra guya
özündən elçinin xan qəbulunda necə davranması barədə söbət saldı, elçi ona
1

Zərbaft - qızıl sapla tikilmiĢ parça.
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cavab olaraq bildirdi ki, xan onun yanında necə davranmıĢsa, elçi də xan ın
yanında elə davranacaqdır. Cərin bəy bildirdi ki, elçi xamn qəbuluna baĢmaqsız,
yalnız corab ilə girmiĢ olsa, xan üçün xoĢ olar, çünki onların adəti belədir. Elçi
söylədi ki, onlarda belə b ir adət yo xdur. Və əgər xanın yanına corabda gəlsə,
onda gərək Ģahın yanına ayaqyalın çıxma lı o lsun. Cərin bəy bütün bunları xan ın
dilindən deyil, ö zündən söylədiyini bildirib söhbət üçün üzr istədi.
Ayın 30-da səhər saat 9-da elçi bütün kortec ilə xanım qəbulunda oldu.
Xanın sarayına gəlib çatdıqda Doqqazın hər iki tərəfində və onun qarĢısında
(batalyon dekare 1 qaydasında - heç kimi Doqqaza yaxın buraxmamaq üçün)
onların 200-dək tüfəngli əsgəri düzü lmüĢdü. Ancaq elçi öz adamlarına onların
önünə getməyi əmr edib, özü isə onların ardınca getdi. On lar (y er l i əsgərlər. Red.) güzəĢtə getməli oldular. Gəlib çatdıqdan sonra... [o], atdan endi, [xan
oturduğu], çoxlu xalçalarla döĢ ənilmiĢ, ortasında isə fəvvarə qurulmuĢ geniĢ
otağa keçib gəldi. Xan onun qarĢısında, divan yaxınlığında oturmuĢdu, hər iki
tərəfdən yan divarı boyunca sayı 60-a qədər olan sahanlar və baĢqa adamlar
oturmuĢdular, hər birinin qarĢısında böyük Ģirniyyat qabları, b ir dənə də qəlyan
qoyulmuĢdu; xanın da qarĢısında bunlar qoyuImuĢdu. Xanın sol tərəfındə onun
kürəkəni Dərbənd saltanı oturmuĢdu, ancaq bir az uzaqda və yastıqsız. Elçi xana
yaxın laĢdıqda, iki sajen qalmıĢ xan ayağa qalxıb onu alqıĢladı və boĢ yerdə
oturmasını xah iĢ etdi. Elçi əyləĢdi. Sonra qəlyan gətirilib elçinin qarĢısına
qoyuldu, qəhvə və çay verildi, bunların da arasında ço x mühüm (mətndə
«portikulyar». - Red.) söhbət aparıldı. Bu əsnada xan elçidən knyaz Çerkasskinin 2
harada olduğunu bilib-bilməməsin i soruĢdu. Elçi söylədi ki, o, HeĢterxandan
buraya yola çıxan gün o (Çerkasski. - Red.) oraya gəlib çıxmıĢdı, indi isə harada
olduğunu bilmir. Xan sonra onun (Çerkasskinin. - Red.) keçən il nədən ötrü yola
çıxması ilə maraq lanıb soruĢdu: «Bu il də gedəcəkmi?». Elçi söylədi ki, keçən il
tacirlər üçün kiçik b ir qala tikməyə yer seçmək üçün getmiĢdi. Yer tapdıqdan
sonra bu il qalanı tikmək üçün gedəcəkdir3 , bu iĢ Fivi 1 xanı və tru xmenlər (onlara
QoĢun bölüyünün dördkünc qaydada düzülməsi.
2
Aleksandr Bekoviç Çerkasski - Kabarda knyazı, Rusiya hərbi qulluqçusu, I Pyotnın
tapĢırığı ilə 1716-cı ilin payızında rus hərbi donanması ilə HəĢtərxandan çıxaraq noyabrın 3-də Qırmızı
su (indiki Krasnovodsk) adlanan yerdə lövbər salmıĢdı, A.Çerkasski «qızıl axtarıĢı», Xivə və Buxara
xanlıqları ilə əlaqə yaradılması və Hin distana ge dən ticarət yolları tapılması üçün Amu Derya
çayının aĢağı axarına yürüĢ keçirməli idi O, 1717-ci ilin yazında 5 min nəfərədək qoĢun ilə Xivə xanı
ġir Qazı xana qarĢı yürüĢə çıxmıĢ, lakin uğursuzluğa düĢdüyündən döyüĢçüləri ilə birlikdə həlak
olmuĢdu.
3
Bəylərbəyi Xosrov xanın bu sualları Ġran rəsmi dairələrinin Pyotr hökumətinin
tədbirlərindən çox Ģübhələndiyini göst ərir. Xan ilə «portikulyar» danıĢıq zamanı A.P.Volınski
«Qırmızı su» körfəzi üstündə «Fivi xanı və truxmenlər ilə umumi razılıq əsasında», «tacirlər üçün
kiçik bir qala tikildiyini bildirməli olmuĢdu. Rusiya elçisi burada ona peterburqda verilən «əsasnamə»yə
uyğun olaraq davransa da, tarixçilərin fikrincə ehtiyatsızlığa və ĢaĢqınlığa yol vermiĢ, hətta özünün
knyaz Çerkasski ilə görüĢməsi haqda da danıĢmıĢdı (Бушев П.П. Göstərilən əsəri. s. 35, 50. 51)
1
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biz daha ço x inanırıq, fıvinlər ilə isə tez-tez narazılıq olur) ilə ü mu mi razılıq
əsasında, tacirlərin həmin xalqlar ilə bizim apardığımız mübadilədə daha yaxĢı
mühafizəsi üçün görülür; belə ki, çar həzrəti tacirlərin sayını qabaq olduğundan
daha çox et mək istəyir.
Xan söylədi ki, o xalqlara bel bağlamaq olmaz və onların ço xu
qarovulçudur, onlar ilə təmasda olmaq təhlükəsiz iĢ deyil.
Elçi söylədi ki, çar həzrəti o xalqların vəziyyətini dərindən bilir ki, onlar
öz xan larına qarĢı tez-tez q iyama qalxırlar və buna görə də ehtiyat etdiyindən
knyaz Çerkassiyə bizim qoĢunlarımızdan kiçik bir alay verilmiĢdir. Xan soruĢdu:
«Ġndi onun ixt iyarında qoĢun vamı və hansı qoĢunlardır - nizami, ya yo x?» Elçi
dedi: «Ġndi onun əlinin altında üç min, ya ondan bir az artıq qoĢun var, onun yarısı
nizami döyüĢçülərdir».
Xan söylədi ki, o raya tacirləri, dəniz yoluna baxanda quru yol ilə
göndərmək daha yaxĢı, xərci isə daha az olar.
Elçi söylədi ki, quru yol dənizlə müqayisədə daha çox xərc istəyir, ona
görə ki, yalnız 10 adamın idarə etdiyi b ir gəmiyə yüzlərlə yük tayı qoymaq olur
və əgər hava yaxĢı o lsa, tezliklə lazım olan yerə gəlib çıxmaq olur. Bir də
dünyanın hər yerində olduğu kimi, indi b izdə də olan adətə görə tacirlərin ço xu su
yollarından istifadə edirlər, əlveriĢli su yolu olmayan yerlər çıxılmaq Ģərti ilə.
Xan söylədi: «Xəzər dənizi ço x dayaz və təhlükəlidir».
Elçi dedi: « Bir ço x yerlərdə olduqca dayaz və təhlü kəli o lduğu üçün
burada [bizim] 29 ensiz gəmilərimiz ü zə b ilimirlər. Buna görə də çar həzrəti,
tacirlər xərcə düĢüb müflisləĢdiyi üçün (çünki bu gəmilər dənizə tab gətirməy ib
qəzaya uğrayırlar) əmr et miĢdir ki, gəmilər baĢqa qəlibdə qayrılsın. Ġndi tacirlər
üçün hazırlanan alt ı yastı çay gəmiləri (mətndə «Ģkut». -Red.) qabaqkı gəmilərə
nisbətən az təhlü kəlidir. Ancaq onlarla da [dənizə çıxmaq] qorxusuz deyild ir,
ona görə ki, onlar da qabaqkılar kimi suya eninə otururlar».
Xan soruĢdu ki, bütün gəmilər yastı çay gəmiləri böyüklüyündə
tikilirmi? Elçi söylədi ki, bu ölçüdə tikilmir, çay gəmilərinə baxanda baĢqaları
çox böyükdür, onların birinə 4 və ya 5 çay gəmisinin yükü yerləĢir, baĢlıcası isə,
onlar dənizdə ço x təhlükəsiz o lmaqla baĢqa gəmilərdən üstündür; hərbi gəmilərə
gəldikdə isə onlar tacir gəmilərinə baxanda üç dəfə böyükdür. Xan belə iĢlərin
olmasına ço x heyrətləndi.
Sonra [xan] Ġsveç kralı ilə olan savaĢın 2 gediĢi haqqında soruĢub özü
söylədi ki, Ģah da indi Hindistana qarĢı (mətndə «против индейцев». - Red.)
1
2

Fivi xanı - Xivə xanı.
Rusiyanın Ġsveç və ġimal müharibəsi (1700-1721) nəzərdə tutulur.
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müharibəyə baĢlamaq istəyir; bundan sonra onların arasında çox mühüm danıĢıq
oldu. Bu arada musiqiçilər hava çalıb o xuyurdular, onlar iyirmi nəfərə yaxın
idilər. Bu vaxt təlxəklər (mətndə «ko mediant». - Red.) gəlib xanın və elçin in
qarĢısında dayandılar, xan elçidən onlarla evlən mək istəyib-istəməd iyini
soruĢdu. Elçi «ço x istərdim» söylədikdə xan ın əmri ilə onlar bir neçə gülməli
gözbağlayıcı oyunu (mətndə «fokus». - Red.) göstərdilər.
Sonra xan elçidən onların musiqisin in və göstərilən oyunbazlıqların
onun xoĢuna gəlib-gəlmədiy ini soruĢdu. Elçi təriflə ço x xoĢuna gəldiyini
söylədi. Bundan sonra elçi öz evinə getmək üçün icazə istədi, ancaq xan elçidən
onun evində nahar etməsini xahiĢ etdi və onların qaydası ilə (bardaĢqurma. Red.) oturmağın ona çətin olub-olmadığını soruĢdu. Elçi xahiĢ etdi ki, onun keçib
stulda oturmasına acığı tutmasın, çünki ad ət et mədiyindən ço x çət inliklə
[bardaĢqurma] otura bilir. Belə o lduqda xan elçiyə stul verilməsini buyurdu,
qabaqcadan gətirilmiĢ bu stulda elçi həmin yerdə oturdu. Bundan sonra elçinin
qarĢısına gətirib stol qoydular, üstünə qırmızı mahud çəkdilər. Ayrı-ayrı qablara
çəkilmiĢ plov və baĢqa yeməklər gətirilərək xanın və elçin in qarĢısına ayrılıqda
qoyuldu, baĢqaları üçün isə oturanların hər birinə bir adamlıq nimçədə yemək
verild i.
Nahardan sonra elçi ayağa qalxıb xana təĢəkkür etdi. Xan da ayağa qalxıb
təĢəkkür etdi və elçi otaqdan çıxd ı, onu ancaq iĢ ağası və xan ın ev adamları yola
salırdı. Elçi doqqaz ağzında ata min ib yola düĢdü.
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AZƏRB AYCAN TARĠXÇĠLĠK ĠRSĠNDƏN
57. MĠRZƏ ADIGÖZƏL BƏ Y. «QARABAĞNAMƏ»
Mirzə Adıgözəl bəy Haqverdi bəy oğlu (1770-1848) tanın mıĢ Azərbaycan
tarixçisidir. Qazax bəyləri nəslindən olan M irzə Adıgö zəl bəy XVIII yüzilin
sonunda Qarabağa köçmüĢ dür. Uzun müddət çar ordusunda xid mət edən M irzə
Adıgözəl bəy 1830-cu ildə kapitan rütbəsində istefaya çıxd ıqdan sonra mahal
naibi və d ivanbəyi vəzifələrində çalıĢmıĢdır. Mirzə Adıgözəl bəyin
«Qarabağnamə» əsəri 1845-ci ildə onun dilindən azərbaycanca yazıya alın mıĢdır.
Əsərdə Qarabağ xanlığ ının siyasi tarixi 1736-cı ildən baĢlayaraq 1828-ci il
Türkmənçay müqaviləsinə kimi izlənilir. A zərbaycan tarixĢünaslığında 18001828-ci illərin hadisələri, xüsusilə 1804-813 və 1826-828-ci illərin Rusiya-Ġran
müharibələrin in A zərbaycanın siyasi həyatına təsiri ilk dəfə bu əsərdə ö z geniĢ
əksini tap mıĢdır. «Qarabağnamə» bircə dəfə (1950) çap olunub. Topluda verilən
parçalar da həmin çapdandır (bax: Mirzə Adıgözəl bəy «Qarabağnamə». B., 1950,
s. 56, 58-59, 61-62, 64 - 67).
Bayat qalasının bina edilməsindən və baĢ verən sair
hadisələrdən bəhs edir
Mərhum Pəhan xan xanlıq adı almağı çox arzu edir və həmiĢə o ali mənsəbə
rəğbət bəsləyirdi 1 . Rüzgarın dərzisi gecə-gündüzün gərdiĢi nəticəsində onun
ləyaqətli vücudunu o qiymətli xələt lə bəzəd i. Beləliklə, xan ö z məqsədinə nail
oldu. O, oturub öz-ö zünə düĢündü ki, haldan-hala girən fələkin hərəkat ına heç
vaxt inan maq, xoĢbəxtliyə və dövlətin art masına qətiyyən bel bağlamaq olmaz.
Her an dəyiĢ məkdə olan fəlakətin qoca qurdunun hiyləgərliyindən, rəngdənrəngə girən çarmıxa alçaq lığ ından qafıl olmaq ağıllı və bilikli adamlara yaramaz.
Bundan sonra çöllərdə vaxt keçirməklə istənilən məqsədə çatmaq o lmaz. YaxĢ ısı
və münasibi budur ki, möhkəm bir bina və qala t ikilsin. Bir hadisə üz verd iyi
zaman ora məskən, tənglik və bolluq vaxt ında isə aman evi olsun; çünki Ģir nə
qədər heybətli olsa da ona bir hin lazımdır. QızılquĢ quĢların padĢahıdır. Bütün

1
Pənah Əli xan (? - 1763) Qarabağ xanlığının banisi, 1748— 1760-cı illərdə Qarabağ xanı.
O, Sarıçalı oymağının CavanĢir tayfasındandır. Pənah Əli xan Otuziki tayfasının baĢçısı, CavanĢir və
Qazağın 20 min həyətinin amiri idi. Nadir Ģahın qoĢun baĢçılarından olan P ənah Ə1i xan qardaĢının
Nadir Ģah tərəfindən öldürülməsindən sonra öz yaxın adamları və tərəfdarları ilə 1738-ci ildə
Qarabağa köçür və Ġran hökmranlığına qarĢı azadlıq hərəkatının rəhbərlərindən biri olur. Nadir Ģahın
öldürülməsindən sonra Qarabağ əyalətini xanlıq, özünü isə xan elan edir.
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quĢlar onun çəngəli qarĢısında acizdirlər. Lakin o da bir yuvada yerləĢməlid ir ki,
düĢmən əzabı du zağından asudə olsun.
Buna görə, gedib Bayatda 1161 -ci ildə (1748-ci il yanvarın 2-dən noyabrın
22-dək. - Red.) qala, səngər, sığınaq və qərargah saldırdı 1 . Sonra, palçıq ları kin və
həsəd suyu ilə yoğrulmuĢ olan CavanĢir və Otuziki əhalisin in ürəklərində ədavət
alovu Ģölələndi və beyinlərində kin havası hücum etdi. Onlar həmiĢə bu dövlətin
yox olması uğrunda son dərəcədə sə'y və qeyrət edird ilər. On lar Xəmsə
məliklərin i də özlərinə həmməslək və müttəfiq et miĢdilər. 2 O zaman bütün

Bayat qalası - Qarabağ xanlığının ilk paytaxtı, 1747—1748-ci illərdə Pənah Ə1i xan
tikdirmiĢdir.
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«XəmsəyiQarabağ»-«Qarabağ beĢliyi» də adlanır)-Xaçın, Vərende, Dizaq, Gülüstan (TalıĢ), Çörəbərd
(Çiləbörd) torpaqlarında yerləĢən kiçik feodal hakimləri. Adları çəkilən beĢ məliklikdən yalnız
birinin hakimləri: Xaçınməlikləri XIII yüzildə yerli Alban nəslindən olan Həsən Cəlalin (Cəlalyanın)
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Xaçın
məliyi Mirzə xan Qarabağ xanının mütt əfıqi olmaqla onun siyasətini müdafıə edirdi. Siyasi
sədaqətinə görə ona pul kəsdirmək icazəsi verilmiĢdi, ancaq pulun üstündə Pənah xanın adı yazılırdı.
Məlik Mirzə xanını oğlu Məlik Allahverdi və nəvəsi Məlik Qəhrəman da onun siyasətini
davam etdirirdilər.
Qalan dörd məlikliyin hakimləri qarabağlı olmayıb gəlmə idilər. Göyçə mahalından qaçqın
kimi gələn Mirzə bəy ġahnəzərli oranın köhnə adlı-sanlı bir nəslindən çıxmıĢdı. O, 1603-cü ildə ġah
Abbasdan «Verəndə məliyi» titulu ala bilmiĢdi. Onun varisi Məlik ġahnəzər də Penah xanın yaxın
müttəfıqi idi, sonralar isə qızını Ġbrahim xana ərə verib onunla qohum ol Dizaq maliyi Yeqan
Ermənistanın Lori vilayətindən köçüb gələrək Qarabağda kök salmıĢ, çox gec - yalnız Nadir Ģahın
fərmanı ilə məlik qoyulmuĢdu. Gülüstan məliyi Usub XVIII yüzilin baĢlanğıcında ġirvan
bəylərbəyinin QutqaĢen sultanlığındakı udinlər yaĢayan Nic kəndindən öz təbəələri ilə Qarabağın
TalıĢ kəndinə köçüib gələn Yəsai nəslindən idi.
Səfəvilər dövlətində Qarabağın erməni məlikləri mərkəzi Gəncə olan Qarabağ bəylərbəyinə
tabe idilər. Nadir Ģahın hakimiyyətinə qarĢı çıxan iri Azərbaycan feodallarını (Qarabağ – Gəncə
bəylərbəyi vəzifəsini irsən əlində saxlayan Qacar Ziyad oğlu nəslini) zəiflətmək məqsədilə Ġran
hökuməti Qarabağ məliklərini bu bəylərbəyinin asıldığından azad etmiĢ, onları birbaĢa Ģah
hakimiyyətinə tabe etmiĢdi; bu zaman məliklər Nadir Ģah hökumətinə can-baĢla qulluq göstərir, ĠranT ürkiyə müharibəsində, Ģah ordusunun taxılla t əchiz olunmasında ona kömək edirdilər. Qarabağ
xanlığı yarandıqdan sonra Ġran ilə gedan azadlıq mübarizəsində verəndə məliyi ġahnəzər, Xaçın
məliyi Mirzə xan və Yeris-mankans katalikosu, P ənah Əli xanın oğlu Ġbrahim Xəlil xanın hakimiyyəti altında birgə ittifaqda çıxıĢ edildilər. Bu birlik azadlıq mübarizəsinin gediĢində mühüm amilə
çevrilmiĢdi. Dizaq, Gülüstan və Çörebard məlikləri isə Qarabağ xanlığına qraĢı müxalifətdə qalıb,
əslinda Ġran hakimlərinin mövqeyinə xidmət edirdilər. Sovet tarixçisi V.N.Leviatov bununla bağlı
yazmıĢdır: «Məliklər Qarabağda feodal dağınıqlığmı saxlamağa çalıĢan qüvvələri təmsil edirdilər.
XVIII əsrin ikinci yarısında bu, olduqca təhlükəli idi. ParçalanmıĢ qüvvələr asanlıqla daha güclü
qoĢunlar olan Ġran və T ürkiyənin hökmü altına duĢa bilərdilər».
Məlikliklərin əhalisi haqda ilk tutarlı statistik məlumat Qarabağ xanlığının ləğv edilməsi ilə
bağlı 1823-cü ildə keçirilən kameral sayımda verilmiĢdir. Həmin sayım üzrə bütün Qarabağ
əyalətində 18 min 563 ailə qeydə alınmıĢdı, onlardan beĢ erməni məlikliyinin payına yalnız 1 min
559 ailə və ya bütün ailələrin 8,4%-i düĢürdü.
1
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Ģirvanda əbədi ixtiyar sahibi və hökmran olan Hacı Çələbiyə ərizələr yazdılar.1
Ona bild irdilər ki, Pənah xan burada taxta çıxmıĢ, qala və səngər tikdirmiĢdir.
Əgər dəfində bir qədər təxir ed ilsə, sonra onun qarĢısında durmaq olmayacaqdır.
Hacı Çələbi də bu hiyləyə aldanıb, fitnəkarlığa baĢladı. Dərbənd, Car və
Balakənədək bütün ġirvanat qoĢununu cəm etdi.
Saysız əsgər və hesabsız qoĢunla, tam bir cəlal və vəsfəgəlməz bir
dəbdəbə ilə gəlib Bayat qalasını dörd bir tərəfdən mühasirəyə ald ı.
Pənah xan da qabaqcadan bütün elata bu əhvalatı bildirmiĢ və hamısın ı
yığıb səngərə dolduraraq, sığnaq et miĢdi. Hacı Çələbi gəld i və mühasirə ilə
məĢğul o ldu. Hər gün muharibə edir, d idiĢib döyüĢməkdən əl çəkinirdilər.
Axırda Hacı Çələbi məqsədinə çat madan, külli zərərlə qayıt maq təbilini
vurdurdu. O, yolla gedərkən dedi: «Pənahxan bu vaxtacan bir sikkəsiz gümüĢ idi,
biz gəldik ona sikkə vurduq və qayıtdıq». Bu söz xalqın dilində və camaat ın
ağzında bir məsəl o laraq qalmıĢdır. 2
Bundan sonra Penah xan düĢündü ki, mən təzəbinə bir ada mam, CavanĢir
və Otuziki elat ı yağı, Xəmsə məlikləri də mənə düĢməndirlər. Mən gərək
möhkəm bir yerdə məskən və mənzil salam. DüĢmən i dəf et məkdə, kahallıq və
fəsad əhli ilə mübarizədə səhlənkarlıq et məyəm. Buna görə Bayat Ģəhərini
dağıtdı və gəlib bir təpənin ətəyində, ġah bulağı adı ilə məĢhur olan Tərnəkütdə
bir qala bina etdi. Bu iĢləri 1165-ci ildə (1751-ci il noyabrın 20-dən 1752-ci il
noyabrın 7-dək) bitirərək, oranı ö zünə məskən etdi. 3
O, Çiləbörd və TalıĢ məlikləri arasındakı çəkiĢmənin art masına sə'y və
qeyrət etdi. Günbəgün onların ittifaq ını pəriĢan və b irliklərinin (t ifaqla rın ın)
binasını viran et məklə məĢğul oldu. Bu zaman, hökmranlıq gözəlinin xu mar
gözlərinə vurulan və məlikliy in gümüĢ baldırlı saqisi ilə qolboyun olmaq fikrinə
düĢən Vərəndə məliki Məlik ġahnəzər, öz əmisi Məlik Hüsnünü fəna
piyaləsindən sərməst etdi (öldürdü). Məliklik sədası ilə cahana səs saldı və
məliklik taxt ına oturdu. Xəmsə məlikləri bu hadisəni eĢitdikdə birləĢərək Məlik
ġahnəzərlə düĢmənçilik et məyi qəti olaraq qərara ald ılar. Onların sən nə üçün
itaəti vacib olan əminə ağ o lmusan deyib, birlikdə onu cəzalandırmağa gərdilər.
Bu dörd melik gelince Melik ġahnezer de Çanaqçıda qala düzeldib, oraya
çekildi.
Xəmsə məlikləri gəlib bütün Vərəndə mahalın ı qarət etdilər. Qalan ı
almaqdan aciz qalaraq, məqsədlərinə çat madan, böyük peĢmanlıqla geri
qayıtdılar. Onlar (ö z aralarında) belə əhd etdilər ki, bahar fəsli gəlib qalanı da
alsınlar.
1
2
3

Hacı Çələbi haqqında bax: qaynaq 59, qeyd 1.
Hacı Çələbinin baĢçılığı ilə Qarabağ xanlığına yürüĢ 1749-cu ildə olmuĢdur.
ġahbulaq qalasının qalığı Ağdam rayonundadır.
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Məlik ġahnəzər özünü zəif və qol-qanadı sın mıĢ gördü. O, gələcəyi
gördüyündən, niyaz ü zünü qul bəsləyən xan ın kandarına sürtdü, itaət sırğasını
qulağına asdı və xid mət kəmərini belinə bağladı. Xan ın huzurunda lazımi
dərəcədə canfəĢanlıq etdi və son dərəcə mehribanlıq göstərdi. Ġndiki ġuĢa
Ģəhərinin yerini mərhum xan ın yadına salıb, ona tərif etdi. Sonra uca Ģanlı xanı
gətirib bu yeri ona göstərdi. O da bu yeri bəyənmiĢ olduğundan, həmin Ģəhərin
binasını qoyub orada məskən etdi 1 . Bu qalanı və möhkəm b inanı düzəldib
ölkənin mərkəzi etdi. Məqri, Güney mahallarını BərgüĢada qədər Qaradağ
hakiminin əlindən alıb özünə tabe etdi. Tatəf və Sisyan mahallarını Naxçıvan hakimindən, Zəngəzur və Qapan mahallarını Təbriz bəylərbəyindən aldı. Kolanıların
məskəni o lub, UĢacıq kəndindən Göycə sərhədinə qədər uzanan Tərtər çayı
sahilindəki yerləri Ġrəvan hakimindən aldı. Gəncə hakimlərinə aid və Xudafərin
körpüsündən Kürək çayına qədər olan yerləri də ö z əlinə keçird i.
Bundan baĢqa Naxçıvan əlindən olub bir minbaĢıya tabe Gəngərli əli,
Gü rcüstandakı Dəmirçi Həsənlilərdən olub, bayraq sahibi və b ir minbaĢıya tabe
Dəmirçi Həsənəli əli, yenə bir minbaĢıdan asılı o lan və Gürcüstanın məĢhur
elatından sayılan Cinni tayfası mərhu m Pənah xanın ədalət, Ģövkət və təntənəsinin sədasını eĢidərək öz xah iĢlərilə onun möhkəm bünövrəli, allah vergisi olan
dövlətinə pənah gətirdilər. Qarabağda yurd və məskən tutaraq böyük bir s ədaqət
və son dərəcə səmimiyyətlə Pənah xana itaət etdilər. Gö zəl sədaqət və
qabiliyyətlərinə görə, uca mərtəbəli xandan son dərəcə hörmət, izzət və
mərhəmət gördülər.
Bunlar tərəfindən heç bir xəyanət tozu uca xasiyyətli xan ın qəlbinin
aynasına oturmamıĢdı. Hallarında qətiyyan üsyan əsəri görünməmiĢdi.
Qarabağ vilayətinin əsl elatı, kənd əhalisindən baĢqa, CavanĢir, Otuziki
və Kəbirlilərd ir. Kəbirlilər də tam bir səmimiyyət və tarifəgəlməz bir sədaqətlə
behiĢtlik xana xid mət et miĢlər.
Axırda, CavanĢir və Otuziki əllərindən bezən elə hallar baĢ verdi ki,
böyük olan xanın ürəyində onlara qarĢı Ģübhə oyandı.
Xəmsə adı ilə məĢhur olan beĢ mahalın hər b irinin ayrı adı vardır. Bu
mahalların sayı beĢ olduğundan onlara Xəmsə adı verirlar, çünki ərəb d ilində beĢ
ədədinə Xəmsə deyirlər.
Bu mahalların b iri - Dizaqdır. Məlikləri Malik Yəgan adla nır. O, Loridən
qaçıb gəlmiĢ, Nadir Ģahın səltənəti dövründə və onun əmrilə məliklik taxtına
oturub hörmət qazan mıĢdır.

1
Qarabağ xanlığının üçüncü və sonuncu paytaxtı Pənahabad Ģəhəri 1751-ci ildə xanlığın
dağlıq hissəsində salınmıĢdı. Yəni paytaxt hərbi-strateji baxımdan daha etibarlı yerdə tikilmiĢdi.
Pənahabad Ģəhəri tezliklə «ġuĢa qalası», «ġuĢa» adlandırıldı.
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Ġ k in c is i - Vərəndədir. Məlikləri Məlik ġahnəzərlilər olmuĢdur. Onlar
daha qədim bir nəslə mənsub və daha çox etibar sahibid irlər. Əsilləri də Göycə
əsilzadələrindəndir. Sonra ora dan qaçaraq, gəlib
Qarabağda Vərəndə
mahalın ın məliklik camından sərxoĢ olmuĢlar.
Üçüncüsü - Xaçındar. Məlikləri Həsən Cəlalyan övladıd ır. (Onlar) riyas ət
gəlininə gözəllik verib, (hökmran olmuĢlar). Bu ailə məliklik mənsəbindən
məhru m olduqdan sonra, bu mahalın müstəqil bir məliki o lmamıĢdır. Buna görə,
məliklik pərisi hər an b ir Ģəxsin məclisinin saqisi olmuĢ və hər vaxt bir hərifi sərxoĢ etmiĢdir. A xırda, mərhu m Panah xan CavanĢirin dövlət günəĢi və Ģövkət
bayrağı riyasət üfüqündən baĢ vurub Qarabağ vilayətinin bütün sahəsini cəlal və
dəbdəbə ilə iĢıqlandırdı. Bu zaman xın zırıstanlı Məlik M irzə xan özünün gözəl
iradə və sədaqətli əqidəsinə görə, bu əbədi dövlət məmurlarının əmrilə məliklik
sikkəsini gü müĢ kimi saf olan adına kəsdirdi. Ondan sonra da oğlu Məlik
Allahverdi və nəvəsi Məlik Qəhrəman «hər kəsin növbəti beĢ gündür» misranın
məzmununca, məliklik bayrağını göylərə qaldırdılar.
Dördüncüsü - Çiləbörd mahalıdır. Məlikləri Məlik Allahquludur. Əsilləri
Mağavizdən gəlməd ir. Bunlar gəlib Çiləbördə məlik olmuĢ, Tərtər çayının
ortasında vaqeən möhkəm bir məmləkətdə yerləĢmiĢlər. Ço x çətin b ir yolu olan
Cermu x qalasını özlərinə məskən, sığ ınacaq və mən zil et miĢlər. Çiləbördə
müstəqil o laraq yiyələn miĢ və böyük bir Ģöhrət qazanmıĢlar. Nadir Ģahla osmanlı
sərəskəri Köprülü oğ lu Abdullah paĢa arasında o lan müharibədə, Məlik
Allahqulu çox Ģücaət və igidlik göstərdi. Nadir Ģah da məliklik xələtin i onun
qabiliyyətli vücuduna layiq görmədi, ona sultanlıq rütbəsi və xələti verd i. O,
(Nadir Ģah) əmr etdi ki, bundan sonra xas və avam camaat ona məlik deyil,
sultan desin. Doğrudan da, onlar dəbdəbəli qədim bir ocağa (ailəyə) mənsub
imiĢlər.
BeĢincisi - TalıĢ mahalıdır. Məlikləri Məlik Usubdur. Əsilləri ġirvandan
gəlmədir. Bir müddət TalıĢ kəndində sakin olmuĢlar. On lardan bir ço xu dəfələrlə
məliklik et miĢdi. Sonralar Məlik Usub Gülüstan qalasını zəbt edib orada s a k i n
olmuĢdur. Mərhum Pənah xanın ilk hakimiyyəti dövründə, Məlik Yegan
övladından olan Dizaq məliki ona düĢmən oldu və allah vergisi olan o dövlətə
qarĢı üsyan elədi. Uzun zaman müharibə oldu və qırğın alovu aralarında Ģölələndi
axırda. Allahın töafiqi və pərvərdigarın kö məyilə mərhum Pənah tam qalib gəlib
o nəsildən bir neçə nəfərini öldürdü. Onların qol-qanadları sındı və pəriĢan
oldular
Vərənd məliklərindən Məlik ġahnəzər nəcib və böyük bir ailəyə mənsub
olub çox varlı id i. Fəsahətli barmaq larımız ənbər saçan qələm vasitəsilə onun
Çiləbördün qısaldılmıĢ adıdır.

