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            История кыпчаков является одной из 
традиционных тем мировой историографии. 
В основном ее розглядают в контексте исто-
рии Византии, Руси и Средней Азии. Отно-
шения кыпчаков с народами Кавказа не так 
популярны в историографии. Но эта пробле-
ма была исследована в работах З. Анчабдзе, 
Г. Анчабазде, П. Голдэна, Г. и Я. Федоровых 
[3; 4; 52; 49]. Но, несмотря на это в истории 
кыпчаков остаються свои ’’белые пятна’’. Та-
кими проблемами являются история вождест-
ва “дербентских хазар’’, происхождение бун-
тюрок, межэтнические отношения на Север-
ном Кавказе. Заданием данной статьи будет 
анализ политической истории региона от па-
дения хазарского каганата до образования 
Улуса Джучи (Золотой Орды). При этом не-
обходимо проанализировать историю не 
только кыпчаков, но и огузов.  

По предположению Е. Круглова до се-
редины Х ст. огузов и хазар объеденял анти-
печежский альянс. В отличии от других сосе-
дей хазары не строили на границах с огузами 
фортификаций. Это свидетельствует о том, 
что хазары были спокойны относительно сво-

их восточных границ. Большинство населе-
ния прикаспийскмх земель и Калмыкии сос-
тавляли огузы. Огузские наемники служили в 
хазарском войске [28, c.27-29, 49-58]. Огузы 
помогли хазарам потеснить печенегов и часть 
печенегов стала зависимой от хазар. В Сар-
келе присутствовал печенежско-огузский гар-
низон. Нужно заметить, что в других регион-
ах печенеги и огузы кочевали отдельно [6, 
c.414-419, 423-424; 14, c.113, 124].  

После того, как Святослав взял Саркел, 
печенеги заняли часть хазарских владений. 
Джуаншер Джуаншериани, упоминая о Вах-
танге Горгасале и перенося на его правление 
реалии Х-ХІ вв., сообщал о печенегах рядом с 
осами (аланами) и джиками (черкесами) [20, 
Часть I]. По предположению О. Бубенка огу-
зы в середине Х в. появились на Донщине и 
Северном Кавказе [9, c.61-82]. Г. Федоров и 
Я. Федоров предполагают, что огузы после 
падения Итиля и Семендера пришли на тер-
риторию Сулакско-Терского междуречья. Ве-
щевой инвентарь в погребении вблизи ТомА-
за-тэпэ был похожим на печенежско-огузские 
аналоги в Восточной Европе. Огузы проник-
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ли к северо-восточным предгорьям Кавказа и 
потеснили местное население [9, c.63; 49, 
c.217-221, 240-244; 52, p.53]. Джуаншер 
Джуаншериани зафиксировал отступление 
пацинаков в Джикети под давлением каких-
то турков. Этот этноним должен был об обоз-
начать огузов-торков [20, Часть I]. 

В Х в. исчезли аланские городища на 
территории Ставрополья. Прекратилась 
жизнь на городищах Кубина, Учкурка, Ади-
юх, Эльбургана и Ново-Кувинськом ауле. Т. 
Минаева предполагала, что аланов потеснили 
кыпчаки. Но Я. Федоров и Г. Федоров указу-
вали, что запустение этих поселений нача-
лось еще в печенежско-огузскую эпоху. Так-
же опустели поселения в Теркско-Сулакском 
междуречьи. 

Около станицы Сторожевой вблизи от 
реки Большой Зеленчук нашли каменую ста-
тую принадлежавшую огузам. Кочевнические 
памятники огузов найдены в урочище Тома-
за-тепе Бабаюртовского района Дагестана. 
Булгаро-хазарское население отступало в 
горы. Огузы преследуя их перешли нагорье 
Тепсили-Тау и овладели бассейном реки 
Шура-Узень. Прежние територии Джидана 
превратились в летние пастбища огузов. Бул-
гарские памятники сохранились лишь на по-
селениях Аркас, Дургели, Кара-Шура, Кака-
Махи, Гент-Орун, Уллу-Яр в Горном 
Дагестане [49, c.217-221, 240-244].  

Г. Федоров отождествлял население ос-
тавившие Миатлинские курганы с кыпчаками 
[49, c.218-219, 250-253]. Для этих погребений 
характерно расположение рук на грудях и 
тазе, в отличие от традиционно вытянутых 
рук вдоль тела у кыпчаков. Расположение рук 
на тазе было огузской особенностью. Также 
можно было заметить влияние и местных 
булгаро-хазарских традиций [49, c.250-253]. 
Муслихитин Лари сообщал фольклорную вер-
сию расселения кыпчаков. По их данным они 
расселились в степи во время правления Кара-
хана и степь стала называться Дешт-и-Кыпчак. 
Кыпчаки тогда же заняли Баб уль-Абваб и с 
того времени стал называться Тюрк капусу 

(Врата Тюрок). Стражами ворот стали канклы. 
Кади Бейзави упоминал, что при Нуширване 
Кыпчак-Мелик занимал одно из четырех кре-
сел около шахского престола [53, s.10-11].  

По нашему мнению кыпчаки появились 
в Западном Прикаспии не позже 40-х гг. ХІ в., 
но эти земли не имели стратегического зна-
чения для них. Только так можно объяснить 
тот факт, что Нижнее Поволжье с Саксином за 
границами их влияния. На Нижней Волге 
были найдены огузские археологические 
памятники [11, c.22-28]. М. Ф. Кирзиоглу счи-
тает, что главными врагами кыпчаков были 
огузы. Кыпчаки через Кара-Дербент нападали 
на столичные города Агджа-Калак и Сюрмели. 
Возглавлял их Аладжа Атлы Шевкал-и Мелик. 
Правым крылом его войска возглавляли Бога-
чук-Мелик и Кара-Токан-мелик. Ихними про-
тивниками были беглербег Огуз-хана Олаш-
оглу Салвур-Казан-хан, в правом крыле Делю-
Тондар из Таш-Огуза, в левом крыле – Кара-
булак Кара-Конак-оглу из Ич-Огуза. В 1064 г. 
произошло вторжение кафир-комуков, алан и 
хазар на территорию Южного Кавказа. Причи-
ной этого нападения было вторгжение кыпча-
ков [53, s.11-12, 70-71].  

Ранние упоминания грузинских источни-
ков о кыпчаках лишены конкретики и фантас-
тичны. По сведениям авторов ’’Обращения 
Грузии’’ и ’’Жития Картлийских царей’’ их как 
и бун-тюрков победил Александр Македонский 
[52, p.51]. Низами также сообщал, что кыпча-
ков победил Александр Македонский [37]. В 
’’Мученичестве Давида и Константина’’ ука-
зано, что кыпчаки были атакованы императо-
ром Ираклием. Ромеи вошли в страну кома-
нов, которые называються кивчаки (кыпча-
ки). Ираклий женился на дочке кыпчакского 
хана и забрал его войско [52, p.52]. В данном 
случае редактор ’’Мученичества Давида и 
Константина’’ модернизируя этническую но-
менклатуру заменил реальных союзников им-
ператора Ираклия хазар и тюркютов кыпча-
кАми [6, c.200-217]. Только грузинский хро-
нист ХІ в. Джуаншер Джуаншериани указы-
вал на столкновение между джиками и тюр-
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ками (огузами-торками), но перенес эти дей-
ствия в эпоху Вахтанга Горгасала [20]. Гру-
зинские известия нашли отклик в книге Мар-
ко Поло, который указывал на зависимость 
Зихии от куманов [32, c.393].  

Интересен вопрос о вождестве ’’дербен-
тских кыпчаков’’. С. Плетнева выделяла среди 
кыпчаков северокавказскую (передкавказскую) 
групу [43, c.96]. Некоторые исследователи 
предполагают присутствие отдельной группы 
кыпчаков на Северном Кавказе [18, c.108-109]. 
А. Гадло считает, что на Северном Кавказе су-
ществовали вождества токсоба и дурут, кыпча-
ков и куманов [13, c.140-143]. Г. та Я. Федоро-
вы высказали гипотезу о принадлежности севе-
рокавказских степей клану Отрока [49, c.233-
240]. Рядом с кыпчаками Отрока грузинские 
летописцы упоминают ’’дербентских кыпча-
ков’’ [3, c.118]. По сведениям ’’Жития царя 
царей Давида’’ грузины и кыпчаки Атрака 
воевали против ’’дербентских кыпчаков’’ и 
леков [13, c.144, 147; 3, c.118]. Впервые о них 
было упомянуто в 1123 году [3, c.116]. То, 
что их упомянули рядом с леками (лакзами) 
указывает, что они находились в тесном вази-
модеїствии с горцами. Такую их активность 
обусловила миграция кыпчаков Отрока, кото-
рые потеснили ’’дербентских кыпчаков’’ в 
первой четверти XII века. 

’’Дербентские кыпчаки’’ также вмеши-
вались во внутрение дела Руси и Грузии. Рус-
ский князь Юрий сын Андрея Болголюбского 
прятался от своего дяди Всеволода ’’Большое 
Гнездо’’ (Савалата грузинских источников) в 
городе хана Севенджа (Севинча) [25, Глава 
XVII; 39, №1, c.14]. Река Сунжа была извест-
на под назвою Севенц персам и русским [12, 
c.193]. За предположением Ю. Гаглойти, это 
тюркское или персидское название Сунжи 
[12, c.193]. На реке находилось одноименный 
город. Но не исключено, что и город и река 
получили название от имени вождя дербентс-
ких кыпчаков Севинча. Именно из владений 
’’дербентских кыпчаков’’ Юрий должен был 
осуществить попытку вернуть престол. Его 
поддерживалм грузинские аристократы Гузан 

и Вардан, а также сваны, абхазы, кашаги (ка-
соги), саниги (адыге-жанэ) [25, Глава XXIV; 
13, c.123]. На стороне царицы Тамар им про-
тивостояли грузинская и аланская знать [29, 
c.112-113]. Кыпчаки были разбиты и более не 
вмешивались во внутрение дела Грузии.  

Первое нападение ’’дербентских купча-
ков’’ на территорию Южного Кавказа датир-
уеться второй половине  XII в. Ширваншах 
Ахситан (шарванша Ахсартан грузинского 
источника) просил помощи у грузин против 
дербентских ’’хазар’’ (кыпчаков). Цар Гиорги 
ІІІ взял город Шабуран и освободил земли 
маскутов и Шарабама [13, c.122; 25, Глава 
VIII]. В связи с этим можно предположить, 
что “дербентские кыпчаки” имели союзников 
(дербентского эмира и атабека Азербайджа-
на), поскольку без их помощи кыпчаки не 
взяли бы крепостей и не перешли бы через 
Дербентский перевал. Кроме того, Гиорги III 
исполняли долг сюзерена. Он и его дочь Та-
мар титулировали себя правителями земель 
от Абхазии до Каспийского моря [25, Главы 
VIII, XVI]. Ширванский поэт Хакани называ-
ет противниками ширваншаха русов, аланов 
и ’’хазар’’. Ширваншах победил ’’хазар’’, а 
потом алан. При этом панегирист не упомк-
нул о роли грузин в отражении этого вторже-
ния [13, c.122]. Поскольку “дербентские кып-
чаки” кочевали вблизи владений Ахситана, 
они и были “хазарами” Хакани. Против Ахси-
тана вместе с ними воевали восточные аланы. 

Долгое время дербентские кыпчаки нахо-
дились в тени донецьких кыпчаков о которых 
источники упоминали чаще. Галицко-волынск-
ий летописец сообщал, что после походов Вла-
димира Мономаха Отрок бежал в ’’Обезы’’. 
После смерти Владимира Мономаха Сырчан 
отправил в Грузию кобзаря Ор. По легенде он 
напомнил Отроку о родине песнями и запахами 
травы ’’Евшан’’. После визита Ора Отрок ре-
шил вернуться в родные степи [26, стб.716]. Но 
причиной миграции кыпчаков в Грузию были 
не только успехи Владимира Мономаха, но и 
предложение царя Давида переселиться в Гру-
зию. В 1121 г. кыпчаки участвовали в Дидгорс-
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кой битве. При их помощи был взят Тбилиси 
(1122 г.). В 1123 г. кыпчаки Отрока атаковали 
Ширван [4, с.342; 22].  

Атрак вернулся в степи в 1125 г. после 
смерти Давида. Численость кыпчаков в Гру-
зии должна была уменшиться. В грузинских 
источниках упоминались два вождч тюркско-
го происхождения – Кубасар и Кутлу Арслан. 
Кубасар стал амирспасаларом при Гиорги ІІІ. 
На службе у царицы Тамары были так назы-
ваемые ’’бывшие кыпчаки’’, то есть потомки 
кыпчаков Атрака (Отрока). Они приняли пра-
вославное христианство и интегрировались в 
грузинское общество [17, 326]. После удачно-
го подавления мятежа Демны (Деметре) Ку-
басар кроме должности получил и удел Лори 
[52, p.78]. Во время правления царицы Тамар 
Кубасар поддержал мятеж Юрия Андреевича 
[52, p.82-83]. ’’Бывшие кыпчаки’’ попали в опа-
лу, но грузинская держава все еще нуждались в 
тюркских гулямах. Потому на смену ’’бывшим 
кыпчакам’’ пришли ’’новые кыпчаки’’ [52, 
p.64, 83]. Среди знатных кыпчаков, которые 
прибыли вместе с Отроком автор ’’Жития царя 
царей Давида’’ упоминал только о дочери кып-
чакского хана [22]. Среди ’’новых кыпчаков’’ 
упоминался Салават, брат хана Севинча [4].  

Кыпчаки при переселении в Грузию натк-
нулись на противодействие со стороны аланов. 
Грузины урегулировали конфликт заняв пере-
вал и взяв в заложники часть аланской аристок-
ратии. Я. Федоров и Г. Федоров предполагали, 
что кыпчаки попали в Грузию через Эльхотовс-
кий перевал [49, c.231]. М. Мургулия и П. Гол-
ден предполагают, что кыпчаки перешли через 
Карские ворота (Мамизонский перевал), а не 
’’Железные Ворота’’ как было указано в галиц-
ко-волынской летописи [33, c.46-47; 52, p.69]. 
’’Железными Воротами’’ (Тимур Кахалка, Те-
мир Капы) тюрки называли Дербентский пере-
вал, который вел во владения Ширвана, но не 
Грузии. З. Анчабадзе, М. Мургулия, П. Голден 
считают временем миграции 1118 г. [3, c.114; 
33, c.49-53; 52, p.57-59, 62-63].  

Враждебная позиция аланов может быть 
объяснена союзом между тюрками и предка-

ми адыге (касогами и зихами). Рихард указы-
вал, что к стране Сихия принадлежит город 
Матрика. Соседом Сихии была Алания [2, 
c.78; 45, c.163-164]. Аланы были гегемонами 
Северного Кавказа и выступление кыпчаков в 
войне на стороне зихов и касогов привело к 
ожесточенному противостоянию аланов и 
кыпчакаов. Этот конфликт пришлось развя-
зывать грузинскому царю Давиду, который 
ввел свои войска на территорию аланов и 
взял у них заложников, ради того чтобы кып-
чаки могли спокойно перейти через один из 
перевалов [22; 45, c.164]. Конфронтация меж-
ду кипчаками и аланами не исключала межэт-
нических браков. В Змеевскому могильнике 
на територии Осетии были найдены антрепо-
логические материалы, которые свидетельст-
вовали о смешении аланов и тюрков. Этими 
тюрками были кыпчаки [35, c.71]. Районом 
примирения между аланами и кыпчаками был 
регион Бештау (станица Змеевская, Рим-гора, 
Кольцо-гора) [49, c.245].  

Каменные статуи были найдены в мест-
ности Макытра вблизи Анапы. На правобере-
жье среднего течения Кубани в послении 
Праздичное, станицах Усть-Лабинской, Тби-
лисской и Ладожской найдены впускные пог-
ребения в курганах. Краниологические серии 
указывают на монголоидность погребенных. 
В Карачаево-Черкесии (регион Бештау) най-
дены каменные статуи в местности Таллык. 
Також Также была найдена каменная статуя 
вблизи от станицы Исправной на левом бере-
ге Большого Зеленчука. В Карачаєво-Черке-
сии найдено одинадцать ’’половецких баб’’, 
которые возможно локализировать между 
Урупом и Зеленчуком [1]. Е. Нарожный счи-
тает население, которое оставило памятники 
на Верхней Кубани тюркским, но не кыпчакс-
ким [35, c.71-73]. Исследователь указывает, 
что они могли мигрировать в район Новоро-
сийска во время первого монгольского втор-
жения. По его мнению каменные статуи на 
Верхней Кубани продолжают традиции не 
кыпчаков, а древних тюрков [35, c.72]. Е. На-
рожный также предположил, что тюрки оби-
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тающие в районе Бишдаг (Бештау) не кыпча-
ки, а борганы. Борганы это потомки тюрксь-
кого населения, которое жило в этом регионе 
со времен Хазарского Каганата [8, c.43-44]. 
Борганов можно сопоставить с ’’бун-тюркА-
ми’’ грузинских хронистов [52, p.51].  

К кыпчакским погребениям золотоор-
дынской эпохи он относил погребение № 3 
кургана 3 в селе Новоселецкое (Ставрополь-
ская область), погребение №2 кургана 1 гру-
пы Дмитриевская-1 на Кубани. Потеря госу-
дарственности привела кыпчаков к постепен-
ной исламизации, а сами кыпчаки вместе с 
другими этническими группами переняли им-
перскую золотоордынскую культуру [36, 
c.207-208]. В легенде о Кабарде Тамбиеве бы-
ла отображена пестрота этнической карты на 
Северном Кавказе. Кабарда Тамбиев поселив-
шись на Малке выдал свою дочку за хана тур-
гутов [13, c.152-153]. Переселение кыпчаков 
из Донщины на Кубань только усилило тюр-
кський компонент в регионе. М. Мургулия 
предположила, что Давид и Отрок под.держи-
вали контакт между собой через город Тмута-
ракань (Матарха) [33, c.45].  

Проблема взаимоотношений населения 
этого города с кыпчаками почти не исследова-
на в историографии. Ал-Идриси и Вильгельм 
Рубрук указывали только на обособленость 
Матархи от степи и ее соседство с другими ви-
зантийскими городами [7, c.90; 19, c.89]. Ри-
хард сообщал, что Матархой управлял христи-
анин зих [2, 78]. Матарха в ХІІ в. имела церков-
ную автономию и была частью Византийской 
Империи [42, c.174]. Упоминание Рашид ад-
Дина о вожде черкесов Тукара рядом с кыпча-
ками совсем не случайна, посольку Матарха 
была соседом Дешт-и-Кыпчак [48, 37]. Кочев-
ническик панятники вблизи Таманского полуо-
строва еще недостаточно изучены. Я. Паромов 
считает одно из двух кочевнических погребе-
ний в этом регионе кыпчакским. Маловероят-
но, чтобы кыпчаки жили в Тмутаракани. А. 
Атавин, В. Чхаидзе и С. Плетнева указывают, 
что кочевнические памятники принадлежали 
печенежско-огузскому населению [41, c.170; 

50, c.66-67]. В ’’Слове о Полке Игореве’’ упо-
мянут ’’Тмутараканский болван’’. Но как и 
другие земли (Посулье, Поморье, Судак и Кор-
сунь) это географический ориентир, который 
обозначал границы Дешт-и-Кыпчак. Присутст-
вие же предков касогов, зихов, огузов и печене-
гов в городе позволяет их рассматривать как 
федератов, послевшихся в городе [2, c.78; 44, 
c.126;48, c.37; 50, c.66-67].  

Маттеос Урхаэци упоминал о 15 тыс. 
кыпчаков в составе грузинского войска во 
время Дидгорской битвы [52, p.73]. Ибн ал-
Асир сообщал о 30 тыс. мусульманских вои-
нов, которые противостояли курджам (грузи-
нам) [24, Книги 9-11, Глава О вторжении 
курджов в страны ислама и о взятии (ими) 
Тифлиса]. Скорее всего, 15 тыс. кыпчакских 
воинов было во всей Грузии [52, p.73]. В связи 
с этим нужно отметить, что 5 тыс. кыпчакских 
гулямов были большой силой и составляли 
гвардию грузинського царя – монаспа. 10 тыс. 
кыпчаков должны были вернуться с Отроком в 
Дешт-и-Кыпчак [52, 59-61].  

Но отношения Грузии с кипчаками не 
были только союзными. Гиорги ІІІ разбил и 
турков и кыпчаков Ордоха (потомка Атрака) 
[25, Глава IV]. Логично предположить, что 
часть кыпчаков обитала в северокавказских 
степях во время пребывания Отрока в Грузии. 
Отрок был сыном Шарукана и отцом Кончака 
[26, стб.716; 22]. Его внуком был Юрий Конча-
кович, который был самым сильным из кып-
чакских правителей XIII в. [26, стб.740]. Гру-
зинский летописец называл Отрока (Атрака) 
умтавреси – самый могущественный. Он был 
производным от грузинського титула мтавар, 
который обозначал князя. Титул умтавреси был 
выше за княжеский титул и менее значимым 
чем титул грузинського царя [3, с.124; 16, 
с.107]. Владения донецьких кыпчаков могли 
находиться в Донщине и на Северном Кавказе. 
На это указывает типологическая схожесть 
каменных статуй этих регионов. Кроме того, 
сомнительно, что Сырчан мог отправить посо-
льство к Отроку из донецких, а не севернокав-
казских степей [15, с.99-100; 26, стб.716].  
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Во время походов русов в степи Влади-
мир Мономах женил свого сына на дочьке 
Аепы. Был еще один вождь с этим именеем. 
Скорее всего упоминание об этих вождях 
указывало на их клан – Кай-оба [44, с.241]. 
Союз с Аепичами должен был предусматри-
вать общие действия против Шаруканидов 
[44, с.218-220]. В 1160 г. каепичи были упо-
мянуты в пограничье Руси [43, с.78]. Динас-
тийные браки с кипчаками не имели бы смыс-
ла, если бы не приводили к политическим 
последствиям. Можно предположить, что ди-
настия Асеня и Гиргеня на некоторое время 
могла захватить прежние владения Шаркани-
дов на Северском Донце. Сырчан в таком 
случае должен был контролировать степи на 
Кубани, Ее и Дону [26, 716].  

Следующее напоминание о ’’дербентс-
ких кыпчаках’’ датировано 1222 годом. Се-
бастаци сообщает, что жители Гандзака поп-
росили помощи против грузин у кыпчаков [5, 
с.23]. Вардан датировал эти события 671 г. 
армянской эры (1222 г.) [10]. Киракос Ганза-
кеци и много других хронистов указывали, 
что Дербент было сложно взять штурмом [27, 
Глава 11; 5, с.23]. Учитвая, что кыпчаки при-
были на Южный Кавказ по приглашению 
эмира Гянджи, то логично предположить, что 
раньше их пропустил через перевал эмир 
Дербента. Вторжение кыпчаков и действия 
гянджийцев вызвали поход грузинского ворс-
ка в Ширван. В битве, которая состоялась в 
этой стране, грузины потерпели поражение 
[5, с.23]. Гиорги IV “Лаша” снова собрал 
войско и в 1223 г на полях Варданашата по-
бедил кыпчаков [27, Глава 12; 10]. Ибн ал-
Асир указывал, что против кыпчаков объеде-
нили свои силы грузины, лакзы и мусульмане 
[24, Книга 12, Глава О вторжении части кип-
чаков в Азербайджан и о том, что они сдела-
ли с курджами и что произошло с ними]. Ука-
зание на то, что мусульмане выступили вместе 
с грузинами свидетельствует о том, что шир-
ванские эмиры были заинтересованы в том, 
чтобы кыпчаки как можно скорее покинули их 
земли. Этот поход имел для ’’дербентских 

кыпчаков’’ катастрофические последствия. 
Ан-Насави упоминал, что в 1227 г. амиру 
Джелал ад-Дина удалось договориться с ханом 
Гюрге [31]. Последнего можно сопоставить с 
Гюргю Кончаковичем (Юрием Кончаковичем) 
[26, стб.740-741]. ’’Дербентские кыпчаки’’ по-
пали под власть конфедерации донецких кып-
чаков. Юрий Кончакович вместе с Джелал ад-
Дином с двух сторон штурмовали Дербент, но 
так и не смогли взять город [31].  

Во время кампаний Джелал ад-Дина в 
Грузии Рашид ад-Дин упоминал о кsпчаках. 
Рядом с ними, как союзники грузинов, упо-
минались Сарир, Лакз, Сван, Абхаз и Чан. 
Согласно сведениям персидского хрониста 
хорезмийцы при помощи кыпчака Кошкара 
переманили кыпчаков на свою сторону [46, 
с.28]. Эту информацию также сообщал Джу-
вейни [21, с.310-311]. Но даже у Ибн ал-Аси-
ра не было такой информации. Он сообщал 
только о присутствии кыпчаков в составе 
грузинского войска в ХІІ в. [24, Книги 9-11, 
Глава О вторжении курджов в страны ислама 
и о взятии (ими) Тифлиса]. Грузинские хро-
нисты же ничего не сообщали о участии кып-
чаков в этой войне, но зато сообщали, что ца-
рица Русудана ’’ призвала войско восточное и 
западное, Шанше-мандатуртухуцеса, Авага-
амирспасалара, Варама-мсахуртухуцеси, хе-
ров, кахов, армян, джавахов, месхов, таойцев, 
дадиани, абхазов, джикиев, открыла двери 
Дарьяльские и впустила оттуда осетинов, 
дурзукиев и всех горцев’’ [51]. Пассаж Ибн 
ал-Асира, вложеный в уста монгольським 
полководцам о общности происхождения и 
веры предназначался читателям арабам и 
персам [47, с.25]. То же самое было и в 
случае мнимого участия кыпчаков в войне 
между грузинами и хорезмийцами. Сами же 
кыпчакские племена враждовали друг с 
другом [47, с.540-541]. Почему кыпчаки 
должны были доверять чужакам, если они 
враждовали между собой?  

Проведя исследование, мы пришли к 
следующим выводам: 1) огузы появились в 
прикаспийских степях достаточно рано, еще в 
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IX веке. Они были союзниками хазар против 
печенегов и как федераты получили возмож-
ность расселиться на хазарских территориях. 
Во время упадка Хазарского Каганата огузы 
стали союзниками Руси и заняли прикасс-
пийские степи; 2) Кыпчаки завоевали прикас-
пийские степи в 40-х гг. XI в., но там и даль-
ше долгое время доминировал огузский ком-
понент, поскольку степи Прикаспия были для 
кыпчаков не целью, а промежуточной оста-
новкой. Во второй половине XI века власть 
кыпчаков над северокавказскими степями ук-
репилась. После поражения Отрока от Влади-
мира Мономаха местные кыпчаки были ата-
кованы донецкими кыпчаками и оттеснены на 
восток. В грузинских источниках северокав-
казские кыпчаки были известны как ’’дербен-
тские кыпчаки’’. В вождество Отрока вследс-
твие переселения вошли земли Восточного 
Приазовья и Прикубанья. Через Матарху с 
кыпчаками связался грузинский царь Давид 
Строитель. Он урегулировал противоречия 
аланов с кыпчаками, которые возникли всле-
дствие того, что кыпчаки поддержали касогов 
и зихов против Западной Алании. Бун-тюр-

ками грузинских летописей являлись борганы 
(потомки тюркского населения Хазарского 
Каганата); 3) Отношения кыпчаков с Грузией 
не были стабильными. Донецкие кыпчаки 
были союзниками Грузии при Отроке, но уже 
при его потомках отношения испортились. 
’’Дербентские кыпчаки’’ во время правления 
грузинского царя Гиорги III были врагами 
ширваншаха и его грузинского сюзерена. При 
царице Тамар хан ’’дербентских кыпчаков’’ 
Севинч укрывал у себя Рюриковича Юрия 
(сына Андрея Боголюбского). Но ситуация 
конца XII в. требовала от грузинской царицы 
привлечения кыпчакских гулямов и сын 
Севинча Салават возглавлял в грузинском 
войске корпус ’’новых кыпчаков’’, которые 
пришли на смену ’’бывшим кыпчакам’’ (по-
томкам донецких кыпчаков Отрока). При 
царе Гиорги IV ’’Лаше’’ и царице Русудане 
грузины уже не опирались на кыпчаков. Их 
союзниками были горцы и аланы; 4) Поход 
’’дербентских кыпчаков’’ в 1223 г. привел к 
крушению их государства и вхождению их 
земель в состав конфедерации донецких 
кыпчаков.  
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Данная статья посвящена истории севе-
рокавказских степей под властью огузов и 
кыпчаков. Огузы появились в прикаспийских 
степях достаточно рано, еще в IX веке. Они 
были союзниками хазар против печенегов и 
как федераты получили возможность рассе-
литься на хазарских территориях. Во время 
упадка Хазарского Каганата огузы стали союз-
никами Руси и заняли прикаспийские степи. 

Кыпчаки завоевали прикаспийские степи 
в 40-х гг. XI в., но там и дальше долгое время 
доминировал огузский компонент, поскольку 
степи Прикаспия были для кыпчаков не целью, 
а промежуточной остановкой. Во второй поло-
вине XI века власть кыпчаков над северокав-
казскими степями укрепилась. После пораже-
ния Отрока от Владимира Мономаха местные 
кыпчаки были атакованы донецкими кыпчака-
ми и оттеснены на восток. В грузинских источ-
никах северокавказские кыпчаки были извест-
ны как ’’дербентские кыпчаки’’. Через Матар-
ху с кыпчаками связался грузинский царь Да-
вид Строитель. Он урегулировал противоречия 
аланов с кыпчаками, которые возникли вслед-
ствие того, что кыпчаки поддержали касогов и 
зихов против Западной Алании. Бун-тюрками 
Грузинских летописей являлись борганы (по-

томки тюркского населения Хазарского Кага-
ната). 

Отношения кыпчаков с Грузией не были 
стабильными. Донецкие кыпчаки были союз-
никами Грузии при Отроке, но уже при его 
потомках отношения испортились. ’’Дербен-
тские кыпчаки’’ во время правления Грузин-
ского царя Гиорги III были врагами Ширван-
ншаха и его грузинского сюзерена. При цари-
це Тамар хан ’’дербентских кыпчаков’’ Се-
винч укрывал у себя Рюриковича Юрия (сына 
Андрея Боголюбского). Но ситуация конца 
XII в. требовала от грузинской царицы прив-
лечения кыпчакских гулямов и сын Севинча 
Салават возглавлял в грузинском войске кор-
пус ’’новых кыпчаков’’, которые пришли на 
смену ’’бывшим кыпчакам’’ (потомкам 
донецких кыпчаков Отрока). При царе Гиор-
ги IV ’’Лаше’’ и царице Русудане грузины 
уже не опирались на кыпчаков. Их союзника-
ми были горцы и аланы. 

Поход ’’дербентских кыпчаков’’ в 1223 
г. привел к крушению их государства и вхож-
дению их земель в состав конфедерации 
донецких кыпчаков. 
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Məqalə Şimali Qafqazın oğuzların və qıp-
çaqların hakimiyyəti altında olan tarixinə həsr 
olunmuşdur. Oğuzlar Xəzəryanı bölgədə xeyli 
erkən, IX əsrdə ortaya çıxmışdır. Onlar xəzərlə-
rin peçeneqlərə qarşı müttəfiqləri olmuş və fede-
rat qismində Xəzər torpaqlarında məskunlaşmış-
lar. Xəzər xaqanlığının tənəzzülü zamanı oğuzlar 
Rusun müttəfiqinə çevrilirlər və Xəzəryanı böl-
gələri ələ keçirilər.  

Qıpçaqlar XI əsrin 40-cı illərində Xəzərya-
nı bölgələri ələ keçirirlər, lakin bu zaman bu böl-
gədə oğuz elementi artıq üstün idi. XI əsrin ikin-
ci yarısında qıpçaqlar Şimali Qafqaz çöllərində 
möhkəmlənirlər. Vladimir Monomax Otroku 
məğlubiyyətə uğratdıqdan sonra, yerli qıpçaqlar 
Don qıpçaqlarının hücumalarına məruz qalırlar 
və şərqə sıxışdırılırlar. Gürcü mənbələrində Şi-
mali Qafqaz qıpçaqları “Dərbənd qıpçaqları” ki-
mi tanınırlar. Matarxunun vasitəsilə gürcü çarı 
Qurucu David qıpçaqlarla əlaqəyə girir. O, alan-

larla qıpçaqlar arasında münaqişəni yoluna qo-
yur, nəticədə qıpçaqlar Qərbi Alaniyaya qarşı ka-
saqların və zixlərin mübarizəsini dəstəkləyir.  

Qıpçaqların Gürcüstanla münasibətləri sa-
bit olmamışdır. Don qıpçaqları Otrokun dövrün-
də Gürcüstanın müttəfiqi olmuş, onun varisləri 
dövründə isə bu münasibətlər korlanmışdır. Gür-
cü çarı III Georginin dövründə “Dərbənd qıpçaq-
ları” Şirvanşahın və onun gürcü süzereninin düş-
məni olur. Tamaranın dövründə “Derbənd qıp-
çaqları”nın xanı Sevinç Rürikoviçlərdən olan 
Yurini öz yanında gizlədir. Lakin XII əsrin so-
nundan vəziyyət dəyişməyə başlayır. IV Georgi 
“Laşa”nın və Rusudanın dövründə gürcülər artıq 
qapçaqlara arxalanmırlar.  

1223-cü ildə “Dərbənd qıpçaqları”nın yü-
rüşü onların dövlətinin süqutuna, torpaqlarının 
isə Don qıpçaqlarının konfederasiyasının tərkibi-
nə daxil olmasına gətirib çıxarır. 

This article is devoted to the history of the 
steppes of Northern Caucasus during Oghuz and 
Qipchaq rule. Oghuzes appeared in the Pre-Cas-
pian steppes early enough, to be more specific - 
in the IX century. They were allies of the Kha-
zars against the Pechenegs, (Oghuzes were Kha-
zars’ federates) and they were able to settle on 
the Khazar territories. During the decline of the 

Khazar Khaganate Oghuzes became allies of 
Russia and occupied the Caspian steppes. 

Qipchaqs won the Pre-Caspian steppes in 
the 40s of the XI century, but Oghuzian compo-
nent dominated there for a long time, as for 
Qipchaqs the Caspian steppes were not the 
purpose, but a stopover. In the second half of XI 
century, the power of the Qipchaq over steppes 
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of North Caucasus strengthened. After the defeat 
of the Otrok from Vladimir Monomakh, local 
Qipchaqs were attacked by Donetsk Qipchaqs, 
and pushed to the east. In the Georgian sources 
North Caucasus Qipchaqs were known as the 
“Derbent Qipchaqs”. During chiefdom of Otrok 
lands East Azov and the Cuban became a part of 
his land as a result of the resettlement. With the 
help of citizens of Matarha Georgian King David 
the Builder contacted with Qipchaqs. He settled 
the controversy Alans with Qipchaqs, which 
arose due to the fact that the Qipchaqs supported 
Kasogs and Zikhs against Western Alania. Bor-
gans are the Bun-Turki of the Georgian chronic-
les (descendants of the Turkic population in 
Khazar Khaganate). 

Relations of Qipchaqs with Georgia were 
not stable. Donetsk Qipchaqs were allies of 
Georgia during the reign of Otrok, but during the 
reign of his descendants their relationship were 

ruined. During the reign of Georgian King 
Georgi III Derbent Qipchaqs were enemies of 
Shirvanshah and his Georgian sovereign. During 
reign of Queen Tamara, Khan of the “Derbent 
Qipchaqs” Sevinch harbored Yury Rurikovich, 
son of Andrey Bogolyubsky. But the situation in 
the end of the XII century forced the queen of 
Georgia to hire the Qipchaq gulyams. The son of 
Sevinch Salavat headed the Georgian army corps 
of “New Qipchaqs”, which replaced the “former 
Qipchaqs” (the descendants of Donetsk 
Qipchaqs of Otrok). During the reign of Georgi 
“Lasha” IV and the queen Rusudan, Georgians 
no longer relied on the Qipchaqs. The moun-
taineers and the Alans were their allies. 

March of “Derbent Qipchaqs” in 1223 led 
to the collapse of their state and entering their 
land in the confederation of Donetsk Qipchaqs. 
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Akademiyasının A.Y.Krımski adına Şərqşünaslıq İnstitutunun, 
“Avrasya çölləri” şöbəsinin kiçik elmi işçisi.  
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Tarix Təhsili İnstitutunun “Ümumi tarix” kafedrasının dosenti, t.e.n. 
Roman Babenkonun  və  t.ü.f.d. İradə Məmmədovanın müsbət
rəylərinə, “Tarix və Gerçəklik” jurnalının redaksiya heyətinin 3 
oktyabr 2012 ci il 6 saylı protokolunun qərarına əsasən çap olunur. 
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Tarixən dünya hərb meydanında şücaət gös-
tərmiş dövlətlərə, imperiyalara həmişə böyük ma-
raq göstərilmiş, hətta bir çox xalqların aparıcı sal-
naməçiləri, tarixçiləri, yazarları bu və ya digər şə-
kildə öz xalqlarının, ayrı-ayrı adamlarının adlarını 
belə qoçaq xalqların tarixi ilə bağlamağa, onlarla 
müəyyən qohumluq əlaqələrinin olduğunu bildir-
məyə çalışıblar, elə indinin özündə də çalışmaq-
dadırlar. Xoşbəxtlikdən bizim xalqımızın tarixin-
də belə şücaət göstərən dövlətlər, sülalələr, pad-
şahlar, sərkərdələr, pəhləvanlar kifayət qədərdir. 
Biz başqa xalqların qəhrəmanlarını özümüzə çıx-
masaq da, bizim tariximizi, dövlətlərimizi, süla-
lələrimizi, padşahlarımızı, sərkərdələrimizi özü-
nünküləşdirməyə çalışanlar kifayət qədər çoxdur. 
Atropatı, Babəki, Şah İsmayıl Xətaini, Nadir şahı, 
Qaraqoyunluları, Ağqoyunluları, Səfəviləri fars-
laşdıran, kürdləşdirən, ərəbləşdirən, yunanlaşdı-
ran, gürcüləşdirən, hökmdarların mənşəyində di-
gər xalqların qanının olduğunu, onları hansı cari-
yələrin əmizdirdiyini, bu şahların harada su içib, 
yemək yediyini axtarmaqla onları özününküləşdi-
rən kimyagər «tarixçi»lər peyda olur.  

Adətən feodal pərakəndəliyi dövründə zəif-
ləmiş dövlətin dərinliklərində gələcək qüvvətli 
dövlətin rüşeymləri yaranır. Belə gərgin tarixi şəra-
itlərdən birində yaranan sülalələrdən biri də 1252-
ci ildə Ərdəbildə dünyaya gəlmiş Şeyx Səfiəddin 
İshaqın və onun törəmələrinin adı ilə bağlıdır. 

Şeyx Səfiəddin İshaqın sülaləsinin yüksəli-

şi ilə bağlı, dolaşıq da olsa, həm ilkin mənbələr-
də xeyli məlumatlar var, həm də kifayət qədər 
çox araşdırmalar aparılmışdır. Amma bu məlu-
matların və araşdırmaların, demək olar ki, əksə-
riyyəti tendensiyalıdır.  

Azərbaycan tarixşünaslığında Səfəvilərin 
mənşəyi ilə bağlı məsələ birmənalı şəkildə hələ 
XX əsrin 60-80-ci illərində həll olunmuşdur. Bu 
məsələnin gerçəkliyi heç kəsdə şübhə doğurmur və 
mübahisə mövzusu da deyil. Lakin Azərbaycandan 
kənarda Səfəvilərin mənşəyi ilə maraqlanan tədqi-
qatçılar onların mənşəyini zorla, dolayısı yollarla 
Səfəvilərlə heç bir əlaqəsi olmayan bir sıra etnik 
qollara yamamağa çalışırlar. Bu etnik qruplara 
hələlik fars, azəri, kürd, ərəb, gil, talış, yunan və 
gürcülər şamil edilir, amma ola bilsin ki, gələcəkdə 
bu siyahıya daha çox əlavələr də edilsin.  

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, son 50 
ildə Azərbaycan tarix elmi xeyli inkişaf etmişdir. 
Azərbaycanın orta əsrlər dövlətlərinin, o cümlə-
dən Səfəvilərin tarixi ilə bağlı xeyli monoq-
rafiyalar və məqalələr yazılmış, onların türkmən-
şəli olmaları elmi cəhətdən sübut olunmuşdur. 

Azərbaycan alimi O.Ə.Əfəndiyev 1961-ci ildə 
Bakıda çap etdirdiyi «Azərbaycan Səfəvilər döv-
lətinin yaranması» kitabında Səfəvilərin türkmənşəli 
olduğunu göstərmişdir.1 Müəllif 1981-ci ildə rusca 
                                                           
1 Bu barədə daha ətraflı bax: Эфендиев О.А. Образование 
Азербайджанского государства Сефевидов в начале 
XVI в. Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1961, 
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nəşr etdirdiyi «Azərbaycan Səfəvilər dövləti 16-cı 
əsrdə» adlı monoqrafiyasında da bu fikrini tutarlı 
dəlillərlə təsdiqləmişdi. Həmin əsər 1993-cü ildə 
Azərbaycan dilində işıq üzü görmüşdür.  

Digər azərbaycanlı alim Mirzə Abbaslı 1 
hələ 1973-cü ildə Azərbaycan SSR Elmlər Aka-
demiyasının xəbərlərində (Ədəbiyyat, dil və in-
cəsənət seriyası, №2, s. 36-53) Səfəvilərin mən-
şəyini farslaşdıran bir qrup İran alimini – Əhməd 
Kəsrəvi, Nəsrullah Fəlsəfi, Səid Nəfisi, Zəbihul-
lah Səfa, Əhməd Tacbəxş, İqbal Aştiyani və b.-nı 
kəskin tənqid edərək, onların öz yanlışlıqları ilə 
qərb tarixçilərinə də təsir etdiklərini vurğulamış, 
hətta adları çəkilən müəlliflərin, o cümlədən qərb 
müəlliflərinin İbn Bəzzazın «Səfvət əs-Səfa» əl-
yazmasının üzünü görmədikləri nüsxəsindən 2 
mühüm səhifənin faksimilesini də dərc etdirmiş-
dir. Buradan məlum olur ki, İbn Bəzzazın «Səfvət 
əs-Səfa» əlyazması tarix boyunca kifayət qədər 
məqsədli düzəlişlərə məruz qalmışdır.  

İbn Bəzzazın adı çəkilən əlyazmasının ilkin 
nüsxəsində nəinki Səfəvilərin fars olmadığı barə-
də hər hansı bir şey yoxdur, hətta əsərdə dəfələr-
lə qeyd olunur ki, Şeyx Səfiəddin İshaq türkdür. 
1358-ci ildə (bəzi məlumatlara görə 1337-ci ildə) 
qələmə alınan bu əsərdə bildirilir ki, təxminən 20 
yaşlarında olan ərdəbilli Şeyx Səfiəddin İshaq 
adlı bir «gənc türk», «piri türk» (müqəddəs türk) 
Şiraza özünə mürşid – dini-mənəvi müəllim 
axtarmaq üçün gedir.2 

M.Abbaslı Türk Tarih Kurumunun Büllete-
nində dərc etdirdiyi “Safevilerin kökenine dair” 
adlı digər əhəmiyyətli məqaləsində də Səfəvilərin 
türkmənşəli olduğunu elmi şəkildə sübut etmişdir.3  

Türk alimi N.Çetinkaya da Səfəvilərin – 
qızılbaşların türkkökənli olduqlarını “Qızılbaş 

                                                                                                
с.7-14; yenə onun. Azərbaycan Səfəvilər dövləti XVI 
əsrdə. B., Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 1993. 

1 Bax: Аббаслы М. К вопросу о происхождении Сефеви-
дов // Известия АН Азербайджанской ССР. Серия лите-
ратуры, языка и искусства, 1973, №2, с. 36-53. 

2 Bax: Аббаслы М. К вопросу о происхождении Сефе-
видов // Известия АН Азербайджанской ССР. Серия 
литературы, языка и искусства, 1973, №2, с. 40. 

3  Bax: Abbaslı M. Safevilerin kökenine dair. TTK. 
Belleten, sayı 158, c. XI. Nisan 1976, s. 287-329.  

türkləri” əsərində təsbit etmişdir.4  
Azərbaycan alimlərindən Y.M.Mahmudov,5 

O.Ə.Əfəndiyev, 6  S.A.Məmmədov, 7  Ş.F.Fərzəli-
yev,8 Z.M.Həsənəliyev,9 X.S.Qasımov,10 N.Cəfər-
li11 və bir çox başqalarının əsərlərində Səfəvilə-
rin türkmənşəli olmaları ilkin mənbələrlə əsas-
landırılır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Səfəvilərin özləri 
də vaxtilə yüksəliş xatirinə hakimiyyətdən və 
zəmanədən narazı adamları öz ətraflarına sıx 
toplamaq məqsədilə öz tarixlərində müəyyən do-
laşıqlıqlar yaratmışlar. Təbii ki, xalq arasında da 
məlumatların şişirdilməsi, müxtəlif yönlərə yo-
zulması baş verirdi. O dövrün salnaməçiləri və 
müəllifləri də bəzən nəyinsə xatirinə, əksər hal-
larda aralıqlarda eşitdiklərinə gerçəklik donu 
geydirməyə çalışırdılar. Həmin salnamələrin və 
ya tarixlərin üzünü köçürənlər də öz növbələrin-
də istədikləri əlavələri etməklə, mövcud dolaşıq-
lığı bir qədər də artırırdılar. 

  
 
 

                                                           
4 Bax: Çetinkaya N. Kızılbaş Türkleri: Tarih Oluşumu ve 

Gelişimi. İstanbul, 2003, s. 359-376. 
5  Махмудов Я.М. Взаимоотношения государств 
Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими 
странами /II половина XV – начало XVII века/ - Баку: 
Изд-во Бакинского Университета. 1991. 

6  Эфендиев О.А. Образование Азербайджанского 
государства Сефевидов в начале XVI в., с.7-14; yenə 
onun. Azərbaycan Səfəvilər dövləti XVI əsrdə.  

7  Məmmədov S.A. Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci 
yarısında. Bakı: APİ-nin nəşriyyatı, 1981. 

8  Fərzəlibəyli Ş.F. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası 
(XV-XVI əsrlər). Bakı: Azərnəşr, 1999. 

9 Həsənəliyev Z.M. Səfəvi dövləti. B., 2000 
10 X.S.Qasımov Səfəvilər dövründə din amili // Şərqin 

aktual problemləri: Tarix və müasirlik. 
Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-
nəzəri konfransın materialları. Bakı, Nurlan, 2003, s. 
38-40; yenə onun. Səfəvilər dövründə dinin mövqeyi 
və roluna dair // Şah İsmayıl və onun dövrü. 
Beynəlxalq konfrans (24-26 sentyabr 1997-ci il). 
Bakı, 1997, s. 74-77; yenə onun. Naxçıvan 
Azərbaycan mədəniyyəti ocaqlarından biri kimi 
(Səfəvilər dövrü) // Naxçıvan Muxtar Respublikası. 
Məqalələr toplusu. Bakı, 1999, s. 73-78. 

11  Джафарли Назим. Азербайджанское государство 
Сефевидов. СПб.: "Юридический центр Пресс", 2009 
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İbn Bəzzazın «Səfvət əs-Səfa» əlyazmasının ilkin nüsxəsinin M.Abbaslı tərəfindən çap edilmiş faksimilesi 

Səfəvilərin mənşəyinin saxtalaşdırılmasında 
diqqəti cəlb edən mühüm tədqiqat əsərlərindən 
biri mənşəcə türk olan, amma nəyinsə müqa-
bilində pəhləvilərə xidmət göstərən tanınmış İran 
alimi Əhməd Kəsrəvinin (mənşəcə türk-azərbay-
canlı olan bu satılqan müəllifin Azərbaycan tarixi-
nin saxtalaşdırılmasındakı rolu farsların törətdik-
lərindən daha pis və acılıdır) 1937-ci ildə Teh-
randa nəşr etdirdiyi «Azəri ya zəbane bastan 
Azərbayqan» («آزرى يا زبان باستان آزربايگان») 
(«Azəri, yaxud Azərbaycanın qədim dili»), eləcə 
də Tehranda 1324-şəmsi ilində nəşr etdirdiyi شيخ "
 Şeyx Səfi və Təbaraş» (Şeyx Səfi» "صفی و تبارش 

və soyu)1 əsərləridir. Müəllif Səfəviləri mənşəcə 
fars kimi qələmə verir və bildirir ki, bu məlumatı 
İbn Bəzzazın «Səfvət əs-səfa» («صفوة الصفا») kita-
bından, eləcə də XVII əsrdə qələmə alınmış və 
1924/25-ci ildə Berlində işıq üzü görmüş «Shaikh 
�osayn Pirzāda Sāhedinin Selselat al-nasab-e 
Safawiya» əlyazmalarından götürmüşdür.2 

Zənnimizcə müasir tarixşünaslığa müraciət 
etməzdən əvvəl, artıq XX əsrdə formalaşmış, 
bəlkə də klassik sayılan tarixşünaslığa nəzər ye-
tirmək pis olmazdı. 
                                                           
 شمسى؛ شيخ صفی 1315آزرى يا زبان باستان آزربايگان . آسروى احمد 1

. شمسى1324. و تبارش، تهران .  
2  Shaikh �osayn Pirzāda Sāhedi, Selselat al-nasab-e 

Safawiya, ed. K. R. Irānšahr, Berlin, 1924/25.  
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Beləliklə, Ə.Kəsrəvidən sonra bu mənbə-
dən istifadə edən müəlliflər artıq özlərini əski 
yazıları oxumaqla yormadan, adı çəkilən müəlli-
fin yazılarından istifadə etməklə və bununla da 
onun saxtalaşdırmalarının əsirinə çevrilməklə 
“keçərli” fikirlər söyləmişlər.  

Bunun ardınca digər fars müəllifləri Nəsrul-
lah Fəlsəfi, Səid Nəfisi, Zəbihullah Səfa, Əhməd 
Tacbəxş və b. bu yanlış məlumatı dəfələrlə təkrar-
layaraq həqiqətə çevirməyə çalışmışlar. Təəssüflər 
olsun ki, eyni ənənə ilkin mənbələrə istinad etmək-
dənsə, daha çox müasir fars müəlliflərinin yazıları-
na əsaslanmağa üstünlük verən qərb müəlliflərinin 
də əsərlərində möhkəm kök salmışdır. Londonda 
1986-cı ildə nəşr olunmuş və 3 dəfə heç bir düzəliş 
edilmədən təkrar çap olunmuş «İranın Kembric ta-
rixi»1 çoxcildliyinin 6-cı cildində də bu fikir xüsu-
silə qabarıq verilir. Bu cildin əsas müəllifləri Peter 
Jackson, Laurence Lockhart birbaşa mənbələrə 
müraciət etmədən, digər İran müəlliflərinin də nəşr 
etdirdikləri kitablardan, onların fikirlərini əsas gö-
türməklə yararlanmışlar. 

Rus tarixçiləri də ilk vaxtlar Səfəviləri 
farsmənşəli kimi qələmə verirdilər. V.V.Bartold 
kimi tanınmış bir alim «Мир ислама» jurnalında 
dərc etdirdiyi «Xəlifə və sultan» adlı məqaləsin-
də İsmayılın və onun tərəfdarlarının «fars milli 
istəklərini» xüsusi qeyd edirdi, hərçənd sonralar 
«Müsəlman dünyası tarixində Xəzərsahili vila-
yətlərin yeri» kitabında o, etiraf edirdi ki, Azər-
baycanın əhalisi “bu dövrdə” türk idi.2 

Məşhur və aparıcı alimlərdən olan 
A.Y.Krımski hesab edirdi ki, «Səfəvilər sülaləsi 
şiəliyə etiqad etdiklərinə görə farsdırlar, amma 
onların ünsiyyət dili türk dilidir». 3  O, türk 

                                                           
1 The Cambridge History of Iran. Cambridge; New York: 

Cambridge University Press. 1986 (Reprinted 1993, 
1997, 2001). / Peter Jackson, Laurence Lockhart. The 
Safavids – pp. 350-560. 

2 Бартольд В.В. Халиф и султан // Мир ислама (Петер-
бург), т. I, №3, 1912; yenə onun. Место прикаспийских 
областей в истории мусульманского мира. Сочинения, 
т.II, часть I. М.: Изд-во вост. литературы. 1963. 

3 Bax: Крымский А. История Персии, ея литературы и дер-
вишской теософии. Том III. От эпохи монголов Джингиз-
хана до водворения Сефевидов в Иране и «Великих Мо-
голов» в Индии XIII-XVI вв. М.: 1914-1917, с. 148. 

Səfəviləri milli mənsubiyyətə heç bir aidiyyəti 
olmayan dini etiqada görə şiə farslara aid edirdi. 
Bu təfəkkürə görə gərək Afrikada yaşayan şiə 
zənci də fars sayılmalıdır. 

M.S.İvanov 4  və İ.P.Petruşevski 5  Səfəvilər 
dövlətinin yarandığı ilk vaxtlarda onların türk-
mənşəli olduqlarını söyləyir, şah I Abbasdan 
sonrakı dövrdə isə farsmənşəliyə çevrildiklərini, 
yəni farslaşdıqlarını iddia edirdilər.  

Tanınmış alim V.F.Minorski də eyni fikir-
də idi.6  

Tanınmış rus alimlərindən N.D.Mikluxo-
Maklay Yaxın və Orta Şərq tarixi ilə bağlı bir sıra 
maraqlı məqalələr dərc etdirərək, göstərirdi ki, 
şiəlik Yaxın Şərqin böyük hissəsini fəth edən 
Səfəvilərin hakimiyyətə gəlməsində elə də böyük 
rol oynamayıb, belə ki, həmin dövrdə bu bölgədə 
əhalinin çoxluğunu sünnilər təşkil edirdilər və 
şiəliyi onlar sonralar qəbul etmişlər. Buradan da 
belə qənaətə gəlinir ki, «fars şiəliyi» Səfəvilərin 
hakimiyyətə gəlməsində həlledici olmayıb və onlar 
Ağqoyunlularla Qaraqoyunluların varisləridir.7 

Qərb tarixçilərindən V.Hins Səfəvilər döv-
lətini «İranın milli dövləti» kimi təqdim edir.8 
                                                           
4 Иванов М.С. Очерк истории Ирана. М., Госполитиз-
дат, 1952. 

5 Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных 
отношений в Азербайджане и Армении в XVI – на-
чале XVII вв. Л.: Изд-во ЛГУ им. А.А.Жданова, 1949; 
yenə onun. Азербайджан в XVI-XVII вв. // Сборник 
статей по истории Азербайджана, вып.1. Баку, 1949, 
с.225-298; yenə onun. Государства Азербайджана в 
XV веке // ССИА, выпуск I. Баку, 1949, с.153-213; 
yenə onun. Ислам в Иране в VII-XV вв. Курс лекций. 
Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1966. 

6 Minorsky V. Introduction “Tadhkirat al-muluk”: A Ma-
nual of Safavid Administration circa 1137/1725. London: 
Luzac& Co., 1943, p. 30. 

7  Миклухо-Маклай Н.Д. К истории политических 
взаимоотношений Ирана со Средней Азией в XVI в. 
// Краткие сообщения ИВАН СССР, т.IV, 1952; yenə 
onun. Шиизм и его социальное лицо в Иране на 
рубеже XV-XVI вв. // Памяти акад. И.Ю.Крачков-
ского. Л.: ЛГУ, 1958, с.221-234. 

8 Hinz W. Scah Esma`el II, Ein Beitrag zur Geschichte der 
Safaviden. Berlin, 1933 – (II Şah İsmayıl. Səfəvilər döv-
lətinə xidmət); Yenə onun. Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd 
(15. yüzyılda İranın milli bir devlet haline yükselişi). 
Çeviren: T.Bıyıklıoğlu. Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 1992, 165 s. 
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Onun “İran milliliyi”ni nədə görməsi konkret 
məlum deyil: burada farslığın və ya şiəliyin əsas 
götürülməsi aydın hiss olunmur. Hər halda bun-
ların heç biri Səfəvilər dövlətinin «İranın milli 
dövləti» olmasını sübut etmir. 

Hans Roemer Səfəviləri farsmənşəli adlan-
dırmaqla, onları Osmanlı imperiyasına qarşı mü-
barizədə Qərbin Şərq müttəfiqi kimi dəyərləndi-
rir. 1  Bu zaman Qərbin Səfəvilərlə Osmanlılar 
arasındakı qızışdırıcı mövqeyindən bir kəlmə də 
söz açmır. 

Qərb tarixçilərinin təsiri altına düşmüş ta-
nınmış türk tarixçilərindən, həmişə adını hörmət-
lə çəkdiyimiz F.Sümər2 Səfəvilər dövlətinin ya-
ranması və yüksəlişində türklərin rolunu xüsusi 
qeyd etsə də, “Azərbaycanın türkləşməsi” ifa-
dəsini işlətməklə və məhz bu adda məqalə çap 
etdirməklə3 onların, eləcə də bütövlükdə Azər-
baycanın əsas köklü əhalisinin türkmənşəliliyini 
şübhə altına alır. (Sual olunur: Azərbaycan əhali-
sinin “türkləşməsi” bu qədər asan idisə, bəs nə-
dən bu günədək respublika ərazisində azsaylı 
xalqlar öz kəndləri çərçivəsində kimliklərini qo-
ruyub saxlamışlar? Necə olur ki, böyük toplum-
lar asanlıqla “türkləşir”, amma kiçik kəndlərdəki 
azlıqlar özəlliklərini saxlayırlar?).  

Son vaxtlar qərbdə Səfəvilərin tarixinə ma-
raq yenidən artmış, onların mənşəyinin, indi də 
türklər istisna edilməklə, başqa xalqların arasın-
da axtarılmasına rəvac verilmişdir. Son illərdə 
Səfəvilər gah ərəb, gah kürd, gah gürcü, gah ta-
lış, gah da yunan adlandırılır və bu mövzuya mü-
raciət edən müəlliflərdən yalnız bir neçəsi onları 
“qismən” türkmənşəli adlandırır, bununla belə, 

                                                           
1 Roemer H.R. Die Safawiden. Ein orientalischer Bundesge-

nosse des Abendlandes im Tiirkenkampf. Dans:Saeculum, 
IV (1953) (Səfəvilər. Türklərə qarşı kampaniyada Qərbin 
Şərq müttəfiqi); yenə onun. Der Niedergang Irans Nach 
Dem Tode Isma'ils I Des Grausamen. By H. R. Roemer. pp. 
113. Würzburg, 1939) (İsmayılın ölümündən sonra İranda 
zülmün (qəddarlığın) azalması). 

2 Sümer F. Safevi devletinin kuruluşu ve  qelişmesin-
de Anadolu türklerinin rolu. Ankara,  Güven matba-
ası, 1976, s. 429-448. 

3 Sümer F. Azerbaycanın türkleşmesi tarihine ümumi bir 
bakış // Türk Tarih Kurumu. Belleten – cilt XXII, ocak 
1972, sayı 83. 

türklərin “yalnız XI əsrdən sonra” Yaxın Şərqə 
“gəlmələrini” iddia edirlər. 

Səfəviləri türkmənşəli sayan, amma türklərin 
buraya XI əsrdən etibarən gəldiklərini söyləyən 
alimlərdən biri Harvard universitetinin professoru 
Riçard Nelson Fraydır. O, 2005-ci ildə nəşr 
etdirdiyi «Böyük İran» kitabında, eləcə də «İranica 
Encyclopedia»nın «İran xalqları» məqaləsində ya-
zır: «XI əsrdə və XII əsrin əvvəllərində oğuz türk-
lərinin buraya kütləvi axını nəinki Azərbaycanı, 
həm də Anadolunu türkləşdirdi. Azəri türkləri 
Səfəvilər dövlətinin əsasını qoydular».4 

Diqqəti cəlb edən nəşrlərdən biri «Encyc-
lopedia Iranica»dır. Bu böyük nəşrin ayrı-ayrı 
məqalələrində bir-birini təkzib edən fikirlər irəli 
sürülür, dərc olunmuş məqalələrin müəlliflərinin 
mövqeyindən asılı olaraq Səfəvilər müxtəlif et-
nik qruplara şamil edilir.  

Məsələn, Rocer Seyvorinin «Encyclopedia 
Iranica»da yazdığı «İbn Bəzzaz» məqaləsində 
göstərilir ki, guya İbn Bəzzazın 1308-ci ildə ya-
zılmış və 800 səhifədən ibarət olan irihəcmli əl-
yazması artıq 1508-ci ildə I Şah İsmayılın döv-
ründə «Səfəvilərin iddia edilən imamlara söykə-
nən köklərini qabartmaq məqsədilə onların kürd 
köklərini gizlətməyə yönəldilmiş mətn dəyişik-
liklərinə məruz qalmışdır».5 R.M.Seyvori 1980-ci 
ildə nəşr etdirdiyi «İran Səfəvilərin hakimiyyəti 
altında» adlı kitabında yazır ki, «bu mühüm əhə-
miyyət kəsb edən sülalənin mənşəyinə dair bu 
qədər dolaşıqlığın yaradılmasına ehtiyac yox idi, 
çünki bu sülalə yadelli sülalələrin 8 əsr yarımlıq 
ağalığından sonra İranda öz müstəqil dövlətini 
yaratmaqla iranlılığını təsbit etmişdir». 6  Misal 
gətirdiyimiz bu iki əsərindən göründüyü kimi, 
R.Seyvori Səfəviləri gah kürd, gah da farsmənşəli 
hesab edir. Yeri gəlmişkən, tanınmış türk alim-
ləri Z.V.Toğan və F.Sümər də yanlış olaraq Səfə-
viləri kürd hesab etmişlər. Bu fikrin söylənilməsi 
üçün əsas həlledici amil, zənnimizcə, heç 
şübhəsiz ki, uzun müddət Səfəvilərlə Osmanlılar 

                                                           
4 Frye R. N. "Peoples of Iran" // Encyclopædia Iranica a b 

c; yenə onun.  Greater Iran, Mazda Publishers, 2005. 
5 Savory R.M. Ebn Bazzaz // Encyclopædia Iranica a b c d e.  
6  Savory R.M. Iran under the Safavids. Cambridge, 

Cambridge University Press, 1980, p. 3. 



AZƏRBAYCAN TARİX QURUMU – TARİX VƏ GERÇƏKLİK – 2012 
 

THE HISTORY & REALITY – 2012 
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ – 2012 

 

20

arasında aramsız müharibələrin aparılması 
olmuşdur.  

R.Seyvori mənşəcə Krım tatarlarından olan 
İstanbullu Halil İnalcıqa əsaslanaraq «Bəşəriyyə-
tin, elmin və mədəniyyətin inkişafı tarixi»ndə 
yazır ki, «Hazırda əldə olan dəlillərə görə inamla 
söyləmək olar ki, İran kökənli olan Səfəvilər 
soyu heç də bəzilərinin güman etdiyi kimi türk-
mənşəli deyil. Tamamilə mümkündür ki, bu ailə 
İran Kürdüstanında meydana çıxıb, sonra isə 
Azərbaycana köçərək, orada azəri türkləri forma-
sını alıb, türkcə danışır və sonra da XI əsrdə 
kiçik Ərdəbil şəhərində məskunlaşmışdılar».1 

Digər müəlliflər də Səfəviləri hətta yunan (I 
Şah İsmayılın anası Aləmşah bəyim – Marta Ağ-
qoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin arvadı sonuncu 
Trabzon imperatoru IV İohan Komnenin qızı Dəs-
pinə xatundan – Feodoradan (Theodoradan) doğu-
lan nəvəsi idi),2 gürcü (Səfəvi şahlarından birinin 
hərəmxanasında gürcümənşəli cariyə qadının ol-
duğuna əsaslananlar bu iddiadadırlar. Cariyənin, 
kobud desək, Səfəvilərin mənşəyinə nə dəxli var? 
Uşağın atası ilə bağlı bir problem olarsa, bəlkə də 
belə sözlər işlətmək olar, bəs hökmdar xanımın-
dan doğulan uşağın cariyəyə aidiyyətini nə sayaq 
iddia etmək olar?),3 kürd4 və s. kimi qələmə ver-
məyə və onların 1501/1502-1722-ci ilədək ha-
kimiyyətdə olduqlarını göstərirlər. 

Xanbaği Aptin 2006-cı ildə nəşr etdirdiyi 
«Atəş, ulduz və xaç: Orta əsrlərin və ondan əv-
vəlin dini azlıqları» kitabında azərbaycanlı Səfə-

                                                           
1 Roger M. Savory. "Safavids" in Peter Burke, Irfan Habib, 

Halil İnalcık: History of Humanity-Scientific and Cultu-
ral Development: From the Sixteenth to the Eighteenth 
Century, Taylor & Francis. 1999. Excerpt from pg 259. 

2 Bryer Anthony. ^ a b "Greeks and Türkmens: The Pontic 
Exception" // Dumbarton Oaks Papers, Vol. 29., (1975), Ap-
pendix II - Genealogy of the Muslim Marriages of the 
Princesses of Trebizond; Khanbaghi Aptin. The Fire, the Star 
and the Cross: Minority Religions in Medieval and Early. 
London & New York. 2006, IB Tauris. ISBN 1-84511-056-0, 
pp. 130-1; Тamara Sonn. A Brief History of Islam, Blackwell 
Publishing, 2004, p. 83, ISBN 1-4051-0900-9 

3 Bu barədə daha ətraflı bax: Matthee Rudi. "GEORGI-
ANS IN THE SAFAVID ADMINISTRATION" // ^ a b, 
Encyclopædia Iranica.   

4 Mehrdad Izady. The Kurds: A Concise Handbook. Taylor 
and Francis, Inc., Washington. 1992. pp 50. 

vi şahlarının müxtəlif xalqların nümayəndələri 
olan qadınları öz hərəmxanalarına aldıqları üzün-
dən yazır ki, «Səfəvilər sülaləsi hakimiyyət başı-
na gəldikləri zaman azərbaycanlı idilər, amma 
onların ata xətti alimlər tərəfindən kürd və 
azərbaycanlı kimi təsbit olunur. Bu da ehtimallar 
yaradır ki, Səfəvilər gürcü,5 azərbaycanlı, kürd 
və yunanmənşəli idilər».6 O, son fikrini təsdiqlə-
mək üçün Seyvoriyə əsaslanır. Şah İsmayıl Xə-
tainin anası Aləmşah bəyimin (Martanın və ya 
Marfanın) anası Dəspinə xatunun, yəni Şah İs-
mayıl Xətainin nənəsinin yunanmənşəli olduğun-
dan və Səfəvi şahlarından birinin isə hərəmxana-
sında çoxsaylı qadınlardan birinin gürcü oldu-
ğundan, deyilənlər Səfəvilərin yunan və ya gür-
cümənşəli olmasına heç cür dəlalət etmir. 

Ermənilər tərəfindən qızışdırılan bəzi “ta-
lışşünaslar” Səfəviləri “talışmənşəli” hesab edir-
lər. Bu “elmi nailiyyətlərini əsaslandırmaq” məq-
sədi ilə onlar 20-22 may 2005-ci ildə Tsaxkad-
zorda (bu ad azərbaycanca “Dərəçiçək” sözünün 
erməni dilinə hərfi tərcüməsidir və Dərəçiçək 
vaxtilə İrəvan xanlarının yaylağı olub) erməni-
lərlə birlikdə İrəvan Dövlət Universitetinin İra-
nistikanın Qafqaz mərkəzi və İranistika kafedrası 
tərəfindən təşkil olunmuş “Talışşünaslıq üzrə Bi-
rinci Beynəlxalq elmi konfrans”larını keçirmiş-
lər. 7  Konfransda çıxış edənlər Səfəviləri talış-
mənşəli adlandırmışlar. Bu cür iddiaya səbəb isə 
Səfəvilərin guya müəyyən müddətdə Talış bölgə-
sində yaşamaları olmuşdur. 

Burada bir mühüm məsələyə aydınlıq gətir-
məyə ehtiyac var və güman edirik ki, Azərbaycan 
alimləri gələcəkdə bu məsələni öz əsərlərində 
daha geniş işıqlandıracaqlar. Məsələ burasındadır 
ki, Səfəvilərin tarixi səhnəyə çıxdıqları dövrdə 
“Talış” ifadəsi etnik məna daşımayıb, yalnız coğ-
rafi məna kəsb edirdi və əhalisi də demoqrafik də-
yişikliklərə qədər türk olmuşdur. Bunu elə günü-
müzdə də sübut edən bir sıra dəlillər var. 

                                                           
5  Khanbaghi Aptin. The Fire, the Star and the Cross: 

Minority Religions in Medieval and Early. London & New 
York. 2006, IB Tauris. ISBN 1-84511-056-0, pp. 130-1. 

6  Savory Roger. Iran Under the Safavids. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1980, p.18. 

7 http://www.talysh.com/elektronnyi_arhiv-t637/index.html 
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Azərbaycan ərazisində “Talış” adlı kifayət qədər 
yer adları var. “Tarixi aləm-arayi Abbasi” əsərin-
də göstərilir ki, Rumdan və Talışdan Şeyx Səfinin 
yanına tərəfdarları gəlirdi.1 Burada talışlıq kimlik 
deyil, coğrafi anlam bildirir. Zənnimizcə, burada 
heç əlavə şərhə də ehtiyac yoxdur. 

