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GİRİŞ 

 

Səlcuq işğalı Azərbaycanda milli dövlətçilik ənənələrini tamamilə 

aradan qaldıra bilmədi. Səlcuq dövlətinin zəifləməsi prosesində 

Şirvanşahlar dövləti yenidən dirçəldi və geniş əraziyə malı olan Azərbaycan 

Atabəyləri dövləti yarandı. 

Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin meydana gəldiyi tarixi şərait, bu 

dövlətin siyasi quruluşu, atabəylik institunun formalaşmasının 

mərhələlərinin müəyyən edilməsi, bu dövlətin xarici siyasətinin əsas 

istiqamətlərinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda, 

Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin həmin dövrdə Yaxın Şərq dövlətləri 

içərisində tutduğu mövqenin öyrənilməsi də aktual məsələlərdən biri hesab 

edilə bilər. 

Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin dövlət quruluşunun, inzibati 

idarəçiliyinin öyrənilməsi dövlətçilik tariximizin mühüm bir mərhələsinin 

müəyyən edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

XII əsrdə güclü və inkişaf etmiş Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin 

mövcud olması heç şübhəsiz, ölkənin iqtisadi və mədəni tərəqqisinə 

müsbət təsir göstərməli idi. 

XII əsr Azərbaycan mədəniyyəti tarixində “İntibah dövrü” adlandırılan 

mədəni inkişaf dövrü kimi xarakterizə edilir. Bu dövrün öyrənilməsi həm 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi, 

həmçinin İslam dünyasında onun tutduğu yeri müəyyən etmək baxımından 

olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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Sual 1. Şirvanşahlar dövləti XII əsrdə. 

 

Səlcuq  türklərinin  hakimiyyəti  dövründə  Azərbaycanın  dövlətçilik  

ənənələri  aradan  qalxmadı.  Böyük  Səlcuq  hökmdarı  Məlikşahın  

hakimiyyətinin  sonuna  yaxın  Şirvanşahlar  yenidən  qüvvətlənməyə  

başlamışdılar.  Bu  zaman  I  Fəriburz,   daha  sonra  isə  onun  oğulları  II  

Mənuçöhr  və   I  Afridun  ölkəni  müstəqil  idarə  edirdilər. 

Səlcuq  türklərinə  qarşı  mübarizədə  gürcü  çarları  şirvanşahlarla  

yaxınlaşmağa  çalışırdılar.  Gürcü  çarı  Qurucu  IV  David  (1089 – 1125)  

bu  məqsədlə  qızı  Tamarı  şirvanşah  I  Afridunun  oğlu  III  Mənuçöhrə  

vermişdi  (1111).  Şirvanşahlarla  qohumluğun  digər  bir  səbəbi  də  gürcü  

taqavorlarının  Azərbaycanın  qərb  torpaqlarını  ələ  keçirmək  istəyi  ilə  

bağlı  idi.  Məkrli  bir  siyasət  yeridən  gürcü  və  ermənilər  Bizans  

imperiyasına,  həmçinin  Qərbi  Avropa  səlibçilərinə  arxalanaraq  türk – 

müsəlman  əhalisini  Qafqazdan  sıxışdırıb  çıxarmağa,  Azərbaycan  

torpaqlarını  öz  aralarında  bölüşdürməyə  çalışırdılar.   

Bir qızını Bizansa, digərini isə Şirvana ərə vermiş gürcü hökmdarı 

Qurucu David Şirvanşahla dil tapıb, səlcuqlar əleyhinə mübarizədə onun 

yardımından istifadə etmək fikrində idi. Lakin Afridun əvvəlki kimi, türklərə 

daha çox meyil göstərirdi. Bəlkə də buna görə gürcü hökmdarı və onun 

oğlu Demetre qohumluq əlaqələrinə və ittifaqa baxmayaraq, şirvanşaha 

qarşı fəal hərəkətə başlayıb, Şirvanın bir sıra şəhərlərini ələ keçirdilər. 

Gürcülərin hücumu Şirvanşahın qüvvələrini zəiflətdi. Az sonra Dərbənddə 

növbəti müharibə başlandı. 514/1120-ci ilin noyabrında baş vermiş 

döyüşdə Afridun öldürüldü, ordusu isə darmadağın edildi. Onun oğlu III 

Mənuçehr 1120-1160-cı illər arasında dövləti idarə etdi. III Mənuçehrin 

hakimiyyəti zamanı geniş miqyaslı abadlıq işləri aparıldı - qədim Bakının 

qala divarları ucaldıldı, Kür çayı üzərindəki Bağilan bəndi yenidən quruldu, 

köhnə şəhərlər möhkəmləndirildi, yeni şəhərlər salındı.  