239

əhvalatını yu xarıda zikr və bəyan ctdi. Mərhu m Pənah xan və Ġbrahim xanın
mehribanlıq nəzəri, hörmət və mərhəmət gözü həmiĢə Məlik ġəhnəzər və oğlu
Məlik CəmĢidin üstündə olmuĢdur. Məlik ġahnəzərin bir qızı Ġbrahim xanın
arvadı olduğundan, aralarında qohumluq da əmələ gəlmiĢdi. Lakin nəvəsi Məlik
Ulubab Xaçında mü xtəlif kəndlərdən və ayrı-ayrı qəsəbələrdən qoĢun adı ilə
dələduzları cəm etdi. Ballı qayanı səngər edərək mərhu m Pənah xana qarĢı üsyan
qaldırdı. BehiĢtlik mərhu m Pənah xan bu əhvalatı eĢidəndə, böyük bir sürət və
əzəmətlə hərəkət etdi. O, möhkəm səngəri və sığnağı nifaq əhlinin ittifaqı və
ixt ilaf əhlinin ürəyi kimi pozub dağıtdı... Bundan sonra, Xaçın əhli itaət halqasını
qulaqlarına taxıb, sədaqət xələt ini çiyinlərinə saldılar. Ġtaətin aman evinə qədəm
qoyub bir daha düĢmənçilikdən dəm vurmadılar.
BehiĢtlik mərhum Pənah xan ilk hakimiyyəti dövrlərində, Ağoğlanda
yaĢayan Çiləbörd məliki A llahqulu sultan, onunla görüĢmək üçün hüzuruna gəldi.
Bu zaman Naxçıvan hakimi Heydərqulu xan da mərhum Pənah xana qonaq idi. O,
Allahqulu sultanın cəlal, Ģövkət və dəbdəbəsini gördükdə Pənah xana xatırlatdı
ki, belə b ir sultan sənə itaət et məz və iki calal sahibi b ir Ģəhərdə (ölkədə) yola
getməz. Vaxt ın məsləhəti budur ki, xəncərin susuz ağzı onun boğazının qanından
su içsin, Ağoğlanın lalə rəngli güllərini onun gül rəngli qanı ilə boyasın və dünyanı onun nəzərində dar etsin. Mərhu m Pənah xan Heydərqulu xan ın məsləhətini
tamamilə düzgün və etirazsız- bir məsələ hesab edib Allahqulu sultanı öldürtdü.
QardaĢı Məlik Hatəm, Çiləbördün məliklik mü lkünə sahib oldu.
TalıĢlı Məlik Usub bu məlikin (Məlik Hatəmin) kö məkliyilə ö z əmisini
öldürərək məliklik taxtına oturdu. Bunların hər ikisi ittifaq edib ziddiyyət və nifaq
bayrağını qaldırdılar. Cermu x qalasına çəkilərək uzun müddət dava-döyüĢə
kahıllıq et məyib q ırğın və talandan əl çəkməd ilər. Pənah xan da dəfələrlə hücum
etdi və bir ço x tələfat verdi. Qalaları möhkəm olduğuna görə Pənah xan
məqsədinə çatmadan geri qayıtdı. Lakin dağdan aĢağı rast gəldiyi əkin
məhsulların ı zəbt və o rdu atlarının ayaqları altında məhv etdi. Onları ağ ır bir
vəziyyətdə qoydu. Onlar bu kimi ağır hallar qarĢısında dörd il daha möhkəm və
ruh yüksəkliy i ilə durdular. Bu müddət içərisində fitnə və fəsad yolu ilə gedərək
inad və adavət mülkünə hökmran oldular. Hər bir tərəfdən mərhu m Pənah xan ın
əleyhinə döyüĢə gələn xanların əsgərlərinə baĢçılıq et məkdə, qoĢunlarının piĢdarı
olmaqda bir an süstlük və səhlənkarlıq et mirdilər.
Axırda, Pənah xan bunlarla mübarizə meydanını o dərəcədə təng etdi ki,
qaçmağı qərara ald ılar. Vətəndən ayrı düĢməyi xoĢbəxtlik sanıb ö z elat və
təbəələrilə hərəkət yükünü məğlubiyyət dəvəsinə yükləyərək Gəncə tərəfınə
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getdilər. ġəmkir mahalında yeddi il ço x zillət və son dərəcə çətin liklə
dolandılar. 1
ġuĢa qalasının bi na ol unması
və Ağa Məhəmməd Ģahın atası Qacar Məhəmmədhəsən
xanın mərhum Pənah xanl a mühari bəsi haqqı ndadır
Qarabağ vilayətinin ətrafı bir qədər asayiĢ tapıb Xəmsə məlikləri sakit
olmağa baĢlayınca, baĢ qaldıran elatın bəzisi öz mey i və rəğbətlərilə, bəzisi də
zorla mərhu m Pənah xana itaət etdilər. Mərhum Pənah xan Ġranda olan
qarıĢıqlığı eĢitdiyi za man, onun iĢıqlı ürəyinin aynasına belə bir fikir əks etdi ki,
Gən cə, Qarabağ, Ərdəbil və Naxçıvan hakimlərini ö z hökmran lığı alt ına alsın.
Az bir zaman içərisində, bəzilərin i qol gücü ilə, bəzilərin i də elçilər
göndərmək və cürbəcür meh ribanlıqlarla itaətə gətirib, ö zünə tabe etdi. Sarıcalı
Dərgah bəyi Ərdəbil Ģəhərinə höku mət iĢlərini idarə et mək üçün təyin etdi. Gəncə
xan zadələrinə qulluq vərmek və onları qulluqdan çıxart maq da Pənah xanın
əmrilə olurdu. Bir qayda olaraq, adları çəkilən vilayətlərdəki xan ların övladından
bir neçə nəfəri həmiĢə ġah bulağı qalasında girov olaraq saxlanırdı. Bir müddət
keçəndən sonra, Ağa Məhəmməd Ģahın atası Məhəmmədhəsən xan Qacar Ġraq,
Azərbaycan və Mazandaran hüdudlarında istiqlaliyyət qazandı. Bu xəbər
mərhum Pənah xana çatıncaya qədər yuxarıdakı qayda davam etdi.
Mərhum xan ın hüzurunda olan əmirlər onun iĢarəsilə belə məsləhət
gördülər: « Nadir Ģah öldürüləndən sonra, Əliqulu xan və Əmir Aslan sərdarla
aramızda dostluq əlaqəsi və məhəbbət rabitəsi möhkəm id i. Ġndi o la bilər ki,
Qacar Məhəmmədhəsən xan bizimlə pis rəftar etsin, bizə qarĢı ədavət və
düĢmənçilik yolunu tutsun. Ətraf xan larından da xət ircəmlik yo xdur və bu
dövlətlə ürəkdən düĢmən olan çoxdur. Ola b ilər ki, Məhəmmədhəsən xanı təbrik
etsinlər və ona qoĢulub bizimlə müharibəyə giriĢsinlər. Ola b ilsin ki. Qarabağın
rəiyyət və elatı düĢmən qoĢunu atlarının ayaqları altında məhv olsun. ġah bulağı
qalasının müdafîəyə tab və taqəti olmasın. Belə o lan surətdə «hər bir hadisənin
çarəsi qabaqcadan düĢünülməlidir» misrasının məzmununca əqlə və vaxtın
tələbinə münasib xətt-hərəkət budur ki, möhkəm b ir yer və meydan tapıb onlara
Ģəhər və hasar binasını qoyaq, bürc və divar saldıraq. DüĢmən in hücum və
sədəməsindən arxayın o laq».
Yu xarıda iĢarə olunduğu kimi Pənah xan Məlik ġahnəzərlə məsləhətləĢdi.
Onun məsləhəti və bələdçiliyilə, ġuĢa Ģəhərini bina etdi. ġəhərin b ina olunacağı
1
Gülüstan məliyi Usub və Çörəbərd məliyi Hatəm 60-cı illərin baĢlanğıcında öz yaxın adamları və
təbəələri ilə birlikdə Qarabağdan Gürcüstana köçsələr də, 1767-ci ildə hər iki malik Qarabağa qayıtmıĢdı.
Ġbrahim xan onlara daxili iĢlərdə müstəqillik verməyi boyun olmuĢdu.
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yerdə axar su və bulaq yox idi. Ġmtahan üçün bir neçə quyu qazdılar. O
quyulardan su çıxandan sonra, 1170-ci ildə ġuĢa Ģəhərinin binasını qoydular.
ġah bulağında sakin olanları, bir para kənd əhalisini götürüb buraya
gətirdilər. Hər bir kösə yurd və yer verib xalqı sakin etdilər. Sonra Pənah xan ö z
ailəsi üçün uca imarət lər və geniĢ binalar saldırdı. Hünərli ustalar, sənət sahibi və
iĢ bilən memarlar barı, hasar, bürc və divar çəkd ilər. O d ivarların hasarı, bəzi
yerlərdə, indi də durur. Bu Ģəhərin bina edilməsindən bir il keçən dən sonra, Ağa
Məhəmməd Ģahın atası Məhəmmədhəsən xan Qacar Astarabad, Mazandaran və
Gilan v ilayətlərindən daĢların sayından çox və yağıĢın qətrələrindən artıq
qaniçən qoĢun topladı. ġuĢa Ģəhərini almaq məqsədilə hərəkət etdi. ġuĢa qalasına
yaxınlaĢıb Xatun arxında dayandı. O, b ir ço x tədbirlər gördü və hiy lələr iĢlətdi
ki, bəlkə bu vasitə ilə Pənah xanı itaət toruna salıb Qarabağ ovlağının ovçusu
olsun. Lakin Ģahin ovlayan o qızılquĢu (Pənah xanı) h iylə toruna salıb əsir edə
bilməd i. Qarabağın igid ləri onun qoĢununa çox ağ ır zərər yetirirdilər...
58. MĠRZƏ CAMAL CAVANġĠR QARABAĞĠ. «QARAB AĞ
TARĠXÎ»
Mirzə Camal Cavanşir (1773-1853) - tanınmıĢ Azərbaycan tarixçisidir.
Kökçə Qarabağda CavanĢir mahalının feodal əsilzadə zü mrəsindən olan Mirzə
Camal 1797-1822-ci illərdə Qarabağ xanlarının vəziri kimi yüksək dövlət vəzifəsi
tutmuĢ, Kanlığın ləğvindən sonra ko mendant idarəçiliy i tərkibində əyalət
mah kəməsində iĢləmiĢ və 1840-cı ildə istefaya çıxmıĢdı.
Mirzə Camal «Qarabağ tarixi» əsərin i 1847-ci ildə fars dilində
yazmıĢdır. 1855-ci ildə A.P.Berje «Kavkaz» qəzetində bu əsərin rus dilinə
sərbəst və qısaldılmıĢ tərcüməsini çap etdirmiĢdir.
Mirzə Camalın «Qarabağ tarixi»ndə baĢlıca olaraq Qarabağ xanlığın ın
siyasi tarixi-QonĢu Azərbaycan xanlıqları, Ġran, Gürcüstan və Rusiya ilə
münasibətləri öyrənilmiĢdir. Bununla yanaĢı, müəllif əsərdə ict imai-iqtisadi
problemlərə də yer vermiĢ, xan lıqda yaĢayan əhalinin ictimai tərkibi, hərbi
qüvvələrin təĢkili, vergi sistəmi məslələrinə yığcam Ģəkildə to xun muĢdur.
«Qarabağ tarixi» azərbaycanca 1959-cu ildə çap olun muĢdur. AĢağıda
gətirilən parça həmin çap ü zrədir. Mirzə Ca mal Cavanşir. Qarabağ tarixi. B.,
1959, s. 18-20, 24-25, 48-50.
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Mərhum Pənah xanm adı na xanlı q fərmanı yazıl ması və onun
hakimi yyəti haqqı nda
Mərhum Nadir Ģah öldürüldükdən sonra qardaĢı oğlu Əliqulu xan, Adil
Ģah ləqəbilə mərhu m Nadir Ģahın taxtına çıxd ı. 1 Adil Ģah tərəfındən Azərbaycan
ölkəsinə sərdar təyin edilmiĢ, Təbriz Ģəhərində yaĢayan Əmir Aslan xan 2 , Pənah
Xanın Qarabağda olan belə bir Ģöhrət və istiqlaliyyətini eĢitdikdə öz adından ona
[hədiyyə olaraq] at, qılınc və xələt göndərərək, onu Adil Ģaha itaət etməyə dəvət
və təĢviq etdi.
Mərhum Pənah xan onun elçilərinə layiq o lan hörmət və meh ribanlıq
göstərirdi. Ellərin 3 bacarıqlı, mötəbər, adlı-sanlı kənd xudalarından bir neçə
nəfərini elçilərlə birlikdə Əmir Aslanın yanına göndərdi. Çünki hələ belə bir
Ģövkət və dövlət sahibi olan əmirlə düĢmənçilik, ədavət və müharibə et mək vaxt ı
deyildi. [Digər tərəfdən] ətrafda olan bəzi v ilayətlərin xan ları, ü zdə dostluqdan
və sədaqətdən dəm vurduqlarına baxmayaraq, ürəkdə Pənah xan ın p isliy ini
istəyirdilər. Buna görə o, Adil Ģahın dövlətinə itaət et məyə hazır olduğunu və
ona xid mət edəcəyini bildirərək, sədaqətini andıran cavablar və hədiyyələr
göndərdi. Müsəlman tarixi ilə 1161, xristian tarixi. ilə 1748-ci ildə Adil Ģahın
[Pənah xana] xan ad ı vərilməsi və Qarabağ hakimliyi vəzifəsinə təyin edilməsi
haqqında imzaladığ ı fərman qiy mətli xələt, q ızıl yəhərli at və qaĢ-daĢla bəzən miĢ
qılıncla birlikdə Sərdar Əmir Aslanın yaxm adamı vasitəsilə, o zaman yaĢadıqları Bayat qalasına gəlib çatdı. Sərdar Əmir Aslan özü də Pənah xana ayrıca
töhfələr göndərmiĢ, Pənah xan ın elçi sifətilə göndərdiyi kəndxudalara xələt və
bəxĢiĢlər verib, onlara hörmət və mehribanlıq et miĢdi.
Beləliklə, xanlıq və hakimlik adı Pənah xana ilk dəfə mərhu m Nadir
Ģahın qardaĢı oğlu Adil Ģahm fərman ı ilə verilmiĢdir. Az b ir müddətdən sonra
Pənah xana xəbər çatdı ki, mərhu m Nadir Ģahın oğlu ġahnıx M irzə, Adil Ģah
adlandırılan Əliqulu xanı öldürərək, Xorasanda Ģahlıq taxtında oturmuĢ və Ġraq,
Azərbaycan və Fars torpaqlarında qarmaqarıĢıqlıq ü z vermiĢdir. Bu zaman Pənah
xan Gəncə, Ġrəvan, Naxçıvan və xüsusilə Ərdəbil vilayətlərin i ələ keçirmək və o
yerlərin xanlarmı ö zünə tabe etmək qərarına gəldi. A z b ir müddətdə onların bir
parasını zorla, bəzisini isə məktub və elçi göndərmək və ya qohumluq vasitəsilə
öz itaəti altına aldı. Xüsusilə Sarıcah, Dərgahqulu bəyi Ərdəbilə hakim təyin
etdi. Gəncə xan zadələrindən kefi istədiyi adamı höku mət iĢinə təyin edir,

Adilşah - 1747-1748-ci illərdə Ġran Ģahı.
Əmir Aslan xan - 1748 - 1749-cu Ġllərdə Təbriz hakimi (bax: Dəlili H.Ə. Azərbaycanın
cənub xanlıqları. B., 1979, s. 108).
3
«Ellər» dedikdə Qarabağın CavanĢir, Ot uziki, Kəbirli, Dəmirçi-Həsənli, BərgiĢat,
Qarçorlu, Hacı Samlı, Kolanı, Qapan mahal və yerləri nəzərdə tutulur.
1
2
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istəmədiy ini isə vəzifədən çıxardı. O, vilayətlərin xanların ın uĢaqlarından bir
neçəsini girov adı ilə gətirib, ġahbulağı qalasında saxlay ırdı.
Bu vəziyyət, Məhəmməd Həsən xan Qacarın Mazandaran,
Ġraq
və
A zərbaycan
tərəflərində
özünü
müstəqil
elan
etd iyi
günə qədər davam edird i. 1 Höku mət iĢlərini b ir an belə unutma yan mərhu m Pənah xan m iĢgüzar və bacarıq lı adamları, xanın
əmrinə görə məsləhət üçün yığıĢıb dedilər: «Mərhu m Nadir Ģah vəfat etdikdən
sonra bizimlə Əliqu lu xan və Sərdar Əmir Aslanın arasında sülh, ittifaq və
dostluq əlaqələri davam et məkdə idi. Ġndi, ço x mü mkündür ki, belə bir münasibət
və dostluq əlaqəsi bizimlə Məhəmməd Həsən xan arasında olmasın. Ət raf
xanlarından da bir o qədər xətircəm deyilik. Onların Məhəmməd Həsən xanı
üzərimizə təhrik edərək, onunla birlikdə bizə qarĢı çıxacaqları ehtimalı vardır.
[Belə bir vəziyyətdə] Qarabağın elləri, adlı-sanlı adamları qızılbaĢ qoĢununun
ayağı altında paymal olar, biz is ə ġahbulağı qalasında elə b ir qüvvətli düĢmənin
və ətraf xanların qarĢısında müqavimət göstərə bilməy ib, bütünlüklə qırılarıq.
Ona görə bu iĢin əlacım qabaqcadan görmək lazımdır. Biz gərək dağla rın içində,
möhkəm və keçilməz yerdə elə bir əbədi və sarsılmaz qala t ikək ki, onu güclü
düĢmən belə mühasirə edə bilməsin. Qalanın b ir tərəfi dağlarda o lan ellərin
üzünə daima açıq o lmalı və mahallarla rabitəmiz, əlaqəmiz [bir an belə]
kəsilməməlid ir».
Bu məsləhəti həmiĢə xeyirxahlıq göstərən Məlik ġahnəzər bəyə söylədilər
və onun məsləhəti və bələdçiliyi ilə ġuĢa qalasını tikmək qərarına gəldilər. Xanın
bir neçə nəfər bilici və məlu matlı adamı gedib, qalanın yerini və ətrafını yo xlad ı.
Qalanın içində iki-üç bulaqdan baĢqa axar su yox idi. Bu bulaqların suyu is ə qala
camaatına kifayət etməzdi. Ona görə, gü man gələn yerlərdə quyu qazd ırıb,
müəyyən eləd ilər ki, buranın b ir ço x yerlərində su quyuları qazmaq mü mkündür.
Bu xəbəri mərhum Pənah xana çatdırd ılar. [Xan] sevinərək, bir neçə nəfər ö z
yaxın adamı ilə buraya gəldi, yerlə tanıĢ olub, əzmlə qalanın b inasını qoydu.
Ġslam tarixi ilə 1170-ci, xristian tarixi ilə 1754-cü ildə ġahbulağı qalasının
sakinləri o lan bütün rəiyyətləri - əyanın, məliklərin, mü lazimlərin, ellərin və bir
para kəndlərin kənd xudalarının ailələrini köçürüb, bu qalanın içində yerləĢdird i.
o vaxta qədər burada yaĢayıĢ evləri yo x id i. Bura, Ģərq terəfdə, qalan ın alt ı
verstliyində yaĢayan ġuĢa kəndi əhalisinin əkin yeri və otlağı idi.
1
Məhəmməd Həsən xan Qacar (? - 1759) - Nadir Ģahın ölümündən sonra Ġranda hakimiyyət
uğrunda mübarizə aparan sərkərdələrdən biri. I ġah Abbas XVII yüzilin baĢlanğıcında qızılbaĢların
gücünü azaltmaq məqsədilə qacarları üç hissəyə bölüb onların birini Xorasanda, baĢqasını Astrabadda
(Qorqan çayı üzərində), üçüncü hissəsini isə Qarabağda, Gürcüstanla sərhəd rayonlarında yerləĢdimiĢdi.
Ġranın siyasi həyatında bu üç qoldan Qorqan qacarları daha fəal mübarizə apanrdılar. Məhəmməd Həsən
xan Qacar bu qoldandır.
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Xalqı yerləĢdirib, hamıya, xüsusilə özü üçün yurd və imarət müəyyən
etdikdən sonra mahir ustalar, ağıllı, iĢgüzar adamlarla qalanın hasarını çəkd ird i.
Mərhum Pənah xanın t ikd irdiy i hasar indi xarab olmuĢdur. Yalnız b əzi yerlərdə
divarın qalıqları görünür.
Qalan ın tikiliĢindən bir neçə il keçdikdən sonra Ağa Məhəmməd Ģahın
atası Məhəmmədhəsən xan Qacar Ġraq və Azərbaycan qoĢunu ilə ġuĢa qalasını
almaq və mərhu m Pənah xanı özünə tabe et mək məqsədilə Arazdan keçib
qalanın dörd ağaclığında çadırlar qurdurdu. Mərhu m Pənah xanı tabe et mək və
beləliklə ġuĢa qalasını ələ keçirmək üçün ço x düĢündü, tədbirlər tökdü. Bir ay
orada oturdu. Lakin bu qədər ço xlu qoĢun ilə qalaya yaxınlaĢa bilməd i. Əksinə,
Qarabağın qoçaq əhalisi Məhəmməd Həsən xan ordusunun at-qatırını və baĢqa
mal-qarasın ı istər açıq, istərsə də gizli surətdə qarət edərək, onun qoĢununa çoxlu
ziyan vurdu.1
Mərhum Ġbrahi m xanın hakimiyyəti 2 və o zamanın
qaydaları və hadisələri haqqında
Mərhum Ġb rahim xan müs əlman tarixi ilə 1174, xristian tarixi ilə 1756-cı
ildən 1221 (1806)-ci ilə qədər Qarabağ hökuməti taxt ında oturmuĢ, Ġran və Ru m
padĢahlarına itaət et mədən və boyun əymədən müstəqil hökmranlıq et miĢdir.
Onun hökmü və fərmanı ġirvan, ġəki, Gəncə, Ġrəvan, Naxçıvan, Xoy, Qaradağ,
Təbriz, Ərdəbil v ilayətləri, hətta Marağa, Ġraq və A zərbaycan sərhədi olan
Qaplanku luda belə iĢlərdi. Vilayətlərin xan ları mərhu m Ġbrah im xanın hökmü və
əmri ilə təyin edilər və ya vəzifəsindən götürülərdi. O, Avar və Dağ ıstan valisi
Ümmə xan Nusal xan oğlunun möhtərəm bacısnı alaraq onunla qohum olmuĢdu.
Zərurət zaman ı Ġbrah im xan Dağıstan və ləzgi v ilayətindən qoĢun istəyərək, onu
Ümmə xan və baĢqa sərkərdələrlə b irlikdə Qarabağ vilayətinə gətirib ö z övlad ı,
sərkərdələri və Qarabağ qoĢunu ilə lazım gələn yerlərə göndərir, istədiyi adamı
tənbeh edər və itaəti altına alardı.

1
1755—1756-cı illərdə Ġsfahanı və Gilanı ələ keçirən Məhəmməd
Həsən xan Qacarın hakimiyyətini bəzi Azərbaycan xanlan tanısa da. Pənah Əli xan öz müst əqilliyini
itirmək istəmədiyindən ona inadlı müqavimət göstərmiĢdi. (Кузнецова H.A. Göstərilən əsəri, s. 11),
1757-ci ildə Məhəmməd Həsən xan Qacar Qarabağa hücum edir, ġuĢa qalasını 1 ay mühasirədə
saxlamasına baxmayaraq ala bilmir və geri çəkilir (Dəlili H.Ə. Göstərilən əsəri, s. 114).
2
İbrahim Xəlil xan Cavanşir (1726-1806) - 1762-1806-cı illərdə Qarabağ xanı.
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Ġbrahim xanın nizam-intizamı və haki miyyəti
zamanında olan qaydalar haqqı nda
Qarabağın bütün elləri adları dəftər və siyahıda yazılmıĢ atlı qoĢundan
ibarət id i 1 . Zərurət zamanında mahalların və kəndlərin piyada tüfəngliləri mahal
məlikləri ilə b irlikdə qoĢun sıralarında hazır olurdular.
Qarabağ ellərindən tövcü pulu 2 və məhsuldan malcahat 3
alın mazd ı. Lakin mahallardan və kəndlərdən hər il malcahat və
tövcü yığılırd ı. Hərdən bir Dağ ıstandan ləzg i qoĢunu gətirild ikdə ləzg i qoĢununun məvacibini ödəmək və ləzginin it miĢ və ya
ölmüĢ atının əvəzin i vermək üçün ellərdən tövcü pulu, sursat4 , taxıl, qoyun və
mal alınardı. Adları nökər 5 və qoĢun dəftərində qeyd olunmayan ailələrin nökər
və qoĢun əhlindən, habelə adları dəftərdə qeyd olun muĢ nökər və qoĢun əhlindən
heç bir Ģey alın mazdı. Onlar məaf 6 id ilər. On ların taxılı, atı və baĢqa ehtiyacı
xanın öhdəsində idi. QoĢunun hər bir nökəri (nəfəri) b ir evə təhkim o lunmuĢdu.
O ev həmin nökər və at lın ın ehtiyacını təmin et məli idi.
Mərhum Ġbrahi m xanın gəliri
[Ġbrahim xan ın] gəliri mahalların və kəndlərin taxıl və ipəyindən alınan
malcəhətdən və əkin yerlərində xana məxsus olan kotanlardan [istifadə
edilməsi üçün alınan vergidən] ibarət idi. Hətta yadımdadır, b ir dəfə mərhu m
Ġbrahim xanın ö zünə məxsus olan cütləri və kotanları hesab edirdilər. Məlu m
oldu ki, xan ın cüt və kotanı bütün Qarabağ əhlinin cüt və kotanı qədərdir;
hətta onlardan iki cüt də artıqdır. Bütün bu qədər taxıl və mal-qara qoĢuna,
saraya, hərəmxanaya, nökərlərə, əmələlərə 7 və qonaqlara sərf olunardı.
Bunlardan əlp və [xan ın] icarə, peĢkəĢ, Qarabağ ixracat ı və sikkəxanadan
1
«Dəftər və siyahı» (dəftər-i müfəssəl) - maliyyə idarəsinin tutub iĢlətdiyi vergi siyahıları.
Bu «dəftərlərdə» hər bir əyalətin inzibati-ərazi bölgüsü, vergi vərenlərin adbaad sayı, onların ailə
vəziyyəti, vergi və mükəlləfıyyətlərin adlan, miqdarı, bu və ya baĢqa kənddən toplanan vergilərin
ümumi məbləği haqda məlumat vərilirdi.
2
Tövcü pulu - gümüĢ pulla 3 manatdan 6 manatadək.
3
Malcahat - vergi; dənli bitkilərdən - taxıl, arpa, düyü və s. məhsulun onda biri
(Kolonialğnaə politika..., ç. II, s. 62-63.).
4
Sursat - monqolcadır; Qarabağ xanlığında qoĢunun ehtiyacları üçün rəiyyətlərdən yığılan
ərzaq və yem.
5
Nökər - monqolcadır; burada xan ordusunda xidmət edən hərbi nökərlər nəzərdə tutulur.
6
Məaf - ərəbcə «azad olunmuĢ» deməkdir; vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad edilmiĢ Ģəxs,
tayfa, icma, kənd, Ģəhər ünvanına iĢlənirdi.
7
Əmələ - günəmuzd, ağır fıziki iĢlə məĢğul olan Ģəxs; Qarabağ xanlığında əkinçiliklə
məĢğul olan, ehtiyac duyulduqda hərbi qulluğa çağırılan mükəlləfıyyətli kəndlilər (Петрушевский
И.П. Göstərilən əsəri, s. 374).
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gəliri o lurdu və [ona] Azərbaycan vilayətlərindən cinslə, pulla ço xlu peĢkəĢ
göndərərdilər.

59. KƏ RĠM AĞA FATEH. «ġƏKĠ XANLARININ MÜXTƏSƏR
TARĠXĠ»
Kərim Ağa Fateh (? - 1858) - Kərim Ağa ġəkixanov Hacı Çələbinin
kötücəsi, qısa müddət ġəki xanı o lmuĢ Fətəli xanın oğludur. Ədəbi təxəllüsü
«Fateh»dir. Kərim Ağa Fateh «ġəki xan larının mü xtəsər tarixi» əsərin i 1829-cu
ildə azərbaycanca yazmıĢdır. Lakin 1858-ci ildə Peterburqda çap edilmiĢ «Əlintixabat-ül-Bəhiyyə» adh topluda B.Dorn bu əsəri yanlıĢ olaraq Hacı Əbdüllətif
Əfəndinin adına çıxmıĢdır. Bu yalnıĢlıq əsərin 1929-cu il çapında da get miĢdir.
Yaln ız bu çapdan sonra görkəmli A zərbaycan alimi Səlman Mümtaz əsərin
müəllifin Kərim Ağa Fateh olduğunu aydınlaĢdıra b ilmiĢdir. 1958 -ci il çap ında
əsərin müəllifi düzgün olaraq art ıq Kərim Ağa Fateh göstərilmiĢdir. AĢağıda
gətirilən parça da bu çap üzrə verilmiĢdir: Kəri m Ağa Fateh. ġəki xan larının
mü xtəsər tarixi. - «ġəki xanlığının tarixindən». Red., F.Babayev. B., 1958, s. 1517.
O vaxt Hacı Çələbi 1 də [hələ] Həccə get məmiĢmiĢ, adına Çələbi
deyərlərmiĢ. Xalq bunu vəkil edib, padĢahın hüzuruna göndərərlər. ġah 2 buna
fərman verib, ġəki mahalına vəkil 3 edər ki, Məlik 4 Nəcəf 5 bunsuz rəiyyətə qulluq
qulluq həvalə eləməsin. Fərman alıb, ġəkiyə gəlir, ad ına vəkil Çələb i deyibdirlər6
deyibdirlər 6 [O,] Məlik Nəcəfi qoymazmıĢ ki, sünni əhlin b ihəq yerə incitsin.
Məlik Nəcəf bundan ürəyi kinli, ədavətli olub, bəhanə axtarırdı ki, bunu Ģahın
yanmda sahibi-təqsir eləsin. Neçə vaxt bundan keçəndən sonra məlik, Ģah yanına
gedər.7 ġah da Ġran-Xarabda1 imiĢ. ġaha ərz elə ki, Çələbi məni qoymur ki, Ģahın
Hacı Çəhbi - 1743-1755-ci illərdə ġəki xam.
Ġran Ģahı Nadir (1736 -1747) nəzərdə tutulur.
3
Vəkil - ərəbcə inanılmıĢ, etibar edilmiĢ Ģəxs, Ġran Ģəhlarının əyalət hakimləri yanında
nümayəndəsi; maliyyə iĢlərinə baxan yüksək rütbəli məmur.
4
Məllk - ərəbcə hökmdar mənasındadır. Xilafət dövründən asılı qeyri-müsəlman hakimlərin,
sonralar yerli müsəlman dövlət baĢçılarının titulu olmuĢdur. Səfəvilər dövründə ġəkidə irsən atadan
oğula, qardaĢdan qardaĢa keçən vəzifə olmuĢdur.
5
Məlik Nəcəf (1737-1739) - Məlik Nəcəfqulu ġəki mahalının məliki qardaĢı Əlimərdan bəyin
vəfatından sonra ġəki kəndxudalarının razılığı ilə 1737-ci ildə Nadir Ģah tərəfındən ġəkiyə məlik
təyin edilmiĢdi (Musəvi T.M. Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli sənədlər. XVI-XVIII əsrlər.
Bakı, 1977, s. 33 və bu kitabda gətirilən qaynaq N° 49).
6
Hacı Çələbinin ġəki mahalına vəkil qoyulması çox güman ki, 1738-ci ildə olmuĢdur.
7
Məlik Nəcəfqulunun vəkil Hacı Çələbidən Nadir Ģaha ilk Ģikayətinin ili
aydınlaĢdırılmamıĢdır.
1
2
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Ģahın qulluğun rəiyyətə buyuram. ġahın qulluğunu tutmurlar. Nə ö zü qulaq asır,
nə xalqı qoyur. ġah qəzəbnak olub, Çələbin i istər, Çələb i Ģahın qulluğuna gedər.
ġaha bunun gəlməyi məlu m o lur. Hüzura istər. Məlik də hüzurda varmıĢ. ġah,
Çələbiyə acıqlanıb ki, mənim qulluğu mu nə üçün qoymursan əmələ gələ. Bunu
öldürün! Çələbin in boğazına kəndir salırlar. Bu halda, kəndir boğazında, ərz
eyləyər ki, baĢına dönüm, mən im təqsirim nədir, bihəq yerə mən i öldürürsən?
ġah buyurur ki, məlik deyir: Çələbi qoy mur Ģahın qulluğu əmələ gələ. Ərz ey lər
ki, sənə fəda olu m, məsə-lən, Ģahdan bir qulluq gəlsə, məlik dörd-beĢ qulluq da
onun üstünə qoyub rəiyyətə həvalə eylər. Mən deyirəm ki, Ģah məni vəkil
edibdir. Razı olmaram ki, Ģahm rəiyyəti[n i] əbəs yerə xarab eləyəsən. Məlik bu
səbəbdən xilaf yerə ərz eylər. Rəiyyət padĢahın ixtiyarındadır.
Məlik bu sözdən ço x qorxub? ġah məlikə ço x qəzəbnak o lub, Çələb ini
mürəxxəs eləyib, irəlikindən artıq hökm verib, Çələbi Ģahın hüzurundan çıxıb,
fərmanın alıb, ġəkiyə gəlir və məliki də ço x söyüb, ġəkiyə göndərir. ġah, gecə
fikir eləyib, ö z əmirlərinə buyurur ki, mən im hüzuru mda b ir kəsin həddi yoxdur
ki, nəfəs çəkə, Ģəkili Çələbi nə cürət sahibi varmıĢ ki, boğazında kəndir cürət
eləyib bu ərzləri mənə elədi. Heç sözün yanılmadı. Əlbəttə bundan bir xəta əmələ
gələcək. Mən im zənnim xəta o lmaz.
Bir neçə vaxtdan sonra məlik Hacı Çələbidən yenə pis sözlər Ģaha ərz
elər. 2 ġah mühəssil) 3 göndərir ki, Hacı Çələbidən yü z tü mən 4 cərimə alın.
Mühəssil gəlib Hacı Çələbidən pulu istər. Vermənəm, cürmü m nədir ki, cərimə
verim, vermənəm [deyər]. Bir neçə gün keçər. Sonra mühəssil deyər ki, pulu vər,
yoxsa güclə döyərəm, allam. Hacı ġey xəli ki, Hacı Çələbin in əmisidir, deyər: ey
Çələbi, Ģahın nökərı ilə yüzləĢmə, pulu vər. Hacı Çələbi verməz, Hacı ġey xəli
çox dövlətli imiĢ. Oğ luna deyər ki, get evimdən pııl gətir, cərimən i vərək. Hacı
Çələbi deyər: sən də vərmə. Hacı ġey xəli onun sözünə baxmaz. Gəti-rər, pulu
vərər. Mühəssil cəriməni alır, gedir. ġaha burda keçən iĢləri ərz eylər ki, Hacı
Çələbi pulu vermirdi, əmisi verdi. Onu da qoymurdu. Sö zünə baxmadı və verdi.
Bir neçə vaxtdan sonra Məlik Nəcəf, padĢaha Hacı Çələbidən yenə təqsir
ərz ey lər 5 . ġah bu dəfə Hacı Çələb ini istər ki, hüzu ra gəlsin. Adam gəlir Hacı
Çələbiyə leyər. Hacı Çələbi bilir ki, bu dəfə yenə Ģah buna Ģübhə edəcək. Hacı
Çələbi, hər nə ki, sünni əhlinin böyükləri və yüzbaĢıları var, xəlvət yığıb, cəm
eylər. Deyər ki, Ģah məni istəyibdir, amma bu dəfə getsəm, bilirəm ki,
gəlməyəcəyəm. Nə deyirsiz. Bunlar tamamən deyərlər ki, sən getsən biz
Ġran - Xaraba Dərbənd yaxınlığında yer adıdır.
Bu Ģikayətin də ili bəlli deyildir.
3
Mühəssil - ərəbcə vergi toplayan məmur bildirir. Səfəvilər dövründə Ģah xəzinəsi üçün pul
toplayan məmurlar (Musəvi T.M. Bakı tarixinə dair fars dilli sənədlər. Bakı, 1966, s. 41).
4
T ümən 10 min dinara bərabər idi (bax: qaynaq № 24, qeyd 2).
5
ġikayətin ili bəlli deyil.
1
2
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QızılbaĢın qulluğuna tab və taqət gətirmənik. Səni get məyə qoymanıq. Deyər:
Pəs indi mən nə desəm elə elərsis? Deyərlər: Eylərik.
Sabahdan Hacı Çələbi sünni əhlinin böyüklərini və rəĢidlərini götürüb,
gedib Məlik Nəcəfı b ir para övlad ları ilə qırıb ö ldürürlər. 1 Təmamən cəm o lub,
tarixi-islamiyyə min yüz əlli alt ıda olanda Hacı Çələbin i özlərinə hakim ed ib,2
Gələsən-görəsənə gedib, sığnaq elərlər 3 . Bu əhvalatı padĢaha ərz elərlər. ġah,
qoĢun göndərib, gəlib DaĢbulaq kəndinin yanında Kotan-düzü deyərlər, orada
ordunu qoyub, bir para zübdə (seçmə) qoĢun götürüb, Gələsən-görəsən tərəfınə
gedər4 . Ço x dava elərlər. Hər iki tərəfdən ço x adam ölər. Hətta Ģahın qabağında
piĢxid mətin i urarlar. ġahın ü məraləri ərz elərlər ki, sənə fəda o laq, b ir para ac,
bimənfəət adamlardan ötrü qoĢunu nə hacət qırdırasan. Sonra, Ģah qəbul edib,
qayıdıb ordusunda bir para vaxt dəgləĢüb [əğləĢüb] sonra gedib, o bir ildə genə
gəldi 5 .
Xülaseyi-kəlam, üç il Hacı Çələbi ġəki əh li ilə Gələsən-görəsəndə oturub,
çox ac lıq və tənglik çəkibdirlər. Sonra Ģah çıxıb gedib. Bunlar da No xuya
düĢübdürlər 6 . ġah gedib, Xorasanda Ģahı öldürübdürlər. Ġranda məxĢuĢluluq ço x
olubdur. Hacı Çələbi ço x böyük olub 7 , Təbriz vilayətinəcən bunu qulluq
edibdirlər.