Bundan əlavə, bu günədək Azərbaycanda, 
xüsusilə də Qarabağ bölgəsində “Talış” kişi adı-
na və bu adla bağlı misallara və atalar sözlərinə 
rast gəlinir. Təbii ki, heç bir şəxs öz oğluna baş-
qa etnik varlığa mənsub olan adı qoymazdı. Talış 
ərazisində kifayət qədər qoçbaşlı qəbiristanlıqlar 
vardır ki, bunların da türkmənşəli olması danıl-
maz faktdır. 

“Tarixi aləm-arayi Abbasi” əsərində göstəri-
lir ki, “Talış xanı olan Allahyar xan kəngərli tay-
fasından idi”. Kəngərlərin fars, talış deyil, türk-
mənşəli olduğu isə elm aləminə yaxşı bəllidir. 

Hamdolla Sadeqeniya adlı bir müəllif İrə-
vanda 2007-ci ildə çap etdirdiyi “Səfəvilər süla-
ləsinin tarixində talışların rolu” adlı “elmi məqa-
lə”sində Səfəvilərin türkmənşəli olduğunu tama-
milə inkar edərək, mollasayağı ifadələrlə yazır 
ki, “Şeyx Səfi ilə Şah İsmayıl arasındakı təxmi-
nən 200 illik dövr ərzində bu ailədə üç dəyişiklik 
baş vermişdir: 1) Şeyxin özü seyid deyildi, am-
ma onun törəmələri seyid oldular; 2) Şeyx sünni 
idi, amma onun törəməsi Şah İsmayıl şiəliyi qə-
bul etdi; 3) Şeyx irandilli idi, amma onun törə-
mələri türkcəni öyrəndilər».2 

Bir sıra məqamlarda Kəsrəvini dəstəkləyən 
müəllif digər məqamlarda da onu tənqid edir və 
yazır ki, Şeyx Səfiəddin Ərdəbili 1284-cü ildə 
Gilana (müasir Talışın şimalına – qeyd Gilanı 
Talış hesab edən H.Saqedeniyanındır – E.M.) – 
Zahid Gilaninin yanına gəlir və sonralar onun 
qızı ilə evlənir. 1301-ci ildə Zahid Gilani vəfat 
edir və Şeyx Səfiəddin Ərdəbili onun varisi elan 
edilir. Bu məqamda Kəsrəvini tənqid edən müəl-
                                                           
1 Bax: İskəndər bəy Münşi. Tarix-i aləmara-yi Abba-

si (Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi). Tərcümə 
edənləri: Oqtay Əfəndiyev, Namiq Musalı. Bakı, 
Təhsil, 2009, s. 445-458. 

2 Садегиния Х. Роль талышей в истории Сефевидской 
династии // Очерки по истории и культуре талыш-
ского народа. Выпуск I. Под общей редакцией про-
фессора Гарника Асатряна. Ереван, 2007, с. 41. 

lif qətiyyətlə bildirir ki, «Şeyx Səfiəddin Ərdəbi-
li heç bir halda azərbaycanlı tayfalara mənsub ola 
bilməzdi, əgər onları talış adlandırmaq mümkün 
olmasa da, heç olmazsa onları yəqinliklə ərdəbil-
li saymaq olardı. Hər halda onlar daha çox talış-
dırlar, nəinki azərbaycanlı. Ən azı ona görə ki, 
Şeyx Səfiəddinin və onun övladlarının fəaliyyət 
göstərdikləri vilayət coğrafi planda Talışın sər-
hədlərinə uyğun gəlir».3 Bu, farsayağı gülünc id-
diadan sonra H.Saqedeniya yenə yazır: «Zahidlə 
görüşəndən sonra onun tapşırığı ilə Şeyx Səfinin 
özü iyirmi il ərzində dəfələrlə Talışın şimalına 
getmişdir. Burada Şeyx Səfinin yerli sakinlərdən 
ibarət çoxlu ardıcılları olmuşdur. Fatimə ilə 
evlənməsi sayəsində onun uşaqları mənşəcə yarı-
bayarı talış idilər».4 Hərçənd cəmi 2 səhifə əvvəl 
müəllif Fatimənin mənşəcə gil (gilək – Zahid Gi-
laninin qızı – E.M.) olduğunu yazmışdı. 

H.Saqedeniya məqaləsinin növbəti səhifə-
sində yazır ki, Şeyx Səfiyə mənsub aşkar edilən 
11 rübai «tat» dilindədir və bu dilin də «talış dili 
ilə bir çox ümumi cəhətləri var».5 Müəllif daha 
sonra bildirir ki, «bu ailədə şiəliyə meyl də 
Gilanda və Talışda yarandığından gələcəkdə bu 
əsasda tədqiqatları davam etdirmək olar»6 və o, 
güman edir ki, bütün bu sonuncu dərəcəli şeylər 
“Səfəviləri talış adlandırmağa” əsas verir. H.Sa-
qedeniya iddia edir ki, «Şeyx Heydərin (Şah İs-
mayılın atasının) Dağıstana yürüşünün ilk günlə-
rindən onun qoşununun əsas hissəsini talışlar təş-
kil edirdi və onlardan ən tanınmışı Dədə bəy 
idi».7 Demə bu səbəbdən Şeyx Heydər talış imiş. 
Biz Dədə bəyin adı və titulunun türkcə olduğunu 
vurğulamadan, onu kənara qoyaraq, bildirmək 
istəyirik ki, qoşunda olan döyüşçülərin milli 
mənsubiyyəti qətiyyən heç də onun sərkərdəsinin 
milli mənsubiyyətini müəyyən etmir. Bu qədər 
absurd iddia etmək ən azı gülüncdür. Belə düşük 
«əsaslara» yalnız ermənilər və onların toruna dü-
şənlər istinad edə bilərlər. Müəllif yolüstü oxu-

                                                           
3 Садегиния Х. Роль талышей в истории Сефевидской 
династии, s.  44. 

4 Yenə orada, s.  
5 Yenə orada, s. 45. 
6 Yenə orada, s.45. 
7 Yenə orada, s.47. 
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cunu Ərdəbilin də talış torpağı olduğuna inandır-
mağa çalışır.1 Səfəvilərin talışlaşdırılması yolun-
da bir sıra yeni ağılsız uydurmalar da qoşulur.2 

Müasir elektron informasiya vasitələrində 
– internet şəbəkəsindəki virtual kitab və məqalə-
lərdə, müstəqil ensiklopediyalarda da Səfəvilərin 
mənşəyi ilə bağlı təzadlı məlumatlar yerləşdirilir 
ki, zənnimizcə bunlara da düzəlişlər edilməsinə, 
və ya heç olmazsa, etiraz edilməsinə böyük ehti-
yac vardır. 

Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
NationMaster.com portalında http://www.state-
master. com/encyclopedia/Persia – çox geniş 
“Encyclopedia/Persia” ensiklopediyası yerləş-
dirilmişdir və burada Səfəvilər birmənalı şəkildə 
qəti olaraq mənşəcə Azərbaycan sülaləsi kimi 
təqdim edilir.3  

Eyni sözləri humanproteomics. net saytın 
Persian_Empire səhifəsi barədə də söyləmək olar.4 
http://middleeast.about.com saytında isə Səfəvilərin 
ehtimalən kürdmənşəli olması bildirilir.5 

Fransız Early Modern-Netencyclo,_l’encyclopé-
die_française:-Early-Modern internet ensiklopedi-
yasında Səfəvilər böyük şiə kimi təqdim olunur.6 

Səfəvilərin mənşəyi ilə bağlı çoxsaylı dola-
şıqlıqlara aydınlıq gətirməkdən ötrü Şah İsmayıl 
Xətainin öz divanından onun türklüyünə işarə 
edən bir neçə qəzəlindən misallar gətirməyi la-
zım bilirik: 

 
“Yetdükcə tükənir ərəbün kuyi, məskəni, 
Bağdad içində hər necə kim, türkman qоpar. 
Çıxsa saraydən bu cahan varisin dutar, 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Садегиния Х. Роль талышей в истории Сефевидской 
династии, s. 47. 

2  Bu barədə daha ətraflı bax: http://www.talysh.com/ 
ukrashaushaia_mir_istoriia_sefevidov-t584/index. 
html?s=44a0225ec9f2e78294df3ffc55a849f5&amp 

3 http://www.statemaster.com/ encyclopedia/Persia  
4 http://humanproteomics.net/index.php/ Persian_Empire  
5 http://middleeast.about.com/od/glossary/ g/me080210b.htm  
6 www.net-encyclo.com/en/Early_Modern  

Bir mürşidi-təriqət, pirü cəvan qоpar. 
Görmüşdü ta Xətayi əzəldən yəqin muni, 
Nuhun əlaməti gəlür, andan tufan qоpar”.7 

 
Və ya 

 
“Ey Xətayi, şоl Xötən türki saçının şəmməsi 
Nafeyi-səhrayə saldı bəlkə müşkü ənbəri”.8 

 
Beləliklə, qısa icmaldan göründüyü kimi, 

Səfəvilərin mənşəyi ilə bağlı yanlışlıq və doğru 
günümüzədək yanaşı davam etməkdədir və 
xarici müəlliflərin dolaşıqlıq yaradan əsassız ya-
zılarının icmalını uzun-uzadı davam etdirmək 
olar. Lakin, kiçik bir yazıda bunu ətraflı şərh et-
mək mümkün olmadığı üçün bu mövzuda iri-
həcmli monoqrafiyaların yazılmasına ehtiyac ol-
duğunu zənn edirik. Güman edirik ki, İbn Bəzza-
zın «Səfvət əs-səfa» əsərinin ilkin variantını tə-
xirəsalınmadan müxtəlif dillərə tərcümə və 
şərhlərlə nəşr etdirmək Səfəvilərin mənşəyi ilə 
bağlı dolaşıqlığa son qoya və ya, heç olmazsa, bu 
dolaşıqlığı azalda bilər. Azərbaycan müəlliflə-
rinin Səfəvilərin mənşəyi ilə bağlı mənbələrə 
əsaslanmış əsərlərinin xarici dillərə, xüsusilə də 
ingilis dilinə tərcümə olunmasını məqsədəuyğun 
hesab edirik. Müasir dövrdə elmi ictimaiyyət, 
xüsusilə də gənclər elektron vasitələrinə daha 
çox üstünlük verirlər. Bu səbəbdən də Səfəvilərlə 
bağlı elmi gerçəklikləri internet şəbəkəsində yer-
ləşdirməyin vacibliyini də zəruri hesab edirik. 
Bəlkə bu yolla Səfəviləri yadlardan və yadlaş-
dırılmadan qoruya bilək. 

                                                           
7 Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005, s. 90. 
8 Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005, s. 

191. 
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Məqalədə Azərbaycan tarixşünaslığında Sə-
fəvilərin mənşəyi ilə bağlı məsələnin hələ XX 
əsrin 60-80-ci illərində həll edilməsi vurğulanır 
və bununla yanaşı bəzi qonşu xalqların və bir 
sıra qərb dövlətlərinin elmi mətbuatında yanlış 
olaraq Səfəvilərin fars, azəri, kürd, ərəb, gil, 

talış, yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndələri 
kimi qələmə verməyə çalışmaları tənqid edilir. 
Burada xüsusilə son dövr – XX əsrin sonları - 
XXI əsrin əvvəllərində fars, rus, ingilis, türk ta-
rixşünaslığına tənqidi münasibət bildirilir. 
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In the article is emphasized that the question 
relating to the origin of the Safavi dynasty was 
solved in Azerbaijan historiography still in 60-80 
years, at the same time here is criticized the 
wrong position of scientists of some neighboring 
peoples and several western states who in their 
speeches  at conferences, symposia, papers etc. 

try to present the Safavis as representatives of 
the Persian, Azeri, Kurdish, Arabic, Gil, Talysh, 
Greek, Georgian and others.Here is expressed 
the critical attitude to the Persian, Russian, En-
glish and Turkish historiography of the recent 
periods - end of the XX - beginning of the XXI 
century.

В статье говорится об уточнении про-
исхождения династии Сефевидов в азербай-
джанской историографии еще в 60-80-е гг. 
ХХ века. Здесь критикуются позиции пред-
ставителей ученого мира некоторых народов 
и стран, которыев своих выступлениях на 
конференциях и симпозиумах, статьях и т.д. 
безосновательно считают Сефевидов перса-

ми, азери,  курдами, арабами, гилами, талы-
шами, греками, грузинами и т.д. по проис-
хождению, с желанием скрыть их тюркское 
происхождение. К исследованию привлечены 
труды персидских, русских, английских, ту-
рецких и т.д. авторов, в основном, опублико-
ванные в конце ХХ – начале XXI в. 
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DƏRBƏND XANLIĞI 
 

SÜLEYMAN MƏMMƏDOV
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         Dərbənd xanlığının sosial-iqtisadi və 
siyasi tarixinin bu və ya digər aspektlərinə dair 
kifayət qədər material vardır.  

İnqilabaqədərki görkəmli rus tarixçisi akad. 
S.N.Solovyovun əsərində bizim tədqiqatımıza - 
Dərbənd xanlığı tarixinin tədqiqinə aid maraqlı 
məlumatlar vardır. Rusiya tarixininin XVIII cildi 
I Pyotrun “Şərq siyasətinə” həsr edilmişdir. Bu-
radan I Pyotrun yürüşü, Dərbəndə daxil olması, 
şəhərlilərlə qarşılıqlı münasibəti barədə xeyli 
material əldə etmək olar. 

Akad.N.Dubrov, V.Pottonun əsərlərində 
(11) XVIII əsr Dərbənd tarixi öz əksini tapmış-
dır. Burada əsas etibarilə Dərbənd xanlığının si-
yasi tarixi işıqlandırılır. 

1906-cı ildə Dərbəndin tamamilə Rusiya 
tərəfindən zəbt edilməsinin 100 illiyi ilə əlaqədar 
olaraq E.N.Kozubskinin “Dərbənd şəhərinin 
tarixi” adlı iri həcmli əsəri çap edilmişdir (12). 
Son dərəcə maraqlı olan bu əsərin ikinci fəsli 
XVI əsrdən Dərbəndin ruslar tərəfindən zəbt 
olunmasına qədərki dövrə həsr edilmişdir. 

Dərbəndin sosial-iqtisadi inkişafı tarixinə 
gəldikdə isə yuxarıda göstərilən əsərlərdə bu məsə-
lənin üstündən demək olar ki, keçilmişdir. Bu 
əsərlərdə bilavasitə bəhs etdiyimiz məsələyə aid 
olan faktik materiallar həmin müəlliflərə xas olan 
sinfi mövqedən yazılmışdır. Bu əsərlər tarixi hadi-
sələr təhlil edilmədən, tendensiyalı, çarizmin siya-
sətinin ideallaşdırılması mövqeyindən yazılmışdır. 

Dərbənd xanlığı yerli tarixçilərin də diq-
qətini cəlb etmişdir. Burada birinci növbədə 
Azərbaycanın görkəmli tarixçisi A.Bakıxano-
vun “Gülüstani-İrəm” (2) adlı əsərini qeyd et-
mək lazımdır. 

Məlumdur ki, əsərdə Şirvan və Dağıstanın 
1818-ci ilə qədərki tarixi öz əksini tapmışdır.  

Dərbənd xanlığı tarixinin tədqiqində unu-
dulmuş və unudulmağa layiq olmayan Mirzə 
Heydər Vəzirovun əsərini (8) xüsusi qeyd etmək 
lazımdır. Dərbənd xanlığının siyasi tarixi və 
onun Quba xanlığına birləşdirilməsinə dair faktik 
materiallar İskəndər bəy Hacınskinin (Gəncəli) 
əsərində öz əksin tapmışdır.  

Şimali – Şərqi Qafqazın tarixini öyrənmək 
baxımından məşhur Dağıstan tarixçisi Q.E.Alkada-
rinin əsərinin (1) böyük əhəmiyyyəti vardır. Bu 
əsərdə əsas etibarilə XII əsrdən XIX əsrin sonuna 
qədər Dağıstanın siyasi tarixi şərh edilir. 

Akad.V.V.Bartold, İ.P.Petruşevski, E.A.Paxo-
mov, V.İ.Leviatov və b. əsərlərində də Dərbənd 
xanlığının siyasi quruluşu, Qafqazın digər hakimləri 
ilə qarşılıqlı əlaqə, Dərbəndin beynəlxalq ticarətdə 
yeri və rolu, Dərbəndin Quba xanlığına birləşdiril-
məsi tarixi və digər məsələlər öz əksni tapmışdır. 

V.Q.Hacıyevin əsərində Şimali-Şərqi 
Qafqaz xalqlarının İran hakimiyyətinə qarşı mü-
barizəsi, Dərbəndin Rusiya tərəfindən zəbt edil-
məsi, Dərbəndin iqtisadi həyatında olan dəyişik-
liklər öz əksini tapmışdır.  
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H.B.Abdullayev, A.P.Novoselsov, F.M.Əli-
yev, T.T.Mustafazadə, X.X. Ramazanov və 
A.R.Şixsaidov, F.S.Əsədovun əsərlərində Şərqi 
Qafqazın sosial-iqtisadi həyatı, şəhərlərin səciyyəvi 
cəhətləri, Dərbəndin sənətkarlıq – ticarət mərkəzi 
kimi rolu, sənətkarlıq istehsalının dövləti, şəhər ti-
carətinin vəziyyəti, həmçinin antifeodal xalq hərə-
katının, Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsi, 
xanlığın yaranması tarixi, onun Rusiya ilə əlaqəsi 
öz əksini tapmışdır.  

XVIII əsr Dərbənd tarixinə dair ümumiləş-
dirilmiş kollektiv əsərlərə də əhəmiyyət verilir.  

O.P.Markova, K.V.Aşrafyanın əsərlərində 
bir sıra ümumiləşmələr vardır. Əlbəttə, onları 
nəzərə almadan öyrəndiyimiz problemi tam 
işıqlandırmaq mümkün olmazdı.  

Dərbənd xanlığı tarixinin mənbəşünaslıq 
bazasını vaxtı ilə SSRİ-nin hərbi tarix, Dağıstan 
ASSR Mərkəzi Dövlət Arxivindən /f.379 «Qızıl-
yar komendantı» və f.18 «Dərbənd komendantı»/ 
SSRİ EA Dağıstan filialının Tarix, dil və ədəbiy-
yat institutunun Əlyazmalar fondundan əldə et-
diyimiz materiallar təşkil edir. Bu fondlarda Qə-
dim Aktlar, Hərbi Tarix arxivi, Gürcüstan Mər-
kəzi Tarix arxivi, Azərbaycan Mərkəzi Tarix ar-
xivində saxlanılan sənədlərin təsdiqlənmiş surət-
ləri vardır. Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının 
Aktlarından da istifadə edilmişdir. 

Xanlığın tarixinin yazılmasında, Rusiya im-
peratorluğu tarix cəmiyyətinin toplusundan, 
«Dövlət Sovetinin arxivindən» də istifadə etmişik.  

D.İ.Tixonov, F.F.Simonoviç, İ.T.Drenya-
kinin və b. əsərlərində də Dərbənd xanlığının 
tarixinə dair maraqlı nümunələr vardır.  

XIX əsr dövrü mətbuatından mövzuya aid 
bəzi məlumatları götürmüşük. “Rusiya – Dağıstan 
münasibətləri” adlı topludan geniş istifadə etmişik.  

Dərbənd türkdilli, qərb və şərq xalqlarının 
irəllilədikləri yolun üzərində yerləşirdi. Eyni za-
manda mühüm strateji mövqeyə malik idi. Keç-
mişdə bu yerlər «Alban keçidi» adlanırdı. Gur 
karvan ticarəti yolu üzərində yerləşən Dərbənd, 
Şimalı Orta Şərqlə bağlayırdı və ciddi mübarizə 
meydanı idi. Lakin məhsuldar qüvvələrin, dəniz 
nəqliyyatının inkişafı, ticarət yollarının dəyişl-
məsi və digər səbəblərlə əlaqədar Dərbənd dünya 

tarixinin gedişində öz əvvəlki əhəmiyyətini itirdi.  
XVII əsrin sonu - XVIII əsrin I rübündə 

Dərbənd sultanlıq adlanırdı. İri dövlətlərin Rusi-
ya və İran arasında strateji və siyasi rubej olmaq-
la, Azərbaycan və Dağıstanın ayırıcında yerlə-
şən, həm də möhkəmləndirilmiş şəhər olan Dər-
bənd az da olsa əhəmiyyətini saxlamaqla davam 
edirdi. Dərbənd İranın hakimiyyəti altında olan-
da güclü qorunurdu. Onun müdafiəsi üçün şahın 
xəzinəsindən xeyli vəsait ayrılırdı.  

Rus artilleriyasının polkovniki İ.Qerber I 
Pyotrun Xəzərboyu bölgələrə gəlişinə qədər Dər-
bəndi səciyyələndirərək yazır ki, «Dərbəndi şah 
tərəfindən təyin edilmiş sultan idarə edir və çox 
gəlir əldə edirdi. Bundan əlavə, şah xəzinəsindən 
50.000 manat alırdı və bu pulu hesabat vermədən 
istəydiyi kimi xərcləyirdi. Göründüyü kimi, 
şahın Dərbənd sultanına böyük hörməti vardı. 
Çünki heç bir sultan bu məbləğdə vəsait almırdı. 
Halbuki, Dərbənd başqa şəhərlərə nisbətən şah 
xəzinəsinə az gəlir verirdi. Görünür ki, şahın 
Dərbəndə münasibəti İranı Şimaldan qoruyan şə-
hərin strateji əhəmiyyəti ilə əlaqədar idi. XVIII 
əsrdə Dərbənd kiçik şəhər idi, əhalisi əsas eti-
barilə əkinçilik və maldarlıq, sənətkarlıq və 
ticarətlə məşğul idi. Dərbənd Qafqazda maraqları 
toqquşan Rusiya, Türkiyə və İran üçün müəyyən 
mənada öz strateji və siyasi əhəmiyyətini hələ də 
saxlayırdı. 

XVIII əsrin sonlarında Azərbaycanın digər 
şəhrləri kimi, Dərbənd də İranın hakimiyyətin-
dən azad oldu. Dərbənd sultanlığı bir tərəfdən 
Tabasaran dağətəyi silsiləsi Qaraqaytaqla, digər 
tərəfdən Quba xanlığı ilə həmsərhəd olan o qədər 
də böyük ərazisi olmayan xanlığa çevrildi.  

Xanlığın mərkəzi Dərbənd şəhəri feodal ara 
müharibələri vaxtı öz əhəmiyyətini saxladı. Şə-
hər 6 verst (7) 400 sajın uzunluğundan yüksək 
hasarla əhatə olunmuşdu. Şəhərin möhkəm dəmir 
darvazaları vardı.  

S.Qmelinin «Dərbəndi bir həmləyə almaq 
olmaz» fikri ilə razılaşmaq olmaz. Düşmən yaxın-
laşan kimi, yuxarı bürcdən verilən işarə ilə Narın-
qala qapıları bağlanır və şəhər alınmaz qalaya 
çevrilirdi. Sülh vaxtı hər darvazada xanın xəzinəsi 
nəfinə gömrük toplayan adamlar otururdular. 
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 S.Qmelin 11 ildən sonra, Dərbənd qalası-
nın Quba xanlığına birləşməsindən sonra şəhərdə 
olmuşdur. O, yazır ki, orada 4000 ev vardır. On-
ların içərisində Hind tacirləri də vardır (9). Əha-
linin sayı barədə Qmellinin verdiyi məlumat son-
rakı dövrlərin rəqəmləri ilə uyğun gəlmir. Bir 
məlumatda göstərilir ki, təkcə şəhərin orta hissə-
sində 4000-ə yaxın ev vardı. Deməli, şəhərdə hər 
ailədə 5 nəfər hesabı ilə 20 min nəfər əhali yaşa-
yırdı. Digər müasirin məlumatına görə, lazım 
gəldikdə Dərbənd xanlığı 5000-dən 6000-ə qədər 
piyada və süvari qoşun toplaya bilər. Göründüyü 
kimi, evlərin və ordunun sayı şişirdilir.  

Dərbənd 4 hissəyə bölünür: yuxarı, iki orta 
və aşağı hissə şəhərin Narınqala adlanan yuxarı 
hissəsində peyzaj və ornamentlə bəzədilmiş xan 
sarayı yerləşirdi. Burada hərəmxana, gözəl otaql-
ar və saraylar yerləşirdi. Bir təsvirdə dolğun Asi-
ya ev bəzəkləri, rənglərin məharətlə seçilməsi, 
nəqqaşlıq və sulu boyanın həmahəngliyi xüsusilə 
qeyd olunur. Sarayın ortasında səkkizguşəli ge-
niş hovuz vardır.  

1796-cı ildə rus qoşunun Cənubi Qafqaza yü-
rüşünün iştirakçısı olan V.Bakunina yazır ki, 
Narınqala şəhərin ən uca yeridir. Burada xan sarayı 
yerləşir. O, kifayət qədər gözəldir. Orada gözəl 
otaqlar, geniş qallereyalar vardır, ən orijinal odur 
ki, mənzillər divar naxışları ilə bəzədilmişdir (3).  

 Narınqalada şəhəri müdafiə edən qoşun 
yerləşirdi. Bu alınmaz qala üç bucaq şəklində 
tikilmişdi. Burada xan ailəsi, feodal əyanların və 
qulluq sahiblərnin ailələri yaşayırdılar. Qalaboyu 
9 kümbəz vardı. Qala şəhərin üzərində sanki 
hakim mövqe tutmuşdu. Qalanın altında yeraltı 
keçid vardı. Qüllələrin «zirzəmilərində barıt və 
top materialları saxlayırdılar». Qalabürcü yaxın-
lığında «xanbulağı» adlı içməli su mənbəyi var-
dı. Sarayın öz ərazisində isə mühasirə vaxtı əha-
lini su ilə təmin etmək üçün iki iri quyu vardı. 
Sarayın arxasında arxa divara yaxın yerdə quyu-
larda illik ərzaq saxlanırdı və bu uzun müddət 
mühasirədə qalan vaxt əhalinin ərzaqla təmin 
edilməsi üçün planlaşdırmışdı.  

Dərbəndin orta hissəsində yaşayan sənət-
kar, tacir və əhalinin digər təbəqəsi son dərəcə 
mehriban yaşayırdılar. Küçələr darısqal idi. Az 

miqdarda olan tikililər içərisində əzəməti ilə diq-
qəti cəlb edən məscid vardı. Şəhərin «Dubarı» 
adlanan aşağı hissəsi dənizə qədər uzanırdı. 
Burada əhali seyrək idi.  

XVIII əsrin 40-cı illərində İran və Cənubi 
Qafqazda feodal dağınıqlığı öz yüksək zirvəsinə 
çatdı. Azərbaycan xanlıqlarının yaranması feodal 
münasibətlərinin inkişafı yolunda labüd idi. On-
lardan biri də Dərbənd xanlığı oldu. 

Məlumdur ki, XVIII əsrin birinci yarısında 
Dərbənd xanlığı İran şahlığının hakimiyyəti al-
tında idi, dərin iqtisadi və siyasi böhran keçirirdi. 
Əhali şahın adamları və yerli feodalların ağır 
istismarına məruz qalırdı.  

Nadir şah dövlətinin süqutundan sonra Da-
ğıstanda yerli, hələ bir az əvvəl asılı kiçik siyasi 
qurumlar kimi fəaliyyəti göstərən feodal sülalə-
lər öz mövqelərini möhkəmləndirməyə başladı-
lar. Onlar İran dövlətinin nümayəndələrini hər 
yerdən qovdular. Yerli feodallar, xalq azadlıq hə-
rakatının uğurlarından istifadə edərək hakimiy-
yəti ələ keçirib, ölkənin müxtəlif yerlərində özlə-
rini müstəqil hakim – xan elan edirlər. A.Bakıxa-
nov yazır «İran qoşunu bu ölkədən çıxan kimi, 
hər vilayətdə biri digərindən asılı olmayan bir 
hakim peyda oldu» (2). Q.Ş. Mollazadə yazır ki, 
İran xanəndanları (Azərbaycan – S.A.Məmmə-
dov) bölündü, hər bir hakim müstəqil olmağa ça-
lışdı. Bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Dər-
bənddə də vəziyyət belə idi. Dərbənddə İran ha-
kimi öldürüldü və 1747-ci ildə burada Məhəm-
məd Hüseyn hakimiyyətə gəldi. Əlbəttə, bu 
dövrdə ara müharibələri Nadirin qarətçi siyasəti 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatına ağır zərbə 
vurmuşdu. Lakin xanlığın yarandığı ilk günlər-
dən etibarən təsərrüfatın bərpasına başlandı. Xü-
susən, XVIII əsrin 60-80-ci illərində xarici siyasi 
vəziyyət yaxşılaşdıqca sosial məsələlərin həlli ilə 
yoluna düşdü. 

Bu dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının 
aparıcı sahəsi yenə də əkinçilik və yarımköçəri 
maldarlıq idi. Dərbəndə üzümçülük xeyli inkişaf 
etmişdi. Azərbaycanın digər xanlıqlarında oldu-
ğu kimi, Dərbənddə taxılçılıq inkişaf etmişdi. 
Əhali xeyli buğda, arpa, çəltik, mərci, noxud və 
digər məhsul növləri yetişdirilirdi. Arxiv sə-
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nədində qeyd olunur ki, Dərbənddə qızılboya, 
zəfəran, pambıq məmulatı və müxtəlif cür meyvə 
yetişdirildi. Taxılı təkcə vadidə deyil, həmçinin 
dağın dolanbac yerlərində də əkir və bol məhsul 
əldə edirdilər.  

Azərbaycanın Qarabağ, Ərdəbil və digər 
xanlığlarında olduğu kimi, Dərğənd də mühüm 
qoyunçuluq rayonu idi. Burada cins qoyunlar yetiş-
dirildi, yüksək keyfiyyətli yun Rusiya manufaktura 
sənayesini təmin etmək üçün göndərilirdi.  

Dərbəndə əhalinin sayının artması şəhərdə 
və xanlıqda istehsalın artmasına kömək edir-
di.1736-cı ildə Dərbənddə 10 min nəfər əhali 
yaşayırdı. S.Q.Qmelinin məlumatına görə, yuxa-
rıda qeyd etdiyimiz kimi, XVIII əsrin 70-ci il-
lərində Dərbənddə 4000 ailə vardı.  

Dərbənddə xan mütləq hakim idi. İşləri 
Naib idarə edirdi, yüzbaşı, darğa, kətxuda və di-
gər «rəislər» ona tabe idilər. Müsəlman din xa-

dimləri aparıcı yeri tuturdular.  
Xandan asılı əhali kəndli - rəncbər, rəiyyət, 

həmçinin qullardan ibarət idi. Rəiyyət təhkimli 
kəndli təbəqəsinin daha çox sosial kateqoriyasını 
təşkil edirdi. Onların öz təsərrüfatları, xüsusi 
avadanlıqları, iş heyvanları vardı. Feodalların 
torpaqlarından istifadə edirdilər. Həmçinin onlar 
külli miqdarda vergi verir və mükəlləfiyyət icra 
edirdilər.  

Feodal asılı kəndlilərin digər qrupunu 
rəncbərlər təşkil edirdilər. Onlar şəxsən asılı 
kəndlilər idilər, öz sahibkarlarına təhkim idilər 
və ciddi istismara məruz qalırdılar. 

Xan və digər yerli hakimlər tərəfindən 
vergilərin artırılması, özbaşınalıq, zorakılıq istər-
istəməz xalqın həyatına səbəb olurdu.  

Beləliklə, müəllifin Dərbənd xanlığının 
sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə aid qısa icmalı 
bizdə bu haqda dolğun təsəvvür yaradır. 
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In the article on the basis of archival sources 
and literature is illuminated the social and 
economic history of the Turkic tribes of Derbent 
in the second half of the XVIII century. The 
main occupation of the province’s population 
was farming, cattle breeding, handicrafts and 

trade. The area was a place of constant clashes of 
strategic and political interests of great powers. 
Architectural monuments, rich and diverse 
nature of the region are also mentioned in the 
article. 

В статье на основании архивных источ-
ников и литературы освещена социально-эко-
номическая история тюркских племен Дер-
бента во второй половине XVIII в. Основны-
ми занятиями населения края были земледе-
лие, скотоводство, ремесло и торговля. Дан-

ная территория постоянно являлась месстом 
столкновения стратегических и политических 
интересов великих держав. 

В статье также говорится об архитектур-
ных памятниках, богатстве и разнообразии 
природы края. 
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MİRZƏ MÜSLÜM QÜDSİNİN “İRƏVANIN VƏSFİ”  
MƏSNƏVİSİ VƏ ONUN TƏRCÜMƏSİ 

 
ŞƏMSİ PƏNAHOĞLU

   

Açar sözlər:  Mirzə Müslüm, İrəvanın vəsfi, Təbriz, tərcümə, şair   

 
Key words:  Mirza Muslum, the praise of Iravan, Tabriz, translation, poet  
 
Ключевые слова: Мирза Муслим, похваление Иравана, Табриз, перевод, поэт 

Mиrzя Mцslцm Qцdsи obyektиv vя sub-
yektиv sяbяblяr цzцndяn Vяtяnиndя nяиnkи lazы-
mыnca юyrяnиlmяmиш, hяtta Шиmalи Azяrbaycanda 
яdяbиyyat tarиxиnя belя dцшmяmиш, Cяnubи Azяr-
baycanda иsя,  dиvanыnыn bиr яlyazma nцsxяsи mя-
lum vя mюvcud olsa da, tяdqиq edиlmяmиш чox 
samballы Azяrbaycan шaиrlяrиndяn bиrиdиr. O, za-
manыnыn tanыnmыш шяxsиyyяtlяrиndяn olmuш Hacы 
Mиrzя Aьasы Иrяvanиnиn atasыdыr. Qцdsи 1760-cи 
иldя (?) Azяrbaycanыn яn qяdиm шяhяrlяrиndяn bи-
rи Иrяvanda doьulmuшdur.  

Molokunovun “Sяfяrnamя”sиndяn mя-
lum olur kи, Hacы Mиrzя Aьasы Иrяvanи, Mиrzя 
Sяlиm Qцdsи Иrяvanиnиn oьludur. Gюrцndцyц 
kиmи, Mиrzя Mцslцm Qцdsиnиn adы bяzи mяnbя-
lяrdя Sяlиm kиmи getmишdиr. Yяqиn kи, bu hяr 
иkи sюzцn чox yaxыn sиnonиm olmasы vя xцsusяn, 
ərяb qrafиkasы иlя yazыlышlarыnыn, demяk olar kи, 
eynиlиyиndяn qaynaqlanmышdыr. Чцnkи fars dи-
lиndя Moslem kиmи иfadя edиlяn Mцslцm sюzцn-
dяkи m samиtиnиn aydыn yazыlmamasы o sюzцn 
Sяlиm kиmи oxunmasыna sяbяb olur.  

Bиr neчя kяlmя Щажы Mиrzя Аьасы Ирявани 
haqqыnda: Faиq Vяlи oьlunun Иran Иslam Res-
publиkasыnыn tяkcя Qum шяhяrи kиtabxanalarыn-
dakы qяdиm kиtablardan topladыьы materиallar 
яsasыnda qяlяmя aldыьы “Azяrbaycanыn gюr-
kяmlи Иslam alиmlяrи” (2, с. 42) яsяrиndя haq-
qыnda bяhs edиlяn 123 alиmdяn bиrи dя mяhz 
Hacы Mиrzя Aьasы Иrяvanиdиr. Bu bюyцk шяxsиy-
yяt Иrяvanda anadan olub, иlk tяhsиlиnи dя bu-
rada aldыqdan sonra Nяcяfи Яшrяfя kючцb, 

orada Molla Яbdцlsяmяd Hяmяdanиdяn dяrs 
alыb. 1800-cц иldя Иrяvana qayыdыb dиnи tяblиьat 
vя tяdrиs ишlяrи иlя mяшьul olubdur. Sonra Tяbrи-
zя kючцb, Tяbrиzdя az zaman ичяrиsиndя юz yцk-
sяk яxlaqы vя elmи иlя mяшhurlaшaraq Mollabaшы 
lяqяbиnя layиq gюrцlцb. Mяhяmmяd Mиrzяnиn 
шahlыьы dюvrцndя 14 иl yцksяk dюvlяt qulluьunda 
– dиnи vя dюvlяt ишlяrиndя чalышыb; шahыn mяslя-
hяtчиsи vя baş vəziri olub. Elmя, sяnяtя vя иrfa-
na qayьыsы иlя seчиlиb: Шeyx Mahmud Шяbцstяrи-
nиn Шяbцstяr шяhяrиndя Gцlшяn baxчasыndakы 
mяzarыnы tяmиr etdиrиb, цzяrиnи mяrmяr daшlarla 
gюtцrtdцrmцшdцr. Юmrцnцn sonlarыna yaxыn ye-
nиdяn Nяcяfя kючцb vя 1850-cи иldя Kяrbяlada 
vяfat edиb. Ruhu шad olsun.  

Hяlяlиk Mиrzя Mцslцm Qцdsиnиn bиr 
“Dиvan”ы haqqыnda яlиmиzdя mяlumat var. Bu 
dиvanыn mцkяmmяllиyи belя bиr fиkиr yцrцtmяyя 
яsas verиr kи, шaиrиn hяlяlиk elm alяmиnя mяlum 
olmayan dиgяr dяyяrlи яsяrlяrи dя mюvcud ol-
muшdur.  

Яzиz Dюvlяtabadиnиn Fars dиlиndя yazыl-
mыш “Qafqazda fars dиllи шaиrlяr” (1, с. 273) яsя-
rиndя Mиrzя Mцslцm Qцdsиnиn “Dиvan”ыnыn 
bиr nцsxяsиnиn Tяbrиz шяhяrиndя Hacы Mяhяm-
mяd Naxчыvanи kиtabxanasыnda 2814 saylы шиfrя 
иlя qorunduьu gюstяrиlиr. Bu nцsxя 23x16 юlчц-
lц olub, 150 sяhиfяdяn иbarяtdиr. Hяr sяhиfяdя 
18 beyt mюvcuddur. Bu dиvan Mиnacatdan 
(yaradыcы, yaradыlmыш vя иlahи ehkamlar haq-
qыnda qяsиdяlяr), Nяtdяn (Peyьяmbяr (s)-иn 
vяsfи), fяxrиyyяlяrdяn (шaиrиn юzц vя шяxsиyyяtи 
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haqqыnda bиrbaшa vя ya dolayыsы иlя mяlumat 
verяn шeиrlяr), qяsиdяlяrdяn (zamanыnыn hakиm 
vя vяzиrlяrиnиn tяrиfиndяn), mяrsиyyяlяrdяn 
(mцqяddяslяrиn vя bюyцklяrиn facияlяrиndяn vя 
vяfatыndan), tarиxи vя tяbии hadиsяlяrиn mahиy-
yяtиndяn bяhs edяn dиgяr шeиrlяr, elяcя dя, fars-
ca, tцrkcя vя ərяbcя mяsnяvи vя qяzяllяrdяn 
иbarяtdиr. Bяzи шeиrlяrиn яvvяlиndя edиlmиш “Mиn 
kяlamи muharrяrяtu Qudsи” (Qцdsиnиn 
шeиrlяrиndяn) qeydиndяn mяlum olur kи, bu яsяr 
mцяllиfиn nяstяlиq xяttи иlя юzц tяrяfиndяn yazыl-
mыш nцsxяdиr.  
 
“Dиvan” aшaьыdakы fяlsяfи beytlя baшlayыr:  
Be ezze an ke kяsan ra be fяьr шahи dad, 
Ke nяьse feyz bovяd яz ьosure estedad (4, s.1). 
(Kиmиnя yoxsulluqda шahlыq baьышlandы, 
Mahиyyяtя varmadan kиm tam feyzlяndи.) 
 

Иlk beytиn bиrиncи mиsrasыndan bиr чox 
mяnalar яxs etmяk olar. Onlardan mцhцmц 
budur kи, bu mиsranыn mцяllиfи чox mюmцn bиr 
шяxsdиr vя hяr шeyиn mяhz Иlahиdяn olduьuna, 
onun иstяyи цzяrиnя meydana gяldиyиnя иnanыr 
vя hяtta yoxsulluьun (иlk gюrцnцшdя xoш olma-
yan bиr durum) Onun tяrяfиndяn baьышlandыьы 
иnancыnы daшыyыr. Иkиncи mяna иnsanlыqla-kamиl 
иnsan anlayышы иlя baьlыdыr. Vя zяnnиmиzcя “yox-
sulluq padшahы” иfadяsи sюzgяlиши ишlяnmяmиш, 
bяlkя, “иnsanыn daxиlи alяmи, иnancы, dцnyagю-
rцшц, qяnaяt sahиbи olmaqla hяr cur sыxыntыlar-
da шцkran sahиbи olmasыna davam etmяsи kиmи 
cяhяtlяrlя yoxsul vя ya varlы olmanыn юnяmlи 
olmadыьы, яksиnя mяnяvи ucalыqla, Tanrыya ta-
pынmaqla, иnsanи dяyяrlяrи uca tutmaqla da 
yoxsulkяn padшah olmaq olar, yяnи иnsan ruhи 
vя mяnяvи tarazlыьыnы qoruyub saxlayar” kиmи 
dopdolu bиr mяna yцkц иfadя edиlmишdиr.  

Beytиn иkиncи mиsrasы яslиndя bиrиncи mиsra-
dakы иdeyanыn-fиkrиn bиr az daha aчыlmasыna xиd-
mяt edиr: hяyatы tam dяrk etmяdяn ondan mц-
kяmmяl zюvq almaq olmaz, yяnи иnsan hяya-
tыnыn mяnasы onun sяadяtиndяn, xoшbяxtlиyиndяn 
asыlыdыrsa, bu xoшbяxtlиk mяhz dцnyanы saьlam 
bиr шяkиldя olduьu kиmи dяrk etmяyя baьlыdыr.   

Mиrzя Mцslцm Qцdsиnиn ərяb, fars vя 
tцrk dиllяrиndя yazdыьы mцkяmmяl forma vя 

aьыr mяna yцkцnя malиk olan mяnzum яsяrlяrи, 
onun bu dиllяrи vя onlarыn иncяlиklяrиnи mцkяm-
mяl bиlmяsиnиn gюstяrиcиsиdиr. Dюvrцnцn bu цч 
vacиb lиsanыnы dяrиndяn bиlmяsи иsя onun ensиk-
lopedиk bиlиk sahиbи olmasыna иmkan vermишdиr.  

Qцdsиnиn “Dиvan”ы haqqыnda bяhs edяn 
Иran alиmи, Tяbrиzlи Sяmяd Sяrdarиnиya 2001-cи 
иldя Tehranda fars dиlиndя nяшr etdиrdиyи “Иrя-
van mцsяlmanlar yurduymuш” (3, с. 3) яsяrиndя 
Иrяvanыn tarиxиnи araшdыrarkяn zaman-zaman 
Qцdsиnиn “Dиvan”ыndan mиsallar gяtиrmиш, kиta-
bыn sonunda иsя onun “Иrяvanыn vяsfи” mяs-
nяvиsиnи bцtюvlцkdя oxuculara tяqdиm etmишdиr.  

M.M.Qцdsиnиn “Иrяvanыn vяsfи” mяsnяvи-
sи “Dиvan”da getmиш яsяrlяrи ичяrиsиndя xцsusи 
yer tutur.  

“Иrяvanыn vяsfи” mяsnяvиsиndяn 
gюtцrdцyцmцz bиr beytя dиqqяt yetиrяk: 

 
Qoшayяd dяr чo bяr яhle tяvafeш, 
Mяlяk gяrdяd moьиme etekafяш (5, s. 65). 
(Onun qapыsы иman яhlиnя aчыq olar, 
Bura gиrяn tяklяnmиш mяlяk olar.) 

 
Gюrцndцyц kиmи, beyt kamиllяшmяyя 

яsaslanan Sufи fяlsяfяsиnя, tяrkиdцnyalыьa, tяk-
lяnmяyя (xamuшluьa) ишarяdиr. Yяnи иnsan mя-
lяk sяvиyyяsиnя qalxa bиlяr vя qalxmalыdыr. Bu 
beytиn fяlsяfи aчыqlamasыndan baшqa, шaиr hя-
mиn mяkanыn (mяscиdиn) иrfanи dяyяrиnи dя чox 
poetиk bиr dиllя иfadя etmишdиr. 

Цmumиyyяtlя, 300 бейтдян ибарят олан 
“Иrяvanыn vяsfи” mяsnяvиsи o qяdяr яhatяlи yazыl-
mышdыr kи, onu oxuyan hяr bиr kяs Иrяvanы, onun 
тарихи, жоьрафийасы, mяdяnиyyяtи, иqtиsadиyyatы, tя-
bияtи, иnsanlarы вя диэяр bцtцn sяcиyyяvи xцsusиy-
yяtlяrи иlя tяsяvvцr edя bиlиr. Oxucu sankи o dюvr 
Иrяvanыnы sяyahяtя чыxыr vя hяr шeyи юz gюzlяrи иlя 
gюrцr. 

 Vяtяnиnи sonsuz mяhяbbяtlя sevяn vя 
dцnyanы иnsana bяnzяdяn шaиr, onun ruhunun 
mяhz Иrяvan olduьu qяnaиtиndяdиr. Иrяvanыn 
yerlяшdиyи яrazиnиn xoшbяxtlиkdяn чox mцшяrrяf 
olduьu цчцn adыnыn Чuxursяяd (Xoшbяxtlяr dи-
yarы) olduьunu bяyan edяn Qцdsи, onun varы-
nыn-dюvlяtиnиn sonsuz olmasыnы qиymяtlи vя bя-
rяkяtlи torpaьы иlя яlaqяlяndиrиr, Иrяvanыn yeral-
tы vя yerцstц nemяtlяrиnи sadalayыr, torpaьыnыn 



AZƏRBAYCAN TARİX QURUMU – TARİX VƏ GERÇƏKLİK – 2012 
 

THE HISTORY & REALITY – 2012 
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ – 2012 

 

33

яsasяn demyя olduьunu, ona sяpиlяn bиr ovuc 
toxumun sonsuz mяhsul verdиyиnи vurьulayыr. 
Шaиr Vяtяnиnиn Araz vя Zяngи чaylarыnыn шиrиn 
suyundan, чoxsaylы qollarыndan, onlarda olan 
яsrarяngиz balыqlardan, bu balыqlardan dцnya-
nыn dюrd bиr tяrяfиnя иxrac edиlmяsиndяn vя 
onun bцtцn Иran vя Rum ellяrиnиn sцfrяlяrиnи 
sцslяmяsиndяn, чay qollarыnыn bцtцn Иrяvanы 
bцrцmяsиndяn, arx vя bulaqlarыndan, cяnnяtи 
xatыrladan baь vя baxчalarыndan, burdakы 
mцxtяlиf heyvan, bиtkи, quш, arы, aьac nюvlяrи vя 
meyvяlяrиndяn, onlarыn юzяllиklяrиndяn, иsteh-
sal olunan шиrnиyyat nюvlяrиndяn, hяr bиrи “vц-
sal kцчяsиn andыran” mяhяllяlяrиndяn, mюhtя-
шяm kцчяlяrиndяn vя onlarыn hцcrяlяrиnиn gю-
zяllиyиndяn, Qыrxbulaьыn zцlal чeшmяsиndяn, 
Sяfaxan vя dиgяr bazar, xan, karvansaralarыnын 
gюz oxшamasыndan, onlarыn Hиnd vя Turan 
mallarы иlя dolu olmasыndan, burada hяr cцr 
чeшиdlи mallarыn bolluьu vя ucuzluьundan, 
иrfan mяbяdи olan Xan mяscиdиnиn genиш maddи 
vя mяnяvи tяsvиrиndяn, hakиmlяrиnиn quruculu-
ьundan, Иrяvan qalasыnыn xяyalыn belя aшa bиl-
mяyяcяyи bцrclяrиndяn, “zцmrцd” meшяlяrиnиn 
mяnzяrяsиndяn, Sяhяnd vя Mишab yaylaqlarы, 
Gюyчя gюlц vя yaylaьыnыn sяfasыndan, onlarыn 
“bal-qaymaьыndan”, abи-kюvsяr suyundan bиr 
damcы dadanыn meyиn tamыnы unudacaьыndan, 
Aьmanqan vя Elaks daьlarыnыn яzяmяtиndяn, 
onlardan axan mиnlяrlя чeшmяlяrиndяn, яhalиsи-
nиn xoшxasиyyяtlи, elmя, tяhsиlя meyиllи, aьыllы, 
aьыr vя tяdbиrlи olmasыndan, qonaqpяrvяrlиyиn-
dяn, Xяlxяl gюzяllяrиndяn, ruha qиda verяn vя 
яslиndя dava-dяrman olan abu-havasыndan, 
fяsиllяrиnиn vяsfиndяn, tцkяnmяz mяhsulundan, 
“oьrularы sяnяtlяrиndяn edяn saray baxчala-
rы”nыn sяfasыndan, hцndцrlцyцndяn Gцnяш ишы-
ьыna meydan oxuyan aьaclarla bяzяnmиш sa-
raylarыndan vя s. vя s. bиr sюzlя, hяr шeyиndяn 
hяm dя шeиrlя чox poetиk vя obrazlы bиr шяkиldя 
bяhs edиr. Yerи gяlmишkяn Шяrur adlы mahal-
dan, onun xцsusиyyяtlяrиndяn, adыnыn etиmolo-
gиyasыndan sюz aчыlыr. Bundan яlavя, mяsnяvиdя 
dиdaktиk-nяsиhяtamиz, fяlsяfи vя ayrы-ayrы elm 
sahяlяrиnя aиd olan bиr чox maraqlы fиkиrlяr dя 
юz яksиnи tapmышdыr. 

Цmumиyyяtlя, “Иrяvanыn vяsfи” mяsnяvи-
sиnиn Иrяvan шяhяrиnиn vя Чuxursяяd vиlayяtиnиn 

tarиxи vя mяdяnиyyяtиnи araшdыran tяdqиqatчыlar 
цчцn dяyяrlи bиr qaynaq olacaьыna иnanыrыq.    

Bцtюvlцkdя шaиrиn “Иrяvanыn vяsfи” mяsnя-
vиsиnиn tяrяfиmиzdяn Fars dиlиndяn Azяrbaycan 
dиlиnя tяrcцmя edиlmяsи vя яtraflы tяdqиqи, elяcя 
dя, “Dиvan”ыnыn иlkиn araшdыrыlmasы onu gюstяrиr 
kи, Mиrzя Mцslцm Qцdsи fяzиlяtlи bиr шaиr olmaq-
dan baшqa, hяm dя hиkmяt sahиbи bиr zat olmuш, 
dюvrцnцn elmlяrиnя dяrиndяn yиyяlяnmишdиr.  

M.M.Qцdsиnиn “Dиvan”ыnыn бцтювлцкдя 
ana dиlиnя tяrcцmяsи, яtraflы tяdqиqи, шяrhи vя 
nяшrи шaиrиn яdяbи-bяdии yaradыcыlыьыnы юyrяn-
mяkdяn savayы, hяm dя, onun dюvrцnцn vя bu 
dюvrdяkи gedяn яdяbи, mяdяnи vя tarиxи proses-
lяrиn daha dяrиndяn иzlяnmяsиnя иmkan verя-
cяk, Иrяvan шяhяrи vя bцtцnlцkdя Чuxursяяd vи-
layяtи haqqыnda tяzя, там, orиjиnal vя etиbarlы 
bиr tarиxи mяnbяnи ortaya чыxaracaq, yenи bиr 
mяdяnиyyяt иncиsиnи яdяbиyyat vя mяdяnиyyяtи-
mиzя qovuшduracaqdыr.  

M.M.Qüdsi İrəvaninin “Tousife İrəvan” 
(“İrəvanın vəsfi”) məsnəvisinin qədim  türk 
yurdu İrəvanla bağlı yeni bir mənbə olaraq bö-
yük maraq doğuracağını nəzərə alaraq onun tər-
cüməsini təqdim edirik:   

 
Mirzə Müslüm Qüdsinin  

“İrəvanın vəsfi” məsnəvisi  
(Fars dilindən tərcümə) 

                      
Yer üzü Şərqdən Qərbə, heç şübhəsiz, 
İnsanın cismi kimidir bir fərqsiz. 
O üzdən ki, bədən cana möhtacdır, 
Bu bədənin ruhu məhz İrəvandır. 
Onda ki, səadət tutmuşdur qərar, 
Ondan adın  Çuxursəəd qoydular. 
Fələkdən nə qədər ad nazil olsa,  
Dünyada ona tay tapılmaz əsla. 
Xoşbəxtlikdə o qədər ki müşərrəf, 
Vilayət adın ondan almış, əlbət. 
Çün qızıldan qiymətlidir torpağı,  
Bəs ondan törəmiş dövləti, varı.  
Gümüşdən qiymətli bir içim suyu, 
İnsana can verər bu su, doğrusu. 
Torpağının hər qarışı qazılar, 
Tanrı sənəti mədənin andırar. 
Birisi canın qoya bu  ölkəyə,  
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Sahib olar çoxlu vara-dövlətə. 
Kimsə bir ovuc yerə toxum səpər,  
Ondan sonsuz qədər məhsullar dərər. 
Hər qarışı bərəkət torpağının, 
Tükənməzdir il boyu məhsulunun. 
Torpağınin demyədir hər parçası, 
Bir çaya deyil möhtac tüm bucagı. 
Araz nəhri qollarsız Araz deyil, 
Dəryaya qovuşmasi yaxın deyil. 
Var suyunun şirinliyi bu sayaq, 
Saysız qollarından deyildir uzaq. 
Kimsə ona sahib ola bilməzdi, 
Gər İrəvan bunu rəva görməzdi. 
Hər yaz geniş çölləri başdan-başa,  
Yağış sularından olar tamaşa.  
Qış gələndə dagları sonsuz qardan, 
Gümüş kimi bərq vurarlar uzaqdan. 
Bu yerlərin misilsiz ab-havası, 
Insanın başından alar həvəsı. 
Saray baxçaların sonsuz səfası, 
Oğrunu sənətdən eylər, qısası. 
Məhlələri vüsal kuyun andırar, 
Pərişan qəlblərin şamın yandırar. 
Qədim şəhrin  möhtəşəm hər küçəsi, 
Cənnət bağının, san, bir nişanəsi. 
Ürəkləri ovlayan bir şəhər bu, 
Sinələri oxşayan bir məkan bu. 
Yarandığı gündən bu günə kimi,     
Görməmiş siması xəzan nəsimi. 
Qırxbulağın zülal çeşməsi axar, 
Abi-kövsər kimi hər yerdən keçər.  
Kimsə suyundan bir qurtum gər dadar,     
Meyin tamın həmən o an unudar. 
Uca sarayları ağaclarından, 
Günəş işığına oxuyar meydan. 
Ağac budaqları bir tavus kimi, 
Başında oluşan bir çətir kimi. 
Hər tağının günəşli işləməsi, 
Üfüqdə günəşin bir nişanəsi.  
Hər kimi tutsa İrəm paxıllığı, 
Xatirindən pozular rahatlıgı. 
Suyu şuxluqdan, elə bil, gülər, 
Can evindən qəmi, kədəri silər. 
Cənnət məkanıdır ab-havası, 
Ruha qida verər zövqü səfası. 
Əbədi həyat ağacıdır, sanki, 

Qocalığında da bar verər çünki. 
Eyş və işrət saçan bu saraylarda, 
Naxoşluq ürəkdə heç olmaz peyda. 
Gər son zamanlar düşmüş fitnə-bəla, 
Qiymətli nüfuzu olmuş mübtəla. 
Əmniyyətini Xuda var eyləsin, 
Qönçə dodağın gülümsər eyləsin. 
Bazarı, xanı və karvansarası, 
Gül üzlü gözəllər onun səfası. 
Əhli dünyagörmüş bu uca yerin, 
Cümləsi yaranışıdır göylərin. 
Buralarda tədbirlidir hər bir kəs, 
Öz qismətini arar, yazar hər kəs. 
Camaat ölkəsi tək xoşsifətdir, 
Əhali elmə qarşı xoşxilqətdir. 
Yaranışının gözəllik mizagı, 
Xatırladır Səfaxan çarbazarı. 
Dükanı, pasajı xatir oxşayan, 
Gözəl hücrələri əcəb xoşməkan. 
Hind Turan malları ilə dop-dolu, 
Rum və İran mallarının çox bolu.   
Burda hər cür ucuz mallar satılar 
Alış-satış hər zaman rəvac olar. 
Meydanının kənarları hüdudsuz, 
Səfasıdır necə hədsiz-hüdudsuz. 
Xan məscidinin bakirə fəzası, 
Cənnət bağı parçasının səfası. 
Yerdəki daşları dür kimi parlar, 
Hər baxan baxışa bir ruh bağışlar. 
İşlənmiş beytinin həqqi hörməti, 
Riqqətə gətirər, inan, abidi. 
Əgər kimsə burda edə ibadət, 
Tərk etməz buranı bir daha, əlbət.  
Göz sataşsa mehrab tağına əgər, 
Onu görməkdən, inan ki, məst edər.  
Üfüqün hər bir tərəfindən, sanki, 
O tağa məhəbbətlər yağar, bil ki. 
Qaşının çatmasının işarəti, 
Nakam ürəyə şəfadır xilqəti. 
Aliliyindən hər bir güşəsinə, 
Ay, Günəş nur qondurar şüşəsinə.  
Qübbəsinin firuzədəndir rəngi, 
Boynundakı daş-qaş kimidir, sanki. 
Minarəsi-boyu uca ümidlər, 
Bu çal kişinin əsasına bənzər. 
Gül dəstələrinin lətafətindən, 
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Açarlar yep-yeni güllər ətrindən. 
İman əhlinə qapısı açılar, 
Bura girən təklənmiş mələk olar. 
Bir kimsə görməmiş onun bəlasın,  
Rəhmətlər olsun qoyana binasın. 
Xəyal aşa bilməz özəl bürcləri, 
İnsan tuta bilməz burda heyrəti. 
Qalası dünyadan tamam ayrıdır, 
Belə bürclü hasar harada vardır? 
Tikilişidir dünyada əvəzsiz, 
Bərklikdə zərbülməsəl oldu, şəksiz. 
Uca imarətləri zər-zinətli, 
Qəsrinin mənzərələri ləzzətli. 
Zəngi çayının vadisi, xüsusən,  
Xavərnak qəsridir sanki, deyəsən.  
Çayının səfası ilə qəsrləri, 
Əlçatmazlıq təsdiqidir rəmzləri.  
Zəngi çay deyil, cənnət bulağıdır, 
Aynası gözəlliklər soragıdır. 
Adı dillərdə onun dastan oldu, 
Bu səbəbdən də adı Zəngi oldu. 
Mənbəsindən ta ki, uzaq çöllərə, 
Suyunun qətrəsi getməz hədərə. 
Onun saf suyu dür kimi parıldar, 
Nisan qətrəsi tək od tutar yanar. 
Suyu içindəki saysız balıqlar, 
Dalğalardan  parça-parça tək olar. 
Üzündəki saysız ördək və qazlar, 
Ovçu və şahinlərdən kənar üzər. 
Burada ab-hava ənbər kimidir, 
Körpünün dörd yanı cənnət kimidir.  
Zəngi ətrafının yaşıl fəzası, 
Sanki, Avropanın olan nəşəsi. 
Göz oxşadıqca gülür yer elə bil, 
Harda var belə gözəllik, onu bil. 
Çəməndə xoş güllər, səbzələr içi, 
Yelpazə çəkər hər an Səba yeli. 
İnsanı şövqü-həvəsə hökm edər, 
Ruhu və canı  əyləncəyə çəkər. 
Agil bilə bilməz harda otursun, 
Güllərdən hansının ətrini alsın. 
İşrət səfa məclisi dolub daşar, 
Zövq,əyləncə və gülüş başdan aşar.  
Hər kim burda baharda getsə bağa, 
Xəzanında yüz yaz açar uçmaga. 
Qala ətrafında söyüdlük bağı, 

Ərən bağçasının eşsiz misalı. 
Yaşıllıqlarının hər bir parçası, 
Arxlarladır aşiq-məşuq misalı. 
Sərvin, ağcaqayının rişəsindən, 
Ab-kövsər su axar çeşməsindən. 
Zülal suyu yaşıllıqları bəzər, 
Göy çəmənləri, sanki, fərşə bənzər. 
Küknar söyüd ilə olmuş qol-boyun, 
Narbəndlər başdan ayağa bir oyun. 
Yasəmənlər kölgəsilə əl-ələ, 
Hər birinin altı ayrı mənzərə. 
Gülüstanı bir zümrüd parçasıdır, 
Qırmızı söyüdü mərcan daşıdır. 
Yaşıllıqlarında eşq dolu otlar, 
Səfaları ilə qəlbləri oxşar. 
Bülbülünün fəğanı yaxın qəlbə, 
Şəlalə səsi edər axın qəlbə. 
Cana can verər sərvinin nihalı, 
Azadlığı əldən alar xəyalı. 
Söyüd budaqları, sanki, bir Məcnun, 
Leyli saçları tək olmuş didərgin. 
Şəhər bağçasından bir az aralı, 
Əsən külək, sanki, Səba misalı. 
Ulu böyüklərin təb dünyası tək, 
Yan-yörəsi çox da genişdir, gerçək. 
Yenişli-yoxuşlu bütün hər yanı, 
Cənnət misalı tək səfa bagları. 
Bağçaları Misir bağları tək, 
Dadlı tamlı meyvələr verər qəşəng. 
Dadanlar bu meyvələrin dadından,   
Olarlar çox uzaq bir daha qəmdən.  
Dadı yüz kam ləzzət verər insana, 
Bal dadı ondan heç düşməz uzağa. 
Qızılı almalarının ətrindən, 
İnsana ruh bağışlar ləzzətindən. 
Ruhu, lətafəti canlı kimidir, 
Bağban yetirdiyi daru kimidir. 
Ayaması Qoşazənəxdanlıdır, 
Dəribən yenməsi daha tamlıdır. 
Narı dodaqlara təbəssüm qoyar, 
Dadından dünyada kimsəmi doyar? 
Ləzzəti fərəh bəxş edər aləmə, 
Bağların büsatın yayar aləmə. 
İçi, sanki, balla şərbətlə dolu, 
De ki, şərab şüşəsidir dop-dolu. 
Meyvələrinin nur parlaqlığından, 
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Danələri olar kənardan əyan. 
Yeyliməsi insana qüvvət verər, 
Həyat mənbəyi tək ona güc verər. 
Gül, parıltıdan haldan-hala düşər, 
Bağ onun ətrindən gülaba dönər. 
Armud düşkünlərə bir əlac olar, 
Bostan şənliyinə bir saqi olar. 
Qəndli budaqları qızıla bənzər, 
Dolu sürahiləri bal və şəkər. 
Qaranlıqda o çəmənlərdə gecə, 
Damlası şam tək işıq saçar necə. 
Şirinlə lətafət araya gəldi, 
Ondan armud adı dünyaya gəldi. 
Parlaqlıqda meylər ilə yarışar, 
Gözəllərlə bir arada sayrışar. 
Ətəkləri tavus quyruğu kimi, 
Heyva sarılığı çırağban kimi. 
O vadinin quruluşu, sanki, Tur, 
Ağacların rəngi bir behişti-nur.  
Cənnət ağacından başqa heç biri, 
Bu heyvalar qədər verəmməz barı. 
Gözəl şəmailli Yusifin ətri, 
Bir neçə mənzildən alınar ətri. 
Yetməz barın qaldırmağa budağı, 
Torpaq olmuşdur onun səcdəgahı. 
Bülbüllərin qəmli şaqraq səsləri,  
Paran-parça edər duyan qəlbləri. 
Təzə əriyi gözəl bir qız kimi, 
Yanağın al ilə süsləmiş kimi. 
Səhər vaxtı günəş üfüqdən parlar, 
Yanar ağac kimi  parıltı saçar. 
Kaftanı çün bədəninə təng gəldi, 
Təpələri zəfərana döndərdi. 
Bir anda hər şey öz yerini aldı, 
Buluğ sərhəddinə özü ucaldı. 
Hər tərəfdən onu arzu edərlər, 
İstək, arzular baş alar, gedərlər. 
Bu xoş mənzərənin çox şövqü olar, 
Bundan çoxlu istəklər peyda olar. 
O ərik deyildir, gözəl, vüqarlı, 
Budaqda meyvədir dolu nabatlı. 
Hacət yoxdur ona tərəf getməyə, 
Və ya azar edib dərdin çəkməyə, 
Aşiqlərin o vəfalı məşuqu, 
Özü düşər, sevindirər aşiqi. 
Saflığından tumu nəmayan olar, 

Huri vücudu, sanki, əyan olar. 
Vəsfin əgər etmək istəsə bir kəs, 
Dadlara bələd olmalıdlr bəs. 
Adını dilinə ğətirsən əğər, 
Şəkərdən dodaqlar yapışar məğər. 
Üzümlərinin rəngarəngliyindən, 
İstəklər qarışar onun əlindən. 
Parlaq ulduzlara tarması bənzər, 
Ətəkləri tər-təmiz, altı ğülzar. 
Saysız salxımından nəşələr yağar, 
Dünya onun eşqinə tərif söylər. 
Gözəl salxımına nəzər edə kəs, 
Baxışından ol şəxs həmən olar məst. 
O nəfis noğulun şəffaflığından, 
Nəfis zay olar giriftarlığından. 
Nəşəni üstələmiş dadı ilə, 
Bir mey mənbəsidir salxımı ilə. 
Təminin ləzzətindən kam alar nuş, 
Şirinlik dünyası olar fəramuş. 
O tapılmaz noğula düşsə kölğə, 
Ağırlığa dözməz, su olar, bəlkə. 
Dadlı tamı onun rənginə sığmaz, 
Lətafəti tum fəzasına sığmaz. 
Zənginin kənarı, dərə bağları, 
Dörd tərəfdən xatırladar bulvarı. 
Fələyin kəhkəşanıdır bəzəyi, 
Çün burdan alarlar həmən ənbəri. 
Onun kamalına tam bir nişanə, 
Ağıllar onunla yetişər kama. 
Qüdrəti hiyləsiz pərgar yaratdı, 
Bağçalardan Zəngar xətti yaratdı. 
Həndəsi gözəlliklərin ziynəti, 
Gümüşü arxla bəzədi xilqəti. 
Hər bir bağın var cənnətə oxşarı, 
Zəngidən çox arxlar onun axarı. 
Hərəsi bir çeşmə içməli suyu, 
Gecədən alarlar qara-qorxuyu. 
Ceşmə nuru Günəş işığı qədər, 
Topa buludlardan görünər məgər. 
Ağıl gücü ilə canı dərk edə, 
Mümkünsüzdür gözlər onu dərk edə. 
Su sadəliyin isbatı vardır, 

... dandır ki, dəlili vardır. 
Xəlxəl gözəlləri xoşsifət olar, 
Buzun aynasından həm gözəl olar. 
Ağac boyları huri qaməti tək, 
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Baxan ürəklərə nur verər gerçək. 
Tuba misal agacın hər guşəsi, 
Xoşavaz quşların saysız yuvası. 
Sərməstlər dövrəsində büsat qurar, 
Başların çiyninə qoyar uyuyar. 
Söyüdlər sərvləri qucmuşlar, bax elə, 
Aradan Ay, Gün nuru sızmaz belə. 
Hər kəs onun ləziz dadına yetər, 
Şəkər neyinə üzü qarə yetər.  
Tut ağacının say-hesabsız qolu, 
Çəmənin olmuşlar ipək örtüyü. 
Yaşıl yarpaqları mənzərə açmış, 
Budaqları zümrüd tablo yaratmış. 
Tut adlı şəkərli noğulu çoxdur, 
Tərifin yetirmək imkanı yoxdur. 
Noğulunun ləzzətin Səba ölçər, 
Xoşluğunu gəlinlər nisar eylər. 
Onun şövqi məzəsinin şənliyi, 
Qənd ilə adam ondan alar tərliyi. 
O, bir huri bakirənini məməsi, 
Şərbət kamıdır ürəyə nəşəsi. 
Ballı südü ilə cocuğa məlhəm, 
Beşik zəifinə bir odur məlhəm. 
O tapılmaz noğula düşsə nəzər, 
Şəffaflıqdan ərir, suya dönər. 
Lütfün gözü ilə, bax, necə haldır, 
Bir baxmaqla hasil olan kamaldır. 
Hər yanıyla o qənd parçası yanar, 
Ulduzlar tək birlikdə də parıldar. 
Baldır, süddür tərliyindən təzəsi, 
Kamlar hasilə yetirər nəşəsi. 
Noğlunun ətəyindən sürüşməsi,  
Budağına zərər verməz düşməsi, 
Gər hüsnü insana bir sevincdir, 
Pulla alınması rəvac deyildir. 
Bazarı hər  ləyaqət sahibinin, 
Məskənində olar kasad onun. 
Məxsusən, dünya vəzinnən ölkənin, 
Bilgisi süst ola ölkə əhlinin. 
Qələm ki, baxçanın vəsfindən yazar, 
O yazının hər sətrindən bal axar. 
Bax ki, suyun dəyişən qüdrətinə, 
Nəbat butə bal olar qüvvətinə. 
Sənayedə var olmayan ölkənin, 
Torpağından qənd olar hasil, yəqin. 
Nazlı dilbərlərin sözü kimi, 