III Mənuçehrin İraq Səlcuqilərindən asılılığı sikkələr üzərindəki 

yazılardan görünür. Lakin 1121-ci ildə Trialetdə, Didqori döyüşündə səlcuq 

sultanının birləşmiş qoşunlarının darmadağın edilməsi və bir il keçmiş IV 

Davidin Tiflis və Dmanisi şəhərlərini tutmasından sonra şirvanşah sultanla 

əlaqəni pozub, gürcülərin tərəfini tutdu; sultan xəzinəsinə ildə 40 min dinar 

məbləğində vergini ödəməkdən imtina etdi, sultana tabe olmaqdan boyun 

qaçırdı. Bu addım sultan Mahmudun 1123-cü ildə Şirvana hücumu ilə 

nəticələndi. Soltanın öz qoşunları ilə Şirvanı tərk etməsindən az sonra 

Şirvana qarşı işğalçı siyasətini davam etdirən IV David yerli hakimiyyətin 

müdafiə qabiliyyətinin zəifliyindən istifadə edərək, ölkəyə bir neçə dəfə 
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hücumlar etdi, həmin ilin iyun ayında Gülüstan qalasını tutdu, sonrakı ilin 

aprelində Şabrana hücum edərək, onun müdafiəçilərini amansızcasına 

qırdı, avqustunda isə Şamaxı şəhərini, Buğurd qalasını və ətraf bölgələri 

ələ keçirdi, orada güclü hərbi hissələr yerləşdirdi. Şirvanın gürcülər 

tərəfindən 5 ay davam edən işğalı 1125-ci il yanvarın 24-də IV Davidin qəfil 

ölümü ilə başa çatdı. Bu hadisədən dərhal sonra III Mənuçehr Şirvanda öz 

hakimiyyətini bərpa etdi. Şirvanşahlarla IV Davidin oğlu I Demetrenin 

başçılıq etdiyi gürcü hökmdar sülaləsi arasında sülh və dostluq 

münasibətləri dövrü başlandı.  

Şirvanın öz istiqlaliyyətini bərpa edə bildiyi bu illərdə Şirvanşahlar 

dövləti III Mənuçehrin başçılığı ilə gücləndi və çiçəkləndi. Şirvanın bu 

tərəqqi dövrü Səlcuq imperiyasının tənəzzülü zamanına düşdü. Bu dövrdə 

Mənuçehr öz dövlətini xeyli möhkəmləndirdi. Şirvan sərhədlərini 

genişləndirmək məqsədilə qonşu ölkələrə yürüşlər təşkil etdi, çox güman, 

IV Davidin Gürcüstanda yerləşdirdiyi qıpçaqların qiyamını da o yatırdı, 

Arranı fəth etdi.  

III Mənuçehrin hakimiyyətinin son illərində Şirvanda vəziyyət pisləşdi, 

Şirvanşahın əleyhinə təşkil olunmuş qəsdin üstü açıldı. Dövlət çevrilişi 

təhlükəsini aradan qaldıran hökmdar bir çox şəxsləri vəzifələrindən kənar 

etdirib, zindana saldırdı və ya sürgünə göndərtdirdi.  

1160-cı ilin sonunda III Mənuçehr qəflətən vəfat etdi. Onun ölümü 

ölkədə çox da uzun sürməyən siyasi böhrana və parçalanmaya səbəb oldu. 

Sarayda hakimiyyət uğrunda mübarizə qızışdı. III Mənuçehrin yerini tutmuş 

Afridun oxla öldürüldü.  

Hakimiyyət uğrunda mübarizəyə III Mənuçehrin arvadı Tamar da 

qoşulmuşdu. İki oğlu arasında gedən siyasi çəkişmədə kiçik oğluna 

üstünlük verən Tamar onun səltənət taxtına yiyələnməsi üçün hər cür 

vasitəyə əl atdı, hətta qıpçaqlara arxalanaraq, Şirvanı Gürcüstanla 

birləşdirməyə cəhd də göstərdi. Lakin hakimiyyət, Eldənizlərin köməyi ilə 

Şirvan taxtına sahib ola bilmiş böyük qardaşın - Axsitanın əlinə keçdi. 

Tamar Şirvanşahlar sarayını tərk etməli oldu. Gürcüstana qayıdaraq, 

Tiqvada monastırının əsasını qoydu və çox keçmədən orada öldü.  