IV BÖLMƏ
Məlik Nəcəfqulunun öldürülməsi və Ġran zülmünə qarĢı ġəki mahalında üsyan əsərdə
göstərildiyi kimi, hicri 1156 - miladi 1743-cü ildə deyil, çox güman 1739-cu ilin baĢlanğıcında ġəki
mahalında məlik Nəcəfqulu artıq hakim olmamıĢdır. 1739-cu ildən baĢlayaraq ġəki ölkəsinə qabaqkı
hakimin qardaĢı oğlu Cəfər məlik qoyulmuĢdu. T arixĢünaslıqda yeni olan bu fikir haqda bax: Musəvi
T.M. Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli qaynaqlar, s. 36.
2
Hacı Çələbi məlik Nəcəfqulunun öldürülməsindən sonra çox güman ki, ġəkidə çox qala
bilməmiĢ, Gələsən-görəsən qalasına çəkilərək mübarizəni davam etdirmiĢdir (Musəvi T.M. Orta əsr
Azərbaycan tarixinə dair farsdilli sənədlər, s. 38).
3
Gələsən-görəsən qalası ġəki Ģəhərindən 8 km arah KiĢ kəndi yaxınlığında, sıldırım qayalıq
üzərində yerləĢirdi (İsmayılov M. ġəki. Bakı, 1982, s. 18).
4
Nadir Ģah 1744-cü il noyabrın sonunda və ya dekabrın baĢlanğıcında ġəkiyə qoĢun yeridir.
5
Nadir Ģah ġəki üzərinə 1745-ci il fevralın 13-də hücuma keçmiĢdir.
6
Hacı Çələbi iki illik mübarizədən sonra Gələsən-görəsən qalasını tərk etməyə və
mübarizəni dayandırmağa məcbur olur. Lakin Nadir Ģah Ģakililərin mübarizə əzmini nəzərə alaraq
Hacı Çələbini vəkillikdən azad etməmiĢdi.
7
«Hacı Çələbi çox böyük olub» sözləri onun xanlığı illərində Azərbaycanda siyasi
hegemonluq əldə etməyə çalıĢmasına iĢarədir.
1
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XIX YÜZĠLĠN SƏNƏDLƏRĠ
60. KÜRƏ KÇAY MÜQAVĠLƏS Ġ (« ANDLI ÖHDƏLĠK»)
Tarixi ədəbiyyatda Kürəkçay müqaviləsi kimi bəlli olan bu sənəd XIX
yüzilin baĢlanğıcında Rusiya-A zərbaycan siyasi münasibətlərinə dair mühü m
rəsmi qaynaqlardan birid ir. Müqavilə Qarabağ xanlığ mm hökmdarı Ġbrahim xan
və Rusiya imperiyası qoĢunların ın Qafqazda baĢ ko mandanı general
P.D.Sisianov arasında 1805-ci il may ın 14-də bağlan mıĢdır. Bu müqaviləyə görə,
Qarabağ xan ı Rusiya çarın ın vassalı olmağına razılıq verir, üçüncü xarici
dövlətlər ilə müstəqil münasibətlər saxlamaq hüququndan Rusiya çarın ın xey rinə
imtina ed ir, çar xəzinəsinə hər il 8 min çervon bac verməyi öhdəsinə götürür.
ġuĢa qalasmda və xanlığ m ərazisində Rusiya qoĢun dəstələri yerləĢdirilmiĢdi.
Ġbrahim xan öz nəvəsini Tiflisə baĢ ko mandanın qərargahında girov saxlamaq
üçün göndərməli idi. Çar qoĢunları general-leytenantı hərbi rütbəsi alan Ġbrah im
xan birbaĢa çar baĢ ko mandanına tabe edilirdi. Bununla yanaĢı, çar höku mət i
xanın və onun qanuni varislərinin daxili idarə et mək hüquqlarına heç vaxt
toxun mayacağını öhdəsinə götürürdü. Beləliklə, Kürəkçay müqaviləsi ikitərəfli
dövlətlərarası münasibətləri siyasi yolla, savaĢsız həll et miĢ bir sənəddir.
Kürəkçay müqaviləsi 1822-ci ildə, yəni 17 il keçd ikdən sonra Qarabağ xan lığ ının
çar höku məti tərəfindən ləğv edilməsi ilə rəsmi qüvvəsini it irmiĢ oldu.
Kürəkçay müqaviləsinin mətni ilk dəfə general Sisianovun çar I
Aleksandrın adına 22 may 1805-ci il tarixli «tam sədaqətli» raportunda olduğu
kimi gətirilmiĢdir. Raporrun mətni isə ö z növbəsində «Qafqaz Arxeoqrafıya
ko missiyasınm toplad ığı aktlar»ın II cildində çap edilmiĢdir (bax: Акты
собранные Кавказскои Ар хоаграфическои Комиссей, т. II. По д ред. А.
Берже. Тиф лис, 1868, сяняд 1436, c. 702-705). Həmin çap üzrə də
azərbaycancaya çevrilmiĢdir.
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ANDLI ÖHDƏLİK 1
AĢağıda adı çəkilən mən, qadir A llah, böyük peyğəmbərimiz
Məhəmməd... qarĢısında Ġ.Ə. (imperator əlahəzrət i. - Red.) - nə; ö zü mün həqiqi
və əsl lütfkar [hamisi] böyük Aleksandr Pavloviçə, Bütün Rusiyanın mütləq
hökmdarına 2 və bütün Rusiya taxt-tacının təyin olunacaq Ġ.Ə. vəliəhdə sədaqətlə
və ürəkdən qulluq edəcəyimi və hər Ģeydə itaət göstərəcəyimi, ö z can ımı, son
damla qanıma qədər əsirgəməməyi istəyirəm və buna borclu olduğum haqda söz
verir və and içirəm...
Traktatın lay ihəsi
Qadir Allah naminə
Biz, yəni ġuĢalı və Qarabağlı Ġbrah im xan və Bütün Rusiya qoĢunlarının
infanteriya generalı 3 , Qafqaz müfəttiĢliyin in infanteriya müfəttiĢi kn. Pavel
Sisianov 4 - olduqca mərhəmətli böyük Ġ.Ə. A leksandr Pavloviçin verd iyi tam
səlahiyyət və ixtiyarla Allahın kö məyi ilə ġuĢalı və Qarabağlı Ġbrahim xan ın
bütün ailəsi, nəsli və ö lkəsi ilə Bütün Rusiya imperiyasının və indi bəxtiyarlıqla
hökmranlıq edən böyük Ġ.Ə. Aleksandr Pavloviç və onun yüksək varislərin in
əbədi təbəəliyini qəbul et məsi məsələsinə baĢlayaraq aĢağıdakı Ģərtləri bağladıq,
qərara ald ıq və imzalad ıq:
Birinci maddə
Mən, ġuĢalı və Qarabağlı Ġbrahim xan öz adımdan, varis lərim və
vəliəhdlərim adından Ġran və ya hər hansı bir dövlətin hər cür vassallığından və
ya hər hansı ad altında olsa da, hər cür asılılığından təntənəli surətdə həmiĢəlik
imtina ed irəm və bütün dünya qarĢısında bununla bildirirəm ki, mən ö zü m və
varislərim ü zərində Bütün Rusiyanın böyük Ġ.Ə.-nin və onun yüksək varislərinin
və vəliəhdlərin in ali hakimiyyətindən baĢqa heç bir dövləti hakimiyyətin i

1
«Andlı öhdəlik»: mətndə «Клятевенное обешание » yazılmıĢdır. Bu söz birləĢməsini biz
«and içib üzərinə öhdəlik götürmək, söz vermək» anlamında iĢlədirik.
2
Aleksandr Pavloviç - çar I Aleksandr (1801-1825).
3
İfanteriya generalı - piyada qoĢunları generalı.
4
Knyaz P.D.Sisianov - 1802—1806-cı illərdə Rusiyanm Qafqazda baĢ komandanı, eyni
zamanda «Gürcüstan hökumətinin» (1801-ci ildə Kaxet və Kartli çarlıqları ləğv edilib Rusiyaya
qatıldıqdan sonra Gürcüstanda rus idarəçiliyi belə adlamrdı. «BaĢ hakimi» Kökcə XVIII yüzildə
gürcü çarı VI Vaxtanq ilə birlikdə Moskvaya köçmüĢ gürcü əsilzadələrindən Pat SisiaĢvilinin
nəvəsidir. Sovet tarix ədəbiyyatında çarizmin hərbi-müstəmləkə siyasətinin qatı tərəfdarı kimi
qiymətləndirilir.
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tanımıram, həmin taxt-taca sədaqət vəd edirəm, çünki onun sadiq quluyam və bu
haqda, adətə görə, müqəddəs Qur'ana and içməliyəm.
İkinci maddə
Ġ.Ə.zati-aliləri [xan] həzrətlərin in belə səmimi söz verməsini qəbul
edərək, ö zünün və vəliehdlərin in adından Ġmperator sözü ilə vəd edir və söz verir
ki, onlar zati-aliləri ġuĢalı və Qarabağlı Ġbrah im xandan və onun varislərindən öz
sadiq təbəələri kimi mərhəmət və nəcib havadarlığ ını heç vaxt əsirgəməyəcəklər, buna sübut olaraq Ġ.Ə. zat i-alilərin in (xanın. - Red.) və onun
varislərinin ölkəsinin bütövlüyünün saxlanılmas ma öz imperator zəmanət ini
verir 1 .

1
«Andlı öhdəliyin»
ikinci bəndi Rusiya təbəəliyinə keçən
Qarabağ
xanlığının
siyasi
statusuna toxunduğu
üçün
birinci
bənd
ilə
yanaĢı
çox
böyük dəyər kəsb etməkdədir. Doğrudur, çar hökuməti 14 may 1805-ci il
müqaviləsini pozaraq 1822-ci ildə Qarabağ xanlığını bir siyasi amil olmaqla ləğv edib onu
imperiyanın sıravi «əyalətinə» çevirdi. Ancaq Ġbrahim him xanın və onun varislərinin «ölkəsinin
bütövlüyünün saxlanılmasına imperator zəmanəti» vermiĢ olan çar hökuməti Qarabağ xanlığı
ərazisini
dövlət
idarəçilik
baxımından
qalan
Azərbaycan
əyalətlərindən
ayırmıĢdı: 10 aprel 1840-cı il qanununa kimi keçmiĢ xanlığın ərazisi rəsmən
«Qarabağ
əyaləti»
adlandırılır,
qalan
Azərbaycan
torpaqları
ilə
birlikdə
«Zaqafqaziya müsəlman əyalətləri» hərbi dairəsinin rəisi tərəfindən idarə olunurdu (bu rəisin
iqamətgahı da Qarabağda, ġuĢa Ģəhərində yerləĢirdi). Buna görə Rusiya imperatorluğunun dörd
baĢlıca nazirliyi: hərbi, xarici iĢlər, daxili iĢlər və maliyyə nazirlikləri tərəfindən çap edilmiĢ
dördcildilik «Обозрение Российских» kitabında Qarabağ «müsəlman əyalətləri» bölməsində
verilmiĢdir. BaĢqa cür ola da bilməzdi, çünki Qarabağ xanlığı bir erməni əyaləti kimi yox, məhz
Azərbaycan
dövləti
olan
xanlıq
kimi
Rusiya
tərkibinə
qatılmıĢdı.
Belə
olmasaydı, xaçpərəst ermənilərə «rəğbətlə» yanaĢan I Nikolay höküməti Qarabağ torpaqlarını
qonĢuluqda yerləĢən «Erməni vilayəti» tərkibinə asanlıqla qata bilərdi.
1840-cı il islahatı üzrə «Qarabağ əyaləti» yerində yaradılmıĢ olan «ġuĢa qəzası» ərazicə
indiki Dağlıq Qarabağ vilayətinə uyğun gəlirdi. Ancaq bu yeni inzibati anlayıĢ da nə Gürcü-Ġmereti
quberniyasına, nə də bir az sonra yaradılmıĢ olan Ġrəvan quberniyasına deyil, ġimali Azərbaycan
torpaqlarını birləĢdirən «Kaspi vilayəti»nə daxil idi. 1868-ci ildən ġuĢa qəzası Yelizavetpol (Gəncə)
quberniyasına verilmiĢdi; bu quberniya isə Bakı quberniyası ilə yanaĢı yenə də ġimali Azərbaycan
torpaqlarını özündə birləĢdirirdi. Bu vəziyyət 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası
yaranana kimi davam etmiĢdir: 1917-ci ildə ġuĢa qəzası Müvəqqəti hökumət vaxtında xüsusi
Zaqafqaziya komit əsinə tabe olan Yelizavetpol quberniyasına, 1918-1920-ci illərdə isə «Azərbaycan
Demokratik Cümhuriyyəti» tərkibində Gəncə quberniyasına daxil olmuĢdu.
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Üçüncü maddə
Zati-aliləri ġuĢalı və Qarabağh Ġbrahim xanın Bütün Rusiya
imperatorlarının və onların vəliəhdlərinin öz ü zərində ali və yeganə
hakimiyyətini belə səmimiyyətlə qəbul etməsi müqabilində qərara alınır ki, ad ı
çəkilən xan, ondan sonra isə böyük oğlunun və bu qayda ilə nəslin yaĢca sonrakı
böyüyü irsən xanlığa keçərkən Gürcüstan BaĢ hakimi tərəfındən xan lıqda bərqərar o lmaq haqqında dövlət möhürü ilə təsdiq edilmiĢ imperator fərmanından
ibarət invəstitura1 aldıqdan sonra Bütün Rusiya imperiyasının təbəəliy inə sadiq
olmasına, özü və varisləri üzərində Bütün Rusiya imperatorların ın ali və yeganə
hakimiyyətinin tanın masına təntənəli surətdə and içməlidirlər. Andın forması
traktata əlavə olunur ki, indi hakim o lan ġuĢalı və Qarabağlı Ġbrah im xan bu
mərasimi Gü rcüstan BaĢ hakiminin və bu qətnaməni baĢa çatdıran inf. - gen.
knyaz Sisianovun iĢtirakı ilə yerinə yetirsin.
Dördüncü maddə
Mən, ġuĢalı və Qarabağlı Ġbrahim xan, mənim və varislərimin Bütün
Rusiya imperiyasına sadiq təbəəliyimiz və həmin imperiyanın iĢıqlı ali və
yeganə hakimiyyətini qəbul et məyinüz haqda mən im mövqeyimin təmizliyini
göstərmək üçün Gürcüstan BaĢ hakimi ilə qabaqcadan qarĢılıq lı razılıq olmadan
qonĢu hakimlərlə əlaqə saxlamağa, onlardan elçilər gələrsə və ya məktub
göndərilərsə, onlardan məzmunca tutarlı o lanları BaĢ hakimə göndərməyə və
ondan icazə istəməyə, dəyəri az o lanlar haqda is ə məlu mat verməyə və
Gü rcüstan BaĢ hakimi tərəfındən mən im yanıma təyin ed ilmiĢ Ģəxsə məlu mat
verməyə və onunla məsləhətləĢməyə söz verirəm.
Beşinci maddə
Ġ.Ə.- i ġuĢalı və Qarabağh Ġbrahim xan m ölkəsi üzərində özünün ali və
yeganə hakimiyyətin in tanın masmı razılıq la qəbul edərək, ö zünün və varislərinin
adından söz vərir: 1) həmin ölkə n in xalq larını böyük Rusiya imperiyasının
sakinlərindən az da olsa ayırmayaraq ö z təbəələri sayacaqdır. 2) Ġbrahim xan
zati-alilərinin və onun ocağından olan varislərin və arxasının Qarabağ xan lığı
üzərində hakimiyyəti dəyiĢilməz saxlan ılacaqdır. 3) Daxili idarəet mə ilə bağlı
hakimiyyət iĢləri, məhkəmə və divan xana iĢləri, bununla yanaĢı ölkədən yığ ılan
1

İnvestitura - hüquqi sənəd.
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gəlir zat i-alilərin (xanın. - Red.) səlahiyyətində qalacaqdır. 4) Zat i-alilərin in və
onun sülaləsinin, eləcə də onun ölkəsinin qorunması üçün ġuĢa qalasına 500
nəfərlik Rusiya qoĢunu qərargah və baĢqa zabitləri ilə, [habelə] toplarla b irlikdə
yeridiləcək, ciddi müdafıə üçün isə Gürcüstan BaĢ hakimi Ģərait və ehtiyaca görə
bu dəstəni gücləndirəcək və zat i-alilərin in ölkəsini Bütün Rusiya imperiyasına
məxsus olan bir ölkə kimi hərbi qüvvə ilə müdafiə edəcəkd ir.
Altıncı maddə
Mən, ġuĢalı və Qarabağlı Ġb rahim xan, mənim sadiq təbəəlik istəyimin
əlaməti o laraq söz verirəm: 1) istər indi, istərsə də sonralar yuxarıda adı çəkilən
qoĢuna lazım olan buğda və darı yarmas mı [Gü rcüstan] BaĢ hakiminin müəyyən
etdiyi qiy mət lə tədarük edəcəyəm, çünki on ların Yelizavetpoldan gətirilməsi ya
çox çətindir, ya da tamamilə qeyri-mü mkündür. 2) QoĢunların ġuĢa qalasında
yerləĢməsi üçün qoĢun rəisinin bəyəndiyi evləri ayıracaq və lazımi qədər odunla
təmin edəcəyəm. 3) ġuĢa qalasına Yelizavetpol tərəfdən 1 yoxuĢu sahmana
salacaq və yolu arabaların gediĢi üçün yararlı edəcəyəm. 4) Höku mət ġuĢa
qalasından Cavada gedən yolu qaydaya salmaq istəsə, onda bu iĢ üçün lazım olan
iĢçilər höku mətin müəyyən etdiyi məzənnə ilə mənə verilməlidir.
Yeddinci maddə
Ġ.Ə.-n in zat i-aliləri ġuĢalı və Qarabağlı Ġbrahim xana və onun varislərinə
böyük ehtiram və mərhəmət əlaməti olaraq onu və varislərini üzərində Bütün
Rusiya imperiyasının gerbi olan bayraqla təltif edir, bayraq onun yanında
saxlan malı və bu ö lkə ü zərində əlahəzrət tərəfindən bəxĢ edilmiĢ xan lıq və
hakimiyyət rəmzi kimi müharibəyə gedəndə özü ilə aparılmalıd ır.
Səkkizinci maddə
Mən, ġuĢalı və Qarabağlı Ġbrahim xan, Ġ.Ə.-nin yüksək razılığı ilə
özü mün gəlirimdən həmiĢəki kimi istifadə etməyə icazəm olduğundan I.Ə.-nin
Tiflisdə yerləĢən xəzinəsinə ildə 8.000 çervon 2 bac vərməy i öhdəmə alıram, bac
iki müddətə, yəni bir h issəsi fevralın 1-də, o biri hissəsi isə sentyabrın 1-də, özü
də bu traktatın Ġ.Ə. tərəfındən təsdiqi zaman ı birinci hissənin, yəni 4.000
çervonun ödəniĢi ilə baĢlanır. Bundan baĢqa Asiya qayda-qanunu ilə and içməklə

1
2

ġuĢanın «Gəncə qapıları» nəzərdə tutulur.
Çervon - Rusiyada pul vahidi, qızıl pul ilə 3,14 man.
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yanaĢı, mən böyük oğlum Məmmədhəsən Ağanın ikinci oğlu ġükürallahı
həmiĢəlik Tiflisdə yaĢamaq üçün girov verməliyəm.
Doqquzuncu maddə
Ġ.Ə. ö zünün xüsusi mərhəməti ilə, Tiflisdə sədaqət bildirmək üçün
saxlan ılmalı o lan zati-aliləri (xamn) nəvəsinin dolanıĢığı üçün Rusiya pul vahidi
ilə gündə 10 gü müĢ manat iltifat la bəxĢ edir.
Onuncıı maddə
Bu müqavilə əbədi müddətə bağlamır və bundan belə həmiĢəlik heç bir
dəyiĢikliyə uğramama lıdır.
On birinci maddə
Bu traktın Ġ.Ə. tərəfindən onun dövlət möhürü vurulmuĢ Ali Fərman ilə
təsdiqi bu sənədin imzalanmasından 6 ay keçənədək və ya mü mkün olsa, daha
tez olmalıdır.
Yu xarıdakılarm həqiqətə uyğun olduğunu [bildirmək] üçün aĢağıda imza
edənlər Yelizavetpol dairəsinin düĢərgəsində, Kürək çayı yaxınlığ ında, miladın
1805-ci ilinin yayında, mayın 14-də (müsəlman təqvimi ilə 1220-ci il səfər
ayırda) bu maddələrə qol çəkərək öz möhürlərin i vurdular 1 .

1
Buna oxĢar ikit ərəfli müqavilələr 1805-ci ildə ġəki və 1806-cı ildə ġirvan xanlıqları ilə də
bağlanmıĢdı.
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61. TÜRKMƏNÇAY MÜQAVĠLƏSĠ
Türkmənçay müqaviləsi Rusiya ilə Ġran arasında 1828-ci il fevralın
10(22)-da Cənubi A zərbaycanda, Təbriz yaxın lığ ında Türkmənçay kəndində
bağlanmıĢdır. Bu müqavilən in bağlan ması ilə həmin dövlətlər arasında 1813-cü
il 12 o ktyabr tarixli Gü lüstan müqaviləsi qüvvədən düĢmüĢ sayılır. Zaqafqaziya
ölkələri Rusiyaya qəti Ģəkildə birləĢdirilir (Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqları da daxil
olmaqla), Rusiya yeganə dövlət olmaqla Xəzər dənizində hərbi donanma
yerləĢdirmək hüququnu saxlayır. Ġran üzərinə gü müĢ pul ilə 20 milyon manatlıq
təzminat qoyulurdu. Türkmənçay müqaviləsi ilə 1804-1813 və 1826-828-ci illər
Rusiya-Ġran savaĢlarına son qoyuldu. Zaqafqaziya feodal-ara çəkiĢmələri kəsildi.
Bununla yanaĢı Türkmənçay müqaviləsi vahid A zərbaycan xalqını və onun
torpaqlarını iki yerə parçalamıĢ oldu.
Türkmənçay müqaviləsinin mətni Rusiyada dəfələrlə çap ed ilmiĢdir.
AĢağıda müqavilən in mətni ilk çaplardan biri üzrə azərbaycancaya çevrilmiĢdir:
«Сборник трактатов, конвеций и других актов,заключенних россие с
Европейскимии и Азиатскими державами, а также и с Северо-Американскими
Штатами . СПб., 1845, c 139-149.
TÜRKMƏNÇAY TRAKTATI1
I maddə

1
Ġranın
Rusiyaya müharibə elan
etməsi ilə bağlı olaraq 1826-cı il
sentyabrın
16-da
Rusiyanın
verdiyi
«Bəyənnamə»də
gələcək
sülh
müqaviləsinin
baĢlıca
müddəaları
qabaqcadan
bildirilmiĢdi.
Burada
A.P.Yermolovun və A.S.MenĢikovun 1826-cı il noyabrın 17-də xarici iĢlər naziri qraf K.V.Nesselrodeyə
təqdim etdikləri yazılı təklifləri də nəzərə almıĢdı. mıĢdı. Layihə 1827-ci ilin mart-aprelində
müzakirə edildikdən sonra sülh traktatını və xüsusi ticarət aktını əsaslandıran təlimat da
hazırlanmıĢdı.Yeni müqavilənin Ģərtləri haqda çar reskripti artıq 1827-ci il mayın 24-də
Cəlaloğlu yanındakı rus hərbi düĢərgəsinə göndərilmiĢdi.
BarıĢıq danıĢıqlarına gəldikdə isə, 1827-ci ilin fevralında ilkin danıĢıqlar aparılmıĢ,
noyabrın 6-da Dehqarqanda yenidən baĢlanmıĢdı. Rusiya nümayəndə heyətinə Ġ.F.Paskeviç,
A.S.Qriboyedov, A.M.Obrezkov, A.K.Amburger, N.D.Kisəlyov və dilmanclar A.A.Bakıxanov və
Q.M.Vlaqali, Ġran nümayəndə heyətinə isə Abbas Mirzə, qaimməqam Fərrahani, bəylərbəyi Fətəli
xan stats-katib Mirzə Məhəmməd Əli və fransızca bilən dilmanc Mirzə Məsud daxil idilər. Təzminat
məsələsi üzrə bəzi ciddi narazılıq damĢıqların kəsilməsinə gətirib çıxardı. DanıĢıqlar fevralın 6-da
yenidən baĢlandı. Müqavilənin baĢlanacağı vaxt 1828-ci il fevralın 9-dan 10-na keçən gecə saat
12.00-da Abbas mirzənin saray münəccimi tərəfindən müəyyən edilmiĢdi. Müqavilə bu vaxtda da
imzalandı. Bu münasibətlə rus toplarından 101 yaylım at əĢi açıldı.
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Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri 1 və Ġran Ģahı həzrət ləri 2 arasında,
onların vərəsələri və taxt -tacın varisləri, onların dövlətləri və qarĢılıqlı surətdə
təbəələri arasında bundan sonra əbədi sülh, dostluq və tam razılıq o lacaqdır.
II maddə
Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri və Ġran Ģahı həzrətləri hörmətlə qəbul
edirlər ki, razılığa gələn yüksək tərəflər ara -sında baĢ vermiĢ və xoĢbəxt likdən,
indi qurtarmıĢ müharibə 3 ilə Gü lüstan traktatınm 4 qüvvəsi üzrə qarĢılıq lı
təəhhüdlər5 də baĢa çatmıĢdır; onlar göstərilən Gü lüstan traktatını Rusiya və Ġran

1

Çar I Nikolay (1825-1855) nəzərdə tutulur.
Fətəli şuh (əsil adı Babaxan idi) nəzərdə tutulur (1766-1834). Qacarlar sülaləsindən olub,
Ağa Məhəmməd Ģah Qacarın (1742-1797) qardaĢı oğlu idi. 1797-1834-cü illərdə Ġran Ģahı olmuĢdur.
Fətəli Ģahın dövründə Ġranın sosial-iqtisadi və siyasi geriliyi daha da dərinləĢmiĢ, o, Avropa kapitalist
ölkələrinin və Rusiyanın müstəmləkəçilik təcavüzlərinin obyektinə çevrilmiĢdi. Bir-birinin ardınca
Fransa (1807), Ġngilt ərə (1801, 1809, 1814) və Rusiya ilə (1813, 1828) qeyri-bərabər müqavilələr
bağlanmışdı.
3
Rusiya və Ġran arasındakı 1804-1813-cü illər müharibəsi baĢa çatdıqdan sonra Ġngiltərə
tərəfındən qızıĢdırılan Ġran, Gülüstan sülhünün Ģərtlərini pozur və ərazi iddiaları irəli sürürdü. Bu
davakar niyyətin qarĢısını dinc yolla almaq mümkün olmadı. Ġran ordusu müharibə elan etmədən
1826-cı il iyulun 16-da Mirak yaxınlığındakı rus düĢərgəsinə hücum etdi, Ġrəvan sərdarı Əmirxan
Gəncəni tutdu. Abbas Mirzə isə ġuĢanı mühasirəyə aldı, lakin o, burada sentyabrın 5-dək ləngidi.
Bu, A.P.Yermolova general V.Q.Mədətovun dəstəsini Ağstafa alt ında toplamağa imkan verdi.
Sentyabrın 3-də Gəncə qaytarıldı. Abbas Mirzə ġuĢanın mühasirəsini buraxdı və Mədətova qarĢı
hərəkətə baĢladı. Sentyabrın 13-də Gəncə altında 8 minlik rus ordusu Abbas Mirzənin 35 minlik
ordusunu məğlubiyyətə uğratdı və onun qalıqlarını Arazın o tayına atdı. 1827-ci il iyunun 8-də
Eçmiədzin, iyulun 7-də Abbasabad, oktyabrın 1-də Ġrəvan alındı. Sonra rus qoĢunları Naxçavana
daxil oldu. Oktyabrın 3-də Mərənd, 14-də T əbriz, 1828-ci il yanvarın 15-də Urmiya, 25-də isə
Ərdəbil tutuldu. Tezliklə hər iki dövlət arasında sülh müqaviləsi imzalandı.
4
Rusiya ilə Ġran arasında 1804-cü ildə baĢlanmıĢ müharibənin gediĢində sülh danıĢıqları
Aslandüzdə 1812-ci ilin sentyabrında baĢlanmıĢdı. Həmin ilin sonunda danıĢıqları Gülüstanda
aparmaq qərara alındı. 1813-cü il oktyabrın 1 (13)-də orada barıĢıq imzalandıqdan sonra, N.F.RtiĢĢev
və Mirzə Əbdül Həsən müqavilənin maddələrini razılaĢdırmağa baĢlamıĢ, oktyabrın 12(24)-də isə
sülh bağlanmıĢdı (bax: AKTM, V c. s. 734-747). I Aleksandr Ġranla sülh bağlanılması haqqında
manifestin layihəsini 1813-cü il dekabrın 12(24)-də Friburda imzalandı, ancaq P.A.Rumyantsev
Sankt-Peterburqda, manifesti alanda orada səhv tapdı (Rusiyaya keçən Qarabağ və Gəncə
xanlıqlarının adı yox idi). Buna gorə 1814-cü ilin sentyabrında ratifıkasiya olmuĢ sülh haqqında çar
manifesti yalnız 1818-ci il iyulun 16(28)-da, müqavilənin mətni isə avqustun 7 (19)-də elan
edilmiĢdi.
5
Gülüstan traktatı 11 maddədən ibarət idi. Gülüstan traktatına əsasən Ġran, Gəncə, Qarabağ,
ġəki, ġirvan, Quba, Bakı və T alıĢxanlıqlarından, ġərqi Gürcüstan və Dağıstana olan iddiasından əl
çəkdi və onların Rusiya ilə birləĢməsini təsdiqlədi. Müqavilə Rusiyaya Xəzər dənizində hərbi
donanma saxlamağa və hər iki ölkə tacirlərinin sərbəst ticarətinə ixtiyar verir, rus tacirləri Ġranın
daxili gömrük vergilərindən azad olunurdu.
2
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arasında yaxın və uzaq gələcəyə sülh və dostluq münasibətləri qurmalı və təsdiq
etməli olan indiki Ģərtlər və qərarlarla əvəz et məy i zəruri hesab etdilər.
III maddə
Ġran Ģahı həzrətləri ö z ad ından vərəsələri və varisləri Arazın o tayı və bu
tayı üzrə Eravan xanlığ ını və Naxçıvan xanlığın ı Rusiya imperiyasının tam
mü lkiyyətinə güzəĢtə gedir. ġah həzrətləri bu güzəĢt nəticəsində hazırkı
müqavilənin imzalanmasından sayılmaqla altı aydan gec olmayaraq, yu xarıda
adları çəkilənlər hər iki xanlığın idarə et məsinə aid o lan bütün arxivləri və
ictimai sənədləri Rusiya rəisinə vərməy i vəd edir.
IV maddə 1
Müqaviləyə qoĢunlan yüksək tərəflərin razılığı ilə hər iki dövlət
arasında sərhədlər aĢağıdakı hüdduda qərara alınır: Sərhəd xətti Türkiyə
torpaqlarının ucundakı kiçik Ararat ın zirvəsindən aralıda düz istiqamətdə ən
yaxın nöqtədən baĢlayaraq o, dağların zirvəsindən keçir; buradan mailliklik ü zrə
Kiçik Araratın cənub tərəfdən axan AĢağı Qarasu çayının yuxarılarına düĢür.
Sonra sərhəd xətti o çayın axarı ü zrə ġərur qarĢısında Araza tökü ldüyünü
yeridərək davam edir; bu məntəqədən Abbasabad qalasından Araz çay ının yatağı
üzrə gedir; burada qalanın Arazın sağ sahilində yerləĢən xarici istehkamları
yanında, yəni 3 ½ Rusiya versti enində bütün istiqamətlərdə dövrə haĢiyələnəcək
və o ətrafda o lan torpaq sahəsini büsbütün məhz Rusiyaya məxsus olacaqdır və
bu gündən sayılmaq la iki ay ərzində ən yüksək dəqiq liklə ayrılacaqdır. Sərhəd
xətti o yerdən, göstərilən dövrənin Ģərq tərəfindən Arazın sahilinə birləĢdiyi
yerdən baĢlayaraq bir daha çayın yatağı ilə yeddibulaq dərəsinədək gedir;
buradan Ġran torpağı Araz çayın ın yatağı üzrə 3 ağaca,yəni 21 Rusiya versti
uzanacaqdır; sonra s ərhəb Muğan düzü vasitəsilə Bo lqar çayadək, iki kiçicik
Adınabazar SarıqamıĢ çayının birləĢməsindən 3 ağac, yəni 21 verst aĢağıda olan
torpaqlara gedir; sərhəd buradan Bulqar çayının sol sahili üzrə yu xarı adları
çəkilən kiçik Adınabazar çayının sağ sahili ü zrə onun yuxarılarınadək davam
edir, buradan isə Cikoir yüksəkliy inin zirvəsindək elə davam ed ir ki, o
1
A.S.Qriboyedov T ürkmənçay traktınm ayrı-ayrı maddələrinin irəli sürülməsində mühüm
rol oynamıĢdır. Ġ.F.Paskeviç qeyd etmiĢdir ki, 4 v ə 13-cü maddələr Qriboyedov tərəfındən
«yaxĢılaĢdırılmıĢ», 14-cü maddə isə geniĢləndirilmiĢdir. Ermənistana və təzminatın həcminə aid
maddələr dəyiĢikliyin əsas hissəsini təĢkil edirdi. T arixi ədəbiyyatda 12, 14 və 15-ci maddələrin
müəllifləri A.S.Qriboyedov sayılır. (Акты, VII ч., с. 644-645; Шостакович С.В. ДИпломатическя
деятельность А.С. Грибоедова. М., 1960.
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yüksəklikdən Xəzər dənizinə tökülən bütün sular Rusiyaya məxsus olacaqdır,
Ġran tərəfə axan bütün sular Ġrana məxsus olacaqdır. Bu rada iki dövlət arasında
sərhəd dağ zirvələri ilə müəyyən edilir; qərarlaĢdırılmıĢdır ki, onların Xəzər
dənizinə doğru eniĢi Rusiyaya məxsus olmalıd ır, o biri yanındakı eniĢi ilə Ġrana
məxsusdur. Sərhəd Cikoir yüksəkliyi zirvəsindən TalıĢı ƏrĢ dairəsindən ayıran
dağlar üzrə Qəmərkuhun zirvəsinədək keçir. Su ların axarın ı iki yerlə bölən
dağların baĢı, yu xarıda Adınabazarın yuxarı axarı v ə Cikoir zirvəsi arasında
deyilən sahə kimi burada eləcə də sərhəd hüdudunu təĢkil edəcəkdədir. Sonra
sərhəd xətti suların axarına aid yuxarıda Ģ ərh olunan qaydalara aramsız əməl
etməklə Qəmərkuhun zirvəsindən Züvand və ƏrĢ dairələrin i ayıran dağ silsiləsi
üzrə Vəlkic darisənin sərhədlərinədək uzanacaqdır. Beləliklə, adı çəkilən dağın
zirvəsindən əks tərəfdə yerləĢən hissəsi istisna olmaqla Züvand dairəsi Rusiyaya
birləĢir. Hər iki dövlət səhəd xətti su axın ının yu xarıda qeyd o lunan qaydalarına
daima uyğun olaraq, Velkic dairəsi sərhədindən Kloputanın zirvəsi və Velkic
dağlarının baĢ silsiləsi ü zrə Astara çayının Ģimal mənbəyinədək, buradan o çayın
yatağı boyu onun Xəzər dənizi tökü ldüyü yerə davam edəcək ki, burada da
Rusiya torpaqların ı Ġranda ayırmalı o lan s ərhəd xətti qurtarır.
V maddə
Ġran Ģahı həzrətləri bütün Rusiya imperatoru həzrət lərinə öz səmimi
imperat dostluğunun sübutu olaraq, bu madd ə ilə həm ö z adına, həm də öz
vərəsələri və Ġran taxt-tacın ın vasitələri ad ından yuxarıda gös ətirilən sərhəd xətti
arasında və Qafqaz sıra dağları və Xəzər dənizi arasında yerləĢən bütün
torpaqların və bütün adaların, bununla bərabər həmin məmləkətlərdə yaĢayan
bütün köçəri və baçqa xaricilərin əbədi zamanadək Rusiya imperiyasına məxsus
olduğunu təntənə ilə tanıy ır.
VI maddə
Ġran Ģahı həzrətləri hər iki dövlət arasında müharibə ilə Rusiya
ip meriyasına vurulmuĢ xey li ziyana, həmçinin Rusiya təbəələrinin düçar olduğu
qurbanlara və it kiyə hörmət əlamət i o laraq, onların əvəzinə pu l təzminatı ilə
ödəməyi öhdəsinə götürür. Müqaviləyə qoĢulan hər iki yüksək tərəf o
mü kafatın məb ləğini on kuru tümən raicə, ya iy imi milyon gümüĢ manat
qərarlaĢdırılmıĢdır 1 , onu vaxt ı, ödəniĢ qaydası və təminatı sözbəsöz hazırkı
1
Sülh
müqaviləsinin
Peterburqda
müəyyənləĢdirilmiĢ
Ģərtlərində
hərbi xərcləri və rus təbəələrinin itkilərini ödəmək üçün Ġranın 10 mln. gümüĢ manat verməsi nəzərdə
tutulurdu. 1827-ci il fevralın 20-də aparılan danıĢıqlar zamanı BaĢ qərargahın rəisi general Ġ.D.Dibiç
700 min tümən təzminat verilməsini irəli sümülmüĢdü. Lakin səfır Mirzə Məhəmməd Əli bu Ģərtləri
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Traktata daxil ed ilə
qərarlaĢdırılmıĢdır.

b iləcək qüvvəyə

malik o lan

xüsusi müqavilədə

VII maddə
Ġran Ģahı həzrətləri öz əlahəzrət oğlu Ģahzadə Abbas Mirzəni1 öz vərəsəsi
və taxt-tacın varisi təyin etmək ilt ifatında bulunan kimi, Bütün Rusiya
imperatoru həzrətləri Ġran Ģahı həzrətlərinə ö z dostluq münasibətlərini və bu
varislik qaydasının təsdiqinə kö mək et mək arzusunu açıq-aĢkar sübut etməkdən
ötrü bundan sonra Ģahzadə Abbas Mirzə həzrətlərin in simasında Ġran taxt -tacının
vərəsəsi və varisini, onun taxta çıxmasından sonra is ə onu o dövlətin qanuni
hökmdarı hesab etməyi öhdəsinə götürür.
VIII maddə
Rusiya tacir gəmiləri, əvvəlki qayda üzrə, Xəzər dənizində və onun
sahilləri boyunca azad üzmək və bununla bərabər onlara yaxınlaĢmaq hüququna
malikd ir; gəmi qəzası hallarında Ġranda onlara hər cür kö mək edilməlid ir. Bu
üsulla Ġran ticarət gəmilərinə və Xəzər dənizində əvvəlki qayda üzrə ü zmək və
Rusiya sahillərinə yan almaq hüququ verilir ki, orada gəmi qəzası hallarında
onlara qarĢılıqlı surətdə hər cür vəsaitlə kö mək göstərilməlidir. Hərbi gəmilərə
gəldikdə isə, qədimdə o lduğu kimi, yalnız Rusiya hərbi bayrağı altında olan
hərbi gəmilər Xəzər dənizində üzə b ilər; bu səbəbdən də əvvəlki müstəsna
hüquq2 indi də onlara vərilir və təsdiq edilir ki, Rusiyadan baĢ -qa heç bir dövlətin
Xəzər dənizində hərbi gəmiləri ola bilməz.
IX maddə
Bütün Rusiya imperatoru həzrət ləri və Ġran Ģahı həzrət ləri hər vasitə ilə
onlar arasında bu qədər xoĢbəxtliklə bərpa olun muĢ sülh və dostluğu bərqərar
etməyi arzu layaraq, müvəqqəti tapĢırıqların icrası və ya daimi qalmaq üçün bu
və ya o biri dövlətə göndərilən yüksək sarayların (höku mətlərin. - Red.) səfırlərinin, nazirlərinin və iĢlər müvəkkillərin in 3 , onların dərəcəsinə, razılığa gələn
müzakirə etməyə səlahiyyəti olmadığını bildirmiĢdi. Dehqarqanda gedən danıĢıqlarda, noyabrın 7-də
Ġ.F.Paskeviç 15 kurur və ya 7,5 mln. tümən (15 kurur - 30 mln. manat) təzminat istəmiĢdi.
1
Abbas Mirzə (1789-1833) Ġranın vəliəhdi, Azərbaycanm caniĢini idi. Ġran dövlətinin idarə
edilməsində, onun xarici siyasətində rəhbər rol oynayırdı. 1804-1813 və 1826-1828-ci illər RusiyaĠran və 1821-1823-cü illər Ġran-T ürkiyə müharibəsinin gediĢində Ġran ordusuna komandanlıq
etmiĢdir.
2
Gülüstan müqaviləsi nəzərdə tutulur.
3
Ġranda daimi diplomatik missiyanın təyin edilməsi barədə fərman 1828-ci il aprel ayının
15-də verilmiĢ, A.S.Qriboyedov Ġrana nazir-rezident vəzifəsinə qoyulmuĢdu. Sentyabrın 9-da
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yüksək tərəflərin Ģərəfinə, onları birləĢdirən səmimi dostluğa və yerli adətlərə
uyğun olaraq, ehtiramla və (hər birin in) ayrılıqda qəbul edilməsini qarĢılıq lı
surətdə rəva bilirlər. Xüsusi protokol ilə bu və ya o b iri tərəfin əməl et məsi üçün
bu məzmunda mərasim qərarlaĢacaqdır.
X maddə
Bütün Rusiya imperatoru həzrət ləri və Ġran Ģahı həzrətləri hər iki dövlət
arasında ticarət əlaqələrinin bərpa olun masmı və geniĢlənməsini sülhün bərqərar
olmasının ən baĢlıca xeyirxah nəticələrindən biri saydıqları üçün tam qarĢılıq lı
razılıq əsasında hökm verd ilər ki, ticarətə hamilik edilməsinə və qarĢılıqlı surətdə təbəələrin təhlükəsizliyinə aid olan bütün sərəncamlar səadətlə yoluna
qoyulsun və onlar onu qarĢılıqlı surətdə müvəkkillər tərəfindən bağlanacaq, bu
sülh müqaviləsinin eyni güclü h iss əsi sayılmalı olan və ona əlavə edilən ayrıca
Akt ilə izah etsinlər 1 Ġran Ģahı həzrətləri, qabaqlar olduğu kimi, Rusiyaya ticarətin xeyrinə tələb olunan hər yerə konsullar və ticarət agentləri təyin et mək
hüququ verir və öhdəsinə götürür ki, hər birin in məiyyəti on nəfərdən ço x
olmayacaq konsul və agentlərə hamilik göstərsin ki, onlar ö z rütbələrinə verilmiĢ
Ģan-Ģövkət və üstünlüklərdən istifadə etsinlər. Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri ö z tərəfındən Ġran Ģahı həzrətlərinin konsul və ya ticarət agentlərinə
münasibətdə tam qarĢılıqlığa əməl et məyə vəd vərir. Ġran höku mətinin Rusiya
agentinə və ya konsuluna əsaslı Ģikayəti olarsa, Rusiya naziri (s əfıri. - Red.) və
ya Ģah həzrətləri sarayı yanında iĢlər müvəkkili, ya da onlarm bilavasitə rəisi ö z
mü lahizəsinə əsasən günahkarı vəzifəsindən uzaq laĢdıra və onu müvəqqəti
olaraq digər Ģəxsə həvalə edə bilər.
XI maddə
QarĢılıq lı surətdə təbəələrin bütün tələbləri və müharibə ilə dayandırılmıĢ
baĢqa iĢlər sülh bağlandıqdan sonra ədalətlə bərpa olunacaq və həll ed iləcəkdir.
QarĢılıq lı surətdə təbəələrin ö z aralarında bu və ya o biri höku mətin xəzinəsinə
müqavilə təəhhüdləri dərhal və tamamilə təmin edilməlid ir.