Həyat bağışlar cana özü kimi. 
Onda gülabla qənd vüsala yetmiş, 
Sonda xam şəkərin dadını vermiş. 
Qəndin gərçi nəşəsi olur da çox, 
Nə yazıq onun qədər fərahı yox. 
Del ki təzə qəndin eşqinə düşər, 
Dadının atəşi ciyərə düşər. 
Bitki eşitsə zülalın balını, 
Tilsimin şüşəsi sanar  malını. 
İncəliyindən bir uşaq kimidir, 
Dodaqları cocuq təbəssümüdür. 
Sözlərini gözləri ilə söylər,  
Özündən təzə qənd olurmu məgər? 
Yeyə onu, olmamış hasil, xəyal, 
Ürək parçalanar, üz verər məlal. 
Birəcik uşaq kimi o nazpərvər, 
Azca tozdan olar dərdli o sərvər. 
Bıçaq parıltısı tək üzə düşər, 
Şəkər tək çilənər, axar da, gedər. 
Yanında bıçağın çəkilməz adı, 
Yazılar varlığına anda adı. 
Nur səsi əgər ona əyan olar, 
Sanasan, Turi-sina yeksan olar. 
Musaya çox da vacib olmuş bu iş, 
Ol vadidə nəleynini çıxarmış. 
Ud, mişki yetişdirən çəkər cəfa, 
İyindən ətrafı alarlar səfa. 
Hər yerdə o yaşasa, salsa məskən, 
Ətrindən o yerlər olarlar gülşən. 
Ancaq Misirli lütf üzlü Yusif, 
Züleyxa mehrinin qurbanı Yusif, 
Bir anda dost əğyarından ayrılar, 
Zindanlar qəminə giriftar olar. 
Qəm yemə, nədən ki, qəm ağladandır, 
Zindandan çıxanlar əziz adamdır. 
Əzm yazını alar, yenidən yazar, 
Yazılmışı qurdlar əlilə pozar. 
Onun ətrafı yaylaq mənzərəsi, 
Meydən sonra olan həyat nəşəsi. 
Gözdə görünər hər kəsə möcüzə, 
Burda hər bir tərəf özü möcüzə. 
Ərz ki, gövhər ətəyindən ayrılar, 
Uzaqlıq, sanasan, bir yaxın olar. 
Dörd tərəfi yaylaq dağları sarmış, 
Elə bil, dörd daşı olan daşqaşmış. 
Bir tərəfdə onun Ağmanqan dağı, 
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İran şahlarının bəyən oylağı. 
Vəsfinə bəsdir ki, xaması onun, 
Namələrə olmuş ünvanı onun. 
Oradan bir adlı-sanlı istəsən, 
İşrəti natamam olmaz biləsən. 
İstək yapışar hər kəs yaxasından, 
Çəkər bura İran uzaqlarından. 
İşrətin büsatın qurarlar burda, 
Qalmasın arzular gözdə, ürəkdə. 
Əgər bu mənanı tuta bilməsən, 
Təhmasibi, Nadiri düşünəsən. 
Bir yanda Elaks dağı sərəfrazdır, 
Gəlin tək gözəl də işvəlinazdır. 
Tər gül gözəli ilə bir arada, 
Ürəkdə dözüm şövqü qalmaz arada. 
Hər yerdən minlərlə çeşmələr doğmuş, 
Sevinc yaşları tək som-soyuq olmuş. 
Həkim olaydım kaş, gül cövhəri, 
Neçə sirrdən hali edərkən əqli. 
Bir təbdən olur bunca mümkün hasil, 
Bir qarışdan yüz cür gül olur məhsul. 
Bütün çöllər, dərə, səhra və düzlər, 
Maral buynuzundan meşəyə bənzər. 
Bütün kəvşənləri ahu ilə dolu, 
Dağlıqları ağlı, bozlu, kəklikli. 
Havanı tutmuşdur tərlan şahinlər, 
Tüləklər, qırqovullar, həm laçınlar. 
Leyləyin balası güclü və nazlı, 
Poladdan çəngli, almaz dimdikli. 
Gözəl əlamətli xoş mənzərəsi, 
Ürəklər ovlayar mənzərəsi. 
Əgər ondan birini əldə edə kəs, 
Sanki, vilayəti ovlamışdır bəs. 
Ovuna elə ki, pərvazlanar o, 
Cəldlikdə şahini dalda qoyar o. 
Ov qəsdilə qanad çalanda hərdən, 
Qartal qorxusundan tük tökər onlar. 
Erkək quş görsə onun kölgəsin, 
Yuvasında itirər öz kölgəsin. 
Tümüylə açarsa ov qanadını, 
Əsqa quş daha açmaz qanadını. 
İran Rum şahlarına bir hədiyyə,  
Tapılmaz belə yaxşı bir töhfə. 
Pəncəsinin, bil ki, ayrıdır hüsnü, 
Ki, əldən-ələ gəzidirərlər onu. 
Yer kürəsində ürəyə ən yaxın, 

Yumurtadan çıxmış bir bala şahin. 
Şirin-şəkər camalı-hüsnü onun, 
Gətirər ağla saf bal aynasın. 
Ağıllı müdriklər bu görünüşdən, 
Haqq dünyasına yol açarlar düşdən.  
Şirindir ağızların püstə suyu, 
Canın nəşəsinə kam verər suyu. 
İki yüz arının neştərində nuş, 
Yazmaqla dadında olmaz fəramuş. 
Gər dayəsi tifli kamlı böyüdər, 
Bəxşiş sovqatın ballı götürər. 
Zaman sonra ömür yetəndə sona, 
Can vermənin kamı olmaz insana. 
Gər nasın şəfası balın şəninə yetər, 
Yeni həyat bundan əvəzsiz olar. 
Səhəndin, Mişabın yaylaq balları, 
Dünyada tapılmaz onun tayları. 
Əgər onları bir araya alasan, 
Gözəlliklərini ölçmək istəsən, 
Sonda işin əsli necə hal olar, 
Kədolu noğul dönər çinar olar. 
Bircə kasə sən doldurasan ondan, 
Qabının gili üstən olar əyan. 
O yaqut məcunun bir parçası olar, 
Ürək qəmdən həmən fərəhnak olar. 
Qənnad usta halva bişirsə ondan,  
Bitki dəmin partlar paxıllığından. 
Niqabın alı versən rüxsarından, 
Milçəklər kimi ona cumar insan. 
O üzdən şəkərli oldu ayinə, 
Xosrov meyl elədi gözəl Şirinə. 
Fələk göz aləmə açmış necə? 
Nəzərin yer üzünə dikmiş necə? 
Gözəllik məskəni Göyçə yaylağı, 
Dünyada olmaz ki, onun oxşarı. 
Başdan başa o, bir behişt kimidir. 
Müşg, ənbər, səfadan doğmuş kimidir.  
Yaşıl xürrəm torpağı zümrüd olmuş, 
Gülü, yaşılı şehlərə qərq olmuş. 
Rəngarəng güllərinin işvəsindən, 
Tüm yer üzü dar olmuş səbzəsindən. 
O gülşəndən gələn ətir, elə bil, 
Məryəmdən gələn Məsihidir, elə bil. 
Neçə ölüm bir dəm cana can verər, 
Can can gətirən anadan gələr. 
Təzə bitki gülləri bir bəzəkdir, 
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Yerə salmış məxməri fərş, bəzəkdir. 
Nazik ot qorxudan, sanki, titrəyər, 
Əlifə nəsimi məgər ki, dəyər? 
Səbzələr bu haldan pəjmürdə olmaz, 
Soyuqluğundan o əfsurdə olmaz. 
Uzaqdan-uzağa gözün görüşü, 
Dağlar başına yetməz yürüşü. 
Səbanın yeli ətrafına tələsər, 
Sonda, sanasan, hasiləmi yetişər? 
Kimsə bir an bu ölkədə yaşar, 
Həqiqətin behiştin ondan anlar. 
Əcaib olar ordakı insanlar, 
Əgər ki, cənnəti edər təmənna. 
Kimsə Gündən qala bilməz narazı, 
Buludlar ondan edərlər razı. 
Bulud deyildir, xoşrəngli bir qanad, 
Narahat ürəyə verərlər rahat. 
Bulud deyildir, şahlar çətri, 
İlahi lütfüdür də həm işığı. 
Kölgədə fərqli cah-cəlalı gör, 
Səadətin verdiyi sərmayəyi gör. 
Bəzən yüngülcə yağdırar yağışın, 
Səpər o əhli-işrətə yağışın. 
Bəzən düşərkən parə-parəsinə, 
Şəbəkələr salar öz dövrəsinə. 
Hava rəngli suyundan dolu külüng, 
Huşu aparar o ahəngi-külüng. 
Gözəl nəqşə kimi çox da aramla, 
Havada çəkər o xəttlər nizamla. 
Gah təsbehlər kimi nizamlı olar, 
Gah da dönər,gedər, nəzmi pozular. 
Aləmin qəmi ilə gəlsə də o, 
Təmizlər  ürəkləri qəmlərdən o. 
Belə qurşaq tutdu dünyada qərar, 
Üfüqlər də belə oldu bərqərar. 
Bu cür behiştə oxşar qarış olmaz, 
O cür də xoş sulu çeşmələr olmaz. 
Nə çeşmə, deyəsən, kövsər mədəni, 
Soyuqluqda buzdan olar əzəli. 
Ondan bir qurtum hansı suya düşər, 
O su canlanar, həmən canə gələr. 
Tanrı bu gözəllikləri çox verdi, 
Altı ölçüdə hüsnü digər verdi. 
Göyçə gözəllik siması göstərər, 
Bu mənzərə su çərxi tək dövr edər. 
Gözəllik o üzə çox da yaraşır, 

Üzü parlaq aya bənzər, yaraşır. 
O cilvənin hər bəzək işləməsi, 
Artırar ondakı başqa bir hüsnü. 
Burada hər kəs səfa qulluğunda,  
Bu hər səviyyədə olar ortada. 
Dövrəsi bu cənnət misal çəmənlər, 
Özü isə kövsər hovuzu qədər. 
Sanki əbədilik şux bir gözəldir,  
Ləpələnən gülər üzlü mələkdir.  
Bu ləpələrdən qəlblərə qəm girməz, 
Əksinə, nəşələr ondan əksilməz. 
Kimsə bu cürə xoş zülaldan başqa, 
Şirinlik dənizi görməmiş başqa. 
Nə dəniz, bəlkə, balıqlı bir dəniz, 
Nə balıq, bəlkə, Tanrı sirri, şübhəsiz. 
Birisi orda ömrü vursa başa,  
Eyni balığı görməz ki, olsun qoşa. 
Balıqlar o qədər ki, çoxluğundan, 
Su yarıq tapa bilməz sıxlığından. 
Bir gəmi əgər orda xarab olar, 
İçinə su deyil, balıqlar dolar. 
İran Rum ellərində tüm süfrələr, 
O təzə balıqlar ilə süslənər. 
Odur Misir qəndi kimi xoş, əndər, 
Hər tərəfə illik karvanla gedər. 
Faydalı səfa suyundan nə deyim, 
Yaraşar ona həyat suyu deyim. 
İki mənalarda edər onca fərq, 
Biri işıq, o biri zülmətə qərq. 
İsgəndərin təfəkkürü ecazkar, 
İsgəndərin bəzək təbi ecazkar. 
Ki, bu təbii suya siz şükr edin, 
Zülmətə əcələ qovuşar, bilin. 
Sorsanız ki, bu su haradan gəlir? 
Hansı bir ölkədən uzanıb gəlir? 
Ağmanqan dağından o, rişə alar, 
Can oylağı olan çöllərə axar. 
Mühiti naxoşluq qəmindən uzaq, 
Hava səfasından olar xoşməzaq. 
Torpağı atəşli kibrit parçası, 
O üzdən yetirər qızıl parçası. 
Kəndlərinin xoş ovqatlı durumu, 
Fələyin dörd səmtindən almış onu. 
Yerləri hümmət süfrəsi açmış, 
Arzuya uyğun hər istəyi vermiş. 
Məhsul artımı o qədər ki, olar, 
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Mühasib bu işə heyrətdə qalar. 
Birisi o xoş diyara yetişər, 
Ürəyi qəşş edər, torpağa düşər. 
Bəli, o torpağın belədir suyu, 
Kəs görəmməz oxşar yuxuyu. 
Dünyanın gözü işıq bəzəyidir, 
Şərur eli ölkələr mələyidir.  
Elə bir mələk ki, dövr xaqanlığı, 
Tümü o cah-cəlala hökmranlığı. 
İstərlər o torpaqdan bircə parça, 
Mülkləri içində yer ala, bəlkə. 
Ola ki, o şəhrin sahibi ola,  
Dünyanın mülkündə bir qəni ola.  
Əsl adı bu varlı mələyin Sərur, 

Danışıq dili etmiş onu Şərur. 

Suru xatırla, ona şur dedilər, 
İşıq kimi zülmətdə gizlədilər. 
O mələk xakı rəngi ilə seçilər, 
Yetkin ağıl onu cəvahir bilər. 
İranın o savad bəzək halalı, 
Odur təşnələrə çarə suları. 
İlin tüm günləri burada yazdır, 
Yazı yayı xəzandan çox uzaqdır. 
Yanvardan İyula otları yaşıl, 
Çatdırar heyvanı kama bu yaşıl. 
Əgər hörümçək yetişərsə ona, 
Neçə gündə dönər nər bir dəvəyə. 
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Проводилась первичная попытка иссле-
дования “Диван”а М.М.Кудси, один из выдаю-
щихся поэтов конца XVIII-начала XIX вв. по 
различным причинам, который пока еще не 
вошел в истории литературы в Северном 
Азербайджане. Переводилась месневи “Похва-

ление Иравана”-часть его “Диван”а (300 бей-
тов) из Персидского языка в Азербайджанский 
язык и подвергался к исследованию как новый 
и достоверный источник для изучения исто-
рии и культуру города Иравана и ЧухурСА-
адской провинции того времени. 

Панахоглы Шамси

О МЕСНЕВИ “ПОХВАЛЕНИЕ ИРАВАНА”  
МИРЗЫ МУСЛУМ КУДСИ  

 
РЕЗЮМЕ 
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Məqalə  prof. t.ü.e.d. Şahin Fərzəliyev və t.ü.f.d. Səadət 

Şıxıyevanın  müsbət rəyləri, “Tarix və Gerçəklik” jurnalının redak-
siya heyətinin 3 oktyabr 2012 ci il 6 saylı protokolunun qərarına 
əsasən çap olunur. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ДАГЕСТАНЕ В ПЕРИОД 
КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ. I ПОЛОВИНА XIX ВЕКА 

 
 

ДОНОГО ЗУМРУД

   

 Açar sözlər:   Şamil, imamət, Qafqaz müharibəsi, məktəb, mədrəsə, təlim, tərbiyə, Dağıstan, mutəəl-

limlər, elm, islam. 

 
Key words:    Shamil, Imamat, Caucasian war, mekteb (school), madrasa, training, education, 

Daghestan, mutaalim (teachers), science, Islam. 
 
Ключевые слова:     Шамиль, имамат, Кавказская война, мектеб, медресе, обучение, воспитание, 

Дагестан, мутаалимы, наука, ислам. 

В ходе героической войны народов Се-
верного Кавказа против колониальной агрес-
сии царской России в 1-ой половине XIX века 
было создано государство имамат во главе с 
Шамилем, обусловленное потребностями во-
оруженной борьбы с самодержавием и фео-
дальной знатью.  

Вопросы воспитания и обучения под-
растающего поколения впериод Кавказской 
войны решались с учетом новых задач, стояв-
ших перед государством Шамиля.  Кавказ-
ская война крайне отрицательно отразившая-
ся на хозяйственной и культурной жизни 
горских народов, сказалась и на веками скла-
дывавшейся системе образования и воспита-
ния, хотя серьезных изменений не претерпе-
ла. По существу в школах этого периода ос-
тался тот же подход к обучению и воспита-
нию,  который здесь традиционно сложился. 

Анализ литературных источников позво-
лил нам установить, что в имамате не  изме-
нилась общая структура просветительских 
учреждений. Как и раньше, муталимы жили в 
мечетях, получая продовольствие от отчисле-
ния закята, которые находились в ведении 
муфтия или кадия. Но одно несомненно, что 
под влиянием священной войны общее обра-

зовательное и воспитательное содержание 
школы стало более воинственным, пропитан-
ным духом вражды к колонизаторам. 

Основными звеньями народной системы 
образования являлись кораническая школа, 
мектеб и медресе. Начальной ступенью была 
кораническая школа, т.е. домашнее обучение 
чтению Корана. Такие школы имелись почти 
в каждом ауле. Ее создателем мог быть лю-
бой грамотный человек, знающий арабский 
язык. Обучение здесь начиналось с изучения 
арабской азбуки, после чего приступали к 
прохождению соответствующих глав Корана. 
«Каждая глава Корана прочитывалась по не-
скольку раз до тех пор, пока ученик не 
начинал совершенно свободно и бегло читать 
ее, причем содержания прочитанного он не 
понимал» [10, с. 100]. Умение читать Коран 
считалось необходимым для каждого мусуль-
манина независимо от пола и социального 
происхождения. Обучение чтению Корана 
могло проводиться индивидуально и в семье 
под руководством грамотных родителей и 
родных или в составе группы у какого-либо 
образованного человека на дому. В домашних 
«коранических» школах обучались и девочки. 
Родители предпочитали обучать их дома под 
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присмотром, чтобы избежать общения с 
мальчиками. Абсолютное большинство дево-
чек, обучавшихся Корану, завершали свое об-
разование приобретением навыков механи-
ческого чтения текста [8, с. 117].  

По содержанию образования начальной 
школойбыл мектеб, где детей учили читать, 
писать и считать. Основное внимание здесь 
уделялось изучению арабского языка, его 
грамматики. Здесь не было определенного 
срока обучения, оно могло продолжаться 2-3 
года и более. Являясь очагом религиозного 
воспитания и обучения, мектебы как основ-
ное звено конфессиональной системы образо-
вания получили в Дагестане широкое разви-
тие. Открывались они в основном при мече-
тях при наличии желающих учиться. Рели-
гиозной школе в Дагестане была свойственна 
наиболее ранняя, исторически сложившаяся 
индивидуально-групповая система обучения. 
Особенность этой системы обучения заклюю-
чалась в том, что прием в школы осуществ-
лялся в любое время года. При этом прини-
мали учащихся любого возраста. По мнению 
российской администрации на Кавказе, му-
сульманские школы не имели «никАкого ци-
вилизующего значения и составляют свой 
отдельный, совершенно замкнутый и недос-
тупный наблюдению не принадлежащих к 
поклонникам Магомета мир» [9, 16]. Обуче-
ние в мусульманских школах было всеоб-
щим, бесплатным и обязательным. Не было в 
них и социального отбора, учились вместе 
дети богатых и бедных. Родители считали 
своим долгом обучить детей основам рели-
гии, умению читать Коран и исполнять рели-
гиозные обряды. 

Высшей ступенью системы мусульман-
ского конфессионального образования являя-
лись медресе – школы повышенного типа. 
Медресе открывались главным образом при 
мечетях крупных населенных пунктов и в до-
мах самих преподавателей.Сюда поступала 
небольшая, наиболее способная часть тех, кто 
успешно окончил мектеб, часто дети состоя-
тельных родителей, которые могли нести 

расходы, связанные с обучением своих детей 
в другом ауле.Мутаалимы, приехавшие для 
учебы в мектебе или медресе из соседних се-
лений, жили обычно при мечетях. «Питаются 
они за счет закята (зякят – десятая часть уро-
жая, которую каждый мусульманин обязан 
выделять ежегодно по окончании жатвы в 
пользу бедных и в мечеть, на содержание в 
ней мутаалимов), которым распоряжается кА-
дий. Кадий имеет право исключить из мута-
алимов кого захочет или оставить кого по 
своему усмотрению» [1, с. 92]. 

Мектебы и медресе содержались за счет 
того селения, наибства, где они функциониро-
вали. «Как мектебы, так и медресе содержа-
лись на средства жителей, самопожертвова-
ния, вакуфные земли и закяты», – отмечал 
А.К. Селимханов. Об этом свидетельствует и 
расходная ведомость одного из участков има-
мата Дагестана, где указано «какая часть пода-
ти пошла на содержание учеников» [13, с. 109] 

Срок обучения в медресе был продол-
жительным, составлял 10 и более лет. «Соот-
ношение мектебов и медресе в системе 
мусульманского религиозного образования в 
Дагестане, –отмечает Г.Каймаразов, – было, 
по-видимому, десять – пятнадцать к одному, 
т.е. на каждые 10-15 мектебов приходилось 
одно медресе» [7, с. 88]. Программа мусуль-
манского обучения в медресе, в которую вхо-
дило изучение дисциплин, таких как логика, 
риторика, грамматика арабского языка и др., 
не обуславливала собою определенного круга 
знаний, усвоение которых считалось бы 
обязательным для мутаалима. Для мутаалима 
считалось обязательным учиться по всем кни-
гам, и притом учиться по ним в последова-
тельности и по порядку.  

Содержание изучаемых предметов, их 
объем зависели от личности преподавателя, 
его эрудиции. Мутаалим обучался самым 
необходимым правилам религии: верованию 
в единство Аллаха, признанию добра и зла, 
существованию ангелов и пророков, прави-
лам молитвы.Объяснение этих начал религии 
давалось в книге «Усуладдин». После этого 
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приступали к изучению книги «Тасриф» (сок-
ращенная арабская грамматика, заключающая 
в себе этимологию). Далее шло изучение книг 
«Миатуамиль» и «Анамузадж», объясняющие 
изменение окончаний слов.Книга «Саадуд-
дин» дополняла «Тасриф», а «Динкузи» зак-
репляло объяснение правил изменения окон-
чаний слов и значение слогов. 

Учеба продолжалась изучением книг, 
заключающих в себе начала логики, а именно 
«Иса-Гуджи», «Шамсия» и «Фанари». Наука 
эта называлась «Мантик» и определялась так: 
«Мантик есть систематическое орудие, кото-
рое охраняет мысли от ошибок» [1, с. 35]. 
Считалось, что эта наука была позволительна 
только тому, кто имел непоколебимые убеж-
дения в религии. Поэтому, логика имела пря-
мой целью - служить в помощь доказательст-
вам тех оснований, на которых стоит Коран. 
По мнению арабо-мусульманских ученых, 
считавших ее грамматикой мышления, логика 
имела эвристическое значение для науки и 
учила путям правильного познания истины. 
«В Дагестане логику изучали все мутаалимы, 
– писал М.Гайдарбеков, – при этом основа-
тельно и глубоко... Самая бурная научная 
жизнь разыгрывалась в области этого предме-
та» [4, с. 64]. Окончив курс логики, мутаалим 
приступал к изучению книги «Маан» (ритори-
ка), объясняющей правила красноречия арабс-
кого языка. Книга считалась трудной для 
учеников, но интересной и познавательной, 
т.к. изучая красноречие арабского языка, мута-
алимы пересказывали и рассуждали об извест-
ных произведениях древних арабских авторов. 

«Риторика была самым любимым пред-
метом мутаалимов: изучая правила красноре-
чия, они имели возможность говорить о луч-
ших произведениях древних арабских поэ-
тов» [1, с. 146]. Основным учебным пособием 
по риторике служили «ШархТалхис ал-миф-
тах» («Комментарии ключа краткого изложе-
ния») и «Муттавал» («Удлиненный»), авто-
ром которых был ученый Тафтазани. В Дагес-
тане среди ученых и богословов высоко цени-

лось красноречие арабского языка, масстерст-
во стихосложения. 

В медресе изучалась также математика, 
характеризовавшаяся как наука о количес-
твенных, пространственных, и иных отноше-
ниях предметов объективного мира. Арииф-
метика и геометрия знакомили учащихся с 
арифметическими действиями, дробями, 
уравнениями, измерениями пространствен-
ных форм и фигур. 

Наука о звездах делилась на астроно-
мию и астрологию, первая базировалась на 
геоцентрической системе Аристотеля и Пто-
лемея, вторая - на ложной вере о возможнос-
ти предсказывать земные события, исходя из 
расположения звезд и планет. Интерес к аст-
рономии у дагестанцев был немалым. Без оп-
ределенных знаний по астрономии невозмож-
но было строить мечеть, определить время 
обрядов и праздников, установить «къибла» - 
направление обращения при исполнении на-
маза. Горцы-земледельцы также нуждались в 
астрологических знаниях. 

Значительное внимание уделялось в 
медресе естественным и философским наукам, 
которые давали представление о природе, 
субстанции и акциденциях тел, о взаимодейст-
вии природных явлений. Некоторые знания 
давались по физике, химии. Из философских 
наук в медресе почитали диалектику, мета-
физику. «Муталимы хорошо знали, – отмечает 
М.Гайдарбеков,  – почти всех греческих фило-
софов во главе с Платоном и Аристотелем» [4, 
с. 62 ].Так, например, со слов среднего сына 
Шамиля Мухаммада Шефи«юного Шамиля 
пленяли рассказы о жизни и подвигах древних 
героев Греции и Рима... вся жизнь его в тот 
цветущий возраст проходила в занятиях нау-
ками и молитвах» [6, с. 10]. 

В дагестанских медресе высоко почи-
тали Платона (Афлатуна), Аристотеля (Арас-
ту), Ал-Фараби Ибн-Сина, Ибн-Рушда и др. 
Из философии Аристотеля особо выделялась 
диалектика. В медресе изучались и гуммани-
тарные науки: социология, история, геогра-
фия и т.д. Особенно подробно изучалось му-
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сульманское право (ильм ал-фикх).Такое со-
держание образования, система изучаемых 
предметов в медресе дает нам право говорить 
о существовании в имамате Шамиля высших 
учебных заведений.  

Об учебной деятельности, структуре 
учебных предметов, получивших свое про-
должение в имамате можно судить из воспо-
минаний сподвижника Шамиля  Гаджи-Али о 
полученном им образовании.«В продолжение 
восьми лет учился я Корану, – писал он. 
Потом в течение 18-ти лет занимался изуче-
нием арабских наук под руководством уче-
ных Дагестана. Науки, которые я изучал, сле-
дующие: грамматика арабского языка, зако-
новедение, хадис (история Мухаммеда), таф-
сир (толкование Корана), сиар (история войн, 
веденных Мухаммедом), тавхид (науки о 
единстве божием), сулюк или тарикат (науки 
о благочестии и газавате), аруз (стихотворе-
ние) и нуджум (астрономия). В 1251 г. (хи-
джры) я изучал под руководством египетс-
кого инженера Гаджи-Юсуфа математику и 
архитектуру, знание которых необходимо 
каждому военному. Таким образом, я достиг 
того, что мог отличить полезное от вредного 
и дурное от хорошего.Первые уроки арабс-
кого языка были мне даны отцом моим; по-
том занимался я у Елисуйского Казан-Эфен-
ди, ГидатлинскогоМуртузали, Салтинского 
Хасана, Карахского Мухаммед-Тагира, Суг-
ратлинского Ахмед-Дебира и Дженгутаев-
скогоАйюба» [3, с. 2 ]. 

При Шамиле заботу о школьном обуче-
нии взяло в свои рукигосударство, видя в 
школах кузницу верных приверженцев ша-
риата. По инициативе Шамиля в Диван-Хане 
(высший Государственный Совет) был создан 
орган, занимавшийся положением учебных 
заведений.  

Известными центрами науки и обра-
зования в имамате считались такие селения 
как Согратль, Урада, Аракани, Хунзах, Арг-
вани, Чиркей, Обода, Кудутль, Могох, Миат-
ли, Унцукуль, Мехельта, Карата и др. «Селе-
ние Согратль, – пишет Абдурахманн Газику-

мухский, зять Шамиля, – родник ученых, бла-
гочестивых, поклоняющихся, смельчаков, 
ювелиров, потомственных кузнецов. В Дагес-
тане во всех этих делах нет равного ему аула» 
[1, с. 31]. 

Высоко оценивая роль и значение рели-
гиозных авторитетов в формировании умо-
настроений молодежи, Шамиль окружал себя 
учеными, оказывал им почести, поддержку. 
Вопросы образования и воспитания подрас-
тающего поколения находились в сфере прис-
тального внимания Шамиля и его окружения. 
Хорошо понимая, что будущее зависит от 
молодежи, Шамиль в ходе войны старался 
свести к минимуму жертвы, оберегая талант-
ливую молодежь. Упор также делался на при-
витие молодежи мужества, отваги и самоот-
верженности в борьбе с врагом, воспитанию 
поколения искусных воинов. В условиях 
военного времени, острейшего дефицита мА-
териальных средств, Шамиль изыскивал воз-
можность для поддержки мутаалимов. Ниже 
приведенное письмо говорит о том, что 
Шамиль лично помогал ученикам в получе-
нии образования:«От правителя верующих 
Шамиля своему брату знающему ученому и 
проницательному Муртада аль-Кудали салам 
Вам. Затем. Носитель этого письма Шамхал 
истинный ученик и человек науки. И он же-
лает получить от тебя хорошие знания, так 
как ты глубок в науке, и он (Шамхал) поисти-
не жаждет знаний. Я вправе писать тебе. И 
поэтому мы приказываем взять под особое 
внимание и предоставить ему почетное место  
не оставлять его вне внимания. Вассалам. 30 
шавваля 1262 (1846 г.)» [2, с. 26]. 

Шамиль стремился помочь в учебе и 
малолетниммухаджирам. Об этом говорится в 
его письме от 14 января 1854 г. Хадису, ка-
дию селения Ансалта относительно детей 
Шафи, Исагаджи, Зульфукара, Абдурахмана 
и Усмана. Имам просил выделить этим уче-
никам «довольствие на 3 месяца из трети 
закята его наибства» [Услар П.К. О распрост-
ранении грамотности между горцами // 
ССКГ. – Тифлис, 1870. – Вып. 3. С. 3] 
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Особое внимание в имамате уделялось 
книгам, как важнейшему  средству  обучения и 
прочной письменной основы сохранения и  
передачи информации.Книги представляли со-
бой большую материальную ценность, порой 
самому имаму Шамилю приходилось вме-
шиваться в споры о собственности на книгу.  
Так в письме Шамиля наибу – мухаджиру 
Мухаммаду (1845 г.) говорилось: «Мы выс-
лушали подателя (сего) относительно (его) пра-
ва на книгу кади ал-Байдави, но не обнаружили 
подтверждение того, что ты приобрел ее в 
собственность. Мы признали за лучшее – 
оставить ту книгу среди всего того, из чего 
извлекают пользу в твоемвилайате, не делая ее 
собственностью одного. И мир» [2, с. 31]. 

Учебники в школах имамата были 
рукописные. Переписка книг была делом 
чрезвычайно трудным. В Дагестане, как спра-
ведливо отмечает Г.Гамзатов, был культ кни-
ги. Каждый алим собирал собственную 
библиотеку, не жалея сил и средств. В приме-
четских и личных библиотеках хранились 
также выписки из прочитанных книг, личные 
суждения и толкования по тем или иным воп-
росам. В библиотеках Мухаммеда из Кудатля, 
Дауда-Эфенди из Усиша, Мухаммеда из 
Убра, Абдурахмана из Согратля и его сыно-
вей, Саида из Аракани и многих других име-
лось от 400 до 1000 рукописей и книг [5, с. 
25].Подчеркивая исключительные трудности 
на пути к получению арабского образования, 
П.К.Услар писал: «Громадное большинство 
учеников мечетских школ, имея ввиду лишь 
выучиться чтению Корана, без понимания 
его, достигнув этого, оставляет дальнейшее 
учение; меньшинство учеников усваивает 
арабскую грамоту и письмо, и только немно-
гие, из числа самых способных и вынослив-
ых, после многолетних и упорных трудов, 
изучают мусульманское богословие и право, 
чем и приобретают звание алима (ученого)» 
[11, с. 163]. Надо заметить, что общественные 
права ученого горца в своем обществе ни-
сколько не отличались от прав неграмотных 
его сограждан. Он не имел особых доходов, 

если не занимал должности кАдия или 
дибира. 

Один из исследователей системы обра-
зования и воспитания, сложившейся в Дагес-
тане в период Шамиля, С.Фарфоровский так 
характеризует ее направление, содержание и 
результаты: «Имамы, – говорит он, – упо-
требляли все усилия, чтобы организовать 
горское общество, дать известную культуру и 
школу, для противодействия русским. Их 
сила и значение было в том, что они действо-
вали на массы не только силой оружия, но и 
убеждением. Всякий мужчина, желающий 
быть истинным последователем пророка и 
наследовать обещанный им рай, должен не 
только сам взяться за оружие, но и своих де-
тей воспитывать в духе газавата. Беспощад-
ная война, которую вели горцы, была резуль-
татом этого воспитания»[12, с. 3]. 

Сосредоточив в своих руках все дело 
школьного образования, религиозные лидеры 
оказывали огромное влияние на умы и нас-
троения подрастающего поколения, воспиты-
вая молодежь в духе непримиримой вражды к 
противникам ислама.Признание ислама госу-
дарственной религией в имамате и провозгла-
шение шариата единственным кодексом, на 
основе которого должна была строиться вся 
надстроечная жизнь общества, предполагали 
государственным языком арабский язык, 
который как язык ислама и мусульманского 
права - шариата, естественно, должен был 
получить статус государственного языка в 
имамате.Вместе с тем языковая политика Ша-
миля непосредственно следовала из его 
национальной политики, проводившейся в 
имамате. Доктрина единого мусульманского 
государства - имамата, с единым мусульманс-
ким народом без различия национальностей и 
языков, выдвигала на первый план «третейс-
кий» арабский язык в качестве государствен-
ного языка и языка межнационального обще-
ния. Арабский язык наряду с шариатом был 
тем знаменем, вокруг которого должны были 
объединиться все мусульманские народы Да-
гестана и Северного Кавказа. 
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Утверждая арабский язык в качестве 
государственного языка, Шамилю не приш-
лось проводить какие-либо коренные ломки в 
имевшей место в Дагестане языковой тради-
ции. Ко времени начала шамилевского дви-
жения арабский язык в Дагестане в течение 
веков выполнял сложившуюся многовековую 
функцию не только языка религии и отправ-
ления религиозного культа, но в известной 
мере и языка науки и просвещения, деловой 
переписки, языка межнационального обще-
ния.Арабский язык вместе с шариатом сводил 
к минимуму трения на этноязыковой почве, 
которые рано или поздно неизбежны внутри 
многонационального государственного объ-
единения, каким был или должен быть има-
мат Шамиля.  

Система образования и воспитания в 
имамате Шамиля способствовала борьбе има-
ма с вредными адатами и внедрением в даге-
станское общество шариата, как свода му-
сульманских законов.Многие политики и 
ученые привыкли видеть историю народно-
освободительного движения народов Север-
ного Кавказа как вереницу бесконечных 
войн. Справедливо, что война горцев с цариз-
мом - это многолетняя цепь сражений и раз-
рушений. Но справедливо и то, что этот пе-
риод знаменуется и активной созидательной 
деятельностью. Для того чтобы одерживать 
победы, необходимо было без устали созда-
вать экономические, политические, правовые 
и прочие ценности. Их созидание в горах 
Северного Кавказа связано именно с именем 
третьего имама Шамиля. Не случайно в 
истории Кавказа с его именем связывают не 
только дарования полководца, но и крупные 

успехи в области государственного стро-
ительства. Именно Шамилю удалось собрать 
в рамках единого государства - имамат раз-
ноязычные, находящиеся на различных сту-
пенях экономического и политического 
развития племена и народности.  

Внедряя в горах положения шариата, 
Шамиль проявил себя как гибкий и тонкий 
политик. Безусловно - это свидетельство хо-
рошего знания имамом шариатского права, с 
одной стороны, и прекрасного понимания 
социальной психологии горского общества, а 
также уровня его правовой культуры - с 
другой. Он представлял, что в обществе, где 
столетиями господствовали нормы адата, не 
было достаточного количества лиц, знающих 
шариат. Тот юридический контингент в лице 
мусульманского духовенства, которым распо-
лагал Шамиль, плохо или недостаточно хоро-
шо разбирался в шариате. 

Исходя из выше сказанного, можно сде-
лать вывод о том, что имамат Шамиля, вклю-
чающий в себя стройную систему образова-
ния и воспитания, был гораздо более совре-
меннее и прогрессивнее в философии обеспе-
чения жизни людей, чем многое из того, что 
тогда окружало Шамиля и его имамат. После 
ликвидации этого государства система обра-
зования и воспитания народов Дагестана про-
должила свое существование как народная. 
Народ, как и прежде, считал важным для сво-
его выживания  образовывать и воспитывать 
свое подрастающее поколение.Но в дело 
образования и воспитания в Дагестане, как и 
следовало ожидать, Российская империя пос-
тепенно начала вносить свои  преобра-
зования.  
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  Məqalədə XIX əsrin birinci yarısında Qafqaz 
müharibələri dövründə Şamilin imaməti zamanı 
təhsil sisteminin və tərbiyənin xüsusiyyətləri 
açıqlanır. Maarifçi müəssisələrin ümumi quru-
luşu (quran məktəbi, məktəb, mədrəsə) vurğula-

nır. Həmçinin məqalədə tədris müəssisələrində 
təhsil prosesi təsvir edilir, gənclərin təlimi üçün 
əsas disiplinlər sadalanır, sənədli qaynaqlar 
verilir.

The article elucidates the features of 
education system and training at the time of 
Shamil’s Imamat during the Caucasian war in 
the 1-st half of the XIX century. General 
structure of educational institutions (Koran 

school, mekteb, madrasa) is mentioned. Also 
the teaching process in educational 
institutions is described; the key subjects for 
the training of young people are enumerated 
and documentary sources are provided. 
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ABBASQULU AĞA BAKIXANOVUN “KİTABI-ƏSGƏRİYYƏ” HEKAYƏSİ. 
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Ключевые слова:     Абаскули ага Бакиханов, «Китаби-Аскериййе», первый сатирический рассказ, 

реалистические произведения Бакиханова, религиозные темы в литературе. 

Azərbaycan elmi-fəlsəfi fikir tarixinə, bə-
dii-estetik təfəkkürünə bir sıra əsaslı yenilikləri, 
mütərəqqi addımları, çoxistiqamətli maarifçilik 
fəaliyyəti ilə daxil olan Abbasqulu ağa Bakıxa-
novun elmi-ədəbi irsi dövrünün qabaqcıl ziyalı-
larının - tarixçilərin, mütəfəkkirlərin, ədiblərin 
diqqətini çəkmiş, dəyərləndirilmiş və onların fə-
aliyyətinə öz müsbət təsirini göstərmişdir. Ab-
basqulu ağa Bakıxanov öz dövründə hərbi xa-
dim, tədqiqatçı-alim kimi tanınmaqla yanaşı 
bədii yaradıcılığına görə də sevilmişdir. Bədii 
əsərləri içərisində ədəbi mühitə ən gec məlum 
olanı “Kiitabi-Əsgəriyyə” hekayəsidir. “Kitabi-
Əsgəriyyə”nin dəqiq yazılma tarixi məlum deyil-
dir. İlk dəfə bu hekayə 1861-ci ildə “Zövi” (“Ay-
dınlığa məxsus”) təxəllüslü Mirzə Əbülhəsən 
bəy Vəzirovun “Qəvaidi-Zöviyyə” (“Zövi qayda-
ları”) adlı türk dili müntəxabatında ixtisarla və 
bəzi hissələri sadələşdirilərək verilmişdir (Mirza 
Abdulqasan bek Vizirov. Uçebnik tatarsko-azer-
baydjanskoqo yazıka. SPb., 1861). 1866-cı ildə 
isə hekayə M.Lazarevin “Türk dillərinin müqayi-
səli xarakteristikası” kitabına daxil edilmişdir (). 
Bu tarixdən etibarən 1925-ci ilə qədər mənbələ-
rin hekayə ilə bağlı susduğunu müşahidə edirik. 

Abbasqulu ağa Bakıxanovun yaradıcılığının 
tədqiqi tarixində “Kitabi-Əsgəriyyə” hekayəsi haq-
qında ilk təhlili məlumatı Firidun bəy Köçərli ver-
mişdir: “Quba əhlindən Əsgər adlı bir cavanın key-
fiyyəti-halı və güzarişi-məalı xüsusunda təsnif 
olunmuşdur. Bu, xırdaca və baməzə, türk dilində 
nəsrən və nəzmən təlif olunmuş bir hekayədir. 
Mərhum Mirzə Əbülhəsən bəy Vəzirov “Zövi” tə-
xəllüsün “Qəvaidi-Zöviyyə” nam məcmuəsində 
təb olunmuşdur”. Müəllif yazıçının əsərlərinin çə-
tinliklə tapıldığını qeyd edib hekayədən əldə olan 
hissəni öz məqaləsinə daxil edərək əsərin üslubu 
və “hansı bir məslək və rəvişdə olması” haqqında 
təsəvvür yaratmağa çalışmışdır. Əsərin əldə olan 
parçalarından tədqiqatçı belə bir nəticəyə gəlir : 
“Könül evini eşq zövqü havası ilə məmur edənlər 
və məhəbbət nuru ilə işıqlandıranlar, rəvişlərində 
pakbaz və müstəqim olanlar dəhrin cəfası müqabi-
lində gərəkdir zindan kimi səxt dursunlar və dəsti-
qəza yəsü matəm çəkicini onların başına çaldıqda 
qəmü ələm çəkməsinlər; hər bir cəhətlərində öz 
qissə və niyyətlərində, rəviş və məsləklərində səbat 
və dəyanət göstərsinlər” (11.295).  

Yusif Vəzir Çəmənzəminli 1935-ci ildə 
yazdığı “Abbasqulu Ağa Qüdsinin əsərləri” mə-
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qaləsində A.A.Bakıxanovun ədəbiyyat tariximiz-
də yerini müəyyənləşdirərək yazırdı: “Ədəbiyya-
tımız tarixində Mirzə Fətəlidən sonra Şərq və az-
çox Qərb elmlərinə vaqif bir adam varsa, o da 
Qüdsidir. Qüdsi türk, rus, fars və ərəb dillərini 
bilir, tədqiqat və mütaliəsi sayəsində müasirlərin-
dən yüksək mövqe tutur”. “Kitabi-Əsgəriyyə” 
haqqında məlumatları Firidun bəy Köçərliyə isti-
nadən verir və əlavə olaraq qeyd edir ki, “Laze-
rev 1866-cı ildə Moskvada çap etdirdiyi “İntixa-
bül-təsanif türki lisanda” adlı əsərində Kazım 
bəy Vəzirovun əsərləri ilə bərabər Qüdsinin “Əs-
gəriyyə”sindən də bir parça dərc etmişdir”. 20-ci 
əsrin ən inadkar, yorulmaz tədqiqatçılarından biri 
olan Salman Mümtazın araşdırmalarında isə 
A.Bakızanov haqqında heç bir məlumata rast 
gəlmirik. 

Məhəmmədəli Tərbiyətin “Danişməndani-
Azərbaycan” (1935) əsərində Bakıxanov haqqın-
da məlumatlar “Füyuzat” jurnalına istinadən ve-
rilmişdir və burada da “Kitabi-Əsgəriyyə” adına 
rast gəlmirik (14. 72). 

Quba şəhərində Ərdəbillilər məscidindən 
tapılıb Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu-
nun Əlyazmaları fondunda saxlanılan nüsxənin 
mükəmməl tənqidi mətni ilk dəfə 1946-cı ildə 
institutun əsərlərinin birinci cildində nəşr olun-
muşdur 1. 

Hekayənin Quba şəhərində Ərdəbillilər 
məscidindən tapılıb AMEA-nın Nizami adına 
Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun Əlyazmaları fon-
dunda saxlanılan nüsxəsinin mükəmməl tənqidi 
mətni ilk dəfə Həmid Araslının transfonoliterasi-
yası ilə 1946-cı ildə İnstitutun əsərlərinin birinci 
cildində nəşr olunmuşdur. Həmid Araslı əlində 
olan əlyazması nüsxəsini Mirzə Əbülhəsən bəy 
Vəzirovun “Qəvaidi-Zöviyyə” əsərində ixtisarla 
verilmiş nümunə ilə müqayisəsini də oxuculara 
təqdim etmişdir. Buradan məlum olur ki, ”Qəvai-
di-Zöviyyə”də verilmiş nümunə ilə əlyazması 
arasında yalnız bəzi şeir bəndlərində fərqlər 
mövcud olmuşdur. 

1848-ci ildə T.P. Ağayan A.Bakıxanova 
həsr etdiyi monoqrafiyada “Kitabi-Əsgəriyyə” 
                                                           
1 Ədəbiyyat məcmuəsi. Cild 1., 1946, səh 71-75. 

hekayəsinin sadəcə adını çəkərək qeyd edirdi ki, 
“ailənin azad sevginin əsasında qurulması haq-
qındadır” (3.129). 

Feyzulla Qasımzadə 1956-cı ildə “Abbas-
qulu Ağa Bakıxanov” monoqrafiyasında “Kitabi-
Əsgəriyyə”ni ilk bədii nəsr nümunəsi kimi 
tədqiqata çəkərək dəyərli fikirlərlə çıxış etmişdir. 
Ilk dəfə olaraq “Kitabi-Əsgəriyyə”nin əlyazması-
nın AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun Şərq 
Əlyazmaları Şöbəsində mühafizə edilməsi haq-
qında məlumat vermişdir (12.130). Alim əsərin 
janrını lirik hekayə kimi müəyyənləşdirmişdir. 
F.Qasımzadə “Kitabi-Əsgəriyyə”ni klassik Şərq 
ədəbiyyatının və Füzuli ənənələrinin davamı 
kimi görsə də, aşiqlərin məhəbbətinin “adi və 
real bir şəraitdə cərəyan etməsini” qeyd edirdi: 
“Aşiqanə klassik poemalardakı coşğun hiss və 
həyəcan, atəşin məhəbbət, aşiqlərin “bixudluq” 
aləminə düşməsi, romantik xəyal və s., əlbəttə, 
burada yoxdur. “Təhzibi-əxlaq”da “etidal” (orta 
hədd) prinsipini müdafiə edərək alim bədii əsə-
rində də buna riayət edərək eşq məsələsində də 
buna riayət etmişdir” (12.135). 

“Təhzibi-əxlaq” əsəri Bakıxanovun dünya-
görüşünün konseptual ifadəsi olduğundan tədqi-
qatçının fikirlərinin sübutunda bu əsərə istinadı 
təqdirəlayiqdir. Müəllif əsərin bir çox yenilikləri 
ilə yanaşı bunu da qeyd edir ki, “Aşiqanə klassik 
poemaların romantik qəhrəmanları zadəgan sinfi 
içərisindən götürüldüyü halda, “Kitabi-Əsgəriy-
yə”nin qəhrəmanları adi insanların içərisindən 
götürülmüşdür. Əsgər dəmirçi oğludur, onun 
sevgilisi isə kiçik rütbəli ruhani qızıdır. A.Bakı-
xanov bunların simasında XIX əsr ədəbiyyatı-
mızda ilk dəfə olaraq aşağı təbəqələrin həyatını 
əks etdirmişdir ki, bu da onun heç şübhəsiz, ma-
arifçi dünyagörüşü ilə əlaqədardır” (12.135). La-
kin F.Qasımzadənin Əsgər “XIX əsr ədəbiyyatı-
mızda rast gəldiyimiz gənc ziyalı surətlərinin ilk 
və hələ rüşeym halında olan nümayəndəsidir” 
fikri ilə tam razılaşa bilmirik. Çünki Əsgərin 
idealı uğrunda mübarizə yolu elmdən və şəriət 
qanunlarından (İslam fiqhi) keçməli olduğu 
halda ruhaniliyi mərsiyəxanlıq simasında olan 
bir cəmiyyətin “dövrünün yeganəsi ”“ən fəzilətli 
aliminin” əsassız və mücərrəd anlayışlara -“eşq 
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məzhəbinə”, “eşq təriqətinin başçısının hökmü-
nə” əsasən verdiyi fitvasında ilişib qalır və çıxıl-
maza sürüklənir. Amma əsərdə göstərildiyi qədər 
cahil bir mühitdə Əsgərdən artıq qəhrəmanlıq 
göstərmək də qeyri-mümkün idi. 

1958-ci ildə isə “Kitabi-Əsgəriyyə” heka-
yəsinin öyrənilməsi və tanıdılması istqamətində 
böyük bir əmək sərf olunur ki, bu da əsərin 
tərcümə-təbdil olunaraq “Azərbaycan hekayələ-
ri” kitabında çap olunmağıdır. Əsər M.Mübariz 
tərəfindən tərcümə olunaraq H.Qasımzadənin 
tərtib etdiyi “Azərbaycan hekayələri”nə daxil 
edilmişdir (2.55-68). Hekayənin sadələşdirilərək 
təqdim olunması nə qədər zəruri idisə də, onun 
üslub incəliklərinin nəzərə alınmaması, sözlərin 
və cümlələrin dəqiqliklə tərcümə olunmaması 
ciddi xətalara yol açaraq əsərin bədii və elmi də-
yərini aşağı salmışdır. Tərtibçinin qeydlərində 
isə hekayənin yazılma tarixi heç bir mənbəyə is-
tinad olunmadan 1842-ci il göstərilir.(2.464). 
Göstərilən tarix maraq doğursa da, mənbənin ol-
maması səbəbindən güvənə bilmirik. 

“Kitabi-Əsgəriyyə” əsərini bütün istiqa-
mətlərdə öyrənən alim bədii nəsrimizin əsas təd-
qiqarçılarından sayılan Hidayət Əfəndiyev ol-
muşdur. H.Əfəndiyev A.Bakıxanovun ədəbi-bə-
dii əsərlərini tədqiqata çəkərək Azərbaycanda 
“yeni üslublu, müasir, maarifçi-realist və satirik 
ədəbiyyatımızın təşəkkül və inkişafını onun adı 
ilə “ bağlayır. Abbasqulu Ağa Bakıxanovu XIX 
əsr Azərbaycan bədii nəsrinin banilərindən biri 
hesab edir. “Kitabi-Əsgəriyyə”nin yazılması sə-
bəbini isə aşağıdakı kimi açıqlayır: “Bakıxanov 
öz yaradıcılığında bu janra təsadüfi olaraq müra-
ciət etməmişdir. Zəngin erudisiyalı, geniş məlu-
matlı böyük maarifpərvərin bu dövrdə istər rus 
yazıçıları və istərsə Avropa nasirləri tərəfindən 
yazılmış mühim əsərləri – roman, povest, hekayə 
və novellaları oxumasına heç şübhə ola bilməz”. 
Hekayənin problematikasının aktuallığı və onun 
həlli üsulundakı realizmi , süjetin dramatizmi, 
satirik-yumoristik üslubu tədqiqatçının mülahi-
zələrinə haqq qazandırır. Bundan əlavə, yazıçı-
nın “Gülüstani- İrəm” əsərinin son səhifələrinə 
əlavə etdiyi hal tərcüməsində özü haqqında ver-
diyi məlimatlar da bu fikirləri bir daha təsdiq 

edir: “Qafqaz nahiyəsinin hərbi sərkərdəsi gene-
ral Yermolov 1235-ci hicri – 1820-ci məsihi tari-
xində məni hüzuruna Tiflisə dəvət edib, dövləti 
bir xidmət mənə təklif etdi. Tiflisdə sakin olar-
kən rus dilini öyrənməyə səyü-həvəs etdim və bu 
dilin köməyi ilə Avropa mədəniyyətinə filcümlə 
bələd oldum. 

Daima böyük adamalrın və sərkərdələrin 
yanında olduğumdan Şirvan, Ermənistan, Dağıs-
tan, Çərkəzistan, Gürcüstan, Anadolu və Azər-
baycan vilayətlərini gəzib, kamalınca o yerlərə 
bələd və aşina oldum. 

Hər vilayətə qədəm qoycaq oranın əhval, 
övzavü məkanına və əhalinin tərzi-məaşına diq-
qət yetirdiyim kimi, ürəfa, üqəla və hükəması ilə 
də görüşüb yaxınlaşmağa da müvəffəq oldum. 

Türkiyə və İran müharibələrində - ki, hic-
rətin 1248-ci və miladın 1833-cü tarixində vaqe 
olmuşdu, - mən knyaz Paskeviçin hüzurunda sa-
hibmənsəblər dairəsinə daxil oldum. 

Bütün Qafqaz sərhəddini, Don nəhrinin sə-
vahilini, Malorossiya, Liflyandiya, Litfa, Lehis-
tan ölkələrini səyahət etdim. Buralarda həm döv-
lət başında məqam və mənsəb sahibi olan kəslər 
ilə və həm elm və mərifət sahibləri ilə tanışlıq və 
dostluq etməklə bəxtiyar olmuşam”(6.205-206). 

Bakıxanov öz dünyagörüşünün mənbəyi 
haqqında danışdıqdan sonra qələmə aldığı əsərlə-
rin yazılma səbəbi ilə də oxucularını məlumat-
landırırdı: “Bu səyahətimdə ağıla və ruha qəza 
və pərvəriş verici bir çox şeyləri görüb onları əxz 
etməyə səy və himmət sərf etmişəm. Bəşəriyyə-
tin övzavü əhvalına dürüst mültəfit olub özümə 
yəqin etdim ki, bu dünya dari-fənadır, bir şey 
yoxdur ki, bunda daimi və əbədi olsun. Ad və 
şöhrət puçdur. Dövlət və mənsəb müdam bir qə-
rar üzrə qalmaz. Nə qədər nəcib və məşhur bir 
silsilədən olursan, ol, vəqti ki, özündə layiqi-
etina bir şey yoxdur, xalq nəzərində qədrü qiy-
mətini itirmiş olursan. Ancaq bir şeyə etiqadım 
dürüst və inanmağım möhkəmdir, o da budur: 
Ülum və fünun aləmində bir mərifət və məharət 
qazanar isən, lazımınca bilik hasil edib özündən 
sonra gələnlərə öz elm və biliyindən bir səmər və 
əsər qoyar isən, ol vaxt özünü xoşbəxt hesab et-
məyə haqqın olar; dari-üqbayə rehlət edəndən 
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sonra bu dünyada yenə yaşamış kimi olursan. 
Belə bir əqidədə olduğumdan və bu əqidəni sev-
diyimdəndir ki, ona xidmət etməyi özümə vacib 
bilib bir neçə əsərləri qələmə almağa cəsarət et-
mişəm” ( 6.206). 

Bakıxanov bu təfəərrüatın ardınca o zama-
na qədər yazdığı əsərlərinin də siyahısını əlavə 
edirdi. Bir daha qənaətimiz təsdiq olunur ki, 
hekayə yazıçının püxtələşmiş qələmindən çıxmış 
və son nəticədə nail olduğu geniş dünyagörüşü-
nün məhsuludur. Yazıçı digər ölkə və xalqların 
mədəniyyəti, adət-ənənəsi, elmi və ədəbiyyatı ilə 
ətraflı tanış olaraq yaşadığı mühitin problem-
lərini, cəmiyyətin davranış və rəftarının əsasları-
nı məhz bu dünyagörüşün süzgəcindən keçirərək 
ədəbiyyat tariximiz üçün belə bir mühim və mü-
tərəqqi addım atmışdır. 

Hidayət Əfəndiyev ”Kitabi-Əsgəriyyə” 
əsərinin yazıçının yeganə bədii nəsr nümunəsinin 
olmadığı fikrini irəli sürərək yazırdı: “ Bədii nəsr 
janrında Bakıxanov azərbaycan dilində iki əsər 
yazmışdır ki, bunlardan biri “Ryazül-Qüds”, di-
gəri isə “Kitabi-Əsgəriyyə”dir. H.Əfəndiyev “Ri-
yazül-Qüds” əsərinin yazılması tarixini təxminən 
1820-1821-ci illərə aid edir. “Riyazül-Qüds” Fü-
zulinin “Hədiqətüs-süəda”sı kimi olub azəri türk-
cəsində yazılmışdır. Kərbəla hadisələrinə həsr 
edilmişdir. Romantik üslubda dördüncü xəlifə 
Həzrəti-Əlinin oğlu Həzrəti-Hüseynin faciəsini 
təsvir edir. “Riyazül-Qüds” on dörd fəsildən iba-
rətdir. Hər fəsildə bir hadisədən danışılır, fəsillər 
müstəqil novella şəklində verilmişdir. Bu novel-
lalar ilk baxışda bitkin, tamamlanmış bir əhvalat 
kimi nəzərə çarpsalar da, kompozisiya etibarən 
bir-biri ilə möhkəm bağlı olub bir-birini ta-
mamlayır. 

H.Əfəndiyev “Riyazül-Qüds” əsərinə Fü-
zuli üslubunun dərin təsirini qeyd edərək yazırdı: 
“Riyazül-Qüds”də Füzuli üslubunun, Füzuli dili-
nin və bədii xüsusiyyətlərinin dərin təsiri özünü 
göstərməkdədir. “Riyazül-Qüds”ü hətta Füzu-
linin “Hədiqətüs-süəda”sına nəzirə adlandırmaq 
olar”. 

H.Əfəndiyevin tədqiqatı “Kitabi-Əsgəriy-
yə” hekayəsinin nəşri və öyrənilməsi tarixini fak-
toloji məlumatlarla zənginləşdirməsi baxımından 

da qiymətlidir. “Qəvaidi-Zöviyyə” adlı kitabda 
əsərin bəzi yerlərini ixtisarla və sadələşdirilərək 
verildiyini buradan öyrənirik. Daha maraqlı fakt-
lardan biri də budur ki, Quba şəhərində Ərdəbil-
lilər məscidindən tapılıb Nizami adına Ədəbiyyat 
və Dil İnstitutunun Əlyazmaları fondunda saxla-
nılan nüsxənin mükəmməl tənqidi mətni ilk dəfə 
1946-cı ildə institutun əsərlərinin birinci cildində 
nəşr olunmuşdur. H.Əfəndiyev əsərin yazılma 
tarixini ədibin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin son 
dövrlərinə - 1937-ci ilə aid edir. 

H.Əfəndiyev hekayənin ədəbiyyat tarixi-
mizdəki yerini və rolunu tamamilə doğru müəy-
yənləşdirmişdir: “Kitabi-Əsgəriyyə” əsərilə Ba-
kıxanov birinci olaraq köhnə ənənələrin xaricinə 
çıxmış, yeni dövrün, yeni ədəbi üslubun nüma-
yəndəsi kimi, yeni tipli bir yazıçı kimi çıxış et-
mişdir”(6.185). “Kitabi-Əsgəriyyə” – XIX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatında ilk nəsr əsərlərindən-
dir. Azərbaycan ədəbiyyatı Bakıxanovadək nəsr-
də yazılmış nə bir romana, nə də bir hekayəyə 
malik olmuşdur” deyən alim tədqiqatların məh-
dudluğundan yalnış nəticəyə gəlirsə də, Bakıxa-
novun novatorluğunu forma novatorluğu deyil, 
haqlı olaraq məzmun və ideya novatorluğu hesab 
edir. O, “Kitabi-Əsgəriyyə” əsərini doğru olaraq 
çürük ənənələrə, qəbih adətlərə qarşı çıxan ma-
raqlı bir hadisə kimi qiymətləndirsə də, mövcud 
siyasi rejimin idealogiyasının təsiri ilə və həqiqə-
tin məhdud imkanları daxilində bu çirkinliklərin, 
cəhalətin mənbəyi kimi İslam dininin qanunlarını 
görürdü. Elə bu cəhətdən də tədqiqatında əsərin 
ideya (istiqamətinin müəyyənləşdirilməsində 
əsaslı yanlışlıqlara yol verilmişdir. Lakin bunlara 
baxmayaraq hekayənin ədəbiyyat tariximiz üçün 
əhəmiyyətindən danışarkən Hidayət Əfəndiyevin 
araşdırmasını sanballı bir əsər kimi qiymətləndir-
məliyik: “...Bakıxanovun belə cəsarətli bir tələb-
lə çıxış etməsi xüsusi bir əhəmiyyətə malik idi” 
(6.187); “Abbasqulu Ağa Bakıxanovun “Kitabi-
Əsgəriyyə” hekayəsi, istər yeni və mütərəqqi 
ideya təbliğ etməsi və istərsə öz dövründəki hə-
yat və məişət hadisələrini realistcəsinə əks etdir-
məsi cəhətdən çox qiymətlidir. Bu əsər – dövrü-
nün məşhur alimi, böyük maarifçisi, zəkalı şairi 
olan Bakıxanova eyni zamanda yeni Azərbaycan 
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nəsrinin görkəmli nümayəndəsi adını qazandır-
mışdır” (6.188). 

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun bütün bədii 
əsərləri ilk dəfə 1964-cü ildə Məmmədağa Sulta-
novun tərtibatı və tərcüməçiliyi ilə çap olmun-
muşdur. Məmmədağa Sultanov “Kitabi-Əsgəriy-
yə” əsərinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk 
povest adlandıra bilmə ehtimalını irəli sürür. 
Həmçinin onun İsmayıl bəy Qutqaşınlının “Rə-
şid bəy və Səadət xanım” hekayəsindən əvvəl 
yazıldığını güman edərək A.Bakıxanovu müasir 
bədii nəsrimizin banisi kimi görür (1. 9). Altay 
Məmmədov ədəbiyyatşünaslığımızda artıq bu 
fikrin ardıcıllıq qazandığını görüb əsərin “janrını 
qəti müəyyənləşdirmək” ehtiyacını hiss edir. La-
kin əsərin səthi öyrənilməsi və zahiri lirik cazi-
bəsi onu yanlış mühakimələrə sövq edir ki, bu-
nunla da tədqiqatçı hekayə haqqında bütün müd-
dəalarında səhv nəticəyə varır: 

1. “Kitabi-Əsgəriyyə” çox vaxt lirik- epik janr 
kimi qiymətləndirilən poemaya daha çox 
yaxındır. Daha doğrusu, şeir və nəsrlə ya-
zılmış lirik məhəbbət poemasıdır” (1.9). 

2. “Kitabi-Əsgəriyyə” bir bədii əsər kimi XX 
əsr realist Azərbaycan hekayəsi ilə nə şəkli, 
nə də məzmun və quruluş cəhətdən 
əlaqədar deyildir” (1.9). 

3. “...qəliz ibarələr, fars və ərəb tərkibləri ilə 
dolmuş.., səclərlə yazılmış” nəsr hissəsinə 
görə Bakıxanovu Azərbaycanda müasir 
nəsrin banisi” hesab etmək olmaz (1.9).  
Əsərin “poema” adlandırılmasına etiraz 

olaraq deyə bilərik ki, hekayənin çətin anlaşılan 
dilinin onun inkar fonunun və satirik-yumoristik 
üslubunun müəyyənləşdirilməsinə imkan vermə-
məsindən tədqiqatçı lirik intonasiyanın torundan 
çıxa bilməmişdir. 

İkincisi, hekayədə təsvir olunanan hadisənin 
realist inkişaf xətti, tənqid subyektləri (mərsi-
yəxanlıq, qeybətcil və araqarışdıran cahil insanlar, 
səriştəsiz məhəllə rəisi, fırıldaqçı “fazili-fərzanə 
və yeganeyi-dövrü zəmanə”, mənfəətpərəst “valid 
və validə”), təsvir olunan mövcud mühitdəki ənə-
nənin yaratdığı bataqlığın ifşası, bədii qəhramanın 
ətrafında sııx hörülmüş müşküllərin real zəmində 
və mühitin öz mübarizə üsullarıyla (hiylə, qarğış, 

and, mövhumat) çözümünə cəhdləri, zaman və 
məkan xronotopunun dəqiqliyi (yazıçının yaşadığı 
dövr, Novruz bayramı ərəfəsi, Quba şəhərinin 
girişində birinci məhəllə - “ərdəbillilər” məhəllə-
si) və s. xüsusiyyətləri onu M.F.Axundov realızmi 
və hətta XX əsr Azərbaycan hekayəsi ilə möhkəm 
bağlarla bağlayır. 

Üçüncü müddəaya gəlincə, tədqiqatçının 
bu hökmü Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşma-
masının real səbəbləri diqqətdən kənara qoyula-
raq Bakıxanova açıq haqsızlıq kimi səslənir. 

Nadir Məmmədov da Altay Məmmədovun 
fikirlərinə, demək olar ki, tamamilə şərik görü-
nür. Doğrudur, A.Məmmədovdan fərqli olaraq o, 
“Kitabi-Əsgəriyyə” hekayəsinin “bu janrın tələb-
lərinə cavab verən ilk bədii nəsr əsəri yaradılma-
sı cəhdi” kimi qiymətləndirirsə də, yenə də yal-
nız bir cəhd olaraq qaldığını, “sözün həqiqi mə-
nasında hətta bir nəsr əsəri olmamasını” sübut et-
məyə çalışmışdır. N. Məmmədov da bir sıra ta-
mamilə yanlış müddəalarla çıxış edir: 

1. “Kitabi-Əsgəriyyə”də XIX əsrin birinci 
otuzilliyində Azərbaycan həqiqətləri, bu xalqın 
milli xüsusiyyətləri öz realist əksini tapmamışdır”.  

2. “Kitabi-Əsgəriyyə” bütövlükdə Şərqin 
məşhur mücərrəd-romantik və dini-mistik poe-
malarının açıq təsiri ilə yazılmışdır”.  

3. “Kitabi-Əsgəriyyə”nin bədii əsər kimi 
qiymətləndirilməsində və Azərbaycan nəsri tari-
xində yerinin müəyyənləşdirilməsində bir sıra 
tədqiqatçılar tərəfindən açıq mübaliğələrə yol 
verilmişdir”. Bu ittiham isə “Kitabi-Əsgəriy-
yə”nin ən obyektiv tədqiqatçılarından biri olan 
Hidayət Əfəndiyevə yönəldilmişdir. 

Azərbaycan bədii nəsrinin tədqiqatçıların-
dan olan Əflatun Saraclı Azərbaycan ədəbiyyat-
şünaslığında ənənəvi nəsr janrlarının təkamülü 
tarixində ilk hekayə nümunələrinin yerini və ro-
lunu müəyyənləşdirərək yazırdı: “Azərbaycan 
ədəbiyyatında XIX əsrə qədər Füzulinin “Şika-
yətnamə” (XVI əsr), Xaşmazinin “Dözdü qazi” 
(XVIII əsr) kimi tək-tək hekayə nümunələrinə 
rast gəlsək də, bütövlükdə bədii nəsrin təkamülü 
və inkişafı XIX əsrdən başlanır. Əsrin 30-cu illə-
rindən başlayaraq İ.Qutqaşınlının “Rəşid bəy və 
Səadət xanım” (1835), A.Bakıxanovun “Kitabi-
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Əsgəriyyə” (1837), M.F.Axundovun “Aldanmış 
kəvakib” (1857), “Kəmalüddövlə məktubları” 
kimi lirik və satirik hekayə, povest və məktub-
traktat meydana çıxdı” (16.102). Müəllif “Kita-
bi-Əsgəriyyə”ni özündən əvvəlki hekayə nümu-
nələri kimi “klassik ədəbiyyatımızdakı məhəbbət 
mövzusunun nəsrdə davamı” adlandıraraq ye-
niliklərini görə bilməmişdir. “Kitabi-Əsgəriyyə” 
hekayəsinin 1837-ci il-də yazılma ehtimalını ilk 
dəfə Hidayət Əfəndiyevin tədqiqatında görürük-
sə də, müəllif faktın sübutuna çalışmadığından 
etibarlı mənbə yerinə keçirə bilmir. 

Vəli Həbiboğlunun “Abbasqulu Ağa Bakı-
xanov” əsəri “Kitabi-Əsgəriyyə” əsərinin yazıl-
ma səbəbi və tarixi haqqında maraqlı faktları üzə 
çıxarması baxımından əvvəlki tədqiqatlardan bir 
qədər fərqlənir. Tədqiqatçıya görə, “Kitabi-Əs-
gəriyyə” hekayəsi yazıçının erkən yaradıcılıq 
dövründə Dərbəndin nüfuzlu din xadimlərindən 
biri olan Məhəmməd Tağı ibn-Məhəmməd Qası-
mın “Kitabi-Zərbəli” hekayəsinin təsiri ilə yazıl-
mışdır: Abbasqulu Ağa Bakıxanov dövrünün bir 
çox nüfuzlu üləmaları ilə də əlaqə saxlayırdı. O, 
bu üləmaların simasında xalqı mərifətə, düzlüyə, 
paklığa çağıran, şər işlərdən uzaqlaşdıran ağıl 
idrak sahiblərini görürdü. Bu cəhətdən onun Mə-
həmməd Tağı ibn-Məhəmməd Qasım ilə əlaqəsi 
çox səciyyəvi əhəmiyyət daşıyır. General 
A.P.Yermolov onun Şıxəli xanla əlaqə saxlama-
sından şübhələnirdi və onu cəzalandırmaq niyyə-
tində idi. Bu məqsədlə də Dərbənd komendan-
tına məktub yazıb Məhəmməd Tağının cəzalan-
dırılmasını tələb etmişdi. Lakin heç nədən xəbəri 
olmayan Məhəmməd Tağı məhkəmədə özünə 
bəraət qazandıra bilmişdi. Buna baxmayaraq, bir 
neçə ildən sonra Qafqaz canişini onu “xəyanət 
göstərdiyinə görə” dörd il öz doğma yurd-yuva-
sından sürgün elətdirmişdi. Məhəmməd Tağı 
1820-ci ildə bir növ başına gələn əhvalatın təsiri 
altında Azərbaycan dilində “Kitabi-Zərbəli” adlı 
əsərini yazmışdı. Həmin əsərin ilk oxucularından 
biri də Abbasqulu Ağa Bakıxanov olmuşdur. 
Sonra böyük mütəfəkkir “Kitabi-Əsgəriyyə” 
əsərini məhz bu kitabın təsiri altında yazmışdır. 