I Axsitanın hakimiyyət dövrü Şirvan dövlətində iqtisadiyyatın böyük 

yüksəlişi, şəhərlərin çiçəklənməsi, sənətkarlığın və ticarətin inkişafı ilə 

əlamətdar idi. Bu dövr nisbi sakitlik, Axsitanın ana qohumları vasitəsilə 

bağlı olduğu qonşu Gürcüstanla sülh və dostluq münasibətləri dövrü 

olmuşdur. Hətta Şirvanşah 1173-cü ildə gürcü hökmdarı III Georginin 

hakimiyyəti əleyhinə çıxış edən feodalların və şahzadə Demnanın üsyanını 

yatırmaqda ona yardım da göstərmişdi.  
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İraq Səlcuq sultanlığının üstünlüyünü başa düşən Axsitan sultana 

xərac verir, səlcuq sultanlarının adlarını sikkələrdə zərb etdirirdi. Lakin 

Şirvan dövlətinin vassal asılılığı formal səciyyə daşıyırdı. XII əsrin II 

rübündən monqol hücumlarınadək olan dövrdə Şirvanşahlar güclü 

mərkəzləşdirilmiş dövlətin tam hüquqlu və müstəqil hökmdarları olmuşlar. 

Şirvanşah Axsitanın, gürcü hökmdarı III Georginin və o vaxt onun qonağı 

olan Bizans şahzadəsi - Andronik Komnenin başçılıq etdikləri şirvan-gürcü 

qoşunları 1175-ci ildə rusların və qıpçaqların Şirvana yürüşünün qarşısını 

almaqda fəal iştirak etdilər.  

Təxminən 1191-ci ildə Axsitan öz kürəkəni, atabəy Cahan Pəhləvanın 

oğlu Əmir Əmiran Ömərlə birləşərək onun atabir qardaşı, Eldəniz hökmdarı 

atabəy Əbubəkrə qarşı çıxış etdi. 

1192-ci ildə Şamaxıda baş vermiş zəlzələ nəticəsində xeyli əhali, o 

cümlədən şirvanşahın arvadı İsmətəddin, oğlu və varisi Mənuçehr, Əmir 

Əmiran Ömərin arvadı olan qızı və o biri qızları da həlak oldular. Şamaxı 

dağıldıqdan sonra Şirvanşah öz iqamətgahını Bakıya köçürərək, Əmir 

Əmiranla birlikdə III Georginin qızı Tamardan yardım almaq üçün Tiflisə 

gəldilər. Tamar atabəy Əbubəkrə qarşı çıxış etməyə razılıq verdi. 1195-ci il 

iyunun 1-də birləşmiş Şirvan-gürcü qoşunları Şəmkir ərazisinə daxil oldular. 

Şəmkir yaxınlığında baş vermiş döyüşdə məğlub edilən Əbubəkr 

Beyləqana qaçdı. Müttəfiq qoşunları Arranın və Azərbaycanın bir sıra şəhər 

və qalalarını ələ keçirdilər. Bu hadisələrdən sonra öz qoşunları ilə Şirvana 

qayıdan Axsitan, çox keçmədən, 1196-cı ildə vəfat etdi. Axsitanın 37 illik 

hakimiyyəti ərzində apardığı daxili və xarici siyasət, mərkəzi hakimiyyətin 

güclənməsi Şirvanşahlar dövlətinin siyasi, iqtisadi və mənəvi həyatının 

inkişafı üçün əlverişli zəmin yaratdı. XII əsrdə Şirvanın ictimai və mənəvi 

həyatında baş verən dirçəliş Şirvan cəmiyyətinin bütün əvvəlki inkişafından 

irəli gələn tarixi qanunauyğunluq idi.  

 

Sual 2. Atabəylər dövləti. 

 

Böyük Səlcuq sultanlarının hakimiyyəti illərində (1092-1157) 

mahiyyətcə biri digərindən asılı olmayan ayrı-ayrı soltanlıqlara parçalanmış 

Səlcuq dövlətinin tənəzzülü baş verdi.  

Parçalanma nəticəsində Suriyanın (1078-1187), Kirmanın (1041-

1187) və Anadolunun (1077-1307) səlcuq hakimləri mərkəzi hakimiyyətdən 

olan asılılıqlarını aradan qaldırdılar. İmperiyanın əsas torpaqlarında - 

İraqda, Xorasanda, Qafqazda isə ali sultan taxt-tacı uğrunda mübarizə 

başlandı. Nəhayət, xəlifə əl-Müstəzhirin (1092-1118) vasitəçiliyi ilə imperiya 
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rəsmi surətdə bölündü: Məlikşahın oğlu Börküyarıq soltan elan olundu, 