missiyanın bütün Ģtatı T əbrizə yola düĢmüĢ və oktyabrın 6-da ora çataraq, ratifikasiya fərmanını
Abbas Mirzəyə təqdim etmiĢdi. A.S.Qriboyedov 1829-cu il yanvarın 30-da faciəli surətdə missiyanın
baĢqa üzvləri ilə birlikdə öldürülmüĢdü.
1
Rusiya ilə Ġran arasında ticarətə və hər iki dövlət təbəələrinin təhlükəsizliyinə dair Akt
T ürkmənçay barıĢığı ilə bir gündə bağlanmıĢdı (bax: C6opнник Tpaктaтов, коннвений и других
актов, заключенних с Россией, Cп6., 1845, c. 152-158).
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XII maddə
BarıĢığa gələn yüksək tərəflər təbəələrin xeyri üçün özlərin in ümu mi
razılığ ı ü zrə qarĢılıq lı surətdə qərara almıĢdır: onlardan Arazın hər iki tərəfındə
tərpənməyən əmlaka malik olanlarına üç il verilməlidir ki, onlar bu müddət
ərzində onu azad surətdə satsınlar və dəyiĢsinlər. Lakin Bütün Rusiya imperatoru
həzrətləri, ona aidiyyatı olduğuna görə, keçmiĢ Ġrəvan sərdarı Hüseyn xanı, onun
qardaĢı Həsən xan ı və keçmiĢ Naxçıvan hakimi Kərim xanı bu iltifatlı
sərəncamdan kənar edir.
XIII maddə
Axırıncı və ya bıından qabaqkı müharibənin gediĢində əsir alın mıĢ hər iki
tərəfin bütün hərbi əsirləri, bununla bərabər hər iki höku mətin nə vaxtsa
qarĢılıq lı əsir düĢmüĢ təbəələri azad edilməli və dörd ay ərzində qaytanmalıdır;
onlar həyati azuqə və digər tələbatlarla təmin edilməli və onlan qəbul et mək və
sonrakı yaĢayıĢ yerinə yollamağa sərəncam vermək üçün hər iki tərəfdən
ayrılmıĢ ko missarlara verməkdən ötrü Abbasabada göndərilməlidirlər. Razılığa
gələn yüksək tərəflər hər iki tərəfdən əsir düĢmüĢ, lakin olduqları yerin
uzaqlığına və ya baĢqa bir səbəbə və ya vəziyyətə görə göstərilən müddətə
qaytarıla bilməyəcək bütün hərbi əsirlərə, habelə Rusiya və Ġran təbəələrinə də
bu yolla yanaĢacaqlar. Hər iki dövlət belələrin in hər bir vaxt tələb edilməsində
özünə dəqiq və qeyri-məhdud hüquq verir və öhdəsinə götürür ki, onlar aĢkar
edildikdə və ya onlar haqqında tələblər alındıqda qarĢılıq lı surətdə onları [b irbirinə] qaytarsınlar.
XlV maddə 1
Razılığa gələn yüksək tərəflərdən hər biri axınncı müharibənin
baĢlanmasınadək və ya o vaxt ı d igərinin təbəəliyinə keçmiĢ o lan satqınların və
fərarilərin verilməsini tələb et məyəcəkdir. Ġran höku məti, bu qaçqınlardan
bəzilərinin və onların köhnə həmvətənlərinin və ya hakimiyyəti altında o lanların
1
Bu maddə ilə bağlı olaraq Qafqazın baĢ hakimi adma gələn 12 noyabr 1842-ci il Ģah
fərmanında göstərilirdi ki, bu maddəyə olduqca geniĢ məna verilir və sərhəd sakinlərinə bəxĢ edilmiĢ
keçmə sərbəstliyindən sui-istifadə edilir. Bundan irəli gələn narazılıqları aradan qaldırmaq üçün
traktatın 14-cü maddəsi üzrə Tehran sarayı ilə danıĢıqlar aparılmıĢ, 1844-cü il iyulun 3-də Rusiya ilə
Ġran arasında konvensiya imzalanmıĢdı. Konvensiyaya görə: 1) hər iki dövlətin təbəələri bundan
sonra bir dövlətdən o birinə pasportsuz və öz rəislərinin formal icazəsi olmadan keçə bilməzdi; 2)
əgər pasportsuz keçmə halı baĢ versəydi, onda həmin Ģəxs ən yaxın sərhəd rəisliyinə və ya öz
dövlətinin konsuluna qaytarılmalı idi; 3) hər iki dövlətin təbəələrinin öz hökumətinə keçmə üçün
icazə haqqındakı bütün xahiĢləri yerinə yetirilməli idi (AKTM, XI c. s. 590).
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arasında qərəzli əlaqələrdən qarĢılıq lı surətdə baĢ verə biləcək zərərli nəticələrin
qarĢısını almaq üçün, öhdəsinə götürür ki, indi və ya sonralar Rusiya
hökumətin in adbaad göstərdiyi adamların Arazla Çara çayının, Urmiya gölünün,
Cakatu çayının və Qızıl Üzən çayın ın Xəzər dənizinə töküldüyü yer arasında
yaratdığı hüduddakı öz torpaqlarında olmasını qadağan ed əcəkdir. Bütün Rusiya
imperatoru həzrətləri ö z tərəfındən Ġran qaçqınların ın Qarabağ və Naxçıvan
xanlıqlarında və Ġrəvan xan lığ ının Araz çayının sağ sahilində yerləĢən hissəsində
yurd salmasına və ya yaĢamasına [hər hansı] b ir qərarda icazə vərməyəcəyin i
vəd edir. Lakin özlüyündə aydındır ki, ancaq rəsmi rütbə daĢıyan və ya müəyyən
ləyaqət sahibi olan adamlara: Ģ əxsi nü munələri, nəsihət və gizli əlaqələri ilə
keçmiĢdə onların idarəsində və ya hakimiyyəti altında olan əvvəlki
həmvətənlərinə zərərli təsir göstərə bilən xan, bəy və din i rəislər və ya mo llalara
qarĢı bu Ģərtin gücü var və olacaqdır. Ümu miyyətlə, hər iki dövlətin sakinlərinə
gəldikdə isə, razılığa gələn yüksək tərəflər qərara alır ki, hər iki tərəfın bir
dövlətdən o birinə keçmiĢ və ya bundan hansı gömrük və vərgi qoyulmadan
tərpənməyən mülkiyyətini sonra keçəcək təbəələri onlann keçd iyi höku mətin
icazə verdiy i hər yerdə yurd sala və yaĢaya bilər.
XV maddə
ġah həzrət ləri ö z dövlətinə sakitliyi qaytarmaq və öz təbəələrindən hazırkı
müqavilə ilə bu qədər xoĢbəxtliklə baĢa çatmıĢ müharibədə törədilmiĢ
bədbəxtlikləri daha da artıra bilən hər Ģeyi kənar etmək kimi xey irli, xilasedici
niyyətlə hərəkət edərək, A zərbaycan adlanan vilayətin bütün əhalisinə və məmurlarına büsbütün və tam bağıĢlanma əta edir. Hansı dərəcəyə məxsus
olmasından asılı o lmayaraq on lardan heç kəs öz hərəkətinə və ya müharibə
ərzində və ya Rus ordusunun adı çəkilən vilayəti müvəqqəti tutduğu zaman
davranıĢına görə təqibə, din i əq idəsinə görə təhqirə məru z qalmamalıdır. Bundan
baĢqa o məmur və sakinlərə bu gündən baĢlayaraq öz ailəsi ilə birlikdə Ġran
vilayətindən Rusiyaya sərbəst keçmək, hökü mət və yerli rəisliy in heç bir
maneəsi olmadan onların satlıq malına və ya əmlakına və əĢyalarına hər hansı
gömrük və verg i qoyulmadan tərpənən mülkiyyətini aparmaq və satmaq üçün bir
il vaxt verilir 1 . Tərpənməyən mülkə gəld ikdə isə, onun satılması və ya onun
haqqında öz xoĢuna sərəncam üçün beĢ illik müddət müəyyən edilir. Lakin bu
1
T ürkmənçay müqaviləsinin XV bəndinin bu parçası baĢlıca olaraq Ġranda yaĢayan erməni
əhalisinin Zaqafqaziyaya köçürülməsi üçün istifadə edilmiĢdi (bax: qaynaq 62, qeyd 4). Mətndə bu
nıəsələ üstüörtülü diplomatiya dilində xatırladılsa da, görünür, müqaviləyə arxalanan ayrıca
razılaĢma üzrə məhz «Ġran erməniləri»nin köçürülməsi nəzərdə tutulurdu. Bunu tarixi qaynaqlar aydın
göstərir: 3aписка o nepecелении apмян из Персии в наши области.- Гpuбoeдoв A.C. Coчинеия, т. 2.
М., 1971, c. 339-341; AKTЫ. T. V, ДOK. 618.
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bağıĢlanma qeyd olunan bir illik müddət baĢa çatanadək məhkəmə cəzası düĢən
günah və ya cinayət iĢləmiĢ adamlara Ģamil ed ilmir.
XVI maddə
Müvəkkillər bu sülh müqaviləsi imzalandıĢdan sonra, qarĢılıqlı surətdə
təxirə salın madan təcili olaraq, hərb i əməliyyatların kəsilməsi haqqında bütün
yerlərə xəbər və lazımi fərman göndərməlidir. Eyni məzmunda iki nüsxədə tərtib
edilmiĢ, hər iki tərəfın müvəkkilləri tərəfindən imzalan mıĢ, onların gerbli
möhürləri ilə təsdiq edilmiĢ və qarĢılıqlı o laraq bir-b irinə verilmiĢ bu sülh
müqaviləsi Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri və Ġran Ģahı həzrət ləri tərəfindən
təsdiq və rat ifikasiya edilməli 1 və onların imzaladığı rat ifıkasiya mətnləri
təntənəli Ģəkildə hər iki tərəfin müvəkkilləri tərəfindən dörd ay ərzində və ya
mü mkün o lduqca daha tez dəyiĢdirilməlidir. Fevral ay ın m 10-da Ġsanın anadan
olmasının 1828-ci ilində Türkmənçay kəndində bağlan mıĢdır.
Əslinə qol çəkmiĢlər: Ġvan Paskeviç 2 , A.Obrezkov.

Müqavilə çar hökuməti tərəfındən 1828-ci ilin martında, Qacarlar t ərəfındən iyul ayında
ratifıkasiya edilmiĢdir.
2
Ġ.F.Paskeviç 1826-cı ildən Zaqafqaziyadakı rus qoĢunlarına komandanlıq edirdi. 1827-ci il
martın 27-də general Yermolovun yerinə Qafqazın baĢ hakimi təyin edilmiĢdi.
1
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62. A.S.QRĠBOYEDOV, P.D.ZAVELEYS KĠ. «RUS ĠYAZAQAFQAZĠYA ġ ĠRKƏ TĠNĠN YARADILMAS I HAQQINDA
QEYDLƏ R»
XIX yüzilin 30-cu illərinə yaxın çar höku məti Zaqafqaziya məsələsini
hərbi-siyasi baxımdan ö z xeyrinə həll et miĢ olsa da, bu zəngin ölkədə iqtisadi
siyasət xəttin i hələ müəyyən edə bilməmiĢdi. Art ıq Ġranda «səlahiyyətli nazir»
(səfır) vəzifəsinə təyin edilmiĢ A.S.Qriboyedov Tiflisin mü lki qubernatoru
P.D.Zaveleyski ilə birlikdə «Rusiya-Zaqafqaziya t icarət Ģirkəti» layihəsini
hazırlay ıb 1828-ci ildə Ġ.F.Paskeviçə təqdim et miĢdi. Layihə XIX yüzilin
baĢlanğıcında qabaqcıl rus iqtisadi fıkrinin parlaq nümunəsi sayıla b ilər.
Layihənin müəllifləri 1821-ci il t icarət tarifin in Zaqafqaziyada t icarət kapitalın ın
artımına təsirini alq ıĢlasalar da, onun kifayətedici olmadığ ını göstərirdilər.
Onların fıkrincə, bu, Zaqafqaziyada «daxili s ənayenin inkiĢafına təsir et mədi: b ir
dənə də fabrik yaradılmadı, nə əkinçilik, nə də bağçılıq çiçəklən mədi». Buna
görə də 100 milyon manatlıq səhmdar kapital ö zülündə yaradılacaq « RusiyaZaqafqaziya ticarət Ģirkət i» əslində ticarətdən ço x sənaye müəssisəsi kimi çıxıĢ
etməli, Zaqafqaziyanın özündə olan xammal ilə iĢləyən yerli emaledici fabrikzavod sənayesi (Ģəkər, mahud, gön-dəri, ĢüĢə və b.) müəssisələri yarat malı,
bununla yanaĢı üzümçü lüyü, Ģ ərabçılığı, baramaç ılığı, tütünçülüyü ilə inkiĢaf
etdirməli id i. Deməli, layihənin baĢ ideyası yerli xammal istehsalı ilə
Zaqafqaziyan m ö z emaled ici s ənayesinin üzvü bağlılığı, bir də «yerli
sakinlərin», «yürüĢdən qayıdan gürcülər və ya ġirvan, Qarabağ və b. əyalətlərin
müsəlman larının» ticarət-sənaye iĢləri vasitəsilə siyasi və mənəvi baxımdan
Rusiya ilə yaxın laĢması id i. « Yalnız bu yolla bizlə b izə tabe olan xalqlar
arasında kəskin sədd qoyan xu rafat aradan qald ırılar». Ancaq mü əlliflərin
«milliyyətindən asılı olmayaraq özlərinin bütün təbəələrinə xeyirxahhq göstərən
bizim insanpərvər monarxların ali məqsədi» haqqında yazdıqları sözlər lay ihənin
ən yanlıĢ və zəif yerid ir. Təsadüfi deyildir ki, çar höku mətinin yüksək
mə'murları: can iĢin baron V.Q.Rozen və general M.S.Ju kovski layihəni
duĢməncəsinə qarĢılayaraq, «belə getsə, burada (Zaqaf-qaziyada - Red.)
BirləĢmiĢ Amerika ġtatlan yaranar» yazmaq la onu kəskin Ģəkildə pisləmiĢdilər.
Belə kəskin münasibət çarizmin hazırladığı iqtisadi siyas ətin mahiyyəti ilə bağlı
idi; Zaqafqaziyanın xammal mənbəyinə və Mərkəzi Rusiya fabrikləri
məhsulların ın alqı-satqı bazarına çevrilməsi siyasəti burada yerli emaled ici
sənaye müəssisələri Ģəbəkəsinin açılması ilə heç cür u zlaĢa bilməzdi.
Qriboyedov-Zavəleyski lay ihəsinin mətni 1959-cu il çapı üzrə bəzi
qısaltmalarla çevrilmiĢdir (Гpuбoeдoв A.C. Coчинеия, М., 1959, c. 471-494).
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***
1. Zaqafqaziya ölkəsinə diqqətlə nəzər salan hər kəs yəqin edər ki, o rada
təbiət insan üçün hər Ģeyi hazırlamıĢdır; ancaq indiyə kimi insanlar təbiətdən
istifadə et məmiĢlər. Ġndiki höku mət yaln ız ö z gücü hesabına keçinir; lakin
məlu mdur ki, dövlət təsərrüfatı iĢində yaxĢı uğur qazan maq üçün höku mətin və
ayrı-ayrı Ģəxslərin birgə səyləri zəruridir. ġəxs i fayda özülündə ictimai faydaya
can atan, tacirlərin və iri kapitalistlərin olmadığı bir yerdə isə ayrı-ayrı adamların
fərdi hərəkətləri müdrik höku mət in xoĢ niyyətlərinə az kö mək edər və ya
ümu miyyətlə kö mək edə b ilməz.
Belə bir Ģəraitdə dövlət müĢaviri Qriboyedov və kollegiya müĢaviri
Zaveleyski bu diyarın 1 zəngin ehtiyatların ı və vəsaitlərini d iqqətlə araĢdırd ıqdan
sonra ümu mi iĢin faydası üçün, zat i-aliləri qraf Ġvan Fyodoroviç Paskev içErivanskiyə 2 çatdırılmaq üçün Qafqazın o tayında yerləĢən varlı əyalət lərdə
Ģirkət açmaq haqqında plan tərtib et mək fıkrinə düĢdülər. [Bu Ģirkət] Ģərabçılıq,
ipəkçilik, pambıq-parça mallarının müstəmləkələrdə yetiĢdirilən malların, boya,
əczaxana və b. məhsullarının buraxılıĢına rəhbərlik edib onları təkmilləĢdirmək
üçün yaradılmalıdır.
Siz, zat i-aliləri ö lkən i idarə et məyə baĢladıqdan dərhal sonra 1827-ci ilin
I rübündə və sonralar Cəlaloğulda 3 düĢərgə və hərbi hazırlıq ların səs-küyü
içərisində aĢağıda imza edənlərin b irinə dəfələrlə belə bir arzunuzu
bildirmiĢdiniz ki, Rusiyanın 27 il ərzində boĢ yerə gözlədiyi, dövlətin xeyrinə
götürülməli faydanı əldə et mək məqsədi ilə sizə etibar edilmiĢ əyalətlərdə yeni
dəyiĢikliklər keçirəsiniz.
Sizin rəhbərliyinizlə, gələcəkdə gəmilərin ü zə b ilməsi məqsədilə, Kür
çayının Samu xa qədər təmizlən məsi plan ı tərt ib olun muĢdu; zəngin Kaxetiyan m,
ġəki xanhğı və Yelizavətpol dairəsin in birləĢdiyi bu yeri siz, yerli məhsulların
toplanması, ilin ço x da isti olmadığı, rus tacirlərin in isə Nijeqorod yarmarkasından sonra öz mallarmı mübadilə üçün buraya gətirə biləcəyi vaxtda
yarmarka açmaq üçün nəzərdə tutmuĢdunuz.
Ġran ilə [hərbi] kampaniyanın sürətli və Ģöhrətli hadisələri bu faydalı
ideyaların arzu olunan yetkinliyə çat masına imkan verməd i və Siz zati-aliləri
1

Zaqafqaziya nəzərdə tutulur.
İ.F.Paskeviç-rus hərbi qulluqçusu, general-feldmarĢal; 1826-1830-cu illərdə Zaqafqaziyada
Rusiyanın baĢ komandam və hakimi, I Nikolayın mürtəce siyasətinin fəal icraçısı kimi dekabristlərə
divan tutulmasında iĢtirak etmiĢ (dekabristlərin «iĢi» üzrə Ali məhkəmənin üzvü idi), 1830-1831-ci
illər PolĢa azadlıq üsyanının və 1849-cu il Macar inqilabının yatırılmasına baĢçılıq etmiĢdi. 18261828-ci illər Rusiya-Ġran müharibəsində çar ona «qraf Erivanski», PolĢadakı xidmətinə görə isə
«knyaz VarĢavski» fəxri adları vərmiĢdi.
3
Ġndi Ermənistanda Stepanavan Ģəhəri.
2
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daha sakit vaxtlarda bir daha bu məsələlərə qayıt maq üçün bunlarm plan ını
tələsik hazırlamağ ı əmr etdin iz. Həm də Siz öz fikirlərinizi açıq Ģəkildə izah
etdiniz ki, b ir neçə xey irxah və varlı adam ticarət Ģirkəti Ģəklində birləĢib bu
ölkənin təsərrüfatı və sənayesi üçün zəruri o lan islahatlar keçirsinlər. Bu məsələ
barəsində sizin fıkirlər tezliklə hamıya aydın oldu.
Türkmənçay müqaviləsi bağlandıqdan dərhal sonra S.-Peterburqda
görüĢən adamların öz aralarında əldə etdiyi razılığın ilk əsası məh z sizin bu
fikirlər o ldu. BaĢqa mühüm hadis ə də, onları nəzərdə tutduqları plan ın həyata
keçirilməsinə çalıĢmağa get-gedə daha çox Ģirn ikləndirirdi. Hakim imperator
Nikolay Pavloviçin fəal xarakteri nəticəsində qabaqlar heç kimi
maraqlandırmayan bir ço x idarə məsələləri və imperiyanın ən uzaq nöqtələri
birdən-birə dövlət adamlarmın d iqqətini cəlb etdi və müzakirə obyektinə
çevrild i. Zaqafqaziya ölkəsinin də növbəsi çatdı. Onun dumana bürünmüĢ
statistikası, etnoqrafıyası, in zibati idarəsi, maliyyə iĢinin islahatı, xalq ehtiyacları
və onları ödəmək üsulları sanki bu qaranlıqdan çıxdı. Dəyərli müvəqqəti yardım,
ölkənin daxili iĢlərin in yaxĢılaĢdırılması üçün xey li məb ləğdə pul vərilməsi,
HəĢtərxandan Bakıya, Odessadan Redut-Qalaya gəmilər iĢləməsi - bütün bunlar
yüksək rəhbərliyin yeni xeyirxah qayğılarını aĢkar sübut edir v ə əlbəttə, Türkiyə ilə indiki müharibə nəticəsində bizim xarici siyasət sistemimiz
pozulmasaydı, biz bununla kifayətlən məzd ik. AĢağıda imza edənlərə daha çox
ümid verən odur ki, sadiq bəndə hissələrinə uyğun olaraq onların nəzərdə
tutduğu dəyiĢikliklər höku mətin icazə verd iyi, arzu və tələb etdiyi məsələlərə
uyğun gəlir...
Siz, zati-aliləri, Ģirkət in nizamnaməsi layihəsinin giriĢindən və həmçinin
ikinci fəslindən görəcəksiniz ki, onu təsis edənlər bəzi üstünlüklər xahiĢ edirlər,
bunlar. Nəin ki Ģirkətin gələcək rifah ının təminatı olmalıdır, bunlarsız Ģirkət heç
fəaliyyətə baĢlaya bilməz. Hö kmdarlarımızın səxavəti nəticəsində mü xtəlif
üstünlüklər əldə et miĢ o lan Rusiyadakı baĢqa Ģirkətlərin timsalında indi xah iĢ
etdiyimiz bunlardır:
3. Burada yeni heç bir Ģey yoxdur: mü xtəlif vaxtlarda Rusiyanın özündə
və burada - Gürcüstanda xüsusi hüquqlarla ko lonistlər yerləĢdirilmiĢlər; lakin
burada onlar diyara az fayda gətirmiĢlər. Birincisi ona görə ki, onlar böyük
ərazidə səpələnmiĢlər və ö z iĢlərini b irgə və həmrəy surətdə tutmaq imkan ları
azalır; ikincisi ona görə ki, Ģirkət in təsiri alt ında görə biləcəkləri nəzarət və
rəhbərlikdən məhru m id ilər, halbuki [bu Ģirkət] hər Ģeyə bilik görkəmi verib,
[bütün iĢi] yaln ız b ir məqsədə yönəldə bilər. Həm də onların ilk təcrübəsi burada
çox rəngarəng iq limli, köçürüldükləri torpağı b ilmədikləri üçün yararsız və
uğursuz oldu.
AĢağıda imza edənlər bıırada Arazın o tayından yenidən Rusiya
hüdudlarına qayıt mıĢ ermən ilərin vəziyyətindən danıĢmağı özlərinə borc bilirlər.
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Bu ço xsayh mühacirət Türkmənçay müqaviləsinin Ģərtlərinə uyğun baĢ vərsə də,
müqavilənin bağlanıĢı zamanı bunu qabaqcadan görmək mü mkün deyild i. Bu
məsələ ilə bağlı müəyyən Ģərait, misal üçün qoĢunlarımız tərəfindən uzun
müddət Xoy əyalətin in tutulması və s. hemin küt ləvi mühacirət in baĢ verməsinə
xey li təsir göstərmiĢdir. Sü lh bağlandıqdan dörd ay sonra onlar qaytarılmıĢlar1 ;
onları qəbul etmək üçün heç bir tədbir görülməmiĢdi və görülə də bilməzdi.
Bunun üçün pul vəsaiti satıĢmırd ı; onların, onlar üçün yeni olan ölkəyə nabə-ləd
olmağı faciə ilə qurtara bilər; yüksəklik qurĢağında yerləĢən bizim əyalət lərin
Ģəraitində qızmar havanın soyuqla, əksinə, soyuğun qızmar hava ilə əvəz
olunması - bütün bu çətinliklər ço x u zana bilər.