Vəli Həbiboğlu hekayənin Bakıxanovun 
erkən yaradıcılıq dövrünə aid olması fikrini bu-

nunla əlaqələndirir ki, “Məhəmməd Tağının mə-
lum əsərinin təsiri altında yazılan, qələmə alınan 
mövzu on il fasilədən sonra meydana çıxa bil-
məzdi. Yəni A.A.Bakıxanov 1820-ci ildə oxudu-
ğu “Kitabi-Zərbəli” əsərindən sonra belə bir 
mövzuya müraciət etməyi qarşısına məqsəd qoy-
muşdu”. Lakin tədqiqatçının iddiası ilə razılaş-
mamaq üçün də əlimizdə əsas vardır. Əgər qeyd 
edildiyi kimi, hekayə 1820-ci illərdə yazılmış ol-
saydı, onun adı da yazıçının “Gülüstani-İrəm” 
əsərində verdiyi əsərlərinin siyahısına düşmək 
imkanı qazanardı. 

Vəli Həbiboğlu da özündən əvvəlki bir çox 
tədqiqatçılar kimi, əsərin konflikti kimi “İslam 
dininin, şəriətin qoyduğu adət və ənənəni” görür 
və bununla da mövzunun doğru yozumuna nail 
ola bilmir. 

Tədqiqatçı alim “Kitabi-Əsgəriyyə” əsəri-
nin yazılmasının mühüm əhəmiyyətini onda gö-
rür ki, “bu əsər özündən sonra yaranmış bir çox 
nəsr nümunələrinin meydana çıxmasına təsir 
göstərə bilmişdir”. Hekayənin Azərbaycan ədəbi 
mühitində kütləvilik qazana bilməməsini nəzərə 
alaraq təsirindən danışmağa imkanımız olmasa 
da, onun ilk nəsr əsərlərinin yaradıcılarından 
olan İsmayıl bəy Qutqaşınlı və Mirzə Fətəli 
Axundovla əlaqələrinə əsasən bu təsiri ehtimal 
edə bilmək imkanı qazanırıq. 

Müasir ədəbiyyatşünaslığımızda Zaman Əs-
gərli Abbasqulu Ağa Bakıxanovun bədii nəsr yara-
dıcılığı sahəsindəki fəaliyyətini yüksək qiymətlən-
dirərək xüsusən onun “Riyazül-Qüds”ünə böyük 
əhəmiyyət verir: “ Xalis Şərq-Füzuli ənənələri əsa-
sında yaranan klassik nəsrin zirvəsində məşhur şair, 
alim və ictimai xadim Abbasqulu Ağa Bakıxano-
vun “Riyazül-qüds”(1920) əsəri dayanır. Dahi Fü-
zulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin ədəbi təsiri və 
Məhəmməd Bağır Məclisinin “Cilaül-üyun” 
(“Gözlərin işığı”) kitabından sərbəst faydalanma 
yolu ilə yazılan bu roman-dastanda Kərbəla hadisə-
ləri, İmam Hüseynin başına gətirilən müsibətlər 
təsvir olunur. Yazıçı böyük məhəbbətlə canlandır-
dığı surətlərin, xüsusilə, əsərin baş qəhrəmanının 
əsasında əqidə uğrunda mübarizədə yolundan dön-
məyib şəhid olan ideal bir şəxsiyyət surəti yaratmış, 
onu dərin bir məhəbbətlə müqəddəsləşdirmişdir”. 
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Zaman Əsgərli əsərin süjetini təşkil edən 
hadisələrin təsvirindən doğan qəm-kədərin təsiri-
ni qeyd etsə də, Bakıxanovun bütün bədii yaradı-
cılığı üçün səciyyəvi olan bir xüsusiyyəti vurğu-
layır ki, bu kədər bədbinliyə, ümidsizliyə səslə-
mir, əksinə dünyadakı ictimai haqsızlığa möh-
kəm, ciddi etirazın forması kimi çıxış edir..  

Zaman Əsgərli “Kitabi-Əsgəriyyə” əsərini 
isə XIX əsr ədəbiyyatında yeni bir hadisə kimi 
qiymətləndirir: “Mövzusu İslami-Şərq tarixindən 
alınmış “Riyazül-Qüds”dən fərqli olaraq ədibin 
“Kitabi-Əsgəriyyə” hekayəsində mövcud cəmiy-
yətdə baş verən hadisələr təsvir olunur”. Müəllif 
“Kitabi-Əsgəriyyə” hekayəsinin konfliktini ma-
arifçilik dünyagörüşünə uyğun görüb “köhnəlmiş 
adət ənənələrə, bütövlükdə mənəvi əsarətə qarşı” 
çıxış etməsi fikrini müdafiə etməklə bir daha he-
kayənin real zəmində yazıldığını təsdiqləmiş olur. 
Z.Əsgərli hekayənin “maatifçi yazıçıların əsər-
lərində tez-tez təsadüf olunan “xoşbəxt sonluqla” 
bitməsini və bu sonluğun “ədibin irəli sürdüyü 
ideyanın qabarıq ifadəsinə çevrilərək, sağlam ağ-
lın, mənəvi-əxlaqi təmizliyin, sədaqət və doğru-
lu-ğun avamlıq, cəhalət, böhtan, əqli-naqislik və 
eybəcərlik üzərində təntənəsi kimi” mənalandırsa 
da, əsərin konfliktinin real zəmində həllinin 
mümkünə çevrilə bilmədiyi onun möhvumi son-
luğu ilə tamamilə aydın görünür. 

Hekayə janrının qarşısına qoyulan tələblərə 
və bu janrın ədəbi dövriyyəyə daxil olma tarixi 
məqamına görə “Kitabi-Əsgəriyyə” əsərini Azər-
baycan bədii təfəkküründə ilk realist və ilk lirik 
intonasiyalı satirik-yumoristik hekayələrdən biri 
kimi (Xatırladaq ki XVIII əsrdə Vəli Ərəşinin 
“Dozd və Qazi” adlı satirik hekayəsi var idi. – 
K.Nəhmətova) adlandıra bilərik. Hekayənin süje-
tini klassik ədəbi mövzularla XX əsr bədii irsinin 
tematikası arasında körpü kimi görürük. Fikrin 
qidalandığı mənbə Füzuli dühasıdır. Bakıxano-
vun təhkiyəsi “Şikayətnamə”nin dili və üslubu , 
ekspressiv təsiri isə “Leyli və Məcnun”un lirik 
tərənnümləri əsasında yaranmışdır. Əsərin qəhrə-
manı isə ədəbiyyat tariximizin irəli səhifələrində 
daha obyektiv simasını qazanmış Yusif Vəzirin, 
Mirzə Cəlilin “mərsiyəxanlarının” sələfidir. 

“Kitabi-Əsgəriyyə” hekayəsi ilə bağlı bir çox 
mühüm tədqiqatları nəzərdən keçirdikdə dəyərli və 
obyektiv fikirlərin söyləndiyinin şahidi olduq. 
Lakin bununla belə əsərin janrının meəyyənləşdi-
rilməsi kimi digər bir sıra mübahisələrin həll edil-
mədən qaldığı da diqqətimizdən yayınmadı. 

“Kitabi-Əsgəriyyə” əsərinin yazılma tarixi 
məlum olmadığından bir sıra tədqiqatlarda irəli sü-
rülmüş ehtimallar hələ fakt yerinə keçə bilmir. 
V.Həbiboğlunna görə, hekyənin yazılma tarixi 
XIX əsrin 20-ci illəri kimi güman edilsə də, inam 
doğurmur. Əsərin məzmunu və ideyası yazıçının 
geniş dünyagörüşünün məhsulu olması qənaətinə 
gəlməyimizə imkan verir. Buna görə də hekayənin 
müəllifin yaradıcılığının ilk dövrlərinə deyil, daha 
çox son dövrlərinə aid edə bilərik. H.Əfəndiyevin 
ehtimalına görə, göstərilən 1937-ci il tarixini də 
sübut etmək mümkün deyildir. Maraq doğuran 
xüsuslardan biri budur ki, A.Bakıxanovun 1944-cü 
ildə yazdığı “Gülüstani-İrəm” əsərində müəllifin 
öz əsərlərinin haqqında məlumat verdiyi siyahıda 
“Kitabi-Əsgəriyyə”nin adı yoxdur. Dövrü üçün 
belə əhəmiyyətli əsərin yazıçının diqqətindən kə-
narda qalmağını heç bir əsasla güman edə bilmərik. 
Bu tutarlı motivdən çıxış edərək hekayənin yazıl-
ma tarixinin dəqiqləşdirilməsi məsələsini sadə ehti-
mallarla və gümanlarla həll edilməsini məqbul he-
sab etmək olmaz..  

“Kitabi-Əsgəriyyə” hekayəsinin bədii 
xüsusiyyətlərinin təhlilində isə nəzərimizi çəkən 
mühim məsələlərdən biri budur ki, tədqiqatçıla-
rın içində yalnız Firidun bəy Köçərli əsərdəki 
gülüşün səsini eşidib onu “baməzə” adlandırmış-
dır. Daha dəqiq elmi qənaətlərə gəlmək məqsədi 
ilə hekayənin dilinin sadələşdirilərək müasir nə-
zəri fikrin süzgəcindən keçirilməsi artıq təxiro-
lunmaz zərurətə çevrilmişdir. Bunu da cari məsə-
lə kimi həll edərək əsəri sadələşdirməklə bir 
daha fikrimizin sübutuna nail olduq ki, “Kitabi-
Əsgəriyyə” bir çox tədqiqatçıların nəzərində ol-
duğu kimi romantik pafosa malik lirik hekayə ol-
mayıb, simvolikanın dili ilə gizli mətləbləri ifadə 
edən lirik üsluba malik satirik-yumoristik heka-
yədir. 
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The story “Kitabi-Asgariyyeh” by Abbas-
gulu aga Bakikhanov has a particular place in the 
history of emergence of the national prose. The 
work “Kitabi-Asgariyyeh” forms the basis for 
the shaping process of modern features of the 
story genre. Some disagreements in the research 

of this work continue to this day. All these are 
reflected in the article “The study of the story 
“Kitabi-Asgariyyeh: disputes and realities” by 
Abbasgulu aga Bakikhanov and we tried to shed 
light on some scientific problems. 

Рассказ Абаскули ага Бакиханова «Кита-
би-Асгериййе» имеет своеобразное место в 

истории происхождения художественной 
прозы. Произведение «Китаби-Асгериййе» 

İstifadə olunmuş mənbə və ədəbiyyatın siyahısı 
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составляет основоположение в процессе фор-
мирования современного своеобразия жанра 
рассказа. Некоторые разногласия в истории 
исследовании произведения продолжается до 
сегодняшнего дня. Все эти отряжаются в 

статье «Исследование рассказа Абаскули ага 
Бакиханова «Китаби-Асгериййе»: Споры и 
истины» и принеслись разяснения некоторым 
вопросам. 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

Könül Nəhmətova - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.   
 
Məqalə filologiya elmləri doktoru İmamverdi Həmidov və

prof., t.ü.e.d. Şahin Fərzəliyevin müsbət rəyləri, “Tarix və
Gerçəklik” jurnalının redaksiya heyətinin 3 oktyabr 2012 ci il 6 
saylı protokolunun qərarına əsasən çap olunur   
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XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA TƏRİQƏTLƏR  
(Naxçıvan bölgəsi üzrə) 

 
 

QƏNİYEVA GÜLARA

   

Açar sözlər:   varlı, məscid, dərviş, səyyah. 

 
Key words:    rich, mosque, dervish, traveler. 
 
Ключевые слова:     богатый, мечеть, дервиш, путешественник. 

XVIII əsrin ortalarında Azərbaycanda ya-
ranan xanlıqlardan olan Naxçıvan xanlığı öz əz-
mi, qüdrəti ilə tarixdə iz qoymuşdur. 

Bu məqalədə qədim Azərbaycan torpağı-
nın, eləcə də Yaxın Şərqin inkişaf etmiş ictimai-
siyasi və mədəni mərkəzlərindən olan Naxçıva-
nın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərindəki dini-
siyasi və mənəvi durumuna nəzər salınır. Rus 
şərqşünası K.N.Smirnovun baxış bucağından 
tədqiqata cəlb etdiyimiz bu problemin təhlili 
Azərbaycanda təriqətlər tarixinin yaxın və uzaq 
keçmişini dəyərləndirməyə də yardım edir. 

K.N.Smirnovun kitabında Naxçıvanda za-
manın tələbinə uyğun fəaliyyət göstərən dini təri-
qətlər, hakimiyyət ilə bu təriqətlər arasındakı 
münasibət, əhalinin və hakim orqanların bu təri-
qətlərə təsiri, onların Naxçıvan torpağının bu gü-
nünədək qoyduqları izlər, o cümlədən xanəgahla-
rın durumu barədə dəyərli məlumat verilir. 

Tədqiqatçının fikirləri yazılı mənbələrdən 
əlavə, xalqın yaşatdığı və qoruyub saxladığı bir 
çox adətlərə, orada yaşayan əhalinin yaddaşında 
qalıb, nəsildən nəslə ötürülərək bu günə qədər 
gəlib çatan tarixi faktlara əsaslanır.  

Orta əsrləri araşdıran digər müəlliflərin fi-
kirlərinə müraciət etsək, görürük ki, onlar Azər-
baycan fəlsəfi və ictimai-siyasi fikrinin iki mü-
hüm dövr olduğunu qeyd edirlər. Birinci İslama-
qədərki dövr, ikinci İslam dininin mənəvi həyat-
da hökmranlığı dövrü. Tədqiqatçının toxunduğu 

ismaililik, babilik, bəhailik, nemətullahilik və 
əliallahlılıq kimi təriqətləri ikinci dövrə aid 
edirlər.(6, s.96) 

Mövzu ilə bağlı təhlilə keçməzdən öncə to-
xunduğumuz dövrə qədər olan Naxçıvan tarixinə 
qısa bir səyahət edək: 

Naxçıvan diyarı XVI əsrdən XVIII əsrin 
30-çu illərinədək Azərbaycanın Səfəvilər dövlə-
tinin tərkibinə daxil olsa da, ayrılıqda inzibati-
ərazi vahidi kimi əvvəlcə Təbriz bəylərbəyliyi-
nin, XVII əsrin sonundan isə Çuxur-Səd bəylər-
bəyliyinin bir hissəsini təşkil etmişdir. Lakin bu 
müddət ərzində Naxçıvan iki dəfə Osmanlı Tür-
kiyəsinin hakimiyyəti altına düşmüş və inzibati-
ərazi baxımından müəyyən dəyişikliklərə məruz 
qalmışdır. Nadir şahın qısa müddətli hökmranlığı 
dövründə (1736—1747-ci illər) ləğv olunan bəy-
lərbəyliklərin əvəzinə yeni yaradılmış Azərbay-
can vilayətinin tərkibinə daxil edilən Naxçıvan 
diyarı XVIII əsrin ikinci yarısında müstəqil xan-
lığa çevrilmişdir. Bu dövrdə hərbi və iqtisadi ba-
xımdan Azərbaycanın digər xanlıqlarından nis-
bətən zəif olan Naxçıvan xanlığı yenidən bəzi 
ərazi itkilərinə məruz qalmış və xarici sərhədləri 
dəyişmişdi.  

XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində 
yenidən İran tərəfindən istila edilən bu diyarın 
xarici sərhədlərində ciddi bir dəyişiklik baş ver-
məsə də, daxili inzibati bölgü baxımından burada 
bəzi yeniliklər gözə çarpır. (14, s.4) 
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1.  Orta çağda yaranmış təriqətlərin XIX əsrdə 
Azərbaycanda fəaliyyət şəkilləri. (ismailik, 
nöqtəvilik, əliallahilik, nemətullahilik) 

 
Tənasüx ideyasına əsaslanan bir təriqət 

olan nöqtəvilər Hindistandan İrana keçərək orada 
yayılmağa başladı. Bu təlimi yayanlar günah 
işlətmiş insanın ruhunun hər hansı bir aşağı var-
lığa keçdiyinə inanırdılar. Günahkarlığın hansı 
dərəcədə olduğundan aslı olaraq, ruhun yerdəyiş-
məsi nəsh, məsh, fəsh və rəsh adlanır. Nəsh ru-
hun insandan insana keçməyinə, fəsh ruhun in-
sandan bitkiyə keçməyinə, rəsh isə ruhun insan-
dan hər hansı minerala keçməyinə deyilir. Ruhun 
məhz bu cür aşağı səviyyəyə enməsi cəhənnəm-
dir. (1, s.75) İnsan kamilləşən zaman ulduza çev-
rilir. Deməli bütün ulduzlar yaxşı insanların ru-
hunu daşıyır. 

Orta əsrlərdə İranda bu təlimin banisi olan 
Mahmud Gilaniyə görə, ulduzlar aləmi bir cən-
nət idi. Buradan da bu təlim “nöqtəvi” adlanma-
ğa başladı. Gilani hər hansı bir heyvanın görünü-
şünə baxaraq, o heyvanın daxilinə köçən ruhun 
sahibi haqqında fikir yürüdürdü.(1, s.76) 

Digər mənbəyə əsasən, hürufilərdən ayrılan 
nöqtəvilərə görə, varlıq hərflərdən deyil, nöqtə-
dən başlayır. Bütün sirlər nöqtədədir. Nöqtə öz 
içində sonsuzluğu daşımaqdadır. Nöqtəvilərə 
görə hürufilik nöqtənin sirlərini görə bilməmiş, 
nöqtə hərfdən əvvəldir. Bu xətt üzərində bir nöq-
tə əsas alınır. O nöqtə mərkəz olmaq üzrə bir dai-
rə cızacaq olsaq, bu dairənin diametrinə zaman 
adı verilir. Mütləq zaman anlayışı da nöqtədə 
birləşir. Həyat mütləq zaman içində sona çatdığı 
üçün nöqtənin içində ölürük. Allaha bağlanışımız 
da bir nöqtədir. Bu nöqtənin içi və çölü tanrı ilə 
çevrələnmişdir. (7 gencalpguntay.blogspot.com)  

Azərbaycanda nöqtəviliyin təmsilçiləri Bu-
daqbəy Ustaclu, təbib Süleyman Savəci, şah Ab-
basın edam etdirdiyi Mir Seyid Əhməd Kaşi və 
b. olmuşlar. Səfəvilər nöqtəviləri amansızcasına 
təqib edirdilər, belə ki, nöqtəvilik şah Təhmasib 
və şah Abbas dövründə geniş yayılmışdı. Şah 
Abbas 1594-cü ildə bütün nöqtəviləri və 
nöqtəvilikdə şübhələnənləri yaxalamaq haqqında 
fərman vermişdi. Amansız təqiblər və cəzalar 

nöqtəviləri başqa Şərq ölkələrinə qaçmağa məc-
bur etdi. Onların bir hissəsi Hindistana qaçdı. 
Burada maarifçi və ağıllı hökmdar olan Cəlaləd-
din Əkbər şah xüsusi fərmanla müxtəlif dini eti-
qadların nümayəndələrinin öz ölkəsində sərbəst 
yaşamasına icazə vermişdi (12, s.178.) 

N.K.Smirnovun araşdırmasında apardığı 
tədqiqatlar zamanı Naxçıvanda olan nöqtəvilik 
təriqətinə aid maraqlı və tariximiz üçün önəmli 
faktlar irəli sürülmüşdür. Bu təlimin mahiyyəti 
və onun, xalqın dini-siyasi və ictimai görüşlərinə 
təsiri barədə maraqlı fikirlər söylənilmişdir.  

Səfəvilər dövründə İranda bu təlimi yayan-
lardan 40 nəfəri öldürülmüşdü. Orada bu təlimin 
təmsilçiləri böyük nüfuza malik idilər. Qəzvində 
Dərviş Xosrov adlı şəxs ətrafına müridlər 
toplayıb əvvəl gizli, sonra isə aşkar fəaliyyətini 
davam etdirmişdi. Onların Qəzvində öz məscid 
və təkyələri var idi. (1, s.76)  

Şah Abbas dövründə böyük cəza tədbirləri 
ilə əlaqədar İsgəndər Münşinin Səfəvilər dövlə-
tində nöqtəviliyə son qoyulduğunu iddia etməsi-
nə baxmayaraq, XIX əsrin birinci yarısının alim 
və səyyahı Hacı Zeynalabdin Şirvani bunun ək-
sinə olan bir vəziyyəti təsvir edir. O, nöqtəvilik 
təlimini şərh edərkən İrana səyahəti zamanı bu 
təriqətin ona gizli şəkildə etiqad bəsləyən çoxlu 
nümayəndələri ilə söhbətlər apardığını xəbər 
verir. (12, s.179) 

N.K.Smirnov böyük mütəfəkkir Mirzə Fə-
təli Axundov haqqında maraqlı fikirlər irəli sü-
rür. O, Mirzə Fətəli Axundovun “Aldanmış kə-
vakib” povestinin mövzusunu Xosrovun Qəzvi-
nin kəndindən olan şagirdinin adı ilə bağlayır. 
Bu fikrə əsasən, Şah Abbasın münəccimi Mövla-
na Cəlaləddin ulduzların böyük adamın ölümün-
dən xəbər verdiyini söyləyir. Şah Abbas Yusuf 
Nöqtəvini öz taxtında oturdaraq onu şah elan 
edir. Özü isə hakimiyyətdən uzaqlaşır. Sadə in-
sanlar arasından çıxan Yusuf Şah feodalizmə 
qarşı çıxaraq zəhmətkeş xalqı çox yaxşı idarə et-
məyə başlayır. Bir müddətdən sonra Şah Abbas 
yenidən taxta çıxaraq Yusuf Nöqtəvinin və onun 
feodalizmə qarşı çıxan tərəfdarlarının ölümünə 
fitva verir. Bir sözlə, “Aldanmış kəvakib” poves-
tinin adındakı “kəvakib” cəsuslardan gizlənən tə-
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lim başçısının ləqəbi idi. Şah nöqtəvilik təriqəti-
nin başçısını aldatdığı üçün Axundov bu poves-
tin adını “aldatmış kəvakib” deyil “aldanmış kə-
vakib“ qoymuşdur. Tədqiqatçı Mirzə Fətəli 
Axundovun nöqtəvi olmasa da, bu təriqətə rəğbət 
duyduğunu bildirir. (1, s.77)  

Onun fikirlərinə görə, bu təlimin əsasını 
əxlaq təşkil edirdi. Şiələrin qadağa qoyduqları 
qanunların nöqtəvilər üçün heç bir əsası yox idi. 
Onlar terrorun əleyhinə olub, uləmaları xalqı al-
datmaqda təqsirli bilərək, onlara qarşı çıxış edir-
dilər. (1, s.76) 

Şah Abbas Məşhəd ziyarətinə getdiyi za-
man iki nöqtəvi dərvişi onun qarşısını kəsərək 
xalqa köməklik edib camaatın qayğısına qalmağı 
bu ziyarətə getməyindən üstün tutduqlarını ona 
bildirdikləri üçün şahın verdiyi fərmana əsasən 
ömürləri yarımçıq qaldı. Bu hadisədən sonra küt-
ləvi təqiblərə məruz qalan nöqtəvilər gizlinə çə-
kilərək ruhanilərə və mülkədarlara qarşı mübari-
zəyə başladılar. Nöqtəviyyə təriqətinin məşhur 
rəhbərlərindən biri Pir Xamuş adlı bir şəxs idi. 
O, hər zaman sakit gəzdiyi üçün ona Xamuş adı 
verilmişdir. Onun əsil adı isə heç kimə məlum 
deyildi. O, indiki (müəllifin yaşadığı dövr nəzər-
də tutulur) Puşkin küçəsində yerləşən məscidin 
yerindəki qəbristanlıqda dəfn olunmuşdur. Onun 
qəbrindən iz belə qalmamışdır. Onun yerinin 
məscid daxilindəki mehrabın yaxınlığında olması 
güman edilir. (1, s.78) 

N.F.Səfərli öz araşdırmalarında bu xanəgah-
la bağlı eyni fikirlərə toxunaraq, Naxçıvan şə-
hərində digər xanəgahlarla yanaşı, “Nöqtəviyyə” 
sufi təriqətunə mənsub xanəgahın da fəaliyyət 
göstərdiyini, onun rəhbərinin isə Pir Xamuş oldu-
ğunu qeyd edir. Digər sufi təriqəti rəhbərləri kimi 
o da öz xanəgahında yaşamış, vəfat etdikdən 
sonra orada dəfn olunmuş və bu məkan yerli əhali 
tərəfindən ziyarətgaha çevrilmişdi. (5, s.156)  

N.F.Səfərlinin haqlı olaraq gəldiyi bir qə-
naətə görə, ehtimal ki, Naxçıvan şəhərində fə-
aliyyət göstərən “Pirqamış” məscidi “Pir Xa-
muş” xanəgahının yerində inşa edilmiş və onun 
adını əxz etmişdir. (5, s.156) 

XIX əsrə kimi gizli saxlanılan bu təlim rus-
ların hakimiyyəti dövründə üzə çıxdı. Feoda-

lizmə qarşı durmayan bu təlim liberal olmağı ilə 
fərqlənirdi. (1, s.78) 

Nöqtəvilər bayram günləri moizələr zamanı 
Mövlana, Şəms Təbrizi və Ömər Xəyyamın şeir-
lərindən parçalar oxuyaraq, varlı təbəqəyə və tə-
riqətin tanınmış nümayəndələrinə xoş əhval bəxş 
edirdilər. Belə yığıncaqlarda əhalinin xeyrinə 
xeyli vəsait toplanırdı. Naxçıvanda tanınmış təri-
qət davamçılarından Nuri Bəy Kəngərlinin, tacir 
Əhməd Kürdovun adını çəkmək olar. Bu təriqət 
həm də İrəvan, Ordubad və Şərurda da geniş 
yayılmışdı. (1, s.79)  

Nöqtəvilər bu təlimə Avropaya uyğun də-
yərlər tətbiq etdikləri üçün frans-massonlar və 
yaxud Naxçıvanda deyildiyi kimi, “Farmasiyon-
lar” adlandırılırdı. Onların toplandığı məkan isə 
Pir Yaqub xanəgahı idi. Bu yerdə özlərinin mür-
şidlərinin dəfn olunduğunu bilsələr də, sərxoşluq 
etmək və tiryək çəkmək üçün oraya toplaşırdılar. 
(1, s.79) 

N.F.Səfərli türkdilli mənbələrlə K.N.Smir-
novun yazdığı bu fikri tutuşduraraq, Pir Yaqub 
xanəgahının vaxtilə bəktaşiyyə dərvişlərinə məx-
sus olduğunu qeyd edir. Bu müəllifə görə, bəzi 
dərvişlər şərabdan istifadə etmişlər. Məsələn, 
“bir quyuya bir damla murdar bir şey düşərsə və 
o quyunun suyunu çəkib kənara töksələr, həmin 
yerdə bitən otu bir qoyun yeyərsə, o qoyunun əti 
haramdır”- deyən, ömrü boyu ağzına bir damcı 
içki almayan Hacı Bəktaş Vəlinin yaratdığı bək-
taşiyyə təriqətinin üzvlərinin bir qrupu içkidən 
istifadə etmişdir. Bəktaşiyyə təriqətinin Naxçı-
van bölgəsində geniş yayıldığına görə Pir Yaqub 
xanəgahının vaxtılə bəktaşilərin içkiyə meylli 
qrupuna mənsub dərvişlərə aid olması fikrindən 
yan keçmək olmur. Görünür, burada yaşayan 
dərviş qrupu özlərinin içkiyə olan münasibətləri-
ni ardıcıllarına miras buraxmış və bu adət XIX 
yüzilliyin sonu-XX yüzilliyin əvvəllərində də da-
vam etmişdir. (5, s.158)  

H.F.Səfərli f.e.n. H.Həşimlinin fikirlərinə 
istinad edərək bildirir ki, bir fikir cərəyanı olmaq 
etibarilə farmasiyonluq daha çox Şərq zəminində 
təşəkkül tapmış, kökü XVI əsrə gedib çıxan nöq-
təvilik təriqəti ilə bağlı olmuşdur. Onların ideya-
fəlsəfi qaynaqları sırasında məzdəkilik və xürrə-
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miliyin də bəzi izləri müşahidə edilməkdədir. 
Yeniliyin alovlu təbliğatçısı olub, köhnəliyə, cə-
halətə qarşı mübarizə aparan farmasiyonlar avro-
pasayaq geyinir, dünyəvi mədəniyyətin qabaqcıl 
nailiyyətlərindən faydalanmağa can atırdılar. (5, 
s.157)  

Əliallahilik təriqətinə gəldikdə isə 
K.N.Smirnov bu təlimin davamçılarının İrevan, 
Xoy və Makuda Əli sevənlərdən ibarət olan Qa-
raqoyunlu türkləri olduğunu bildirir. Tədqiqatçı 
yazır: ”Bir neçə il öncə 25-30 evdən ibarət olan 
bu təlimin üzvlərinin Xanuxlar və Şərura köc-
dükləri qeyd olunur. Az savadlı olan bu köçkün-
lərin özlərinin mürşidləri yox idi. (1, s.87) 

Nəbati lirikasının tədqiqatçısı Məti Osman-
oğlu A.Massenin tədqiqatlarından çıxış edərək: 
“Onlar (əliallahilər) Əlidən, Məhəmməddən və 
Salmandan ibarət üçlüyə etiqad edirdilər- deyə 
bildirir. (16, s.65) 

Tədqiqatçı bu torpaqda nemətullahi dərviş-
lərinin də izlərinin qaldığını və 100 il əvvəl ora-
da nemətullahilərin tanınmış mürşidi Məşədi Ta-
ğının yaşadığını qeyd edir. Bu təlim geniş yayıl-
masa da, Naxçıvan muzeyində Məşədi Tağının 
portreti qorunur. Dərviş İsmail adında oğlunun 
da olduğu məlum olur. (1, s.89) 

Ümumilikdə isə bu təriqətin Azərbaycan 
torpağının müxtəlif bölgələrində izləri var. Bu 
təriqətin nümayəndələri XIX əsrə kimi yaşayıb 
və fəaliyyət göstəriblər.  

Nemətullahilik təriqətinin XIX əsrdə də da-
vam etməsinin bariz nümunəsi XVIII əsrin sonu-
XIX əsrin əvvəllərində yaşamış böyük Azərbay-
can coğrafiyaşünası və səyahətçisi Zeynalabdin 
Şirvanidir. Ömrünün 40 ilini Asiya və Afrika 
ölkələrində 60 min km-dən çox yol qət edən 
səyyah digər təriqətlərlə yaxından tanış olsa da, 
əsasən, nemətullahi təriqətinin nümayəndəsi ola-
raq qalmışdır. (10, s.15) 

A.A.Bakıxanov Zeynalabdin Şirvaninin 
dünya səyahətində gəzib gördükləri haqqında 
məlumat verərək onun müxtəlif ölkələrdə fəaliy-
yət göstərən digər təriqətlərlə də yaxından ma-
raqlandığını və bu təriqət üzvləri ilə dostluq edə-
rək, söhbətlərinə könül verdiyini qeyd edir. Onun 
Diyarbəkir, Kiçik Ermənistan və Azərbaycan yo-

lu ilə Tehrana getməsini, Hüseynəli şah və Köv-
sərəli şahın qonağı olduğunu və bir müddət hə-
mədanlı Məczubəli şahın xidmətində qalaraq 
onun rəmzlərini öyrənməklə məşğul olduğunu və 
nemətullahi təriqətini irşad və kamala çatdırdığı-
nı yazır. (9, s.220) 

İran alimi Məhəmməd Hüseyin Rüknzadə 
(Adəmiyyət) səyyahın “Nemətullahi” təriqətinin 
şeyxlərindən olduğunu, Şiraz yaxınlığında hicri 
1234-cü ildə Babakuhi deyilən yeri özünə məs-
kən seçdiyini göstərir. O, sonra yazır ki, Rəhmə-
təli şahın xahişilə Şirvani Babakuhidən Şiraza 
köçür. (9, s.18) 

İngilis alimlərindən Eduard Braun Hacı 
Zeynalabdin Şirvaninin tərcümeyi-halı barədə 
yazdığı qısa qeydlərindən sonra səyyahı “böyük 
zəka sahibi və qabil müşahidəçi” adlandırmışdır. 
Onun təriqətlər haqqında topladığı materialların 
böyük əhəmiyyətə malik olduğunu göstərməklə 
bərabər, qeyd edir ki, zərdüştilər, məzdəkilər, yə-
hudilər, xristianlar, hindlilər, sufilər və s. barədə 
yazdıqları da elmi cəhətdən qiymətlidir. (9, s.19) 

Avropa və Asiyada məşhur olan Şirvani 
haqqında bir çox avropa alimləri fikirlər soylə-
mişlər. Ş.Rio səyyahın təriqətlərə böyük maraq 
göstərdiyini, əsərlərinin müxtəlif fəsillərində o 
təriqətlər barədə izahat verdiyini, səyyahın özü-
nün isə “Nemətullahi” təriqətinə mənsub olduğu-
nu göstərmişdir. (9, s.18-19) 

Hacı Zeynalabdin Şirvaninin özündən kiçik 
qardaşı Hacı Məhəmmədəlinin də nemətullahi 
təriqətinə yaxın olduğunu Nurəddin Kərəmov 
qeyd edir: “Seyfəddin Nəcmabadi yazır ki, mən 
Berlin kitabxanalarının birində fars əlyazmaları 
ilə tanış olarkən orada Məhəmmədəli İskəndər 
oğlunun “Həqiqətül-həqayiq” əşşafiyyə fitilləvih 
ilə tərcihil məsalükül nemətullahiyyə (“şafeilik 
təriqətinin həqiqətlərinin nemətullahilik məsələ-
lərinə tədbiq edilməsi”) əsərinin mühafizə olun-
duğunu gördüm. O yazır ki, Hacı Məhəmmədəli 
İskəndər oğlu Hacı Zeynalabdin Şirvaninin qar-
daşıdır. (9, s.30) 

Şirvaninin təriqətlərlə bağlı fəlsəfi əsərlə-
rindən “Bustanüs-səyahə” və “Kəşfül-maarif” 
toplularının adını qeyd etmək lazımdır. Müəllif 
bu tarixi əhəmiyyətli əsərlərdə təriqətlərlə bağlı 
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məlumatlara toxunur. Şirvani “Bustanüs-səya-
hə”də sufi təriqəti və onun qolları haqqında geniş 
məlumat verir. (9, s.154).  

Bu təriqətin XIX əsrdə yaşayan digər nü-
mayəndəsi də Əsrar təxəllüslü Əlişir Təbrizidir. 
Şah Nemətulla təriqətinə bağlı dərvişlərdən olan 
Əsrar hicri qəməri 1265 (1848)-ci ildə doğul-
muşdur. Onun bir neçə əsəri və 25 min beytdən 
ibarət divanı vardır.  

Mövlana Əsrar iki kitab yazmış, orada XIII 
(XVII-XVIII) əsrdə Azərbaycan söz ustalarının 
və növhə yazan şairlərin şeirlərini, eləcə də di-
vanlarında daha çox türk dillərində və nadir hal-
larda fars dilində şeir, qəzəl və rübailər demiş 
olan şairlərin tərcümeyi-halını toplamışdır. O, 
birinci kitabında “Hədiqətüş-şüəra” (Şairlərin 
bağçası) və ikinci kitabına “Ləhcətüş-şüəra” 
(“Şairlərin ləhcəsi”) adı vermişdir. (8, s.132-133) 

Bundan başqa haqqında az məlumat olan 
Kərbəlayi Şükrulla Sürurinin adını da qeyd etmək 
olar. O, Şah Nemətulla təriqətini izləyənlərdən və 
şeirləri türk dilində olan bit şəxsdir. (8, s.322 ) 

Qeyd etməliyik ki, Nemətullahi təriqətinin 
davamçıları XVII əsrdə də Azərbaycanda fəaliy-
yət göstərirdilər.  

Səfəvilər dövləti onlara qarşı çıxış edən 
xalq kütlələrinin birləşməsinə və vahid cəbhədən 
çıxış etməsinə imkan verməmək məqsədilə müx-
təlif qrupları qarşı-qarşıya qoyurdu. Belə bir ha-
disə XVII əsrin 70-ci illərində Təbriz şəhərində 
də baş verdi. Şəhərdə nemətilər və heydərilər 
adlanan iki böyük zümrə zahirən dini baxış zə-
minində bir-birinə qarşı çıxış etdilər. Hər iki 
zümrənin nümayəndələri şiəlik yönümlü sufi 
dərvişləri idi. Mənbələrin məlumatına əsasən, I 
Şah Abbasın dövründən etibarən, şəhər əhalisi 
arasında belə düşmənçilik halları daha geniş 
yayılmağa başlamışdı. XVII əsrin ortalarında 
Təbrizdə olmuş Şardenin məlumatına görə, 
“şəhər biri digəri ilə düşmənçilik edən heydəri və 
neməti dəstələri arasında 9 məhəlləyə bölünmüş-
dü” (11, s.269-270) 

Nemətullahi təriqətinin ideyalarının yaxın 
keçmişə kimi gəlib çatdığını qeyd etmişdik. Bu-
na misal olaraq, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsin-
də yaşamış XIX əsr klassik şeir yazarı və aşıq 

Nəbatinin adını qeyd etmək lazımdır. Nəbati orta 
əsrlərin böyük mütəfəkkiri Nemətulla Vəlinin şiə 
təriqətinin davamçılarından olmuş, əsərlərində 
onun sufi-təriqət ideyalarını təbliğ etmişdir. Ne-
mətullahi təriqətinə görə Allaha çatmaq istəyən 
özünü (maddi aləmi) unutmalı, fənaya uğramalı, 
bu yolla haqqa qovuşmalıdır. Yalnız daxilən 
təmizlənib saflaşan insan “Ənəlhəqq” deyib özü-
nü haqqa çatmış hesab edə bilər. Nəbati də bu 
yolu davam etdirmək, insanın mənəvi kamilləş-
mə yolu ilə Allah səviyyəsinə yüksələ biləcəyinə 
inanmışdır. ( 17, s.5) 

İsmaililik təriqəti VI imam Cəfər əs-Sadi-
qin oğullarından İsmailin imam olduğu düşünül-
düyü zaman VII imam Museyi Kazımın seçil-
məsi ilə başlayır. Bu haqda dolaşan bir rəvayətdə 
İsmailin atasından üç il əvvəl öldüyü üçün qar-
daşı imam seçilir. Digər rəvayətə görə İsmailin 
içki və qadın düşkünü olduğuna görə onun imam 
olmağı reallaşmır. Başqa bir rəvayətə görə, İs-
maili Cəfər əs-Sadiqin ölümündən (765) beş il 
sonra sağ olaraq Bəsrə bazarında görmüşdülər. O 
zamanlar İsmailin imamətini iddia edənlərə onun 
ölüb ölmədiyi məlum deyildi. (4, s.128)  

1903-cü ildə Naxçıvanda Hacı İbrahim 
Səyyah adlı dərviş meydana çıxmışdı. O, iki aya 
yaxın məsciddə yaşadıqdan sonra Şərq ölkələrini 
gəzməyə başladı. Bəlkə də o, hakim orqanların 
nəzərindən yayınan siyasi təşviqatçı idi. Əhaliyə 
öz səyahəti haqqında danışır, şahidi olduğu hadi-
sələr barədə məlumat verirdi. (1, s.72) Qeyd et-
məliyik ki, bu dərvişin söylədiyi fikirlərin müəl-
lifin zamanına qədər gəlib çatmağında əhalinin 
böyük rolu olmuşdur.  

Əvvəllər molla olub, sonralar tarixlə ma-
raqlanan yerli sakinin yazdıqlarına əsaslansaq, 
ismailik təriqətinin Ordubadda yayılmasında 
mal-qara otaran Çoban Yəhyanın adını çəkilir. 
Əhali onun qaçqın olduğunu bilirdi. Bu çoban 
haqqında onlarda qaranlıq adam fikri oyanmışdı. 
Sahibi onun yaxşı Quran oxuduğunu görüb, onu 
haradan öyrəndiyini soruşduqda bu verginin ona 
yuxuda verildiyini söyləyir. O zamandan savad-
lanır və dini yazılar yazmağa başlayır. (1, s.72) 
Bu xəbər tez bir zamanda Ordubadda yayılır və 
o, çobanlıqdan əl çəkərək ətrafına müridlər top-
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layıb, dərvişlik etməyə başlayır. Öz iqamətgahı 
olaraq hazırda Xanağa kəndindəki xanəgahı se-
çir. O ismailik təriqətinin Naxçıvanda və Maku 
xanlığından kənarda yaymağa başlayır. Əsasən 
bu təlim kürdlər arasında geniş yayılır. Sonralar 
isə onlar bu təlimdən çıxaraq başqa təriqətin üz-
vü olurlar. Deməli, Maku əliallahiləri ismailik tə-
riqətinin ardıcılları idilər. (1, s.73)  

K.N.Smirnov Ə.Ələkbərovun 1926-cı ildə 
Naxçıvanda olduğu zaman tarixi qala olan Əlincə 
qalasının qalıqlarına rast gəlməsi haqqında məlu-
mat verərək bildirir ki, o, bu ərazini təsvir etsə də, 
ismailik təriqətindən bir məlumat vermir. (1, s.73)  

 
 
2. XIX əsrin fikri cərəyanlarından şeyxilik 

və babilik  
 

XIX əsrdə Azərbaycanda yaranan cərəyan-
lardan şeyxilik və babiliyi göstərmək olar. 

K.N.Smirnova görə, Naxçıvanda geniş 
yayılan təriqətlərdən biri şeyxilikdir. Qısa olaraq, 
bu təriqətin yaranma tarixinə nəzər salaq. 

Şeyxilik imamətin 12-ci imamının qeybə 
çəkilməsindən sonra başlayan qeybeti-suğra (ki-
çik qeyb) dövründən sonrakı qeybəti-kubra (bö-
yük qeyb) zamanında şiələrin “Hüccətullah” ola-
raq tanıdıqları imamlarının mənəvi nurunu əks 
etdirən və onunla əlaqə quran bir kamil-şiənin 
varlığına söykənir. Bu iddia ilə ortaya çıxaraq 
şeyxiliyi quran Şeyx Əhməd əl-Əhsai (1826) 
Hz.Məhəmmədin həqiqətinin (“həqiqəti-Məhəm-
məd) özündən əvvəlki Peyğəmbərlərdə qismən 
göründüyünü, sonra özündə və on iki imamda 
təzahür etdiyini, ancaq bu həqiqətin müəyyən 
vaxt gizli qaldıqdan sonra özündə və özündən 
sonra da müridi Seyid Kazım Rəştidə (1843) 
ortaya çıxdığını söyləmişdir. (2, s.31)  

Qırx yaşına qədər Əhsada qalan, daha son-
ra Kərbəla və Nəcəfdəki mədrəsələrdə təhsil ala-
raq müctəhidlik dərəcəsinə yüksələn, bu əsnada 
tibb, astranomiya, hərf, say və tilsimlərlə məşğul 
olan, imamlar haqqında yuxu, müşahidə və təc-
rübələrini ortaya qoyan Əhsai imamlardan Quran 
və hədislərin anlamını açmaq hüququ aldığını, 

əsil məlumat qaynaqlarının ilham (kəşf) ol-
duğunu söyləmişdir. (4, s.84)  

Şeyxilik təriqətinin Naxçıvanda yayılması 
barədə K.N.Smirnovun araşdırmalarında maraqlı 
faktlar əksini tapmışdır. Fətəli şah dövründə 
Bəhreynin İhsa bölgəsindən olan Əhməd Bəh-
reyninin əlinə islam filosofu İbn Əbu Cumhuri 
Əhsanın zəngin kitabxanası keçir və o, İslam 
dinini fəlsəfi doktrinalar ilə əlaqələndirir. (1, 
s.81) Şeyx Əhməd əvvəl Yəzd, sonra Kirmanşah, 
daha sonra Kərbəlada yaşayır. (1, s.82 ) Öz 
görüşlərinə görə Əhməd Əhsai bir tərəfdən, su-
fizmin əleyhinə olsa da, digər tərəfdən, sufizmi 
mayalayan və hind-iran, yunan fəlsəfəsinin isla-
miləşmiş şəklindən başqa bir şey olmayan hükə-
ma düşüncəsinin əsaslarını qəbul etmişdir. Bu 
dini görüşləri aşkara çıxan kimi İranda onun və 
ardıcıllarının küfrünə hökm verilmişdir. Məhz 
buna görə də Əhməd Əhsai öz fikirlərindən imti-
na etsə də, təqib olunduğu üçün İranı tərk edib 
Kərbəlaya, oradan da Hicaza getmək məcburiy-
yətində qalmış və 1827-ci ildə, 76 yaşında Mədi-
nənin üç mənzilliyində vəfat edərək Bəqi qəbiris-
tanlığında dəfn edilmişdir. (5, s.172) 

 Naxçıvanda fəaliyyət göstərən bu təlimin 
əsasını müctəhidin fəaliyyətinin gərəksiz olduğu, 
bütün həll olası məsələlərin həllini məntiqi yolla 
tapmaq təşkil edirdi. (1, s.81) Onun bu təliminə 
qarşı çıxanlar da olur. Qəzvin müctəhidi bu təli-
mi başdan-başa küfür adlandırır. 

 Lakin şeyxilik hər hansı bir tərəqqipərvər 
doktrina deyil, onda liberalizmə meyl daha çox 
idi. (1, s.82) 

Buna görə də şeyxilik təriqətinin üzvləri ilə 
nigah bağlamağa və onların ümumi hamamlardan 
istifadə etmələrinə qadağa qoyulmuşdur. (1, s.82)  

Bu təriqətin Təbrizdən Naxçıvana və 
Qarabağa yayılmasının əsas səbəbkarları tacirlər 
idi. Təriqət əvvəlcə Naxçıvanın Ordubad bölgə-
sindən yayılmağa başladı. Bu təlimin fəaliyyəti 
çar hökumətini narahat etməsə də, sonralar onla-
rın xalq arasındakı nüfuzundan narahat olmağa 
başladılar. Oradakı siyasi baxışların dəyişməsi 
nəticəsində yerli mütəşərilər getdikcə öz nüfuzla-
rını itirirdilər. Şeyxilik böyük nüfuza malik oldu-
ğu üçün hətta rayon qazisi də bu təlimin nüma-
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yəndəsi idi. Mütəşəri təliminin başında isə Hacı 
Molla Tağı dururdu. K.N.Smirnov bu iki təlimin 
təbliğatçıları arasındakı ikitirəliyi qeyd edərək 
bildirir ki, onlar öz aralarında çəkişmələrə əl atır-
dılar. Mütəşəri təlimi zəif, şeyxilik isə daha qüd-
rətli idi. Şeyxiliyin təmsilçiləri mütəşərilərə nisbə-
tən daha az fanatik olduqları üşün xristian hakim 
dairələrinə yaxın idilər. (1, s.83) Sonralar şeyxili-
yin özü də iki hissəyə: Kirmanda müctəhid Hacı 
Kərim xan Qacarın başçılığı altında ağayi adı ilə, 
Təbrizdə isə müctəhid Mirzə Şəfinin başçılığı ilə 
şeyxi adı altında yayıldı. (1, s.82)  

N.K.Smirnov XIX əsrin əvvələrində Naxçı-
vanda mütərəqqi şiə cərəyanı sayılan şeyxiliyin ge-
niş yayıldığını və Kəngərli xanlarından Ehsan xanın 
və onun oğlu İsmayıl xan Naxçıvanskinin, həmçinin 
Kəngərli tayfasına məxsus bəylərin bu təriqətin 
davamçıları olması haqda fikir yürüdür. (1, s.84) 

Böyük kəndlərdən olan Cəhridə əhalinin 
əksəriyyəti şeyxi idi. Şaxtaxtı rayonunda az, 
Nehrəmdə isə təlimin davamçıları yox idi. Ümu-
milikdə isə Naxçıvanda şeyxilik mütəşəriliyə 
nisbətən daha çox yayılmışdı. (1, s.84) 

Naxçıvan tarixini araşdıran tədqiqatçı 
H.F.Səfərli də öz araşdırmalarında Cəhri şeyxiləri 
haqqında maraqlı fikirlər irəli sürmüşdür: İranda 
təqib olunan şeyxilər öz rəhbərləri kimi orada qala 
bilməyib, müxtəlif yerlərə səpələnməyə məcbur 
olmuşlar. Həmin vaxt onlardan bir hissəsi də Nax-
cıvana gəlmiş, öz ideyalarını geniş olmasa da 
müəyyən yerlərdə, o cümlədən Naxcıvan şəhərin-
də və Cəhri kəndində yaya bilmişlər. Ehtimal ki, 
Cəhri kəndində bu təriqət yayılmazdan əvvəl ora-
da fəaliyyət göstərən, XIX əsrdə də kənddə möv-
cud olan İsfəndiyar zaviyəsindən şeyxilər öz ide-
yalarını yaymaq üçün istifadə etmişlər. 

Göründüyü kimi, Naxçıvanın ən böyük 
yaşayış məskənlərindən olan Cəhri kəndindəki 
şeyxilər bu əraziyə gəlməmişdən çox çox əvvəl-
lər əhali arasında böyük hörmət və nüfuz sahibi 
olmuşlar. Ona görə də bu yer əhali tərəfindən zi-
yarətgaha çevrilmişdir. “Naxçıvan sancağının 
müfəssəl dəftəri”ndə verilən məlumatlardan ay-
dın olur ki, bu zaviyə artıq 1727-ci ildə ziyarət-
gaha çevrilibmiş. (5, s.173) 

Azərbaycanın Ordubad bölgəsindən başla-
yan bu təlimin yayılmasında Təbrizdən Qarabağa 
və Naxçıvana gəlmiş tacirlərin rolu boyük idi. 
Əvvəllər bu təlimin geniş vüsət almasına və sufi-
liyə o qədər də əhəmiyyət verməyən hakim 
dairələr sonralar bu şəraitdən qorxmağa başladı-
lar. Lakin bu təlim artıq öz sözünü demiş və 
Naxçıvanda möhkəmlənmişdir. (1, s.83)  

Qeyd etdiyimiz bu təriqətin Azərbaycan 
torpağının digər bölgələrində də nümayəndələri 
var idi. Bakının Şıxlar kəndində tikilən “Bibi-
heybət” adlı məscidin tarixindən yazan S.Aşur-
bəyli öz yazılarında buna toxunaraq qeyd edir ki, 
məscid tikildikdən sonra dini təriqətin üzvləri-
şeyxlər onun ətrafına toplaşdı və kənd onların 
adı ilə Şeyxlər, yaxud Şıxlar adlanmağa başladı. 
(12, s.155) 

Babilik təriqətinin yaranma tarixi və onun 
sufi dərvişlər arasında yayılması XIX əsrdə özü-
nü allaha gedən yolun qapıçısı sayan Məhəmməd 
Əli adlı şəxsin şeyxilik təliminə qoşularaq, öz 
ideyalarını yaymağa başladığı dönəmə təsadüf 
edir. (13, s.79) 

O, siyasi ideyalarından ehtiyatlandığına 
görə Təbrizə qaçır və 1850-ci ildə orada Nəsirəd-
din şah tərəfindən verilmiş əmrə əsasən öldürü-
lür. (13, s.81) 

K.N.Smirnov öz araşdırmalarında babilik 
və bəhailik təriqətləri haqqında məlumat verərək 
şeyxiliyin güclü olması səbəbindən onların Nax-
çıvanda daha az yayıldığını bildirir. Buna bax-
mayaraq, babiliyin Ordubad rayonunda davamçı-
larının olduğunu qeyd edir. (1, s.85) 

Vanand kəndində özünü peyğəmbər elan 
edib, insanların inamını qazanan Nuri adlı bir zi-
yalı meydana çıxmışdı. Onun ilk tərəfdarları Or-
dubad rayonunda nəqliyyatda çalışan və bu təli-
mə daha sıx bağlanan Yelenovka və Voronçovka 
malakanları idi. (1, s.85) 

Yerli üləmanın göstərişi ilə Naxçıvan və 
Ordubadda hökümət Nurini tutub Sibirə sürgünə 
göndərdi. Beləliklə, Naxçıvan və Ordubad rayon-
larına Təbrizdən və Cəhri qalasından gələn bu 
təriqətin yayılması üçün əlverişli şəraitin olmasına 
baxmayaraq, bu təlim tənəzzülə uğradı. (1, s.86) 
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Sonralar Aşqabadda bəhailərin azad yaşa-
dıqları dönəmdə Naxçıvan bazarında əlində bə-
hai təriqəti haqqında kitablar satan səyyah Əbdül 
Bəha görünməyə başladı. Hakim dairələrin bu tə-
limin yayılmağında maraqları olduğu üçün heç 
bir tədbir görülmədi.  

Lakin, Naxçıvanda Nuriyə qarşı olan bu 
münasibət əhali tərəfindən bir səhv kimi qiymət-
ləndirilirdi. (1, s.86) 

Kitabların paylanması nəticəsində bəhailik 
Naxçıvan sərhədlərindən kənarda da yayılmağa 
başlasa da güçlü bir fəaliyyəti olmadı. Burada tə-
limin davamçılarından olan Kürd-Həsənin təbli-
ğatçılıq fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdı. İrə-
vanda təlimin davamçısı kimi Mirzə Ağabalanın 
adı çəkilir. Ordubadda şeyxilik geniş yayıldığı 
üçün bəhailər açıq fəaliyyət göstərə bilmirdilər. 
Ümumilikdə Naxçıvanda şeyxiliyin geniş yayıl-
dığı yerlərdə bəhailik təşkilatları yox idi. Bu təli-
min üzvləri əsasən kasıb təbəqədən ibarət xırda 
alverçilər, müəllimlərdən ibarət olan daha mütə-
rəqqi fikirli insanlar idi. (1, s.86) 

Müəllif XIX əsrdə nəzərdə tutaraq bəhailiyin 
Naxçıvanda qalıb-qalmaması haqqında məlumat ve-
rərək bir fikir söyləməyin çətin olduğunu qeyd edir. 
Bu təlimin davamçılarının az saylılığını və onların 
fəaliyyətinin zəif olduğunu bildirir. (1, s.87) 

 
 

Nəticə 
 
Geniş yayılan bir çox təriqətlər Azərbay-

canda xalqın həyat tərzinə çevrilərək inkişaf et-
mişdir. Xalqın siyasi-ictimai və dini durumu on-
ları hər hansı bir ideologiyanın arxasınca getmə-
yə və öz mürşidlərini dinləyərək, onların qoy-
duqları qaydalarla yaşamağa məcbur etmişdir. 

Hazırda Naxçıvanda yaşayan Novruzov, 
Xəlilov, Şeyxov, Səfərəlibəyov kimi soy adları-
nın daşıyıçılarının əcdadları şeyxi, Kəngərli so-
yadının daşıyıcıları isə mütəşəri idilər. (1, s.84) 

Sufilik Naxçıvanın coğrafi adlarında da öz 
izlərini qoyub. Bəktaşarxı kimi tanınan kanal bu 
tarixin yadigarıdır. (1, s.88) 

Ərazidə indiyədək qalan xanəgah komp-
leksləri, Dərvişlər, Zaviyə, Xanəgah və s. kimi 

kənd və məhəllə adları, Bəktaşi soyadlı adamla-
rın yaşaması və digər tarixi faktlar təsdiq edir ki, 
Naxçıvan bölgəsi orta əsrlərdə sufi təriqətlərinin 
və dərviş ordenlərinin geniş fəaliyyət göstərdiyi 
ərazilərdən olmuşdur. (5, s.341) Bu qəbil topo-
nimlər içərisində Şərur bölgəsindəki Zeyvə kəndi 
xüsusi qeyd olunmalıdır. Kəndin ilkin adı Zaviyə 
olmuşdur. Ərəbçə guşə, künç, bucaq mənasını 
verən zaviyələr sufi təriqətlərinə mənsub məs-
kənlərin adlarından biridir. (5, s.128) 

K.N.Smirnov araşdırmasında ismailik təri-
qətinin tarix boyu qoyduğu izlərə toxunaraq, ora-
da yaşayan əhalinin məlumatına əsasən, əvvəllər 
Maku xanlığı olan, Quran tayfasının yaşadığı 
ərazidə Qara Ağac kəndinin ismaililərə mənsub 
olduğunu bildirir.(1, s.75)  

Burada yaşayan insanlar öz tarixi yaddaşla-
rı olan bu adlara hər zaman hörmətlə yanaşmış 
və onların yaşaması, gələcək nəsillərə çatdırıl-
ması üçün çalışmışlar.  

Naxçıvanda bu təriqətlərin indiyə kimi gə-
lib çatan tarixi izləri əhali tərəfindən qorunaraq 
xalqın inanc mənbəyinə çevrilib. İnsanlar bu mü-
qəddəs ocaqlara gələrək, onların sahiblərinin ru-
hu xatirinə, bu yerin paklığı xatirinə Allahdan öz 
istəklərinin həyata keçməyini diləyiblər. Burada 
nicat tapan hər bir şəxs bu müqəddəs ocağa daha 
möhkəm bağlanmış və pir sahibinin böyüklüyü-
nə daha çox inanmışdır. 

Bu təriqətlərin xalqın yaşam tarixində 
buraxdığı izlərdən biri də dərvişlərdir. Xalq ara-
sında gəzib dolaşan bu dərvişlərə münasibətin bir-
mənalı olmadığını bilirik. Naxçıvanın tarixində də 
bu dərvişlərin rolu danılmazdır. Tədqiqatçı zə-
manəsinə kimi gəlib çatan bu dərvişlərin adlarını 
çəkib, onların fəaliyyəti haqqında məlumat ve-
rərək xalq arasında tutduqları mövqeyə toxunur.  

K.N.Smirnov Şərurda naməlum bir təriqə-
tin üzvü olan dərviş Əlinin adını çəkir. İrəvan 
dərvişi Hacı Ağabalanın öz yaxınları ilə ünsiyyə-
ti kəsib Naxçıvana gəldiyini və orada milli ruhlu 
şeirlər söyləyib, mahnılar oxuduğunu qeyd edir. 
Onun söylədikləri şeirlərin əksəriyyəti türk şairi 
Namik Kamaldan idi. Sonuncu dəfə onu mühari-
bədən əvvəl görürlər.  
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Bundan başqa sonuncu dərviş kimi İsmailin 
adını da çəkir. Bu dərvişlərin əksəriyyəti öz gə-
zintilərində milli ruhlu mahnılara yer verirdilər. 
(1, s.90) Onun 1926-cı ilə kimi dərvişlik etdiyi, 
sonra isə öz əvvəlki vəzifəsi olan bərbərliyə qa-
yıtması bildirilir.  

Tək Armud deyilən yerin Əli xan bölgəsində 
müəllif öz zəmanəsinə kimi gəlib çatan təkyəni 
qeyd edərək, buranın Naxçıvana gələn dərvişlərin 

qaldıqları sığınacaq olduğunu bildirir. İsmail adlı 
dərvişin nəslindən olan nümayəndələrin buranı 
qoruyaraq, xalqa çatdırdıqlarını qeyd edir. (1, s.92) 

1934-cü ilin yazında həyətləri gəzən müasir 
dərvişin təsvirini verərək xalqın təriqətlər tarixi 
ilə bağlı olan qədim dərvişilik anlayışının şərq 
insanının həyatındakı rolunun danılmaz 
olduğunu bildirir. (1, s.94) 

1. K.Н.Смирнов. Mатериалы по истории и етно-
графии Нахичеванского kрая. Баку, Озан, 1999. 

2. Mezhepler ve tarikatlar Ansiklopedisi. İstanbul: 
Tercuman Tesisleri, 1987. 

3. N.F.Səfərli. Ordubad şəhərinin müsəlman epiqra-
fikası abidələri. Bakı, 2009.  

4. İslam Ansiklopedisi. XXIII cild. 
5. H.F.Səfərli. Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi 

həyatında dini mərkəzlərin rolu. Bakı, “Elm” 2003. 
6. Ə.M.Tağıyev “Orta əsrlərin fəlsəfi və sosial-

siyasi fikri” Bakı, Çaşıoğlu, 1999  
7. gencalpguntay.blogspot.com 
8. M.Tərbiyət. “Danişməndani-Azərbaycan”.- Bakı, 

Azərnəşr, 1987. 
9. A.A.Bakıxanov.”Gülüstani-İrəm” Bakı, 1951.  
10. Qırx il səyahətdə” Nurəddin Kərəmov.-Bakı, 

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1977. 

11. “Azərbaycan tarixi XIII-XVIII əsrlər”. 7 cild-
də.III cild.- Bakı, “Elm” 2007. 

12. S. Aşurbəyli. Bakı şəhərinin tarixi. Bakı, Avrasi-
ya Press, 2006. 

13. Древности восточныя. Труды восточной ко-
миссии.- Tом: IV.- Moсква, 1913 

14. Sahibə Budaqova.- Naxçıvan diyarının tarixi coğ-
rafiyası. (XVIII əsrin ikinci yarısı -  

15. XIX əsrin birinci qərinəsi).- Bakı, “Elm” 1995. 
16. Abuzər Bağırov.- Y.E. Bertels və Azərbaycan 

ədəbiyyatı. Bakı, “Elm” 2007.  
17. M.O.Bayramov. Nəbatinin lirikası.dissertasiya. 

Bakı, 1995. 
18. S.Ə.Nəbati. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 

2004.

The religious-political and moral traditions 
of Nakhichivan, one of the ancient and 
developed centres of Azerbaijan and Near East at 
the end of XIX and the beginning of XX 
centuries is considered in the article. The point 

of view of Russian orientalist K.N.Smirnov helps 
to assess the problem which is dedicated to the 
analyses of the near and remote past of religious 
sects in Azerbaijan. 

 

İstifadə olunmuş mənbə və ədəbiyyatın siyahısı 
 

Ganiyeva Gyulara.

THE SECTS IN AZERBAIJAN (NAKHCHIVAN REGION) 
AT THE END OF XIX - BEGINNING OF XX CENTURIES 

SUMMARY 
 
 



AZƏRBAYCAN TARİX QURUMU – TARİX VƏ GERÇƏKLİK – 2012 
 

THE HISTORY & REALITY – 2012 
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ – 2012 

 

68

В статье уделяется внимание изучению рели-
гиозно-политическим и нравственным устоям одного 
из древних, культурных развитых центров Азербай-
джана и Ближнего Востока Нахичевани конца XIX – 

начала XX вв. Точка зрения русского востоковеда 
К.Н.Смирнова способствует оценке проблемы иссле-
дования, посвященного анализу прошлой и сов-
ременной истории азербайджанских религиозных сект. 

 

Ганиева Гюлара
 

СЕКТЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В НАЧАЛЕ XIX-XX ВЕКОВ. 
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nın müsbət rəylərinə, “Tarix və Gerçəklik” jurnalının redaksiya he-
yətinin 3 oktyabr 2012 ci il 6 saylı protokolunun qərarına əsasən çap 
olunur. 
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XIX ƏSRİN SONU-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ İRƏVAN ŞƏHƏRİNİN 

İCTİMAİ-SİYASİ HƏYATINA DAİR 
 

SEVİNC MUSTAFAYEVA

   

  Açar sözlər:   İrəvan, fəhlə çıxışları, təşkilatlar, partiya şöbələri, cəmiyyətlər, erməni-azərbaycanlı 

toqquşmaları. 

 
Key words:    Iravan, workers’ protest actions, organizations, branches of parties, societies, 

Armenian-Azerbaijani clashes. 
 
Ключевые слова:     Иреван, рабочие выступления, организации, отделения партий, общества, 

армяно- азербайджанские столкновения. 

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin sürətli 
inkişafı milli şüurun oyanışı və ictimai-siyasi 
qüvvələrin fəallığının artması ilə müşayiət olu-
nurdu. Bu amillərin yaranması sosial-siyasi hü-
quqsuzluğa, amansız istismara, milli əsarətə mə-
ruz qalan və ağır məişət şəraitində yaşamağa 
məcbur olan fəhlələrin öz hüquqları uğrunda mü-
barizəyə başlamaları ücün təkanverici qüvvə ro-
lunu oynamış oldu. 

XX əsrin əvvəllərində imperiyanı bürümüş 
iqtisadi böhran digər milli ucqarlarda olduğu 
kimi İrəvanda da özünü göstərərək, onsuz da ağır 
olan vəziyyəti daha da dözülməz edirdidi. Həmin 
dövrdə burada istismarcılara qarşı başlamış fəhlə 
cıxışları mübarizənin ilk mərhələsi olaraq, 1901-
1904-cü illəri əhatə etmiş oldu. Saracevin, Şusto-
vun şərab-konyak zavodlarında, dəmir yolu qov-
şağı və poçt-teleqraf kontorunda, gimnaziyalarda 
(kişi və qadın) və digər yerlərdə baş verən cıxış-
lar inqilabi intibahnamə və vərəqələrin yayılması 
ilə müşayiət olunurdu [23, 18]. 

Mübarizə dalğasının tədricən bütün İrəvan 
quberniyasını bürüdüyü bir şəraitdə çar hökuməti 
erməni qriqoryan kilsə varidatının müsadirə edil-
məsi haqqında 1903-cü il 12 iyun tarixli qanunu 
qəbul etdi ki, bu da ermənilərin böyük narazılığı-
na səbəb olaraq, bütün Cənubi Qafqazda olduğu 

kimi İrəvanda da erməni hərəkatının yaranması-
na gətirib çıxardı.Yerlərdə qanunun həyata ke-
çirilməsi isə ermənilərin kütləvi silahlı müqavi-
mətinə səbəb olaraq, bir neçə il davam etdi. Bu-
nunla da həmin dövrdə “ermənilər özləri belə is-
təmədən mütləqiyyətə qarşı mübarizənin ön sıra-
larına keçmiş oldular”[26, 208]. İrəvanda geniş-
lənməkdə olan tətil hərəkatına ilk olaraq dəmir-
yolçular başladılar və onun nəticəsində bir həftə 
ərzində Tiflis-İrəvan-Gümrü və Qars istiqamətin-
də gedən qatarların hərəkəti dayandırıldı. Bun-
dan sonra hərəkata İrəvanın digər müəssisələri-
nin fəhlə və qulluqçuları da qoşuldular. Əvvəlki 
illərdən fərqli olaraq, bu dəfə fəflələr sahibkarla-
ra qarşı artıq siyasi və iqtisadi tələblər irəli sür-
məklə cıxış edirdilər[5;54]. 1905-ci ilin tətil 
hərəkatı poçt və teleqraf işçilərinin uzunmüddətli 
– noyabrın 15-dən dekabrın 23-nə kimi davam 
edən tətili ilə başa çatmış oldu [4, 256].  

Ümumiyyıtlə, qeyd olunmalıdır ki, İrəvanda 
baş verən inqilabi hərəkatın müəyyən özünəməx-
susluqları var idi. Belə ki, Bakı, Tiflis və digər iri 
şəhərlərlə müqayisədə burada fəhlə çıxışlarının 
bir qədər gec başlaması və vahid mərkəzin olma-
ması səbəbindən əsasən ayrı-ayrı sosial-demokrat 
qrupları tərəfindən idarə edilməsi və bəzən də 
düzgün istiqamətləndirilməməsi hərəkata qeyri-
mütəşəkkillik və pərakəndəlik xarakteri verirdi. 
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Elə bu səbəbdən, hərəkatın daha düzgün 
istiqamətləndirilməsi və mütəşəkkilliyin təmin 
edilməsi məqsədiylə şəhərdə fəaliyyət göstərən 
s.-d. qruplarının vahid bir təşkilatda birləşdiril-
məsi məqsədəuyğun hesab edildiyindən, 1905-ci 
ilin mayında Rusiya Sosial-Demokrat Fəhlə Par-
tiyası (RSDFP) Qafqaz diyar komitəsinin göstə-
tişi ilə İrəvanda keçirilən yığıncaqda bu məsələ 
müsbət həllini tapmış oldu – sözügedən partiya-
nın İrəvan şəhər komitəsi yaradıldı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrdə baş 
verən hadisələr və inqilabi hərəkatın genişlənmə-
si hakim rejimi qorxudaraq onu müxtəlif üsulla-
ra, o cümlədən millətlərarası qirğınların törədil-
məsi üsuluna da əl atmağa vadar edirdi. Lakin 
hakim rejimlə yanaşı İrəvanda gedən proseslərə 
öz planı, mövqeyi və mübarizə üsulu olan digər 
quvvələr də müdaxilə edirdilər. Məsələn, höku-
mət orqanları küçələrə silahlı dəstələr çıxararaq, 
erməniləri müsəlmanlara, müsəlmanları isə er-
mənilərə qarşı qızışdırarkən, “daşnaklar, hnçak-
lar – başlayan xalq hərəkatı sinfi xarakter alma-
sın deyə, matəm libası geymək, əldə qara bayraq 
küçələrə çıxmaq, ancaq milli məsələ haqqında 
danışmaq, yas saxlamaq, ermənilər yaşayan yer-
lərdə başqa millətlərə mənsub nə varsa, hamısını 
alt-üst etmək şüarını irəli sürürdülər”[17;48]. Ar-
tıq deyildiyi kimi “xalqların bir-birinin üzərinə 
salışdırılması” siyasətini həyata kecirən çariz-
min, bu məqsədlə “Daşnaksütyun” partiyasından 
istifadə etməsini erməni müəllifləri özləri də eti-
raf edərək, bu partiyanı erməni xalqının qatı düş-
məni adlandırırdılar [5; 63]. Yazılarında “Daş-
naksütyun”u “erməni mühitinə şovinizm zəhəri 
yoluxduran ən prinsipsiz, ən mürtəce partiya” 
adlandıran S.Şaumyan, “daşnakların siyasətini 
ifşa etmək, həqiqəti erməni zəhmətkeşlərinə çat-
dırmaq gərəkdir” deyə bildirirdi. O, göstərirdi ki, 
“Daşnaksütyun” öz üzvlərinin – “daşnaktsa-
kan”ların içərisində belə, nüfuza, hörmətə malik 
olmayan, cılız, əhəmiyyətsiz (müəllifin təbirincə 
“ничтожество”) bir partiya olaraq, erməni-tatar 
(azərbaycanlı) düşmənçiliyini daha da dərinləş-
dirir, kəskinləşdirirdi”[27; 52,194,195; 216]. Di-
gər erməni lideri A.Myasnikyanın da sözügedən 
partiya ilə bağlı fikirləri maraq doğurur: “Daş-

naklar qəribə psixologiyaya malik siyasi avantü-
ristlərdir. ... onlar inamla və cəzasız olaraq mü-
səlmanları qırırdılar. ...Türkiyədə türkləri kəsib-
doğrayan, Qafqazı isə türklərdən “təmizləmək” 
fikrinə düşən daşnakları” Myasnikov “…люди 
которые постоянно были последовательными 
мусульманоедами” deyə səciyyələndərək bildi-
rirdi ki, “…тюркофобство не знало меры и 
предела. … Исходный пункт дашнакской по-
литики … очистить Армению от всех армян и 
в первую очередь от ненавистных татар и не-
людей турок.Так думал и действовал дашнак-
цутюн. Огнем и мечом уничтожались мусуль-
манские … деревни …» [20;360,361, 634,643, 
644]. Daha bir erməni müəllifi B.Ananikyanin 
məsələ ilə bağlı qələmə aldıqlarini da nəzərə çat-
dırmaq istərdik [18; 489].  