ikinci oğlu Məhəmməd Təpər Azərbaycan, əl-Cəzirə və Diyarbəkrin məliki 

olaraq qaldı, üçüncü oğlu Səncər isə Xorasan məliki oldu. Lakin bundan 

sonra da Məlikşahın oğulları arasında gedən sülalədaxili mübarizə ara 

vermədi. Börküyarığın ölümündən sonra sultanlıq taxtına çıxmış 

Məhəmməd Təpər öz oğlu Mahmudu səltənət varisi təyin etdi. Mahmud 

demək olar bütün hakimiyyəti boyu öz qardaşları Toğrulun və Məsudun 

dövlətdə birincilik iddialarına qarşı mübarizə aparmalı oldu. Lakin Mahmud 

üçün başlıca təhlükə qardaşı oğluna üstün gələrək, ali sultan mövqeyini 

tuta bilmiş öz əmisi, səkkizinci və sonuncu böyük səlcuq soltanı Səncər 

(1117-1157) idi.  

1119-cu ildə Xorasandan Anadoluya və Suriyayadək olan torpaqlar, o 

cümlədən Azərbaycan, Həmədan, İsfahan, Cibəl, Kirman, Fars, Xuzistan, 

İraq, əl-Cəzirə, Diyar Mudar, Diyar Rəbiə, Şam və Rum əraziləri sultan 

Mahmuda iqta kimi verildi.  

Səncərlə Mahmud arasındakı ixtilaflara son qoyulub, səltənət varisinə 

- vəliəhdə iqta verilməsi haqqında fərmanın imzalanma tarixini sultan 

Səncərə tabeliyini bildirmiş Mahmudun başçılığı ilə İraq Səlcuq sultanlığının 

yarandığı vaxt kimi qəbul etmək olar. 

Səlcuqilər dövlətinin tənəzzülü dövründə yaranmış müstəqil 

soltanlıqlar öz növbəsində yeni tipli dövlət birliklərini doğurdu. Bu dövlətlərin 

yaradıcıları Səlcuq sultanlarının sabiq kölələri (məmlüklər) idilər. Həmin 

adamlar adətən Səlcuqilərin vəliəhd şahzadələrinin "atabəy" (yəni 

"hökmdar-ata") titullu tərbiyəçiləri olurdular. Zaman keçdikcə atabəylər 

gücləndilər və qəyyumluq etdikləri şəxslərin yalnız adda başcılıq etdikləri 

dövlətlərin taleyini müəyyənləşdirən faktiki hökmdarlara çevrildilər. 

Sultanlar hakimiyyətin yalnız zahiri əlamətlərini mühafizə etmişdilər: onların 

adları sikkələr üzərində zərb edilir, cümə xütbələrində çəkilirdi. 

1136-cı ildə sultan Məsud Arranı iqta kimi atabəy Şəmsəddin 

Eldənizə bağışladı. İqamətgahı Bərdədə yerləşən Eldəniz tezliklə yerli 

əmirləri öz tərəfinə çəkdi, özü də soltana xidmət asılılığından çıxdı. 

Tədricən o, demək olar ki, bütün Azərbaycana yiyələndi və xırda hakimləri 

özünə tabe etdirdi. 

Mənbələrin məlumatlarından aydın olur ki, hələ sultan II Toğrulun 

hakimiyyəti dövründə (1132-1135) vaxtilə vəzir əs-Sumayramininin qul kimi 

satın aldığı, bacarığına görə soltan mətbəxinin başçısı vəzifəsinə qədər 

yüksəlmiş Eldəniz sultanın şəxsi məmlükləri sırasına keçirilmişdi. Vəzifə 

pillələri ilə sürətlə irəliləyən Şəmsəddin Eldəniz sultanın həyat yoldaşı 

Mömünə xatunun xüsusi hörmətini qazanmışdı. Ömürlük onun 
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məsləhətçisinə çevrilən bu qadının dəyərli tövsiyələrini nəzərə alan Eldəniz 

heç vaxt saray fitnə-fəsadlarına uymamış, hökmdarına daim sədaqətli 

olmuş, buna görə də əmir rütbəsinədək yüksələ bilmişdi. Məhz bu zaman o, 

soltan II Toğrulun azyaşlı oğlu Arslanşahın atabəyi təyin edilmişdi.  

II Toğrulun ölümündən sonra hakimiyyətə keçmiş yeni sultan Məsud 

(1135-1152) Eldənizi mərhum sultanın dul qalmış arvadı Möminə xatunla 

evləndirdi. Bu izdivac nəticəsində dünyaya iki oğlan və bir qız gəldi. Mxitar 

Qoşun qeydinə görə, Şəmsəddin Eldəniz Azərbaycanda qərarlaşdıqdan 

sonra "qüdrətli hökmdara çevrildi, bütün əzəmətli hakimləri əzərək, 

çoxlarını özünə tabe etdi, türkmanların üsyan etmiş başçılarının tamamilə 

darmadağın etdi, Arran ölkəsində başlanmış həyəcanların qarşısını aldı" 

Həmin dövrün mənbələri Eldənizi cəsur döyüşçü və ağıllı siyasi xadim 

kimi təqdim edirlər. Fəaliyyətinin başlanğıcında o, sultana və onun ailəsinə 

sədaqəti ilə seçilir, bununla yanaşı, fürsəti əldən verməməyə çalışırdı. 