1
1828-ci
il
Türkmənçay
müqaviləsinə
görə
Ġrandan,
sonra
isə
T ürkiyədən Ġrəvan xanlığımın ərazisinə, Qarabağa və Azərbaycanın baĢqa əyalətlərinə erməni
əhalisinin kütləvi köçürülməsi və yerləĢdirilməsi baĢlandı. Bunun nəticəsində yerlərdə demoqrafiya
nisbəti güclü dəyiĢikliyə uğramıĢdı. Misal üçün, Ġrəvan xanlığının yerində yaranan «Erməni
vilayəti»ndə
azərbaycanlıların
(qaynağa
görə
«müsəlman
türklərin»)
xüsusi çəkisi 1828-ci ildə 73,8 faiz idisə, 1834-1835-ci illərdə 46.2 faizə
enmiĢdi (Gürcüstan MDTA, f. 2, siyahı 1, iĢ 3859, vərəq 20). Naxçıvan əyalətində isə müqavilədən
qabaq 2 min 791 azərbaycanlı ailəsi (qaynaqda yazıldığı kimi, onlar «burada miladın altıncı-yeddinci
yüzillərindən, yəni xilafət hökmranlığı zamanından yaĢayırdılar») və 434 erməni ailəsi var idisə,
sonrakı köçürülənlər hesabına erməni ailələrinin sayı artıb 2 min 719-a çatmıĢdı. 1832-ci il kameral
sayı-mına görə Qarabağ əyalətində 32,4 min (64,8 faiz) azərbaycanlı və 17,4 min (34,8 faiz) erməni
qeydə alınmıĢdı (göründüyü kimi, erməni əhalisi 1823-cü ildəki 8,4 faizə nisbətən qısa vaxtda dörd
dəfədən çox artmıĢdı). Sonrakı sayımlar üzrə ġuĢa qəzasında 80-ci illərin sonlarında
azərbaycanlıların xüsusi çəkisi 41,5 faizə enmiĢ, ermənilərin xüsusi çəkisi isə 58,2 faizə qalxmıĢdı.
1897-ci il Ümumrusiya sayımına görə isə həmin göstəricilər uyğun surətdə 53 və 45 faiz olmuĢdu.
(bax: Обозрение Российских владений за Кавказом, ч. III, СПб., 1836, cədvəl ―V‖; Свод
статистических списков 1886 г. Тифлис, 1893, IV; Кавказский календарь Российскои империи
1897 г. LXIII- Елизаветская губерния. СПб., 1904, с.3).
Ermənilərin köçürülməsi siyasətinin müəllifi A.S.Qriboyedov bu məsələ ilə bağlı yazırdı:
«Ermənilərin ilk dəfə buraxıldıqları torpaqlara əbədi sahib duracaqlarından müsəlmanlar içərisində
yaranan qorxunu aradan qaldırmaq və (sonuncuların) düĢdükləri ağır vəziyyətin uzun sürməyəcəyini
bildirməklə onları sakitləĢdirmək məsələsini biz... dəfələrlə götür-qoy etmiĢik». (Грибоедов А.С.
Записка о переселении армян из Персии в наши области.-Соч., т. 2.М. 1971, c. 314); köçürmə
iĢinin Zaqafqaziyada demoqrafık vəziyyətə təsiri məsələsi və onun siyasi çalarları haqda
N.N.ġavrovun belə bir qeydi çox maraqlıdır: «Biz müstəmləkəçilik siyasətinə Zaqafqaziyada rus
əhalisinin deyil, bizə yad olan xalqların...yerləĢdirilməsindən baĢladıq... müharibədən sonrakı iki il
ərzində, 1828-ci ildən 1830-cu ilə kimi Zaqafqaziyaya Ġrandan 40 min-dən çox, T ürkiyədən 84
mindən çox erməni köçürmüĢ və onları erməni əhalisinin azlıq təĢkil etdiyi Yelizavetpol və Ġrəvan
quberniyalarının ən yaxĢı xəzinə torpaqlarında... yerləĢdirmiĢik. YerləĢmək üçün onlara 200 min
desyatindən çox xəzinə torpağı ayrılmıĢ və onlar üçün müsəlmanlardan 2 milyon manatlıqdan çox
sahibkar torpağı satın alınmıĢdı. Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissəsi və Göyçə (Sevanın
azərbaycanca adı. - Red.) gölünün sahili həmin ermənilər tərəfindən məskunlaĢdırıldı... Qeyri-rəsmi
köçənlərlə birlikdə köçüb gələnlərin ümumi sayı 200 mini ötüb keçdi». Bu köçürmələr nəticəsində
XX yüzilliyin baĢlanğıcında Zaqafqaziyada yaĢayan 1,3 milyon erməninin bir milyonundan çoxu
«diyarın köklü sakinləri olmayıb, bizim t ərəfımizdən məskunlaĢdırılmıĢdı».
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Zati-alilərinin razılığ ı olsa, biz[im] Ģirkət öz vəsaiti ilə yaĢaya bilməyən
və köçürüldükləri yeni yerlərdə lazımi qaydada və möhkəm kök sala bilməyən
ailələri öz idarəsinə qəbul et məklə bu çət inlikləri aradan qaldırmağı həvəslə öz
üzərinə götürür...
II
Aydı n səbəblər. Qafqazı aĢıb keçən ruslar, b izim monarxların
himayəçiliy ini xah iĢ edən Gürcüstanda və imperator silahı gücünə əldə edilmiĢ
xanlıqlarda möhkəm kök salmaq üçün hər Ģeydən qabaq qayğı göstərirlər.
Bundan ötrü yeni təbəələrin xaricdən təhlükəsizliyini təmin et mək, sonsuz
vəhĢilikləri və hücumları dəf et məyə hazır olmaq lazım idi. Avropa müharibələri höku mətə ö zünün Asiya tərəfdəki düĢmənlərin i-farsları və türkləri eyni
vaxtda cilovlamaq üçün lazımi vəsaitləri tam iĢə salmağa imkan vermirdi. Ələ
keçirilmiĢ əyalətlərdə özgə qaydaların, qabaqlar olmayan münasibətlərin tətbiq
edilməsi, dərhal icra et məyi, itaətkarlığ ı istəyən tələbkar rəhbərlik və heç bir
xalq ın könüllü surətdə tabe olmadığı dəyiĢikliklər qiyamlara səbəb olurdu.
Rusiya ilə əlaqələri yalnız böyük çətinliklə və yavaĢ-yavaĢ tə'sis etmək mü mkün
idi. Ġki dənizin, Xəzər və Qara dənizlərin limanlarına silah gücünə yol açırdıq və
qabaqlar Hərbi-Gü rcüstan yolundakı hər addıma rus qanı çilən miĢdi. Belə b ir
vəziyyətdə nə yeni idarə qaydası, nə də yerli adətlərə uyğun olan qanunlar
hazırlamaq haqqında düĢünmək olmaz, bu qanunların tədqiqi, toplan ması və
yoxlan ması, həm də onlara kodeks hazırlan ması üçün diqqətli araĢdırma, asudə
vaxt və sakit lik lazımdır. Kadastr (vergi siyahısı) tərtib etmək üçün eyni Ģərtlər
lazımd ır. Mü lklərin ço x h issəsi indiyə qədər də müba-h isəli qalır. ġəraitin
tələbinə uyğun olaraq, sözün dar mənasında, Gürcüstandan baĢqa hər yerdə
yalnız hərbi idarə yarandı 1 , [Gürcüstanda isə] qabaqcadan yaradılmıĢ və
quberniyalar haqqında Təsisata bənzəyən quruluĢ sonralar ölkənin hərbi vəziyyətindən irəli gələn qəzalan idarə ü zrə xüsusi tip mülki quruluĢ -la qarıĢdı.
Maliyyə sistemi də bu istiqamətdə ged'rdi. Verg ilərin u zlaĢdırılması və düzgün
alın ması haqqında düĢünməyə vaxt yo x idi. Ordunun yerləĢdirilməsi və ərzaqla
təchiz edilməsi. Yey inti məhsullarımın nəzərdə tutulan mağazalara və hərbi dəstələrə göndərilməsi qayğısına qalmaq lazımı idi. Beləliklə, hər cür
mü kəlləfiyyətlər qanuni Ģəkil almıĢdı. Zaqafqaziya sakinlərin ö z təsərrüfat ını
yaxĢılaĢdırmaq haqq mda düĢünməyə vaxt ı yo x idi; onun evi, avadanlığı, qoĢqu
ləvazimat ı, arabası, mal-qarası və demək olar ki. Bütün tərpənməz əmlakı o rdu
1
«Hərbi idarə» komendant üsuli-idarə sistemi. Yalnız Zaqafqaziyanın müsəlman
əyalətlərində keçmiĢ azərbaycan xanlıqları yerində yaradılnuĢ komendant idarəçiliyi əhali üzərində
çarizmin qatı hərbi-müstəmləkə zülmünün mürtəce ifadəsi və vasitəsi olmuĢdur.
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hərəkət etdikdə və baĢqa hallarda hər dəqiqə ictimai ehtiyaclar üçün tələb edilə
bilərd i və bu sakin nəin ki ö z gələcəyi haqqında düĢünmürdü, hətta indi də öz
mü lkiyyətinə laqeyd yanaĢmaqda dır. Biz burada heç də bu və ya baĢqa
məmu run özbaĢınalığını nəzərdə tutmuruq, yalnız müharibənin nə qabaqcadan
görünməsi mü mkün olan, nə də qarĢısıalın maz labüd fəlakətlərin i yada salırıq.
Bu xarest sülhü 1 və az sonra Gü lüstan sülhü bu ölkəyə gözlənilən
dərəcədə müsbət təsir göstərmədi; çünki o vaxtdan bəri dağlıları və baĢqa
hiddətlənmiĢ xalqları itaətə gətirmək üçün topların gurultusu kəsilmirdi. Toplar
növbə ilə gah Zaqafqaziya ilə b irlikdə idarə olunan xət lərdə, gah Dağıstanda, gah
da qərb sahil əyalət lərində gurlayırd ı. O dövrdəki hakimlərin bütün diqqəti bu
hadisələrə yönəlmiĢdi. Maarifin inkiĢafı üçün az iĢ görülmüĢdür. Unudulmaz
knyaz Sisianov 2 300 nəfərlik bir məktəb açdı, u zun illər bu zəif baĢlanğıcda
dayanıb qaldıq. 1821-ci il fərmanı 3 ilə ticarət b ir qədər canlandı: bəzi Tiflis
tacirləri o vaxtdan mal üçün Leypsiqə gedir, həmin malları öz ölkələrində və
Ġranda müvəffəqiyyətlə satır və xeyli kapital qazan ırdılar. Lakin bu, dövlət
mü kəlləfıyyətlərilə daha ço x yüklən miĢ mü lkədarların və əkinçilərin rifahına
qətiyyən təsir göstərmədi. Daxili sənayenin inkiĢafına təsir etmədi; bir dənə də
fabrik yaradılmadı, nə əkinçilik, nə də bağçılıq çiçəklən mədi. Sıx ot laqlarda
gəzən tatarlar (azərbaycanlılar. - Red.) qabaqkı kimi ö z qoyunlarının q iy mətli
yununu özlərinin yarımvəhĢi köçəri həyatı 4 üçün ən ço x lazım o lan Ģeylərlə
mübadilə et məkdən baĢqa bir yerdə iĢlət mird ilər. Bir ço x illər ərzində
Minqreliya sahillərinə cəmi iki-üç xarici gəmi yan almıĢdı, onların da məqsədi
öz malların ı satmaq təĢəbbüsü idi, əhəmiyyətsiz və qeyri-mü kəmməl
1
1806-1812-ci illər rus-türk müharibəsindən sonra bağlanmıĢ sülh müqaviləsi. Rusiyaya
müəyyən üstünlüklər verən bu müharibə T ürkiyə sultanının planlarını doğrultmadı, 1804—1823-cü
illər müharibəsinin gediĢində Rusiyanm Ġran üzərində qələbə qazanmasını dayandıra bilmədi.
2
Müəlliflər P.D.Sisianovun Ģəxsiyyətini idealizə edirlər. O, Qafqazda çarizmin
müstəmləkəçi siyasətinin qızğın tərəfdarlarmdan biri idi.
3
8 oktyabr 1821-ci il ticarət tarifi (Полное собрание законов Российской империи. 1, 37ci cild, sənəd № 28771). Çar hökuməti bu qanun ilə Gülüstan sülh müqaviləsinin Rusiya-Ġran ticarəti
üçün nəzərdə tutduğu çox kiçik gömrük pulunu (5%) Zaqafqaziyaya gətirilən Avropa mallarına da
aid etmiĢ, T ürkiyədəki Redut Qaladan bu mallarm əslində gömrüksüz olaraq Ġrana axıdılmasma yol
açmıĢdı. Ancan 1821-ci ilin «imtiyazlı tarifı» Rusiyanın özündə yaranıb inkiĢaf etməkdə olan manufaktura və fabrik sənayesinin iĢini çətinləĢdirdi, çünki bu sonuncunun buraxdığı məhsul Avropa,
xüsusilə Ġngiltərə sənayesinin məhsulları (mahud və b.) ilə rəqabətə dözə bilmirdi. Buna görə də 3
iyun 1831-ci ildə «yasaqlı tarif» qoyuldu, xarici malların axını çox yüksək gömük ilə dayandırıldı və
Zaqafqaziya Rusiyanın qapah sənaye malları bazarma xammal istehsalçısına sevrildi.
4
Burada müəlliflər mürtəce monarxiyaçı dairələrdə və zadəgan-burjua tarixĢünaslığında
Azərbaycan xalqı haqqında «basma qəlib» rəsmi təsəvvürlərin təsirinə düĢürlər. Halbuki bu xalqın
mədəniyyəti (o cümlədən Ģəhər həyatı ilə bağlı maddi-mənəvi mədəniyyəti), dili və özü haqqında
M.Y.Lermontov, A.A.Bestujev-Marlinski kimi həmin dövrdə yaĢayan bir sıra müt ərəqqi rus
xadimləri xeyirxah söz söyləmiĢlər.
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olduqlarımdan həmin mallara Avropada tələbat yo x idi. Tiflis bazarı əcnəbi
mallarla dolu olduğu halda müĢahidəçinin gö zü nahaq yerə onlara qarĢı qoyula
biləcək yerli məmu lat və xammal axtara b ilərdi. Nəhayət, iranlıların sonuncu
basqını və bu basqını qraf Paskeviç-Erivanski tərəfindən Rusiyaya Ģöhrət
gətiriləcək dərəcədə əvəzin in çıxılması, onun türk paĢalıqlarındakı indiki
uğurları Zaqafqaziya əyalətlərinə, xüsusən müharibənin bütün ağırlıq larını ö z
üzərinə götürmüĢ Gürcüstanda fövqəladə mərhumiyyətlər hesabına baĢa gəldi.
Cəsarətlə demək o lar ki, əhalisinə və ərazisinə görə velikorus quberniyalarının
cəmi üç qəzasına bərabər o lan Gü rcüstan 1826-cı ildən bu vaxta kimi ö z
sərvətlərindən o qədər çörək, qoĢqu və yük heyvanları, sürücülər və s. vermiĢdi
ki, bunu ən çiçəklən miĢ rusiya əyalətlərin in heç b iri edə bilmək Ģübhə yoxdur ki,
Qafqazda iĢlərin indiki gediĢinin bu cür mənzərəsi gələcəkdə yaxĢı zaman lara
ümidi qırmır. Mövcud vəziyyət qeyri-təbiidir və uzun müddət davam edə b ilməz.
Lakin Os manlı Türkiyəsi ilə müharibənin uğurlu və Ģərəfli qurtaracağın ı, bu
diyarın hər tərəfdən xarici təhlükəsizliyin in təmin ediləcəyini, əhalinin düçar
olduğu itki və qayğılardan azad olub rahatlanacağımı qabaqcadan fərz etsək də,
hələ aĢağıdakı mühü m məsələlərin həlli qalmaqdadır.
1) Diyarın təbii sərvətləri onu maarif və rifah ın ləyaqətli səviyyəsinə
qaldıra b ilərmi və bununla bütövlükdə dövlətə fayda vərə bilərmi?
Bu suala müsbət cavab vermək o lar. Zaqafqaziya ölkəsinin təbii
məhsulları o qədər rəngarəng və zəngindir ki, onları yalmz seçmək və emal
etməklə fayda vermək olar.
Bunlardan ən baĢlıcaları - üzü m, ipək, pamb ıq, parça, qızıl boya, qırmızı
boya və b. boyalar, həmçinin dərman bit kiləri və tütündür; bununla yanaĢı,
qədimdən burada məlu m olan Ģəkər qamıĢının, zeytun ağacların ın becərilməsi və
nazik yun parçanın hazırlan ması da sənayenin mühüm sahələrini təĢkil edə bilər.
Bir sözlə, isti iqlimli [ölkələrin] bütün məhsulları böyük müvəffəqiyyətlə bu
diyarda yetiĢdirilə bilər.
Zaqafqaziya əyalət lərində bütün növlərdən olan üzüm heç bir qayğı tələb
etmədən ço xlu miqdarda yetiĢdirilir və yerli əhalinin Ģərabçılıq iĢində
səriĢtəsizliy inə, çəlləklərin və ĢüĢə qabların çatıĢ mazlıqlarına baxmayaraq,
[buradakı Ģərablar] ən yaxĢ ı fransız (burqon) Ģərablarından geri qalmır.
Hazırlama üsulu bir az yaxĢılaĢdırılarsa, bu Ģ ərab (təkcə Kaxet iyada bir ildə 1
milyon 700 min vedrəyə kimi Ģərab istehsal olunur) xa rici Ģərabları əvəz edə
bilər.
Ġpək (barama. - Red.) xüsusən cənuba yaxın əyalətlərdə daha çox istehsal
olunur. Onun istehsahnın geniĢləndirilməsi ço x böyük fayda verə bilər. Halhazırda yalnız baramanı açmağı bacarmamaq onun qiymət ini aĢağı salır.
Məsələn, 825-ci ildə Moskvada bir pud ġamaxı ipəyinin satıĢ qiy məti 300
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manatdan 370 manata qədər, orqanzinanın qiy mət i 1000 manatdan 1500 manada
qədər idi.
Bu yaxınlarda Fransadan Tiflis ə gəlmiĢ ipəksarıma ustası özünün əyirib
sarıdığı ipək nü munələri ilə göstərdi ki, bu ipək Ġtaliya ipəyindən qətiyyən geri
qalmır və ü mid et mək olar ki, b ir vaxt ġamaxı ipəyi Ġtaliya ipəyindən üstün
tutulacaq və bununla birlikdə, təbiid ir ki, baramanın da qiy mət i artacaqdır.
Yu xarıda xatırlanan baĢqa məhsullardan danıĢmadan, görünür, bu iki
sahəni və bir də pambıq parçanı və onların emalın ın verə biləcəyi faydanı
göstərmək barədə itəlyanı irəli sürmək kifayətdir.
2) Ayrı-ayrı sahibkar Ģəxslərin (sahibkarlar, Ģərabçılar, sənayeçilər və
baĢqaların ın) səyləri bu ölkəni arzu olunan rifah dərəcəsinə qaldıra bilərmi?
Əlbəttə yo x, bundan ötrü uzun illər ərzində qənaətçillik və əmək hesabına
kapital toplan malı və bir tərəfə qoyulma lıdır; bütöv bir xalqda və ya silkdə
qeyri-adi yekdillik, eyni b ir Ģeyə yönəldilmiĢ daimi diqqət lazımdır ki, buna,
hətta kitab çapı vasitəsi ilə, elmi və əməli cəmiyyətlərin səyləri ilə xalq ın ruhuna,
bacarığına və fəaliyyətinə istiqamət verən, onun düzgün yoldan çıxmaması üçün
daim nəzarət edən dövlətlərdə də az təsadüf olunur. Bundan baĢqa, təsərrüfatda
və manufaktura müəssisələrində heç də həmiĢə uğurlu olmayan təcrübələrə xərc
çəkmək lazımd ır, yalnız bu təcrübələr tez-tez və inadla təkrar olunduqları halda
həmin müəssisələr xey li fayda verə bilərlər. Ancaq cəsarətsiz, bacarıqsız və ço x
da varlı o lmayan Zaqafqaziya sahibkarı öz əlləri ilə ürəyi istəyən qədər qazanc
yeri tapmadan bu mənəvi qüvvələri haradan ala bilər! Savadsızlıq onu hər cür
uzaqgörənlikdən məhru m ed ir, yaxm və ani əy ləncələrə hərislik onu yalnız əli
çatacaq Ģeylərdən yapıĢmağa məcbur edir. Bununla yanaĢı buranın tacirləri,
gördüyümüz kimi, hər cür ağıllı haqq-hesabı nəzərə almayan acgöz qazanc
hərisliy inə uy muĢlar. Onlar istifadə etdikləri kapitalların 100 manatına 50 manat
qazanc olmasa, onu dövriyyəyə buraxmazlar. Bir adamın baĢqasına olan
inamsızlığı da bununla bağlıdır: bu, təsərrüfat və ticarət iĢlərində ən böyük
əngəldir. Bu çatıĢmazlıq, yeni yaranan və vəhĢi vərdiĢlərdən az-ço x nizamlan mıĢ
bir qaydaya keçən bütün xalqlar və ölkələr üçün ümu midir. Beləliklə, biz
görürük ki, istehsalçılar qabaqcadan müəyyən müvəqqəti fayda götürmək
naminə öz iĢlərini uğurla baĢa çatdırmaq üçün gücləri və vəsaitləri olmadığı
halda hər cür iĢə əl atırlar. Ġltizamçılar bu və ya digər Ģeyin qiy mətini art ırmaqda
bir-biri ilə yarıĢa girirlər, çünki ö zlərinin höku mət ilə bağladıqları müqaviləni
yerinə yetirməyəcəklərinə qabaqcadan arxayındırlar, o b iri tərəfdən isə ço xlu
artıq vergi ald ıqları (xüsusən xarabalıqlarda) sənət sahələrini sıxıĢdırırlar.
Onlardan ötrü ya öz ehtiyacları üçün, yaxud da ailəni iki həftə saxlamaq, hətta
mənasız əyləncə üçün bir Ģey qazanmağın heç bir fərqi yo xdur. Onların təmin
üçün qoyduqları girov xəzinəni qətiyyən ziyandan qorumur, çünki iĢin ü mu mi
vəziyyətində, pullar dövriyyədə olmadığ ına görə sekvestrə qoyulmuĢ (xəbt
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olunmuĢ) əmlakm heç bir dəyəri yo xdur və bu, hökumət i yeni qayğılar və əlavə
xərclərlə yükləyir.
Əgər indi ö zünün müəyyən faydasına çalıĢan və hər hansı bir sənaye
sahəsində müvəffəqiyyət qazanan, özünün bütün əməyini və kapitalın ı bu sənaye
sahəsinə həsr edən adamlar tapılsa da, bütöv xalq ı əhatə edən bu qarıĢıq lıqda
onlar əməkdaĢlıqda, mübadilədə, sövdələĢmədə, boc verməkdə və borc almaqda
kimə et ibar edə b ilərlər? Hər halda yu xarıda göstərilən mü xtəlif po zuntu və
etibarsızlıq halları onların ö zlərini dolaĢıqlığa salar və ö z iĢlərindən əl çəkməyə
vadar edər; əgər bununla onlar özlərin i və öz adamlarmı bu iĢdə tam var-yo xdan
çıxarmasalar, biz ço xlu belə misallar görmüĢük, xoĢbəxtdirlər.
3) Höku mət təkcə öz vəsaiti hesabına, xalqın varlan ması mənasında, bu
diyarın çiçəklən məsinə nail ola bilərmi?
Hamı belə fıkirdədir ki, höku mət xalq m səylərinə tam istiqamət vərməsə
də, onun inkiĢafına böyük kö məklik göstərir. Ġqlim, təbii sərvətlər, tərb iyə tərzi ictimai fəaliyyəti bu və ya baĢqa məqsədə yönəldən baĢlanğıc bunlardır. Lakin
mü lki qoĢunlar, inzibati mexan izm, rabitə vasitələrini yaxĢılaĢdırmaq tədbirləri,
polis, maliyyə müəssisələri və s. - hər bir siyasi cis min rifah ı ilə ayrılmaz olan
birlik və qayda-qanunu bunlar yaradır. Biz höku mət imizin atalıq qayğısına, bu
ölkənin rifah ı üçün zəruri o lan mü lki qərarlar vərəcəyinə möh kəm inanırıq. Əlbəttə, indiyə qədərki Ģərait lə bağlı o lan ilarə tərzi, bu Ģərait ləğv edild ikdə ö z
yerini baĢqa, daha mükəmməl və yerli ehtiyaclara uyğun gələn idarə tərzinə
verəcəkdir.
Artıq indi Zaqafqaziya ö lkəsi mərhəmət li monarxın əliaçıq lığ ının yeni
təminatını almıĢdır.
Cənab caniĢinin xah iĢinə əsasən bu ölkə üçün lütfkarlıqla 5 milyon manat
verilmiĢdir; bunun xeyli hiss əsi rabitənin nizama salın ması üçün nəzərdə
tutulmuĢdur.
Bundan baĢqa xəzinə hesabına Qara dəniz və Xəzər dənizi üçün gəmilər
(buxar gəmiləri) düzəldilir və Zaqafqaziya əyalətlərində gö mrük iĢlərin i qaydaya
salmaq üçün tədbirlər görülür.
Beləliklə, höku mət t icarət və sənayenin inkiĢafı üçün yeni yollar axtarıb
tapacaq və ayrı-ayrı Ģəxslərə təbiətin on lara bəxĢ etdiy i nemətlərdən istifadə
etmək vasitələrini yüngülləĢdirəcəkdir.
Əgər buradakı əhalinin təsərrüfatı indiki baĢlanğıc mərhələsində
qalacaqsa, onda biz böyük bir kədərlə höku mət in tədbirlərin in az əhəmiyyətli
olduğunu görəcəyik. Yeni açılmıĢ ticarət yollarmda əvvəlki kimi yenə də hərəkət
olmayacaqdır; yalnız bir neçə ay ərzində bir karvan baĢqası ilə əvəz olunacaq,
həm də bu karvan yerli əhalinin əməksevərliy indən bol qazanc götürmək, ind i
torpaq altında mürgüləyən saysız-hesabsız xəzinələri toplamaq üçün təĢkil
olunmayacaqdır; xaricdən imperiyan m hər hansı b ir ucqar nöqtəsinə gələn və
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geri qayıdan bu karvan yalnız kəndləri, oturaq əh lin in daxmalarmı və köçərilərin
hərəkətdə olan alaçıqların ı onların indiki yo xsul vəziyyətində də keçinə
bilməd ikləri kobud mallarla təchiz edəcəkd ir.
Anbarların, yarmarkaların ancaq adları o lacaq, onlar t ikilib baĢa
çatdırılmıĢ evlərə bənzəyəcək, lakin müəyyən məqsədlə bəzəd ilmiĢ b inalarda
yerləĢdiriləcək. Hətta hökumət in əliaçıqlığı və vəsaitinin qeyri-məhdud hesab
etsək də, burada ayrı-ayrı Ģəxslərə yardım kimi vərilmiĢ məbləğlərin miqdarını
deyil, onların istifadə edilməsini nəzərdə tutmaq lazımd ır. Hö ku mətin etdiyi
yardımın mənasız, boĢ Ģeylərə və sadəcə olaraq faydasız yemək-içməyə deyil,
məh z nəzərdə tutulmuĢ məqsəd və fayda üçün sərf ediləcəyinə kim təminat vərə
bilər? Hər b ir sahibkarın ev xərclərinə nəzarət et mək isə heç bir dövlət hakiminin
ağlına belə gəlmir və gələ də b ilməz. BaĢlıca narahatlıq əvvəlki kimi qalır:
ümu mi məqsəd və fikirlə b irləĢməyən istehsalçıların səy və məqsədləri
parçalan mıĢ, hər b iri ayrılıqda özünün bir-b irinə zidd olan həqiqi və yanlıĢ
xeyrinə çalıĢır. Özünün baĢlıca məĢəlindən-ictimai xeyirdən məhru m olan yarıĢ
özünün müvəqqəti güzəranını qurmağa çalıĢan adamların məhdud dairəsində
yaxın adama xırda ziyan vurmaq cəhdinə sevriləcəkdir...
Nəhayət, arzu o lunan məqsədə-bu ölkəni varlandırmağa nail o lmaq,
beləliklə də bundan bütün imperiyaya fayda gətirmək üçün hansı tədbirlərə əl
atmaq lazımd ır?
Ġndiyə kimi yazdıq larımız dövriyyə kapitalı (capitau x disponibles)
kütləsinin vahid tərkibdə, daha yaxĢı desək, istehsalçı kapitalistlərin kifayət
qədərini vahid cəmiyyətdə birləĢdirməyin zəruriliy ini açıq Ģəkildə göstərir. [Bu
kapitalistlər] ö z b ilikləri, pu l vəsaiti və əməyi ilə bir-b irinə kö mək et məlid irlər.
Buna görə də, bütün təbii sərvətlərin əldə edilməsi, istehsalının
təkmilləĢdirilməsi, həmçinin ən u zaq dövlətlərdə satılması ilə məĢğul ola biləcək
əkinçilik, manufaktura və ticarət Ģirkəti yarat maq zərurid ir.
Beləliklə, möhkəm təməl ü zərində bərqərar olmaq üçün Ģirkət dərhal
monarxın yüksək, maarifpərvər h imayəsinə sığın ma lı, təsərrüfat müəssisələri,
əkinçilərin yerləĢdirilməsi, fabriklər yarad ılması, eyni vaxtda torpaqlar almaq, ö z
məmu latın ı daxildə və xaricdə satmaq üçün özünə mü xtəlif imtiyazlar xah iĢ
etməlid ir. Bu imt iyazlar... Ģirkətdə iĢtirak et məyən Ģəxslərin müəyyən müddət bu
iĢlərdə iĢtirakına yol verməyən qanuna çevrilməlidir.
Zaqafqaziya diyan üçün faydalı dır. Yu xarıda deyilmiĢdir ki, Ģirkət özü
üçün bəzi müstəsna imtiyazlar xah iĢ edir, lakin bu [Ģirkət] baĢqa istehsalçılara
ziyan vurmaqdan ço x uzaqdır; çünki Ģirkət mü xtəlif çeĢidli sənaye sahələrini
təkmilləĢdirmək üçün istifadə etdiy i vasitələri nəin ki gizli saxlamaq fıkrində
deyil, əksinə bu tədbirləri öyrən məyə can atan hər bir adam üçün yol açıqdır,
səhmdarlar isə ü mu mi faydalı sənətləri öyrənmək üçün öz adamlarını həmin
müəssisənin ixtiyarına vərə b ilərlər. Əlbəttə, səhmdarların ço xu isə Zaqafqaziya
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mü lkədarlarından və tacirlərindən ibarət olacaqdır. ġirkət tərəfındən Avropanın
mü xtəlif dövlətlərindən dəvət olun muĢ bilikli adamlara tez-tez mü raciət et mək;
onların yeni tipli məĢğuliyyətlərində iĢtirak et mək; indiyə qədər burada olmayan
ələtlərdən istifadə et mək; nəhayət, insanların ço xunun mücərrəd düĢüncələrdən
daha çox meyl etdiyi gündəlik, hətta az diqqətli müĢahidə adəti-bütün bunlar
yerli əhalinin indiki həyat tərzini az hiss olunacaq dərəcədə dəyiĢdirər, onları
daha nəfıs, daha kamil əyləncələr axtarmağa vadar edər və onlarda yeni
anlayıĢlar yaradar. BaĢlanğıcda qazanc tamahı (çünki hər b ir səhmdar, Ģirkətin
ümu mi iĢində ö zünün Ģəxsi xeyrin i güdəcək) onların ço xunu daha ço x öyrənmək
və fəaliyyət göstərməyə həvəsləndirər. Beləliklə, maarif Ģəxsi mü lahizələrə tabe
olan kö məkçi vasitə kimi meydana çıxacaq, lakin tezliklə özünün qarĢısıalın maz
təsiri ilə yeni maarif axtaranları əhatə edəcək və tənbəllik h issi, elmə və
incəsənətə laqeydlik, faydasız, hər iĢə ziyan gətirən ö zünü sevmək hissi öz yerini
ən nəcib hisslərə-biliklərə yiyələn mək ehtirasına və öz varlığ ını mənəvi cəhətdən
zənginləĢdirmək cəhdinə vərəcəkdir...
Ġqtisadi baxımdan rəs mi məlu mata görə Rusiya hər il xaricdən aĢağıdakı
məhsulla rı alır:
Boya məhsullan .................................................. 15 milyon manatlıq
Əczaçılıq materialları ............................................. 2 -" Meyvə...................................................................... 4 -" Zeytun yağı............................................................. 3 -" Üzü m Ģərabı ...........................................................15 -" Pambıq parça ....................................................... ...35 -" Xamipək............................................................... ...45-"Cəmi 119 milyon manatlıq
Zaqafqaziya əyalətlərində isə Ģirkət yalnız ilkin mərhələdə hər il bu
məhsulların 1/ 4 hissəsini, yəni ən azı 29 milyon manatlıq məhsul asanlıqla
istehsal edib hazırlaya b ilər. Bu nəticə həddən çox qənaətbəxĢdir və dü zünə
qalsa, əlavə izahat tələb et mir...
Rusiya ilə mübadiləyə dair. Əsl ruslar-bizim əziz həmvətənlərimiz üçün
iri manufakturalara və ticarət müəssisələrinə yeni, ö lçüyəgəlməz dərəcədə geniĢ
yol açılacağın ı da üstəlik bildirmək lazımdırmı? Tamamilə baĢqa səbəblərdən
irəli gəlsə də, ü mu mi kredit çatıĢ mazlığı bizim vətənimizdə də hökmdardır. Bir
tərəfdən düzgün istehlak olun mayan kap italların yığ ıl ması; o b iri tərəfdən
zəifləyən fəaliyyət, hətta bəzi müəssisələrin tənəzzülü; yad ölkələrdə rus malları
üzərinə fövqəladə gömrüklər qoyulması - bütün bunlar öz mallarını satmaq üçün
narahatlıqla yeni yollar axtarmağa məcbur edir. ġirkət Rusiyada asan, əlveriĢli və
ucuz emal edilə b ilən mallar üzrə ölkənin fabriklərilə heç vaxt rəqabətə
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girməyəcəkd ir. Onun buraxacağı məhsul bambaĢqa çeĢiddən olacaqdır, həm də
özünün iqlim xüsusiyyətinə görə Rusiya [bu məhsulu] heç bir vaxt hazırlaya
bilməyəcəkd ir. Buranın əhalisinin vəziyyəti yaxĢ ılaĢdıqca indi ehtiyac hiss
etdikləri malları Rusiyada axtaracaqdır, ancaq pulları olmad ığından hələ ala
bilmirlər. Bununla yanaĢı, öz s əhmləri üzrə xey li faiz əldə edən Zaqafqaziya
Ģirkətin in rus səhmdarları bu səhmlərin öz kursu da nəzərə almmaqla [həm də]
bu kursun getdikcə bahalanması və əldən-ələ keçməsi ö lkənin ticarət fəaliyyətinə
qeyri-adi b ir hərəkət vərəcəkdir.
Mənəvi və siyasi baxı mdan. QarĢılıqlı və ü mumi faydadan baĢqa heç bir
məqsəd rusları Qafqazın o tərəfindəki yeni həmvətəndaĢları ilə birləĢdirən telləri
belə möhkəm və aynlmaz Ģəkildə bərkidə b ilməz. Ġndiyə kimi Rusiyadan gələn
məmu r yaln ız rütbəsinin artmasın ı arzu edird i, q ısa müddətə gəldiyi ölkədə
ondan qabaq və ondan sonra nə olacağın ın qayğısma qalmırdı. O, Tiflisi və ya
Qafqazın o tayındakı hər hansı bir Ģəhəri könüllü sürgün yeri sayır və tezliklə
buradan çıxıb getməyə can atırdı. Buraya xid mətə gələn məmu rlar barədə onu da
əlavə edək ki, onlardan ləyaqətli olanlar bununla öz vətənini istedadlardan,
səylərdən məhru m edir, halbuki onlar öz Ģ əxsiyyətlərinə uyğun olaraq bu
keyfıyyətləri ilə öz vətənlərinə fayda verməlidirlər. Etiraf edirik ki, Rusiyada
hələ bacarıq lı və savadlı adamlar ço x deyil, onlan ö z müstəmləkələrinə və ya
özünün iĢğal etdiyi qeyri-xalq lar yaĢayan əyalətlərə göndərməklə [Rusiya] özözünə ziyan vuraraq gücünü s əpələyir. BaĢqa tərəfdən faydalı və tərifəlayiq
keyfiyyətləri ilə seçilməyən rus təbəələri yaln ız mənəvi pozğunluq yayırlar,
halbuki Asiyada bu pozğunluq dünyanın bu hiss əsində yaĢayan xalq ların
savadsızlığı üzündən onsuz da dərin kök salmıĢdır. Bununla yanaĢı, yürüĢdən
qayıdan gürcülər və ya ġirvan, Qarabağ və b. əyalətlərin müsəlmanları q ılıncı
qınına qoyub baĢqa xid mətlərdən yayınır və ruslardan u zaq gəzirlər. Onlar
rusların igidliyinə və döyüĢdə xoĢbəxt liy inə heyran olmaq la yanaĢı, rus
məmu rlarının hakimiyyətini öz coĢğun azadlıqlarını sıxıĢdıran yük sayırlar;
onlarla söhbətlərə candərdi, ani qonaq kimi, həm də müəyyən məqsəd və ehtiyac
üçün gəlirlər. ġirkət özünün geniĢ fəaliyyətində ruslardan və avropalılardan
baĢqa hər bir silkdən, ayrı-ayrı d illərdən və etiqadlardan olan ço xlu yerlilərdən
istifadə edə bilər. Doğrudan da, onların bir-b irinə yaxın laĢmasına dünyada heç
bir Ģey bundan tez və həqiqi təsir göstərə bilməz. Müəssisələrdə, ticarətdə,
səfərlərdə, ko missiyalarda yoldaĢ olanlar hiss edilmədən özlərinin məiĢət
həyatında da yaxın yoldaĢ olurlar. Yerli sakinlərin Ģirkətin iĢləri üçün tez-tez
Rusiyaya gediĢ-gəliĢi onları bu ölkənin indiki hakimləri olan rusların xarakteri ilə
tanıĢ edər və bu tanıĢlıq onlarda ruslar haqqında, əlbəttə yaxĢı təəssürat yaradar.
Ġndiyə qədər onlar rusları məğrur, əlçat maz hesab edirdilər, çünki onları həmiĢə
amiranə və ciddi hakimlər kimi tanıy ırd ılar. ġəxs i fayda üçün dinc, xoĢ
münasibətlər, hər cür qarĢılıqlı xid mət eyni cəmiyyətin ü zvləri arasında müəyyən
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bərabərlik yarada bilər. Yalnız bu yolla b izlə b izə tabe olan xalq lar arasında
kəskin sədd qoyan xurafat aradan qaldırılar və bu da milliyyətindən asılı
olmayaraq özlərinin bütün təbəələrinə xeyirxah lıq göstərən bizim insanpərvər
monarxların ali məqsədinə uyğundur. Rusiya belə yaran mıĢ və yüksəlmiĢdir.
Yu xanda qeyd etdiyimiz məmurlara gəlincə Ģirkətin qulluqçuları və onların
uĢaqları onun açacağı məktəblərdə təhsil alar, sonralar yeri düĢdükcə dövlət
xid mət inə qulluğa girər və Zaqafqaziya idarəsindəki xid mət i, məhkəmə və s.
yerləri tuta bilərlər.
Yerli sakinlər yeni dəyiĢilmiĢ həyat tərzin in xeyrin i və yaxĢı cəhətlərin i
nə qədər ço x hiss etsələr, o qədər də onları bu dərəcəyə çatdıran idarə üsulunu
çox istəyəcəklər. Belə olduqda onlar həvəslə yaxĢı təĢkil olun muĢ milis və ya
nizami alaylar Ģəklində bu üsulu müdafiə edən döyüĢçü - vətənpərvərlərin sırala nnda birləĢərlər; hər halda onlar döyüĢlərin və hücumların deyil, yad iqlimin
qurbanı olan min lərlə oğulların q iy mətli həyatını Rusiya üçün qoruyub
saxlayarlar.
63. 13 ĠYUL 1830-CU ĠL QANUNU
(«Ə`LAHƏ ZRƏT B UYRUĞU»)
13 iyul 1830-cu il qanunu çarizmin Qafqazdakı rəs mi idarələri üçün bir
növ gözlənilməz oldu. Ona görə ki, 1829-1830-cu illərdə baĢ ko mandan
Ġ.F.Paskeviç, habelə Zaqafqaziyada yo xlama aparmaq üçün göndərilən
senaiorlar: P.Ġ.Kutaysov və Y.Ġ.Meçnikov Azərbaycanda tiul feodal
torpaqlarının ləğv edilməsi haqqında hökumətə layihə təqdim et miĢdilər və I
Nikolay bu layihələr ilə tanıĢ idi. Buna baxmayaraq, 13 iyul 1830-cu il qanunu
ilə, bu və ya baĢqa suç iĢləmiĢ və ya sürgün edilmiĢ feodalların tiul torpaqları
özlərinə, əgər onlar artıq sağ deyildilərsə, onların vərəsələrinə qanuni olaraq
qaytarılırdı. Bu, əslində tiul torpaqlarımn irsən bir adamdan baĢqasına, atadan
oğula, qardaĢa və baĢqalarına keçməsin in çar höku məti tərəfındən açıq etiraf
edildiy ini göstərirdi. Ancaq 13 iyul 1830-cu il qanunu da tiul torpağı ilə bağlı
siyasi çəkiĢmələrə son qoya bilmədi. Belə ki, 10 aprel 1840-cı il qanunu ilə çar
hökuməti Zaqafqaziyada xan və bəyləri dövlət qulluğundan kənar etdi, 1841-ci
il qanunları ilə onların tiul torpaqlarını ləğv et məyə çalıĢdı. Yalnız 1846-cı il
qanunu (bax: qaynaq № 67) qəti o laraq, tiu l torpaqlarım yerli feodalların mü lkü
kimi tanıdı.
1830-cu il qanununun mətni azərbaycancaya aĢağıdakı qaynaq üzrə
çevrilmiĢdir: А КТЫ СОБРАННЫЕ КАВКАЗСКОИ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИСЕИ,
КVII c, sənəd 53, s. 46.
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Qr. Paskeviçə əlahəzrət buyruğu1
13 iyul 1830-cu il - Krasnoe selo.
Ġranla və Os manlı Portası ilə uğurla bit miĢ müharibələr 2 münasibətilə
Gü rcüstan, Zaqafqaziya ö lkəsi və Qafqaz vilayətinə bu gün Ali Senata
verdiyimiz fərmanda Ģərh edilmiĢ xüsusi mərhəməti bəxĢ et məklə, biz orada
yaĢayanlar [arasında] Rusiya hökumətinə kortəbii düĢmənçilik yoluna düĢənlərə
və ya baĢqalarına uyaraq xəyanətdə əli olanlara da öz diqqətimizi yetirib onların
islah olunacaqlarına ümid bağlayaraq və gələcəkdə onları Rusiyanın sadiq
övladlarına çev irməy i arzu layaraq, onları lütfən bağıĢlayıb əmr edirəm:
1. Xəyanət, eləcə də, Rusiya höku mətinə qarĢı bədxah lıq üstündə və
siyasi mülah izələrə görə bu ölkədən Sib irə və ya baĢqa yerlərə məh kəməsiz
sürgün edilənlərin hamısı əvvəlki yaĢayıĢ yerlərinə qaytarılsınlar və Əlahəzrətin
ilt ifat lı əfvi ilə onların müsadirə edilmiĢ malikanələri ind i olduqları vəziyyətdə,
ötüb keçən illər üçün heç bir əvəz ödənilmədən on lara qaytarılsın, onlara bu
malikanələrdən, keçmiĢdəki [qanuni] qayda əsasında, ancaq yerli ö lkən in ü mu mi
idarəsinə zidd olan hər cür siyasi idarəet mə hüquqları çıxarılmaqla istifadə
etmək icazəsi vərilsin 3 .
2. Xaricə qaçanların və xəyanətdən sonra edam odunanların və ya
sürgündə ölənlərin xəzinəyə keçmiĢ malikanələri onların ailələrinə və ya yaxm
varislərinə indi olduqları vəziyyətdə və hazırda nə qədər varsa, ötən dövrlər üçün
heç bir ödənc tələb edilmədən, ancaq sahiblərinə heç b ir siyasi idarəet mə
hüquqları verilmədən geri qaytarılsın. Haqqmda artıq ali göstəriĢ verilmiĢ Ģəxslər
və malikanələr və bu buyruqdan istisna edilirlər 4 .