Onun fikrincə,” “Daşnaksütyun”un bu təh-
lükəli xəstəliyi və sərsəmliyi çarəsiz dərd idi. ... 
Müəyyən qədər güc topladıqdan sonra daşnaksüt-
yun meydana atıldı və Qafqaz xalqlarını yandır-
maqda olan alovun üstünə neft tökməyə başladı”.  

Yuxarıda qeyd edilənlərdən göründüyü 
kimi, vaxtılə bir sıra erməni liderləri və müəllif-
lərinin “Daşnaksütyun” partiyasının erməni xal-
qına düşmən kəsildiyini tutarlı faktlar və sanballı 
sübütlarla bəyan etmələrinə və sonralar da bu 
mövqeyin müdafiə edilməsinə baxmayaraq, XX 
əsrin 80-cı illərinin sonlarından etibarən əvvəllər 
daşnakların törətdiklərini tənqid və ifşa edən, 
onların hakimiyyətə gəlməsini isə erməni xalqına 
xəyanət kimi qiymətləndirən [18; 421] əksər er-
məni müəlliflərinin və digərlərinin sonradan daş-
nakların fəaliyyətini müsbət qiymətləndirmələri, 
daşnak hökumətinin isə demokratik prinsiplər 
əsasında fəaliyyət göstərmiş olduğunu təbliğ et-
mələri təəssüf doğurur. 

Diqqət çəkən məqamlardan biri də odur ki, 
Azərbaycanda ilk milli ictimai-siyasi təşkilatların 
yaradılması da XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. 
1904-cü ilin oktyabrında bir qrup azərbaycanlı 
ziyalı tərəfindən yaradılan ilk milli sosial-
demokrat təşkilatı olan “Hümmət”in təsiri bütün 
Cənubi Qafqazda olduğu kimi, İrəvanda da hiss 
olunmaqda idi. Təşkilat formal olaraq, Rusiya 
Sosial-Demokrat Fəhlə Partiyası (RSDFP) Bakı 
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Komitəsinin şöbəsi kimi yaransa da, əslində 
müstəqil fəaliyyət göstərirdi[1;430]. Bu dövrdə, 
yəni təşkilatlanmanın ilk dövründə, Azərbaycan 
ziyalılarının bir çoxunun məhz sosial-demokrati-
yaya meyl etməsi, milli azlıqların hüquqlarının 
pozulduğu bir şəraitdə, bolşevik partiyasının 
proqramında milli məsələ ilə bağlı müddəaların 
olması, şübhəsiz ki, inqilabi-demokratik ruhlu 
yerli ziyalıların və fəhlələrin müəyyən hissəsinə 
çox cəzbediçi və vədveriçi təsiri ilə izah olunur-
du.Göstərildiyi kimi, “Hümmət”in digər yerlərlə 
yanaşı İrəvanda da şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. Bu 
şöbə 1905-çi ildən fəaliyyətə başlamış “Müsəl-
man sosial-demokrat (menşevik) Hümmət parti-
yası”nın Tiflis komitəsi tərəfindən yaradılmışdı. 
Bu barədə müəyyən məlumatları şöbənin təşki-
latcılarndan olan, əvvəllər Tiflisdə mollalıq edən 
və yalnız N.Nərimanovla tanışlıqdan sonra sosi-
al-demokratiya mövqeyinə keçən Mir Bağır Mir-
Heydərzadənin tərcümeyi-halından da almaq 
olar. Orada deyildiyi kimi, “...Batum ..., İrəvan 
və Haxçıvanda “Hümmət”in şöbələrini yaratmaq 
və fəhlələr arasında təşviqat işi aparmaq üçün 
...Tiflis təşkilatı onu həmin yerlərə ezam 
etmişdi” [3, 5; 7, 41]. 

1905-ci ildə İran inqilabının başlanması ilə 
əlaqədar “Hümmət”in fəaliyyəti xeyli genişləndi. 
Cənubi Azərbaycanın azad edilməsinə olan 
ümidlərini İran inqilabının qələbəsi ilə bağlayan 
“hümmət”çilərin, demək olar ki, hamısı bu inqi-
labda iştirak edirdi. Bir cox yerlərdə İran inqilab-
çılarına yardım komitələri fəaliyyət göstərirdi. 
Cənubi Azərbaycana yardım komitəsinə N.Nəri-
manovdan başqa, M.B.Mir-Heydərzadə, Ə.Bay-
ramov və b. daxil idilər. Yardım göstərilməsi işi 
1908-ci il Təbriz üsyanı zamanı daha da güclən-
mişdi. Əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olan 
Cənubi Qafqaz könüllülərinin sayı 800 nəfərə ça-
tırdı ki, onlardan da 50-si Təbrizin müdafiəsi 
zamanı həlak olmuşdu [14; 19]. 1911-ci ildə 
İnqilab yatırıldıqdan sonra, İranda, Rusiyada 
hümmətçilərin sürgün və həbs olunması təş-
kilatın Azərbaycandakı müxtəlif şəhər və qəza fi-
liallarına, o cümlədən, İrəvan filialına da ciddi 
zərbə vurdu. (Artıq bu zamandan etibarən “Hüm-
mət”lə bağlı məlumatlara tək-tək hallarda təsa-

düf edilir və yalnız 1917-ci ilin fevralından sonra 
onun fəaliyyətinin bərpa olunması məlumdur).  

Milli-siyasi qüvvələrin fəallaşması və 
inqilabi hərəkatın günü-gündən güclənməsi müt-
ləqiyyəti artıq əməli fəaliyyətə keçməyə vadar 
etdi. Əvvəllər “kökə”dən “dəyənəyə”dək müxtə-
lif vasitələrdən istifadə edən çarizm, bu dəfə də 
yuxarıda qeyd olunduğu kimi “sevimli mübarizə 
metodu” olan milli nifaq salmaq, millətlərarası 
toqquşmaları təşkil etmək üsulundan istifadə et-
mək qərarına gəldi. Rejimin fikrincə, inqilabi hə-
rəkatın genişləndiyi bir şəraitdə bu üsul eyni za-
manda xalqı mübarizədən çəkindirməyin də yol-
larından biri idi. 1905-ci ilin fevralında  

Bakıda başlamış erməni-azərbaycanlı toq-
quşmaları sonralar bütün XX əsr boyu dəfələrlə 
təkrarlanan erməni-azərbaycanlı qırğınlarının 
əsasını qoymuş oldu və həmin qırğınlar tezliklə 
Qərbi Azərbaycanda - İrəvanın azərbaycanlılar 
yaşayan məhəllələrində həyata keçirilməyə baş-
ladı ki, bu da ümumilikdə şəhərin ictimai-siyasi 
həyatına öz mənfi təsirini göstərmiş oldu. O 
dövrdə İrəvanda baş vermış hadisələrin canlı şa-
hidləri olmuş Ordubadi [25] və M.M.Nəvvab 
[22] həmin qanlı hadisələri tam təfərrüatı ilə 
əsərlərində belə əks etdirmişlər: “Şəhərdə may 
ayının 24-dən 31-dək davam etmiş qırğınlarda 
erməni atəşlərinə hökumət tərəfindən əsla mane-
çilik olmayıb, iğtişaşa dair bir tədbir də görülmə-
di. Ermənilər ürəkləri istədikləri qədər atəş açır 
və hücum edirdilər. Bunlara mane olan yox idi” 
[25, 25]. Bütün bu hadisələrdə müşahidəçi möv-
qeyi tutan hakimiyyət orqanları tərəfindən yalnız 
may ayının 31-də vəziyyəti normallaşdırmaq, 
toqquşmaların qarşısını almaq məqsədilə müəy-
yən tədbirlər görülməyə başladı. Həmin gün 
onların təşəbbüsü ilə Şeyxülislam, İrəvan qazisi, 
erməni yepiskopu və hər iki xalqın digər nüma-
yəndələrinin iştirakı ilə A.İrəvanskinin evində 
keçirilən yığıncaqda sülh və barışığın əldə edil-
məsi barədə qərar qəbul edildikdən sonra, mü-
vəqqəti də olsa, İrəvanda atəşin səngiməsinə nail 
olundu. Şəhərin özündə nisbi sakitliyə riayət 
olunsa da, ətraf kəndlərdə dəhşətli qırğınlar, qa-
rət və talanlar davam edirdi. O dövrdə erməni 
vandalları tərəfindən törədilənləri M.S.Ordubadi 
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belə səciyyələndirirdi: “İrəvan mahalı bir yanar 
dağa, vulkana dönüb nəcib islam millətini yan-
dırmaqda, boğmaqda idi”[25,7; 17,48]. Baş ve-
rən hadisələrdə təəccübvə təəssüf doğuran mə-
qamlardan biri erməni kilsəsi və erməni din xa-
dimlərinin baş yerən qırğınlara, vəhşilik və talan-
lara “xeyir-dua” vermələri və hətta özlərinin də 
bu prosesin fəal iştirakçısı olmalarıdır. “Erməni-
lərlə müsəlmanlar arasında yaranan nifrətin kö-
kündə məhz erməni kilsəsinin dayandığı” və 
onun siyasətə qarışaraq “separatizm və ekstre-
mizm üçün zəmin yaratdığı“ faktının bir sıra əc-
nəbi, o cümlədən amerikalı alimlərin[29, 10,14, 
44; 15,14] əsərlərində də öz təsdiqini tapmasını 
XIX əsrin sonlarından başlayaraq bölgədə cərə-
yan etməkdə olan bu hadisələrə münasibətdə 
neytral mövqedən çıxış edən tərəfin tamamilə 
obyektiv münasibəti kimi dəyərləndirmək olar. 
Bir fakta toxunmaq yerinə düşər ki, “1905-ci ilin 
iyununda yeni vüsətlə davam edən iğtişaşları ya-
tırmaq məqsədilə Şeyxülislam və erməni yepis-
kopunun apardığı danışıqların gedişində Şeyxül-
islamın tam səmimi və sakit tərzdə sülh çağırış-
larına baxmayaraq, erməni yepiskopu çox kəskin 
aqressivliklə münasibətlərin dinc yolla nizama 
salınmasına qarşı çıxmışdı. Hətta hökumət nü-
mayəndəsi gen. Şvedov və İran konsulunun da 
iştirak etdiyi bu danışıqlar nəticəsiz başa çatmış 
və sülh baş tutmamışdı [13]. Bu dövrdə “Daş-
naksütyun”un fəaliyyətinin genişlənməsi və bu 
fəaliyyətin əsasən türk və müsəlmanlara qarşı 
yönəlməsi faktının hakim dairələrə məlum olma-
sını onların öz aralarında apardıqları yazışmalar 
da sübut edir. Məsələn,Vorontsov-Daşkovun Vit-
teyə ünvanladığı məruzədə “daşnakların Qafqaz-
da tamlıqla müsəlmanların əleyhinə mübarizənin 
təşkili ilə məşğul olduqları” bildirilirdi [5, 63]. 
Stolıpinin Vorontsov-Daşkova göndərdiyi mək-
tubun məzmunu isə aşağıdakından ibarət idi: 
“Daşnaksütyun partiyası faktiki olaraq öz üzəri-
nə polis funksiyalarını götürmüşdür. ... o məhkə-
mə və inzibati hakimiyyətə malik olaraq, böyük 
məbləğdə pul vəsaiti toplayaraq silah alıb, ema-
latxana və laboratoriyalarını bomba hazırlanması 
üçün uyğunlaşdırmış, ...öz həbsxanalarını yarat-
mış, azadlıqdan məhrum etmə və pul cərimələri 

tətbiq etmişdir. Adı çəkilən təşkilat hakimiyyət 
tərəfindən tanınaraq burada açıqca fəaliyyət 
göstərir...”[5,63]. “Parçala və hökm sür” 
siyasətilə heç vaxt Cənubi Qafqazda milli sülhün 
əldə olunmasına ciddi səy göstərməyən hakimiy-
yət orqanlarının gözü qarşısında fəaliyyət göstə-
rən və fəaliyyəti “böyük Ermənistan dövləti” 
yaradılması naminə nəinki müsəlmanlara, ümu-
milikdə insanlığa qarşı yönələn “Daşnaksütyun “ 
və digər erməni millətçi partiyalarının geniş mə-
nada siyasi arenaya çıxmaları XX əsrin əvvəlləri-
nə təsadüf edirsə, onların yaranma tarixləri bir 
qədər əvvələ XIX əsrin sonlarına aid edilir 
[21,11-55]*. Məhz bu dövrdə erməni millətçiləri-
nin Osmanlı dövlətindəki təxribatları iflasa uğra-
dıqdan və bundan da ermənilərin özlərinin daha 
çox zərər çəkmələrindən sonra, adı çəkilən parti-
yaların fəaliyyət mərkəzi demək olar ki, Cənubi 
Qafqaza keçdi. Bununla da, o dövrədək dinc şə-
raitdə qonşuluq edən reqion xalqlarının həyatın-
da çətin bir dövr – erməni millətçilərinin həyata 
keçirdikləri və sonralar da zaman-zaman təkrar-
lanan siyasi qətllər, basqınlar, dinc əhalinin küt-
ləvi şəkildə məhv edilməsi dövrü başlandı.  

Qeyd olunmalıdır ki, arxiv sənədlərində 
İrəvan ərazisində millətçilik ideyalarının təbliği 
ilə məşğul olan qurumların fəaliyyətinə məhz elə 
bu dövrdən, yəni XIX əsrin sonlarından etibarən 
rast gəlinir. Həmin sənədlərdə hələ 1882-ci ildə 
İrəvanda “Erməni xeyriyyə cəmiyyəti” adlı şöbə-
nin mövcud olması və onun nizamnamə fəaliy-
yətindən yayınaraq “erməni dövləti” yaradılması 
məqsədilə “erməni birliyinə nail olmağı” qarşısı-
na bir vəzifə kimi qoyması göstərilir [24, 237]. 
Sənədlərdə həmin dövrdə İrəvanda fəaliyyət gös-
tərmiş “Qaya-ser” və “Aska-ser” adlı siyasi dər-
nəklərin işi ilə bağlı məlumatlar da verilir. Gös-
tərilir ki, yarandığı dövrdə əsas məqsədi erməni 
dili, erməni mədəniyyəti və məktəbi uğrunda 
mübarizə olan bu dərnəklərin, sonradan fəaliyyət 
istiqaməti dəyişdirilərək “azad Ermənistan döv-
ləti”nin yaradılması uğrunda mubarizə oldu. 
Məqsədlərinə nail olmaq üçün bu qurumlar er-
məni gəncliyi və ümumilikdə erməni cəmiyyəti-
nin “tərbiyələndirilməsi”ndən tutmuş bu sərsəm 
ideyanın həyata keçirilməsində yollarında sipər 



AZƏRBAYCAN TARİX QURUMU – TARİX VƏ GERÇƏKLİK – 2012 
 

THE HISTORY & REALITY – 2012 
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ – 2012 

 

73

olmuş milliyyətcə rus olan bəzi vəzifəli şəxslərin 
qorxudulması, hətta öldürülməsi, Osmanlı dövlə-
ti ərazisində yaşayan ermənilərin mübarizəsi 
üçün gizli surətdə pul toplanılması və silah alın-
masınadək hər bir üsulu məğbul hesab edirdilər 
[24, 237]. Adı çəkilən dərnək üzvlərinin erməni 
xalqı, erməni dili və dininin düşməni hesab et-
dikləri bir neçə məmura qarşı artıq əməli fəaliy-
yətə keçməsi hakimiyyət orqanları tərəfindən hə-
min dərnəklərin fəaliyyətinin araşdırılması ilə 
nəticələndi. Məlum oldu ki, erməni ziyalıları və 
vəzifəli şəxslərindən təşkil edilən bu dərnəklərin 
məqsədi təkcə erməni təhsili və maarifçiliyinin 
inkişafı deyil, “onların fəaliyyətinin əsas mahiy-
yətini Rusiya və Osmanlı dövlətləri əleyhinə iş 
aparılması, öz dövlətlərinin yaradılması və Tür-
kiyə ermənilərinin mübarizəsi üçün vəsait top-
lanması təşkil edir” [24, 237; 4,246-249]**. 

Əlbəttə, hakim dairələrdə yaxşı başa düşür-
dülər ki, bu dərnəklərin fəaliyyəti siyasi məna 
kəsb edir və sözügedən dövlətlərin ərazisində ya-
şayan ermənilərin həmin dövlətlərin mənafeləri-
nə qarşı yönəldilmiş ümumerməni hərəkatının 
bir hissəsidir. Bəlkə, elə bu səbəbdən tezliklə, 
yəni dərnək üzvlərinin cəzalandırılmasından az 
sonra, erməni məktəblərinin bağlanması haqqın-
da çar fərmanı verildi və yəqin ki, bu addımın 
atılmasında İrəvanda baş verən hadisələrin də 
müəyyən rolu oldu. 

Qeyd olunmalıdır ki, erməni millətçi parti-
yaları “Hnçaq” və “Daşnaksütyun” fəaliyyətləri-
nin müəyyən dövrlərində bir-birləri ilə yaxınlaş-
salar da, geniş erməni kütlələrinə təsir göstəril-
məsi ilə bağlı aralarında gedən daimi rəqabətdə 
demək olar ki, ekstremist ruhu ilə seçilən “Daş-
naksütyun” üstünlük qazandı və artıq bildirildiyi 
kimi 1903-cü il qanununun verilməsiylə isə göz-
lənilən məqamın yetişdiyini anlayan daşnaklar 
ciddi təbliğata başlamaqla sıralarının və fəaliyyət 
coğrafiyalarının genişləndirilməsinə və millətçi-
lik hərəkatının başlanmasına nail oldular. Artıq 
həmin dövrdən etibarən “hər bir erməni rus hö-
kuməti ilə mübarizədə partiyaya köməklik gös-
tərməyi özünün borcu hesab etdi”[3,21; 21,132]. 
Həmin dövrdə ermənilərin kütləvi yaşadıqları 
yerlərdə olduğu kimi, İrəvanda da baş verən tətil-

lərdə sosial-demokratlar aparıcı rola malik olsa-
lar da, “Daşnaksütyun” fəhlə çıxışlarına yaman-
maqla, onlara millətçilik ahəngi qatmaq istəyirdi. 
Sözügedən partiyanın reqional komitələrinin, 
həmçinin İrəvan komitəsinin formalaşması da 
məhz, bu dövrdə, tətil hərəkatının genişlənməsi 
fonunda baş verirdi. Cənubi Qafqazda yaradılan 
yeddi reqional komitədən biri kimi İrəvan komi-
təsinin də adı şifrələnərək ”Mirkastan” adlandı-
rılmışdı 11, 13]. Qeyd edilməlidir ki, digər komi-
tələr kimi İrəvan komitəsinin də fəaliyyəti yalnız 
İrəvan ərazisi ilə məhdudlaşmayaraq Naxçıvanı 
və digər yerləri əhatə edirdi [11,14]. 

Artıq deyildiyi kimi, bu dövrdə İrəvanda 
tətil hərəkatı da genişlənməkdə idi. 1906-cı ilin 
avqust ayında Tiflis ticarət bankı İrəvan şöbəsi 
işçilərinin tətili 1905-1907-ci illərdə şəhərdə baş 
verən tətillərin ən güclüsü, ən mübarizi və ən 
uzunmüddətlisi idi. Tətilə rəhbərliyi s.-d. təşkila-
tı həyata keçirərək, müdiriyyətə 10 maddədən 
ibarət tələbnamə təqdim etdi. Tətilə qoşulan di-
gər işçilərin, məsələn, usta köməkçilərinin tələb-
ləri də yerinə yetirildi. Beləliklə, irəvanlıların bu 
tətili üç ay – avqust ayından noyabr ayınadək da-
vam etdi 4,259]. Həmin ilin noyabr-dekabr ayla-
rında isə şəhərin digər müəssisələrində baş verən 
tətillərin hamısı uğur qazanmasa da, bəziləri qo-
yulan tələblərin həyata keçirilməsi ilə nəticələn-
di. Sonrakı dövrdə irtica rejimi və təqiblərlə əla-
qədar İrəvan əhalisinin mübarizəsi bir qədər zəif-
ləsə də tamamilə dayandırılmadı və demək olar 
ki, fevral inqilabına qədər hər il İrəvanın bir neçə 
müəssisəsində fəhlələr tətil edərək öz hüquqları-
nın müdafiəsinə qalxırdılar [4, 256-260; 23,19]. 

Nəzərə alınmalıdır ki, həmin dövrdə və bir 
qədər sonra İrəvanda bir sıra erməni cəmiyyət və 
təşkilatları fəaliyyət göstərirdi ki, onların da bə-
zilərini (daha doğrusu böyuk əksəriyyətini) 
“Daşnaksütyun” partiyasının yardımçı, köməkçi 
təşkilatları adlandırsaq, heç də yanılmarıq. Bun-
ların sırasında həmkarlar ittifaqları, “Qırmızı 
xaç” cəmiyyəti, şagird təşkilatları, o cümlədən 
“İrəvan erməni şagird ittifaqı”,“Təhsili sevənlər 
ittifaqı”, “Erməni qadınlarının erməni könüllü 
qruplarına köməyi cəmiyyəti və s. kimi təsisatla-
rı göstərmək olar. Daşnaklar adı çəkilən qurum-
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ları öz təsirləri altinda saxlamaqla kifayətlənmə-
yərək, eyni zamanda “gəncləri aşxana və çayxa-
nalara çağırır”, ”Bir stəkan çay” adlanan təşkilat-
ların ətrafına yığmağa cəhd edirdilər [17, 189; 
11, 15-17; 4, 308]. 

1906-cı ilin yazında toqquşmaların yenidən 
başlanması və bu qarşıdurmalarda ordunun er-
mənilərə köməklik göstərməsi və ya da laqeyd-
liklə seyrçi mövqe tutması, hakimiyyət orqanları 
tərəfindən isə erməni təcavüzkarlığının qarşısının 
alınması üçün demək olar ki, heç bir cəhdin gös-
tərilməməsi və artıq buna bəslənilən bütün ümid-
lərin də itirilməsi, həmçinin, həmin ilin fevral 
ayının 20-dən mart ayının 6-dək Tiflisdə Qafqaz 
canişini İ.İ.Vorontsov-Daşkovun sədrliyi ilə ke-
çirilən və ermənilərilərlə azərbaycanlıların barış-
dırılmasını nəzərdə tutan qurultayda ermənilərin 
inadkarlıq və barışmazlıq nümayiş etdirmələri, 
azərbaycanlı nümayəndələrin bir hissəsində er-
məni terrorçularına qarşı mübarizədə duruş gəti-
rə biləcək mütəşəkkil müsəlman təşkilatının ya-
radılması ideyasınin qəti şəkildə formalaşmasına 
səbəb oldu. Qurultayın keçirildiyi ilin qış, yaz və 
yay aylarında daşnaklar yenidən əməllərini bərpa 
edərək, bir çox yerlərdə, həmçinin İrəvanda azər-
bayçanlılara qarşı soyqırımları törətdilər. Belə 
bir şəraitdə Ə.Ağayev başda olmaqla bir qrup zi-
yalı “Qafqaz ümummüsəlman müdafiə komitəsi 
– Difai” partiyasının yaradılması barədə qərar 
qəbul etdi. MK-nın Bakıda yerləşdiyi və fəaliy-
yət dairəsinə əsasən Azərbaycanın qərb bölgələ-
rınin [7, 171], o cümlədən İrəvanın da daxil ol-
duğu “Difai”nin əsas vəzifələrindən biri silahsız 
azərbaycanlıların mütəşəkkil və yaxşı silahlandı-
rılmış daşnak quldur dəstələrindən (“xumba-
lar”ından) qorunması məqsədilə hərbi drujina-
ların yaradılması, həmçinin silahli əməliyyatla-
rın, terror aktları və qırğınların əsas təşkilatçısı 
olan çar hökumətinin təxribatçı əməllərindən əl 
çəkməyə məcbur edilməsi idi [1,306]. 1906-cı 
ilin oktyabr ayının ortalarından etibarən Cənubi 
Qafqazın digər yerlərində olduğu kimi İrəvanda 
da “ ...Qafqaz ümummüsəlman müdafiə komitəsi 
Difai”nin rus və azərbaycan dillərində vərəqələri 
yayılmağa başladı [2, 163]. Bu vərəqələrdə Ko-
mitə tərəfindən ermənipərəstlikdə təqsirləndiri-

lən və müsəlman əhalisinə ziyan vura biləcək hər 
bir vəzifəli şəxs terrorla hədələnirdi. Bu dövrdə 
mövcud olan bir çox partiyalardan fərqli olaraq, 
“Difai” xalqın lap içərilərinə dərin nüfuz edərək, 
onun fəal nümayəndələrini öz sıralarına cəlb 
etməklə İrəvanda da fəaliyyətini genişləndirmiş 
oldu. Tez-tez təqiblərə məruz qalan və daim 
hökumətin ciddi nəzarəti altında olan partiya, 
vəziyyətdən çıxış yolu kimi, bir sıra leqal ictimai 
təşkilat və cəmiyyətlərin adları altında fəaliyyət 
göstərməyə məcbur oldu. Əsasən maarifçilik və 
xeyriyyəçiliklə məşğul olan bu qurumlara ... 
“Nicat”, “Nəşri-maarif”, “İrəvan müsəlman xey-
riyyə cəmiyyəti” daxil idi [12, 7,19, 35]. Bir faktı 
vurğulamaq yerinə düşər ki, yuxarıda adları 
çəkilən təşkilatların yaranmasından xeyli əvvəl 
İrəvanda maarifçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan 
bir cəmiyyət də mövcud olmuşdur. X1X əsrin 
50-ci illərindən fəaliyyətə başlamış bu ictimai 
qurum “Müqəddəs Ripsime” qadın cəmiyyəti idi. 
Fəaliyyətinin ilk illərində 63 üzvündən 8-nin 
azərbaycanli olduğu bu cəmiyyətin işində artıq 
1865–ci ildə 42 azərbaycanlı qızı yaxından işti-
rak edirdi [9, 26, 181]. Əsasən dövlət məmuru, 
hərbi xidmətçi, bəy və zadəgan ailələrindən olan 
bu qadınlar xeyriyyəçilik hərəkatına qoşulmaqla 
müsəlman qadınını cəhalətdən çıxarmaq, ona sa-
vad öyrətmək, rus və qərbi Avropa mədəniy-
yətinə yaxınlaşdırmaq məqsədi güdürdülər. On-
lar öz övladlarını Rusiya və ... Avropanın ən gö-
zəl ali məktəblərinə təhsil almağa göndərirdilər 
ki, gələcəkdə öz xalqına layiqli xidmət göstərsin-
lər [26,181]. 

1917-ci ilin fevralında mütləqiyyət qurulu-
şunu devirmiş inqilab xəbəri İrəvanın da ictimai-
siyasi qüvvələrini hərəkətə gətirdi. Şəhərin həya-
tında yeni bir dövr – demokratik quruluşun yara-
dılması uğrunda mübarizə dövrü başlandı.  

İrəvanda şəhər dumasına keçirilən seçkilər-
lə yanaşı, yeni hakimiyyət orqanları olan Fəhlə 
və Əsgər Deputatları Sovetləri yaradıldı. Mütə-
rəqqi fikirli azərbaycanlı ziyalıların səyi nəticə-
sində isə burada səkkizədək təşkilat və cəmiyyət 
yaradıldı ki, bunlardan da “İrşad”, “İttihad”, 
“Yeni firqə”, “Müdafiəyi-məzluman”, “Müsəl-
man komitəsi” kimi təşkilat və cəmiyyətlərin ad-
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larını çəkmək olar [8;17,167]. Demək olar ki, 
“Müdafiəyi-məzluman” təşkilatından başqa, ya-
radılan bu təşkilat və cəmiyyətlərin hamısı öz fə-
aliyyətlərində xalqı inqilaba, sosialist ideyaları-
nın təbliğinə deyil, mövcud şəraitdə yeganə düz-
gün yol olan milli azadlıq və dövlətçilik ideyaları 
uğrunda mübarizəyə səsləyirdilər. “Müdafiəyi -
məzluman” təşkilatın fəaliyyətinə gəldikdə isə, o 
1917-ci ilin yayında parçalanaraq, sol qolu “İrə-
van sosial-demokratik təşkilatı” adını almış oldu. 
Əsas fəaliyyətini İrəvan azərbaycanlıları ilə işin 
qurulmasına yönəldən təşkilatın “Hümmət”lə sıx 
əlaqələrinin olduğu da məlumdur. İrəvan azər-
baycanlıları arasında marksist dərnəklərinin ya-
radılması da bu təşkilatın adı ilə bağlıdır. Siyasi 
ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək 
yayılması, Bakıda Azərbaycan dilində çıxan 
“Hümmət” qəzetinin İrəvana gətirilməsi və xalq 
içində yayılması da sözügedən təşkilatın fəaliy-
yətinə daxil idi [16, 23-24]. “Müdafiəyi-məzlu-
man”ın fəal üzvlərindən Cəlil Həsənoğlu, Məm-
mədəli Nasir İrəvani və Hüseynağa Şahtaxtlının 
adları məlumdr. N.İrəvaninin öz əli ilə yazdığı 
bir sənəddə deyilir: “1917-ci ildə sosial-demok-
rat “Müdafiəyi-məzluman” firqəsinə daxil olmu-
şam”[19,17-19].  

Vahan Xeronyan adlı bir erməni kommu-
nistinin xatirələrində isə H.Şahtaxtlının həyatı və 
təşkilatdakı fəaliyyətilə əlaqədar bildirilir ki, 
o,“Müdafiəyi-məzluman”ın ən fəal nümayəndəsi 
idi ”...təşkilatın tapşırığı ilə Culfaya göndərilmiş-
di. Vətənə qayıtmaq istəyən qaçqınların vəziyyə-

tini öyrənmək üçün İrəvana qayıdarkən yolda 
atası Baxşəli və qardaşı Sultanla birlikdə öldürül-
müşdü” [19,17-19]. Məlumdur ki, bu təşkilatın 
tərkibinə azərbaycanlılarla yanaşı ermənilər də 
daxil olmuşlar [10,128]. O da qeyd olunmalıdır 
ki, ”... daşnakların özbaşınalıqlarınadək İrəvanda 
aşkar fəaliyyət göstərmiş, ... və özünə partiya 
statusu vermiş bu təşkilat daşnakların hakiniyyəti 
illərində gizli fəaliyyətə keçmişdir”[19,17-19; 
17,168]. Təşkilatın ətrafında birləşən bir qrup zi-
yalı İrəvan əhalisinin əksər hissəsini, o cümlədən 
gəncləri də siyasi mübarizəyə cəlb etmək məqsə-
dilə “Beynəlmiləl Gənçlər Şurası” adlı qurumun 
yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdu [28; 6, 36, 
53,70,136]. Adından məlum olduğu kimi, Şura-
nın əsas məqsədi aparılan siyasi mübarizədə 
gənclərin fəallığını təmin etmək və ən əsası, İrə-
vanın azərbaycanlı və erməni gənclərinin qüvvə-
lər birliyini təmin etməkdən ibarət idi [28; 6,123-
124]. İrəvanın “Beynəlmiləl Gənclər Şurası” 
“Cavanlar Şurası”[2,16, 26] adlı mətbuat orqanı-
nı da yaratmışdı. 

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, mütləqiyyə-
tin müstəmləkəçilik, milli əsarət və zülm siyasə-
tinə qarşı mübarizədə İrəvan əhalisi, Azərbaycan 
xalqının ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq fəal iştirak 
etmiş və mübarizənin daha mütəşəkkil olması 
üçün təşkilatlanmağı da vacib saymışlar. Millət-
çilik bəlasına düçar olan bəzi qurumlardan başqa 
İrəvanda yaradılan təşkilat və cəmiyyətlərin mü-
barizə üsulları müxtəlif olsa da, onların bir çoxu-
nu azadlıq istəyi, müstəqillik amalı birləşdirirdi.
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Marseldə “Armenakan” adlı erməni millətçi par-
tiyasının yaradılması isə daha əvvələ, yəni 1885-ci 
ilə təsadüf edir. Hələ XIX əsrin əvvəllərindən Os-
manlı dövləti ərazisində fəaliyyətə başlayan “Erməni 
icmasının xilaskarları” cəmiyyətini isə adları çəkilən 
partiyaların sələfi hesab etmək olar.  

**Adı çəkilən dərnəklərin fəaliyyəti ilə bağlı mə-
lumat T.X.Akopyanın da əsərlərində verilir.  

Lakin arxiv sənədlərindən fərqli olaraq onun 
əsərlərində həmin dərnəklər “Ayaser” və “Azqaser” 
adlandırılır. 

An attempt has been made in the article to 
elucidate, on the basis of analysis and gene-
ralization of factological material taken from dif-
ferent sources, public and political life of Iravan 
city against the background of workers’ strikes 
and protest actions of other layers of population 
against grave exploitation and oppression. The 
information on the establishment and activities in 

the city of public organizations, societies and 
branches of some of well-known parties, inclu-
ding nationalistic ones has also been provided, as 
well as the attitude of specific social institutions, 
Armenian clergy and Armenian leaders towards 
to Armenian-Azerbaijani clashes has been con-
sidered in the article. 
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В статье на основе анализа и обобщения 
фактологических материалов привлеченных 
из различных источников, предпринята по-
пытка к освещению общественно-полтичес-
кой жизни города Иревана на фоне происхо-
дивших там рабочих стачек и выступлений 
других слоев населения против жестокой эк-
сплуатации и гнета, также приведены сведе-

ния о возникновении и деятельности в городе 
общественных организаций, обществ и отде-
лений некоторых известных партий, в том 
числе и националистических, рассматрива-
ются позиции отдельных институтов, армян-
ского духовенства и армянских лидеров в 
отношении армяно-азербайджанских столк-
новений.  

 

Мустафаева Севиндж

 
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА ИРЕВАНА В КОНЦЕ ХIХ-

НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 

 
Mustafayeva Sevinc - AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
“Azərbaycanın yeni tarixi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru.  
 
Məqalə t.ü.f.d Zeynəb Qafarova və t.ü.f.d. Hacı Həsənovun müsbət 
rəyləri, “Tarix və Gerçəklik” jurnalının redaksiya heyətinin 3 
oktyabr 2012 ci il 6 saylı protokolunun qərarına əsasən çap olunur. 
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XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ TÜRKİYƏ İLƏ BAĞLI MƏSƏLƏLƏRİN, 
XÜSUSULƏ DƏ BALKAN MÜHARİBƏLƏRİNİN “KASPİ” QƏZETİNDƏ 

İŞIQLANDIRILMASI 
 

İRADƏ MƏMMƏDOVA 

 Açar sözlər:   Əhməd bəy Ağayev, Əbdülhəmid, Türkiyədən məktublar, Balkan işləri, Kaspinin 
teleqramları, Balkan savaşları, Balkan dövlətləri. 

 
Key words:    Ahmad bey Agayev, Abdul Hamid, letters from Turkey, the Balkan issues, 

telegrams from “Caspi”, the Balkan wars, the Balkan states. 
 
Ключевые слова:   Ахмед бек Агаев, Абдулгамид, письма из Турции, «Балканские дела», телеграммы 

«Каспия», Балканские войны, Балканские государства. 

XX əsrin əvvəllərində Turkiyədə baş verən 
siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni hadisələr Azər-
baycanda çap olunan müxtəlif mətbuat orqanla-
rında işıqlandırılırdı. Belə mətbuat orqanlarından 
biri Azərbaycanda XIX əsrin 80-ci illərindən rus 
dilində nəşr olunmağa başlayan “Kaspi” qəzeti-
dir. Bakıda çıxan “Kaspi” qəzetinin ətrafında 
Əhməd Bəy Ağayev, Əli Bəy Hüseynzadə, Əli-
mərdan Bəy Topçubaşov kimi maarifpərvər ziya-
lıların toplanması, qəzetdə dövrün hadisələrini 
obyektiv və qərəzsiz işıqlandırılmasına rəvac 
vermişdi [1, s.311, 339]. Balkan müharibələri za-
manı Azərbaycan ziyalıları Osmanlı dövlətinə 
mənəvi və maddi köməyini əsirgəməmiş, hətta 
könüllü olaraq türk ordu sıralarına yazılmış, Bal-
kan savaşlarında bir sıra döyüşlərdə fədəkarlıqla 
vuruşmuşlar. Belə ziyalıların sırasında Əli Bəy 
Hüseynzadə, Yusif Ziya Talıbsadə, Əhməd Ca-
vad, İbrahim Bəy Cahangir oğlunun adını çək-
mək olar.  

“Kaspi” qəzetinin səhifələrində “Türk iş-
ləri”, «Türkiyədən məktublar», “Kaspi”nin teleq-
ramları”, “Türkiyədə”, “Balkan müharibələri”, 
“Balkan işləri”, “Rusiya” Balkan hadisələri barə-
sində”, “Kim qələbə çalacaq”, “Türkiyənin Asi-

ya hissəsinin neft mənbələri” və s. başlıqları al-
tında Osmanlı imperatorluğunda baş verən hadi-
sələrdən, yunan-türk düşmənçiliyindən, Yunanıs-
tan əmtəələrinin Türkiyə əhalisi tərəfindən boykot 
edilməsindən, Albaniyadakı üsyandan, Balkan 
müharibələrindən, gənc türklər hərakatından və 
onların fəaliyyətindən, Türkiyədə fəaliyyət gös-
tərən gizli cəmiyyətlərdən, Türkiyənin Asiya his-
səsində yerləşən neft yataqları, hətta Osmanlı sul-
tanı Əbdül Həmidin məşğuliyyətindən bəhs edən 
maraqlı yazılar verilirdi [2, № 1-141; 3, № 116; 4, 
№ 137, 143, 149, 155, 167, 178, 184, 190; 5, № 
73-144; 6, № 222-293; 7, № 1-47; 8, № 164, 204; 
9, № 161, 215; 10, № 21; 11, № 80].  

“Kaspi” qəsetinin 1910-cu il 27 iyunda çap 
olunan 143 saylı nömrəsində “Albaniyada us-
yan” başlığı alındakı yazıda rəsmi məlumatlara 
əsaslanaraq türk qoşunlarının Lümeyi tutduqları 
zaman əhalinin onlara könüllü təslim olduqları, 
Aşağı Dibrdəki albanların isə müqaviməti davam 
etdirdiklərindən, Kolosyan və Leska kəndlərinin 
dağıdıldığı, əhalisinin isə dağlara qaçdığı, dəniz 
üzərindən Konstantinopola 1200 alban əsgərinin, 
Albaniyaya isə xüsusi qatarla türk əsgərlərinin 
yeni partiyasının göndərildiyi yazılırdı. “Kaspi” 
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qəsetinin bu nömrəsində “Türk işləri” başlığı al-
tında türk vəliəhdinin xarici işlər nazirinin müşa-
yəti ilə Belqrada və Sofiyaya səfərinin hər üç hö-
kümət üçün fikir mübadiləsində faydalı olduğu, 
türklərdə Serbiyanın osmanlılarla dost munasi-
bətdə olmaq istəyinə əminlik yaratdığı, Makedo-
niyaların təbliğatı nəticəsində gərginləşən türk-
bolqar münasibətlərinin yumşalmasına və müba-
hisəli məsələlərdə razılıq əldə olunmasına səbəb 
olduğu bildirilirdi [4, № 143, s. 3.].  

“Kaspi” qəzetinin digər sayında gizli fə-
aliyyat göstərən “İslahat” cəmiyyətinin xüsusi 
orqanı “Məşrutiyət” qəzetinin Türkiyədə qada-
ğan olduğu üçün Parisdə çap olunduğu, qəzetin 
təsisçisinin Şərif paşa, redaktorunun Əli Kemal, 
cəmiyyətin sədrinin isə hansısa Kemalın olduğu, 
bu cəmiyyətin işərisində yüksək rütbəli məmur-
ların da olduğu 63 üzvünün həbs edildiyi xəbər 
verilirdi [4, 4 iyul, № 149, s. 4].  

“Kaspi” qəzetinin 1911-ci ilin oktyabr 
nömrəsində “Türkiyə” və “Türkiyədən məktub-
lar” adı altında Albaniyadakı üsyan haqqında 
maraqlı məlumatlar dərc olunurdu. Qəzetdə Dibr 
sancağında Dibr ilə İmen arasında həyacanların 
başladığı, alban çətələrinin türk qaravuluna hü-
cum etdiyi, hərəkatın Novobazar sancağına keç-
diyi, Salonik vilayətindı isə nisbi sakitliyin oldu-
ğu xəbər verilirdi [5, 6 oktyabr, № 77, s. 2]. Əh-
məd bəy Ağayev Makedoniyadakı bolqar hərə-
katının başçılarının yazın gəlişi ilə Makedoniya-
da çətəçilik hərəkatını bərpa etdiklərini, bundan 
qəzəblənən ictimaiyyətin hökümətdən Bolqa-
riyaya qarşı ciddi tədbirlər görməsini tələb et-
məyə başladığını bildirirdi. Ə. Ağayev Türkiyə 
parlamentinin bolqar deputatı Panqedurovun çı-
xışıının güclü təəssürat buraxdığını qeyd edirdi: 
“Panqedurov Makedoniyanın bütün vilayətlərin-
də türklərin mütləq üstünlük təşkil etdiklərini 
statistik göstəricilərlə sübut edirdi: Makedoniya-
nın 3 milyon 500 minlik əhalisinin bir milyon 
900 minə yaxıni türklərdən, 700 mini yunanlar-
dan, 900 mini isə bolqarlardan ibarət idi. Əgər 
bura Alabaniyanin dördə üçünü təşkil edən mü-
səlman əhali də əlavə olunsa, onda Türkiyənin 
hazırki Balkan mülklərində yaşayan müsəlman-
larla xristianların nisbəti 2:1-ə bərabər olar”. Mə-

qalədə Alban qaçqınlarının Qaradağ ərazisindən 
Türkiyəyə hücümlarında, malissor adlanan al-
ban-xristianların üsyanında Avstriyanın gizli əli 
olduğu, bu intriqalarda başarılı olmayan Avstriya 
mətbuatının Alman imperiyasının Türkiyə 
əleyhinə qızışdırmağa başladığı vurğulanırdı. 
Müəllifin fikrincə, bütün bu siyasi oyunlar yazıq 
Türkiyəyə baha başa gəlirdı və açıq görünurdü 
ki, Türkiyəyə özünə gəlməyə və ayağa qalxmağa 
imkan verməməyə çalışırlar. İngiltərə Yəməni, 
Fransa Serbiyanı, Avstriya Albaniyanı qızışdırır-
dı və son iki ildə müxtəlif həyacanları yatırmaq 
üçün səfərbər edilən 190 batalyona 60 min rubla-
dək pul xərclənmişdi ki, bu isə bütöv bir mühari-
bənin aparılmasına kifayət edərdi [5, 6 oktyabr, 
№ 77, s. 4].   

“Kaspi” qəzetində “Türkiyədə”, «Türkiyə-
dən məktublar», “Kaspi”nin teleqramları”, “Bal-
kan müharibələri”, “Balkan işləri”, “Rusiya” 
Balkan hadisələri barəsində”, “Kim qələbə çala-
caq”, “Balkan faciəsi ətrafında”, “Xarici xroni-
ka” və s. başlıqları altında Türkiyənin 1912-
1913-cü illərdə apardığı Balkan savaşları, bu sa-
vaşlar ərəfəsində həm Türkiyədə, həm də Balkan 
dövlətlərində baş verən hadisələr haqqında mü-
fəssəl məlumatlar verilirdi. Bundan başqa, “Kas-
pi” qəzetində Balkan savaşları ilə bağlı baş verən 
hadisələrə obyektiv və qərəzsiz şəhr yazılır, Tür-
kiyə və onun rəqibi olan Balkan dövlətlərinin 
müharibə ərəfəsində ordusunun vəziyyətinə dair 
məlumatlat verilir, ayrı-ayrı dövlətlərin mühari-
bədə kimin qalib gələcəyi barəsində proqnozları 
yerləşdirilir, sülh sazişinin imzalanması ərəfəsin-
də bolqarlarla aparılan sülh danışıqlarında qərb 
ölkələrinin Bolqarıstana havadarlıq etməsinə öz 
narazılıqlarını bildirirdilər [6, № 222-293; 7, № 
1-47]. Kaspi” qəsetində “Türk - Qaradağ qoşun-
larının teatrı” [6, 4 oktyabr, № 223, s. 4], “Bal-
kan müharibələri” [6, 14 oktyabr, № 232, s. 4] 
adlı hərbi əməliyyatları əks erdirən xəritələr də 
verilirdi. Hətta “Kaspi” qəzetinin səhifələrində 
digər dövlətlərin qəzet səhifələrində Türkiyə ilə 
bağlı gedən parodoksal yazılara da münasibət 
bildilirdi. Məsələn, qəzetdə gedən “Balkan faciə-
si ətrafinda” başlıqlı yazıda digər dövlətin qəzet 
səhifəsində verilmiş “İndi məsələ qoyulur ki, 
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Türkiyənin Avropa xristianları üzərində ağalığını 
saxlamağa hüququ varmı? Kramarjlar xahiş edir-
lər unutmayaq ki, biz xristianlarıq. Sivilizasiya 
isə qul anlayışını qəbul etmir” məzmunlu yazıya 
müxbirin mənfi münasibəti açıq-aşkar hiss olu-
nur. “Kaspi”nin müxbiri yazırdı: “Səhv etmirəm-
sə, Avstriya slavyanlarının liderı doktor Kramarj 
belə deyir: “Sivilizasiya qul anlayışını qəbul et-
mir”. Məgər bu ifadə gülünc deyilmi? Əgər 
“Xristianliq qul anlayışını qəbul etmir” yazılsay-
dı, bu düzgün olardı, çünki, bütün dinlərdə oldu-
ğu kimi xtistianlıqda da qul sözü qəbul edilə bil-
məz. Əgər hal-hazırda Avropada mövcud olan 
sivilizasiya nəzərdə tutulursa, məgər “Sivilizasi-
ya qul anlayışını qəbul etmir” deyən fransızlar 
Mərakeşliləri güllə-baran etmədilərmi?”. Bu 
yazıda avropalıların sivilizasiya şüarı altında giz-
lənərək vəhşiliklər törətdikləri halda, Türkiyənin 
digər xalqları qula çevirdiyini yazmalarının gü-
lünc səsləndiyi vurğulanır. Müəllif bunu özünə-
məxsus şəkildə yazır: “Bir zənci bir avropalıya 
“Məni qul olmaqdan azad et” deyərək yalvardı, 
əvəzində isə avropalı tapançasını çıxardı və onu 
öldürdü [6, 6 oktyabr, № 225, s. 3]”.  

1912-ci ilin oktyabrın 5-də “Kim qalib 
gələcək” başlığı altında gedən yazıda həm Türki-
yənin, həm də Balkan ittifaqina daxil olan döv-
lətlərin hərbi qüvvələrinin vəziyyəti təhlil olunur, 
onlarin mənfi və müsbət cəhətləri göstərilirdi. 
Qəzet son illərdə Türk ordusunun sürətlə birinci 
dərəcəli orduya çevrildiyini, lakin Əbdül Həmi-
din despot rejimi dövründə ordunun şəhərdən kə-
nara çıxması qiyam sayıldığından, qoşun yaxşı 
geyindirilmiş və silahlanmış olsa belə, heç bir 
manevrdə iştirak etrmədiyini, mauzerlərdən atəş 
açmadıqlarını, son sistem artilleriyaya sahib ol-
salar da, bu qurğuları işlətmədiklərini, Türk do-
nanmasının 6 minlik heyətinin 5 mininin elə za-
bitlərdən ibarət olması bildirirdi. Qəzet yazırdı: 
“Əgər mütəxəssislər belə bir vəziyyətə baxmaya-
raq, Türk ordusunu əla hesab edirdilərsə, onda 
bunun səbəbini onların türklərə xas olan döyüş-
kənlik ruhunu bütün Avropanı lərzəyə gətirən 
ulu babalarına layiqli şəkildə qorumalarında ax-
tarmaq lazımdır. Qorxaqlıq türklərə yaddır. 
Möhkəm vücuda malik, sadə tərbiyə alan, Avro-

pa hoqqalarından uzaq, spitli içkilərin nə olduğu-
nu bilməyən və lap uşaqlıqdan çətin keçilən dağ 
keçidlərinə alışan türk dünyanın ən yaxşı əsgəri 
idi” [6, 5 oktyabr, № 224, s. 3].  

Qəzet Balkan dövlətləri içərisində hərbi 
keyfiyyətlərinə görə ən aşağıda yunan ordusunun 
durduğunu və yunan hökümətinin 140 min ordu-
nun təşkilinə var gücü ilə çalışsa da vəsaiti olma-
dığından, bunun yunanlar üçün müşkül olduğunu 
qeyd edirdi [6, 5 oktyabr, № 224, s. 3].  

“Kaspi” qəzeti Berlində çıxan “Post” qəze-
tində gedən “İkili oyun deyilmi?” başlıqlı yazıda 
gedən Balkanlardakı həqiqi böhranda İngiltərə və 
Rusiyanın siyasətinin səmimiliyini şübhə altına 
alan həmkarının fikrini oxucuları ilə bölüşürdü. 
Qəzetin bu sayında Türkiyənin dövlətlərin kol-
lektiv notasına cavab olaraq Türkiyədə keçiriləcək 
islahatlarda Avropanın iştirakının rədd edilməsi 
xəbərı verilirdi [6, 3 oktyabr, № 222, s. 3].  

Qəzetin səhifələrində əhalinin silahlandırıl-
masına dair məlumatlar da yer alırdı. “Kaspi” 
qəzeti Sank-Peterburq teleqraf agenliyinə istina-
dən yazırdı ki, Üsküpdə türklər xristianlara silah 
vermirlər, onlar ancaq 15 yaşından 70 yaşınadək 
müsəlman əhalini silahlandırırlar [6, 4 oktyabr, 
№ 223, s. 3].  

Əhmədbəy Ağayevin “Türkiyədən məktub-
lar” başlığı altında qəzetin səhifələrində gedən 
Balkan müharibələrinə həsr etdiyi yazılarda Os-
manlı imperiyasının hərbi-siyasi vəziyyəti ilə ya-
naşı, onun düşdüyü çətin maliyyə vəziyyəti və bu 
vəziyyətdən qərb dövlətlərinin yararlanmağa ça-
lışdığından bəhs edirdi. Eyni zamanda müəllif 
Balkan müharibəsi ərəfəsində Türkiyədəki vəziy-
yəti ətraflı işıqlandırır, onu Balkan savaşına sü-
rükləyən səbəbləri göstərir, Balkan ittifaqına da-
xil olan dövlətlərin Türkiyəni məğlub etmək 
üçün əl atdığı tədbirlərin boşa çıxdığını və Türki-
yədəki bir-birinə düşmən olan qüvvələrın təhlükə 
qarşısında birləşə bilmə bacarığından bəhs edir-
di. Ə.Ağayev oxuculara Bolqariya, Serbiya, Yu-
nanıstan və Qaradağın Türkiyə əleyhinə səfərbər 
olduqlarından savaşın yeganə şıxış yolu oldu-
ğunu bildirirdi. Müəllifin fikrincə, Albaniyada 
baş verən qarışıqlıqlardan sonra belə vəziyyətin 
yaranacağını gözləmək olardı. Çünki, bu hərəka-
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tın rəhbərlərindən bəziləri Bolqariya, Cerbiya, 
Qaradağ və Yunanıstanda fəaliyyət göstərirdilər, 
ona görə də alban hərəkatının üzün sürməsi adı 
çəkılən dövlətlərin bu məsələyə madaxiləsinə 
gətirib çıxara bilərdi. Bu səbəbdən də unionist 
kabineti bu hərəkatın başlandığı andan qəti 
mövqe tutmuş, güc tətbiq edərək onu boğmağı 
qərara almışdı. Ə. Ağayev daxili çəkişmələrin və 
intriqaların bu planı həyata keçməsinə mane ol-
duğunu, albanlara qarşı göndərilən zabitlərin bir 
hissəsinin əsgərlərlə birlikdə üsyançılara qoşul-
duqlarını, bu səbəbdən də unionistlərin hakimiy-
yətdən getməyə məcbur olduqlarını yazırdı. 
Müəllifin fikrincə, unionistləri hakimiyyətdə 
əvəz edənlərin iki ay yarım ərzində albanlara 
azadlıq və fəaliyyət sərbəstliyi, bundan başqa 
anarxiyanın tam hökmran olduğu Albaniyada al-
banlara güzəşt və imtiyazlar verməsi səhv addım 
idi. Albanlarla yanaşı yaşayan digər xalqların 
əlbəttə ki, buna laqed qala bilməzdilər və təbii ki, 
onlar da özlərinə güzəşt və imtiyazlar tələb etmə-
yə başladılar. Cavab addımı olaraq Türk kabineti 
həyəcanlara son qoymaq üçün güzəşt və imtiyaz-
larin bütün Rumelinə aid edilməsinə qərar verdi. 
Ə. Ağayev bu qərarın türk ictimai fikrində pis tə-
əssürat yaratmasına baxmayaraq, kabinetin öz 
sözündə qərarlı olduğunu və bundan sonra hər 
bir təbliğ və həyəcanlara son qoyulacağı gözlən-
diyi, lakin bunun gözlənildiyi kimi olmadığını 
bildirirdi. Müəllifin fikrincə, əsil həqiqətdə heç 
bir Balkan dövləti heç bir zaman Rumelinin 
vəziyyətinin real olaraq yaxşılaşdırılmasının cid-
di olaraq qayğısına qalmamışdı. Onların əsas 
məqsədi Türkiyədən qoparılacaq torpaqların he-
sabına çoxdan arzu etdikləri “Böyük Bolqariya”, 
“Böyük Serbiya”, “Böyük Yunanıstan və “Bö-
yük Qaradağ” yaratmaq xülyası idi. Əvvəlki 
Türk rejimində bu dövlətlərin istifadə etdikləri 
çətəçilik 1  (çetniçestvo), Rumelində daimi qarı-
şıqlıqlar, terror, bombaların atılması, yanğınlar, 
qətllər, qarətlər və bütün vasitələrlə Avropa icti-
mai fikrinə edilən təzyiqlər, Rumelində beynəl-
xalq nəzarətin tətbiq edilməsinə gətirib çıxarmış-
dı. Türkiyədə yeni rejimin tətbiq edilməsindən 

                                                           
1 Keçmişdə Balkanlarda partizan dəstəsi.  

sonra bu nəzarət ləğv edilmiş, Rumeli isə yeni-
dən Türk əyalətlərindən birinə çevrilmişdi. Bun-
dan sonra Bolqariya və Yunanıstanın köhnə üsul-
lara əl atması nəticə verməmişdi. Artıq Balkan-
larda Türkiyənin iştirakı ilə ümumi Balkan kon-
federasiyasi yaradılması məsələsi ciddi şəkildə 
müzakirə olunurdu. Ə.Ağayevin fikrincə, bu 
uzun sürmədi və bütün müsəlman dövlətlərində 
olduğu kimi, burada da dövlət daxildən sarsıdıl-
dı. Bu zaman Bolqariya, Serbiya, Qaradağ və 
Yunanıstan böyük dövlətlərdən biri ilə mühari-
bədə olan, partiya dağınıqlığına və həyəcanlara 
bürünən, ordusunun birlik ruhu pozulan Türkiyə-
yə qarşı köhnə, sınanmış üsullara müraciət edir: 
çətəçilik bərpa edildi, bolqar, serb, qaradağ və 
yunan bandaları yenidən Rumelinə basqinlar et-
məyə və terror, qətl və yanğınlarla dəhşət yarat-
mağa başladılar. Müəllif Balkan dövlətlərinin 
məqsədini: həyacanlar törətmək, müsəlmanlar və 
xristianlar arasında qırğın üçün bəhanə yaratmaq, 
sonra da bütün Avropaya “Türk vəhşiliyi” barə-
sində səs salmaq, Avropa dövlətlərinin müdaxi-
ləsinə nail olmaq - aydın şəkildə oxucuya çatdı-
rırdı. Avropa dövlətləri müdaxilənin təhlükəli 
olacağından çəkinərək, “dostcasına məsləhətlər-
lə” kifayətlənmiş, yalnız istisna təşkil edən qraf 
Berxtoldun timsalında Avstriyanın təklifi ictimai 
rəyin təzyiqi ilə Türkiyə höküməti tərəfindən 
rədd edilmişdi. Onda Balkan dövlətləri öz arala-
rında koalisiya yaradaraq ordunun ümumi səfər-
bərliyinə başladığından, Türkiyə də öz tərəfindən 
eyni addımı atmışdı. Ə.Ağayevin fikrincə, Türki-
yə Balkan dövlətlərinin ondan nə istədiyini tam 
olaraq bilmirdi, çünki qəzetlər bəzi şeylər yazsa 
da, rəsmi heç bir bəyanat verilməmişdi, ümumi 
fikir belə idi ki, müharıbə qaçılmazdır və ən 
azından üç gündən sonra başlanacaqdır [6, 6 okt-
yabr, № 225, s. 5]. 

Ə.Ağayev Balkan dövlətlərinin Türkiyənin 
daxili çəkişmələrinə arxayın olaraq birləşə bil-
məcəklərinə olan ümidinin qısa müddətdə puça 
çıxdığını böyük məmmuniyyətlə yazırdı: “4-5 
gün ərzində bütün Türkiyə və xüsusilə çəkişmə-
lərin mərkəzində olan Konstantinopol tanınmaz 
hala düşdü. Dünən düşmən olanlar bu gün qardaş 
oldular: bütün partiyalar birləşdi, bütün fraksiya-
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lar kabinetin ətrafında qruplaşdı, şəhərdə savaş 
ruhu o qədər yüksək idi ki, sanki milli zəfər bay-
ram edilirdi. Dünən düşmən sayılan yüzlərlə al-
ban könüllü olaraq ordu saralarına yazılırdı, tək-
cə Konstantinipolda 5 gün ərzində 25 minədək 
könüllü orduya yazılmışdı. Xalq ümumi hiddət 
üçün obyekt tapmışdır, və indi özündə qardaşlıq 
və birliyin  nəhəng axınını hiss edir və bütün 
Türkiyə birləşərək, öz şərəf və azadlığının mada-
fiəsinə qalxacaqdır!” [6, 6 oktyabr, № 225, s. 5] 

Əhmədbəy Ağayev “Kaspi” qəzetinin sə-
hifələrində 1913-cü ilin yanvarında Türkiyədə 
baş verən hadisələri obyektiv işıqlandırırdı. Mə-
qalədə Türkiyənin Balkan ittifaqı nümayəndələ-
rinin Adriapolu və Egey dənizindəkı adaları təs-
lim etməsi, əks təqdirdə, müharibəni yenidən 
başlayacaqlarına dair Türk kabinetinə təqdim et-
diyi ultimatuma yalnız ictimai rəyin təzyiqi altın-
da rədd cavabı verdikdən sonra müharibənin ye-
nidən başlanacağı gözləndiyi bildirilirdi. Müəlli-
fin fikrincə, Balkan dövlətləri ayrı cür hərəkət 
edərək, münasibətlərə son qoymaq əvəzinə kon-
fransın iclasının təxirə saldıqlarından, vəziyyət 
daha da dolaşmış və qeyri-müəyyənlik yaranmış-
dı. Ə.Ağayev yazırdı: “Lakin Türkiyədəki ümu-
mi əhval-ruhiyyə göstərirdi ki, burada Adriapol 
və Egey dənizindəki adaların saxlanılmasına, 
Türkiyənin həyati məsələsi kimi, bundan sonra 
onun Avropa hüdudlarında qalacağı və yaxud 
qəti olaraq Asiya sərhədlərinə daxilmi olacağı 
məsələsi kimi baxırlar. İctimaiyyətin fikrinə 
görə, Türkiyə Albaniyaya daxili muxtariyyət ver-
məyə və Makedoniyanı Balkan ittifaqına güzəştə 
getməyə razılaşmaqla, yəni 5 milyon əhalisi olan 
110 min kvadrat verstə yaxın ərazini itirməklə 
artıq ən böyük qurban vermişdir və əgər ona Av-
ropada qalmaq nəsibdirsə, onda elə bir sərhədlə-
rə malik olmalıdır ki, bu Türkiyəni gələcəkdə sa-
kit və şərəfli həyatla təmin edə bilsin. Lakin, Ad-
riapol bolqarların, adalar isə yunanaların əlinə 
keçərsə bu sakit həyat mümkün olmazdı. Belə 
şəraitdə, Çatalca-Dardanel xətti üzrə sərhədlərlə 
türklər elə Konstantinopolu özünü də itirərək, 
həmişəlik Asiya hüdudlarında qalmağa üstünlük 
verərdilər. Sadə osmanlılar belə düşünürdülər [7, 
13 yanvar, № 11, s. 5]”.  

Ə. Ağayev Türkiyədə müharibənin da-
vam etdirilməsinin tərəfdarı olanların üstünlük 
təşkil etdiyini, onların başında isə hərbi nazir və 
baş qərargahın rəisi İzzət paşanın durduğunu, on-
ların fikrincə, Türkiyənin məşlubiyyətinə gətirib 
şıxarmış hökümətin xarici və təsadüfi səhvləri, 
pis rəhbərlik, hərbi rəislərin arasında birliyin ol-
maması və s. səbəblərin az və ya çox dərəcədə 
aradan qaldırıldığını, artıq ordunu başında hamı-
nın inandığı yeni sərkərdələrin dayandığını, or-
duda ruh yüksəkliyinin qalxdığını, yenidən mü-
haribəyə başlamaqla ən azından hərbi şərəflərini 
qaytaracaqlarını düşündüklərini xəbər verirdi. 
Müəllif son yarım ayda hərbi nazir ilə unionistlər 
arasında açıq-aşkar yaxınlaşmanın, hərbi nazirin 
əvvəlki səhvlərini boynuna alaraq, alay rəhbərli-
yinə yalnız unionistləri təyin etməsinin orduda 
coşqu yaratdığını, həm Çatalcada, həm də Qalli-
pol yarımadasında 300 minədək ordunun toplan-
ması, hərbi dairələrdə bu qədər hərbi gücə malik 
olarkən rüsvayçı sülhün bağlanmasının yol veril-
məz olduğunu düşündüklərini, belə bir sülhü qə-
bul etməmək xahişi ilə artıq bir neçə dəfə ko-
mandirlər və zabitlərin sultana müraciət etdiklə-
rini yazırdı. Bu səbəbdən də Kamil paşa sülh tə-
rəfdarı olsa da, ictimaiyyətin təzyiqinə tab gətir-
məyərək, Londondakı Osmanlı nümayəndələrinə 
ittifaqın ultimatumunu rədd edilməsi barəsində 
təlimat vermişdi [7, 13 yanvar, № 11, s. 5].  

Ə.Ağayev Türkiyənin bu dövrdə müharibə 
ilə bağlı çətinliklərdən başqa daha iki ciddi və 
ağır məsələ ilə üzləşdiyini: ermənilər və suriya-
lıların eyni vaxtda islahat tələb etməyə başladıq-
larını yazarkən bu məsələ haqqında sadəcə məlu-
mat verməklə kifayətlənmir, ona şəhr verir: 
“Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu hərəkatla bağlı 
yaranan, guya ki, baş vermiş qırğın və talanlar 
haqqındakı şayələrin heç bir əsası yoxdur, həm-
çinin guya Türkiyədə xristianların qırğına məruz 
qalmasına dair şaiyələr də əsassızdır [7, 13 yan-
var, № 11, s. 5]”.  

 “Kaspi” qəzetinin səhifələrində Balkan 
müharibələrinin gedişinin ətraflı təsviri ilə yana-
şı, Türkiyədə baş verən hakimiyyət dəyişikliklə-
ri, Dolmabağça sarayında çağırılan toplantılar, 
sultan fərmanları da işıqlandırılırdı [7, 11 yanvar, 
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№ 9, s. 3; 12 yanvar, № 10 , s. 3]. Qəzetin Peter-
berqdakı xüsusi müxbiri Türkiyədə baş verən ka-
binet dəyişikliyinin və gənc türklərin qələbəsi-
nin, xüsusilə də Mahmud Şövkət paşanın böyük 
vəzir seçilməsinin diplomatik dairələrdə ciddi 
narahatlıq yaratdığını xəbər verirdi. Onların fik-

rincə bu müharibənin davam etməsinə gətirib çı-
xaracaqdı [7, 12 yanvar, № 10, s. 3].  

Beləliklə, “Kaspi” qəzetində Turkiyə və 
Balkan müharibələri ilə bağlı ən xırda məsələ-
lərin və hadisələrin qərəzsiz, obyektiv, düzgün 
işıqlandırılması qənaətinə gəlmək olar. 
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 “Kaspi” qəzetinin səhifələrində “Türk işlə-
ri”, «Türkiyədən məktublar», “Kaspi”-nin teleq-
ramları”, “Türkiyədə”, “Balkan müharibələri”, 
“Balkan işləri”, “Rusiya”, “Balkan hadisələri ba-
rəsində”, “Kim qələbə çalacaq”, “Türkiyənin 
Asiya hissəsinin neft mənbələri” və s. başlıqları 
altında Osmanlı imperatorluğunda baş verən ha-
disələrdən, yunan-türk düşmənçiliyindən, Yuna-
nıstan əmtəələrinin Türkiyə əhalisi tərəfindən 
boykot edilməsindən, Albaniyadakı üsyandan, 
Balkan müharibələrindən, gənc türklər hərakatın-
dan və onların fəaliyyətindən, Türkiyədə fəaliy-
yət göstərən gizli cəmiyyətlərdən, Türkiyənin 
Asiya hissəsində yerləşən neft yataqları, hətta 
Osmanlı sultanı Əbdül Həmidin məşğuliyyətin-
dən bəhs edən maraqlı yazılar verilirdi. “Kaspi” 
qəzetində Balkan savaşları ilə bağlı baş verən ha-
disələrə obyektiv və qərəzsiz şəhr yazılır, Türki-
yə və onun rəqibi olan Balkan dövlətlərinin mü-
haribə ərəfəsində ordusunun vəziyyətinə dair 

məlumatlat verilir, ayrı-ayrı dövlətlərin mühari-
bədə kimin qalib gələcəyi barəsində proqnozları 
yerləşdirilir, sülh sazişinin imzalanması ərəfəsin-
də bolqarlarla aparılan sülh danışıqlarında qərb 
ölkələrinin Bolqarıstana havadarlıq etməsinə öz 
narazılıqlarını bildirirdilər. Əhmədbəy Ağayevin 
“Türkiyədən məktublar” başlığı altında Balkan 
müharibələrinə həsr etdiyi yazılarda Balkan mü-
haribəsi ərəfəsində və müharibənin gedişində 
Türkiyədəki vəziyyəti ətraflı işıqlandırır, onu 
Balkan savaşına sürükləyən səbəbləri göstərir, 
Balkan ittifaqına daxil olan dövlətlərin Türkiyəni 
məğlub etmək üçün əl atdığı tədbirlərin boşa çıx-
dığını və Türkiyədəki bir-birinə düşmən olan 
qüvvələrın təhlükə qarşısında birləşə bilmə baca-
rığından bəhs edirdi. “Kaspi” qəzetində Turkiyə 
və Balkan müharibələri ilə bağlı ən xırda məsələ-
lərin və hadisələrin qərəzsiz, obyektiv, düzgün 
işıqlandırılırdı.