Nəhayət, 1160-cı ildə əmirlərin qəsdi nəticəsində sultan Süleymanşah 

devrilərək öldürüldükdən, sultan taxt-tacına Eldənizin qəyyumluq etdiyi 

oğulluğu Arslanşah çıxarıldıqdan sonra bu fürsət saatı yetişdi. Atabəy 

Şəmsəddin Eldəniz İraq sultanlığı taxtının gerçək sahibi oldu, sultan 

Arslanşah isə olsa-olsa onun iradəsinin müti icraçısına çevrildi. Bu 

zamandan etibarən "böyük atabəy" (atabəy əl-əzəm) adlandırılan 

Şəmsəddin yeni dövlət hakimiyyətinin nüfuzunu möhkəmləndirməyə 

başladı. O, özünəməxsus diarxiyanın (ikihakimiyyətliliyin) yaradıcısına 

çevrildi. Sultan dövlət başçısı rolunun formal icrası ilə məhdudlaşdırılmış 

şəxs oldu; qoşunlara özü başçılıq edən atabəy isə dövlət vəsaitləri üzərində 

nəzarəti öz əlində cəmləşdirmiş, vassalların gerçək süzereni olmuşdu. 

Ali hakimiyyətin - sultanın adından fəaliyyət göstərmək imkanını əldə 

etmiş Eldəniz öz mövqeyindən sülalə mülklərini genişləndirmək üçün 

istifadə edirdi, O, Qafqaz dağlarından Fars körfəzinədək uzanan böyük 

ərazini öz hakimiyyətinə tabe etdi: "Bağdad və ətrafı istisna olmaqla bütün 

ölkələr" Eldənizin hakimiyyəti altına düşdü. Əl-Hüseyninin məlumatına 

görə, onun mülkləri "Tiflis qapılarından Məkranadək" uzanırdı. O, 

Azərbaycan, Arran, Şirvan, Cibəl, Həmədan, Gilan, Mazandaran, İsfahan 

və Rey vilayətlərinin sahibi idi. Eldənizin vassalları olan Mosul, Kirman və 

Fars atabəyləri, Şirvan, Xuzistan, Xilat, Ərzən ər-Rum və Marağa hakimləri 

onun adını [xəlifədən və sultandan sonra] xütbələrdə çəkir, adına pul 

kəsdirirdilər. 

Eldənizin yaratdığı dövlətin ən güclü rəqibləri monqol hücumlarınadək 

Azərbaycan hökmdarı ilə daim münaqişədə olan gürcü hökmdarları idilər. 

1161-ci ilin avqustunda gürcü qoşunları çar III Georgi (1156-1184) başda 
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olmaqla ilk dəfə Eldənizlərin hakimiyyəti altında olan əraziyə soxuldular. 

Həmin dövrdə Arranın tərkibində olan Ani və Azərbaycanın tərkibində olan 

Dvin şəhərləri gürcü qoşunları tərəfindən ələ keçirildi. 

Bir müddətdən sonra Gəncə də bu cür müdaxilə və talana məruz 

qaldı. Gürcülər Gəncədən də xeyli qənimət apardılar. Baş vermiş 

hadisədən xəbər tutan atabəy Eldəniz Xilat, Marağa, Ərzən ər-Rum 

hakimlərini və başqa əmirləri gürcülərə qarşı birləşdirdi. 1163-cü ilin 

yanvarında atabəy Eldənizin başçılığı altında müsəlmanların birləşmiş 

qoşunları Gürcüstana daxil oldular. Eldənizin və III Georginin qoşunları 

arasında hərbi əməliyyat 1 ay davam etdi. Həmin ilin iyulunda əmirlərin 

birləşmiş qüvvələri gürcülərə qarşı ikinci yürüşə başladılar, Eldəniz Dvin 

şəhərini onların əlindən aldı və III Georgini ağır məğlubiyyətə uğratdı. Lakin 

bu məğlubiyyətə baxmayaraq, 1164-cü ilin aprelində gürcü qoşunları 

yenidən Ani şəhərinə həmlə edərək onu taladılar. Özünü yetirən Eldəniz 

onları şəhərdən qovdu və həmin ilin sonunda Anini Şəddadi əmiri Fəzlunun 

qardaşı əmir Şahənşahın (1164-1174) ixtiyarına verdi. 