1
Sənədin əslində «reskript» yazılmıĢdır. Reskript - qədim Romada təqdim edilmiĢ məsələ
üzrə imperatorun qanun qüvvəsində olan cavabına deyilirdi. XIX yüzildə reskript sözü buyruq,
fərman, göstəriĢ mənasında iĢlənirdi. Çarın verdiyi reskript, beləliklə, qanun gücündə olan rəsmi
dövlət sənədi idi.
2
«Uğurla bitmiĢ müharibələr» - burada 1826—1828-ci illər Rusiya-Ġran və 1828-1829-cu
illər Rusiya-T ürkiyə müharibələri nəzərdə tutulur.
3
A.P.Yermolovun 1818-ci ildə verdiyi «Ağalar haqqında əsasnamə» üzrə yerli feodallar
tiul torpaqlarının sahibi deyil, yalnız yerlərdə inzibati xidmətdə olan və bu torpaqlar üzərində
idarəetmə hüququ olan Ģəxslər sayılırdılar. 1829-1830-cu illərdə çapa verilən inzibati islahat layihələrində isə bəy və ağaları torpaq üzərində idarə etmək hüququndan uzaqlaĢdırmaq nəzərdə tutulurdu.
Beləliklə, 13 iyul 1830-cu il buyruğu kompromis səciyyə daĢıyırdı: müsadirə olunmuĢ torpaqlar
qabaqkı sahiblərinə qaytarılırdı, ancaq onlara siyasi çalar daĢıyan idarə etmək hüququ verilmirdi.
4
Bu və ya baĢqa feodalın edam, yaxud sürgün edilməsi və onun malikanələrinin müsadirəsi
haqqında birbaĢa çarın özünün «ali» göstəriĢi olmuĢdusa, bu göst əriĢ 13 iyul 1830-cu il buyruğu ilə
ləğv edilmir, qabaqkı gücündə saxlanılırdı.
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Bu buyruğun həyata keçirilməsini b iz sizə həvalə edirik ki, bütün əfv
olunan Ģəxslər və geri qaytarılan malikanələr haqda və vacib məsələləri isə həll
etmək üçün bizə məlu mat göndərəsiniz.
HəmiĢə sizə qarĢı iltifatlı olan
Ġmzaladı
N i k o 1 a y.
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RUS ĠYANIN
QAFQAZ ARXAS INDAKI Ə YALƏ TLƏ RĠNĠN
STATĠSTĠKA, ETNOQRAFĠYA,
TOPOQRAFĠYA VƏ MALĠYYƏ B AXIMINDAN
TƏSVĠRĠ
Zaqafqaziya ölkələri Rusiyaya birləĢdirilən kimi çar höku məti nəzərdə
tutduğu iqtisadi siyasətlə bağlı olaraq, buranın istehsal və maliyyə imkanların ı
dəqiq öyrənməyə baĢladı. Ma Iiyyə naziri qraf Y.V.Kankrinin göndərdiyi
məmu rlar (bunların arasında Qafqazın tarixini və Ģərq d illərini yaxĢı bilən
mütəxəssislər vardı) tezliklə dördcildlik bir kitab etdilər: « Обозрение Российских
владений за Кавказом в статитическом, этнографицеском, топографическом
и финансовом отношениях» (I-IV, CПб., 1836). Adından göründüyü kimi ,
Zaqafqaziya üzrə sanballı tədqiqatın nəticəsi olan bir kitab idi, buna görə XIX
yüzilin mühü m tarixi qaynaqlarından biri kimi indi də ö z dəyərini itirməmiĢdir.
Bununla yanaĢı, kitabın quruluĢ xüsusiyyətini bilmək gərəkd ir: onun müəllifləri
çarizmin iqtisadi siyasətinin mahiyyətini rəhbər tutaraq, Zaqafqaziyada xammal
istehsal edə biləcək sahələri dərin öyrən miĢ, ancaq yerli xammal iĢləmə
sənayesinə az yer vermiĢdilər. On lar ö zləri yazmıĢlar ki, taxıl, ipək, pamb ıq,
zəfəran, çaxır, qızıl boya istehsalına dair yo xlama ön plana ç əkildiy indən
«burada istehsaledici sahələrin indiki vəziyyətinin təsvirinə üstünlük verilmiĢdir,
çünki Zaqafqaziya Rusiyanın müstəmləkəsi kimi götürülmüĢdür, (kitabdakı)
bütün mülah izələr də bu fıkrə doğru yönəldilmiĢdir... Rusiyanın Zaqafqaziya
əyalətləri müstəmləkə mənasında o qədər əhəmiyyət kəsb edirlər ki, bu kiçik
təsvirdə (dördcildlik kitab nəzərdə tutulur. - Red.) onları baĢlıca olaraq həmin
baxımdan yoxlamağa çalıĢmıĢıq» («Обозрение Российских владений за Кавказом», I
hissə, s. 67-68, 88-89)..
Ġqtisadi məsələlərlə yanaĢı, kitabda Zaqafqaziya xalqlarının etnik v ə
mədəniyyət tarixinə («etnoqrafıyasına») da toxunulur. Yelizavetpol dairəsi və
Azərbaycan dili haqqında aĢağıdakı göstərilən nümunələr geniĢ olmasalar da,
bütövlükdə bu qaynaq üçün səciyyəvi parçalardır.
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64. YELĠZAVƏ TPOL DAĠRƏS Ġ1
Qabaqkı zaman lar t icarət və manufaktura 2 iĢləri gəncəlilərin baĢlıca
qazanc mənbəyi olmuĢdur; ancaq Gəncədə siyasi vəziyyətin dəyiĢilməsi
nəticəsində onun əhalisi daha ço x əkinçiliklə məĢğul olmağa baĢladı. Ġndi is ə
Yelizavetpol əhalisinin istehsalatı və variyyəti aĢağıdakılarla bağlıd ır: əkinçiliklə
bağçılıq və baramaçılıq, maldarlıq, bir qədər fabrik istehsalı, dağ-mədən
sənayesi - zəy və dəmir (filizi) istehsalı, arıçılıq, sənətkarlıq və ticarət.
Buğda, arpa, çəltik və darı əkinçiliyin baĢlıca məhsullarıd ır...
Ġndiyə kimi Yelizavətpol sakin ləri yabanı marena (q ızıl boya. - Red. 3
yığıb satmaqla məĢğul olurdular. Onun gəlirli olduğunu gördükdə marenanı
özləri yetiĢdirməyə baĢladılar. Marena əkinlərin in böyük hissəsi Ģəhər əhalisinə
məxsus idi. Marena istehsalının geniĢləndirilməsi faydalı olardı.
Yelizavetpolda bağçıhq Ģəhər ətrafında yerləĢir və mahalların içərisində..
bir neçə ü zü mlük vardır. Bu rada böyük bağlar - 165 meyvə və 27 tut bağı vardır.
Hər həyətdə bir neçə ağacın olması nəzərə alınsa, bütün Ģəhəri bağ adlandırmaq
olar ki, bu da 17 verstlik dairəni əhatə edir. Bağ lardakı yaĢıllığın sahəsini dəqiq
müəyyənləĢdirmək mü mkün deyil. Lakin belə güman edilir ki, onun sahəsi 5
kvadrat verstə yaxındır. Bağlarda üzü m, ərik, Ģaftalı, alça, gavalı, tut, armud,
heyva, gilas, qoz, fınd ıq, zoğal yetiĢdirilir.
Yelizavetpol üzümü olduqca xoĢagələn, dadma görə Zaqafqaziyada ən
yaxĢı növlərdəndir. Ondan hazırlanan sarımt ıl-qırmızı Ģərab acı-Ģirin tama
malikd ir, kifayət qədər tünddür və baĢağrısı verir.
Maldarlıq. Qabaqlar Yelizavetpol dairəsində 4 min baĢ at, 45 min baĢ
buynuzlu mal, 230 min baĢ qoyun, quzu v ə keçi, 2 min baĢ donuz var id i.
sonralar onların sayı xeyli azald ı. Atların heç bir yaraĢığı yo x idi; buynuzlu mal-

1
Yelizavetpol hərbi dairəsi Gəncə xanlığı 1804-cü ildə tabe edildшkdən sonra yaradılmıĢ
hərbi-inzibati vahiddir. Rusiyaya ikit ərəfli dövlətlərarası siyasi müqavilələr bağlamaq yolu ilə
birləĢdirilən xanlıqlardan (Qarabağ, ġəki, ġirvan və TalıĢ xanlıqlan) fərqli olaraq, çar qoĢunlarına
müqavimət göstərən xanlıqlar dərhal ləğv edilir, onların ərazisində «hərbi dairə» adlanan və çar
zabitləri tərəfindən idarə olunan vahidlər yaradılırdı. Gəncə xanlığı ərazisinin «Yelizavetpol dairəsi»,
yəni çar I Aleksandrın arvadının Ģərəfinə adlandırılması Qafqazda baĢ komandan P.D.Sisianovun
təklifı ilə olmuĢdu. O, min ildən çox tarixi olan Ģəhərin Yelizavetpol adlandırılması haqqında çarın
fərmanını 1804-cü il martın 2-də Gəncə Cümə məscidində oxurnurdu. (AKTЫ..., II c, sənəd № 1194).
Sonralar çar hökuməti «Gəncə» sözünü iĢlədən adamlardan 1 man. Cərimə alırdı.
2
Manufaktura adı ilə daha çox ənənəvi istehsal müəssisələri - karxana və emalatxanalar
nəzərdə tutulur. Lakin bunların içində artıq muzdlu əməkdən istifadə edənləri də var idi.
3
Qızıl boya (marena) - boyaqotu; kökündən qırmızı boya alınan bitki. Orta əsrlər boyu
Azərbaycan xalçalarının, toxuma və tikmə parçalarının dünya Ģöhrətini təmin edən kefiyyətli təbii
boya.
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qara xırda və cılız id i; qoyun və quzu da bu vəziyyətdə idi və onların yunu qaba
və qırmızımtıl idi; ən yaxĢı ökü zlər Samu x mahalında id i.
Yelizavetpolda manufaktura istehsahnın mühü m istiqamətin i ipəkdən
parça və yaylıq hazırlan ması təĢkil ed irdi. Ġndi to xucu dəzgahların ın sayı 200
olduğu halda, Cavad xanın 1 dövründə 375-ə çat mıĢdı. Bu sənaye sahəsinin
tənəzzülə uğramasını onunla bağlayırlar ki, fabrikantlar keyfiyyətsiz parçalar
buraxırdılar, onlar da ġamaxı və xüsusən Ġran malları ilə rəqabət apara
bilmirdilər.
ġəhərdə ağ və qırmızı bez. habelə cəlamay i adlanan nazik parça istehsal
edən 30 dəzgah qurğusu vardı. Ümu miyyətlə, bütün Yelizavetpol toxucu
müəssisələrində hər il 10.000 top parça, çeĢidcə ayrı-ayrı olan 15.000 yaylıq,
2000 top ağ, 200 top qır-mızı rəngli bez, 400 top cəlamayi hazırlan ır. Dairədə
həmçinin bez, Ģalvar üçün parça, yundan çul, yaxud çuval, Ģal, palaz, xalça
toxunulur. Özü də bu iĢləri yalnız qadınlar görürlər.
Toxucu qurğuları sadədir. Jakird dəzgahların ın burada tətbiq olunması
çox yerinə düĢərdi. Manufaktura iĢlərində ən ço x samu zlular seçilirlər: onlar
yaxĢı xalçalar, ipək, yarımipək parçalar və cecim ad lanan iplik to xu ma
hazırlay ırlar.
ġəhərdə 7 ev gön aĢılama iĢi ilə məĢğuldur, zavodlardan 2 ibarət olan bu
evlərdə 30 adam iĢləyir. Bundan baĢqa Çelabirt kəndində 4 gön emalat xanası
iĢləyir. Gön aĢılama iĢi belədir: gönü 4 gün çay suyuna qoyduqdan sonra iyirmi
gün onu xüsusi qabda, sonra üç gün duz içində və on iki gün də saranqa və ya
saraqan, yəni taxta təbəqə aras mda saxlayırlar. Bundan sonra dərini yenidən
duzlayır, onapiy sürtərək gün vurmaq üçün asırlar; bununla da bütün iĢlər
qurtarmıĢ olur...
Mis qabları 6 emalat xanada hazırlayırlar. Hər b ir emalat xanada ağır
iĢlərdə məĢğul olanlardan savayı 10 nəfər iĢləyir. Hər mu zd lu iĢçi ö zünə çörək
pulu kimi hər gün 1 abbası, yaxud 17 qəpik qazanır. M is, Tiflisdə, bəzən hər
pudu gümüĢlə 9 manata alın ırdı. Onun hər pudunun Yelizavetpola gətirilməsi iki
abbasıya baĢa gəlirdi. Bir funtluq mis qab iki abbasıya satılırd ı. Ġstehlak o lunan
məmu latın çəkisi 100 puddan artıq olmurdu.

1
Cavadxan - Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı, Ziyad oğlu nəslindən olan QarabağGəncə bəylərbəyilərinin son nümayəndəsi. 1804-cü il yanvarın 2-də Gəncə qalasının müdafıəsində
öldürülmüĢdür.
2
Burada «zavod» adı altında gön-dəri iĢləri ilə ixtisaslaĢmıĢ karxanalar, «iĢ evləri» nəzərdə
tutulur.
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«Обозрение Российских владений за Кавказаом в статистическом,
этнографическом, топографическом и финансово м о тношениях», ч.II,
Cn6., 1836, s. 319-401).
65. ġĠRVAN Ə YALƏ TĠ
(AZƏRB AYCAN DĠLĠ HAQQINDA)
ġirvanda hakim olan türkmən dili A zərbaycanda yayılmıĢdır və bizlərdə
ədət üzrə tatar d ili ad landırılır; o, türk dili ilə o qədər yaxındır ki, hər iki xalq birbirini baĢa düĢə bilir . Bu dil Zaqafqaziyada türki ad lanır... [O] ərəb və fars
sözləri ilə zənginləĢ miĢdir, olduqca xoĢagələn, avazlı (bir dil kimi) seçilir; və
əgər buraya onu öyrənməyin asan olduğunu əlavə etsək, onun orada Avropada
fransız dili kimi geniĢ iĢlən məsi təəccüblü görünməməlid ir 1 .
66. A.A.BAKIXANOV. «ĠZAHAT»
(1837-CĠ ĠL QUB A ÜS YANI HAQQINDA)
Abbasqulu Ağa Bakıxanov (3 iyun 1794 - dekabrın ortaları, 1846)
görkəmli ĢərqĢünas, tarixçi, fılosof, Ģair, diplo mat və ictimai xad imdir. Ədəbi
təxəllüsü Qüdsidir. O, Bakı xan larından II M irzə Məhəmmədin (hakimiyyət
illəri 1784-1791) oğludur. Mükəmməl dünyəvi təhsil almıĢ A.Bakıxanov 1
yanvar 1820-ci ildə rus ordusunda hərbi xid mətə girmiĢ, 9 yanvar 1822-ci ildən
Gü rcüstan BaĢ hakimin in dəftərxanasmda tərcü məçi vəzifəsinə keçirilmiĢ və
1845-ci ilin yayma kimi (1834-1842-ci illər çıxılmaq la) bu vəzifədə iĢləmiĢdir.
A.Bakıxanov 1841-ci ildə fars dilində yazd ığı və 1843-cü ildə rus dilinə
çevirdiyi « Gü lüstani-Ġrəm» adh tarixi əsərində Gü lüstan sülh müqaviləsin in
«...Burada qeyd etmək lazımdır ki, Zaqafqaziyada ora müsəlmanlarının tatar adlandırılması
ümumən yayılsa da...əsassızdır, çünki onların dili tatar dilindən çox seçilir, ancaq düzünə qalsa, onlar
bir kökdəndirlər... (qeyd V.Leqkobıt ovundur. - Red.). (Обозрение Российских владений за
Кавказаом Ч.III. СПб., 1836, c. 78-79).
1
Kitabın üçüncü hissəsinin müəllifi L.Leqkobıtovun xalqımızın dili haqqında bu nəcib
sözləri rus xalqınm böyük ədibləri M.Y.Lermontovun və A.A.Bestujev-Marlinskinin yazıları ilə
səsləĢir. Bəlli olduğu kimi, onlar da Azərbaycan dilinin Asiyadakı nüfuzunu Avropada fransız dilinin
nüfuzu qədər geniĢ yayılmıĢ sayırdılar (bax: Azərbaycan tarixi, II c, s. 123). BaĢqa bir rus
qaynağında Azərbaycan dili Zaqafqaziyanın «beynəlxalq dili» adlandırılmıĢdır. Onların
(azərbaycanlıların. - Red.) aderbeycan dili adı ilə bəlli olan türk danıĢığı («nareçie») fars dilinin
güclü təsirinə məruz qalmıĢdır, öz sadəliyi sayəsində bütün Zaqafqaziyanın beynəlxalq dili kimi
çıxıĢ edir». («Beсь Kaвкaз», вып. 1. Б., 1914, c. 29).
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bağlanmasına kimi A zərbaycanın keçdiy i tarixi yolun elmi Ģ ərhin i vermiĢdir.
Dərin vətənpərvərlik mövqeyindən yazılmıĢ bu əsərin çapına A.Bakıxanov çar
hökumətindən icazə ala b ilməmiĢdi.
Azərbaycanın Rusiyaya birləĢdirilməsindən sonra xanlıq idarə sistemi
hərbi-müstəmləkə ko mendantlıq idarəsi ilə əvəz edilmiĢdi. Ləğv edilmiĢ
xanlıqlarda qanunverici, idarəed ici və məh kəmə iĢi rus zabit lərindən təyin
edilmiĢ ko mendantların ixt iyarına verilmiĢdi. Qəzalarda yerləĢən rus
qarnizonların ın baĢçısı da komendant idi. Ənənəvi feodal istismanına müstəmləkə zü lmünün əlavə edilməsi, yeni-yeni vərgi və mü kəlləfiyyətlərin qoyulması,
ko mendantlanın özbaĢınalığ ı 1837-ci ildə Qııbada güclü üsyana gətirib çıxard ı.
A.Bakıxanov 1834-cü ildə Qafqazın BaĢ ko mandanı baron V.Q.Ro zenlə
müəyyən narazılıq ü zündən hərbi xid mətdən çıxır və xarici iĢlər nazirliyi üzrə
məvacibi saxlanımaq la müddətsiz məzuniyyətə buraxılır. Bundan sonra o, Quba
qəzasında özünün Əmsar kəndində yaĢayırdı. V.Q.Rozen A.Bakıxanovu siyasi
cəhətdən etibarsız saydığından üsyan baĢlanan kimi onu « xüsusi tapĢırıq üçün»
Tiflisə çağırtdırıb nəzarət altına almıĢdı. Üsyanı yatırmaqda çar höku mətinə
kö mək üçün Qubaya getmək təklif olunduqda A.Bakıxanov ondan imtina etdi.
Bu, cəsarətli b ir addım id i. I Nikolayın göstəriĢi ilə Quba üsyanının səbəblərin i
araĢdırmaq üçün qraf Ġ.Ġ.Vasilçukun baĢçılığı altında xüsusi ko missiya
yaradılmıĢdı. A.Bakıxanov aĢağıda mətni verilən « Ġzahat»ı məh z həmin
ko missiyaya təqdim et miĢdi. Bu sənəd A.Bakıxanovun çarizmin müstəmləkə
siyasətinə qarĢı çıxd ığın ı göstərir.
«Ġzahat»ı ilk dəfə Ə.M.Əhmədov Moskva Dövlət Tarix Muzeyində
saxlan ılan əlyazmasının orijinalı üzrə çap etdirmiĢdir. Mətn həmin çap üzrə
azərbaycancaya çevrilmiĢdir: Bakıxanov A. K. Soçineniə. Zapiski. Pisğma. B.,
1983, s. 148-150.
ĠZAHAT
[VarĢavadakı at lı-müsəlman alayına süvarilər toplanıĢı zaman ı Quba
əyalətində əhalinin çıxıĢı haqqında]
Mənim doğ ma qardaĢım podporuçik Cəfərqulu 1 Qubadan VarĢavaya
göndərilmək üçün süvarilər topladığ ına görə xalqın ad ından çıxıĢ edən, əslində
isə xalqın et ibar et məd iyi bir neçə təhrikçinin tələbi ilə Qubadan qovulmuĢdur.
Mən özü m isə BaĢ hakimin 2 əmri ilə bir sıra mühü m izahatlar üçün Tiflis ə
1
Podporuçik Cəfərqulu ağa (? - 1867) - A.Bakıxanovun qardaĢı, Quba əyaləti ġabran
mahalının naibi, üsyançıların t ələbi ilə vəzifəsindən kənar edilən iki naibdən biri. Sonralar çar
qulluğunda general-leytenant rütbəsinə yüksələ bilmiĢdi.
2
1837-ci ildə Qafqazın BaĢ hakimi baron V.Q.Rozen idi.
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çağırılmıĢam1 , ancaq Tiflisdə bir neçə ay yaĢamağıma baxmayaraq BaĢ hakimin
bir para vədindən baĢqa məndən heç nə soruĢulmamıĢ və bu mühü m izahatların
nədən ibarət olmasından mənim xəbərim yo xdur. Bu il in ötən sentyabr ayında
Qubada həyəcanlar yenidən baĢlandığı zaman BaĢ hakim mənə mü mkün qədər
tezliklə Qubaya getməy i və ö z təsirimlə iĢə faydalı olmağ ı təklif etdi, ancaq bu
təklifi mən ona görə yerinə yetirə b ilmədim ki, et ibarlı adamların b ir qis mi
Qubadan uzaqlaĢdırılmıĢ, o birilər isə rəislərin gözündən düĢmüĢlər.
Qiyam zaman ı mənim Qubaya göndərilməyim, qardaĢım Cəfərqulunun
deputatlar sırasında imperator həzrətlərinə təqdim ed ilmək üçün tiflisə
çağırılması, süvarilər toplanıĢındı b izim cidd i səyimiz, q iyamçıların bizə qarĢı
nifrət i və nəhayət, önların mənim əmioğlu m və qaynım praporĢik ƏlipaĢanı
öldürtmələri, o biri əmioğlu m praporĢik Cavad Ağanın həyatına qəsd etmələri
və bizim ailəmizin baĢqa üzvlərin in canfəĢanlığı aydın sübut edir ki, Qubadakı
keçmiĢ qarmaqarıĢıqlıqda bizim nəin ki əlimiz yo xdur, əksinə biz hər vəchlə
onun qarĢısını almağa çalıĢ mıĢıq. Odur ki, qərəzli adamlar mü xtəlif yollarla bizi
Qubadan uzaqlaĢdıra bildilər ki, iğtiĢaĢ yaratmaq asan olsun, Qubadakı son
həyəcanlar buna sübutdur.
Həyəcanların əsas səbəbi ço x gü man ki, qərəzli adamların mü xtəlif
fıtnə-fəsadları olmuĢdur. Quba əyalətində Quba ko mendantı polkovnik Gimbut 2
ilə Tip mahalın ın naib i mayor Ġsa bəy Həsən Əfəndi oğlu 3 arasında ikiü zlü
münasibət yaranmıĢdı. Yü ksək rəhbərlik qarĢısmda b ir-birinin paxırını açıb
qanunsuz iĢlərdə ittiham et mələrinə baxmayaraq, onlar eyni zamanda yüksək
rəhbərliy ini mükafatlarına və xüsusi ehtiramına layiq görülürdü lər. Ġsa bəyə isə
öz iĢləri barədə əyalət ko mendantınm xəbəri olmadan birbaĢa BaĢ hakim ilə
əlaqə saxlamağa icazə verilmiĢdi ki, bu da əyaləti açıq-açığına iki cəbhəyə:
ko mendant və onun rəqibi Ġsa bəyin cəbhələrinə bölürdü.
Bu ilin baĢlanğıcında Ġsa bəy nə üçünsə Tiflisdə imiĢ və hər hansı bir
səbəbdənsə bir çox Ģahidlərin, o cümlədən mənim eĢitdiyimə görə, süvarimüsəlman alay ının ko mandir müav ini Həsən Ağa və praporĢik Nəsib Əfəndinin
yanında BaĢ hakimə demiĢdir ki, o və qubalılar süvari vərməyəcəklər, Ġsa bəy
özü, yaxud onun həmfikirləri və kənar Ģəxslər tərəfındən xalqa çatdırılan belə
sözlər avam adamlar tərəfindən BaĢ hakimin əsl iradəsi kimi qəbul edilə

1
Üsyan baĢlanan kimi baron Rozen A.Bakıxanovu Tiflisə çağırmıĢ və 9 ay orada
saxlatdırmıĢdı.
2
Polkovnik Gimbut – 1831-1837-ci illərdə Quba əyalətinin komendantı. Üsyançıların tələbi
ilə komendantlıqdan kənar edilmiĢdi.
3
İsa bəy - mayor Ġsa bəy Quba əyaləti Tip mahalının naibi idi. Üsyanda iĢtirakına görə
mühakimə olunmuĢ və Sibirə sürgün edilmiĢdi.
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bilinərdi, çünki Ġsa bəy özünün hər bir hərəkət ini BaĢ hakimin adı ilə
təsdiqləyird i.
Qubada süvari yığ ılması tələb edilərkən Tip mahalın ın naibi və sonra
tezliklə Qubanın baĢ qazısı təyin ed ilən Ġsa bəyin öz yerində qoyduğu qardaĢı
Mehdi saymazlıqla camaat ı Əhbil adlı müqəddəs yerə toplamıĢ və onların süvari
yığılmasından boyun qaçırmaq haqda and içmələrinə yol vermiĢ, sonra isə onun
mahalına Yu xarıbaĢ, Sırt, Anıqdərə və baĢqa mahallar qoĢulmuĢlar. Höku mətə
sadiq olan Quba bəyləri gö zlən ilən iğtiĢaĢların qarĢısını almaq məqsədilə bir
neçə gün ərzində öz hesablarına tələb olunan qədər süvari topladılarsa da, süvari
toplanmasmdan açıqcasına yayınan Həsən Əfəndinin ailəsi yaln ız Quban m deyil, eləcə də Tabasaran1 camaat mı da əsgər toplanıĢımn gözlənilməsi haqda yalan
xəbərlərlə qızıĢdırıb ayağa qaldırdılar. Bir para güclə toplan mıĢ avam adamlar
dəstələnib Qubaya tərəf hərəkət etdikdə, höku mət ilə camaat arasında vasitəçiliyi
öz üzərinə götürən Ġsa bəy general-mayor Reutt 2 və bu iĢ üzrə BaĢ hakim
tərəfindən təyin edilmiĢ məmur Pototskinin 3 yanına bir neçə silahh qiyamçı, o
cümlədən artıq ö zünü Quba xanı elan et miĢ Hacı M əhəmmədi 4 gətirmiĢdi;
qiyamçılar onlara inan ma-yan xalqın adından ko mendantın dəyiĢilməsini, pulla
tutulmuĢ süvarilərin buraxılmasını, süvari vərilməsinə ço x kö mək edən bəylərin
qovulmasını və mü xtəlif mükəlləfiyyətlər üçün yığılmıĢ pulların geri
qaytarılmasını israrla tələb ed irdilər. Bu tələbləri yerinə yetirmək məqsədilə artıq
yola düĢməyə hazır olan süvarilər dərhal buraxılmıĢ, ko mendant polkovnik
Gimbut iĢdən götürülmüĢ, poruçik Məhəmməd xan bəy və podporuçik Cəfərqulu
ağa indiyə kimi saxlan ıld ıqları ġamaxı və Bakıya yola salın mıĢ, pulların geri
qaytarılması haqda isə BaĢ hakim qarĢısında məsələ qaldırmaq vəd edilmiĢdi.
Avam camaat ın və iğtiĢaĢçıların bu cür hərəkət i ilk üç tələb in dərhal
yerinə yetirilməsi ilə baĢa çatdıqdan sonra. Ġndiyə kimi də beyinlərində güclü və
hər cürə həyəcanlar doğurmaqdadır; xüsusilə əyalətin höku mətə sadiq olan
bəylərdən təmizlən məsi və xalqın bəd xahların zərərli təsiri alt ında saxlan ılması
(pis haldır. - Red.) [Onların ] bu hərəkəti haqda yeni ko mendant ĠĢĢenkonun
dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə, hətta bunu camaat üçün bəraət xəbəri ilə
müĢayiət et məsinə baxmayaraq, nə bu müraciətlərə, nə də b irinci iğtiĢaĢın

Tabasaran - Dağıstanda vilayətdir. Quba əyalətinin Ģimal-Ģərqində yerləĢir.
General-mayor İ.A.Reutt - Dağıstan hərbi dairəsinin rəisi idi.
ġtabs-rotmistr Pototski - 1837-ci ilin ortalarında komendant Gimburqun fəaliyyətini
yoxlamaq üçün Qubaya ezam edilmiĢ çar məmuru.
4
Hacı Məhəmməd - Buduq kəndinin kəndxudası, üsyanın rəhbəri, avqust aynın ortalarında
üsyançılar onu xan elan etmiĢdilər. 1841-ci ildə Bakıda hərbi-səhra məhkəməsinin hökmü ilə
asılmıĢdır.
1
2
3
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səbəbkarlarına, camaatın sakitləĢdirilməsinə və xalqın ehtiyaclarına lazımi d iqqət
verilməmiĢdirki, sonuncu çıxıĢın qarĢısının alın ması mü mkün olsun.
Dağıstan torpaqlarından süvari toplanması mü xtəlif maneələrə rast
gəlmiĢdi. ġtabs-kapitan Karçaqlı Ġbrahim bəy süvari toplan masında s əyinə görə
zərər çəkir, qubalı Ġsa bəy aprel ayında podpolkovnik M irzəcan Mədətovla
Qazıku mıxlı Məhəmməd xangildə olarkən Ġbrahim bəyin qardaĢı uĢaqlarını
silahlandırmağa və Tabasaran camaatın ı ona qarĢı qaldırmağa cəhd edir. Süvari
toplamıĢ poruçik qaytaqlı Cəmov bəy Tiflisdə həbs edildiyindən onun topladığı
süvarilər yolda dağılıĢıblar. Tabasaranlı Qazı Ġsa özü süvari toplasa da, onun
Ģtabs-kapitanlar QutqaĢenli və Olen iç tərəfindən ələ keçirilmiĢ məktubları bu
adamın biabırçı hərəkət lərinə dəlalət edir. Camaat tərəfindən toplanmıĢ Dərbənd
və Bakı süvariləri Bakıda podporuçik Qasım bəyin müqavimətinə baxmayaraq
varĢavaya göndərilmiĢdir.
Ümu miyyətlə, məmurların qayğısızlığ ı, quldurluğun art ması, iĢlərin ço x
yavaĢ getməsi, vergi və mü kəlləfiyyətlərin ço xluğu da əyalətlərdən atlılar
toplanmasını xeyli çət inləĢdirmiĢdir.
Ġmza: podpolkovnik A b b a s q u l u .
19 oktyabr 1837-ci il, Tiflis Ģəhəri.
67. 6 DEKAB R 1846-cı il TORPAQ QANUNU

XIX əsrin 30-cu illərin in sonuna kimi Azərbaycan feodallarının silki
imtiyaz və hüquqları həll olun mamıĢ qalırdı. Quba bəyləri haqda çar
ko mendantlarından polk. Ponomaryevin 1812 -ci il və gen. Tixanovskinin 1817ci il sərəncamları və «Ağalar haqqında» gen. A.P.Yermo lovun 1818-ci il
Əsasnaməsində Azərbaycan feodalları dövlətin xid mət məmurları kimi qələmə
verilirdi. Bu fıkir Zaqafqaziyada keçiriləcək inzibati islahat layihələrində və 10
aprel 1840-cı il inzibati-məhkəmə islahatında əsas götürülmüĢdü. Zaqafqaziyanı
ruslaĢdırmaq plan larına uyğun olaraq, çarizm gətirilmə rus zadəganlarını ö z
müstəmləkə siyasətinin əsas aparıcı qüvvəsi, ictimai dayağı sayırd ı. Bununla
bağlı o laraq ağaların və tiu ldar bəylərin feodallıqdan salıb torpaqdan məhru m
edilməsi nəzərdə tutulurdu. 10 aprel 1840-cı il inzibati-məhkəmə islahatı
Azərbaycanda milli idarə sistemini rus idarə və məh kəmə sistemilə əvəz et məklə
bu vaxta kimi dövlət və məhkəmə aparat ında mü xtəlif gəlirli vəzifələr tutan
bəylərin və ruhani dairələrinin silki imt iyazlarına ciddi zərbə vurdıı və onların
böyük narazılığ ına səbəb oldu. Ġnzibati-məhkəmə islahatı zəh mətkeĢ kütlələrdə
də narazılıq doğurdu. Əgər islahata qədər feodallar kəndli iğtiĢaĢlarının qarĢısını
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almaqda dövlət orqanlarına fəal yardım ed irdilərsə, indi onlar ö zləri «narahat
ünsürə» çevrilmiĢdilər. Belə gərgin bir Ģəraitdə çarın 25 aprel 1841-ci il fərman ı
ilə Azərbaycan ağalan feodallıqdan məhru m ed ilir, həm torpaqları, həm də
kəndliləri əllərindən alın ır, əvəzində isə onlara «ö mürlük ödənc» təyin edilirdi.
Belə bir fərman tiuldar bəylər haqda da hazırlan mıĢdı, ancaq Zaqafqaziyada
vəziyyətin gərg inliyi I Niko layı bu fərmana qol çəkməkdən çəkindird i. 1840-41ci illərin çar «islahatları»nın həyata keçirilməsində bütün siyasi yanlıĢlıq ü zə
çıxd ı, yerli feodalların köməy i olmadan Zaqafqaziyada çarizmin möhkəmlən məsinin qeyri-mü mkünlüyü aydın oldu. Buna görə çar hökumət i
Azərbaycan feodallarının imt iyaz və hüquqlarım tanımaq və rəsmiləĢdirmək
mövqeyinə qayıdaraq 6 dekabr 1846-cı il fərmanın ı verdi. Bu fərman inqilabdan
qabaqda, sovət hakimiyyəti illərində də dəfələrlə çap edilmiĢdir. Fərmanın mət ninin azərbaycanacaya tərcüməsi aĢağıdakı sənədlər toplusu üzrə verilib:
Колониальная политика российского царизма в Азербаиджане в 20-60-х гг.
XIX века, ч. II. Под ред. И. П. Петрушевского. М.-Л., 1936, c 105-107, sənəd
№ XIV).
1846-cı il DEKAB RIN 6-sı. I NĠKOLAYIN
QAFQAZ CANĠġ ĠNĠ1 kn. M.S.VORONTSOVUN 2 ADINA
FƏ RMANI
Knyaz Mixail Semyonoviç!
Zaqafqaziya ölkəsinin xanlarına, bəylərinə, ağalarına və ali müsəlnan
silkindən olan digər Ģəxslərinə 3 və habelə erməni məliklərinə bizim xüsıısi
mərhəmət və ilt ifatımız əlaməti olaraq onların taleyin i qəti həll et mək və bununla

Canişin - farsca; hökmdan əvəz edən, hakim, sərdar.
Qafqaz caniĢinliyi (noyabr 1844 - aprel 1883) ġamil hərəkatını yatırmaq və Qafqazda
çarizmin siyasi və iqtisadi mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədilə yaradılmıĢ idarədir. Fövqəladə
idarə sistemi kimi caniĢinliyin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardı, caniĢinə geniĢ səlahiyyətlər
verilmiĢdi: onun bütün məsələləri müvafiq nazirliklərlə qabaqcadan razılaĢdırmadan müst əsna həll
etmək, çarla birbaĢa əlaqə yaratmaq, ona müraciət etmək, zəruri hallarda, sonra bu haqda məlumat
verməklə, hətta çarın adından göstəriĢ vemək ixtiyarı vardı. 1905—1907-ci illər xalq inqilabına qarĢı
mübarizə aparmaq üçün caniĢinlik idarəsi yenidən bərpa olunaraq 1917-ci il Fevral inqilabına kimi
qalmıĢdı.
2
Knyaz M.S. Vorontsov - general-adyutant, 1844-54-cü illərdə Qafqazda caniĢin.
3
Zaqafqaziya ölkəsinin «ali müsəlman silki» 10 mart 1843-cü il fərmanına əsasən təsis
edilmiĢdi. Ali müsəlman silkinə keçmiĢ xanlar, bəylər, ağalar və məliklər daxil idilər (Koлонильная
политика…., часть II, s. 190, qeyd 1).
1
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da onların hökumətə yararlı o lmalarına Ģərait yaratmaqla biz, Sizin təqdimatınıza
uyğun olaraq, lütfən əmr edirik:
1. Xüsusi xid mət və rəĢadətlərinə görə xanlara, bəylərə, erməni
məliklərinə və bəzi Ģəxslərə bizim bəxĢiĢ etdiyimiz torpaqlarla bərabər
müsəlman əyalət lərinin Rusiyaya birləĢdirilməsi dövründə onlarm nəsillərin in
sahib olduqları və indi də onların Ģəksiz ixt iyarlarmda o lan bütün torpaqlar
onların irsi mülkiyyəti kimi təsdiq olunsun.
2. Bəzi sahibkarlardan 1840-cı ildən sonra cinayətə görə və ya
məh kəmə yolu ilə deyil, yalnız inzibati qaydada müsadirə edilmiĢ əhali yaĢayan
və əhali yaĢamayan torpaqlar kimin əlindən alın mıĢdısa, onlara və ya onların
varislərinə qaytarılsın və 1-ci maddəyə əsasən onların mü lkiyyəti sayılsın.
3. Gü rcüstanm keçmiĢ tatar (azərbaycanlı. - Red.) d istansiyaları
ağalarına və onların varislərinə qabaqlar istifadələrində olan və 1841-ci ildə
müsadirə ed ilmiĢ əhali yaĢayan və yaĢamayan torpaqlar 1 bizim onlara xüsusi
ilt ifatımız kimi geri qaytarılsın və bu fərmanın 1-ci maddəsinə uyğun olaraq
onların xüsusi mülkiyyəti kimi təsdiq edilsin.
4. 2-ci və 3-cü maddələrdə qeyd edilən sahibkarlara torpaqların
qaytarılması və onların mülkiyyəti kimi təsdiq edilməsi ilə onlardan bəzilərinə
pul ödəniĢləri verilməsi dayandırılsın, ancaq xüsusi xid mətlərə görə verilən
təqaüdlərə bu qayda Ģamil edilməsin.
5. Sahiblərin in cinayətinə görə xəzinənin ixt iyarına keçmiĢ torpaqlar
bizim xüsusi icazəmiz olmadan nə olanların özlərinə, nə də varislərinə
qaytarılmasın.
6. Bizim hakimiyyətimiz dövründə bəy və məlikilərən bəzilərinə
xüsusi xid mətlərinə görə yalnız ö mürlük və müvəqqəti vərilmiĢ torpaqlara
gəldikdə isə, onlar barədə bizə xüsusi təqdimat la mü raciət edə b ilərsiniz:
onlardan məhz kimlərə xid mətləri müqabilində torpaqları irsi mü lkiyyətdə təsdiq
etmək və kimlərin müvəqqəti istifadəsində saxlamaq fikrindəsiz, ancaq art ıq
varislərinin ixt iyanna keçmiĢ və geri qaytarılması üçün indiyə kimi tədbir
görülməmiĢ torpaqlar onların irsi mü lkiyyətində saxlanılsın.
7. Ayrı-ayrı Ģəxslərə indi mü lkiyyət hüququnda bağıĢlanan və ya
onlarınkı kimi təsdiq edilmiĢ torpaqlarda sakin olan kəndlilər indiki yaĢayıĢ
yerlərində saxlanılsınlar. Ġctimai vəziyyət haqda qanunlar məcəlləsinin 1842-ci
ildə çap edilmiĢ IX cild inin 628-632-ci maddələrinə əsasən onlar dövlət