İstifadə olunmuş mənbə və ədəbiyyatın siyahısı 

Məmmədova İradə

XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ TÜRKİYƏ İLƏ BAĞLI MƏSƏLƏLƏRİN, XÜSUSULƏ DƏ 
BALKAN MÜHARİBƏLƏRİNİN “KASPİ” QƏZETİNDƏ İŞIQLANDIRILMASI 
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In the pages of the newspaper “Caspi” 
under the titles “The Turkish affairs”, “Letters 
from Turkey”, “Telegrams from “Caspi”, “In 
Turkey”, “The Balkan wars”, “The Balkan issu-
es“, “Russia about the events in the Balkans”, 
“Who will gain victory”, “The Asian part of 
Turkey's oil supplies”, etc. interesting articles 
about the events occurring in the Ottoman Em-
pire, about the Greek-Turkish hostility, the Gre-
ek goods boycotted by the population of Turkey, 
about the rebel in Albania, Balkan wars, about 
the movement of young Turks and their activity, 
about the societies operating in secret in Turkey, 
the oil fields of Turkey located in the Asian part, 
even about the pastime of the Ottoman sultan 
Abdul Hamid were given. Objective and impar-
tial commentaries about the events happening in 
connection with the Balkan wars were written, 
information on the situation of the Turkish army 
and its opponents – the Balkan states on the eve 

of war, forecasts of separate states about who 
would win in the war was given, was expressed 
the dissatisfaction to the Western countries for 
support of Bulgaria in peace negotiations on the 
eve of the signing of peace agreement in the 
newspaper “Caspi”. In Ahmad bey Agayev’s 
articles under the title “Letters from Turkey” 
devoted to the Balkan wars the situation of Tur-
key on the eve and in the course of Balkan wars 
was illuminated in details, the reasons which 
involved her to the war in Balkans was dis-
closed, was spoken about how the measures 
taken by the states entering to the Balkan 
alliance in order to defeat Turkey were vain and 
about the ability of hostile forces in Turkey to 
join before the danger was spoken. Even petty 
issues and events connected with the Turkey-
Balkan wars were elucidated objectively, 
impartially and accurately in the newspaper 
“Caspi”.

На страницах газеты «Каспия» под заг-
лавием «Тюркские дела», «Письма из Тур-
ции», «Телеграммы Каспия», «в Турции», 
«Балканские войны», «Балканские дела», 
«Россия», «Про Балканские войны», «Кто по-
бедит», «Нефтяные залежи азиатской части 

Турции» и т.д. были опубликованы интерес-
ные материалы о событиях, происходивших в 
Османской империи, греко-турецкой вражде, 
бойкоте греческих товаров тюркским населе-
нием, восстаниях в Албании, Балканских вой-
нах, движении младотурков и их деятельнос-
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ти, тайных обществах, действовавших в Тур-
ции, нефтяных залежах азиатской части Тур-
ции и даже об увлечениях Османского султа-
на Абдул Гамида. На страницах газеты «Кас-
спия» публиковался объективный и бесприс-
трастный обзор событий Балканской войны, 
давались сведения о положении турецких 
войск, а также их противников – Балканских 
государств накануне войны, размещались 
прогнозы отдельных государств о том, кто 
победит в Балканской войне, также вы-
ражалось недовольство попечению Болгарии 
западными государствами накануне подпи-
сания мирного договора. Ахмедбек Агаев под 
заглавием «Письма из Турции», которые пос-

ветил Балканским войнам, подробно освещал 
положение Турции накануне и в ходе Бал-
канских войн, указывал на причины нато-
лкнувшие Турции к Балканским сражениям, а 
также говорил о провале мер предпринятых 
государствами, входившими в Балканский 
союз, с целью нанести поражение Турции и о 
способности, враждующих друг с другом сил 
в Турции, объединяться перед предстоящей 
угрозой. На страницах газеты «Каспия» даже 
самые незначительные проблемы и события, 
связанные с Турцией и Балканскими война-
ми, освещались беспристрастно, объективно 
и правдиво. 
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ABSTRACT 
   
The World War I broke out on 4 August 

1914. It roused a wide spread Pan- Islamic 
sentiments among the millions of Muslims in 
South Asia. The Indian Muslims were extremely 
worried at the delicate situation. They declared 
their loyalty to the British Crown after she had 
joined the war. They wished Turkey either to 
remain neutral or side with Britain. However 
circumstances led Turkey to join Germany 
against the Allies. As the war progressed the 
Indian Muslims began to apprehend the 
probable disappearance of the last independent 
Muslim Power. They demanded from British 
Government the sanctity of the office of the 
Khalifa and the Holy Places and inviolability of 
Islamic territories. They also started a big move 
to help their Turk brethren with men and money. 
The rich and the poor participated in the move 
and set the noblest example of Islamic 
brotherhood of the whole Islamic history.  

 
 

THE PARTS OF THE MAIN TEXT 
 
 There had been a close and regular 

mutual interaction between Indian rulers and the 
Ottoman Empire. But the first considerable 
participation of the masses of India in Turkish 
affairs was seen when war broke out between 
Turkey and Russia over the Ottoman Khanate of 

the Crimea and later in the Tripoli war of 1911 
and the Balkan wars of 1912-1913.Funds were 
collected to help Turkish brethren in this hour of 
distress. So far, that In Peshawar a woman 
brought her orphan child to be sold to give her 
share in Turkey fund. The people their got the 
child for one thousand rupees but handed it back 
to that woman. 1  Ameer Ali organized from 
Britain a medical mission to Tripoli for the relief 
of the Ottoman sick and wounded.2 Muhammad 
Iqbal (1876-1938), poet-philosopher and 
politician, wrote three exciting poems on Turkey. 
One of his famous poems, namely, Jawab-i-
Shikwa was recited in the Badshahi Mosque at 
Lahore in November 1912 to raise funds in aid 
of the Turks wounded in the war.3By the Muslim 
League in India a Red Crescent medical mission 
headed by Dr. Mukhtar Ahmad Ansari (1880-
1936), a former resident medical officer to the 
Chairing Cross Hospital in London, was sent to 
the European front to look after the wounded 
soldiers. The mission consisted of several 
qualified doctors but only male nurses. All were 
the old boys of the Aligarh College. 4It remained 
                                                           
1 Dr. Khalil Tokar, Iqbal Aur Turk, , Bazam-i-Iqbal, 
Lahore 2004. p. 41. 
2Ghulam Husain Zulfikar, Iqbal Ek Muta`ali`a, Lahore 
1987.P.46. 
3 Javid Iqbal, `The Image of Turkey and Turkish 
Democracy in Iqbal’s thought and his Concept of a 
Modern Islamic State`.Iqbal Review(ed. Muhammad 
Munawwar), October 1987– Volume: 28– Number: 3 
4 Shamir Hassan, `Indian National Movement and 
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there for about eight months and rendered va-
luable service to the Ottoman sick and wounded.  

The World War I broke out on 4 August 
1914. It roused a wide spread pro-Turkey 
sentiments among the millions of Muslims in 
South Asia. The Muslims of India declared their 
loyalty to the British Crown after she had joined 
the war. The Indian Muslims were extremely 
worried at the delicate situation. Their 
predicament was that if Turkey did join the war 
against Britain, how were they to reconcile pan-
Islam sentiments with their declared loyalty to 
the British Crown. 

On 4 November 1914, Turkey joined Ger-
many in the war against the Allies. The Muslims 
of India were shocked over the news of Turkey’s 
joining the war. They were at the horns of dilem-
ma; on the one hand, British rulers sought their 
help in the war while, on the other hand, their co-
religionists Turks were in the opposite camp 
along with Germany against Britain. 1 Already 
their hearts were hurt on the separation of Baltic 
States from Turkey. Now they had fears that if 
Turkey was defeated again, what would be the 
fate of the rest of the Islamic Holy Centers.  

AllamaShibli wrote a lament on this situa-
tion which was: 

 Morocco has gone, Persia has gone, 
 Lo! How long the Sick Man of Turkey 

keeps Alive.2 
 The British Government had assured the 

Muslims about the immunity of the holy places 
in Arabia and Iraq from Allied attack. They 
declared it a political war. As the war progressed 
the Indian Muslims began to apprehend the 
probable disappearance of the last independent 
Muslim Power. They were convinced that they 
had to actively join the Holy War on the side of 
the Ottoman Caliph. They started a big struggle 

                                                                                                
Independence of Turkey`.TarihteTürk-Hint Ilişkileri 
Sempozuumu.TürkTarihKurumu, Ankara 2006.P. 39. 
1Zahid Anwar, “Indian Freedom Fighters in Central Asia 
(1914-1939)”, Journal of the Research Society of 
Pakistan, vol. 45 No.2. 2008. P.147. 
2Syed Reis Ahmad Jafri, Ali Bratharan, Muhammad Ali 
Academy, Lahore,1963. P. 632. 

to help their Turkish brethren. This help can be 
discussed under two headings.  

(1) The material help that actually reached 
to Turkey. It includes men and money.  

(2) Different efforts in and outside India. It 
includes conferences, fatawas, boycott of foreign 
goods, boycott of meetings, delegations to Euro-
pe, resignations from honorary posts, abandon-
ment of law practice in courts, withdrawal from 
army, return of medalsand honors, non-co-opera-
tion with government, Moplah Revoltand hijrat 
to Afghanistan. 

Material help is much discussed while the 
other forms are not given much importance 
though they are not of less value. In this study 
we will discuss both types of help. 

 When the war was continue several 
hundred Indian Muslim pilgrims stayed at Mecca 
to fight for Turkey.3A group of Lahore students 
crossed into Afghanistan, with the object of 
proceeding to Turkey and fighting for the 
caliph.4At some places the Muslim soldiers shot 
their officers over the news that they were going 
to be sent to fight against the Turks. 5 In the 
Hejaz, Mahmud Hassan (1851-1920) established 
contacts with the Turks and obtained a declara-
tion of jihad against the British for circulation in 
India. The plot was unraveled in India and a 
number of arrests were made in result. Mahmud 
Hassan was also arrested by the orders of Sharif 
Hussain (1856-1931) of Mecca and was handed 
over to the British. All India Muslim League 
passed a resolution on 26 June 1916 at Lucknow 
condemning the outrageous conduct of Sharif 
Hussain.Hakim Ajmal Khan frankly told Har-
ding (1858-1944), viceroy of India and later un-
dersecretary of state for foreign affairs, that the 
British policy of aiding Hussain was a serious 
blunder and ought to be revised. 

Indians threatened the British government 
of some possible invasion from the Bolsheviks to 

                                                           
3Ibid., P. 50. 
4 M.Naeem Qureshi.Pan-Islam in British Indian Politics, 
Brill, Boston. 1999. P.78. 
5İndia Office Library & Records, Microfilms of Native 
Press abstracts, Punjab, VOL: XXVIII. No: 30, s. 663. 



AZƏRBAYCAN TARİX QURUMU – TARİX VƏ GERÇƏKLİK – 2012 
 

THE HISTORY & REALITY – 2012 
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ – 2012 

 

88

the British India and the possibility of the 
Indians to join hands with them if the Turkish 
problem was not solved according to the wishes 
of the Muslims of the world. 

A Khilafat deputation consisted not only of 
Muhammadans, but also of such well-known 
Hindu leaders as Mr. Gandhi and Malavya 
(1861-1946), met his Excellency the viceroy in 
January 1920. The deputation demanded in a 
manifesto that Arabia and other Muhammadan 
holy places should be included in the Turkish 
Empire and that if the Arabs should demand self 
– government for them, an assurance from Tur-
key might be taken for the grant of it. In conclu-
sion, it exhorted the Peace Conference to consi-
der the Turkish question deeply and solve it 
satisfactorily, since the Bolsheviks might take 
advantage of any unrest which the conference’s 
decision might produce in the Moslem World 
and retard the establishment of the world peace 
thereby.1 

 On 1 February 1920, a delegation consis-
ted of Muhammad Ali, Syud Hussain (1888-
1949), Editor of the Independent (Allahabad) 
Syed SuleimanNadvi (1884-1953) and Abu Ka-
sim, who followed later, sailed from Bombay to 
Europe. 

At a meeting held at Allahabad in june 
1920, afatwa was issued in 1920 that Muslims 
might migrate to Muslim Afghanistan as India 
under the British was the Dar al-Harb, i.e. 
Enemy Territory or the Land of War. As a result 
thousands of Muslims migrated from India to 
Afghanistan. Many fled from Afghanistan and 
went to Istanbul where they centered their efforts 
to support the War against the British. 2 The 
movement involved 18,000 Muslims, most of 
them of poorer classes, in great suffering as they 
were turned away from Afghan border, and 
thousands died on the road of sickness and 
hunger. It took a long time for the affected 

                                                           
1İndia Office Library & Records, Microfilms of Native 
Press abstracts, Madras 1920, s.124. 
2 P. C. Bamford, Histories of Non Co-operation and 
Khilafat Movements. Govt of India Press,Delhi,1926. P. 
113. 

people to recover from the disaster. Those who 
had stayed in Afghanistan continued to trickle 
back in small groups until the early 1930s.  

After the Treaty of Severs had been signed, 
Indians were of the opinion that justice had not 
been done to Turkey as six terms of the treaty 
did not indicate any friendship with Turkey. 
Only those places had been restored to Turkey 
that could with difficulty be held by the Allies, 
not those which they could easily control. The 
Treaty of Sever was signed on 10 August 1920. 
The Muslims observing 30 August, as the 
Khilafat day, launched strikes. This proved to be 
the practical beginning of the Non Cooperation 
Movement. They threatened revolts if the Turks 
were deprived of the right of self-determination. 
The British government was so alarmed about 
the whole development that she could not decide 
to go into an armed conflict, to force Mustafa 
kamal to accept the Treaty of Sevres.3 

Fairly successfulhartals were observed in 
many parts of the country though Hindus did not 
show any considerable excitement participating 
unwillingly in the Punjab and the Frontier. 
Public meetings resolved to continue the non-co-
operation until the modification of the peace 
terms was secured, consisting with the Islamic 
law and Muslim sentiments.  

A number of leading Muslims and Hindus 
returned their medals, renounced titles and 
resigned from honorary posts, seats in the 
legislatures and law practices. Mr. FazulHaq Mr. 
Abdul Kasim resigned their seats in the Bengal 
Legislative Council in consonance with their 
vow of non-co- operation.On 1 August, Gandhi 
returned his ‘Qaisar-I-Hind’ Medal, the ‘Zulwar 
Medal’ and the Boer war Medal. As a protest 
some resignations also took place. Mr. Bhurgri 
resigned his seat as a Member of the Bombay 
Legislative Council. Mr. Asaf Ali relinquished 
his profession. Mr. Ruchi Ram, whose moderati-
on in politics was well known, relinquished his 
title of ‘Rai Sahib’ at the request of Khilafat 
workers. Mr. Yakub Hussain wrote a violent 
                                                           
3 Prof.Mim Kemal Öke. The Turkish war of independen-
ce, SistemOfset, Ankara, 1991.P. 207. 
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letter to lord Willington resigning his seat on 
Madras Council and the Reception Committee of 
the Prince of Wales. 61 teachers in Multan 
declined to receive Government grants and three 
honorary magistrates and a police peon resigned 
their offices. Sarala Devi Chodrani returned her 
medals.1Mian Hamid Gul Kaka Khel renounced 
his title of ‘Khan Sahib’ and the ‘Qaisar-I- Hind 
medal’.2 There were 60 resignations in the Police 
Department. Up to the end of December 1920, 
18 titles and 8 honors had been renounced. 160 
persons in different provinces withdrew candida-
ture for election in the Assembly and the Coun-
cils. 121 persons from public offices and 253 
from public service resigned during the same 
time. A total of 99 pleaders suspended their 
practice in pursuance of the non-co-operation 
resolution up to the first half of 1921.3 

Early in October 1920, Muhammad Ali 
returned from Europe with the delegation. He 
and the other members of the delegation were 
now fully convinced that that real work had to be 
done in India itself. Attention was paid to raise 
funds. The CKC issued ‘paper currency’ in the 
form of one-rupee receipts resembling a one-
rupee note in shape and size but with quotation 
from Qur’an in Urdu. The ‘currency’ obtained a 
considerable circulation reaching as far as 
Rangoon (Yangon) in Burma. In the fund- rai-
sing campaign the poor masses responded 
enthusiastically. The funds were classified under 
two heads---the Khilafat Fund and the Smyrna 
Fund. The first was utilized for the movement in 
India while the second was meant for aiding the 
Turks. In September 1921, a third one, known as 
the Angora Fund, was started to help Mustafa 
Kamal and his Turkish nationalists. The Smyrna 
Fund was then merged with the Angora Fund. 
The collections were normally placed as trust 
with dependable men and never deposited in 

                                                           
1İndia Office Library &Records. Madras, 1920, p. 897. 
2 Abdul Rauf , `Khilafat Movement in the North West 
Frontier Province: A Historical Perspective`,Journal of 
the Research Society of Pakistan, vol. XXXVI 
N0.3.1999. P. 33. 
3 Qureshi, Pan-Islam in British Indian Politics, P. 251. 

banks for fear of their frozen by the government. 
These funds helped the CKC to remit huge 
amounts to Turkey as well as to maintain large 
organization. They also enabled it to publish a 
weekly journal, the Khilafat, and support the 
muhajirin.4 

On 19-21 November 1920, a meeting of 
the Jamiat- ul-Ulama was held at Delhi under the 
chairmanship of Mahmud Hassan, at which it 
was decided to declare that Government service, 
including service in the Army, was haram. It was 
a detailed fatwa which dealt with all aspects of 
tark-I muwalat(non-cooperation) from the 
religious point of view. The proceedings of the 
meeting were, however, not published,5  and it 
was not until the following year that the 
Mutafiqa Fatwa (as this decision was called) 
came to prominent notice. It included:- 

(1) It is unlawful to be members of 
Government Councils. 

(2) It is unlawful to practice in Gover-
nment Courts. 

(3) It is unlawful to get education in 
Government Schools or Colleges aided by 
Government.  

(4) It is unlawful to keep honorary magis-
tracy and other honorary ranks and the titles 
given by Government. 

(5) All the Government services from 
which Government receives help are forbidden 
(haram). Especially serving in Police and Army 
is a serious sin as they are in duty to shoot their 
brothers and God says in honorable Sura 
 Miraj, “whoever will intentionally 
slaughter any Muhammadan will be  punished in 
hell forever”, and Prophet has said, “whoever 
lifted weapon  against Muhammad would cease 
to be a Muhammadan.”  

This verdict contained seals by about 120 
Ulamas including MaulanaAbulKalam Azad, M. 

                                                           
4İbid. P. 247. 
5 It was then distributed in leaflet form to many units in the 
Indian Army and was widely circulated. It was reported 
that forty students of the National University, Aligarh, had 
been ordered to go to the Punjab and N.W.F.P. for 
propaganda among the troops. See,Bamford, p. 173. 
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Muhammad KifayatUllah of Delhi (1875-1952), 
Maulvi Azad Subhani (1882-1957) of Cawnpore 
(Kanpur), MaulviDaud (1895-1963) of Ghazni, 
Maulvi Abdul Bari of Lucknow, Maulvi Sanaul-
lah of Amritsar (1868-1948), Maulvi Azizul 
Rehman Mufti, Deoband School, and other great 
learned men of India. The same was announced 
by Mahatma Gandhi and other distinguished 
Hindu and Muhammadan leaders of India.1 

In February 1921, a resolution was passed 
at the Khilafat Conference at Lucknow expres-
sing confidence in the Sultan of Turkey and 
requesting him to acknowledge and encourage 
Mustafa Kamal Pasha’ party.Similar resolution 
was passed on 21 February 1921 at a meeting in 
Karachi of the Khilafat Committee of Sind. The 
Punjab Khilafat Committee fixed the week from 
11th to 18th March 1921 for the collection of 
funds in aid of the Muhammadans of Thrace and 
Smyrna.2 

In another meeting, in Karachi in July 
1921, many resolutions reaffirming the Khila-
fatprogramme were passed and demands about 
Thrace, Smyrna and the Holy Places were reite-
rated. The meeting professed its devout alle-
giance to the Khalifa, Sultan Wahid-ud-Din and 
voiced its expectation that the Khalifa would 
‘fully appreciate and value the meritorious 
effortts of Ghazi Mustafa Kamal and his com-
rades in their noble struggle for the preservation 
of the Islamic interests.’ the most important 
resolution ran as follows:   

 ‘This meeting offers hearty congratulation 
to Ghazi Mustafa Kamal Pasha and the 
Government of Angora on their brilliant victories 
and heroic efforts for the preservation of the 
Islamic Empire and prays the Almighty that they 
may similarly succeed as early as possible in 
expelling the Allied forces from every corner of 
the Turkish territories. This meeting further 
emphatically declares that in the present 
circumstanced the Holy Shariahforbids every 
                                                           
1 Bamford, Histories of Non Co-operation and Khilafat 
Movements. P. 163,173. 
2Dr. Afzalİqbal, The Life and Times of Muhammad Ali, 
Lahore, Insitute of Islamic Culture, 1974. P. 271. 

Muslim to serve or enlist himself in the British 
Army or to raise recruits for it, that it is 
incumbent on all Muslims in general and Ulama 
in particular to carry this religious command-
ment to every Muslim soldier in the British 
Indian Army. This meeting further declares that 
in case the British Government directly or 
indirectly, secretly or openly, resume hostilities 
against the Government of Angora, the Indian 
Muslims will be compelled in co-operation with 
the Congress to resort to civil disobedience and 
establish their complete independence and hoist 
the flag of the Indian Republic’.3 

 In the same month the report of the Khi-
lafat Non-co-operation Committee was released 
under the signature of its members, Gandhi, 
Kitchlew, Shaukat Ali and Ahmad SadiqKhattri. 
The report stated: ‘we consider it to be the duty 
of all Indian soldiers to refuse to assist the 
British Government should it require them to 
fight against the Turks.’4The British found the 
political situation so heated in India that they 
dropped all plans to use Indian soldiers against 
Turkey. 

An appeal was made to enroll ten million 
members for the movement and collect four 
million rupees through the sale of Khilafat 
receipts for aid to sufferers from Smyrna and 
Muhajirin, etc. 

 The boycott of foreign cloth was already 
underway but officially it was launched on 1 
August 1921, the first anniversary of the non-co-
operation campaign. An appeal was issued to 
merchants to give up trading in foreign cloth and 
take to selling khaddi, the Indian spun and wo-
ven cloth. All India Khilafat Conference issued 
an appeal to the people to use only hand- spun 
clothes so that machine- made cloth available in 
India might be gifted away to the Turkish 
victims of the Greek atrocities in Smyrna. They 
also decided to launch a fund called the ‘Ankara 
Fund’ to collect ten million rupees for Mustafa 
Kamal. TheZamindar urged the millionaires of 
                                                           
3Bamford, Histories of Non Co-operation and Khilafat 
Movements. P.171. 
4İqbal, The Life and Times of Muhammad Ali.P. 272 
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Bombay, Rangoon, Calcutta, Delhi and other big 
cities to lend as much money to the Turks as they 
did in the European wars.1It also asked Muham-
madans to enlist one lakh of their co-religionists 
as volunteers so that the last Islamic kingdom 
and the sacred Khilafat may not complain that 
the Indians Muhammadans abstainned from 
shedding their blood to protect Islam. In Sep-
tember 1921, some twenty-five people enrolled 
at Dacca and drilled regularly.2 Moreover, Indian 
Muhammadans should send a properly equipped 
medical mission to Angora to attend the sick and 
wounded. The amounts were sent to Ankara 
through the Netherland Bank.3 

Copies of the muttafiqa fatwa, declaring 
service in the army haram, had been secretly 
distributed during the months from February to 
May 1921. Reports had indicated that the troops 
were responding to the campaign. The khilafatis-
ts did not leave the matter there. They tried to 
raise a loan of about 3 crore rupees to purchase 
arms for Mustafa Kamal. Eventually, by early 
1923, the remittances to Ankara amounted to 
£160,000 sterling. No information is found from 
the Indian literature about the exact utilization of 
this amount but the Turkish sources suggest that 
most of it was utilized to set up the Iş Bank or to 
pay for Mustafa Kamal’s Nationalist Army.4 

Edward (1894-1972), the Prince of Wales, 
later King-Emperor Edward VIII, came to India 
on a visit. When on 17 November 1921, the prin-
ce landed at Bombay, his arrival was heralded by 
complete hartalsin several important cities of 
                                                           
1İndia Office Library & Records, Microfilms of Native 
Press abstracts, Punjab, VOL: XXXIV. No: 38, s. 400. 
2Mohammad Sadiq, The Turkish Revolution And the 
İndian Freedom Movement, Macmillan India limited, 
Delhi, 1983.P. 108. 
3Bilal N Şımşır, Homage to Mustafa Kamal, Institute of 
Islamic History Culture and Civilazation, Islamabad, 
1981.P. 18. 
4 Mustafa Keskin, Hindistan Muslümanlarının Milli 
Mücadelede Türkiye’ye Yardimleri, 1919-23, Erciyes 
Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1991.P. 105. In a 
symposium on ‘TarihteTürk-Hint Ilişkileri ’ held at 
Ankara in 2006, Aswini K. Mohapatra, a scholar from 
India, talked about the foundation of Iş Bank with the 
money sent by the Indians but no source was referred to. 

India. The government was bewildered at the 
success with which the non-co-operators had or-
ganized the boycott the Prince of Wales’ tour. At 
Bombay it resulted in a collision between the co-
operators and non-co-operators --- mostly Mus-
lim--- which led to many casualties. The govern-
ment arrested a hundreds of Khilafat workers 
and leaders in almost all big cities of India. 

The year 1922 opened with non-co-
operation and Khilafat agitation flourishing all 
over India. People were courting arrest by the 
thousands. Preparations were being made at 
several places to launch mass civil disobedience. 
Early in the year a lengthy manifesto was publis-
hed over the signature of Seth Chotani, Hakim 
Ajmal Khan, Dr M.A. Ansari, Dr Syed Mahmud, 
and A.H. S. Khatri which exhorted the Muslims 
to concentrate on the following immediate work: 

(1) Collect fifty lakhs for the Angora Fund; 
(2) Be prepared to fill the jails at the 

bidding of Gandhi; 
(3) Preserve non-violence at all costs; 
(4) Preserve inviolate the sacred spirit of 

Hindu-Muslim unity; and follow Mahatma 
Gandhi unflinchingly.5,6 

In February 1922, AbulKalam Azad’s 
Khilafat demands for a truce were published.  

a. English mandate and domination over 
Mesopotamia should cease to exist in the real 
sense, and should be left completely to the 
people themselves.  

b. Palestine also to be left to the Christians, 
Jews and Muslims of that territory who may settle 
terms of independence with the Turks. 

c. All restrictions should be removed from 
the Ottoman Government and its capital-
Constantinople. 

d. Turkish rule should be recognized over 
Thrace, Smyrna and the whole of Asia Minor 
which the Turks have taken back and are still 
fighting for with the help of their sword.7 

In August 1922 the Moplah Rebellion 
                                                           
5İqbal, The Life and Times of Muhammad Ali. P. 284. 
6Bamford, Histories of Non Co-operation and Khilafat 
Movements,P. 187. 
7İbid., P.189. 
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broke out. The Moplahs of Malabar were mostly 
Muslims of mixed Arab decent and made their 
living by agriculture and fishing. This revolt was 
the first fruit of the Khilafat agitation. They 
responded enthusiastically to the Khilafat move-
ment and in the beginning supported the cause of 
the central leadership. Later, they were enraged 
to the extent that they declared a holy war to set 
up a Caliphate. 1 The Moplahs raised in open 
rebellion against the British administration. It 
took several months and many repressive acts to 
quell the revolt. 2339 were killed, 1652 woun-
ded, 5955 captured and 39,348 prisoners were 
taken of whom 24,167 were convicted of 
rebellion or lesser crimes.2 

On the news of the dispatch of British wars-
hips to the Near East and the breakdown of the 
Lausanne Conference the All- India Khilafat Con-
ference, the Indian National Conference, and the 
Jamiat -UlUlama-I Hind, met simultaneously at 
Gaya. The Conference felt obliged to resolve that:  

 “In the event of war with Turkey due to 
the unjust attitude of the Allies, particularly 
British, the Muslims of India would immediately 
launch civil disobedience with a program which 
would include spreading their propaganda 
among the police and  the army, stopping of fresh 
recruitment, refusal to subscribe war loans, 
recruitment to  Angora legion, picketing of 
foreign cloth and liquor shops and preventing the 
exports of food grains”.3 

These are a few examples of help and do 
not correspond the whole enthusiasm which 
prevailed in India during the Turkish war of 
independence. Infect, mere written or spoken 
words are not enough to describe the depth of 
love and sincerity which the Indians have for 
their Turk brethren.4Its eco can be heard in the 
                                                           
1Farooq Ahmad Dar, `Gandhi and the khilafat Movement`, 
Journal of the Research  Society of Pakistan, vol. 
XXXVI No.1. 1999. P. 22. 
2İqbal, The Life and Times of Muhammad Ali. P. 274. 
3Yakub Mughal, `Kemal Ataturk`,Mustafa Kamal Ata-
turk, Modern Turkey and Pakistan: Some Aspects(ed. 
Riaz Ahmad), Islamabad, National Institute of Historical 
Research, 2005. P.80. 
4Bamford, Histories of Non Co-operation and Khilafat 

words of His Excellency the Viceroy who said 
that it was only out of regard for Indian Muham-
madans that Constantinople had not been wres-
ted from the Turks.5Rauf Bey, the Prime Minis-
ter of Nationalist Turkey, reportedly admitted 
later that forty percent of the victory at Lausanne 
had been due to the pressure of the Khilafat 
Movement.6 

 
 
Bibliograpgy 
 
Anwar, Zahid, “Indian Freedom Fighters in 

Central Asia (1914-1939)”, Journal of the Re-
search Society of Pakistan, vol. 45 No.2. 2008. 

Bamford, P. C., Histories of Non Co-ope-
ration and Khilafat Movements. Govt of India 
Press, Delhi, 1926.  

Dar, Farooq Ahmad, `Gandhi and the 
khilafat Movement`,Journal of the Research 
Society of Pakistan, vol. XXXVI No.1. 1999.  

Iqbal, Javid, `The Image of Turkey and 
Turkish Democracy in Iqbal’s thought and his 
Concept of a Modern Islamic State`.Iqbal Re-
view (ed. Muhammad Munawwar), October 
1987– Volume: 28–  Number: 3. 

 Hassan, Riazul ‘Maulana Muhammad Ali 
and Mister Gandhi’, Jang, 26 April, 1980.  

Hassan, Shamir, `Indian National Move-
ment and Independence of Turkey`. Tarihte 
Türk-Hint Ilişkileri Sempozuumu Bildirili. 
TürkTarihKurumu, Ankara 2006.  

İndia Office Library & Records. Micro-
films of Punjab Press Abstracts Lahore. India 
Office, London.  

İqbal, Dr. Afzal, The Life and Times of 
Muhammad Ali, Lahore, Insitute of Islamic 
Culture, 1974.   

Jafri, Syed Reis Ahmad, Ali Bratharan, 
Muhammad Ali Academy, Lahore, 1963.  

Keskin, Mustafa, Hindistan Muslümanla-

                                                                                                
Movements.P. 153. 
5İndia Office Library & Records, Microfilms of Native 
Press abstracts, Punjab, VOL: XXXIII. No: 24, s. 214. 
6 Riazul Hassan ‘Maulana Muhammad Ali and Mister 
Gandhi’, Jang, 26 April, 1980.  



AZƏRBAYCAN TARİX QURUMU – TARİX VƏ GERÇƏKLİK – 2012 
 

THE HISTORY & REALITY – 2012 
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ – 2012 

 

93

rının Milli Mücadelede Türkiye’ye Yardimle-
ri, 1919-23, Kayseri, 199. 

Mohapatra, Aswini K., `Bridge to Anatolia 
Indo-Turkish Relations in Different Phases of 
History`.TarihteTürk-Hint Ilişkileri Sempozu-
umu, TürkTarihKurumu, Ankara, 2006.  

Mughal, Yakub, `Kemal Ataturk`,Mustafa 
Kamal Ataturk, Modern Turkey  and 
Pakistan: Some Aspects(ed. Riaz Ahmad), Is-
lamabad, National Institute of Historical Resear-
ch, 2005. 

Öke, Prof. Mim Kemal, The Turkish War 
of Independence, SistemOfset, Ankara 1991. 

Qureshi, M. Naeem, Pan-Islam in British 
Indian Politics, Brill, Bostan, 1999. 

Rauf, Abdul, `Khilafat Movement in the 
North West Frontier Province: A Historical 
Perspective`, Journal of the Research Society 
of Pakistan, vol. XXXVI N0.3.1999.  

Sadiq, Mohammad, The Turkish Revolu-
tion And the İndian Freedom Movement, 
Macmillan India limited, Delhi, 1983.  

Şımşır, Bilal N., (ed.) Homage to Mustafa 
Kamal, Institute of Islamic History Culture and 
Civilazation,  Islamabad, 1981. 

Tokar, Dr. Khalil, Iqbal Aur Turk, , 
Bazam-i-Iqbal, Lahore, 2004.  

Zulfikar, Ghulam Husain, Iqbal Ek 
Muta`ali`a, Lahore, 1987. 

The World War I broke out on 4 August 
1914. It roused a wide spread Pan- Islamic 
sentiments among the millions of Muslims in 
South Asia. The Indian Muslims were extremely 
worried at the delicate situation. They declared 
their loyalty to the British Crown after she had 
joined the war. They wished Turkey either to 
remain neutral or side with Britain. However 
circumstances led Turkey to join Germany 
against the Allies. As the war progressed the 

Indian Muslims began to apprehend the probable 
disappearance of the last independent Muslim 
Power. They demanded from British Govern-
ment the sanctity of the office of the Khalifa and 
the Holy Places and inviolability of Islamic 
territories. They also started a big move to help 
their Turk brethren with men and money. The 
rich and the poor participated in the move and 
set the noblest example of Islamic brotherhood 
of the whole Islamic history.  

1914-cü il avqustun 4-də I dünya mühari-
bəsi başlandı. Bu, Cənubi Asiyada milyonlarla 
müsəlmanın arasında Panislamist fikirərin  geniş 

yayılmasına səbəb oldu. Hindli müsəlmanlar bu 
vəziyyətdən son dərəcə narahat idilər. Britaniya 
müharibəyə qoşulduqdan sonra onlar Britaniya 
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taxt-tacına öz sədaqətlərini elan etdilər. Onlar 
Türkiyənin neytral qalmasını və ya Britaniyanın 
tərəfində olmasını istəyirdilər. Müharibənin ge-
dişində Hindli müsəlmanlar son müstəqil müsəl-
man dövlətinin yox olmaq ehtimalı olduğunu an-
lamağa başladılar. Onlar Britaniya hökumətin-
dən Xəlifə İdarəsinin və Müqəddəs yerlərin mü-
qəddəsliyini və İslam ərazilərin toxunulmazlı-

ğınıqorumağı tələb etdilər. Onlar həmçinin Türk 
qardaşlarına canlı qüvvə və pulla yardım etmək 
üçün geniş fəaliyyətə başladılar. Zəngin və 
kasıblar bu hərəkatda iştirak edərək İslam tari-
xində İslam qardaşlığının ən bariz nümunəsini 
yaratdılar. 
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Мустафа Кямал Ататюрк      

Tebligimin ilk başlarında TÜRK (Türk 
Milleti) kelimesi üzerindeki düşüncelerimi arz 
ederek başlamak istiyorum. 

  „TÜRK“: Türkistan’da dört bin yıl önce 
tarih sahnesine çıkan, üç kıta üzerinde, Avrasya 
ve Afrika’nın her çağında ve her köşesinde mü-
him roller oynamak ve muhtelif devletler kurmak 
suretiyle, binlerce yıllık bir tarih ve medeniyetin 
yaratıcısı olan; hepimizin mensup olduğu bir 
milletin adıdır.  

Tarih sayfalarından edindiğimiz bilgilere 
göre Türkiye Cumhuriyeti Türk tarih sahnesinde 
yer alan 121. devlettir. Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 
16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş 
ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. Bizım için: 
Kumuk, Balkar, Karaçay Türkleri yani Küzey 
Kafkasya Türkleri için çok önemlidir ki, bu 
Cumhurbaşkanlıgı forsundaki 16 yıldızın biri 
bizim Hazar ecdadlarımızın yıldızıdır.  

Türkiye Cumhuriyeti, Sovyet Rusya’sı dağı-
lıncaya kadar tek Türk Cumhuriyeti idi. 21. yüz 
yılın eşiğinde Azerbaycan, Küzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan 
ve Türkmenistan Cumhuriyetleri kurulmuştur.  

Rusiya Birlgi’nin bünyesi’nde de Türk 
Ozerk Cumhuriyetleri - Tataristan, Başkortistan, 
Saha-Yakutiya,Çuvaşistan, Hakasya, Altay, Tu-
va bulunmaktadır.  

Küzey Kafkasya’daki Dagıstan, Çeçenis-
tan, İnguşetiya, Kabartı-Balkariya, Küzey Oseti-
ya, Karaçay-Çerkesiya, Adıgey gibi özerk bölge-
ler çok eski zamanlardan beri Kumuk, Balkar, 
Karaçay, Nogay, Terekeme, ortak adıyla da Kü-
zey Kafkaya Türkleri barındıran bir Ülkedir, Va-
tandır. Tarihi kaynakların melumatlarına göre 
Eski Çağlarda, yani milladdan sonra IV-XIII yy. 
bu ülkenin adı zaten Kafkas Gunniyası, Magna 
Bulgarıa, yani Ullu Bulgariya, Hazariya, Kuma-
niya ve hatta Türk ecdadlarımızın bu bölgede ha-
kimlik sürmüş oldugu devirlerde Türkiya oldugu 
bep-bellidir.  

Yenidünya düzeni ile beraber gözlediğimiz 
gelişmeler, tarihi oluşum, Türk kelimesini de ye-
niden hakiki ma’nasına kavuşturmaktadır. Ger-
çekten bugün, Türk denilince sadece Türkiye 
Türkleri değil, aynı kökten gelen, aynı dili veya 
bu dilin muhtelif lehçelerini ve ağızlarını konu-
şan, mevcut yedi bağımsız Türk Cumhuriyetinde 
ve birçok ülkede farklı statüler altında yaşayan 
200 milyonluk bir millet, Türk Milleti anlaşıl-
maktadır. 

Konumuz olan Atatürk ve Küzey Kafkasya 
Türkleri’nin inceledigimiz dönemin tarihine kı-
saça da olsa bakmalıyız. Bu gaye ile sizlere şun-
ları anlatmak istiyorum. 

 Atatürk ve Küzey Kafkasya bölgesi halk-
ları Küzey Kafkasy bölgesi “küzey-güney” jeo-
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politik, jeokültür ve lojistik açısından çok önemli 
asrılar boyu bir köprü vazifesi olan bölgedir.  

Mustafa Kemal Paşa bunları iyi araştırmış-
tır. Bu coğrafî yakınlık, aynı zamanda bu bölge-
nin tarihî, demografik, kültürel vesiyasî gelişim-
lerini de belirlemiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin, 
Kafkasya ve Kafkasya’daki ülke ve topluluklar 
ile ilişkilerini geliştirmesini ya da ilgilenmesini 
gerektiren bu yakınlık, aynı zamanda 1917 Rus 
Devrimi sonrası bölgede meydana gelen oluşum-
lar itibariyle gündeme gelen şartlar nedeniyle de 
daha fazla önem kazanmıştır.  

Bu nedenle Kafkasya, Doğu Anadolu böl-
gesinin savunması ve güvenliğinin sağlanması, 
çoğu Türk ve Müslüman olan ve genel olarak 
Türkiye’ye yakınlık duyan bölge halkı ile sosyo-
ekonomik ve politik ilişkiler kurulmasının temi-
nedilmesi, avantajlar sağlayabilecek bilge oldu-
gunu iyi anlamıştır.  

Dagıstan, Küzey Kafkasya çok eskiden beri 
çok önemli Türk unsurlarını ve onlara akraba 
olan diger daglı kavimlerini içeren bir coğrafi 
bölgedir, bir vatandır, şimdi günümüzde Küzey 
Kafkasya dedigimiz Türkleri Rusiya Federasyo-
nu içerisindeki Dagıstan. Çeçen, Osetya, Kabar-
tı-Balkarya. Karaçay-Çerkes Cumhuriyetlerinde 
yaşamaktadır. Bugünkü umumi nüfusları - 1 mil-
lıon 79 bindir Eskiden XX. yüzyılın ilk çeyregi-
ne dek Küzey Kafakasyada Türkçenin, özelikle 
de Kumukçanın, çok önemli yeri vardı. Bu se-
beplerle Dagıstana bir Türk Cumhuriyetine gibi 
bakmamız dogrudu. Meselen, Azerbaycan De-
mokratik Cumhuriyeti başkanı Mehmet Emin 
Resülzade bu görüşü paylaşmaktaydı. Sayıları 
15’e ulaşan daglı kavimleri arasında o dönemler-
de en büyük kütleyi Türkler oluşturuyordu.  

1917 de Rus Devrimi aşamasında kendı 
azatlıgı için ayaklanan Küzey ve Güney Kafkas-
ya camıası içinde Azeri, Kumuk, Karaçay, Bal-
kar, Noğay Türkleri ön safta bulunuyorlardı. Şu-
nu da belıtmek istiyorum. Türklerin Küzey Kaf-
kasyadaki önemi yalnız sayıları ile orantılı degil-
dır. Çünkü onlar seviye ve uygarlık açısından 
halkın gelişmiş bir bölümünü oluştururmuştur ve 
Türk Dünyasını Türk uygarlıgını nı bir ayrlmaz 
parçasıdır. Avrupa kültürü ile daha evvel (XVI. 

asırlardan beri) temasa gelmiş olan ve Dagıstan 
kabilelerinden digerlerine nisbetle daha evvel ve 
büyük ölçüde aydınlnar grubu ve devlet adamları 
yetiştiren Azeri, Kumuk, Karaçay, Balkar, No-
ğay Türkleri Kafkas Ellerinde ve onların çevrele-
rinde öncü bir rol oynamıilardır.  

Türkiye, gerek Osmanlı döneminde, gerek 
Atatürk, Cumhuriyet zamanında bunlarla ilişki 
kurma konusunda isteksiz kalmamıştır.  

Bilıyorsunuz ki, 1917. de Rus Devriminden 
sonra kendı azatlıgı için ayaklanan Küzey ve Gü-
ney Kafkasya Türkleri ve onlara akraba olan 
daglı kavimleri Türkiye devletiyle yogun şekil-
lerde tamasa kurmuştular hatta kendilererinin 
Milli Mucadele savaşlarında onun destegin al-
mıştılar ve kendileri de Türkiye Türklerıne dese-
tekde olmuşlardır.  

 Osmanlı Türk ordusu bu mucadele savaşlara 
katılmıştı. Bakü, Derbent, İnjikale (Port-Petrovski) 
şehirleri 1918.de Türk ordusu tarafından büyük 
insani kayıblarla azad edilmişti. Küzey Kafkasya 
Türkleri ve onlara akraba olan diger daglı kavimleri 
kendi istiklalleri uğrunda şehid düşen kahraman 
Mehmetçikleri hiç bir zaman unutmayacaktır  

Ama şunları da söyleyelim. Türkiye Cum-
huriyeti’nin, Milli Kurtuluş Savaşı sonrasında ilk 
büyük dostu, hiç kuşkusuz Sovyetler Birligi ol-
muştu. Hatta bu dostluk ve Sovyetlerin Türki-
ye’ye yardımı Milli Kurtuluş Savaşı içinde başl-
amış ve farklı ideolojik yaklaşım içinde olma-
larına karşın, ‘ortak düşmana’ karşı mücadele, 
bir dostluk gelişmişti. Hatta Lozan barış görüş-
melerinde Bogazlar sorunu görüşülürken konfe-
ransa katılan Sovyet temsilcileri (onların arasın-
da Kumuk Türkü Celal Korkmas rusca takma 
adıyla Melioranski), Ankara’yı kayıtsız şartsız 
desteklemişlerdi.  

 1920’li yıllar, hem Türkiye için, hem de 
Sovyetler birligi için çok zor yıllardı. Bü iki 
ülke, iki devlet bir birine muhtacdı. Ve ortak so-
runlar, iki devlet arasındaki ilişkileri geliştiryor-
di. Bu ilişkiler, 20 yıl süreli bir dostluk ve saldır-
mazlık paktı ile pekiştirilmişti. Bu ilişkilerin ge-
liştirilmesinde de Küzey Kafkasya Türkleri’nin 
önderi ve Lenin’in elçisi Celal Korkmas’ın bü-
yük katkısı vardı. Bazı kaynaklara göre bu dö-
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nemde Celal Korkmas’ ın Mustafa Kemal ile has 
temas aralıklarda bulunmuştur.  

Türk Dünyasının Büyük Önderi Mustafa 
Kemal Paşa Küzey Kafkasya Türkleri ve onlara 
akraba olan daglı kavimlerin durumları ve kismet-
leri ile yakından ilgilenmiştir. Ötesi yönden Milli 
Kurtuluş Savaşının yıllarında Mustafa Kemal Pa-
şanın yanında çok sayıda Kuzey Kafkasyalılar da 
bulunyordu. Onların ön saflarında Atatürkün silah 
ve fikir arkadaşı Milli Mücadele Kahramanların-
dan Baha Sait Beyi de görüyüruz .(Biga 1882 – 
İstanbul 16 Ekim 1939). O Kumuk Türklerinden-
dir. Baha Sait Bey, Kurtuluş Savaşı sırasında İs-
tanbul’dan Anadolu’ya cephane ve milli mücade-
leci kaçırılması, milli mücadele aleyhindeki plan 
ve yazışmaların öğrenilip Ankara’ya bildirilmesi-
ni sağlayan Karakol Cemiyeti’nin kurucularından-
dır. Ve Karakol Cemiyeti adına Bolşeviklerle an-
laşma imzalamıştı. 

Bir daha bir örnegi getirelim. 1920 yılında, 
Mustafa Kemal (Atatürk ) ADT Başkanı Wil-
son’un doktrini ana makalelerin belirlemek için 
Kafkasya’ya kendi özel elçisi Mustafa Butbayı 
gönderdmişti. Dağıstana gelmişken Butbay Celal 
Korkmasla bir araya geliyor ve muzakereler ya-
pıyor. Bu seferinden sonra, Butbay Mustafa Ata-
türk’e yazdıgı raporunda Celal Korkmas Küzey 
Kafkasyada en önemli lider olduğunu yazmıştır.  

Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Yukari-
deki bilgilerimizden anlaşıldıgı gibi Celal Korkmas 
Rusiya ve Türkiye ilişkilernde de çok önemli bir 
şehsiyetti. Celal Korkmas 1921-1931 yıllarında 
Dagıstan Respublikasının ilk devlet başkani iken, 
Dağıstan ilk gerçek dünya ve Türkiye'ye açılan 
Rusya binyesindeki ilk ülkedir. Mustafa Kemal 
Paşa, 1920 yılda Küzey Kafkasya da ilk olarak 
Dagistan Cumhuriyeti ilan edilince Lenin ve Celal 
Korkmas adına tebrikleriyle radyo mesaj gönderen 
Türk liderlerindendir. O mesajında Türk lideri Le-
ninin Türk-muselman halklarına ilgili uygulamakta 
olan milli polıtikaların övmektedrdir.  

 Evet. 1923-1930 yıllar dönemi hem Kü-
zey Kafkasya Türkleri: hem de tim Rusya Türk-
leri her ne yöndren de avntajlı dönemdi. Rusya 
ve Türkiye devletleri barış ve kardaşlık ortamda 
bir birine baglıydı.  

Türkiye Cumhuriyeti, bir milli demokratik 
devlet türünün ilk örnegi olan bir devrim modeli 
ile tarih sahnesine çıkan ve büyük önderi Mus-
tafa Kemal’ın ifadesi ile, ‘Mazlum milletlere işık 
tutan’, laık ve çagdaş bir devlet oluşturmayı ba-
şarabilmiştir.  

Eger Türkiye Osmalı döneminden beri Dış 
Türkler tarafından tek Türk-İslam devleti olarak 
kabül edilmişti. Atatürk zamanından başlıyarak 
ise Türkiye Cumhuriyeti Kafkasya Türkleri için 
bir örnek ülke haline gelmişti.  

Atatürk, Türk dili ve Kafkasya Türkle-
ri’ndeki yankılar  

Atatürk'ün en önemli reformlardan biri Türk 
Diline lgiliydi: Türk Dilin eski terimlerden temiz-
leyerek zenginleşdirmek ve çaglaşdırmak idi. Bu 
açıdan en güvenilir kaynaklardan biri olarak Türk 
şiveleri kabul ediliyordu. Meselen, belli olduğu 
gibi Türkiye Türkçesine Atatürkün dil refor-
musunu yolunda Kumuk. Balkar,Karaçay, Karay 
Türkleri şivelerinden 600-800 kelime alınmıştı.  

Atatürk’ün bu dil ve alfabe alanındaki re-
formları Küzey Kafkasyada da kendilerine ta-
kipçlerin, yandasşların bulmuştur. Kumuk Türk-
lerinden olan Celal Korkmas’ı Atatürk’ün Dağıs-
tandaki ve Rusiyadaki fikirdaşı gibi tarif etmek 
mümkündür, çünkü onun da milli felsefesinin te-
melinde, vatanındaki Türk toplumların çağdaş 
medeniyet seviyesinin ön safına çıkarma amacı 
yer alıyordu. Onun da Rus Devriminin evvelin-
deki temel davası geniş anlamında Türkçe'yi, 
edebiyat dili, okul egitim dili yapmaktı dolayı-
sıyla Türk kültür ve kimliğini Dağıstanda ve Kü-
zey Kafkasyada oluşturmaktı. Bu çabaları da 
neticesiz kalmamıştı. Çünkü Küzey Kafkasyada 
1918.de vuku bulan milli kurultaylarında da 
Kumuk Türkçesi bütün Küzey Kafkasya için bir-
leştiriçi ortak bir dil olarak kabul edilmişti. 1923 
te ise Türk Dili Dagıstan Cumhuriyetinde devlet 
dili ilan edilmişti. Yeni Türk Alfebesi’nin Dagıs-
tan da ve tüm Sovyetler Birliginde gerçekleşme-
sinde de Celal’ın büyük rolü vardır. Malesef, 
1937'de Stalin'in cinai siyasi rejiminin kurbanı-
dır. Pantürkist diye yalandan suçlandırılıp Sta-
lin’in emriyle idam edilmiştir. 
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Buna ilgili ünlü profesorümüz Bekür Ço-
banzade’nin sözerin getirelim. Onun ifadesiyle, 
bu tesadüf işi degildir : “Dağıstan ve diger Ku-
zey Kafkasya Cumhuriyetlerinde Türkçe Devlet 
dili olarak tanıtımı* etrafındaki ülkelerinde ço-
ğunluğu birleştiren parlak bir gelecegi müjdele-
mektedir” 

Gerçekten, o dönemde Dagıstan Küzey 
Kafkasyada her yönden bir lıder ülke olmuştu ve 
onun çerçevesinde diger cumhuriyetleri de bir-
leşmişti. Bu egilimleri hesaba alarak ünlü proffe-
sor Bekir Çobanzade o dönemdeki Kumuk Türk-
çesi’nin Kuzey Kafkasyadaki birleştitici rolü ha-
kında yazmıştır ki eger böyle bir gelişme uzatı-
labılırse parlak gelecegi hazırlıyacaktı ve bu böl-
gede tümu türkçe konuşan yenı bir siyasi millet 
yaratılmak mümkündü.  

Buna ilgili belirtelim ki Kafkaslarda birinci 
Türk Üniversitesi ilk olarak Dagıstanını baş şehri 
Temir-Han-Şurada 1917 de açıldıgı bir tesadüf ese-
ri sayılmaz. Birinci Türk dergisi Tan Çolpan ve 
Musavat, Zaman gazeteleri Kumuk Türkçesinde 
1917.yılınnın nisan ayında neşredile başlamıştır. 
Şimdi kendim edüyörlügü yaptıgım Yoldaş gazete-
si de o dönemdeki Türk Uyanışının bir ürünüdür. 

 
Sonuç 

 
Sonuç olarak şunu da söyleyelim ki, Dünya 

Türklüğünün lideri olan Türkiye Cumhuriyeti 21. 
yüz yılın ilk çeyreginde, Küzey Kafkasya Türk-
leri’nin gururunu ve güven duygusunu daha da 
artırmaktadır. Eğitim, kültür, sanayi, ekonomi, 
siyasi ve askeri alanlarda daha da ileriye giderek 
Kendilerini, iki binli yıllara damgasını vuracak 
TÜRK DÜNYASININ ayrılmaz parçası olarak 
gören Küzey Kafkasya Türkleri hayat için haklı 
davasında kardeşlik ve dayanışma duyguları içinde 
her zaman ve her yerde, hangi şartlarda olursa 
olsun yok olmayacak ve varlığını sürdürecektir. 
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The article discusses the place of the North 
Caucasian Turks in the Russian-Turkish relations 
in 1917-1920 years. It is stated that the Turks 

live in the North Caucasus since ancient times. 
They played a major role in relations between 
Russia and Turkey in the studied period.

В статье рассматривается место северо-
кавказских тюрков в русско-турецких взаимо-
отношениях в 1917-1920 гг. Указывается, что 
тюрки в Северном Кавказе проживают с 

древнейших времен. Они сыграли большую 
роль во взаимоотношениях России и Турции 
в изучаемом периоде. 

 

Алиев Камиль
 

ТЮРКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В РУССКО-ТУРЕЦКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
(1917-1920 ГГ.) 
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NORTHERN CAUCASIAN TURKS IN THE RUSSIAN-TURKISH RELATIONS (1917-1920) 
 

SUMMARY 
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3 oktyabr 2012-ci il 6 saylı protokolunun qərarına əsasən çap 
olunur. 
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SOVET-TÜRKİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINDA MUSTAFA KAMAL 
ATATÜRKÜN ROLU 

 
BƏŞİR BULATOV

ALMAZ İSMAYILOVA
  

Açar sözlər:   Mustafa Kamal Atatürk,Moskva müqaviləsi, Sovet-Türkiyə münasibətləri, Tür-
kiyə Böyük Millət Məclisi, Sovet Rusiyası, saziş, müdaxilə, tərəfdaşlıq. 
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Grand National Assembly, Soviet Russia, agreement, intervention, partnership 
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"Bu gün Sovetlər Birliyi dostumuzdur, qon-
şumuzdur, müttəfiqimizdir. Bu dostluğa ehtiyacı-
mız var. Amma sabah nə olcağını kimsə bu gün 
bilməz, bu dövlət Osmanlı və Avstriya-Macarıs-
tan kimi parçalana bilər. O zaman Türkiyə nə 
edəcəyini bilməlidir. Bu dostumuzun idarəsində 
dini bir, inancı bir, özü bir qardaşlarımız var. 
Onlara sahib çıxmağa hazır olmalıyıq". 

 
Mustafa Kamal Atatürk 

 
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 90 

illik yubileyinin qeyd olunduğu bir zamanda So-
vet höküməti ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında 
ikitərəfli əlaqələrin qurulmasının tarixi köklərini 
xüsüsi olaraq yada salırıq. Hər iki ölkənin tərəf-
daşlığı “soyuq müharibə” dövrünün siyasi və 
ideoloji təsirlərindənazad olduğu hal-hazırkı za-
manda keyfiyyət baxımından yeni mərhələyə keç-
mişdir.Mustafa Kamal Atatürkün zamanında əsası 
qoyulan bu münasibətlər region təhlükəsizliyinin 
sonradan formalaşma prosesinin, Avropa və Asi-
ya məkanında hər iki ölkənin iqtisadi cəhətdən ya-
xınlaşmasının və qarşılıqlı mədəni əlaqələrinin 
qarantıdır.Mustafa Kamal Atatürk yeni qurulan 
Türkiyə Cümhüriyyətinin Sovet höküməti ilə mü-
nasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Belə ki, 

V.İ.Leninə vurduğu 1920-ci il 18 dekabr tarixli 
radioqramında Atatürk yazırdı: “Möhkəm əmi-
nəm ki, yalnız bizim sıx əməkdaşlığımız bizi arzu 
olunan məqsədə çatdıracaq. Mən sonradan bizim 
dostluq bağlarımızın hər hansı şəkildə möhkəm-
lərdirilməsini alqışlayıram. Sovet hökümətinin 
həm Şərqdə, həm də bütün dünyada yeritdiyi 
uzaqgörən siyasəti üçün Sizə dərin minnətdarlığı-
mı bildirirəm» [1,s.224]. Mustafa Kamal Atatür-
kün Türkiyədə rəhbərlik etdiyi müddətdə Sovet hö-
küməti ilə Türkiyə Cumhuriyyəti arasında dostluq 
münasibətləri saxlanılmış və 1921-ci il müqaviləsi 
bu dostluğun dəyişilməz və etibarlı əsası olmuşdur. 
Doğrudan da, XX əsrin 20-30-cu illəri Sovetlər 
Birliyi ilə Türkiyə münasibətlərinin tarixində 
unikal dövrdür. Çox mürəkkəb şəraitdə birbaşa 
xarici silahlı müdaxilənin təhlükəsi altında olan hər 
iki dövlət bir-birinə dostluq əli uzatdılar. Qonşu 
dövlətlərlə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına çalı-
şan Sovetlər Birliyinin siyasətində demək olar ki, 
ilkin diqqət yeni yaranmış Türkiyə Cümhiriyyətinə 
yönəlmişdi. Öz növbəsində Türkiyə höküməti də 
Sovet dövləti ilə dostluq münasibətlərinin möh-
kəmləndirilməsi kursunu əsas götürmüşdü. 

Türkiyədə Böyük Millət Məclisinin açılma-
sından iki gün sonra, 1920-ci il aprelin 26-da 
Mustafa Kamal təşkil olunmuş hökümətin adın-
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dan rəsmi məktubla Sovet hökümətinə müraciət 
edərək diplomatik münasibətlərin yaranmasını və 
imperialist hökümətləri ilə mübarizə aparmaq 
üçün Türkiyəyə hərbi yardım edilməsini istədi 
[3,s.39]. 

Sovet höküməti Türkiyədə başlayan milli-
azadlıq hərakatını dəstəkləıyirdi. Yunanların 
hücümü və İngiltərənin təzyiqləri 1921-ci ilin 
fevralında Böyük Millət Məclisın deputatı Yusuf 
Kamal bəyin başçılığı ilə türk nümayəndəliyini 
danışıqları başa çatdırmaq üçün Moskvaya get-
məyə məcbur etdi. Sazişin müqəddiməsində bil-
dirilirdi: “Hər iki hökümət millətlərin qardaşlıq 
və xalqların öz müqəddaratını təyin etmə prinsip-
lərini bölüşdürərək, imperializmə qarşı mübari-
zədə həmrəy olaraq, həmçinin hər iki xalqdan 
birinə yaradılan çətinliklərin digərinin də vəziy-
yətini pisləşdirdiyi faktını nəzərə alaraq hər iki 
tərəfin ümumi maraqlarına əsaslanan,onların ara-
sında daimi qarşılıqlı münasibətlər və sarsılmaz 
həqiqi dostluq əlaqələri qurmaq arzusu ilə ruhla-
naraq, dostluq və qardaşlıq haqqında müqavilə 
bağlamağı qərara alır”[4, s.50]. 

1921-ci ilin martında Moskvada Türkiyə Bö-
yük Millət Məclisi ilə RSFRİ höküməti arasında 
Dostluq və Qardaşlıq haqqında müqavilə imza-
landı[6, s. 21].Müqavilənin birinci bəndinə əsasən 
hər bir tərəf razılaşan tərəflərdən birinin məcburi 
qəbul etdiyi hər hansı bir sülh müqaviləsini və ya 
beynəlxalq aktı tanımamağı boynuna götürürdü [7, 
s.554-555]. Sovet höküməti hal-hazırda Böyük 
Millət Məclisi ilə təmsil olunan Türkiyə Milli hö-
kümətinin tanımadığı və Türkiyəyə aidiyyatı olan 
heç bir beynəlxalq sənədi qəbul etməyəcəyi ilə ra-
zılaşırdı. Bu sənədə əsasən, Sovet höküməti Türki-
yəyə münasibətdə çar hökümətinin bağladığı mü-
qavilələrdən və borclardan əl çəkir, kapitulyasi 
rejimindən, konsessiyalardan və s. imtina edirdi [8, 
s. 145-146]. RSFRİ “Milli Türk Paktında” (28 yan-
var 1920-ci il) göstərilən Türkiyə sərhədlərini tanı-
yırdı. Qars, Ərdəhan və Artvin Türkiyəyə keçirdi, 
Türkiyə isə öz növbəsində Gürcüstanın xeyrinə 
Batum üzərindəki hüqüqundan imtina edirdi. Bu 
müqavilənin həm Türkiyə, həm Sovet höküməti 
üçün əhəmiyyəti böyük idi. Belə ki, müqavilə yeni 
Sovet rejiminin imzaladığı ilk beynəlxalq müqavilə 

olub, hər iki ölkə arasındakı müanisibətləri rəsmi-
ləşdirmişdi. Türkiyə isə şərqdəki vuruşlarını başa 
vurmuş, sərhəd məsələsini həll etmiş və bütün 
gücünü qərbə çevirə bilmiş və Sovet höküməti ilə 
dostluq münasibətləri qurmağa nail olmuşdu. 

17 dekabr 1925-ci ildə SSRİ ilə Türkiyə 
arasında imzalanan dostluq və bitərəflik haqqın-
dakı müqavilə hər iki dövlət arasında mehriban 
qonşuluq siyasətinin olduğunu göstərir, siyasi və 
iqtisadi əlaqələrin inkişafina təkan verirdi. Lakin, 
Türkiyə ilə Sovet höküməti arasındakı hərbi və 
iqtisadi yaxınlaşma qərb ölkələrini, xüsusilə də 
İngiltərəni narahat edirdi. Kamalçı Türkiyənin 
İngilis-yunan müdaxiləsi ilə mübarizəsi dövrün-
də bağlanan sovet-türk müqaviləsi böyük əhə-
miyyətə malik idi. Bu müqavilə Türkiyə hökü-
mətinin öz müstəqilliyi uğrunda mübarizəsində 
mövqelərini, həmçinin Türkiyədə yeni rejimi 
möhkənləndirməyə imkan verdi. 

Mustafa Kamal Türkiyənin Sovet höküməti 
ilə dostluğunu müharibə qurtardıqdan sonra da 
davam etdirəcəyini bildirmışdi. Belə ki, səfir 
Semyon Aralovxatirələrində 1922-ci ilin aprelin-
də türk liderinin onları hər hansı bir siyasi öhdə-
liklərlə yükləməyərək etdikləri yardıma görə Le-
ninə öz minnətdarlığını ifadə etdiyini yazırdı [11, 
s.116].Mustafa Kamal Böyük Oktyabr inqilabının 
beş illik yubileyi münasibəti ilə M.İ.Kalininə vur-
duğu təbrik teleqramında qeyd edirdi: “gələcəkdə 
rus və türk xalqlarının qarşılıqlı mühasibətlərinin 
əsaını qoyacaq rus-türk dostluğunun möhkəmlən-
məsi rus inqilabının böyük işidir” [9]. 

Sovet höküməti Türkiyənin şərq sərhədləri-
nin toxunulmazlığını təmin edir və müdaxiləçi-
lərlə mübarizədə ona mənəvi-siyasi və material 
dəstəyi verirdi. Türkiyə bu müqaviləni bağla-
maqla Şərq cəbhəsində öz qoşunlarını saxlamaq 
məcburiyyətindən azad oldu [10, s. 96]. Türkiyə-
nin dövlət və ictimai nümayəndələri sovet-türki-
yə müqaviləsini yüksək qiymətləndirirdilər. Ata-
türk Türkiyə Böyük Millət Məslisinin iclasındakı 
çıxışı zamanı Moskvada müqavilə imzalanması 
haqqında xəbər verərkən bildirmişdi: “bu mü-
qavilə imperialistlərin hücümlarına qarşı müba-
rizədə hər iki dövlət arasında həmrəylik yaratmış 
oldu” [2, s.43, 49].  
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1921-ci ilin oktyabrın 13-də Qarsda 
RSFRİ-nin iştirakı ilə Türkiyə ilə Azərbaycan, 
Ermənistan və Gürcüstan arasında dostluq müqa-
viləsi imzalandı. 1921-ci ilin avqustunda USSR 
höküməti RSFRİ hökümətinin razılığı ilə 
M.F.Frunzeni Türkiyədə səlahiyyətli səfir təyin 
etdi. Frunze 1921-ci ilin dekabrından 1922-ci ilin 
yanvarınadək Türkiyədə fəaliyyət göstərdi. 
1922-ci ilin yanvarın 2-də Ukrayna ilə Türkiyə 
arasında müqavilə imzalandı. Sovetlərin rəsmi 
məlumatına görə, 1920-ci il müqaviləsinə əməl 
edərək və 1921-ci il 16 mart müqaviləsinin şərt-
lərinə əsasən Türkiyə 1920-22-ci illərdə Novo-
rossiysk, Tuapse və Batumi ərazilərindən keç-
məklə 39 min tüfəng, 327 pulemyot, 54 top, 63 
milyon güllə, 147 min mərmi və s. almışdı. Şərq 
sərhədlərində 1918-ci ildə rus ordusu tərəfindən 
atılan hərbu qurgular da götürülmüşdü. 1921-ci 
ildə “Jivoy” və “Jutkiy” adlı iki dəniz qırıcısı 
Türkiyəyə verimişdi. Sovet höküməti Ankarada 
iki barıt fabrikinin tikintisinə köməklik göstər-
miş, eyni zamanda Türkiyəyə güllə zavodu ücün 
qurgular və güllə istehsalı üçün xammal göndər-
mişdi. Bundan əlavə, məsləhətçi Y.Y. Upmal-
Anqarskinin başçılıq etdiyi sovet diplomatik nü-
mayəndəliyi 1920-ci ildə Moskva danışıqları za-
manı sovet hökümətinin vəd etdiyi 200,6 kq kül-
çə qızılıTBMM-nin nümayəndələrinə vermişdi. 
M.V.Frunze Trabzonda cəbhədə validenylərini 
itirən uşaqlara yetim evi təşkil etmək üçün 
Türkiyə hökümətinə 100 min rubl dəyərində qizil 
vermişdi. S. Aralov 1922-ci ilin aprelində yürüş 
tipoqrafiyası və kinoqurgular əldə etmək üçün 
türk ordusuna 20 min lirə hədiyyə etdi. 
M.V.Frunzenin Türkiyəyə gəlişi Mustafa Kamal 
tərəfindən onun M.İ.Kalininə və Q.İ.Petrovskiyə 
teleqramında yüksək qiymətləndirilmişdi: ” sovet 
ölkəsi özünün məhsulsuzluğun və aclığın qurba-
nı olduğu, sonuncu xarici müdaxilənin ağır nəti-
cələrinin tam ləğv edilmədiyi ağır şəraitdə Türki-
yəyə maliyyə, hərbi və digər yardımlara göstər-
məyə imkan tapdı. Ruslarla yaranmış dostluğun 
nəticəsində başlıca olaraq onlardan əhəmiyyətli 
miqdarda top, tüfəng və mərmialındı” [3, s.58] . 

1921-ci ilin aprelin 29-da Sovet höküməti 
Novorossiyskidə türk konsuluna mina və artille-

riya əmlakı, müəyən miqdarda tüfəng və s. verdi. 
Türkiyə 1922-ci ildə güllə zavodu üçün avadan-
lıq aldı. 1922-ci ilin mayın 3-də Sovet höküməti 
Türkiyəyə 3,5 milyon rubl dəyərində qızıl –Tür-
kiyə hökümətinə təqdim edilən 10 milyonluq he-
sabın sonuncu ödişini verdi. Bakı fəhlələri Türki-
yəyə onların həddindən artıq ehtiyac hiss etdiklə-
ri kerosin və bensin dolu qatar göndərmişdilər.  

1924-cü ilin fevralın 7-də Ankarada SSRİ 
ilə Türkiyə arasında konsul müəssisələri haqqın-
da notaların mübadiləsi mehriban qonşuluq mü-
nasibətlərinin inkişafı demək idi. Bu sənədə görə 
SSRİ-nin İstanbul və İzmirdə konsulluğu açılır, 
Qars, Artvin, Ərzrum və Trabzondakıkonsulluq-
lar fəaliyyətini davam etdirir və Mərsin və Sam-
sundakı konsulluqlar ləğv edilirdi. Türkiyə hökü-
məti, öz növbəsində, Tiflis, Bakı və İrəvandakı 
nümayəndəliklərini konsulluğa çevirir, Batumi 
və Novorossiyskidəki konsulluqların funksiyası-
nı davam etdirdiyini bəyan edirdi.  

1924-cü ilin fevralında SSRİ-nin Türkiyə-
dəki siyasi nümayəndəliyi Mustafa Kamal 
Atatürkə etimadnamə təqdim etdi. 1925-ci ilin 
noyabrın 1-də M.K.Atatürk Türkiyə Böyük Mil-
lət Məclisinin növbəti sessiyasının açılışı zamanı 
söyləmişdi: “Türkiyənin dostu və qonşusu olan 
Sovet Rusiyası ilə münasibətləri həqiqi xarakter 
daşıyır. Bizim davranış xəttimiz – qarşılıqlı 
etimaddır” [2,s. 67] . 

1925-ci il dekabrın 17-də Parisdə Xarici 
İşlərin xalq komissarı Q.V. Çiçerinlə Türkiyənin 
Xarici İşlər naziri Tevfik Rüştü Arasla görüşü-
nün gedişində birtərəflilik və 3 il ərzində hücüm 
etməmək haqqında sovet-türk müqaviləsi imza-
landı. Hər iki tərəfin razılığına görə, razılığa gə-
lən tərəflərdən birinə hər hansı bir hərbi müdaxi-
lə olardısa, o zaman hücüm etməmək və bitərəf-
lilik haqqında öhdəlik qüvvəyə minirdi.Eyni za-
manda ölkələr digər tərəfinə düşmən olan ittifaq 
və sazişlərdə iştirak etməmək haqqında razılığa 
gəlmişdilər. 