1175-ci ilin avqustunda atabəy Eldənizin, soltan Arslanşahın, Xilat 

hakimi Şah Ərmənin və Diyarbəkr hakiminin birləşmiş qüvvələri Cahan 

Pəhləvanın başçılığı altında gürcülərə qarşı daha bir yürüş etdilər. 

Ravəndinin məlumatına görə, gürcülər "məğlub edildilər, müsəlmanlar isə 

elə bir qələbə qazandılar ki, beləsini kimsə xatırlaya bilmirdi". 

Şəmsəddin  Eldənizin ölümündən sonra hakimiyyətə onun oğlu  

Məhəmməd  Cahan  Pəhləvanın (1175 – 1186) gəldi.  O, Səlcuq  sultanı  III 

Toğrulun (1176 – 1194) atabəyi  idi. Tez bir zamanda rəqiblərinə qalib 

gələn Cahan  Pəhləvan dövləti daha da möhkəmləndirdi. 

Cahan Pəhləvanın özü qardaşı Qızıl Arslanı Azərbaycan və Arranda 

canişin vəzifəsinə təyin edərək, Həmədana gedir, mərkəzi hakimiyyətin 

möhkəmləndirilməsi üçün mühüm tədbirlər görməyə başlayır. O, itaətsizlik 

göstərən əmirləri, xüsusilə İran (Əcəm) İraqı əmirlərini ram edir, fərsiz 

qoşun başçılarını və məmurları vəzifəsindən uzaqlaşdırır, onları özünə 

sadiq şəxslərlə əvəz edirdi. Ən mühüm dövlət vəzifələrinə yetmişə yaxın 

şəxsi məmlükünü təyin edən atabəy onların hər birinə iqta payı kimi 

müəyyən vilayəti və ya şəhəri vermişdi. Öz məmlüklərinin köməyilə dövlət 

idarəçiliyinin özünəməxsus sistemini meydana çıxartmış Cahan Pəhləvan 

məmlük elitasını yaratdı; bu elita atabəyin ölümündən 30 il sonra da ictimai-

siyasi hadisələrdə aparıcı rol oynayırdı. Bu dövr tarixi ədəbiyyatda məmlük 

dövrü adlanır. 

Atabəyin inzibatçılıq qabiliyyəti və amansız tələbkarlığı dövlət 

idarəçilik sisteminin hər bir sahəsində möhkəm qayda-qanunun 
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yaranmasına səbəb oldu. Hakimiyyətdə olduğu 10 il müddətində dövlət heç 

bir xarici müdaxiləyə məruz qalmadı. Əl-Hüseyni yazır ki, məhz Cahan 

Pəhləvanın hakimiyyəti illərində "gürcülər onun tələblərini qəbul edərək, 

sülh bağladılar". Təhlükəli şərq qonşusu -xarəzmşah Təkişlə (1172-1200) 

də dostluq münasibətləri yaranmışdı. 

Cahan Pəhləvan istər xəlifə əl-Müstədi, istərsə də Abbasi xəlifələri 

arasında ən qüdrətli hökmdarlardan biri olan ən-Nasirlə (1180-1225) elə 

münasibətlər saxlayırdı ki, bu münasibətlər ona müsəlmanların ruhani 

başçısına hörmət pərdəsi altında Bağdaddan asılı olmayan siyasət 

yeritmək imkanı verir, xəlifənin onun dövlətinin daxili işlərinə qarışmasının 

qarşısını alırdı.  

Atabəy Cahan Pəhləvanın ən böyük uğurlarından biri Ağsunqur əl-

Əhmədilinin varislərinin əlində olan Təbrizin Eldənizlər dövlətinin ərazisinə 

birləşdirilməsi idi. Belə ki, 1175-ci ilin yayında Təbriz və onun ətrafındakı 

yerlərin hakimi Arslan Aba ibn Ağsunqur vəfat etdikdə, Cahan Pəhləvan 

Ruindej qalasını, daha sonra isə Marağanı, atabəyin qardaşı Qızıl Arslan 

isə Təbrizi mühasirə etmişdi. Əldə edilmiş saziş nəticəsində Cahan 

Pəhləvan Təbrizi alıb, iqta payı kimi qardaşına verdi. Marağa isə, razılığa 

görə əvvəlki sahiblərinin - Ağsunqurilərin ixtiyarında qaldı.  