1
«1841-ci ildə müsadirə edilmiĢ əhalisi olan və əhali yaĢamayan torpaqlar» dedikdə GürcüĠmeretiya quberniyasınm Qazax, ġəmĢədil və Borçalı məntəqələrinin ağaları haqda 25 aprel 1841-ci
il fərmanı ilə ağaların inzibati qaydada öz torpaqlarından məhrum edilməsi nəzərdə tutulur.
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kəndliləri zü mrəsinə aid edilsinlər. Rəiyyət1 , rəncbər2 , xalisə3 , nökər 4 və i.a. kimi
mü xtəlif adların yerinə kəndlilərə ü mu mi b ir ad-mülkədar tabesi5 adı verilsin.
8. Bu kəndlilər torpaq sahibinə onun torpağından istifadə etdikləri üçün
əvəz olaraq ayrı-ayrı mü kəlləfıyyətlər yerinə yetirməyə borcludurlar. Bundan
baĢqa torpaq sahibinə kəndlilər arasında qayda-qanun və sakitliyə nəzarət və
onlar ü zərində polis idarəsi hüququ vərilir. To rpaq sahibləri ilə kəndlilər arasında qarĢılıqlı münasibətlər b izim təqdir edəcəyimiz xüsusi əsasnamə ilə
müəyyənləĢəcəkdir 6 .
9. Bu fərmana əsasən sahiblərinə irsi hüquqda təsbit edilmiĢ torpaqlar
bütün ləvazimat ı və təsərrüfat yerləri ilə birlikdə sahibkarın tam mü lkiyyətini
təĢkil edir və sahibkarlar ü mu mi qanun əsasında onlar üzərində mü lkiyyət
hüquqların ı tətbiq edə bilərlər. Bu torpaqlar irsən keçə bilər, satıla və ya hər
hansı Ģəkildə alq ı-satqıya qoyula bilər, lakin bir Ģərtlə ki, bu yolla malikanəni
mü lkiyyətinə keçirəcək Ģəxs ya Zaqafqaziya ali müs əlman silkinə mənsub
olmalı, ya da ü mu mi imperiya qanunları üzrə məskunlaĢ mıĢ malikanələrə
sahiblik üçün zəru ri keyfiyyətlərə malik olmalıdır. To rpağın alq ı-satqısı zamanı
orada məskun olan kəndlilər yeni sahibkara münasibətdə köhnə sahibkarla o lan
münasibətləri saxlay ırlar.
10 Öz malikanələrini varislər arasında bölərkən torpan sahiblərinə rus
qanunları ilə yanaĢı, Ģərait və habelə adət və ya yerli qayda-qanunları rəhbər
tutmağa icazə verilir.
11. Vəfat etmiĢ sahibkarın varislərinə mərhumdan qalmıĢ malikanəni
Ģəriət və ya adətə görə bölməyə yalnız o zaman ica zə verilir ki, varislər arasında
bu məsələ haqda həmrəylik o lsun, ancaq bu halda da adət üzrə bölgü yalnız
münsiflər vasitəsilə həyata keçirilməlidir; münsiflərin qərarından Ģikayət qəbul
Rəiyyət- ərəbcə təbəə, vergi ödəyən təbəə, əkinçi, kəndli. XIX əsrin I yarısında Azərbaycan
feodal-asılı kəndlilər öz iqtisadi və hüquqi vəziyyətinə görə 3 qrupa bölünürdülər: 1) rəiyyətlər, 2)
rəncbərlər, 3) nökərlər. Rəiyyətlər feoodal-asılı kəndlilərin əksəriyyətini təĢkil edirdilər. Rəiyyət
dedikdə, pay torpağına və Ģəxsi təsərrüfata malik olub həm feodala, həm də dövlətə vergi və
mükəlləfiyyətlər ödəyən kəndlilər nəzərdə tutulur.
2
Rəncbər - farsca zəhmət çəkən, zəhmətkeĢ, bir qayda olaraq feodalların bəy-ağa
təsərrüfatında iĢləyən və pay torpağı olmayan kəndlilər. Rəncbərlər Ģəxsi təsərrüfata malik
olmadıqlarından, xanlıqlar dövründə dövlətə vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad idilər. XIX əsrin
sonu – XX əsrin əvvəllərində rəncbər «muzdur» anlayıĢına uyğun gəlirdi.
3
Xalisə - ərəbcə, azad edilmiĢ, xalis, təmiz. XVIII əsr və XIX əsr yarısında dövlətə
vergilərdən azad edilmiĢ mülk torpaqlarında (müll xalisə) yaĢayan feodal-asılı kəndlilərə deyilirdi.
Xalisə kəndliləri dövr çatacaq bütün vergi və mükəlləfıyyətləri də sahibkara ödəməli idilər.
4
Nökər - burada feodalın evində xidmət edən feodal-asılı kəndli xidmətçi.
5
Mülkədar-tabesi. 1846-cı ildən ali müsəlman silkinə mənsub ol müxtəlif feodal-asılı
kəndlilərə verilmiĢ ümumi ad, «Sahibkar kəndli anlayıĢına uyğundur.
6
T orpaq sahibləri ilə kəndlilər arasında qarĢılıqlı münasibətləri çar hökuməti 1847-ci ildə
verilmiĢ «Kəndli əsasnamələri» ilə rəsmiləĢdirdi.
1
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edilməsinə icazə verilmir.
12. Torpaqların təsbitində onun və ya baĢqa sahibkara və ya xəzinəyə
mənsub olması haqda ortaya çıxan münaqiĢ ələr ü mu mi əsaslarla məhkəmədə
ayırd edilməlid ir.
Zaqafqaziya ölkəsinin ali müsəlman silkini təĢkil edən xan, bəy, ağa və
erməni məliklərinin torpaq üzərnidə sahiblik hüququnun əsas cəhətlərini bu cür
müəyyən etməklə biz, onlara olan iltifatımızın əli təzahürü kimi Sizə onların
Ģəxsi hüquqlarının imkan daxilində nəcib puszadəganlığına məxsus hüquqları
nəzərə almaqla müəyyən edilməsi ilə məĢğul olmağı həvalə edirik. Biz möhkəm
əminik ki, Zaqafqaziya ölkəsinin ali müsəlman silki indi istifadələrində o lan
torpaqlar üzərində hüquqlarının təsbit olunması ilə yaĢayıĢları bərqərar
edildiy indən yaĢlarından və vəziyyətlərindən asılı olmayaraq ilk çağ ırıĢla bizim
igid döyüĢçülərimizin sıralarına daxil olmağa və həmin silkə həvalə edilmiĢ
vəzifələri can-baĢla və qeyrətlə yerinə yetirməyə həmiĢə hazır olacaqdır.
Bizim bu fərmanda Ģərh edilmiĢ iradəmizin layiqincə həyata
keçirilməsin i sizə həvalə et məklə biz sizə o lan dəyiĢ məz lütfkarlığ ımızı
bildiririk.
Əslində Ə.H.-n ın öz əli ilə yazılmıĢdır: «N i k o 1 a y»,
S.-Peterburq, 6 dekabr 1846-cı il 1 .
68. 14 may 1870-ci il KƏNDLĠ «ƏSASNAMƏ»SĠ
1861-ci ildə Rusiyada təhkimçiliy in ləğvindən sonra çar hökumət i milli
ucqarlarda kəndlilərin feodal asılılığını aradan qaldırmaq məcburiyyəti
qarĢısında qalmıĢdı.
Azərbaycan təhkimçilik hüququ rəsmi olmadığından sahil kar kəndlisi
«əĢya hüququ» obyekti deyildi. Bununla yanaĢ 1846-cı il fərman ı ilə (bax:
qaynaq № 67) sahibkar kəndlilə «sahibkar torpağında yerləĢdirilən dövlət
kəndliləri» adlandıqlarından feodaldan «Ģ əxsən» asıh sayılmırdılar. Çar höku mti
Azərbaycanda kəndli islahatını bu yolla gecikdirirdi.
Zaqafqaziyada kəndli islahatını hazırlamaq məqsədilə 1861-ci ildə
Zaqafqaziya Mərkəzi Ġslahat Ko mitəsi yaradıldı. Ġslahatı hazırlamaq üçün ilk
növbədə dövlət, sahibkar torpaqlarının və kəndlilərin pay torpaqlarının
sərhədləri dəqiq müəyyənləĢdirilməli idi. Bıı məqsədlə 1861-ci il iyunun 29-da
Zaqafqaziya ö lkəsinin mərkəzləĢdirilməsi haqqında «Əsasnamə təsdiq edilmiĢ və
1862-ci il yanvarın 1-dən torpaqların bilavasitə mərkəzləĢdirilməsi iĢinə
1
Fərmanın əslinin çap olunduğu yer üçün bax: Польное собрание законов Российскои
империи, собрание 2-e. CП6., 1847, XXI. . 20672, c. 617-619.
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baĢlanmıĢdı. Ġslahatın hazırlan ması yolunda ikinci mühüm addımlardan biri
1866-cı ildə Qafqa z can iĢini BaĢ Ġdarəsi ġurasının qərarə ilə Bakı, ġııĢa, Tiflis və
Yerevan bəy komissiyalarının yaradılması oldu. Həmin komisiyalar
Azərbaycanın ali müsəlman silkinin tərkib və hüququn müəyyən etməli idi.
onların iĢi Azərbaycanda 1188 irsi və Ģəx; bəy nəsli, 3 xan nəsli - ġirvan, TalıĢ,
Bakı xan nəsillərin in imtiyazlarını tanımaq, 1048 ailənin isə iddialarını rədd
etməklə baĢa çatdı. Beləliklə, çar höku mət i «kəndli» islahatına hazırlıq ad ı
altında əslində yerli mülkədarların mənafeyin i qabaqcadan «yoluna qoymuĢdu».
«Əsasnamə» çar tərəfındən 1870-ci il mayın 14-də imzalan mıĢdı.
14 may 1870-ci il «Əsasnamə»si müəyyən qısaltmalarla « Колониальная
политика российского царизма в Азербаиджане в 20 -60-х гг XIX в.» (ч. II,
М-Л., 1937. C. 401-423) toplusu üzrə verilir.
1870-ci il mayın 14-ü-ZAQAFQAZĠYA QUB ERNĠYALARI:
YELĠZAVETPOL, BAKI, ĠRƏVAN VƏ QĠS MƏ N TĠFLĠS ĠN ALĠ
MÜSƏLMAN SĠLKĠNDƏ N OLAN ġƏXS LƏRĠNĠN VƏ HAB ELƏ
ERMƏ NĠ MƏ LĠKLƏ RĠNĠN TORPAQLARINDA SAKĠN OLAN
DÖVLƏT KƏNDLĠLƏ RĠNĠN TORPAQ QURUL Uġ U HAQQINDA
ƏSASNAMƏ
1. Bu Əsasnamə ilə Yelizavetpol, Bakı və Ġrəvan quberniyaları və Tiflis
quberniyasının Tiflis və Axaltsıx qəzaların ın ali müsəlman silkinin : keçmiĢ xan
nəsillərindən olanların, bəylərin və ağaların və habelə ermən i məliklərin in
torpaqlarında sakin olan dövlət kəndlilərinin torpaq iĢləri müəyyən olunur.
2. Ali müsəlman silkinin və habelə erməni məliklərin in torpaqlarında
sakin olan dövlət kəndliləri (maddə 1) mövcud fərmanlar üzrə (1846-cı il 6
dekabr1 , 1847-ci il 20 aprel və 28 dekabr 2 və 1851-ci il 8 iyun3 ) pay torpağı almaq
hüququnu saxlayırlar və sakin olduqları malikanələrdə pay torpaqları aĢağıdakı 770-ci maddələrdə göstərilən Ģərtlərlə onların daimi istifadəsinə verilir.
Kəndlilərin istifadəsinə vərilmiĢ pay torpaqları ü zərində mülkiyyət hüququ
həmin fərmanlara əsasən bu torpaqların sahiblərinə (mü lkədarlara. - Red.)
məxsusdur.
6 dekabr 1846-cı il fərmanının 1-ci maddəsi nəzərdə tutulur (bax qaynaq № 67).
20 aprel və 28 dekabr 1847-ci il «Kəndli əsasnamələrinin» çap olunmuĢ mətni üçün bax:
«Kaвкaз» qəzeti N° 46, 15 noyabr 1847-ci il; Полное собрание законов Российскои империи,
собрание 2-е. СПб., 1848, T. XXII, № 21825.
3
8 iyun 1851-ci il sərəncamı-Yerevan quberniyası və Tiflis quyberniyasının Axaltsıx
qəzasının mülkədar və tiuldarları haqqında fərmanda tiul irsi mülkiyyət kimi təsbit edilmiĢdi.
1
2
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3. Kəndlilər pay torpağı müqabilində sahibkarın xeyrinə bu
Əsasnamənin (71-99 maddələrinin) müəyyən etdiyi mükəlləfıyyətləri yerinə
yetirməyə borcludurlar.
4. Torpaq sahibləri və onların torpağında sakin olan kəndlilər arasında
torpaq münasibətləri bu Əsasnamənin 100—132-ci maddələrində göstərild iyi
qaydada, nizamlama qaydaları ilə müəyyən edilir.
5. Kəndlilər pay torpaqlarını 133-139-cu maddələrdə göstərilən
qaydalar əsasında satın ala bilərlər.
I fəsil
Kəndlilərin əkin və baĢ qa təsərrüfat torpaql arı ilə təmin olımması
və onlardan istifadə haqqında
/ bölmə. Torpaq və digər təsərrüfat yerləri ilə təmi nat haqda.
1.

Ümumi qaydal ar

7. Bu Əsasnamədə göstərilmiĢ qayda üzrə hər bir malikanədə adları
olan istər ailəli, istərsə də subay kəndlilərin hənıin malikanədə pay torpağı
almaq hüququ var.
8. Bıı əsasla (m. 7), mövcud Əsasnamənin vərilməsinə qədər
kəndlilərin istifadəsində olan həyətyanı sahələr, meyvə, üzü m və tut bağları,
əkin sahələri (əkin və biçənək) kəndlilərin daimi istifadəsində saxlanılır.
Q e y d 1. Kəndlilərin daimi istifadəsində olacaq əkin və baĢqa torpaq
sahələri kəndlin in pay torpağı adlanır.
Q e y d 2. Sahibkarın kəndlilərə daimi pay torpağından əlavə, mövcud
mü kəlləfiyyətlərdən baĢqa xüsusi pul və ya məhsul ödəniĢi hesabına mu zdla
müvəqqəti verdiyi torpaqlar və otlaq lar kəndlinin pay torpağı sayılmır.
9. 8-ci
maddəyə
uyğun
olaraq,
kəndlilərin
istifadəsində
onların
indiki
pay
torpaqları
saxlanılmaq la,
ü mu mən
kəndli
icmasının pay torpağı hər biri kiĢi kəndli üçün 5 desyatindən 1
artıq olarsa və sahibkarın öz ixtiyarında is ə malikanədəki əkinə
yararlı torpaqların üçdə birindən azı qalarsa, onda sahibkar öz
əlində
malikanədəki
bütün
torpaqların
üçdə
b irini
saxlamaq
üçün artıq torpaqlardan kəsik tələb et mək hüququna malikdir.
10. 8-ci maddəyə uyğun olaraq, kəndlilərin istifadəsində onların indiki
pay torpaqları saxlanılmaq la, ü mu mən kəndli icmasının pay torpağı hər bir
1

Desyatin - torpaq ölçü vahidi, 1,0925 h.
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kəndli kiĢi üçün 5 desyatindən az olarsa, onda kəndli cəmiyyətinin sahibkardan
torpağın çatıĢmayan hissəsini tələb etmək hüququ vardır və sahibkar çatıĢ mayan
torpağı kəsib vərməyə borcludur. Əncaq kəsik üçün tələb olunan torpağın
vərilməsi ilə sahibkarın istifadəsində malikanədəki (m. 9) əkinə yararlı
torpaqların üçdə birindən azı qalarsa, onda yaln ız göstərilən üçdə birdən artıq
olan miqdarı kəsilib vərilir.
11. Sahibkar bu Əsasnamə ü zrə kəndlilərin daimi istifadəsinə verilmiĢ
pay torpaqlarını sonralar heç bir halda artırmağa borclu deyil, eyni zamanda
azalt mağa da ixt iyarı yo xdur.
II. Pay torpağımn tərkibi haqqında
12. Bu Əsasnaməyə görə kəndli pay torpağının tərkib inə yalnız əkinə
yararlı sahələr ayrılmalıd ır (8 - 18-ci maddələr)...
15. MeĢələr heç yerdə kəndli pay torpağının tərkib inə salınmır.
MeĢəsi olan
malikanələrdə
kəndlilər
meĢə
nemətlərindən
sahibkarm könüllü razılığ ı ilə istifadə edə bilərlər 1 ...
16.
Kəndli
əkinlərindəki
və
b içənəklərindəki
kolluqlar
kəndlilərin
istıfadəsində
saxlan ılır
və
onların
bitdiyi
torpaqlar
da kəndlin in pay torpağımn içində sayılır. Bu Əsasnamə verilənə qədər kəndlilərin daimi istifadəsində olan və qamıĢlıq basmıĢ yerlər də pay torpağı sayılır 2 .
17. Mal-qaran ı suvarmaq üçün kəndlilərin istifadəsində olan
naxır bulaqları onların istifadəsində saxlan ıhr. Əgər naxır bulaqları sahibkarla kəndlilərin
ümu mi istifadəsindədirsə, onda bulaq
elə ümu mi istifadədə qalır. Sahibkar istəyərsə, kəndlilərlə qarĢılıq lı razılıq üzrə ü mu mi suvat yerinə onlara ayrıca suvat ayıra
bilər, yo x, əgər razılaĢma baĢ tutmazsa, onda məsələ barıĢıq
hakiminin qərarı ilə həll olun malıd ır 3 ..
// bölmə. Əkin və baĢ qa təsərrüfat torpaql arından istifadə haqda
1. Ġstifadə hüququ haqqı nda
1
Ġslahatın 15-ci maddəsi meĢələri bəylərin mülkiyyəti kimi tanıyır və kəndlilər qabaqlar
birgə, hamılıqla istifadə etdikləri meĢələr üçün indi ayrıca pul verməli idilər, bu da onların bəylərdən
iqtisadi asılılığını saxlayırdı.
2
Kolluq və qamıĢlıqların kəndli pay torpaqları t ərkibinə daxil edilməsi əslində kəndlilərin
yararsız torpaqlar hesabına torpaqsızlaĢdırılması demək idi.
3
Bəylərə kəndlilər üçün ümumi ayrıca suvat ayırmaq hüququnun verilməsi kəndlilərin malqarasının otlaması üçün yeni çətinliklər yaradırdı.
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41. Nizamlama qaydaları əsasında kəndlilərə pay torpağı kimi təsdiq
edilmiĢ torpaqlar müəyyən edilmiĢ mükəlləfıyyətlər müqabilində kəndlilərin
daimi istifadəsinə verilir.
42. Ayrı-ayrı kəndli rüstülərinin (həyət evi. - Red.) pay torpaqlarmın
tərkib indəki kəndli sahələri - həyətyanı və əkin sahələri həmin tüstülərin irsi
istifadəsində qalır. Kəndli əkin sahələrinin irsən keçməsi qaydası və onların
bölünməsi qaydası yerli qayda-qanunla müəyyən olunur...
46. Hər b ir kəndli öz sahəsini-həyətyanı torpağını və əkin yerin i onunla
bir kənd cəmiyyətinə mənsub olan kəndliyə verə bilər; bağlar, həmçinin baĢqa
sənaye və ticarət müəssisələri isə hətta kənar Ģəxslərə də verilə bilər.
47. Kəndli baĢqa silkə keçməklə tərk etdiyi icmanın kəndli torpağından
istifadə et mək hüququnu itirir...
49. Kəndlilər, nə qədər ki, mü kəlləfıyyətləri ödəyirlər, onlara pay
torpağı kimi verilmiĢ əkin sahələrində adət üzrə müəyyən edilmiĢ qaydada,
yarıdan az olmayaraq, mü xtəlif taxıl və ya baĢqa bitkilər əkməlidirlər; sahibkar
kəndlilərin bilərəkdən və ya tənbəllik üzündən torpağı lazımi qaydada
becərməməsindən ona dəymiĢ zərərin əvəzini barıĢıq hakimin in müəyyən etdiyi
miqdarda tələb et mək hüququna malikd ir.
55. Hər b ir kəndli öz təsərrüfatında baĢqa azad kənd sakinləri ilə eyni
hüquqda nə sahibkardan, nə də cəmiyyətdən xüsusi icazə almadan karvansara
(içki satmamaq Ģərti ilə), fabrik, sənae və ticarət müəssisələri aça b ilər.
II f ə s i l
Torpaq sahi blərinin xeyrinə ödəniləcək kəndli
mükəlləfiyyətləri haqqı nda
I bölmə. Ümumi qaydal ar
<...>
71. Bu Əsasnamənin elan edildiyi gündən nizamlama qaydaların ın
həyata keçirilməsinə kimi kəndlilər istifadələrində olan əkin sahələri və
təsərrüfat yerlərindən istifadə et məkdə davam ed ir, həmin əkin sahələri və
təsərrüfat yerləri üçün sahibkarlara qabaqkı mü kəlləfiyyətlərini ödəyirlər...
72. Nizamlama qaydaların ın həyata keçirilməsi ilə kəndlilər onlar üçün
təsbit edilmiĢ kəndli pay torpağı əvəzində sahibkarın xeyrinə bütün əkinçilik
məhsullarından malcəhət və ya bəhrə adlı mükəlləfiyyət və bundan əlavə
məcburi iĢ günləri əvəzinə...pul vergisi verməlidirlər...
<...>
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I bölmə. Mükəlləfiyyətlərin mi qdarı haqqında
76. Kəndlilər sahibkara vəriləcək malcəhət və ya bəhrə mükəlləfiyətinə
bütün əkinçilik məhsullarını daxil et məlidirlər:
1) Bakı və Yelizavetpol quberniyalarının və Tiflis quberniyası Tiflis
qəzasının xan, bəy, ağalar və məlik... malikanələrində 1/10 h issə...
77. Kəndlilər məcburi iĢ günlərinin əvəzinə...istifadələrində olan istər
həyətyam, istərsə də əkin yerlərinin hər desytatini üçün verməlidirlər:
1) Bakı və Yelizavətpol quberniyasının (Qazax qəzası çıxılmaq la) xan,
bəy və məlik malikanələri ü zrə 30 qəpik.
2) Yelizavətpol quberniyasının Qazax qəzas mda ağa və məlik
malikanələri ü zrə 15 qəpik...
III bölmə. Mükəlləfiyyətlərin ödənilməsi qaydası və
bu mükəlləfıyyətlərin vaxtında ödənil məsinin təminatı
I.Mükəlləfiyyətiərin ödənilmə qaydası haqqı nda
79. Ġstər malcəhət və ya bəhrə, istərsə də pul mükəlləfıyyətlərin in
ödənilməsi vaxt ı kəndlilərə torpaq sahibinin qarĢılıqlı razılığı əsasında
müəyyənləĢdirilir və n izamla qaydalarına daxil ed ilir...
82. Kəndlilərin hər biri öz ü zərinə düĢən mü kəlləfıyyəti yalnız birbaĢa
torpaq sahibinə və ya onun vəkil etdiyi Ģəxsə ödəməlidir...
<...>
II. Mükəlləfiyyətlərin vaxtında ödənil məsinin təmin edil məsi
I. Mükəlləfıyyətlərin vaxt ında yerinə yetirilməsi
məsuliyyəti haqqında
85. Hər bir ev ayrı-ayrılıqda istifadəsində olan sahə üçün torpaq sahibinə
çatası mükəlləfıyyətlərin vaxtında ödənilməsinə cavabdehdir.
86. Hər hansı bir səbəb üzündən ləğv edilmiĢ və 59-cu maddəyə uyğun
olaraq, kənd icmasın ın ixt iyarına keçmiĢ sahədən torpaq sahibinə çatası
mü kəlləfıyyətlər üçün bütövlükdə kənd icması bütün üzvlərinin elliklə zəmanəti
ilə sahibkar qarĢısında, 96-cı maddəyə əsasən, kənd yığıncağının qərarı ilə bıı
sahənin yeni ev sahibin in istifadəsinə verilənə və ya torpaq sahibinin ixt iyarına
keçənə kimi məsuliyyət daĢıyır.
<...>
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83. Torpaq
sahibinə
çatası
mü kəlləfıyyətlər
dövlət
vergi
rüsumları kimi bütün ciddiliyi ilə tələb olun malıd ır...
<...>
91. Kəndlilərin malcəhət və ya bəhrədən qalan borcları torpaq sahibi və
ya onun müvəkkilinin tələbi və göstəriĢi üzrə dərhal ödənilməlid ir. Əgər
malcəhət və ya bəhrə barıĢdırıcı münsifin təyin etdiyi müddətdə ödənilməzsə,
onda o, quberniya kəndli iĢləri idarəsin in müəyyən etdiyi tariflə pul borcuna
çevrilir.
92. ÖdənilməmiĢ malcəhət və ya bəhrə ü zrə pul borcu (m. 91) və
həmçinin bu Əsasnamənin (m. 72) müəyyən etdiyi pul mükəlləfiyyətinin ö zü
üzrə borcdan ayda hər manatdan bir qəpik faiz alın ır... <...>
95. Torpaq sahibinin tələbi üzrə mü kəlləfıyyəti vaxtında ödəməyən
kəndlidən borcu kənd rəhbərliy i 92-ci maddə üzrə müəyyən edilmiĢ faizlə alıb
verməyə borcludur, bunun üçün o, barıĢıq münsifin in icazəsi və razılığı ilə:
1) borclunun mülkiyyətində olan tərpənməz əmlakının gəlirin i vergi
qalığın ın ödənilməsinə sərf edə bilər.
2) vergi borclusunun özünü və ya onun ailə ü zvlərindən birini kəndlinin
həmkəndlisin in və ya torpaq sahibinin yanına muzd la iĢləməyə göndərə bilər;*
lakin kəndlini torpaq sahibinin yan ma öz iradəsinin ziddinə və sahibkarın razılığ ı
olmadan göndərmək olmaz.
3) vergi borclusunu və ya onun ailə üzvlərindən birini verg i qalığının
ödənilməsinə qədər kənara, kəndlinin yaĢadığı və ya qonĢu qəzaya, əgər ev
yeganə iĢçidən məhru m o lmursa, kəsbkarlığa göndərə bilər; u zaq o lmayan baĢqa
quberniyalara isə kəsbkarlığa yalnız kənd yığ ıncağının barıĢıq münsifi tərəfindən
təsdiq edilmiĢ qərarı ilə, ö zü də yalnız mükəlləfıyyəti inadla, tənbəlliyi və ya
pozğunluğu üzündən ödəməyən daimi vergi borcluların ı göndərmək o lar.
4) vergini ödəməyənlərə qəyyum qoy maq və sonuncunun icazəsi
olmadan təsərrüfatçıya (kəndliyə. - Red.) vergi qalığı ödənilənə kimi ö z
əmlakından və ya gəlirindən heç bir Ģeyi alqı-satqıya çıxarmağa icazə verməyə
bilər; və ya borcunu ödəyə bilməyən təsərrüfatçının yerinə, onu və ailəsini ö z
təsərrüfatından çıxarmamaq Ģərti ilə, yeni təsərrüfatçı təyin edə bilər.
5) vergi borclusuna Ģəxsən məxsus olan tərpənməz əmlakı siyahıya
aldırıb satdıra bilər.
6) vergi borclusunun tərpənməz əmlakın ın və tikililərinin təsərrüfat üçün
zəruri o lmayan hissəsinin satılmasına sərəncam verə bilər.
96. Əgər 95-ci maddədə nəzərdə tutulmuĢ bütün cəza tədbirləri kifayət
etməzsə və borc, mü kəlləfıyyətin b irillik məbləğinə kimi artarsa, onda torpaq
sahibi barıĢıq münsifınin icazəsi ilə vərgi borclusuna daimi istifadə hüququnda
verilmiĢ sahəni, həmin sahəyə məxsus olan həyətyanı təsərrüfatla birlikdə
(əkinçi) silkindən olan baĢqa bir Ģəxsə hərracla vərilməsin i tələb edə b ilər...
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III f ə s i l
Nizamlama qaydal arının hazırlanması, təs di qi və həyata
keçirilməsi qaydası haqqında
I bölmə. Nizamlama qaydaların ın hazırlan ması
100. Mövcud Əsasnamənin yerlərdə elan edilməsindən iki ay sonra
nizamlama qaydaların ın hazırlan masına baĢlanmalıdır.
101. Nizamlama qaydaları hər b ir malikanə üzrə Əsasnamənin elan
edilməsindən 2 il keçənədək hazırlan malı və qəti olaraq həyata keçirilməlidir...
111. BarıĢıq münsifı nizamlama qaydalarının hazırlan masına
baĢlamazdan ən azı 15 gün qabaq malikanəyə, həm sahibkara, həm də kəndlilərə
çağırıĢ vərəqəsi göndərməlidir (m. 100). Ġstər sahibkar, istərsə də kəndlilər
nizamlama qaydalarının hazırlan masında ya Ģ əxsən iĢtirak et məyə və ya 103-cü
maddəyə (qeyd) uyğun olaraq, ö z müvəkkillərini göndərməyə borcludurlar, lakin
tərəflərdən bu və ya baĢqasımn çağ ırıĢ vərəqəsində müəyyən edilmiĢ vaxtda
gəlməməsi heç bir halda münsifin fəaliyyətini dayandırmamalıdır...
<...>
IV f ə s i l
Kəndlilərin öz pay torpaqları nı
mülkiyyətə al mal arı haqqı nda
133. Kəndlilər öz pay torpaqlarını ya bütövlükdə, ya onun bir hissəsini,
sahibkarla qarĢılıq lı razılıq əsasında, barıĢıq münsifinin müəyyən etdiyi qaydada
hər bir zaman və heç bir məhdudiyyət qoyulmadan ala bilərlər.
134. Kəndlilərin ö z pay torpaqlarım satın alması üçün qarĢılıqlı razılıq
əldə edilməd ikdə, kəndlilər ya ayrı-ayrılıqda, ya bütün kənd icması ilə birlikdə
öz pay torpaqlarını sahibkarın icazəsi o lmadan satın ala bilərlər, ancaq bu halda
aĢağıdakı məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur:
1) kəndlilərin hər b ir evə 15 desyatindən artıq torpaq almaq hüququ
yoxdur.
2) kəndlilər 7,5 desyatindən az pay torpağına malikdirlərsə, onda hər
bir ev bundan az torpaq satın almama lıd ır...
136. Kəndlilər pay torpaqların ı satm almaq haqda barıĢıq münsifinə yazılı
surətdə müraciət edirlər, o, ödənc məb ləğini kəndlilərin satın almaq istədikləri
pay torpağı üçün həm pul, həm də məhsulla ödədikləri mü kəlləfiyyətlərin pulla
qiymət inin 6 faiz kapitallaĢması (yəni 16 2/ 3-yə vurulması) yolu ilə hesablayır,
həmdə müəyyən edilmiĢ ödənc məbləğin in kəndlilər tərəfindən ödənilmə-
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vaxt ını müəyyən edir və tərəflərə öz qərarın ı bildirməklə, müəyyən edilmiĢ
müddətə narazı tərəfə kəndli iĢləri ü zrə Quberniya idarəsinə Ģikayət et mək
hüququ verildiyini elan edir, iĢi baxılmaq üçün həmin idarəyə keçirir... 1
138. Kəndlilərin ö z pay torpaqlarını sahibkara könüllü saziĢ əsasında və
ya öz tələbləri ilə (m. 133 və 137) mü lkiyyətə keçirmələri höku mət tərəfindən
heç cür yardım edilmədən həyata keçirilir, lakin bu halda 1861-ci Ġ119 fevralda
imperator tərəfındən təsdiq edilmiĢ ödənc haqqında Əsasnamənin 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuĢ imtiyazlardan istifadə o luna bilər 2 .
139. Kəndlilər istər könüllü saziĢ üzrə (m. 1330, istərsə də öz tələbləri
(m. 134) ilə pay torpaqların ı mü lkiyyətlərinə keçirməklə mü lkiyyətçilər
zü mrəsinə keçirlərsə, kəndli-mü lkiyyətçilər üçün ödənc haqqında Əsasnamənin
159-179-cu maddələrində nəzərdə tutulmuĢ qaydalara tabe olurlar.