1926-cı il noyabrın 1-də Türkiyə Böyük 
Millət Məclisinin açılışında Mustafa Kamal paşa 
vurğulayırdı: “Bizim Rusiya ilə münasibətləri-
miz səmimidir, dostcasınadır və TBMM-i tərə-
findən bitərəflik və hücüm etməmək haqqındakı 
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müqavilənin təsdiqi üçün təqdim edilmiş prinsip-
lərə uyğundur”[5,s.342]. 

1926-cı ilin aprelində sovet-türkiyə ticarət 
danışıqlarına başlanıldı. Bu danışıqlar 1927-ci 
ilin martın 11-də SSRİ ilə Türkiyə arasında tica-
rət və dənizçilik haqqında müqavilənin imzalan-
ması ilə başa çatdı. Bu müqavilə ticari-iqtisadi 
əməkdaşlığın inkişafına təkan vermiş oldu. 

1929-cu il dekabrın 12-24-də Xalq Komis-
sarlarının Xarici İşlər üzrə müavini L.M. Qaraxa-
nınTürkiyədə olduğu müddətdəsovet-türkiyə mü-
nasibətlərinindostluğa əsaslandığı nümayiş olun-
du. Qaraxanın şərəfinə düzənlənən ziyafətdə Tür-
kiyə naziri T.R.Aras hər iki ölkə arasındakı müna-
sibətlərin “möhkəm əsasa söykəndiyini, qarşılıqlı 
maraqlarda səmimi və loyal anlam daşıdığını” 
vurğuladı. Sovet qonağının Mustafa Kamalla, İs-
mət İnönü ilə və Tevfik Rüştü Arasla olan söhbət-
lərində Türkiyə tərəfi “SSRİ ilə dostluğun dəyiş-
məz” olacağı qeyd olunurdu [2, s. 310] . 1935 və 
1937-ci illərdə SSRİ-nin texniki dəstəyi ilə Türki-
yədə ilk dəfə olaraq Qayseri və Nazilli toxuculuq 
kombinatlarının tikintisinə başlanıldı. Hər iki 
obyekt Türkiyə baş naziri İ.İnönü tərəfindən “so-
vet sənayesinin gözəl əsəri –dostluğun əbədi sim-
volu” kimi xarakterizə edildi. İlk Türkiyə prezi-
denti M.K.Atatürkün şəxsi tapşırığı sayəsində Ru-
siya və Türkiyə arasında yeni münasibətlərin qu-
rulmasının ilkin addımları və inkişafına xatirə ola-
raq 1928-ci ildəİstanbulun Taksim meydanında 
heykəltəraşlıq kompozisiyası ucaldıldı. 

Sovet-Rusiya münasibətləri adi diplomatik 
çərçivəyə çevrildi. 20-30-cu illərdə humanitar sa-
hədə ilkin əlaqələr quruldu. Bu dövrdə dünya 
şöhrətli elm xadimlərinin və alimlərinin: türk ta-
rixçisi M. Fuad Köprülünün, akademik V.V.Bar-
toldun, dilçi N.Y.Marrın, A.N.Samoyloviçin və 
başqalarının qarşılıqlı səfərləri baş verdi. 1926-cı 
ildə SİTA ilə Anadolu agentliyi arasında infor-
masiya mübadiləsi haqqında saziş imzalandı. 

1927-ci ildə Moskva ilə Ankara arasında radiora-
bitə quruldu. Hər iki ölkədə aviasiyanın inkifafı-
na xüsusi maraq göstərilirdi. 1926-cı ildə sovet 
“Aviaxim”inin təşəbbüsü ilə Moskva-Ankara 
aviasiya uçuşu baş tutdu. 1930-cu ildə Ankara 
texniki tərəqqinin – Moskvadan Tehrana və Ka-
bula “Böyük şərq uçuşunun” mərhələlərindən bi-
rini keçdi.Qeyd olunmalıdır ki, ilk türk təyyarəçi 
qadın Səbiha Gökçen SSRİ-nin aeroklubunda 
təcrübəkeçmişdi. 1934-cü ilin aprel-may ayların-
da Sovet İttifaqında olan türk aviasiya dəstəsinin 
bir neçə təyyarəsi bir may rəsmi keçidində iştirak 
etmişdi.     
 1921-ci il aprelin 11-də Atatürk əfqan sə-
firliyində qəbul zamanı demişdi: “rus-əfqan-türk 
birliyi – Şərq xalqlarının müstəqilliyinin qaran-
tıdır” [12]. 

Mustafa Kamal Atatürk hakimiyyətə gələr-
kən Türkiyəni muasir, inkişaf edən dövlətə çevir-
məyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Doğrudan da 
Atatürk məqsədlərinin çoxuna nail olmağı bacar-
dı. Əhalisi əsasən müsəlmanlardan ibarət olan 
Türkiyə hətta Avropa Birliyinə girməyi qarşısına 
məqsəd qoydu. Heç bir müsəlman dövləti bu fik-
rə düşməmişdi. Bu Atatürkün sələflərinin xid-
mətləridir. 

Mən öz çıxışımı amerika siyasətçisi Hetti 
Lourinin sözləri ilə bitirmək istəyirəm. Atatürk 
hətta ölümündən sonra da öz millətini istiqamət-
ləndirən və ruhlandıran yeganə rəhbər idi. Əgər 
illər ərzində regionda baş verən hadisələrin inki-
şafına baxsaq, onda növbəti dəfə Atatürkün 
uzaqgörənliyinə heyrətlənmək olar. Artıq müba-
rizənin əvvəlində o, gələcəkdəki yeni dövlətinin 
sərhədlərini təyin etmişdi. Bir görkəmli lider 
kimi Mustafa Kamal Atatürkün uzaqgörənliyini 
biz onun XXəsrin 20-30-cu illərində Sovet hökü-
məti ilə qurduğu qarşılıqlı münasibətlərin nümu-
nəsində görürük. 
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Məqalə keçən əsrin 20-30-cu illərində So-
vet Rusiyası ilə Türkiyə Cümhuriyyətinin qarşı-
lıqlı münasibətlərinə həsr olunub. Türk xalıqının 
lideri Mustafa kamal Atatürk bu əlaqələrin inkiş-
fında böyük rol oynamışdır. Bacarıqlı və uzaqgö-

rən siyasətçi, həmçinin dərin diplomat olan Ata-
türk yaxın qonşuları, ilk növbədə isə Sovet Rusi-
yası ilə münasibətlərini mehriban qonşuluq və 
dostluq əsasında qururdu.  

Article is devoted to the relationship of 
Soviet Russia and the Republic of Turkey, which 
have emerged in the 20- 30s of the last century. 

A huge role in the development of these relations 
played Turkish leader Mustafa Kemal Ataturk. 
Skilled and talented politician, as well as a subtle 
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diplomat Ataturk built his relationship with close 
neighbors on the basis of good-neighbor liness 

and friendship, where the very first was Soviet 
Russia. 

Статья посвящена взаимоотношениям 
Советской России и Турецкой Республики, 
которые сложились в 20-30-е годы прошлого 
столетия. Огромную роль в развитии этих 
отношений сыграл лидер турецкого народа 
Мустафа Кемаль Ататюрк. Умелый и дально-

видный политик, а также тонкий дипломат 
Ататюрк строил свои отношения с близкими 
соседями на основе добрососедства и друж-
бы, где в самых первых рядах была Советская 
Россия.
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 Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının tarixi 
ümumi respublika tarixşünaslığının tərkib hissə-
sidir. Ona görə də sovet dövründə həmkarlar itti-
faqlarının tarixinin öyrənilməsi həmin dövrdə 
baş vermiş prosesləri qavramaq baxımından ak-
tuallıq kəsb edir. Bu problemin öyrənilməsinə 
maraq butun dövrlərdə eyni olmamışdır. 

1931-1945-ci illərdə Azərbaycan həmkarlar 
ittifaqlarının tarixinin öyrənilməsi sahəsində dur-
ğunluq hiss edilir. XX əsrin 30-cu illərində həm-
karlar ittifaqlarının tarixinin öyrənilməsinə mara-
ğın azalması həmin dövrdə sovet cəmiyyətində 
formalaşmış inzibati-amirlik sisteminin həmkar-
lar ittifaqlarının işinə mənfi təsir göstərməsi, on-
ların cəmiyyətdə rolunun daha çox formal xarak-
ter alması ilə bağlı olmuşdur. Bu illərdə həmkar-
lar ittifaqlarının təşkilati fəaliyyətində ciddi əyin-
tilərə yol verilmişdir. 1920-1932-ci illərdə Azər-
baycan həmkarlar ittifaqlarının 7 qurultayı ke-
çirilmişdisə, 1933-cü ildən 1958-ci ilədək keçən 
müddətdə Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının 
qurultayları keçirilməmişdir.  Həmkarlar ittifaq-
larnın təşkilatı quruluşunda tez-tez həyata ke-
çirilən yenidənqurmalar əslində onların fəaliyyət 
dairəsinin daralmsaına, bu təşkilatların partiya-
dan asılılığının güclənməsinə gətirib çıxarmışdır. 
30-cu illərdə inzibati amirlik iş metodlarının 

həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyətində dərin kök 
salması nəticəsində aparıcı sənaye sahələrində, 
xüsusilə neft sənayesində çalışan fəhlə və qulluq-
çuları birləşdirən sahə həmkarlar ittifalqarı res-
publika tabeçilliyindən çıxarılaraq Sovetlər birli-
yinin Mərkəzi həmkarlar təşkilatlarına tabe et-
dirilmişdilər. Partiyanın həmkarlar təşkilatları 
üzərində hegemonluğu daha da güclənmiş, inzi-
bati amirlik idarəetmə iş metodları həmkarlar 
ittifaqlarının iş üslubunda da dərin kök salmışdı. 
Zəhmetkeşlərin istehsalın idarə edilməsinə cəlb 
edilməsi sahəsində həmkarlar ittifaqlarının fə-
aliyyəti zəifləmiş, sənaye və tikintidə fəhlələrlə 
müəssisə rəhbərliyi arasında kollektiv müqavilə-
lərin bağlanması təcrübəsi unudulmuş, istehsalat 
müşavirələri öz əhəmiyyətini tədricən itirmişdir. 
Yalnız müharibədən sonrakı dövrdə, xüsusilə 
Kommunist Partiyasının XX qurultayında (1956-
cı il) şəxsiyyətə pərəstişin tənqidindən sonra tari-
xə yeni münasibətin formalşması ilə əlaqədar 
olaraq Azərbaycan tarixşünaslığında həmkarlar 
ittifaqlarının tarixinə də marağın artması müşahi-
də edilir. 1949-cu ildə Azərbaycan  sovet həm-
karlar ittifaqlarının fəaliyyətinə dair tarix elmləri 
namizədi adı almaq üçün ilk dissertasiya müdafiə 
edilmişdir. (1) Bu əsər Azərbaycan tarixşünaslı-
ğında həmkarlar ittifaqlarının tarixinin elmi baxı-
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mından tədqiqinin başlanğıcı hesab edilə bilər. 
Əsərin elmi dəyərini azaltmayaraq bir cəhətə 
diqqət yetirmək lazımdır ki, sovet tarixşünaslığı 
üçün səciyyəvi olan tarixi faktlara birtərəfli ya-
naşma metodu bu tədqiqat işində də özünü gös-
tərir. Müəllif əsərində elmi tədqiqat işləri üçün 
qoyulmuş çərçivədən təbii ki, kənara çıxa bilmə-
miş, həmkarlar ittifaqlarının Sovet hakimyyəti-
nin ilk illərindəki fəaliyyətinə dair maraqlı fakt-
lar gətirsə də, onların işindəki nöqsanları açıb 
göstərə bilməmişdir. Dissertasiya işi tarixi ba-
xımdan qısa bir dövrü - 1920-ci ilin aprelindən 
1921-ci ilin sonunadək, əhatə edir. Dissertasiya-
da Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurul-
ması təbliğ edilir, həmkarlar ittifaqlarının bu sa-
hədə fəaliyyətinə dair geniş arxiv materialları 
elmi dövriyyəyə cəlb edilir.  

Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının tarixi-
nə maraq XX əsrin 60-cı illərində xüsusilə güc-
lənmişdir. Ümumiyyətlə,bu illərdə keçmiş Sovet 
respublikalarında həmkarlar ittifaqlarının tarixi-
nə dair xeyli sayda əsərlər yazılmışdır.(2) İlk 
növbədə bu əsərlərin oxşarlığı diqqəti cəlb edir. 
Onların mövzusu və strukturunda çox vaxt eyni-
lik nəzərə çarpır. Azərbaycan sovet tarixşünaslı-
ğında həmkarlar ittifaqlarının tarixinin hərtərəfli 
və kompleks şəkildə tədqiqinin əsasını M.İ.Nay-
del qoymuşdur.(3) Onun namizədlik dissertasi-
yasında Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının ya-
randığı dövrdən 1932-ci ilədək tarixi tədqiq edil-
mişdir. Əsərdə sovet tarixşünaslığı üçün səciy-
yəvi olaraq həmkarlar ittifaqlarının tarixi birtə-
rəfli işiqlandırılmış, müəllif dövrün elmi tədqi-
qatlara ayrılmış çərçivəsindən kənara çıxa 
bilməmişdir.Buna baxmayaraq ilk dəfə olaraq 
həmkarlar ittifaqlarının tarixi elmi baxımdan 
ətraflı tədqiq edilmiş, mövzuyla bağlı elmi döv-
riyyəyə cox saylı ilk mənbələr daxil edilmişdir. 

Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının ayrı-
ayrı dəstələrinin tarixi respublika tarixşünaslığın-
da demək olar ki, tədqiq edilməmişdir. Bu cəhət-
dən yalnız Azərbaycan neft sənayesi fəhlələri 
həmkarlar ittifaqı istisna təşkil edir. Ə.N.Quliyev 
və M.İ.Naydelin bu həmkarlar ittifaqının təşkili-
nin 50 illiyi ilə əlaqədar kitabı çap edilmişdir.(4) 
Bu kitabda Azərbaycan neft sənayesi fəhlələri 

həmkarlar ittifaqının yarandığı vaxtdan (1906-cı 
il) 1950-ci illərin ortalarınadək tarixi əks olun-
muşdur. Bir cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, bu 
katabda Azərbaycan neft sənayesi fəhlələri həm-
karlar ittifaqının fəaliyyətindən daha çox neft sə-
nayesinin inkişafı məsələlərinə yer verilmişdir. 
Ümumiyətlə, həmkarlar ittifaqlarının 20-30-cu 
illəri əhatə edən tarixinə dair yazılmış əsərlərdə 
bir qayda olaraq Neft sənayesi fəhlələri həmkar-
lar ittifaqının fəaliyyətinin tədqiqinə geniş yer 
ayrılır. Bu vəziyyəti təbii hesab etmək olar, çün-
ki Azərbacyanda yaranmış ilk və ən güclü həm-
karlar təşkilatı neft sənayesi fəhlələrini birləş-
dirildi. Ancaq bu vəziyyət, təəssüf ki, sonralar 
sənayenin və eləcə də xalq təsərrüfatının digər 
sahələrində də fəaliyyət göstərən həmkarlar itti-
faqlarının yaranmasına baxmayaraq, davam et-
mişdir. 60-cı illərdə Azərbaycan həmkarlar itti-
faqlarının tarixinə dair K.Ə Hüseynov və 
M.İ.Naydelin iki kitabı nəşr olunmuşdur.(5)Bu 
monoqrafiyalarda respublika həmkarlar ittifaqla-
rının tarixi onların yaranması dövründən 60-cı 
illərin əvvələrinə qədər tədqiq edilmişdir. Eyni 
zamanda bir cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, bu 
tədqiqatlarda Azərbaycan sənayesi tarixinin şər-
hinə daha çox yer verilmişdir. Bu isə təbii ki, sə-
nayenin inkişafına dair yazılmış əsərlərdəki fakt-
ların təkrarına səbəb olur. Bu əsərlərdə həm-
karlar ittifaqlarının fəaliyyətinə dair geniş faktiki 
material toplanmışdır. Ancaq həmkarlar ittifaqla-
rının bütün fəaliyyət sahələrinin tədqiqata cəlb 
edilməsi və tədqiq edilən dövrün əhatə genişliyi 
müəlliflərə həmkarlar ittifaqlarının tarixini tam 
və ətraflı şəkildə işiqlandırmağa imkan vermə-
mişdir. Həmçinin müasir dövrümüzlə səsləşən 
bir çox məsələlər bu kitablarda müəlliflərin təd-
qiqatlarından kənarda qalmışdır. Xüsusilə, Azər-
baycan həmkarlar ittifaqlarının təşkilatı cəhətdən 
formalaşması, onların üzvlərinin sayı, milli tər-
kibi, coğrafi cəhətdən yerləşməsi məsələləri de-
mək olar ki, işiqlandırılmamışdır.Halbuki, məhz 
20-30-cu illərdə həmkarlar ittifaqlarının bu sahə-
dəki fəaliyyətində ciddi əyintilərə yol vermişdir. 
Bu əsərlərin təhlili zamanı bir cəhətə nəzər yetir-
mək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən məsələlərin 
tədqiqatdan kənarda qalmasını təkcə müəlliflərin 
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nöqsanı hesab etmək olmaz. Sovet dövründə 
həmkarlar ittifaqlarının milli tərkibi, rəhbər kadr-
ların seçilib yerləşdirilməsi və bütövlükdə milli 
məsələnin obyektiv tədqiqinə bir növ qadağa qo-
yulmuşdu. Çünki tarixşünaslıqda sovet cəmiyyə-
tində milli məsələnin birdəfəlik həll olunduğu 
barədə qəti fikir formalaşmışdı. Müasir dövrdə 
tarixi araşdırmaların obyektiv şəkildə aparılması 
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları üzvlərinin sayı 
və milli tərkibini, bu təşkilatların yaranması və 
təşkilati quruluşunda yol verilmiş əyintiləri aşka-
ra çıxarmağa imkan vermişdir. Göstərilən məsə-
lələrə son illərdə nəşr edilmiş bu məqalənin  
müəllifinin bir sıra əsərlərində aydınlıq  gətiril-
mişdir (6). K.Ə.Hüseynov və M.İ.Naydelin əsər-
lərində həmkarlar ittifaqlarının zəhmetkeşlərin 
maddi rifahının  və mədəni-məişət şəraitinin yax-
şılaşdırılması sahəsində gördüyü tədbirlər, bu sa-
hədə yol verilmiş nöqsanlar lazımi səviyyədə 
tədqiq edilməmişdir. Əslində, həmkarlar təşkilat-
ları XX əsrin 20-50-ci illərində bu problemlərin 
həllindən qismən uzaqlaşmış, əsasən təsərrüfat 
məsələləri ilə məşğul olmuşlar. Qeyd olunan 
əsərlərdə xalq təsərrüfatının inkişafı, həmkarlar 
ittifaqlarının təsərrüfat fəaliyyəti məsələlərinə 
daha geniş yer verilmişdir. Ancaq bu əsərlərdə 
həmkarlar ittifaqlarının istehsalat fəaliyyətinin 
tədqiqini də qənaətbəxş hesab etmək olmaz. 
Həmkarlar ittifaqlarının 20-50-ci illərdə xalq tə-
sərüfatının inkişafına dair cari və perspektiv 
planların, kollektiv müqavilələrin müzakirəsi, 
fabrik-zavod yerli komitələrinin fəaliyyəti, həm-
karlar ittifaqlarının mədəni-maarif müəssisələri-
nin xalq təsərrüfatının inkişafı sahəsində rolu 
məsələləri demək olar ki, bu tədqiqat əsərlərində 
diqqətdən kənarda qalmışdır. 

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda 
xalq təsərrüfatının aparıcı sahəsi olan neft səna-
yesinin inkişafına xüsusi qayğı göstərilirdi. 
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları da neft səanyes-
nin inkişafı sahəsində əməli fəaliyyət göstərmiş-
lər. N.C.Rəhimovanın 1968-ci ildə müdafiə olun-
muş namizədlik dissertasiyasında Azərbaycan 
həmkarlar ittifaqlarının, xüsusilə Mədən fəhlələri 
həmkarlar ittifaqlarının neft sənayesinin bərpası 
uğrunda mübarizəsi tədqiq olunmuşdur.(7) Dis-

sertasiyada Azərbaycan neft sənayesinin inkişafı 
məsələlərinin şərhinə geniş yer verilmişdir.Bu 
sahədə həmkarlar ittifaqlarının rolu şişirdilmiş, 
onların fəaliyyətində mövcud olan nöqsanlar 
aşkarlanmamışdır. Buna görə də Azərbaycan 
həmkarlar ittifaqlarının xalq təsərrüfatının ink-
işafı sahəsində fəaliyyətinin daha da dərindən 
öyrənilməsinə ehtiyac vardır. Xüsusilə, Azərbay-
can Respublikasının müstəqillik qazandığı indiki 
dövrdə sənayenin inkişafı problemlərinin yeni 
tərzdə obyektiv şəkildə tədqiq edilməsi zərurilli-
yi aktuallıq kəsb edir. Azərbaycan həmkarlar it-
tifaqlarının tarixinin öyrənilməsində R.Ə.Rəcə-
bovun monoqrafiyaları diqqəti cəlb edir. (8) Bu 
əsərlərdə müəllif 1920-1932-ci illərdə Azərbay-
can həmkarlar ittifaqlarının zəhmetkeşlərin sovet 
dövləti və sosialist təsərrüfatının idarə edilməsi-
nə cəlb olunması sahəsində fəaliyyətini geniş 
faktiki materiallar əsasında tədqiq etmişdir. So-
vet dövründə yazılmış əsərlər üçün səciyyəvi 
olan bir çox xüsusiyyətlər bu əsərlərdə də müşa-
hidə olunur. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının 
fəaliyyətində mövcud olan milli ayrı-seçkilik 
meyllərinin R.Ə.Rəcəbovun monoqrafiyalarında 
əks olunmaması, təbii ki, o dövrün tədqiqatları 
üçün səciyyəvi olan bir cəhət idi. 

Sovet hakimiyyəti illərində həmkarlar itti-
faqları xətti ilə rəhbər dövlət, təsərrüfat və sovet 
işinə irəli çəkilənlər içərisində qeyri-azərbaycan-
lılar üstünlük təşkil edirdilər. Əslində, Mərkəzi 
hökümət beynəlmilətçilik pərdəsi altında ruslaş-
dırma siyasəti həyata keçirir, türk xalqlarına, o 
cümlədən azərbaycanlılara ögey münasibət bəs-
ləyirdi. Sovet hakimyyətinin qurulması ilə milli 
məsələnin birdəfəlik həll olunduğunu elan etmiş 
sovet höküməti əslində milli ayrı-seçkillik siya-
səti yeridir, milli ruhlu Azərbaycan ziyalılarına 
qarşı təqib və cəza tədbirlərini gücləndirirdi.  

20-ci illərin əvvələrində həmkarlar ittifaq-
larının sovet cəmiyyətində yeri məsələsi geniş 
diskussiyaya səbəb olmuşdu. Bir sıra siyasi 
xadimlər həmkarlar ittifaqlarına dövlət funksiya-
larının verilməsini tələb edirdilər. Həmkarlar itti-
faqlarının cəmiyyətdə yeri məsələsi üstündə So-
vet dövlətinin başçısı Leninin platformasına qar-
şı Trotski və onun tərəfdarları, eyni zamanda 
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“Fəhlə müxalifəti” adlanan qrup çıxış edirdi. 
Azərbaycan partiya təşkilatında da bu məsələ 
müzakirələrə səbəb olmuşdu. Azərbaycan Kom-
munist Partiyasının həmkarlar ittifaqlarının sovet 
cəmiyyətində yeri və rolu ilə əlaqədar gedən 
diskussiyalarda fəaliyyəti S.T.Qəndilovun əsə-
rində (9) “Həmkarlar ittifaqları məsələsi” adlı 
xüsusi bölmədə geniş təhlil edilmişdir. Müəllifin 
obyektiv olaraq qeyd etdiyi kimi, əslində diskus-
siya həmkarlar ittifaqlarından başlasa da, əsas 
məsələ Kommunist partiyasının təkbaşına ha-
kimyyətinə, onun bütün səlahiyyətləri öz əlinə 
almasına qarşı çevrilmişdi. Diskussiya açanlar 
partiyanın hegemonluğuna qarşı çıxır, dövlətin 
bir sıra funksiyalarının fəhlə kütlələrinin geniş 
cəlb edildiyi həmkarlar ittifaqlarına verilməsi fi-
kirlərini irəli sürürdulər. Əslində həmkarlar itti-
faqları ətrafında başlayan diskusiya Kommunist 
partiyasının sovet cəmiyyətində yeri və rolu mə-
sələsi üstündə gedən mübarizə xarakteri kəsb 
edirdi. Kommunist partiyası hec bir siyasi və ic-
timai təşkilatın onun şəriksiz hökmranlığına qa-
rışmasına imkan verməyərək ölkədə totalitar bir 
sistem yaratmış oldu. Sonrakı tarixi təcrübə gös-
tərdi ki, Kommunist partiyası öz məqsədlərinə 
nail olmaq üçün ictimai təşkilat olan həmkarlar 
ittifaqlarını öz əlində icraedici bir orqana çevir-
mişdi. Azərbaycan Kommunist partiyasının həm-
karlar ittifaqlarının sovet cəmiyyətində yeri və 
rolu ilə əlaqədar gedən diskussiyalarda fəaliyyə-
tinə dair xüsusi namizədlik dissertasiyası müda-
fiə edilmişdir. (10) Ancaq bu dissertasiya işində 
mövzunun tədqiqi ilə bağlı ciddi qüsurlara yol 
verilmişdir. Partiyanın yeritdiyi hegomonluq 
siyasətinə haqq verilir,bu siyasət yeganə düzgün 
xətt kimi təbliğ edilir. Əlbəttə,bu dövrün tələblə-
rindən irəli gəlirdi. Ona görə də göstərilən əsər 
problemi obyektiv öyrənməyə imkan vermir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, o dövrdə həmkarlar itti-
faqlarının sovet cəmiyyətində rolu ilə əlaqədar 
Leninin platforması məqbul hesab edilə bilər. 
Lakin sonralar həmkarlar ittifaqlarının cəmiyyət-
də rolu getdikcə kiçildilmiş və onlar hakim kom-
munist partiyasının əlavəsinə çevrilərək onun 
göstərişlərini yerinə yetirməklə məşğul olmuşlar. 
Lakin həmkarlar ittifaqlarının sovet cəmiyyətin-

də yeri və rolu, onların fəaliyyətində baş vermiş 
əyintilərin xarakteri məsələləri tam şəkildə təd-
qiq edilməmişdir. 1928-1932-ci illərdə həmkar-
lar ittifaqlarının zəhmetkeşlərin maddi rifahının 
yaxşılaşdırılması sahəsində fəaliyyəti İ.M.Poro-
kofyevin məqalələrində qismən tədqiq edilmişdir 
(11). Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hər iki mə-
qalə demək olar ki, bir-birinin təkrarıdır və qarşı-
ya qoyulan problem burada tam şəkildə işıqlan-
dırılmamışdır. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları-
nın fəhlə və qulluqcuların maddi rifahının və mə-
dəni səviyyəsinin yüksədilməsi sahəsində fəaliy-
yəti A.Mirzəyevin məqalələrində də qismən öz 
əksini tapmışdır. (12) Zəhemtkeşlərin maddi rifa-
hının yaxşıalşdırması, mədəni-məişət səviyyəsi-
nin yüksədilməsi, onların hüquqlarının müdafiəsi 
həmkarlar təşkilatlarının ən mühüm və vacib 
vəzifələrindən biridir. Ona görə də bu tədbirlərin 
həyata keçirilməsində həmkarlar ittifaqlarının iş-
tirakı probleminin hərtərəfli və obyektiv şəkildə 
tədqiq edilməsi öz aktuallığını saxlayır. 

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan 
həmkarlar ittifaqlarının mədəni-maarif işi sahə-
sində fəaliyyəti demək olar ki, ayrıca tədqiqat 
mövzusu olmamışdır. Nəzərə alsaq ki, o dövrdə 
həmkarlar ittifaqlarının tabeçilliyində geniş mə-
dəni-maarif şəbəkələri mövcud idi, bu məsələnin 
öyrənilməsinin zərurilliyi aydın olar. Respublika 
tarixşünaslığında yalnız Azərbaycan həmkarlar 
ittifaqları kitabxanalarının tarixinə dair ayrıca 
tədqiqat işi yazılmışdır. (13) Bu əsərdə həmkar-
lar ittifaqları kitabxanalarının fəaliyyəti geniş 
təhlil edilsə də, onların işində olan nöqsanlar, xü-
susilə azərbaycanlı fəhlələr içərisində mədəni-
maarif işinin zəif təşkili, onu doğuran səbəblər 
və digər məsələlər diqqətdən kənarda qalmışdır.
 XX əsrin 30-60-cı illərində Azərbaycan 
həmkarlar ittifaqlarının tarixinin tədqiqində o 
dövrdə nəşr edilmiş qəzet və jurnalların, xüsusilə 
həmkarlar ittifaqları mətbuatının rolu az əhəmiy-
yət kəsb etmir (14). Azərbacyanda ilk həmkar-
lar ittifaqları mətbuat orqanı AHİŞ-in həftəlik or-
qanı olan və 1920-ci ilin iyunundan çıxan “Həm-
karlar ittifaqları xəbərlər”(rus dillində) jurnalı ol-
muşdur. Jurnalda dərc edilmiş materiallarda 
həmkarlar ittifaqlarının Sovet hakimyyətinin ilk 
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illərindəki fəaliyyətinə dair maraqlı faktlar öz ək-
sini tapmışdır. Bu illərdə çıxan AHİŞ-in bülle-
tenlərində nəşr deilmiş həmkarlar ittifaqlarının 
və onların mərkəzi orqanlarının təlimat və sərən-
camında bu təşkilatların fəaliyyətinə dair maraqlı 
materiallar verilmişdir. AHİŞ-in orqanı olan və 
1921-1927-ci illərdə nəşr edilən “Trud” (rus 
dilində) qəzetində verilmiş materiallar həmkarlar 
ittifaqlarının tarixinin öyrənilməsində xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu qəzetdə Azərbaycan 
həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinin bütün sa-
hələrinə dair  zəngin material toplanmışdır. Bir 
cəhəti qeyd etmək lazımdır ki,həmkarlar ittifaq-
larının azərbaycan dilində mətbu orqanı olma-
mışdır. AHİŞ-in rəyasət heyəti 1921-ci ilin no-
yabrında "Zəhmət" adlı qəzetin nəşrinə başlasa 
da, 1922-ci il iyunun sonunda bu qəzet guya 
maddi təchizatın zəifliyi və təcrübəli müxbirlərin 
çatışmaması ilə bağlı çətinliklərlə əlaqədar 
“Kommunst” qəzeti ilə birləşdirilmişdi. 

1924-1930-cu illərdə nəşr edilən AHİŞ və 
Mədən fəhlələri həmkarlar ittifaqının mərkəzi 
idarə heyətinin orqanı olan və iki həftədə bir dəfə 
Azərbaycan dilində çıxan “Həmkarlar ittifaqı” 
jurnalında həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinin 
mühüm məsələlərinə aid geniş materiallar dərc 
edilmişdir.   

1927-ci ildən nəşr edilməyə başlayan 
“Trud” jurnalının səhifələrində həmkarlar ittifaq-
larının fəaliyyətinə dair daha zəngin materiallar 
verilmişdir. Bu jurnalın maddi bazası daha güclü 
olmuşdur.  1929-cu ildə cəmi 16 nömrəsi nəşr 
olunmuş AHİŞ-in orqanı olan “Sosializm yarışı” 
qəzetində də həmkarlar ittifaqlarının yarış və zər-
bəçilik hərəkatını genişləndirmək sahəində fə-
aliyyətinə dair materiallar da tədqiqat baxımın-
dan maraq doğurur.  

30-cu illərdə nəşr edilən ayı-ayrı həmkarlar 
ittifaqlarının mətbuat orqanlarında da həmkarlar 
təşkilatlarının fəaliyyətinə dair zəngin materiallar 
verilmişdir. Bu cəhətdən Mədən fəhlələri həm-
karlar ittifaqının 1929-cu ildən Azərbaycan və 
rus dillərində nəşrə başlayan “Mədənçilər qu-
ruluşunda” adlı jurnalında çap edilən materiallar 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 1931-ci ildə bu jur-
nal “Neft quruluşunda” adı ilə 1932-ci ilədək öz 
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu vaxtdan sonra 
həmkarlar ittifaqlarının müstəqil mətbuat orqanı 
olmamışdır.Cəmiyyətdə dərin kök salmış totali-
tar bürokratik rejim söz azadlığını boğur, həm-
karlar ittifaqlarının bütün fəaliyyətini öz nəzarəti 
altına alırdı.  30-cu illərdə iri sənaye müəssisə-
lərində və mədənlərdə çap edilən partiya və fab-
rik-zavod komitələrinin orqanı olan çoxtirajlı və 
divar qəzetlərində fabrik-zavod komitələrinin fə-
aliyyətinə dair zəngin materiallar verilmişdir. 
1928-ci ildə 9, 1933-cü ildə 35, 1938-ci ildə isə 
14 çoxtirajlı qəzet nəşr edilirdi. Bunların içəri-
sində “Metalçı”, “Qızıl toxucu”, “Məkik”, “Zər-
bə”, “Pyatakovçu”, “Qazmaçı”, “Zərbəçi”, “Neft 
zərbəçisi”, Nefttəmizləyən” və s. çoxtirajlı qəzet-
lərin səhifələrində fabrik-zavod yerli komitələri-
nin fəaliyyətinə dair materiallar öz əksini tapırdı. 
Ancaq ilk həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyətini 
öyrənmək üçün faydalı olan materialları özündə 
əks etdirən bu qəzetlərin çoxu qorunub saxlanıl-
mamışdır.   

XX əsrin 30-60-cı illərində respublika əhə-
miyyətli “Kommunist”, “Bakinski raboçi”, “Viş-
ka”, “Yeni yol”, qəzetlərində həmkarlar ittifaqla-
rının tarixinə dair materillardan tənqidi surətdə 
istifadə edilməsi Azərbaycan həmkarlar ittifaqla-
rının fəaliyyətinin ayrı-ayrı süjetlərinin öyrənil-
məsinə kömək göstərmişdir.Qeyd etmək lazımdır 
ki, həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyəti ilə bağlı ya-
zılmış elmi işlərdə həmkarlar ittifaqları mətbu-
atından istifadə olunsa da, bu sahədə vəziyyəti 
qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Xüsusilə, fikri-
mizcə, fabrik-zavod həmkarlar təşkilatlarının 
mətbu orqanları olan çoxtirajlı qəzetlərin elmi 
dövriyyəyə daha geniş cəlb edilməsi səmərəli 
olardı. XX əsrin 20-30-cu illərində nəşr edilmiş 
statistik toplularda verilən faktlar həmkarlar it-
tifaqlarının fəaliyyətinin bir sıra cəhətlərini təf-
qiq etməyə imkan verir. (15) Təəssüf ki, 30-cu 
illərin ikinci yarısından sonra bu qəbildən olan 
statistik topluların çapı davam etdirilməmişdir.
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The article deals with researching the his-
tory of trade-union in the 30-60s of the last cen-
tury in Azerbaijan. Creation of the commission 
for studying trade-union’s history, activity and 
its role is illuminated there. Simultaneously is 

researched the role of books published in these 
years, stenographical reports and periodical press 
of trade-union organs in studying history of 
trade-unions in Azerbaijan. 

В статье исследуется проблема изучения 
истории профсоюзов  Азербайджана в 30-60-
ые годы прошлого столетия. Раскрываются 
вопросы создания и деятельность  комиссии 
по изучению истории профсоюзов и ее роль в 

этом вопросе. Одновременно исследуется 
роль изданных в те годы книг, стенографи-
ческих отчетов и периодической печати про-
фсоюзных органов в изучении истории проф-
союзов  Азербайджана. 
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Hər bir xalq milli dövlətini yaratdıqda di-
gər xalqların sırasında milli-dövlət kimliyini tə-
yin edən özünəməxsus milli ideyasını əsas məq-
səd olaraq formalaşdırır və həmçinin sivilizasiya, 
mədəni, tarixi və dini prinsipləri, meyarları, də-
yər sistemləri və s. əsasında formalaşmış fövqəl-
milli ideyalarla fərqlənir.Milli inkişafın məqsədi-
nin səmərəli həyata keçirilməsi məsələsi ölkələr 
üçün müasir dövrün başlıca çağırışlarından biri-
nə çevrilməkdədir. Odur ki,dinamik, sürətlə 
inkişaf edən bu dünyada milli kimlik, milli 
maraq və çoxmədəniyyətlilik kimi gözlənilməz 
poblemlər istər tədqiqatçıların, istərsə də si-
yasətçilərin diqqət mərkəzində durur. Milli 
kimlik problemindən danışanda ilk əvvəl 
kimlik (fərdi, kollektiv, mədəni, sosial, siyasi, iq-
tisadi, gender), milli xüsusiyyət, millət və millət-
çilik anlayışları və onlar arsındakı qarşılıqlı əla-
qəyə aydınlıq gətirmək lazımdır. Milli kimlik adı 
altında mülki, dini, etnik hüquqlar, irqi və dini 
azlıqlar kimi məsələlər də araşdırılır. 

Kimlik mənsub olduğun xalqın mahiyyəti, 
yeri, rolu və dünya tarixində onun mövcudlu-
ğunun ideal formaları barədə məsələlərlə bağlı 
suallara cavab verir. Milli kimlik sosiumun yaşa-
dığı tarixi epoxada dünyanın milli forması və 
milli tarixinin əsas ideyası kimi təyin edilə bilər. 

Kimlik müvafiq milli paradiqma, milli 
tarixi, sosial psixoloji, sosial- mədəni, siyasi-
mədəni və digər sferalarda keçidin əsasında 
formalaşır. Onun məzmununa milli mədəniy-
yətin qurulmuş əsaları, etnik xüssusiyyəti, adı, 
etiqadı və mifi daxildir.  

Milli kimlik dövlətin müdafiəsinin mühüm, 
cəmiyyətin inkişafının isə zəruri vasitəsidir və 
qrupun spesifik xüsusiyyətlərinin fərqlərinə əsas-
lanır. Milli qeyri-bərabərliyin problemə çevrildi-
yi dövlətlərdə məsələnin həlli ilə əlaqədar döv-
lətlə onun vətəndaşlarının qarşılıqlı fəaliyyəti 
prosesində milli kimlik yeni məzmun kəsb edir 
və bu məzmundan "milli maraqlar yetişir" (14, 
32). Yəni, "fərdin, cəmiyyətin və dövlətin əlaqə-
sini təcəssüm etdirən böyük qruplar, doğum hü-
ququna görə alınmış və ya qazanılmış vətəndaş-
lıq şəklində formal birliklər səviyyəsində cəmiy-
yətə mənsubluq hissinin dəstəklənməsi və moti-
vasiya açıq-aşkar azlıq edir. Məzmunlu kimliyə 
sahib olma fəaliyyətin müəyyən istiqamətə yö-
nəldilməsi və əldə edilməsi prosesi şəxsiyyətin 
öz dəyərini təsdiqləməsi üçün ən mühüm resursa 
çevrilir" (11,38). 

Milli mənsubiyyət haqqında iki əsas pa-
rametrlə fikir yürüdə bilərik. Birincisi, milli 
hökumətin mədəni atributlarla, obyektiv sim-
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volikaya görə əsaslandığı müəyyən bütövlüyü 
(mədəni ərazi, iqtisadi) bildirməsidir. İkincisi, 
individlərin şüurlu eyniləşdirilməsi, onların 
subyektiv münasibəti, onların qiymətləndiril-
miş istiqamətləridir. Hər bir fərd millidir, ilk 
öncə obyektivdir, ikinci, şüurlu, subyektivdir, 
özünü bu və ya digər cəmiyyətin, mədəniyyə-
tin bir parçası olduğunu etiraf edir. 

Getdikcə zaman milli kimlik (həm fərdi, 
həm də kollektiv) problemini bir qədər mürək-
kəbləşdirmişdir. Fərdi kimlik yeniləşən mühitin 
təsirinə dəqiq reaksiya verir, çoxşaxəlilik fərdi 
kimliyin səciyyəvi xüsusiyyətinə çevrilir. Bu 
prosesə yalnız fərd özü müqavimət göstərə bilər. 
Kollektiv kimlik isə sükunətliliyi ilə fərqlənir və 
bu zaman onun sabitlik dərəcəsi daxili inkişafın 
spesifikası, mühitlə qarşılıqlı əlaqənin xarakteri 
və intensivliyi ilə şərtlənir. Kollektiv mədəni 
kimlik yalnız nəsillər üzərində ümumi elementlə-
rin toplusu deyil, o eyni zamanda, nəsillər tərə-
findən mədəni birliyin davamlı olmasıdır. Bu 
onu göstərir ki, müasir xalqların hər hansı bir et-
nik kök ilə əlaqəsi həm problemvə qeyri-müəy-
yən xarakterlidir. Heç də bütün xalqlar etnik 
köklərinə dəyər vermir. Odur ki, xalqların mən-
şəyini onların keçmiş etnik əlaqələrində axtarıl-
ması birmənalı deyildir.  

Kollektiv kimlik həm də sosio-iqtisadi 
əsaslıdır. Yeni sosial sinif kateqoriyasi əsasən 
Marks nəzəriyyəsində tarixin aparıcı qüvvəsi 
kimi göstərilmişdir. Marksa görə siniflər istehsal 
vasitələri üzərində sahiblik nəticəsində müəyyən-
ləşir: sahib olanlar kapitalistlər, sahib olmayanlar 
proletarlardır. Kapitalistlər proletarları istismar 
edir və onların yaratdığı izafi dəyər nəticəsində 
varlanır. Proletarlar isə bu istismarın əvəzində 
birləşməsi sosialist inqilabına aparır. 

Kollektiv kimlik ona xas olan kollektiv 
ölməzlik və ləyaqət ehtiyacı, etno-tarixin gücü, 
yeni sinif quruluşlarının rolu və dövlətlərarası 
sistemlərin müasir dünyada hökmranlığı səbəbi 
ilə geniş miqyaslıdır. Ancaq daha qeyri-müəyyən 
formalarının milli kimliklərlə yanaşı ortaya çıx-
dığı halda belə, kollektiv kimlik hələ gələcəkdə 
uzun illər ərzində bəşəriyyətin əsl düzgün olan 
doğrularına hökm etməyə davam edəcək. Avropa 

nümunəsinin də göstərdiyi kimi, mədəni pan-
millətçi bir hərəkat geniş miqyaslı kontinental 
kimliklər inşa etmək üçün doğrudan da etnosla-
rın və millətlərin spesifik millətçiliklərini demar-
katiya olunmuş mədəniyət arealı daxilində yeni-
dən cəsarətləndirə bilər. Hətta keçmişdə daha 
bircinsli olmuş mədəniyyətlərin imiqrasiya, qo-
naq işçilər və mühacir dalğaları vasitəsilə qarışıq 
hala gəlməsi belə yerli camaat və mədəniyyətlər 
tərəfindən sərt etnik reaksiya doğura bilər.  

Kimlik probleminə əhatəli yanaşdıqda ay-
dın görsənir ki, insan hər bir “mən”dən ibarət 
olan şəxs, ailə, ərazi, sinif, din, etnik, cinsə görə 
fərqlənir. Bu kimliklər sosial klassifikasiyaya 
əsasən dəyişdirilə və hətta ləğv edilə bilər. 
A.Smit hər bir şəxsdə sosial kateqoriyalar nədir 
sualını belə əsaslandırır: Ən aydın və fundamen-
tal görsənən cins kateqoriyasıdır. Cinsə görə 
(gender) klassifikasiyalar universal və geniş ya-
yılandır. Gender klassifikasiyaları başqa fərqli-
liklərdə formalaşa bilər. Gender fərqliliyinin (tə-
bəqələşməsini) universallığı, hər şeyi əhatə etmə 
xüsusiyyəti onu kollektiv identifikasiya və səfər-
bərlik üçün üçün imkanlarını azaldır. Müasir 
dünyada yer kürəsini əhatə edən gender kimliyi 
konkret ölkələrdə feminizmin yüksəlişinə bax-
mayaraq, kollektiv kimliyin başqa növlərinə nis-
bətən get-gedə zəifləməsi qaçılmazdır. Etnik seq-
mentlərə və siniflərə görə ayrılan coğrafı bölgü-
də gender ayrılması vahid kollektiv şüuru və təd-
birləri ruhlandıra bilərsə, başqaları ilə daha əha-
təli kimliklə müttəfiqliyə girməlidirlər. (17,5) 

Milli kimlik özündə daxili və xarici kom-
ponentləri də birləşdirir. Onun üçün, daxili və 
xarici, forma və məzmun, görünüş və mahiyyətin 
uyğunluğu vacibdir. Şəxsiyyətin daxili mənada 
kimliyi əsasən qohumluq, ümumi torpaq, ümumi 
əsası və vahid başlanğıcı nəzərdə tutur. Kimlik 
funksiyalarında müvafiq xarici məqsədlərin mə-
nalarını fərqləndirilə bilər. Xarici funksiyalara 
məkan və ərazi kateqoriyası, iqtisadi və siyasi 
məsələlər daxildir (17. 15). Ərazi ilə bağlı regio-
nal bölünmədə milli kimlik ideologiyadan tut-
muş ekologiyaya qədər əhatə olunur (Məsələn, 
Fransa burjua inqilabi zamanı regional səfərbər-
lik). Başqa məsələrlərdə isə regionlaşma rastlaş-
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dığı fərqli problemlərdə əhalini səfərbər edə bil-
mir. Regionların mərkəzləri çox və sərhədləri qa-
rışıq olduğundan dəqiq təyin etmək də çətindir. 
Bütünlükdə regional mədəniyyət areallarının 
yüksəlişi milli kimliyə yiyələnməni azaltmır. 

Milli kimlik ictimai əsasda şəxsiyyətin sa-
hib olduğu mədəniyyətə bağlı olaraq meydana 
gəldiyindən o, tarixi təkamül prosesində milli 
mədəniyyət ünsürlərinin formalaşdırdığı kimlik 
tipidir. Bu prosesdə milli mədəniyyət isə digər 
cəmiyyətlərdən fərqliliyi ortaya qoyan, yəni milli 
olan-xüsusiyyətin meydana gətirdiyi mədəniy-
yətdir (6,15-16).  

Milli mədəniyyətin əsasında hakim mədə-
niyyət durur və bu zaman mədəniyyətin özü milli 
olur (6, 12). Zaman və ətraf şərtlərdən asılı ola-
raq bəzi ünsürlər dəyişə bilər, lakin əsas xüsusiy-
yətlərini ortaya qoyan təməl xarakteri əsrlər bo-
yunca varlığını davam etdirir (4,9) 

Mədəni kimlik isə daha dar çərçivədə və 
müəyyən bir ünsürün ön plana çıxarılmasıyla 
göstərilə bilir. Bir azlıq qrupun özlərinə xas bir 
adəti yaşatmaları (məsələn, rəqs və ya başqa hər 
hansı bir ənənə) (2, 88-89) onların mədəni kim-
liklərini əks etdirir. Mədəni kimlik, milli kimlik 
mənasında da istifadə edilə bilər. Bu məsələdəkı 
əsas fərq, göstərilən ünsürün hansı mədəniyyətə 
aid olduğunu təyin etməklə qoyula bilər. 

E. Güngörə görə milli mədəniyyət, tarixin 
hər hansı bir anında cəmiyyətin böyük əksəriyyə-
tinin mənimsəmiş olduğu mədəniyyət ünsürləri-
nin və komplekslərinin meydana gətirdiyi bütün-
dür (3, 158). Bu vəziyyətdə geniş yayılan mədə-
niyyət eyni zamanda milli mədəniyyət, geniş ya-
yılan kimlik də milli kimlik olmalıdır. 
Ancaq, cəmiyyətin əksəriyyəti tərəfindən qəbul 
edilməsi bir ünsürün milli olmasını zəruri etmir. 
Xüsusilə mədəniyyət dəyişdirmələrində bu məsə-
ləyə tez-tez rast gəlinir və cəmiyyət tərəfindən 
qəbul edilməyən yad bir ünsür zorla yayılaraq 
qəbul etdirilir. Bu halda mənşəyi etibarilə milli 
olmayan bir ünsür qismən millilləşdirilir. Milli 
xüsusiyyətlərin hakim olduğu dərəcədə bu 
ünsürü milli olaraq qəbul etmək lazımdır. Bizcə 
milli dəyərlərə sadiq qalmaqla millət tərəfində 
meydana gətirilmiş mədəniyyət, milli mədəniy-

yətdir və bunun nəzərdə tutduğu kimlik tipi də 
milli kimlikdir. Lakin burada vacib olan cəhət bu 
xüsusiyyətlərin həqiqətlə birbaşa əlaqəsi deyil-
dir; bunlar sadəcə bir obrazdan da ibarət ola 
bilər. Belə ki, əslində, "mədəniyyət" ünsürü "icti-
mai" bir müstəvidə yaşaya bilməz; mədəniyyətin 
təməli xalqdır. Bu səbəbdən obrazdan ibarət bir 
"millət"i birbaşa həyatın özü olan mədəniyyətlə 
birləşdirmək sintetik və süni zorlamadır. Bu və-
ziyyət "milli kimlik" deyilən anlayışı ideolojiləş-
dirir. Belə bir ideoloji mövqeləndirmə zaman 
içində birdən çox "millət" əsaslandırılması və 
təbii olaraq bununla bağlı çoxlu tarixi yazıların 
yaranmasına səbəb olacaq. Bu zaman birdən çox 
mənsubluq seçiminin mövcud olduğu bir vəziy-
yət, əlbəttə ki, problemlər yaradır.  

İstənilən cəmiyyətdəkimliyin formalaş-
masında dini kimlik anlayışıda mühüm rol 
oynayır. Dini kimlik lər həmişə cəmiyyətdə 
təbəqələşən siniflərin çox olmasına çalışıb-
lar. Onların müraciəti (çağırış xüsusi bir sini-
fə aid olsa belə) hamıya ünvanlanır, ya milli 
ya da, universal olur. Hətta Avropa və Yaxın 
Şərqdə etnik demarkatiya əsasında islam 
məzhəblərə, xristianlıq kilsə və sektalara 
bölünür. Ancaq din daxilində məzhəblərə ay-
rılsa belə, bağlantılq güclüdür. İslam dünya-
sında milli kimlik artıq etnik-konfessional 
zəmin kəsb etmişdir (11, 48). 

Milli vəgeosiyasikimlikdünyagörüşü, milli 
özünüdərk və mentalitet, təfəkkür, millixüsusiy-
yət, tarixiyaddaş, etno-milli surət, milli adət-ənə-
nələr, miflər, rəmzlər vədavranışnümunələri,və 
s.bukimi bir çoxkomponentləriəhatə edir. 

Söylənilən fikirlərə əsasən isə demək olar 
ki, milli dövlətləşmə dövrünün əsas aləti olan 
“Milli kimlik” anlayışı müasir dövrə aiddir. 
Bunu daha konkret bir şəkildə ifadə etsək, bu 
dövrdə dövlətin kimliyi ilə dövləti yaradan yurd-
daşların birgə kimliyi yaranmışdır. Müasir dün-
yəvi dövlət olaraq hesab etdiyimiz bu dövlət for-
masına qədər dövlətlərin məskunlarının kimliyi, 
kimliyini tanıtma istiqamətində bir problemi və 
ya məskunlaşdığı bir qrupla ortaq bir kimliklə 
özlərini tanıtma istiqamətində heç bir cəhd olma-
mışdır. Kimlik şəxsiyyətdən və ictimaiyyətdən 
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meydana gələn bir anlayışdır. Burada kollektiv-
ləşmənin əsasını kütlə, yəni ictimaiyyət təşkil 
edir. Müasir dövrdən əvvəlki dövlətlərdə məs-
kunların ortaq bir kimliklə qruplaşdırılması halı-
na tarixdə rast gəlinməmişdir və bunun təməlin-
də illərcə nəsildən-nəsilə keçən ənənələr dayanır. 
Kimlik probleminin əsasında inam fərqlilikləri, 
mədəni fərqləndirmələr və həyat tərzləri dayanır. 
Lakin kimlik problemini üstələyən bir sıra millət-
lər də diqqətdən qaçmır. Buna misal olaraq Alma-
niyada əsas yer tutan 3-cü təbəqə, yəni türklərin 
kimlik problemini əhəmiyyətli şəkildə üstələməsi 
və öhdəsindən gəlməsini göstərə bilərik. Bunun 
səbəbi türk kimliyi olmasına baxmayaraq, Alma-
niyadadoğulub və orada böyüməsindən faydalana-
raq alman kimliyinə mənsubiyyət hissidir. Şübhə-
siz ki, bu, problemin təməlində dindən irəli gələn 
kəmiyyətinə baxmadan və öz mənsubiyyətini, 
keyfiyyətini yoxlamadan tanımağı və qəbul etmə-
yi irəli sürən bir təsəvvür forması durur. Əslində, 
milli xüsusiyyətin yaratdığı bir kimlik ünsürü 
geniş yayılan kimlik ola bilər. Ancaq, bunun əksi 
hər zaman doğru olmaya bilər. 

Milli kimlik milli xüsusiyyət anlayışına da 
əsaslanır. Burada söhbət insanlardan, onların 
dünyadakı yerləri haqqında fikirdən gedir. Bu 
zaman milli xüsusiyyətin nümayiş edildiyi və ya 
bu xüsusiyyətin yaratdığı kimlik tipi milli kim-
likdir. İnsanlar bir-birindən fərqli olduqları kimi, 
qrup və mədəniyyət xüsusiyyətləri ilə də bir-
birindən fərqlidir. Mədəni fərqliliyin səbəblərin-
dən biri də cəmiyyətlərin müxtəlif şeylərə ehti-
yac duymasıdır (16, 1-9). Bir cəmiyyət, həyat 
tərzi etibarilə müəyyən bir şeyə ehtiyac duydu-
ğunda, buna uyğun mövqe və davranışı, mədə-
niyyət ünsürünü yaradır. Beləliklə mədəniyyət, 
mövcudluğu səbəbi ilə aid olduğu cəmiyyətə 
şamil edilir. 

Bir kimlik ünsürü nə qədər geniş yayılmış 
olursa olsun, milli xüsusiyyət və ya mədəniyyət 
tərəfindən özünə xas bir şəkildə milliləşdirilmə-
dikçə, milli kimlik ünsürü olaraq qəbul edilə bil-
məz. Çünki, milli xüsusiyyət, cəmiyyətləri bir-
birindən ayıran fərqliliklər və ya bir yerdə tutan 
oxşarlıqlardır. Bir cəmiyyətin milli xüsusiyyətlə-
ri, cəmiyyət üzvlərində tez-tez rast gəlinən, za-

man və məkan etibarilə ən çox yayılmış xüsusiy-
yətlərdir (15, 134). 

Milli və müasir dəyərlər dilemması ilk ba-
xışda asanlıqla həll edilir: bunlardan birincisi 
ikincisinin bu və ya digər dərəcədə üzvi tərkib 
hissəsi hesab edilir. Lakin bu anlayış ümumavro-
pa maraqları ilə heç də həmişə və hər yerdə üst-
üstə düşmür. Məsələn, Avropa kimliyinin bərqə-
rar olması proseslərinin ziddiyyətli xüsusiyyəti 
ona dəlalət edir ki, Avropa kimliyinin və milli 
kimliyin məzmunu məsələsi Avropa siyasi layi-
həsinin reallaşdırılması üçün mühüm məsələlər-
dən birinə çevrilir. Burada siyasi məqsədlər önə 
keçir. Bu gün inteqrasiya çərçivəsində iqtisadi və 
siyasi yaxınlaşmanın müsbət nəticələrinə bax-
mayaraq, “millət anlayışı zəngin emosional məz-
mununu saxlayır. Bəzi Avropa ölkələrində milli 
və etnik kimlik mövzusunda qızğın diskussiyalar 
onların məzmununun fərqli səviyyəsinə, Avropa 
kimliyi ilə müqayisədə daha intensiv narahatlığa 
dəlalət edir” (12, 94). Çox cəhətdən məhz bu sə-
bəbə görə elmi dairələrdə siyasi kimliyin forma-
laşması məsələsi gündəmə çıxarılır. Bu, etnik-
milli, vətəndaş, konfessional və ideya-siyasi ori-
yentasiyaların fərdi və qrup şüuru səviyyəsində 
kombinasiyasının nəticəsi ola bilər (1,148). 

Siyasi olaraq dövləti və onun orqanlarını, 
və yaxud seçki qabağı dövrdə mövcud olan ekvi-
valent siyasi qurumları dəstəkləyən siyasi kim-
likdir. Siyasi xadimlərin seçimi, siyasi əlaqələrin 
nizamlanması və hökumətlərin seçimi milli 
iradəni və əhalinin kimliyini əks etdirən milli 
maraqlara əsaslanır. Ancaq, bəlkə də, milli kim-
liyin səciyyəvi siyasi funksiyası xalqın xüsusi 
dəyərlərini və xarakterini müəyyən edən və əha-
linin qədim adət və ənənələrinə təsir edən hüquqi 
institutların ümumi qanuni hüquqqlarının və və-
zifələrinin legitimləşdirilməsidir. Belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, milli kimlik dünyada fərdlərin 
toplu şəkildə yerləşməsidir.  

Milli səviyyə ümumavropa vətəndaşları 
üçün hələdə əsas kimliyə malik olma istiqa-
məti kimi qalır və konkret tarixi-mədəni və 
siyasi simvollardan faydalanır.  

Milli və mədəni sərhədlərin aradan qalxma-
sı, əhalinin qlobal miqrasiyası ilə müşaiət olunan 
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transmilli iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafı 
müasir dünuada siyasi kimlik modelinin əhəmiy-
yətli dəyişməsinə səbəb olur. 

Müasir mənada cəmiyyətin siyasi kimliyə 
təlabatı milli dövlətlərin yaranması ilə eyni za-
manda təşkil olunur. keçmiş dini və ya royalist 
kimliyinin əvəzedilməsinə qadir olan, kimliyin 
bir sıra modelini yaranması vasitəsilə movcudlu-
ğu millətin daxili birliyinin mökəmləndirilməsini 
tələb edir.  

Bu günsiyasikimliyin başa düşülməsi, onun 
mədəniölçüsününheç birtəhliliaparılmadanedilə 
bilməz, ancaq bununla belə mədəniyyət özü so-
sial fenomenlərin müəyyən edilmiş ölçüsü kimi 
nəzərdən keçirilməlidir.  

 Ancaq yeni bir kimlik modelinin yaradıl-
ması müasir cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi dəyərləri-
nin təkmilləşməsi, ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyə-
tin yaxşılaşdırılması, gələcəkdə vətəndaş cəmiy-
yətininformalaşması, vətəndaş vədemokratik də-
yərlərininkişafnda mühüm şərtdir. 

Eriksona görə, kimliyin formalaşmasında 
insanın sosial mühitlə əlaqəsi mühüm rol oynayır 
(13, 47). Bu prosesin gedişində sosial təcrübənin 
artan müxtəlifliyi, həmçinin digərləri tərəfindən 
qiymətləndirmə və qəbul edilmə də daxil olmaq-
la, fərd öz sosial əhatəsi tərəfindən mədəni yı-
ğımdan əldə edilən mədəni vasitələrin köməyi ilə 
inkişaf edir. Beləliklə də özünəməxsusluğunu 
saxlamaqla onun digər üzvlərinə bənzəyir. Sosial 
məqsədlərin və həmrəyliyin qanuniləşdirilməsi 
üçün də milli kimliyə müraciət olunur. Həmçi-
nin, cəmiyyətlərdə şəxslərin daxili funksiyaları 
milli kimliklər tərəfindən daha gizli formada ye-
rinə yetirilir (17,16). Millət, eyni zamanda, şəxs-
lər və siniflər arasındakı sosial öhdəliklərin birgə 
dəyərlər, simvollar və ənənələr toplusunun təmi-
ni yolu ilə həyata keçirilməsi kimi ifadə olunur. 
Cəmiyyət üzvlərinə simvolların – bayraqlar, pul 
vahidi, himnlər və formaların, eləcə də abidələr 
və mərasimlərin istifadəsi ilə onların ümumi irsi, 
mədəni qohumluq əlaqələri, kimlik və mənsubiy-
yətlərinə uyğun olaraq ümumi hisslərlə güclülük 
və ucalıq hissi xatırladılır.  

Milli kimlik problemlərinin öyrənilməsində 
müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Məsələninin 

nəzəri baxımdan dərk edilməsində əsas rol ins-
trumentalizm təliminə məxsusdur və onun 
tərəfdarlarının fıkrincə, milli kimlik müəyyən 
mühitə uyğunlaşma xassəsinə malikdir: ağıl və 
şüur da bədənin hissələri və dişlər kimi dəyişkən 
şəraitə uyğunlaşma vasitəsidir. Məsələnin tədqi-
qində əsas təlimlərdən hesab oluna primordia-
lizm təliminə əsasən isə millət yaşayış ərazisinin 
mövcud olması, tarixən təşəkkül tapmış mədə-
niyyət, milli dil, din və s. əlamətlərlə səciyyəvi 
olan tarixi-mədəni birlikdir. Məsələn, A.Smitə 
görə "milli kimlik" ümumi tarixi torpaq və ya 
yurd anlayışını; milli və tarixi hadisələri; ümumi 
və kütləvi xalq mədəniyyətini; bütün fərdlər 
üçün ümumi hüquq və öhdəliklər sistemini və 
ümumi iqtisadiyyat kimi xüsusiyyətləri özündə 
daşıyır (17,13) 

Lakin millətin mövcudluq konsepsiyasına 
fərqli yanaşmalar heç də həmişə aydın deyildir. 
Tədqiqatçı P.Qureviçə görə: " Millətin mövcud-
luğu nə irq, nə dil, nə din, nə ərazi, nə də dövlət 
suverenliyi ilə təyin edilir və bunlarla bitmir, 
hərçənd bütün bu əlamətlər milli mövcudluğun 
aşkar edilməsi üçün vacibdir (8, 42). 

Primordializm metodu etnikliyi obyektiv 
bioloji, psixoloji, sosial və tarixi xarakteristikalar 
vasitəsilə öyrənməyə imkan verir və onun tərəf-
darları hesab edirlər ki, millətlər, həqiqətən, 
mövcud olan, özünəməxsus yaşama mərhələləri-
nə malik tarixən nıüəyyənləşmiş birliklərdir.  

Siyasi diskurs çərçivəsində kimliyin müəy-
yənləşdirilməsində və onun yaranması problemi-
nin təhlilində də bir neçə yanaşmanı ayırmaq olar. 
Əsas ayırma essensializm və konstruktivizm xətti 
ilə gedir. Essensializmdə kimlik əvvəlcədən etnik, 
dini və mədəni faktorlar ilə ifadə edilmiş kimi ba-
xılır.Konstruktivizm təlimi isə etnikliyin obyek-
tiv mövcüdluğunu qəbul etmir, onu fərqlərin in-
terpretasiyasından, birliklərin təxəyyülündən, 
mənafelərin konstruksiyasından ibarət olmaqla 
həyata keçirilən fəaliyyət prosesi hesab edir (10, 
20-21). Konstruktivizm konsepsiyasına görə, 
millət dövləti yaratmır, dövlət isə millətdən özü-
nün inkişafı üçün stimullaşdırıcı amil kimi istifa-
də etməyə çalışır, dövlət millətin siyasi alətidir. 
İtaliya, Almaniya və digər Avropa dövlətlərinin 
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tarixi göstərir ki, bu dövlətlərdə millətlər müstə-
qil dövlətlərin yaradılmasının nəticəsi kimi for-
malaşmış, onlarda yaşayan qohum və qeyri-qo-
hum etnik qrupların inteqrasiyası şərti kimi çıxış 
etmişdir. Bu dövlətlərdə həm siyasi amil, həm də 
milli birliyi qabaqlayan millət ideyasının özü 
qurucu rol oynamışdır. Millətçilik milli ideyanın 
məhsulu, millət isə öz növbəsində, millətçilik 
ideyasının məhsulu olmuşdur (1,143). Konstruk-
tivizm təlimində kimlik siyasi və intelektual elita 
tərəfindən yaranma məhsuludurr. Ancaq müasir 
elmdə verilmiş bu yanaşmalarda qarşılıqlı tamam-
lamaya istiqamətlənmə göstərilir. Kimlik modeli 
gələcəyə istiqamətlənməlidir, amma bu zaman 
sözsüz ki, mövcud dövlətçilik dövründə əldə edil-
miş naliyyətlərdən də imtina edilməməlidir. Yeni 
siyasi kimliyin formalaşmasında beynəlxalq siya-
sətin uğurları və dünyada dövlətin nüfuzunun art-
ması vacib rol oynayır. 

Milli kimlik, millət və millətçiliyin mahiyyə-
tinin öyrənilməsi metodologiyasının müəyyən edil-
məsində düzgün yanaşma gerçəklilklərin yaratdığı 
və problemin həllində geniş imkanlar açan təlim-
lərdən kompleks şəkildə istifadə edilməsidir.  

Göründüyü kimi, milli kimliyin formalaş-
masında millət anlayışı mühüm amillərdəndir. 
Millətin inkişafı 18-ci və 19-cu əsrdə Avropada 
müasir sənaye ölkələrinin inkişafı və milli hərə-
katlarla əlaqədar olmuşdur. Mədəni millət kon-
sepsiyasına nəzər yetirdikdə aydın şəkildə gör-
mək mümkündür ki, bütün bəşəriyyət millət ad-
lanan qruplara bölünür. "Millət" institutunun ya-
ranması prosesini mədəni, etnik millət və vətən-
daş milləti kimi fazalara bölmək olar. Milli kim-
lik, milli mənlik şüuru və vətənpərvərlik millət 
ideyasının əsas əlamətləridir. Millətin üzvləri 
ümumi kimlik, ümumi əcdad və ümumi tarixi ilə 
fərqləndirilir. Millətin tərkibini və məzrnununu 
ərazi, dil, mədəni ənənələr, tarixi yaddaş və s. 
müəyyən edir. Dil millətin formalaşmasında ən 
vacib hesab olunan ünsürlərdən biridir və ümumi 
dil olmadan millət inkişaf edə bilməz (3, 53-60) 
Tələffüzdə və müxtəlif dialektlərdə mövcud olan 
kiçik fərqlər hər hansı bir insanı fərqli bir millə-
tin nümayəndəsi kimi xarakterizə etməyə kifayət 
edəbilər. Digər tərəfdən isə müxtəlif inamları 

olan, müxtəlif dillərdə danışan və müxtəlif ərazi-
lərdə yaşayan bəzi insanlar bir millətin nümayən-
dəsi ola bilər. Bəzi hallar isə insanlar qrupu on-
ların malik olduqları xüsusiyyətlər əsasında de-
yil, onlarda olmayan və ya sevmədikləri xüsusiy-
yətlər əsasında millət kimi də müəyyən edilir. 
Hər hansı bir millətə xas olma hissi sonradan 
digər insanlara qarşı müdafiə kimi istifadə olu-
nur. Millət milli mədəniyyəti paylaşan doğma 
vətənin keçmiş məskunlarının və yaxud da milli 
dildə danışanların nəsilləri kimi müəyyən oluna 
bilər. Millət keçmişdə baş vermiş tarixi hadisələ-
rə əsasən müxtəlif cəmiyyətlərdə formalaşır (18). 

XXI əsrdə millət anlayışı həm ümumi tari-
xin və mədəni irsin reallıqlarına, həm də yanaşı 
yaşayan və özünü onlarla dayanıqlı şəkildə eyni-
ləşdirən digər müxtəlif mədəni qrupların bəlli 
simvol və ənənələrinə əsaslanmalıdır. Onların 
hamısına müasir vətəndaş millətinin əhəmiyyətli 
təcəssümü kimi baxılır. 