Misirin və Suriyanın məşhur hökmdarı, Əyyubilər sülaləsinin banisi 

Səlahəddin Yusifin (1169-1193) böyük fəallıq göstərdiyi qərb sərhədlərində 

asayişi təmin etmək atabəy Cahan Pəhləvanın xarici siyasətində ən çətin 

problemlərdən biri idi. Səlahəddinin İraq Səlcuqilərinin hakimiyyəti altında 

olan vilayətlərə hücumları nəticəsində meydana çıxan mübahisəli 

məsələlərdə Cahan Pəhləvan dəfələrlə barışdırıcı və vasitəçi olmuş, 

himayəsi altında olanlara hərbi kömək göstərmişdi. 

Bütün oğullarını hakim görmək istəyən Cahan Pəhləvan hələ öz 

sağlığında türk qızı Qüteybə xatundan doğulmuş oğlu Əbubəkri 

Azərbaycan və Arran hakimi təyin etmiş, onun tərbiyəsini isə əmisi Qızıl 

Arslana tapşırmışdı. Rey, İsfahan vilayətlərini və İraqın qalan hissəsini Rey 

hakiminin qızı İnanc xatundan doğulmuş oğlanları İnanc Mahmud və Əmir 

Əmiran Ömər üçün, Həmədan vilayətini isə kənizi Zahidə xatundan 

doğulmuş oğlu Özbək üçün nəzərdə tutmuşdu.  

Ölümqabağı, 1186-cı ilin əvvəlində, Cahan Pəhləvan uşaqlarına 

əmiləri Qızıl Arslana tabe olmağı, sultan Toğrula xidmət etməyi vəsiyyət 

etdi. Lakin atabəyin qəfil ölümü onun qoyduğu qayda-qanunu pozdu. Varisi 

Qızıl Arslan yalnız soltan III Toğrulun deyil, eləcə də qardaşının dul arvadı 

İnanc Xatunun və onun İraq əmirləri arasındakı tərəfdarlarının 

müqavimətləri ilə üzləşməli oldu. 
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Böyük bir dövlətin idarəsini təkbaşına nəzarəti altında saxlayan 

atabəy Cahan Pəhləvanın ölümü sultanlığın hakim dairələrində çaşqınlıq və 

narahatlığa səbəb oldu. İnanc xatunun inadına baxmayaraq, əmirlərin 

əksəriyyəti belə bir nəticəyə gəlirlər ki, Cahan Pəhləvanın varisi məhz Qızıl 

Arslan olmalıdır. Onlar sədaqətlərini Qızıl Arslana bildirərək, ondan 

Həmədana gəlməyi və dövlətin idarəsini öhdəsinə götürməyi xahiş edirlər.  

Vəziyyəti xeyli səbatsız olan soltan III Toğrul da Qızıl Arslanı özünün 

atabəyi təyin etməyə məcbur olur.  

Qızıl Arslana olan bu münasibət, mövqeyinin möhkəmlənməsi İnanc 

xatunu heç də qane etmirdi. O, mərhum ərinin sabiq məmlükləri Əmir 

Camal əd-Din Ay Aba və Seyfəddin Rusla gizli danışığa girərək, onların 

soltan III Toğrulun tərəfinə keçmələrinə nail olur. Əmirlərin birləşmiş 

qüvvələri 1187-ci ildə Həmədan yaxınlığında Qızıl Arslanın ordusu ilə 

üzləşir; bir neçə gün davam edən döyüşlərdən sonra Qızıl Arslanın ordusu 

geri çəkilir. 

Qızıl Arslan xəlifədən kömək alaraq Həmədanı tutmağa nail oldu.              

III Toğrula qarşı mübarizəni daha da fəallaşdıran Qızıl Arslan İnanc 

xatunun oğulları ilə barışıq imzalayır, onları öz yanında xidmətə götürür və 

nəhayət mərhum qardaşının dul qalmış arvadı İnanc xatunla evlənir. 1190-

cı ildə Həmədan yaxınlığında baş verən son döyüşdə sultan qoşunları 

yenidən məğlub edilir, soltan özü isə əli qandallı Azərbaycan qalalarının 

birinə salınır. 

Digər rəqiblərinə də qalib gələn Həmədana qayıdır. 1191-ci ildə 

burada xəlifənin adından onun ünvanına xütbə oxunur. Beləliklə, İraq 

sultanlığının mütləq hakiminə çevrilən Qızıl Arslan Azərbaycan, Arran, 

Həmədan, Rey vilayətlərinə, həmin vilayətlərə bitişik olan ərazilərə sahib 

olur. Fars və Xuzistan hakimləri isə bir vassal kimi ona tabe edilir.  

Lakin hakimiyyət zirvəsinə yetişən Qızıl Arslan gerçək hakimiyyətinin 

möhkəmləndirilməsi üçün mövcud olan bütün imkanlardan istifadə etmədi. 