Zaqafqaziya pay torpaqlarının satılma qiyməti Rusiyaya nisbətən çox yüksək qoyulmuĢdu.
Bakı və Yelizavetpol quberniyalarında kəndli özünün 1 desyatin pay torpağı üçün 12 manat 50
qəpikdən 45 manata, Naxçıvan qəzasında isə 17 manat 50 qəpikdən 53 manata kimi ödənc pulu
verməli idi. Bu, kəndliləri öz pay torpaqlarım ödənclə satın almaq imkanından məhrum edirdi. Yalnız
varlı kəndlilər torpağı ödənclə ala bilirdilər. Ümumiyyətlə, islahatdan sonrakı dövrdə (1912-ci ilə
kimi) kəndlilər yalmz 2000 desyatinə yaxın torpağı (malikanə, əkin və bağ torpaqları) satın ala bilmiĢ
və bunun üçün 120 min manat ödənc vermiĢdilər (bax: Аласкеров Я.И.Землевладение и
землепользавание во владельческои деревне Азербаиджана в пореформенный период. АКД,
Б., 1982, c. 18-19).
2
Rusiyadan fərqli olaraq, Azərbaycanda pay torpaqlarının ödənclə satın almması məcburi
deyildi və bu iĢdə hökumət kəndlilərə heç bir yardım göst ərmirdi.
1
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829 - cu il 18 yanvar. — Türkmənçay müqaviləsi əlavə
Ġran ilə Rusiya arasındakı sərhəd xəttinin təyin edilməsi
barədə protokol
Əsnadi öz rəvabete ba m əntəqe-ye Qafqaz. Tehran, 1994, s. 355-370.
Türkmənçay müqaviləsinin IV maddəsinə əsasən Rusiya tərəfindən polkovnik Ramqarov, Ġran
tərəfindən birinci mühəndis müĢavir Mirzə Məsud Müstovfi, II mühəndis müĢavir Mosyo Bartolomi, onların
köməkçisi Mirzə Əhməd Abbas-Abad qalasında görüĢüb, həmin protokolun mətnini hazırlamıĢlar. Protokolu
Ġran tərəfindən Abbas Mirzə, Rusiya tərəfindən Paskeviç imzalayıb möhür vurmuĢlar. Onlar sərhəd xətlərini
Ģəxsən yoxlayıb və aĢağıdakı sərhəd xəttini müəyyənləĢdirmiĢlər.
Sərhəd xətti:
Bəyazid ərazisi yaxınlığındakı nöqtədən çıxdıqdan sonra Kiçik Ağrıdağ zirvəsinə, əksinə yararsız
olan daĢlıq yerlərdən keçib, oradan AĢağı Qarasu mənbəyinə birləĢir. Belə ki, Rusiyaya aid olan Soltan
topu dağı bu xəttin solunda qalır. AĢağı Qarasu mənbəyi Buralan daĢlığı ayağındadır. Elə bir səhradakı hər iki
Ağrının müqabilindədir. Bu daĢlar Araza tökülən Yuxarı Qarasu dəhnəsinə çox yaxındır və Kiçik Ağrının
zirvəsindən 27 verst uzaqdadır (hər verst 1-1,06 kilometrə bərabərdir - S.O.). Mənbəyi axdığı yerdən
müĢahidə etdikdə küncü bu yerdən Ģimala doğru gedir və 55 dərəcə cənubdan qərbə və Böyük Ağrı dağın
zirvəsindən küncü 87 dərəcə cənubdan qərbə, Soltan topu dağı ətəyində sərhəd xətti ilə baĢ yoldan keçir ki,
bu yol Ġrəvandan Makuya gedir və bu nöqtədən 8 verst məsafədə əkinə yararlı olmayan səhradan keçib,
mənbəyə və oradan sərhədi AĢağı Qarasu axını məcrası təyin edir.
Mənbədən bu çayın gözünə qədər (dəhnəsinə qədər - S.O.) onun mənbəyi olan Suralan
(Buralan) daĢlarından sonra Ģimal və Ģərq tərəfindən Arazdan ġarur dağı müqabilində yerləĢən Arazın o
biri qapısı dəhnəsinə çatır. Sonra 24 verst məsafə keçir. Belə ki, Məzkur Qarasuyun sol tərəfdə qalmıĢ bütün
ərazi Rusiyaya, onun müqabil tərəfi Ġrana aid olur.
"AĢağı Qarasu dəhnəsindən sonra 3,5 verst Abbas-Abad qalasına çatmamıĢ sərhəd xətti Araz çayı
məcrası ilə müəyyən edilir. Bu çayın məcrasında yerləĢmiĢ adalar bir-birinə yaxın olduğu üçün çayın
hər iki terəfinin sərhəddi təyin edildikdən sonra Ġran və Rusiyaya aid olacaqdır. Çayın sol sahilinə
yaxın bütün adalar Rusiyaya aiddir və onun bölgüsü aĢağıdakı kimidir:
AĢağı Qarasu dəhnəsindən 4 verst aĢağı Araz çayının sağ sahilində yerləĢmiĢ Qaraqoyunlu
kəndi müqabilində, onun solunda yerləĢmiĢ ProĢinli qıĢlağı müqabilindədir. Burada üç ada vardır ki,
bunlardan biri Ġran müqabilində olanı Ġrana aid və rus kəndi müqabilində olan digər iki ada Rusiyaya
aiddir. Araz çayının bu nöqtəsindən 8,5 verst müxtəlif yollar keçib, Zənganə kəndinə çatır ki, onun
sağ kənarında yerləĢir. Oradan isə Araz çayı 5 verst cərəyan etdikdən sonra çayın solunda yerləĢmiĢ
Muğanlı kəndinə çatır və bu nöqtədən 5,5 verst axdıqdan sonra Qulun gölü, Min və Ağa gölü Avasti
adalarından sola doğru meyl edir və ondan 1,5 verst sonra ƏmirAvas və Neminobərdi Avas adaları
sağda qalır. Bu iki ada elə bir baĢ yoldadır ki, Əmbas adh keçid vasit əsilə Xoydan Ġrəvana gedir.
Araz çayı buradan 3 verst axdıqdan sonra iki kiçik adadan keçir ki, Arazın sol sahilindədir. Həmçinin
o çayın kənarında XarabaKörfəz kəndi çayı yaxınlığında bir keçid var. 3,5 verst aĢağıdakı, təqribən
bir verst uzunluğu olan bir ada vardır və sağ kənara aiddir. 2,5 verst aĢağıdakı Arpa çayının iki
dəhnəsi yerləĢir. Onun sağ t ərəfində 0,5 verst fəsilədə Kiçikgöl və Yusi kəndi yerləĢir. Arpa çayı
dəhnəsindən sonra Yusi kəndindən cari olan Qarasu kimi məĢhur olmuĢ Kiçik çayın dəhnəsinə qədər
axır. Araz çayı 5 verst davam edir. Onun sağ tərəfində Qara Həsənli kəndi yerləĢir. 3 verst aĢağıda
Xacələr kəndi yaxınlığında keçid vardır. Onun müqabilində bir ada vardır. Bu kənd kimi Ġrana aiddir
və Arazın 3 verst və üç rüb aĢağısında Qarasu adlanan digər kiçik çayı, Ġran tərəfindən axan
dəhnəsinə cərəyan edir və Arazdan bir verst aĢağı Rusun Dizə kəndinə yetiĢir ki, onun rnüqabilində
bu çayın keçididir. Bunun müqabilində 10 ada vardır. Onlardan biri o kəndə aiddir. Araz çayı 8,5
verst axdıqdan sonra Arazın sağ sahilindən axan Kiçik Makuçay dəhnəsinə çatır və ona yaxın az bir
məsafədə Ərəblər kəndi dəhnəsi yerləĢir. Araz çayı bu 8,5 verst məsafəni keçdikdən sonra bu
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məhəllə çatır. Dağlardan, daĢlıqlardan keçdikdən sonra iki tərəfdən onun məcrasını darısqallaĢdırır.
Belə ki, ġahtaxtı daĢlıqlan onun solunda qalır. Nəhayət, Araz çayı səhraya, ġaxtaxtı kəndinə çatır.
Araz öz məcrası ilə axıb, Kiçik Sarı çayını sağ tərəfındə qoyur ki, o adanın dəhnəsinə yaxındır və
Rusiyaya aiddir. Ġki digər ada Ġran dövlətinə aid olur. Oradan Kiçik Qaragöl çayı dəhnəsinə çatır ki,
onun sağ tərəfindən axır, Araz oradan yenidən 3 verst dağlıq yerlərdən axıb, 4 adaya yaxınlaĢır ki,
onun üçün Rusiyaya, birisi Ġrana aiddir. Bu adalardan 1,5 verst aĢağı Araz çayı adalan Sınıq Körpüyə
çatır. Belə ki, Qarquluq kəndi yaxınlığındadır və onun sağ tərəfində yerləĢir. Bu məkandan bir verst
aĢağıda üç ada vardır ki, hır üçü sağ kənara aiddir. Orada Araz öz məcrasını cənuba doğru dəyiĢir.
5,5 verst keçdikdən sonra bir verstdən artıq uzunluğunda olan ada yerləĢir ki, Ġrana aiddir və bir verst
aĢağıda həmin məcra ilə digər bir adaya çatır ki, Rusiyaya aiddir. Oradan isə 1,5 verst daha cərəyan
edir. Qiyqac dəhnəsinə çatır ki, orada onun sağ t ərəfindən axır. Arazın suyu buradan yenə Ģimal ilə
cənub arasından axıb, 3 verst aĢağıda Ġrana aid adadan keçir və orada Qiyqac keçidinə yaxın aĢağı
axıb, buradan yenə cənub və Ģərqə tərəf cərəyan edir. Kolalı adlanan kiçik çay dəhnəsinə çatır ki,
onun 4,5 verstliyində yerləĢir. Belə ki, onun sağ kənarında yerləĢən iki adadan keçir. Bu nöqt ədə
Araz sərhədi geniĢ səhradan keçib, 1,5 verstliyində, sol sahilində yerləĢmiĢ iki adaya çatır. Sonra
məcrasını davam etdirən Araz çayı sağında yerləĢən Kolalı kəndinə çatır. Oradan isə həmin adda
olan kiçik çay axır. Araz çayı burada həmiĢə sərhəd xətti olub, Ģərq ilə cənub arasında axır, sonra
sağında yerləĢmiĢ Qara Dərə adlanan dərə yaxınlığından axır, sol sahilində yerləĢən kiçik adadan
keçir. Araz çayı 6,5 verst axınını davam etdirdikdən sonra Qızıl QıĢlaq keçidinə çatır. Orada Rusiya
tərəfındə yerləĢmiĢ Qadiri Təpəsi ətəyindən keçib, xeyli dolandıqdan sonra cənuba doğru axır.
Arazdan 3 verst aĢağıda, soldan iki kiçik çayın suyu ona birləĢir. Onlardan birinin adı ġoradarə,
digə ri Naxçıvançaydır. Ondan 7,5 verst aĢağıda Bolğan Luluy keçidinə çatır ki, onun yaxınlığında,
sol kənarında bir ada vardır ki, Bolğan kəndinin 0,5 fərsəxliyində (bir fərsəx 6 kilometrə bərabərdir.
S.O.) yerləĢir ki, Rusiyaya aiddir. Onun 1,5 verstliyində iki ada vardır. Sol sahilə aid olan bu
adalardan 4 verst aĢağıdakı digər bir ada vardır ki, Ġrana aiddir. Bunlar ġah Abbas dövründə Arazm
üzərində olan və xaraba qalmıĢ qədim körpüdən bir verst uzaqlıqda yerləĢir. Bu nöqtədə Rusiya-Ġran
sərhəd xətti olan Araz çayı öz məcrasına tabe olmaqdan çəkinir. Lakin T ürkmənçay müqaviləsinin
IV maddəsinə əsasən 3,5 verst yan diaqonal sahənin Abbasabad binaları xarici çevrəsindən hər tərəfə
çəkilməlidir. Sərhəd xətti yarımdiaqonaldır ki, həmin yarım diaqonalların qurtaracağından keçərək onları
əhatə edir. Arazın sağ sahilində yerləĢmiĢ II yarımdiaqonalın qurtacarağında silindrvari əlamət qoyulmuĢdur
ki, iki zər' (Zər' 104 santimetrə bərabərdir - S.O.) hündürlüyündə bina olub və ətrafina xəndək qazmıĢlar. Bu
əlamətlərdən birincisi Abbas-Abaddan çəkilib Sərar və Həqabə körpüsü yaxınhğındakı ada yaxılığında
yerləĢir və Ġrana aiddir. 350 zər uzaqda olan Ġkinci əlamət yenə dərə kənarında yerləĢib və Abbas-Abaddan
Makuya gedən yol bu iki əlamətin arasından keçir. Dördüncü əlamət qumluq bir ərazidə qoyulubdur. IV
əlamətdən 574 zər' fasilədə Valamət yerləĢir ki, təpə üzərində tikilibdir. Uzun bir dərənin kənarında yerləĢir
və bu əlamətdən 574 zər" fasiləsi vardır. Vəlamat bir təpədə yerləĢib ki, Abbas-Abaddan Xoya gedən baĢ
yoldadır.
Sərhəd xətti VII yarımdiaqonalın sonunda yerləĢir. KeçmiĢ əlamətlərdən 788 zər' fasilədə
çəkilibdir və arxa təpələrin hündürlüklərindən keçir. VIII əlamət keçmiĢ əlamətdən 1140 zər' uzaqda, təpə
baĢında yerləĢir və sərhəd boyu davam edir. Bu əlamətə daxil olmamıĢdan beĢ dərədən sonra oradan yer
sərhəd xətti keçir ki, onun hündürlüyü get-gedə artır. Ondan sonra dərin KəlaĢ Oğlu dərəsindən keçib IX
əlamətə çatır. Bu əlamətin keçmiĢ əlamətdən 1514 zər' fasiləsi vardır. Bundan sonra, yəni IX əlamətdən
sonra sərhəd xətti Ģərqə doğru uzanır, yüksək hündürlüklərdən keçir ki, KəlaĢ Oğlu silsilə dağların
ətəyində yerləĢir və 2 verst 800 zər' məsafəni keçib X əlamətə çatır. Sonra 5 dərədən keçir ki, birincisinin
adı Qəzalə Dərə və digər üçü ġahdərəsinə qədər və axırıncısı Qırmızı Dərədir. DaĢ qala üzərində tikilmiĢ
bu X əlamətdən sonrakı Qırmıa Dərə kənan müqabilində yerləĢir. Sərhəd xəttinin son XI əlamətinə
birləĢmək üçün Hinqəba dərəsindən keçib Araz çayı kənan yaxınlığında keçmiĢ əlamətdən 500 zər1 fasilədə
oraya birləĢir. Bu XI əlamət Arazın sol sahilində, təpə üzərində qoyulmuĢdur ki, ondan sonra I əlamətdən 7
verstdir. Sərhəd xətti X3 yarımdiaqonalın Abbasabaddan 3,5 verst aĢağıda yerləĢmiĢ son sərhəd xəttidir.
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Ġki dövlət arasında yenə Arazın məcrası 21 verstə qədər Yeddi Bölükdən aĢağıya qedər sərhəd
xəttidir, Yəni XI Mərar əlaməti yerləĢir. Burada Araz çayı Ģərqə doğru cərəyan edib, Qusayqən
dərəsindən keçib, darısqal dağ keçidinə tökülür. Ona görə ki, çayın sol sahilində böyük Bəhram daĢları və
yol kənarında böyük qayalar vardır. 7 fərsəx məsafədəki darısqal yol çətinliklə bu dağlardan keçib, Bəhram
dağından çətin keçiləsi qayalardan axan Ağ-dərə çayına axır. Araz həmin məcrası isə Busi və onun
qarĢısında olan AĢağıdağ qayalanndan keçir və oradan 7 verst Araz çayı cənub və Ģərqə cərəyan edir. Onun
sağ sahilindəki Qarsiliqan və onun sol sahilində yerləĢən digər ArĢındağa çatır. Bu iki dərənin müqabilində
iki ada vardır ki, Rusiya dövlətinə aiddir. Oradan 1,5 verst keçdikdə Araz çayı Halmir kəndinə yaxın çatır.
Orada DərəĢamdan gələn yola az qalmıĢ çatıb, kiçik Qalmir kənd çayı Arazın sağ sahilindən axır və Xoy
Ģose yoluna enib, Qalmir kənd ətrafından keçib Araza daxil olur. Oradan isə Araz Ģimal və Ģərqə doğru
axır. 1,5 verst məsafədən sonra Kilsə adlı kiçik çayın dəhnəsinə çatır, axır. Astan kilsəsindən sonra Arazdan
iki verst məsafədə və sağ sahilində yerləĢən Astan kilsəsinə axır. Sonra Kilsədərə, Morusgörən adlı iki
kiçik çay sahilində Arazın məcrası Ģərqə dönür. Sol tərəfdə, 5 verst məsafədə Culka və Ağlar Dərəsi iIə
birləĢib Ģimal və Ģərqə 4,5 verst məsafəyə axır. Orada qədim xaraba qalmıĢ Culfa Ģəhərindən keçir və ona
yaxın Həsənlu çayının sol sahilindən Araza daxil olur. Həmçinin Əlmənçay arasından 3 rüb' verst aĢağıda
xaraba Kersevis körpüsündən keçir. Bu nöqtədən sonra Araz səhradan keçib, cənub-Ģərqə doğru axır. 2,5
verstliyində sağ sahilində yerləĢən 3 adaya çatır. Həmin fasilə ilə aĢağıda bu adalardan digər iki adaya çatır ki,
yenə Ġrana aiddir. Onlardan birisinin böyüklüyü bir verstdir, digəri isə üçüncü adanın müqabilindədir ki, Rus
dövlətinə aiddir və ġahqulu qalası ətəyində yerləĢibdir ki, Tələci keçidi Arazın bu məkanmdan 4,5 verst
fəsilədə həmin su məcrasına axıb, Rus tərəfində olan Mayhi kəndinə yetiĢir. Araz bu kəndə çatmamıĢ sağ
sahilində olan adadan keçir ki, dərə ilə sərhəddir. Belə ki, onun sol sahili Qızıl Xacə daĢları ilə
həmsərhəddir və Araz çayı axmaqla 3 boyük ada təĢkil edir. Bu nöqtədən Araz çayı axmaqla keçmiĢ
məcrasına dönüb bərar dərəsindən 13,5 verst axdıqdan sonra Rusa aid iki adadan keçir. Həmin adalardan
birinin uzunluğu bir verst, digəri isə 1,5 verstdir. Araz çayı sonra Gilançay dəhnəsinə çatır. Onun sağ
sahilində yerləĢmiĢ Yuxarı Azay kəndi aĢağısında və sağında yerləĢən Mazara kəndi müqabilində
yerləĢir.
Araz Gilançay dəhnəsindən keçdikdən sonra keçmiĢdə qeyd etdiyimiz məcradan 5 verst cərəyan edib sağ
sahilində yerləĢən iki verst uzunluğunda adanın yanından keçir. Bu ada rus dövlətinə aiddir. Digər kiçik adanın
yaxınlığından keçib, Əhmədabad keçidinə və Rusiya tərəfindən axan kiçik Vulkançay çayının dəhnəsinə axıb
çatır. Bu minval ilə Araz çayı 7 verst məsafəni axıb, Dəstə adlı rus kəndi yaxınlığından keçir və Araz çayı
Rusiyaya aid 4 adadan keçdikdən sonra Dəstəçayı dəhnəsinə çatır. Sonra bu nöqtədən Ģərqə doğru axıb, 3
verst məsafədə kiçik Dirəvərs çayına çatır ki, Rusiya tərəfdən axır və bu məsafədə 3 adadan keçir. Onlardan
ikisi sağ, birisi sol sahilindədir. Araz çayı bu nöqtədən keçib cənub və Ģərqə doğru axır, Ordubad çayı dəhnəsi
yaxınlığındakı keçidə çatır. 2,5 verst axdıqdan sonra Rusiyaya aid iki böyük adadan və Ġrana aid üçüncü adadan
keçir. Bu nöqtə də Araz yenə məcrasını ġərqə doğru dəyiĢir və hər iki sahildə iri daĢlar olduğu üçün darısqal
dağ keçidinə düĢür. Bu daĢlar 1,5 verst Ordubad çayı dəhnəsindən aĢağı Arazın sağ sahilində yerləĢmiĢ Sari
kəndindən baĢlayır. Ləkəs adlı hündürlüklə birləĢib, kiçik Qaravulçay çayı dəhnəsinə çatır ki, iri kəndindən
axır. Həmin kənd Ġran tərəfində yerləĢir. Bu məsafədə Araz çayı Ġrana aid 5, Rusiyaya aid 3 adadan keçir. Bu
adalann asağısında, rus tərəfdən 5 verst asağı Sarıtəpə yaxınlığında bir keçid vardır. Məlik Ġbrahim qayaları
və Ġran tərəfdən Qaradağ dağları vasitəsi ilə Araz çayı çox darısqal dağ keçidinə düĢür. Belə ki, Arazın
məcrası Ģərqə dönür və 7 verstlikdə Rusiyaya aid olan Astarudun uzun dərəsindən keçib, həmin məĢhur
qayaya çatır ki, Rusiyaya aiddir. 3 verst uzunluğunda Rusiya tərəfində və Qaradağ qarĢısında birləĢir. Bu qayadan
bir verst aĢağıda Araz DəryaĢin dəhnəsindən keçir ki, Kolyə kəndi orada yerləĢir və bir verst sahildən
uzaqda, sol tərəfindədir. Sonra 3 verst aĢağıda Arazın məcrası Dəstəkürd çayı dəhnəsinə çatır ki, Qaradağdan
gəlir və 7,5 verst məsafədə Arazın məcrası onun sağ sahilində yerləĢən Kətül dağı uçurum dağları ilə birləĢir
və onun sol sahilində yerləĢən Sarata dağlarıdır ki, bu dağlar arasında Muryaqiyas kilsəsi yerləĢibdir. Bu
uçurumlar Araz çayının məcrasını Fəraqivan dərəsinə qədər döndərir ki, çay 3 verst məsafədən sonra 3-4 verst
uzunluğu olan Ġrana aid bir adaya çatır və bu məsafənin yarısında Mardu keçidi yerləĢir ki, Mardu dərəsi adı
ilə adlanır və sahildə yerləĢir.
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Həmin dərə silsilə dağlardan əmələ gəlibdir ki, əhalinin oradan keçməsi üçün Mirnəfər Cavan dağından
keçid çəkilib ki, bu adanın yaxınlığında, verstin dörddə üç hissəsi fasiləsində yerləĢir. Bu məkandan 2 verst
aĢağıda Araz Duzal kiçik çayı dəhnəsinə çatır ki, onun sol sahilində Hacı KəlaĢ qayaları və sağ sahilində
Duzal kəndi bağları yerləĢir və bu məsafənin yarısında yarım verst uzunluğunda bir ada vardır ki,
Rusiyaya aiddir.
Sərhəd xətti bu nöqtədən, yəni Arazın suyu iki verst məsafəni keçdikdən sonra Arazın sağ sahilində
yerləĢən Kərdəs qalası ətəyinə çatır. Bu məsafədə Rusiyaya aid iki ada yerləĢir və sol sahilində Bülovdağı
qayasıdır. Ġki verst aĢağıda Araz çayı Mehriçay dəhnəsinə çatır ki, onun sol sahilindən axır. Oradan Araz
çayı sahilindən 3 verst fasilədə Mehri yerləĢir ki, Uradağı dağları onun yaxınlığında Araz çayı məcrasına tabe
olur ki, bu məcra Mehriçay dəhnəsindən Ģimal və Ģərq arasındadır. 9 verst yol getdikdən sonra orada Rusiyaya
aid 7 adaya çatır və 4 digər ada Ġrana aiddir. Oradan Arazın məcrası qıvrılıb 5 verst və verstin dörddə biri
qədər məsafədə cənub və Ģərqə doğru axıb yarım verst məsafədə Rusiyaya aid adaya birləĢir. Araz çayı
oradan Ģərqə doğru 13 verst axdıqdan sonra Rusiya tərəfindən axan kiçik Gəmiçay dəhnəsinə cərəyan edir və
orada sağ sahilə aid digər 4 adadan keçir və sol sahilində yerləĢən digər ada yaxınlığında Mizan və Rulalı
kəndləri yerləĢir. Hemin adda olan dağlann ətəyində, serhedin bu nöqte-sində Araz çayı sahilinin bir
verstliyində yerləĢibdir və Əlivərəq və Nüqədi kəndləri həmin məkandan Astasu dağları ətəyində, Arazın
sol sahilindən 2 verst fasilədə yerləĢmiĢlər. Arazdan 2,5 verst aĢağıda ƏsiĢin adlı kiçik bir çay dəhnəsinə
çatır ki, MuĢar kəndi aĢağısındadır və Araz çayına tökülür.
Arazın sağ sahilində yerləĢən ƏsiĢin dağından axır. Arazın iki verst və verstin üçdə biri
məsafəsində Sarısərt dəhnəsinə çatır ki, həmin adda dağdan tökülür və həmin dağ Araz çaymın sol sahilində
yerləĢir, oraya axıb, Arazın 2,5 verst aĢağısında kiçik Qululiçay dəhnəsinə çatır ki, həmin adda kəndə tabedir və
Ġrana aiddir, Araz çayına tökülür. Onun yanında o dövlətə aid ada vardır və Araz çayının 5,5 verst aĢağısında
Ġrana aid Kəlalə kəndinə çatır və Rusiya terəfindən Araz çayı kənarında yerləĢmiĢ Əsbəhri dağı qayasından
keçir. Araz çayı bu nöqtədə Ģimal və Ģərqə doğru axıb, 5,5 verst keçdikdən sonra Ġran tərəfdən axan kiçik
Çalnarıçayı dəhnəsinə, sonra 8 verst məsafəsi olan dərəni keçib kiçik Qumlaqçay çayına çatır ki,
Rusiya tərəfindən axır. Bu yerdə iki ada vardır ki, birisi Rusiyaya, digəri Ġrana aiddir. Bu məhəldən
2,5 verst aĢağıda Araz çayı yenidən Ġrana aid 3 adadan keçir. Bunlar sağ sahildən axan kiçik Əlğa
çayının birləĢdiyi yerdə yerləĢir. Bu məkandan keçdikdən sonra Araz çayında 8 ada əmələ gəlir ki,
Ġrana aiddir. IX ada rusa aiddir. Sindiyan qalası hımdürlükləri ətəyində, Sitamedi dağı kənarındadır
ki, Ġran tərəfdə yerləĢibdir. Orada Araz çayı Bəsitçay dəhnəsinə çatır ki, sol sahildə yerləĢmiĢ
Tavaçadağı dağlarından Araza daxil olur. Müqə ddəm kəndindən keçdikdən sonra Araz çayı dörd
adadan keçir ki, ikisi Rusiyaya, ikisi Ġrana aiddir. Sonra Arazın sol sahilində yerləĢmiĢ dərəyə daxil
olur. Sağ sahilində yerləĢmiĢ Dələkdasdan keçir. Arazm 4,5 verstlyinə çatır. Sonra Maçuvandurçay
dəhnəsində, Arazın sol sahilində yerləĢmiĢ Sər qalası ətəyində Araz çayına daxil olur.
Araz çayı bu məkandan cənub və Ģərqə axır. On bir verst məsafədə həmin dərədən Luhabet
dərəsindən, sonra Rusiyaya aid 12 böyük adadan kcçir v ə Ġrana aid Nəsuranı adlı dərənin
yaxınlığındakı 10 adaya çatır. Oradan sol sahildə yerləĢmiĢ kiçik Bərkəbat çayının dəhnəsinə çatır.
Həmin məcra ilə 2 verst aĢağıda 2 kiçik çay dəhnəsinə çatır. Birisi, Ġlfaqdır, Rusiya tərəfdən axır,
digəri Fərqsudur. ġaraqı yaxınlığında Ġrana aiddir. Araz bu məkanda Ġrana aid iki adadan keçib 7
verst aĢağıya çatdıqda iki qədim Xudafərin körpüsünə çatır. Oranı keçdikdən sonra Ġrana aid 10 və
Rusiyaya aid 7 adadan keçir. Bu iki körpüdən sonra Sərkurə Arazın yuxansından Ģərqə doğru axır. 4
verst keçdikdən sonra kiçik Çalpaçay çayı dəhnəsinə çatır ki, ondan bir verst aĢağıda Larican dəhnəsidir. Oranın 2,5 verstliyində yuxarı Xumarluçay yerləĢir və aĢağı Xumarluçay da 1,5
verstlikdədir. Bu dörd çay Arazın sağ tərəfindən axır və Larican dağlarından gəlir ki, onlardan
birində Xumarlu kəndi yerləĢir. Bu dağlar Vərəsdağın üzbəüzündə yerləĢmiĢdir ki, Rusiya
tərəfindədir. Araz, ƏĢgihəmədani adlı kiçik qayalar müqabilində yerləĢmiĢ aĢağı Xumarluçay
dəhnəsindən keçdikdən sonra iki qədim Qız qalası arasından 6 verst axdıqdan sonra Sığırlı
dağlarından axan və Ġran tərəfdə yerləĢmiĢ Sığırluçay çayı dəhnəsinə çatır və həmin adda kəndin
aĢağısında birləĢir. Oradan bu yerə daxil olana qədər sağ sahildəki 8 adadan keçir. Digər 7 ada sol
sahildədir. Tatar düzü adlanan geniĢ bir səhra ilə sərhəddir. Arazın Sığırluçayı çayından 4 verst aĢağıda
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Çomçaqçay dəhnəsinə çatır. Onun bu məcrasında Ġran üçün iki ada vardır və 3 ada Rusiya üçündür. Bu
Çomçaqçay Tatar düzü səhrasından keçib Araza daxil olur və bu məkandakı 5 verst aĢağıda, sol sahildən
Mantəpə dağından keçib, iki Göydərəçay dəhnəsinə çatır ki, sol tərəfdən Mantə pə dağından axır.
Selsinçay çayından on bir ada Ġrana aiddir və bu məsafədə pərakəndə halda yerləĢirlər. XI ada düz bu iki
dəhnə qarĢısındadır. Oradan Araz Marafyan keçidinə çatıb, 10 verst axdıqdan sonra bu məsafədə Ġrana aid
on bir ada vardır. Araz keçidindən 2 verst aĢağıda 2 verst uzunluğunda bir adaya çatır ki, Ġrana aiddir. Bu
adanın iki qurtaracağmda Muxtar və Sanuvan qıĢlaqlan yerləĢir. Bu böyük adamın qurtaracağmda Araz
çayı Ģimal və Ģərqə axır. GeniĢ dərədən 16 verst keçdikdən sonra Aslandüz keçidinə çatır ki, Qaradağdan
axan Rudçay dərəsi dəhnəsinə yaxın yerdə yerləĢir. Bütün bu mesafələrlə 16 verst Arazda 14 ada vardır
ki, doqquzu Rusiyaya, beĢi Ġrana aiddir. 2 verst aĢağıda, Arazın sol sahilində Lumanlı qıĢlağı ilə birləĢir.
Rusiya tərəfinə axan Çirkin kiçik çay dəhnəsinə çatır. Ġki verst məsafədə Rusiyaya aid 5 ada vardır. Bu
nöqtədə Araz çayı Ģərqdən axıb 5 verst məsafədən sonra Qurdçay dəhnəsinə çatır ki, Alaqarqu kəndinə
yaxındır. Sol sahilində onun yaxınlığında bir keçid vardır ki, həmin addadır və 6,5 verst aĢağıda Kəndulan
çayı dəhnəsinə birləĢir ki, sol sahildən axır və Xacəlu kəndi onun yaxınlığında yerləĢir. Burada Araz
həmiĢə Ģərqə doğru axıb geniĢ səhradan keçir və 17 verst keçdikdə Ultan keçidinə çatır. Qədim Ultan qalası
aĢağısına çatır və çaym sağ sahilində yerləĢir. Qala çayın adı ilə Ultan adlanır. Araz bu yerə daxil olmamıĢdan
Rusiyaya aid 12 və Ġrana aid 3 adadan keçir. Burada yenə 3 verst axıb, iki Yeddi Bölük keçidinə çatır.
Yenidən bu qısa məsafədə 12 Ġrana və 3 Rusiyaya aid adadan keçir. Burada sərhəd nöqtəsi Yeddi Bölükün iki
keçidi ortasında yerləĢən nöqtəyə, yəni Yeddi Bulaq adlı yerə çatdıqda yenə öz məcrasını davam etdirir. 21
verstlik mesafə sona çatır ki, 1828-ci il T ürkmənçay müqaviləsinin IV maddəsində müəyyən edilibdir.
Bütün bu məsafədə Araz çayının sahili meĢələrlə əhatə olunmuĢdur. Buradan keçmək mümkün deyildir,
qarıĢıqdır. Çünki Araz çayının suyu səhranı tutur. Araz çayı sahilinin 2,5 verstliyi bu məsafəni əhatə edir və
çayın bir verstlik məcrasında 29 ada vardır ki, 19 böyük ada Ġrana, 10 daha kiçik ada Rusiya ya aiddir.
Nəhayət, sərhəd xətti 21 verstliyin qurtaracağına çatdıqda Araz çayı məcrasmı dəyiĢib geniĢ Muğan
səhrasından keçir. Buna əsasən sərhəd xətti Araz çayının sonuna çatıb, özünün sağ sahilində Yəram Təpə
(Bayram-təpə - S.O.) adlı təpənin qərbində MeĢkindən Səlyana gedən baĢ yolda silindrvari istehkam binası
tikilibdir ki, bu bina Ġranın Ģimal tərəfindən iki dövlət arasında sərhəd xəttinin sonudur və bu silindirvari
sərhəd xəttindən cənub səviyyəsinə, cənubdan Ģərqə 32,5 dərəcə əyilir və Muğan səhrasmdan keçir. 45
verst sərhəd xətti bu minval ilə keçdikdən sonra Balharud çayının sağ sahilində yerləĢmiĢ Biləsüvar adlı
təpə müqabilində ətrafı yarım diametrlik meydanda Araz çayı ətrafına perpendikulyardır və bu təpə
müqabilində bu çayın sol sahilində silindrvari digər yer vardır ki, sərhəd xəttinin qurtaracağını bu nöqtədə
bildirir və orta silindrvari bu iki nöqtə arasında yuxan qalxıbdır. Ġndi Biləsuvann müqabil nöqtəsindən, yeni
SarıqamıĢ ilə Adinə Bazarın birləĢdiyi yerdən 21 verst aĢağıda iki dövlət arasındakı sərhəd xətti elə bir
xətdir ki, Balharudun məcrasının mənbəyinə doğru bəyan edir. Belə ki, Biləsuvardan sonıa onun sol sahili
Ġrana, sağ sahili isə Rusiyaya aiddir.
Sərhəd xətti SarıqamıĢ ilə Adinə Bazarın birləĢdiyi yerə çatdıqda çayın son məcrası ilə yuxarı
qalxır. Onun sağ sahili Rusiyaya, sol sahili Ġrana aiddir. Gəlinçayı dəhnəsi birləĢdiyi 8 verst məsafədə sərhəd
xətti aĢkar olur. Sol sahildən Dəlil və Qalu dağlan müqabilində 10 verst yuxarıda Alazarçay dəhnəsinə
çatır və Ġranda olan dəyirmana yaxındır. Orada 30 verstlikdə ġoradərəçay ilə birləĢir ki, yenə Ġran tərəfdə
axır.
Sərhəd xətti həmiĢə Adinə Bazar məcrasına doğru yuxarı qalxıb, Gəlinçay dəhnəsinə, çayın sağ
sahilində yerləĢmiĢ və keçmiĢdə Ģəhər olan Adinəbazar yaxınlığında Adinə Bazara daxil olur və Rusiyaya
aiddir. 0,5 verst yuxanda bu rayonda kiçik çay dəhnəsinə çatır ki, Qaracadağ dağından axır. Cənixanə
dağından 0,5 verst məsafəsi vardır. Sərhəd xətti burada ġənbəçay məcrası ilə yuxan qalxır. Yeni Ximixanə
dağı dəhnəsinin mənbəyinə qədərdir, Belə ki, kiçik çaylar Giliçay, ġaturluçay, Bəradərçay, Uzunçay,
Xanluçay və Ğəral QıĢlaqda ġaturlu və Badam ağacı kəndləri, həmçinin Əlixanlu, Yamadari, Limar,
Əliabad, LoqmaĢin Dadar, Di-qad ül-sehr və Siyax kəndinin yarısı Rusiyaya aiddir. Digər kiçik. çaylar, o
cümlədən MəraqeĢ, Xulutuma, həmçinin onların kəndləri ĠĢa, Həməsan, ġənbə, Züleyxanlu qıĢlaq,
Dadmastan enində Van Ufca və Seyaxm Məram digər yarısı Ġrana aid olur.
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Sərhəd xətti Çənixanə dağı zirvəsinə çatdıqda qərbə tərəf uzanır. Ondan sonra QaJacuq, Qurqus,
PirĢahverdi, RiĢamadar dağınn zirvələrindən və qaladan keçib Qaradulandağ qalasından keçib, Pirdavud
zirvəsinə çatır. Oradan cənub və qerbə tərəf uzamb Cinçay və Dilkasçay mənbələri arasına gəlib çatır.
Oradan sərhəd xətti qərbə doğru yuxan qalxıb Cəkir zirvələri arasına çatır. Sərhəd xətti həmin dağın
yuxansına çatdıqda cənuba doğru uzanıb, elə dağ zirvələrindən keçir ki, müqavilənin düzəliĢinə uyğun olaraq Miyah məcrasını ayınr. Bu xətt Sıqnaq daĢqlıqlarından 1,5 verst keçib Qaracadağ dağı zirvəsinə çatır və
bu zirvədən 1,5 verst keçib Rəngəbə dağı zirvəsinə çatır elə bu vəziyyətdəki Keçiqıran dərəsi sol
tərəfində, Ağız gədiyi sağ tərəfində qalır. Sərhəd xətti burada MeĢkindən Muğana gedən bas yolda
kəsiĢir. Sərhəd bu nöqtədən 3 verst məsafədə keçmiĢdəki kimi uzanır və ġahtəhiĢ-maĢ dağı zirvəsinə
çatır. Oradan cənub və Ģərqə tərəf uzanıb 2 verst fasilədə bu dağın zirvəsindən Qaravul dağı zirvəsinə
qədər gedir. Bu yüksəklikdən aĢağı düĢdükdə 2 verst məsafədə MeĢgin baĢ yolu ayrılır.
Murqandarkuvanda qət olunur. Yəni yol kəsilir. Sərhəd xətti həmin məsafədə 6 verst keçdikdən sonra
hündür təpəyə çatır ki, qədimdə Qalacuq qalası orada imiĢ, iki çay, yəni ƏrĢəq tərəfdə olan Çulaçay, TalıĢ
tərəfdə olan Gəlinçay arasında yerləĢmiĢ Qaracuq dağından sonra Araz xətti SadaĢ gədiyi və Bərcəs dağı
yuxansından keçir. 5 verst məsafədən sonra bu Bərcasdağ dağından sərhəd Ģərqə doğru uzanır. Xorasan
dağı ilə Rusiya tərəfdən və Ġran tərəfdən olan Alad Xacə dağı dağlar arasındakı hündürliiklərdən keçir.
Sərhəd xətti oradan cənub və Ģərqə doğru uzanır. EIə dərələrin zirvəsindən keçir ki, Ġran tərəfdə kiçik
çayların, o cümlədən Qısa Cərdümal, Dağ bulağı və Utan mənbəyi həmçinin TalıĢa tərəf axan Mazara
Dərə Əli və Dağbulağı mənbələri onun yaxınlığında olan iki xaraba qalmıĢ Deladan və Dərya kəndlərin
həmin dərələrdən qalxır.
Sərhəd xətti Talvama dağı zirvəsindən keçir. Buradan ƏrĢəq-dən TalıĢa yol keçir və 3 verstlik
məsafədə Kin dağına çatır. Sərhəd xətti bu məkandan cənuba doğru uzanıb 6 verst keçib, sonra Drigli
Mazar Əli qəbiristanlığına birləĢir. Belə ki, Ağbulağ, Ətər-kəlbulağ, Qara xan gölü, Kiloxoi, Kin, Ərəsä
Kəlbulağ, Xacə Bulağ mənbələrinin hamısı Ġrana aiddir. Digər tərəfdən Delğar kəndindən keçən
Salaxabın, mənbəyi həmçinin Heldi Qol, Məmaqun, Himaran, Yilqar gədiyi, Kor Bulağ Rusiyaya aid
olur. Burada bir yol vardır ki, Ərdəbildən TalıĢa tərəf gedir və sərhəd xətti onu kəsir. Driğli Məzar Əli
qəbiristanlığından sərhəd 9 verst keçdikdən sonra Osman Giti dağı zirvəsinə çatır və həmin San dağları
hündürlüklərindən keçib, oradan sərhəd xətti Ģərqə doğru davam edir və Xacə Kök dağ, Qazma, Taban
dağlan zirvəsindən və bir kənddən keçir. Elə bir yol ilə ki, Delyar mənbəyi Ġran tərəfdə qalır və iki xaraba
kənd, yəni AĢan Gədik, Ləbəxari gədiyi kəndləri və Niyati dərsi də rəsi ġaludərə çayını əmələ gətirən
mənbələr xaraba qalmıĢ və həmin adla adlanan kəndin yaxınlığından keçib, Rusiyaya aid olur və Osman Giti
dağı zirvəsindən keçdikdən sonra sərhəd xətti cənub və Ģərq tərəfə doğru davam edib Savalan və Qızpürdi,
Fi Məqsud UmĢi dağlan zirvələrindən keçir. 4 verst məsafədən sonra Emizalə dağı zirvəsinə çatır, elə yol
ilə ki, Piləçayın 6 kiçik mənbəyi onlardan əmələ gəlir və Ġrana aid olur. Matalı, Qaragül bulağı,Ġkinci
LaruĢilaf Yüzdi bulaq mənbələri Lənkərançaya birləĢir və Rusiyaya aid olur. Əs-Səma dağları zirvəsindən sərhəd xətti cənub və Ģərqə doğru davam edir. DəlkəbaĢı dağları zirvəsindən keçib 9 verstlikdə
yeriləĢən Kəlubuti zirvəsinə çatır. Həmçinin Ətiburan Usi və Varil DəqəĢ Təpə, Mürdəsaqi və Cilovquli
dağları zirvələrindən keçir. Belə ki, Fasuli bulağ, Daril bulağ, SərĢə Hüli, Sərdə Saqi Huli, Siğə bulağ,
Dənəhuni bulağ, Alasüdfəsli bulaq, Mürdəsaqi bulağ, Cilov Qulu bulağ, Səgxamar, Xosb bulağ,
Əlidas bulağ, RaĢ bulağ hamısı birlikdə mənbələri Elçaq çayını yaradır, bunlar Ġrana aiddir. Digər tərəfdən
kiçik çaylar, o cümlədən Asiyay bulağ, DaĢ bulağ, Silnaqun bulağ, Əli TeĢi bulağ, Unuqsar bulağ, Qızılı
bulağ bunlanın hamısından Zanuduran çay əmələ gəlir, hamısı Rusiyaya aiddir.
Sərhəd xətti Kəlubuti dağı zirvəsinə çatdıqda Mazar Dilnadar dağları, Mas, ManqaĢı, Lajım
Gülbatı və ġindin qalalarından keçir. Oradan sərhəd xətti cənub və Ģərqə doğru uzanır, dağlanın
hündürlüklərini əldən vərir. Gençay qalası kiçik çaya tabe axıb, Ağməscid çay və Astara çayı kəsiĢdiyi
yerə birləĢməsinə çatır. Belə ki, Vənəbin, Xacə Pir, Heyran, QazıköĢi, Sal qulun çayları, Basi və Nərgis
kəndləri Ġrana aid olur. Zərdlu, Xeyir oğlu, ġeyx Nobəri, Dədə Süleyman çayları Rusiyaya aid olur.
Ağməscid çayı Astaraya birhĢdikdə orada Ağ körpü adlı iki qədim xaraba körpü vardır. Sərhəd xətli
Astaraçay məcrasına tabe olur, yəni onun Xəzər dənizinə tökülən dəhnəsinə qədər. Belə ki, Astara
çayının sağ sahili Ġrana, sol sahili isə Rusiyaya aiddir.
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