İnkişaf edən hər bir cəmiyyətdə nizam və 
balansın, yəni mədəniyyətin dəyişməsinə paralel 
olaraq kimlik böhranları, kimlik axtarışı cəhdlə-
rinə rast gəlinmişdir. Millətin formalaşması müd-
dətini araşdırsaq görərik ki, hər xalq şübhəsiz cə-
miyyətdir; amma hər cəmiyyət hələ xalq olmaya 
bilər. Başqa sözlə, millət və cəmiyyət ünsürləri 
arasındakı münasibət tam qarşılıqlı, ya da sim-
metrik olmaya bilər. Bundan əlavə, beynəlxalq 
siyasət baxımından müasir dövrün ictimai təşki-
latlanması bütün çoxluqların bir "millət" ünsürü 
daxilində birləşməsi ideyasına söykənmişdir. Bu-
nunla bağlı olaraq, istər təbii müddət nəticəsində 
istərsə də müəyyən təsirlər nəticəsində olsun, bü-
tün çoxluqlar özlərini müəyyən bir "millət" tə-
səvvürüncə müəyyənləşmiş bir məkanın içində 
ya bu məkanı dolduracaq şəkildə böyümüş, ya da 
özlərini bu məkana yerləşdirə biləcək qədər ki-
çilməyə məcbur edilmişlər. Hansı şəkildə olursa 
olsun bu müddət bəzi şəxsiyyətlərin, bir sıra icti-
mai nüansların itkisi deməkdir. Belə bir geniş-
lənmə və ya ərimə təyin edilmiş bir "millət" ob-
razı içindədir və bu obraz tarixi ya da sintetik et-
nikliklə bağlıdır. Bilavasitə bu etnikliyin çərçivə-
si, xüsusiyyəti və kimliyi bütün ideoloji seçimlə-
rin birləşmə nöqtəsidir. (7) 
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Milli kimliyin formalaşmasında milli şüur 
da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu qiymətləndir-
mələrdə, millət anlayışı saf bir irqdən daha çox 
irq inteqrasiyasını ifadə edir. Millətin yarandığı 
tarixdən asılı olmayaraq, millətin əsasını vətən-
pərvərlik, doğmalarına sevgi, bağlılıq hissi təşkil 
edir və bu hisslərin zəifləməsi milləti də zəiflə-
dir. Bütünlükdə hər bir fərdin xalqını və millətini 
ən ağıllı, eləcə də inancını ən yaxşı inkişaf etmiş 
hesab etməsi özü vətənpərvərlikdir, qanuna mü-
vafiqlikdir, qəti inamdır (10,43) 

Millətin formalaşması mürəkkəb tarixi və so-
sial-mədəni hadisə olub, ərazi, dil, mədəni, siyasi, 
iqtisadi, psixoloji və digər komponentləri əhatə 
edir. Müəyyən tarixi hadisələr bu prosesin sürətlən-
məsinə güclü təsir göstərir. Məsələn, XV- XVI əsr-
lərdə türk istilaları Avropa dövlətlərinin və millət-
lərinin tam formalaşması pro- sesində mühüm rol 
oynamışdır. Avropa cəmiyyəti də başlanğıcda va-
hid mədəni kimlik kimi bu təhdid qarşısında for-
malaşmışdır. Siyasətdə elmi və sosioloji nöqteyi-
nəzərdən "millət"in meydana gəlməsinin 18-ci əs-
rin sonu və 19-cu əsrin başlanğıcında yayılan icti-
mai dəyişmə müddətinə bağlı bir nəticə olduğunu 
qeyd etmək mümkündür. Lakin, buna alternativ 
fikirlər də söylənilir. "Millət"in "müasir" bir feno-
men olduğunu irəli sürənlərin qarşısında yuxarıda 
qeyd edilən birinci meylin "etniklik" anlayışını ob-
yektiv bioloji, sosial və tarixi xarakteristikalar vasi-
təsilə öyrənən meyli etniklik-xalq bənzərliyindən 
faydalanaraq, xalq və milliyyətçiliyin davamlı və 
təbii faktlar olması məqamı ilə göstərilir. Bununla 
bağlı olaraq xalq faktı və milliyyətçilik duyğusu ta-
rixin içində daima mövcud olmuşdur; elə isə 
"xalq" dediyimiz ictimai vahidləri ilə ona aid duy-
ğu və idealları izah edən millətçilik tarixin bütün 
dövrlərində tapıla bilər. Bu yanaşma tərzi ilə razıla-
şandigər bir görüşə (perenyalistlərə) görə, kollektiv 
mədəniyyət bağları və duyğuları yalnız "təbii" de-
yil, eyni zamanda universaldır; bundan əlavə bu 
növdən kollektiv vahidlər və hisslər antik, ya da 
orta əsrlərdə formaları ilə müasir xalqların və mil-
liyyətçiliyin primitiv formaları, onların kiçik 
həcimli ilk nümunələridir (7).  

Millət maneələrin və çətinliklərin dəf edilmə-
si iqtidarında olan “inam əsasında nailiyyət” qru-

pudur və aydındır ki, millət məsələsində əsas diq-
qət əraziyə yox, mənşə, yaxud güman edilən mən-
şəyə yönəlir. Millət öz nəsil və geni ilə öyünən, 
yalançı “super ailə”də adlana bilər. Məsələ bura-
sındadır ki, bu nəzəriyyədə, millət ona ümumi 
mənşə tərəfindən isnad edilən öz köklərini izləyə 
bilməz və nəticə etibarı ilə də onun üzvləri bacı və 
qardaşlar, yaxud son nəticə olaraq digərlərindən 
ailə telləri bağlılığı ilə fərqlənən dayı, bibi uşaqları 
hesab olunur. Yəni ailə əlaqələri bu konsepsiyada 
əsas vurğulanır. Bu vurğu ailə bağlılığını nəzərədə 
tutan millətin etik nəzəriyyəsinin güclü milli və 
demokratik elementini başa salmaqda köməklik 
edir. Qərb modelində xalq ümumi hüquqi 
institutlara və qaydalara məruz qalan siyasi 
cəmiyyət kimi baxırlar. Yəni, qərb modeli “xalq” 
elementini də üzə çıxarmaqda köməklik etmiş olur. 
Etnik modeldə xalq, hətta siyasi hərəkətlər üçün 
səfərbər edilməsə də, milli ümidlərin obyektini 
təmin edir. Burada liderlər “xalqın iradəsinə” görə 
öz hərəkətlərinə bəraət qazandıra və müxtəlif sinif 
və qrupları birləşdirə bilərlər. Buda öz növbəsində, 
etnik nəzəriyyəni, hətta ziyalılar kütləni biraz da 
olsa siyasi arenaya cəlb etmək istəyəndə 
“siniflərarası” və “populist” tonda daha qabarıq 
edir. Bu isə etnik konsepsiyanın daha da sinifdaxili 
və populist olmağa gətirib çıxardır. Buna görə də, 
milli (xalq) səfərbərlik etnik nəzəriyyədə faktiki də 
olmasa, əsas əxlaqi və ritorik rolu oynayır.  

Amerikalı professor L.Qrinfeldin fıkrincə, 
isə “xalqın əsas xarakteristikası onun millət ki-
minin təyin edilməsidir və müasir mənada milli 
kimlik "xalqa" mənsub olmaqdan irəli gələn 
kimlikdir. Bu qayda ilə yenidən təyin edilmiş 
"xalqın" hər bir nümayəndəsi onun ali, elitar ma-
hiyyətinə mənsubdur və məhz bunun nəticəsində 
stratifikasiyaya məruz qalmış milli əhali mahiy-
yət etibarilə yekcins, sinfi və status fərqləri isə 
süni fərqlər kimi qəbul edilir. Bu prinsip hər bir 
millətin millətçiliyinin əsasını təşkil edir və təs-
diqləyir ki, onları eyni bir fenomenin ifadəsi he-
sab etmək olar" (9, 11-12).Millətçiliyin mərkə-
zində millət anlayışı durur və özündə millət 
üzvlərinin öz milli şəxsiyyətini qoruma hərəkət-
lərini və millət üzvlərinin siyasi müstəqillik əldə 
etmək fəaliyyətlərini əks etdirir (5). 
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Lakin, elə xalqlar var ki, etnik köklərinə 
dəyər vermir. Bunu üç səbəblə izah etmək olar. 
Birincisi, tarixi baxımdan ilkin mövcud xalqlar 
tarixi etnik kökləri üzərində formalaşıb və onlar 
güc və mədəni nüfuz baxımından bir çox bölgə-
lərdə xalqların formalaşması üçün model rolunu 
oynayır. İkincisi, etnik model sosial olaraq daha 
məhsuldardır. Və nəhayət üçüncü, etnik kökləri 
olmadan millət parçalanar. Yəni, nəticə etibarı 
ilə bu üç amil millətin formalaşmasına mühüm 
təsir edir. Bəşəriyyətin millətlərə ayrılması və 
bütün dünyada milli kimliyin davam edən gücü 
isə bizə həm aşkar təhlükə (qlobal təhlükəsizlik 
sisteminin qeyri-sabit hala gəlməsi, hər yerdə 
etnik münaqişələrin sürətlə artması və kəskinləş-
məsi, “həzm edilməyən” azlıqların daha böyük 
milli homogenlik naminə təqib olunması, zorakı 
gücün haqlı görülməsi, əvvəlki dövrlərdən daha 
deniş miqyasda etnosid və genosid), həm də 
ümid vəd edir. L.Qrinfeld demokratiya və millət-
çilik arsında əlaqəni belə şərh edir “Demokratiya 
millət hissi ilə bərabər yaranmışdır. Demokratiya 
və millətçilik daxilən öz aralarında bağlıdır və bu 
dərin əlaqədən kənarda onları tam başa düşmək 
olmaz. Millətçilik demokratiyanın dünyaya ilk 
dəfə "millət" ideyasında gizlənmiş şəkildə gəldi-
yi forma olmuşdur. Millətçilik əvvəlcə demokra-
tiya kimi inkişaf etmişdir: bu cür inkişaf üçün şə-
rait olan yerdə bu iki anlayış eyniləşmişdir. 
Lakin müxtəlif ölkələrdə millətçilik yayıldıqca 
və milli ideyada xalqın hakimiyyətinin aliliyinə 
deyil, onun müstəsnalığına istinad edilməsi ilə 
əlaqədar milli və demokratik prinsiplərin əzəli 
eyniliyi itirilmişdir”. Qeyd olunan fikir belə bir 
məqamı açıqlayır ki, demokratiyam ixrac etmək 
olmaz (9, 11-12,14). 

Millətçi layihələrdə milli kimlik və fərdlə-
rin ona münasibəti əsas element hesab olunur. 
Bu mədəni fərqliliyə qədər gətirib çıxara bilər. 
Millətçilik neqativ və pozitiv tərəfləri ilə səciy-
yələnir. 

Qərbdə millətçilik termini xüsusən etnik 
cəhətdən çox olan ərazilərdə terrora, qeyri – 
stabilliyə şərait yaradır. Millətçilik milləti bütün 
siyasi proseslərin obyektinə çevirən doktrinadır. 
Milli kimlik isə humanist dəyərlərin ölçüsüdür. 

1900- cu ildən əvvəl Anadolu sakinləri ümumi 
türk kimliyi anlayışından xəbərsiz idilər. Belə ki, 
onlar üçün tayfa, kənd və ya regionun yerli kim-
liyi hakim Osmanlı və İslam kimliyindən daha 
çox vacib idi. Eyni fikri Karpat dərələrinin 
slovak sakinləri üçün də demək olar. Onlar üçün 
vahid tarixi köklər, paylaşılan xatirələr, həmrəy-
lik və vətən anlayışını əks etdirən ümumi mif 
mövcud deyildi. Fransa inqilabı zamanı millətçi-
lik vahid insanlıq ideyası ilə əvəzlənmişdi.  

Millətçiliyi münaqişələr yaratmasını əsas 
tutaraq onun ziyanlı olduğu fikri mövcuddur. 
Əgər millətçilik etnomorkəzçi, təcavüzkar, şovi-
nist xarakter kəsb etsə və nəzarətdən çıxsa, çox 
təhlükəli ola bilər (ksenofobiya, dağıdıcı milli 
separatçılıq, şovinizm, milli təkəbbür və s.). 
Millətçilik özlüyündə hal-hazırki zamanın ende-
mik sabitsizliyinə, münaqişəsinə və şiddətinə ca-
vabdeh olmasa da onun başlıca səbəblər arasında 
və ya müşayiət edici rolda olması nəzərə çar-
pacaq dərəcədə təkrar baş verir. 

 Lakin, əksər hallarda etnik milli şüur çox 
vaxt müsbət, birləşdirici impulsa malik olur. Mə-
dəni azlıqların müdafiəsi, itirilmiş tarixi ədəbiy-
yatların bərpası, iqtisadi yüksəlişə nail olmaq, 
kollektiv səfərbərlik, “demokratiya” və “mədə-
niyyət”ə birləşməyin və ya yenidən qoşulmağın 
qəbul edilmiş şəkli, sosial həmrəylik və həmçi-
nin günümüzdə kütləvi razılığa hökm edən və 
kütləvi həyacanı ortaya çıxaran siyasi həmrəyli-
yin yeganə təsəvvür şəklini və məntiqi açıqlama-
sını verməsi və s. milliyyətçiliyin pozitiv tərəflə-
rinə misal kimi göstərmək olar. Millətçilik ide-
ologiya olmaqla yanaşı həm də dövlət təcrübəsi-
dir (məsələn Yaponiya təcrübəsi).Lakin bütün-
lükdə, yeni iqtisadi, siyasi və mədəni qüvvələrin 
güclü trans-milli nüfuzu və onların yaratdığı 
müxtəlif növ qlobal qarşılıqlı asılılıqlar qloballa-
şan müasir dünyada millət çərçivəsini aşmaq və 
millətçiliyin digəri ilə zəif əvəz olunma imkanla-
rını aradan qaldıra bilmir. 

 Müasir dövrdə milli kimlik axtarışının 
millətçilik mövqeyindən öz həllini millətin yeni 
kollektiv mədəni kimlik anlayışı çərçivəsində 
tapması müsbət haldır. Belə ki, fərdlər öz 
kimliklərini mədəni birlik vasitəsilə tapır və 
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beləliklə də, onlar siyasi cəmiyyətin bərabərhü-
quqlu vətəndaşına çevrilirlər.Nəticə etibarı ilə 
demək olar ki, əksər insanlar özlərini milləti illə 
tanıtmağa davam etdirir. Çünki, bu zaman onlar 
özünəməxsus tarixvə öz şanlı dövrlərini yarat-
maqla xüsusi tale təqdim edir, bu ehtiyacların di-

gər növün özünü tanıtma formaları tərəfindən 
qarşılanmadığı müddətcə millət öz millətçiliyi 
ilə, istər rədd edilmiş, istərsə də tanınmış olsun, 
istər sıxışdırılmış istərsə də azad olsun, növbəti 
əsrdə də davamlı olaraq öz əsas mədəni və siyasi 
kimlikləri ilə təmin etməyə davam edəcəkdir.
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The article examines the problems that are 
considered key factors in the process of national 
development, national identity, interests, and 
multiculturalism. The system features and main 
components of national identity, as well as 
national culture entering into this notion, ethnic 
peculiarities and other moral imperatives are 

analyzed in the article. The individual, colle-
ctive, cultural, social, political, economic and 
gender identity are considered, as well as 
concepts such as national identity and national 
characteristics, ethnicity, nationalism, and the 
links between them are elucidated. 

В статье исследуются проблемы, счи-
тающиеся основными факторами в процессе 
национального развития национальная при-
надлежность, интересы и многокультурие. 
Анализируются также системные особеннос-
ти и основные компоненты национальной 
принадлежности, а также входящие в это 
понятие национальная культура, этнические 

особенности и другие моральные императи-
вы. Рассматриваются  индивидуальная, кол-
лективная, культурная, социальная, полити-
ческая, экономическая и гендерная принад-
лежности, разбираются такие понятия, как 
национальная принадлежность и националь-
ная особенность, национальность, национа-
лизм, а также связи между ними. 

 
 
 
 
 
 

Ibragimova Gulzar

THE PROBLEM OF NATIONAL IDENTITY: CONTEMPORARY ASPECTS AND 
APPROACHES 

 
SUMMARY 

 

Ибрагимова  Гюльзар

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ И 
ПОДХОДЫ 

 
РЕЗЮМЕ 

 

 
İbrahimova Gülzar İsaxan qızı – siyasi elmlər doktoru, AMEA 
İnsan Hüqüqları İnstitutu. 
 
Məqalə t.ü.e.d. Vəkil Həsənov və  t.ü.f.d. Dilavər Əzimlinin müsbət 
rəyləri, “Tarix və Gerçəklik” jurnalının redaksiya heyətinin 3 
oktyabr 2012-ci il 6 saylı protokolunun qərarına əsasən çap olunur. 



AZƏRBAYCAN TARİX QURUMU – TARİX VƏ GERÇƏKLİK – 2012 
 

THE HISTORY & REALITY – 2012 
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ – 2012 

 

123

 
 
 
 
 
 
 
 

AZƏRBAYCAN-POLŞA RƏSMİ ƏLAQƏLƏRİNİN 542 İLLİK TARİXİ VAR 
 
 

RAİSƏ CƏFƏROVA
   

Açar sözlər: Azərbaycan, Polşa, tarixi əlaqələr, müstəmləkə siyasəti, Yozef Qoslavski   

 
Key words:  Azerbaijan, Poland, historical relationship, colonial policy, Joseph Koslavsky

  
Ключевые слова: Азербайджан, Польша, исторические связи, колониальная политика, Жозеф   

Козлавский    

Həm Azərbaycanın, həm də Polşanın yer-
ləşdiyi ərazi strateji cəhətdən çox əlverişli oldu-
ğu üçün onlar arasında əlaqələrin qurulması tari-
xi zərurətə çevrilmişdi. Belə ki, Azərbaycan Ipək 
yolunun üzərində yerləşdiyi üçün Avropanın hər 
yerindən, o cümlədən, Polşadan Şərqə gələn ta-
cirlər, səyyahlar, diplomatlar, elm adamları 
Azərbaycandan keçib getmişlər. 

Erkən orta əsrlərdə Polşada Azərbaycan ipə-
yi xeyli məşhur idi. Polyak müəlliflərindən Yan 
Dluqoşun və Mexovlu Matseyin qeydlərindən 
həmin dövrdə Polşa ilə Azərbaycan arasında ticarət 
əlaqələrinin mütəmadi xarakter daşıdığı məlum 
olur. Azərbaycandan Polşaya əsasən xalçalar, ipək-
dən hazırlanmış qadın baş örtükləri (kəlağayılar), 
şərq silahları, Qarabağ atları, zəfəran aparılmış, 
oradan Azərbaycana isə kəhrəba və müxtəlif növ 
odlu silahlar gətirilmişdi [6. 282] 

Polşa-Azərbaycan əlaqələrinə dair faktlara 
daha çox XV-XVI əsrlərə aid mənbələrdə rast 
gəlinir. Bu da təsadüfi deyildi. Belə ki, həmin 
dövrdə artıq həm Polşada, həm də Azərbaycanda 
mərkəzləşmiş dövlətlər yaranmışdı.  

1471-1473-cü illərdə Venesiya respublikası-
nın Ağqoyunlu sarayında səfiri olmuş diplomat 
Katerina Zeno 1473-cü il avqustun 18-də Ağqo-
yunlu elçisi kimi Uzun Həsənin məktubunu Polşa 

kralı IV Kazimirə (1417-1492) çatdırmışdı. Kateri-
na Zeno bu barədəöz qeydlərində yazırdı: “Polşa 
kralı mənim Ağqoyunlu dövləti və Uzun Həsən 
haqqında danışdıqlarımı böyük maraqla və diqqətlə 
dinlədi, lakin Macarıstanla müharibə etdiyinə və 
türklərlə ittifaqda olduğuna görə, müsbət cavab 
verə bilməyəcəyinə təəssüfləndi” [7. s.130] 

XVI əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvi 
dövləti yarandıqdan sonra Azərbaycanın Avropa 
ölkələri ilə əlaqələri daha intensiv xarakter aldı. 
Belə ki, Osmanlı Türkiyəsinin Avropaya hücumu 
genişləndirməsi ilk növbədə Polşa, Macarıstan, 
Almaniya, Avstriya, İtaliya üçün ciddi təhlükə 
törədirdi. Məhz bu hadisəosmanlı əleyhinə koali-
siyasının yaradılması üçün qeyd olunan döv-
lətlərlə Səfəvilər arasında diplomatik danışıqlara 
rəvac vermişdi. 

1599-cu ilin mayında I Şah Abbasın Hü-
seynəli bəy Bayatın başçılığı ilə Avropaya 
göndərdiyi “Böyük elçilik” Almaniya, İngiltərə, 
Fransa kralları ilə yanaşı Polşa və Skandinaviya 
ölkələrinin hökmdarları ilə dədanışıqlar aparmış-
dı. [3. S.189] 

XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin əvvəllə-
rində Rusiyanın yeritdiyi müstəmləkə siyasəti 
nəticəsində Polşa krallığı və Şimali Azərbaycan 
bu imperiyanın tərkibinə daxil edildi. Çar Rusi-
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yasının hakimiyyəti dövründə polyakların bir 
qismi Azərbaycanda hərbi xidmət keçirdi. Daha 
sonra Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan 
Polşa vətənpərvərlərinin sürgün yeri olmuşdur. 
Belə ki, Rusiya işğalı ilə barışmayan polyak 
xalqı XIX yüzillik boyu dəfələrlə üsyan qaldır-
mış, hər dəfə də bu üsyanlar çar hökuməti tərə-
findən qan içərisində boğulmuşdu. Lakin, Azər-
baycana sürgün olunan polyaklar burada rəğbətlə 
qarşılanmış və özlərinə sığınacaq tapmışdılar. 
Çarizmin əsarətinə qarşı mübarizə bu iki xalqı 
yaxınlaşdırmış və doğmalaşdırmışdı. 

XIX əsrin 40-50-ci illərində Azərbaycan-
da təxminən bir neçə min polyak yaşayırdı. Polşa 
ictimaiyyəti əsasən yüksək təhsilli insanlardan 
təşkil olunduğundan onlar Azərbaycanın da inki-
şafında silinməz izlər buraxmışlar. Polşa me-
marları müasir Azərbaycan memarlığının inkişa-
fında çox böyük xidmətlər göstərmişlər. Bunlar-
dan Yevgeni Skibinski, Yuzef Qoslavski, Kazi-
mir Skureviç, Ploşko, Kriştaloviç, Zaleski, Ko-
şinski və digərlərini misal göstərmək olar. Me-
mar Yevgeni Skibinski50 binanın, o cümlədən 
iqamətgahların, villaların və şərq üslublu dəmir 
yolu binası kimi dövlət binalarının vəTağıyevin 
inşa etdirdiyi teatr binasının layihələrini hazır-
lamışdır. 

1892-ci ildə memar Yozef Qoslavski 
(1865-1904) Bakı şəhərinin baş memarı vəzifəsi-
nə yüksəldildi. Həm Şərq, həm də Qərb memar-
lıq üslubuna yaxşı bələd olan memar öz əsərlə-
rində hər iki üslubun maraqlı sintezini əks etdir-
mişdi. Qoslavskinin yaradıcılığının özünəməx-
susluğu məhz bundadır.1891-ci ildə ona 
Müqəddəs Aleksandr Nevski Kilsəsini tikmək 
tapşırıldı, o həmçinin Bakı Bələdiyyə Şurası 
"Baksovet"in və mesenant Tağıyevin sarayının 
da layihəsini çəkmişdir.[ 19. s.180 ] 

Digər Polşalı memar Kazimir Skure-
viç (1866-1950) çoxsaylı ictimai binaların, o 
cümlədən, Milli Bankın binasınınlayihəsinin 
(1897-1899) müəllifi idi. Memar Yozef Ploşko 
yanğın idarəsinin (1899), Azərbaycan Milli Elm-
lər Akademiyasının binasının (1908), Yeni Avro-
pa mehmanxanasının, milyoner M.Muxtarovun 
evinin və Müqəddəs Mariya Katolik Kilsəsinın 

(1909-1912) binalarının layihələrini çəkmiş və 
həyata keçirmişdir.[19. s.206 ] 

XIX yüzilliyin sonu-XX yüzilliyin əvvəllə-
rində Azərbaycanda işləmiş geoloqlardan V.Xo-
roşevski, K.İ.Boqlanoviç, S.Zuber, bioloqlardan 
B.Dombronski, V.Piqlinski, D.İzmail-Kova-
levskini misal göstərmək olar. Uzun müddət 
Bakı quberniyasının zərgərlik məmulatları üzrə 
baş əyarı olmuş, Azərbaycanın zərgərlik nümu-
nələrini 1900-cü ildə Parisdə keçirilmiş Ümum-
dünya sərgisinə çıxarmış V.Zqlenitski də milliy-
yətcə polyak idi. 

Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafmda 
da polyak neftçilərinin xidmətləri böyükdür. 
Belə ki, Zqlenitski Xəzər dənizində (dünyada ilk 
dəfə) neft çıxarılmasının layihəsini vermiş, P. 
Pototski isə bu layihənin həyata keçirilməsində 
iştirak etmişdir.[23. s.3 ] 

Azərbaycana köçürülmüş və ya köçüb 
gəlmiş polyaklar əsasən Bakıda yaşayırdılar. 
1913-cü il məlumatına görə, təkcə Bakıda 2183 
nəfər polyak yaşayırdı. Hətta 1909-cu ildə 
Bakıda “Polşa evi” tikilmişdi.[23.s.2] 

Azərbaycan-Polşa ədəbi əlaqələrinin tarixi 
XIX yüzilliyin əvvəllərindən başlanır. Azərbay-
can ədəbiyyatında yeni tipli bədii nəsrin banisi 
olmuş İ.Qutqaşınlının “Rəşid bəy və Səadət xa-
nım” hekayəsi 1835-ci ildə Varşavada nəşr olun-
muşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında dramaturgi-
yanın banisi M.F. Axundov polyak qızı Vandaya 
xüsusi şeir həsr etmişdi. Qafqaza sürgün edilmiş 
polyak inqilabçısı və şairi T. Zablotski A.A. 
Bakıxanovla tanış olmuş, onun ”Gülüstani-İrəm” 
əsərinin bəzi hissələrini, Azərbaycan xalq şerinin 
bir sıra nümunələrini, “Koroğlu” dastanının bəzi 
hissələrini polyak dilinə tərçümə etmişdir. XIX 
yüzilliyin sonlarında polyak ədəbiyyatında Azər-
baycan mövzusuna maraq olduqca güclənmişdi. 
Bu qəbildən olan əsərlərə V. Bodviçin “Bakı 
haqqında oçerkləri”ni, C. Jeromskinin “Yaz qa-
bağı povestini”ni, H.Sengeviçin “Çalğıçı Yanko” 
hekayələr kitabını, “Çörək dalınca” povestini, J. 
Tuvimin “Şeirlər” kitabını və başqalarını misal 
göstərmək olar.[15. s.160] 

Birinci Dünya müharibəsindən sonra pol-
yaklar Polşadan deportasiya olunarkən on min-
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lərlə insan Azərbaycana gəlir.28 may1918-ci ildə 
Şərqdə ilk Demokratik Cümhuriyyət olan Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Polşa Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətini do-fakto tanıyan 
ölkələrdən biri olmuşdur. Çox təssüflər olsun ki, 
cəmi 23 ay yaşayan bu dövlət1920-ci ildə Sovet 
Rusiyası tərəfindən işğal olundu. Bu işğal nəticə-
sindəAzərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ən ta-
nınmış simaları və onların tərəfdarları kütləvi 
surətdə repressiyalara məruz qaldılar. Onlar bu 
təqiblərdən, repressiyalardan xilas olmaq və öz 
mübarizələrini davam etdirmək üçün Türkiyəyə, 
oradan isə bir çox Avropa ölkələrinə mühacirət 
etmişlər. Polşada məskunlaşan belə mühacirlər-
dən Mirzə Bala Məmmədzadəni, M.Ə.Rəsulza-
dəni və başqalarını misal göstərə bilərik. 
M.Ə.Rəsulzadə 1938-ci ildən Polşa hökumətində 
məsləhətçi işləmiş, bir il sonra Varşavada polyak 
dilində “Azərbaycan istiqlal mübarizəsi”kitabını 
çap etdirmişdir (15. s.88).O,polyak mənşəli qa-
dınla ailə qurmuşdu.M.Ə.Rəsulzadə Polşadakı 
Azərbaycan mühacirətini təşkilatlandırmış və 
hətta marşal Y.Plisudski ilə yazışmış, azərbay-
canlı hərbi mühacirlərin polyak ordusunda xid-
mət etməsi ilə bağlı razılıq əldə olunmuş və çox 
keçmədən reallaşdırılmışdı. 

Azərbaycan mühacirlərinin Polşadakı fə-
aliyyəti Polşa hakimiyyət orqanları tərəfindən 
dəstəklənirdi. 1936-cı ildə Varşavada Milli Azər-
baycan Müsavat firqəsinin III qurultayının ke-
çirilməsi, qurultayın materiallarının nəşr edilərək 
Avropadakı mühacirlər arasında geniş yayılması 
faktları bunu təstiq edir.[3. s.189] 

M.Ə.Rəsulzadə,Ə.Topçubaşov və 
M.Vəkilinin Plisudski hökuməti ilə yazışmaları, 
Polşa dövlətinin mühacirətə dəstəyini təsdiqlə-
yən bir sıra sənədlər hələ dəPolşa Respublikası-
nın Dövlət Axivində qorunub saxlanılır. M.Rə-
sulzadənin rəhbərliyi ilə nəşr olunan “Prometey” 
jurnalının bütün nömrələri Varşavada Dövlət 
kitabxanasında saxlanılır. Hətta II dünya müha-
ribəsinin başlanması və Polşanın Hitler Alma-
niyası tərəfindən işğalı polyakların azərbaycan-
lılarla münasibətini dəyişməmişdi. Azərbaycan-
lılar da öz növbəsində Polşada partizan və mü-
qavimət hərəkatında yaxından iştirak edirdilər.Belə 

azərbaycanlılardan biri də Vali Bəy Yadiga-
rov olmuşdur. 2005-ci il martın 31-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İ.Əliyev Polşaya rəsmi 
səfəri zamanı Varşavada Varşava Müqavimət 
Hərəkatının tərkibində döyüşərək həlak olmuş 
azərbaycanlı zabitlərın xatirə lövhəsini açdı. 
Polyak generalı Matsey Sulkeviçin Cümhuriyyət 
dövründə Azərbaycan ordusunun Baş Qərargah 
rəisi olmasını qeyd etmək yerinə düşərdi.[ ] 

Azərbaycanlıların Polşaya mühacirəti II 
Dünya müharibəsi illərində nəzərə çarpacaq 
dərəcədə artdı (14. s.58). Həmin illərdə Polşada 
məskunlaşan azərbaycanlıların bir hissəsinin 
milliyyətinin rus, türk və iranlı kimi qeydə 
alınması burada yaşayan azərbaycanlıların sayı-
nın dəqiq hesablanmasına maneə törədirdi.  

SSRİ-nin süqutundan sonra Azərbaycan 
və Polşa respublikaları arasında əlaqələr yeni 
müstəvidə və daha dinamik şəkildə inkişaf 
etməyə başladı. 1991-ci il dekabrın 27-də Polşa 
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı (5. s. 167). 
İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr qurulması 
isə 1992-ci il fevralın 21-nə təsadüf edir.26-28 
avqust 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyev ilk dəfə Polşa Respub-
likasının Prezidenti Aleksandr Kvasnevskinin 
dəvətilə Polşada rəsmi səfərdə olmuşdur. Səfər 
zamanı prezidentlər ikitərəfli münasibətlərin in-
kişaf etdirilməsi, beynəlxalq aləmdə vəziyyət ba-
rədə müzakirələr aparmışdılar. Səfər zamam iki 
ölkə arasmda siyasi, iqtisadi, hüquq, mədəniyyət, 
elm və turizm sahələrində əməkdaşlığa zəmin 
yaradan bir sıra hüquqi sənədlər imzalanmışdır. 
1998-ci ildə Polşanın Bakıda səfirliyi açılmışdır. 
27-29 oktyabrın 1999-cu il tarixində Polşa Prezi-
denti Aleksandr Kavsnevski Azərbaycan Prezi-
denti Heydər Əliyevin dəvətilə Azərbaycanda ilk 
rəsmi səfərdə olmuıdur.İlham Əliyevin preziden-
tliyi dövründə Azərbaycan-Polşa münasibətləri 
yeni müstəviyə keçərək daha da inkişaf etmişdir. 
Belə ki, bu dövrdə də ölkə prezidentlərinin qarşı-
lıqlı səfərləri olmuş və iki ölkə arasında mühüm 
sazişlər imzalanmış, bu səfərlər Azərbaycan-Pol-
şa əlaqələrinin inkişafına yeni zəmin yaratmışdır 
[11. s.3 ]. Polşada yaşayan azərbaycanlıların sayı 
təqribən 15000-nə yaxındır. Azərbaycanlılar əsa-
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sən Varşava, Qdansk, Plotsk və digər şəhərlərdə 
məskunlaşıblar. Son zamanlar Polşa universitet-
lərində təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbə-
lərin sayı artmaqdadır. Polşanın ali təhsil müəssi-
sələrində minə yaxın azərbaycanlı tələbə təhsil 
alır. Avropa ölkəsi üçün belə yüksək rəqəmin ər-
səyə gəlməsinin iki əsas səbəbi vardır: birincisi, 
Polşa Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası 
arasında olan isti münasibətlər, ikincisi isə bur-
ada azərbaycanlı tələbələr üçün təhsil haqqının 
başqa Avropa ölkələrinə nisbətən aşağı (təxmi-
nən 2 - 4.5 min dollar) olmasıdır. Polşa milləti-
nin azərbaycanlılara olan səmimi münasibəti 
azərbaycanlı tələbələrin burada rahat yaşaması 
üçün zəmin yaradır.[22. s.1 ] 

Polşada Azərbaycan tarixinin, mədəniy-
yətinin və incəsənətinin tanıdılması,Azərbaycan-
Ermənistan, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı 
həqiqətlərin işıqlandırılması istiqamətində dias-
porumuz tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata ke-
çirilmişdir(8. s.236). 

 

Beləliklə, Azərbaycan-Polşa münasibətlə-
rinin orta əsrlərin erkən çağlarından başlanan ta-
rixi inkişaf yolu zaman-zaman müxtəlif sınaqlara 
və sarsıntılara məruz qalsa da, heç zaman qırıl-
mamışdı.Xalqlarımız arasındakı bu dostluq əla-
qələri Polşa üçün Şərqin, Azərbaycan üçün isə 
Qərbin nailiyyətlərinin daşıyıcısı olmuşdur.  

Diplomatik əlaqələrin qurulmasından 
ötən 542 il (1472-2014)və xüsusən son 20 il ər-
zində Azərbaycan-Polşa əlaqələri inkişaf edərək, 
hər iki xalqın tarixinə dəyərli səhifələr əlavə et-
mişdir. Ölkələrimiz arasında münasibətlər strate-
ji əməkdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməkdədir. 
NATO, Avropa Birliyi və digər nüfuzlu beynəl-
xalq təşkilatların üzvü olan Polşa ilə mövcud əla-
qələrin daha da genişləndirilməsi Azərbaycan 
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Polşa Ermənis-
tan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllində problemin Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yü və suverenliyi çərçivəsində, beynəlxalq hüquq 
normaları əsasında nizamlanması mövqeyindən 
çıxış edir. 
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As the area of both Azerbaijan and Poland is 
very favorable for the strategic cooperation it 
had become a historical necessity to establish 
relations between them. So, due to the location 
of Azerbaijan on the Silk Road, the merchants, 
travelers, diplomats and scientists from all over 
Europe, including Poland used to go to the East 
through Azerbaijan. In early medieval ages the 
Azerbaijani silk was very popular in Poland. It 

appears from the Polish authors’ Jan Dluqos and 
Mekhovlu Matsey’s records that at that time, 
trade relations between Poland and Azerbaijan 
were regular. Mainly rugs, silk made women’s 
shawls (silky headgear), the east weapons, 
Garabagh horses and saffron were taken from 
Azerbaijan to Poland, instead amber and various 
types of firearms were brought from there. 

Азербайджан располагается на Великом 
Щёлковом пути и связи с этим купцы, путе-
шественники, дипломаты и учёные со всей 
Европы, в том числе и из Польши проходили 
через нашу страну. Несмотря на то что исто-
рическая развития Азербайджано-Польских 
отношения, которые начались с раннего сред-

невековья и подвергались разным испыта-
ниям и потрясениям не прекратились.  

Дружеские отношения между нашими 
народами стало своего рода носителями дос-
тижений из Запада в Азербайджан, из востока 
в Польшу. Со времен установления дипло-
матических отношений прошло 542 года 
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THE AZERBAIJAN-POLISH RELATIONSHIP HAS 542 YEARS’ HISTORY 
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(1472-2014). Все эти годы, в частности пос-
ледние 20 лет Азербайджано-Польские отно-
шенияразвиваясь добавили ценные страницы 

в историю обоих стран. Отношения между 
двумя странами поднимается на уровень 
стратегического партнёрство.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cəfərova Raisə Rəşid qızı - AMEA Tarix İnstitutunun dissertantı.  
 
Məqalə t.ü.e.d. Məryəm Seyidbəyli və t.ü.f.d. Ramiz Mustafayevin 
müsbət rəyləri, “Tarix və Gerçəklik” jurnalının redaksiya heyətinin 
3 oktyabr 2012-ci il 6 saylı protokolunun qərarına əsasən çap 
olunur. 
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 Социально-экономическое развитие 
Азербайджана в начале 90-х гг. XX в. Прохо-
дило в условиях переходного периода к ры-
ночным отношениям, имело свои специфи-
ческие особенности. С распадом СССР были 
нарушены хозяйственные связи. Не имея 
своей полноценной программы, Республика 
продолжала жить по программе комплексно-
го развития СССР. Финансовая система пере-
живала кризис, усилился товарный дефицит, 
директивно-административно-хозяйственные 
методы привели экономику Азербайджана в 
тяжелое состояние. Разрыв хозяйственных 
связей со стороны СНГ привел к падению 
объемов производства промышленной про-
дукции. Производственные мощности про-
мышленных предприятий использовались на 
25-30 %, потребность в сырье и материалах 
удовлетворялась лишь на 40 %.(1) 

 В 1991 г. Азербайджан впервые всту-
пил в новый год без государственного плата и 
бюджета республики. 

 С другой стороны, сложность переход-
ного периода для Азербайджана усугублялась 
агрессией со стороны Армении, оккупировав-
шей более чем 20 % территории Республики. 
Ущерб от агрессии оценивался в 16 млрд. 

долларов США (2). В результате более 1 млн. 
человек стали беженцами. Большая часть из 
них осела в Баку. На экономическом развитии 
Азербайджана сказалась транспортная блока-
да с севером. 

 Нестабильной была обстановка и 
внутри республики. Недостаточное внимание 
к нуждам людей со стороны руководства 
республики вызвало волну митингов, забасто-
вок, остановок производства, блокаду тран-
спорта, потерю дисциплины и организован-
ности. Все это дестабилизировало политичес-
кую обстановку в Азербайджане и влияло на 
усугубление кризисных явлений в экономике.  

 Особенно кризисным было положение 
в ведущих отраслях промышленности: маши-
ностроительной, электротехнической, нефте-
химической, легкой, пищевой и других. Эти 
отрасли больше других пострадали от разры-
ва хозяйственных связей в переходный пери-
од. Несмотря на некоторое увеличение коли-
чества предприятий (с 3540 до 3839) общий 
объем продукции с 1985 по 1990 гг. имел тен-
денцию к понижению: в топливной – на 84,2 
%, в нефтедобывающей отрасли на 89, в неф-
теперерабатывающей промышленности – 99,4 
%.(3) 
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В нефтяную и газовую промышленность 
длительное время не вкладывались средства 
для освоения нефтяных и газовых разработок, 
в результате чего стала падать добыча нефти. 
В 1992-1993 годах сократилось производство 
нефти на 8 %, природного газа – на 13,5 %.(4) 

Замедлилось развитие химических и 
нефтехимических отраслей. Объем промыш-
ленности продукции снизился до 85,4 %. В 
том числе: в химической – до 92,9 %, в нефте-
химической до 81, 1 %.(5) 

В то время как в других регионах эти 
отрасли развивались при участии западных 
фирм, в Азербайджане отрасли продолжали 
базироваться на отечественной технологии, 
что приводило к низким показателям. Многие 
годы не выполнялись планы таких крупных 
предприятий, как П/О «Синтезкаучук», П/О 
«Азерезинотехник», Бакинского шинзавода, 
Сумгаитского суперфосфатного и др. 

Все это дестабилизировало политичес-
кую обстановку в Азербайджане и влияло на 
усугубление кризисных явлений в экономике. 

30 августа 1991 года была принята 
Декларация, провозгласившая восстановле-
ние Государственной Независимости Азер-
байджанской Республики. 

18 октября 1991 г. Верховный Совет 
Азербайджанской Республики утвердил Кон-
ституционный акт « О Государственной Неза-
висимости Азербайджанской Республики». 

С приобретением независимости Азер-
байджан встал на путь политических и демог-
рафических преобразований в обществе, пос-
троения правового государства с многопар-
тийной политической системой, обеспечи-
вающей основные права и свободу личности.  

29 декабря 1991 года был проведен всена-
родный референдум по государственной неза-
висимости Азербайджана. В референдуме 
приняло участие 95 % избирателей. Из них 93 
% проголосовало за независимость республи-
ки.(6) 

 Открылся новый этап развития про-
гресса в Азербайджане во всех сферах эконо-
мики, и в частности, в промышленности. 

В первый же год обретения независи-
мости встали новые, сложные проблемы, ко-
торые необходимо было решать: глубокий 
политический кризис, угроза гражданской 
войны, попытка государственного переворо-
та, расхищение государственной собствен-
ности и множество других. 

 Первый этап после восстановления не-
зависимости (1991-1995 гг.) характеризуется 
как крайне негативный: шел процесс гипе-
ринфляции развития неконтролируемой эко-
номики, спад производства, увеличение числа 
безработных, снижение жизненного уровня 
населения и др. Развал финансово-банковс-
кой системы усугублял сложившуюся си-
туацию. Все эти объективные и субъективные 
факторы серьезно влияли на развитие кризис-
ных явлений. 

Тяжелое положение сложилось в веду-
щей отрасли экономики – нефтяной и газо-
вой. Резко сократилась добыча нефти в 1992-
1993 гг., что было связано с отсутствием 
средств для освоения нефтяных и газовых 
разработок. Так, добыча нефти сократилась 
на 3 млн. тонн, газа – на 3,1 млрд. куб. м. (7) 
Наблюдался спад в развитии химической и 
нефтехимической отраслях, в металлургичес-
ком комплексе. Почти была приостановлена 
добыча железной руды на крупном горно-
обогатительном комбинате в Дашкесане. 

 Кризисные явления, имевшие место 
почти во всех отраслях промышленности пе-
риода перехода к рыночной экономике, тор-
мозили экономическое развитие Азербай-
джанской Республики. В 1991-1995 годы наб-
людалось ежегодное снижение промышлен-
ного производства с 100,3 % до 52,5 % или в 
1,9 раза. Инфляция возросла в 2,1 раза, зара-
ботная плата снизилась с 78,9 % до 13,9 %, 
жизненный уровень населения к концу 1995 
г. упал в 3,5 раза. Инвестиции ко всем источ-
никам финансирования снизились с 79 % до 
44,8 %. (8) 

 Руководство республики искало выход 
из создавшегося положения. Правительством 
Азербайджана в целях налаживания полити-
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ческой и экономической стабильности, были 
предприняты определенные шаги. Так, при 
Кабинете Министров Азербайджанской Рес-
публики в мае 1993 г. был создан Центр эко-
номической политики и международного сот-
рудничества Кабинета Министров Азербай-
джанской Республики.(9) 

 Новый этап в стратегии экономичес-
ких реформ в Азербайджане связан с возвра-
щением к руководству страной Г.А.Алиева. 3 
октября 1993 г. Г.А.Алиев был избран Прези-
дентом Азербайджанской Республики. 

 Гейдар Алирза оглы Алиев вошел в 
современную историю как созидатель, рефор-
матор, как опытный политический деятель, 
получивший широкое международное приз-
нание. 14 лет руководя Азербайджанской Рес-
публикой, был автором многих программ, 
реализация которых привела к многочислен-
ным экономическим преобразованиям. Пре-
зидентом Азербайджана была выработана 
Новая Программа по защите независимости и 
укрепления государственности страны, по 
созданию новой государственной структуры, 
новой экономической и социальной полити-
ки. За короткий период Гейдару Алиеву уда-
лось предотвратить военные действия в Кара-
бахе, подавить попытки государственного пе-
реворота, изолировать наиболее экстремисс-
тски и националистически настроенных лиде-
ров, навести порядок в правоохранительных 
органах и решить множество других важных 
вопросов. 

 В 1994 году в республике наметилась 
относительная стабильность в политическом 
и психологическом отношении, что позволи-
ло подготовить почву для проведения новых 
экономических реформ. Под непосредствен-
ным руководством и участием Президента 
Гейдара Алиева, был взят курс на разработку 
стратегической программы по проблемам 
экономического, в том числе и промышлен-
ного развития страны. Осуществление нового 
курса проходило в сложных условиях пере-
ходного периода к рыночной экономике. В 
этот период в мире начал развиваться про-

цесс глобализации. Глобализация стала ре-
альным аспектом современной мировой сис-
темы, одной из наиболее влиятельных сил, 
определяющих дальнейший ход развития 
планеты, затрагивала все области обществен-
ной жизни – экономику, политику, связанную 
со стратегическими интересами страны, она  
стала играть важную роль в реструктуриза-
ции экономики, т.е. осуществление организа-
ционно – правовых экономических мер, нап-
равленных на изменение структуры пред-
приятия, его управления, форм собственнос-
ти, организационно-правовых форм, способ-
ных оздоровить финансовую систему, увели-
чить конкурентоспособность продукции, 
повысить эффективность производства (10). 

Новая экономическая стратегия незави-
симого Азербайджана, выдвинутая Гейдаром 
Алиевым, была направлена на постепенное 
изменение форм собственности, на построе-
ние экономики в свете новых рыночных от-
ношений. 

 В процессе формирования экономики 
одним из важнейших направлений в деятель-
ности правительства является реализация це-
ленаправленной политики по формированию 
и развитию предпринимательства. Сущес-
твенную роль в этом вопросе сыграл Указ 
Президента Г.Алиева от 28 сентября 2002 
года: «О пресечении вмешательства в разви-
тие предпринимательства», Указ закрепил 
основы частного сектора в Азербайджане. К 
началу 2000-х годов более 40 % доходов 
госбюджета формировалось за счет предп-
ринимательской деятельности.(11) Преобра-
зования и реформы, проводимые в экономи-
ке, позитивно сказались в этой области. 

 В начале ХХI в. было зарегистрировано 
более 40 тысяч честных хозяйств со статусом 
юридического лица, а число физических лиц, 
занимающихся предпринимательством, превы-
сило 100 тыс. человек. В малом предпринимА-
тельстве, приходящемся на долю промышлен-
ности 97,1 % падал на перерабатывающую 
промышленность, в акционерные предприятия 
были преобразованы 127 тысяч предприятий, 
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из них в промышленности республики функ-
ционировали 228 акционерных обществ, что 
составляло 17,9 % и они производили 13,8 % 
всей промышленной продукции. (12)  

 Определяя стратегию развития эконо-
мики, Г.Алиев неоднократно отмечал важ-
ность построения новой социально-ориенти-
рованной рыночной экономики. «Без разви-
тия экономики нет демократии, без демокра-
тии нет экономического развития…мы зак-
ладываем прочную основу для дальнейшей 
демократизации всего нашего общества».(13) 

12 ноября 1995 г. была принята Консти-
туция суверенного Азербайджана. Впервые 
на конституционном уровне были закреплены 
и утверждены такие цивильные нормы, как 
разделение власти, соблюдение прав челове-
ка, в том числе соблюдение прав предприни-
мательской деятельности и др. Были приняты 
более 1.000 законов и законодательных актов, 
такие как «Об основах экономической само-
стоятельности Азербайджанской Республи-
ки», «О предпринимательской деятельности», 
«О защите иностранных инвестиций», «Об ин-
вестиционной деятельности», «О собственнос-
ти», «О приватизации государственной собс-
твенности», «О защите прав потребителей», 
«О бюджетной системе», «О налогах» и др. 

Так, Закон о защите иностранных инвес-
тиций создал благоприятные условия для при-
влечения их в экономику республики. Процесс 
привлечения иностранных инвестиций возрос 
с середины 90-х годов. Удельный вес инвести-
ций в энергетику в 2001 г. составил 11,1 %, в 
1990 г.- 6,2 %, в топливной – 81,4 %, в 1990 г. - 
54,7 %, в металлургии – 2,7 %, в 1990 г. 33 %, 
в химии и нефтехимии – 0,2 %(3,7 %, в 
машиностроении и металлообработке 0,1 %). 
11,7 5, в легкой промышленности 0,05 % (3,7 
%), в пищевой 1,9 % (2,1 %).(14) 

Весь свой опыт, знания, умение налажи-
вать дипломатические контакты Г.Алиев нап-
равил на укрепление независимости Азербай-
джана, срочное решение экономических 
проблем. Важным звеном его политики об-
новления стал Закон «О предприятии», при-

нятый в июле 1994 года, определивший орга-
низационно-правовые нормы предприятий, 
действующих на территории республики. (15)  

Одним из магистральных направлений в 
политике правительства стала подготовка уп-
равленческих кадров, которые должны были 
в новых условиях оперативно реагировать на 
спрос производства, на новые требования ры-
ночной экономики. Особенно важное значе-
ние приобрел качественный аспект подготов-
ки кадров специалистов маркетинга – специа-
листов по управлению. Для подготовки кад-
ров были созданы школы бизнеса, курсы, 
учебные заведения. В них стало обучаться но-
вое поколение предпринимателей-бизнесме-
нов. Была создана международная школа биз-
неса при Бакинском институте социального 
управления и политологии.(16) 

В 1995 году была разработана первая 
краткосрочная экономическая программа по 
развитию промышленности. В 1996 году вто-
рая краткосрочная. Позже были приняты три 
ведущие государственные программы на 2000 
годы: - по сокращению бедности и эконо-
мическому росту на период 2003-2005 гг.; по 
социально-экономическому росту на период 
2004-2008 гг.; (17) Государственная инвести-
ционная программа на период 2005-2008 гг. (18) 

24 ноября 2003 г. Г.Алиев подписал 
Указ «О мерах по ускорению социально-эко-
номического развития в Азербайджанской 
Республике». 

11 февраля 2004 г. была утверждена 
Государственная Программа по социально-
экономическому развитию регионов Азербай-
джанской Республики на 2004-2008 гг.» Все 
эти программы предусматривали дальнейшее 
развитие промышленности для удовлетворе-
ния государственных и общественных нужд 
Азербайджана. 

1996 год открыл новую страницу ВТО-
рого этапа экономического развития Азер-
байджана. Под руководством Г.А.Алиева 
была создана прочная нормативно-правовая 
база демократического, светского и право-
вого государства, основой которого стала 
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Конституция Азербайджанской Республики. 
Под руководством Г.Алиева начали реа-

лизовываться правительственные программы, 
направленные на стабилизацию, структурные 
преобразования и восстановление экономики. 

Наличие месторождений нефти, газа, 
алунита, железа, водных ресурсов и других 
природных богатств, позволило Азербайджа-
ну вместе с иностранными инвесторами раз-
вивать политику совместного содружества, 
выдвигать новые проекты. 

Важное место в развитии всей экономи-
ки страны в целом, и нефтяной промышлен-
ности, в частности, сыграл «Контракт Века», 
разработанный при непосредственном учас-
тии и подписанный Г.А.Алиевым, несмотря 
на ожесточенное сопротивление извне. 

Во дворце «Гюлистан» в Баку, 20 сент-
ября 1994 г., подписанный 30-летний кон-
тракт между Государственной Нефтяной 
Компанией Азербайджана с консорциумом, в 
который вошли нефтяные компании США, 
Великобритании, Норвегии, России, Турции, 
Саудовской Аравии и Греции, предусматри-
вал совместную «добычу нефти и на нефтя-
ных месторождениях Азербайджанского сек-
тора Каспия («Азери», «Чыраг»), залежи в 
«Гюнашли». По контракту 80 % инвестиций 
приходится на консорциум, 80 % дохода от 
добычи нефти приходится на долю Азербай-
джана. Весь природный газ, добыча и доходы 
приходятся на долю Азербайджана. (18) 

Правительство приняло специальное 
постановление «О неотложных мерах, обес-
печивающих устойчивую работу энергетичес-
кого комплекса Азербайджанской Республи-
ки и экономию использования энергозапа-
сов». Инвесторы помогли в осуществлении 
планов Госконцерна «Азерэнержи». Начато 
было строительство Ордубадской ГЭС мощ-
ностью в 39 мВт, сооружение ГЭС – 12 мВт, 
Вайхирской ГЭС – 4,7 мВт, строительство на-
хичеванской теплоэлектростанции с установ-
кой энергоблоков – 35 мВт. В 2000 году было 
завершено перевооружение ГРЭС «Шимал» с 
установкой парогазового энергоблока, что 

позволило обеспечить дополнительную выра-
ботку 3,5 млрд. кВт (час электроэнергии).(19) 

В результате в 2004 г. Азербайджан стал 
производить больше электроэнергии – 21744 
квт. (20), чем Грузия и Армения. Несмотря на 
некоторые достижения в этой области, элек-
троэнергии не доставало для того, чтобы 
удовлетворить потребности экономики и на-
селения. 

В машиностроительной отрасли в 90-х 
гг. ХХ в. наблюдался процесс резкого паде-
ния технического уровня производимой про-
дукции, несоответствия ее с мировыми стан-
дартами. При помощи новых проектов, сов-
местно с инофирмами в машиностроении и 
электротехнической промышленности также 
был начат процесс экономико-технологичес-
кого обновления таких предприятий, как за-
вод бытовых кондиционеров, объединение 
«Электромаш», завод бытовых холодильни-
ков и др. 

По металлургической отрасли в 1993 г. 
была принята «Новая программа комплексно-
го развития металлургической промышлен-
ности Азербайджана до 2004 года». Эта прог-
рамма предусматривала ликвидацию кризис-
ных явлений, намечала реконструкцию гор-
но-обогатительного комбината в г. Дашкесан, 
строительство фабрики, установки цехов на 
п/о «Азербору» г. Сумгаит. В 1996 году вы-
шел Указ Президента Республики Г.Алиева 
«О передаче предприятий в управление ино-
странным компаниям». Так, после Указа даш-
кесанский комбинат был приватизированг и 
переименован в АО «Дашкесан Филизсафла-
гидирма», а в 2003 г. был продан компании 
Великобритании «Aldex ЛТД». 

Ведущее место в развитии черной ме-
таллургии занимает Сумгайытский трубопро-
катный завод (ныне п/о «Азербору»), являясь 
одним из крупных трубопрокатных заводов 
бывшего Союза. 

19 мая 1998 года вышел Указ Президен-
та Республики Г.Алиева «О передаче п/о 
«Азербору» в распоряжение Госкомимущест-
ва Азербайджанской республики».(21) На ос-
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новании Указа п/о «Азербору» было привати-
зировано британской компанией «Margol 
Ynvestment LTD» и др. 

Технологическая реконструкция косну-
лась и химической, и нефтехимической про-
мышленности. 

В 1992 году был создан Госконцерн 
«Азерихимия», который стал координировать 
работу химических предприятий, находящих-
ся в глубоком кризисе, активизировал работу 
научно-исследовательских институтов, заво-
дов. В результате принятых мер по развитию 
экономики Азербайджана достигнута была 
некоторая экономическая стабильность, сни-
жены инфляция, дефицит государственного 
бюджета, наблюдался рост на хозяйственном 
и отраслевом уровнях. Начала действовать 
новая программа перестройки всего промыш-
ленного производства. Оживился процесс 
реструктуризации промышленности. Улу-
чшились базовые показатели в промышлен-
ности – 6,9 %.(22) 

В рассматриваемый период расширился 
частный сектор. 

 В Азербайджане в 1996 году функцио-
нировало более 10 тысяч малых предприятий, 
около 80 тысяч частных коммерческих струк-
тур, более 100 коммерческих банков, 3,5 
тысячи кооперативов, 850 фермерских хоз-
яйств, 765 совместных предприятий с участ-
ием зарубежных инвесторов. (23) 

Если в 1996 г. функционировало 290 
компаний зарубежных стран, то в 1997 году 
их стало 500. В этих компаниях работало око-
ло 15 тыс. местного населения. (24) 

В январе 2000 года в Азербайджане 
функционировало 775 иностранных и совмес-
тных предприятий со среднегодовой числен-
ностью персонала 18677 человек, средне-
месячной зарплатой 1216,9 тыс. манатов. 

В октябре 2000 года в Азербайджане было 
зарегистрировано 1695 совместных предприя-
тий при участии иностранного кАпитала.(25) 

С провозглашением независимости 
Азербайджанская Республика стала самостоя-
тельным внешнеэкономическим субъектом на 

международной арене. Установив торговые 
отношения со 130 странами мира. 

В начале ХХI в. Азербайджанская Рес-
публика стала неотъемлемой составной час-
тью мирового сообщества, вступив в Совет 
Европы, стала членом ООН, Организации Бе-
зопасности и сотрудничества в Европе, Орга-
низации Исламской Конференции, СНГ, Ор-
ганизации Черноморского экономического 
сотрудничества, Международного валютного 
фонда, Всемирного банка, Европейского бан-
ка реконструкции и развития и других между-
народных организаций. (26) Азербайджан на-
ладил связи с такими странами, как Италия, 
Франция, Россия, Турция, Грузия, Израиль, 
Туркменистан, Иран, Сингапур, Хорватия, 
Великобритания, Германия, Украина, Китай, 
Нидерланды, США и др. 

В 1994-1999 годах в экономику Азер-
байджана было направлено инвестиций: 64 % 
- в нефтяной сектор, 12 % - в промышлен-
ность, 10 % - в строительный комплекс, 8 % - 
в сферу услуг и торговли, 2 % - в сферу тра-
нспорта и связи, 4 % - в другие сферы. (27) 

Нефтяная политика, проводимая Г.Ал-
иевым, позволила привлечь значительный 
объем иностранных инвестиций не только в 
нефтяную область, но и в другие сферы 
промышленности. За период с 1995 г. по 2003 
год в национальную экономику было вложе-
но около 16,6 млрд. долларов США инвести-
ций, в том числе 12,4 млрд. долларов – инос-
транных. За этот период рост общего объема 
инвестиций составил – 7,6 раза, иностранных 
8,7 раза, а внутренних 5,3 раза. Темп роста 
иностранных инвестиций почти в два раза 
опережал темпы роста внутренних. Большая 
часть из них была направлена в нефтяной 
сектор (75 %).(28) Однако, несмотря на 
достигнутые успехи, развитие экономики не 
соответствовало требованиям переходного 
периода, негативные тенденции продолжали 
действовать. 

В экономической жизни Азербайджана 
определенную роль стала играть приватиза-
ция, она была необходима для передачи госу-
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дарственной собственности в частную, став 
составной частью проводимых экономичес-
ких реформ. 

До 9 мая 1997 года населению было 
роздано более 70 % приватизационных чеков, 
приватизировано около 10 тыс. малых госу-
дарственных предприятий и объектов, созда-
ны 26 акционерных обществ на базе 456 сред-
них и крупных государственных предприя-
тий. (29) 

На первом этапе планировалось при-
ватизировать мелкие предприятия, связанные 
с торговлей и услугами. 

Приватизация малых государственных 
предприятий была завершена к марту 1997 г., 
приватизировано было 20 тысяч малых госу-
дарственных предприятий. Тогда же была 
принята государственная программа помощи 
малому и среднему бизнесу до 2000 года. 

По данным на 1 апреля 1999 года было 
приватизировано 28423 предприятия и объек-
та (407,3 млн. манат). В результате привати-
зации в Азербайджане сформировалось свы-
ше 1500 открытых акционерных обществ. 
(30) Зарубежные инвесторы получили право 
участвовать в приватизации и модернизации 
промышленных предприятий республики. 

Второй этап приватизации фактически 
начался в 2000 г., после принятия закона от 
16 мая 2000 г. «О приватизации государ-
ственного имущества». С начала приватиза-
ции и до 2004 года было приватизировано 
36869 малых предприятий и объектов общей 
стоимостью 549,8 млрд. манат, в том числе: в 
промышленности – 74 предприятия. 

На начало 2005 года 1500 государствен-
ных предприятий преобразованы в акционер-
ные общества с уставным фондом 5331,3 
млрд. манат, более 400 тыс. граждан стали 
владельцами акций и имущества.(31) 

Однако, осуществить намеченные пла-
ны по приватизации удалось лишь частично, 
чему способствовало множество негативных 
причин. Приватизация в Азербайджане про-
ходила в условиях обострения кризисных 
явлений и инфляции, остановки работы пред-

приятий, безработицы, оккупации части тер-
ритории Республики. 

Одним из крупных недостатков в про-
цессе приватизации стали чековые аукционы. 
Часто у руководства акционерных обществ 
оказывались «люди со стороны». Предприя-
тия, выставленные на чековые аукционы, 
были разграблены: продавалось оборудова-
ние, а территория выделялась под частные ст-
ройки.(32) 

Несмотря на имеющиеся недостатки, 
приватизация определенно способствовала 
формированию частного сектора в Азербай-
джане, на базе которого было создано САмо-
регулируемое экономическое пространство. 

Второй этап социально-экономического 
развития Азербайджана (1995-2000 гг.), бла-
годаря продуманной внешней и внутренней 
политике Президента Г.Алиева, создал 
необходимые предпосылки для дальнейшего, 
более интенсивного развития независимой 
Азербайджанской Республики. 

Продолжателем политики, разработан-
ной и проводимой Гейдаром Алиевым стал 
Ильхам Гейдар оглы Алиев, избранный пре-
зидентом 15 октября 2003 г. 

24 ноября 2003 года вышел Указ «О ме-
рах по ускорению социально-экономического 
развития Азербайджанской Республики». 
После этого Указа были разработаны и пред-
ставлены долгосрочные, государственные 
программы, касающиеся вопросов дальней-
шего развития экономики, сокращения бед-
ности, государственной поддержки предпри-
нимательства, завершения приватизации, 
совершенствования систем образования, 
здравоохранения, туризма и др. (33) Указ 
Президента И.Алиева «О мерах по ускорению 
социально-экономического развития регио-
нов Азербайджанской Республики на 2004-
2008 гг.», охватывал развитие таких регионов 
как Нахичевань, Абшерон, Шеки, Загатала, 
Куба, Хачмаз, Гянджа, Казах, Ленкорань и 
др. Указ активизировал работу промышлен-
ности, которая проводилась в жизнь, за счет 
финансирования проектов инвестициями и за 
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счет государственных средств, что привело к 
развитию регионов, создало почву для ОТК-
рытия 340 тыс. рабочих мест.(34) Независи-
мая Азербайджанская Республика начала 
выходить из тяжелого кризиса, восстанавли-
валась государственность, ощущалось оживле-
ние во всех сферах развития промышленности 
и, главным образом, в нефтяной. В регионах в 
2005 г. по социально-экономической програм-
ме стали функционировать 400 новых перера-
батывающих предприятий, открылось 340 тыс. 
рабочих мест, из которых – 170 – постоянных. 
Предпринимательству в регионах был предос-
тавлен новый кредит на сумму 200 миллиар-
дов манатов, в результате чего было создано 
более 17 тысяч новых рабочих мест. 

Произошли позитивные изменения и в 
нефтяном секторе. В 2005 году увеличился 
объем добычи на 61 % по сравнению с 2004 
годом. По всем отраслям и сферам нефтяного 
сектора экономики за 2000-2005 гг. отмечался 
динамичный рост – 12-13 %. За этот период 
реальные денежные доходы населения воз-
росли почти в 1,8 раза, среднемесячная зар-
плата работающих – в 2,6 раза. (35) На разви-
тие экономики Азербайджана было направ-
лено более 20 млрд. долларов инвестиций, в 
том числе иностранных – 15,4 млрд. 
долларов.(36) Эти позитивные сдвиги про-
изошли в результате создания нормативной 
базы, обеспечившей развитие свободной ры-
ночной экономики. 

Милли Меджлисом было принято более 
150 законов, регулирующих дальнейшее раз-
витие экономики: «О собственности», «О 
приватизации», «О предпринимательстве», 

«О залоге», «О банкротстве», «О защите ино-
странных инвестиций» и др. (37) 

Экономические реформы, начатые 
Гейдаром Алиевым, успешно претворяются в 
жизнь Президентом Ильхамом Алиевым. 
Азербайджан заметно укрепил свои позиции, 
как в Кавказском регионе, так и в мире. Се-
годня – это передовая страна, как с экономи-
ческой, так и с политической точек зрения. В 
2005 году Азербайджан стал лидирующей в 
мире страной с точки зрения экономического 
роста. ВВП увеличился на 27 %, промышлен-
ный потенциал возрос более чем на 33 %, де-
нежные доходы населения увеличились на 27 
%, заработная плата – на 22 %, инфляция сос-
тавила 9,8 %, реальные доходы возросли на 17 
%, а среднемесячная зарплата стала составлять 
140 долларов. Объем ВВП на душу населения 
в Азербайджане составлял 1500 американских 
долларов. В Азербайджане выросли валютные 
ресурсы. На счету Национального банка и 
Государственного нефтяного фонда собрано 
около 2,3 миллиарда долларов. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
отмечал: «Если в 1991 году Азербайджан был 
страной, находившейся в самом тяжелом 
положении, то сегодня это наиболее интен-
сивно развивающееся в мире государство… 
Азербайджан занимает первое место в мире 
по темпам экономического роста.» (38) 

Изменения, произошедшие в ХХ – нача-
ле ХХI вв., в области экономической страте-
гии, интеграционных связей и других сферах, 
заложили прочную основу для дальнейшего 
развития Независимого Азербайджанского 
государства. 
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Məqalədə 90-cı illərdə Azərbaycanın so-
sial-iqtisadi inkişafı və bazar münasibətlərində 
spesifik xüsusiyyətləri verilmişdir. 

Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrinin pozul-
ması, sənaye məhsullarının istehsalının 50% 
azalmasına səbəb olmuşdu. 

3 oktyabr 1993-cü ildə H.Əliyev Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra ölkə-

də köklü dəyişikliklər həyata keçirilməyə başladı. 
Yeni iqtisadi strategiyanın H.Əliyev tərəfindən irəli 
sürülməsi, iqtisadiyyatın tədricən həyata keçirilmə-
sini təmin etdi. Bu siyasət Prezident İ.Əliyev tərə-
findən uğurla davam etdirilir. Belə ki, 2004-cü il 
fevralın 11-də «2004-2008-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasının regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
haqqında Dövlət Proqramı» qəbul edildi. 

 
Musayev Ramiz

DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASINDAN SONRA AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATI 
(1991-2005) 
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Bu illər ərzində Azərbaycan dünyada və re-
gionda öz mövqeyini möhkəmlətmişdir. Prezident 
İ.Əliyevin qeyd etdiyi kimi: «1991-ci ildə Azər-

baycan ən ağır vəziyyətdə idisə, bu gün dünyada 
sürətlə inkişaf edən bir ölkədir. Azərbaycan iqtisa-
di inkişaf sürətinə görə dünyada birinci yer tutur». 

Article is dedicated to specific features of 
socio-economic development and transition to 
market relationship of Azerbaijan in 90s of the 
20th century. 

The crush of economic relations of Azer-
baijan led to decrease of industrial production by 
50 %. 

Since 3rd October 1993 when H.Aliyev was 
elected President of Azerbaijan Republic 
fundamental reforms has started in the republic. 
New economic strategy announced by H.Aliyev 
has provided stages transfer to new market 

relationships. This policy is succesully continued 
by president I.Aliyev and 11th February 2004 
«The State Program for Socio-economic deve-
lopment of the regions of Azerbaijan Republic 
for 2004-2008 years» was signed. 

During these years Azerbaijan has strengh-
tened its position in the region and in the world. 
As President I.Aliyev said: «Azerbaijan was in 
very difficult situation in 1991, and now it is one 
of the fastest developing countries in the world. 
Azerbaijan holds leading pozition for speed of its 
economic development». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musayev Ramis.
 

THE ECONOMICS OF AZERBAIJAN AFTER THE 
RESTORATION OF STATE INDEPENDENCE 

 
SUMMARY 

Musayev Ramiz Babuş oğlu – t.ü.f.d, AMEA Tarix İnstitutunun 
aparıcı elmi işçisi.  
 
Məqalə t.ü.e.d. Nərgiz Axundova və t.ü.f.d. Aypara Rüstəmovanın 
müsbət rəyləri, “Tarix və Gerçəklik” jurnalının redaksiya heyətinin 
3 oktyabr  2012-ci il 6 saylı protokolunun qərarına əsasən çap 
olunur. 
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİN 

 
Azərbaycan Tarix Qurumunun nəşri olan və 3129 sayla Ədliyyə Nazirliyində qeydə 

alınmış “Tarix və Gerçəklik” jurnalına məqalələr qəbul olunur:  
 

1. Məqalələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap oluna bilər. Məqalənin yazıldığı dil-
dən əlavə iki dildə xülasə verilməlidir. 

2. Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır və istifadə olunmuş ədəbiyyat xüla-
sələrdən əvvəl kodlaşma üsulu ilə göstərilməlidir. 

3. Məqalənin mətnləri 1 intervalla Times New Roman 13 ölçülü şriftlə yığılmalıdır. 
4. Məqalələr göstərilən jurnalın profilinə uyğun olmalıdır. 
5. Məqalələr və xülasələr kompüterdə çap olunmuş şəkildə CD disklə birlikdə təqdim olu-

nur, disklər geri qaytarılmır. 
6. Müəllif haqqında məlumat: Adı, soyadı və atasının adı, işlədiyi təşkilatın adı, elmi dərə-

cəsi, vəzifəsi (bunlar məqalə nəşr olunarkən göstəriləcəkdir), ev və mobil telefonları, 
elektron poçt ünvanı (məqalə müəllifləri ilə əlaqə yaratmaq üçün). 

7. Dərc olunan məqalə haqqında müvafiq məqalənin yazıldığı istiqamətlə məşğul olan iki 
mütəxəssisin rəyi (mütəxəssislərdən biri redaksiya heyətinin üzvü olmalıdır) və müva-
fiq elmi müəssisənin elmi şurasının protokolundan çıxarışı olmalıdır. 
 
 

Bu tələblərə cavab verməyən məqalələr çap edilməyəcək. Əlyazmaları geri qaytarılmır. 
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