Onun sarayında özbaşınalıq hökm sürür, fitnə-fəsad baş alıb gedirdi. 

Nəhayət, Qızıl Arslana qarşı qəsd təşkil olundu; ərinə etibar etməyən İnanc 

Xatun bu qəsddə fəal rol oynayırdı. 1191-ci ilin sentyabr ayında Qızıl Arslan 

öldürüldü. 

Qızıl Arslan öldürüldükdən sonra Cahan Pəhləvanın Qüteybə 

xatundan olan oğlu Əbubəkr Azərbaycana yola düşür və çox keçmədən 

Naxçıvana, Əlincə qalasına gəldi və bütün Azərbaycana və Arrana sahib 

oldu.  

İraqdakı vəziyyətin qeyri-müəyyənliyindən istifadə edən xarəzmşah 

Təkişin qoşunları 1193-cü Reyi və Təbarək qalasını tutdu. 1194-cü ilin 
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martında az qüvvə ilə xarəzmlilərin Rey yaxınlığındakı ön dəstəsinə hücum 

edən III Toğrul döyüşdə öldürüldü, beləliklə İraq Səlcuq sultanlığı süqut 

etdi. 

Əbubəkrin hakimiyyət iddiasında olan rəqibi Cahan Pəhləvanın o biri 

oğlu, şirvanşah birinci Axsitanın sarayına sığınmış Əmir Əmiran Ömər 

şirvanşahın qızı ilə evlənir. Çox keçmədən qoşun toplayaraq, öz qardaşı 

atabəy Əbubəkrə qarşı birgə çıxış etmək üçün gürcü ordusu ilə birləşmək 

qərarına gəlir.  

Əmir Əmiranın simasında Əbubəkrə qarşı mübarizədə müttəfiq tapan 

gürcü hökmdarı Tamar Arrana və Azərbaycana hərbi yürüş üçün qoşun 

toplanması haqqında sərəncam verdi. Əbubəkrdən narazı olan bəzi Arran 

əmirləri və türkman dəstələri də birləşmiş gürcü-şirvan qoşununa 

qoşuldular.  

1194-cü ilin iyununda Şəmkir yaxınlığında baş verən döyüşdə atabəy 

Əbubəkr məğlubiyyətə uğradıldı. Beyləqan yaxınlığındakı döyüşdən sonra, 

gürcü-şirvan qoşunları Gəncəyə yaxınlaşıb, şəhər əhalisindən təslim 

olmağı tələb edirlər. Lakin Əmir Əmiranla yanaşı onların üzərinə dəfələrlə 

hücum etmiş düşmənlərini görən gəncəlilər ilk əvvəl bu tələbi yerinə 

yetirmirlər. Sonra isə Əmir Əmiranla birlikdə onun müşaviri sifəti ilə şəhərə 

yalnız bir neçə gürcü qoşun başçısının daxil olacağı şərti ilə irəli sürülmüş 

tələblərə müsbət cavab verirlər. Əmir Əmiran öz qoşunu, üç gürcü hərbçisi 

və yaxın adamları ilə şəhərə daxil olaraq, onların köməyi ilə vaxtilə sultan 

Məhəmməd Təpərin qurdurduğu taxt-taca sahib olur.  

Şirvanşah I Axsitan kimi gürcü hökmdarından vassal asılılığını qəbul 

edən Əmir Əmiran, gürcü qoşunları Gəncəni tərk etdikdən sonra şəhərin 

müsəlman əhalisini sıxışdırmağa, Gəncəli Kirakosun dediyi kimi, 

xaçpərəstlərə iltifat göstərməyə başladı. Elə buna görə də 22 gündən sonra 

şəhər əyanları Əmir Əmiranı öldürərək, təcili Gəncəyə gəlmək xahişilə 

Əbubəkrə müraciət göndərirlər. 

Əbubəkrin hakimiyyəti dövründə “məmlük dövrü”nün başlaması ilə 

əlaqədar Atabəylər Fars İraqını itirdilər. Bu ərazidə Cahan Pəhləvanın 

keçmiş məmlükü Gökçə ağalıq edirdi. Öz məmlükləri ilə bacarmayan 

Əbubəkr Azərbaycana qayıtmaq məcburiyyətində qaldı. Ümumiyyətlə, Qızıl 

Arslanın öldürülməsindən sonra İran İraqında “pəhləvaniyyə qulamları” - 

İzzəddin Gögcə (1204-cü ilədək), Şəmsəddin Aydoğmuş (1213-cü ilədək), 

Nəsirəddin Menqli (1215-cü ilədək), Seyfəddin Oğlamış (1218-cü ilədək) 

ağalıq etmişlər. Bu məmlüklər faktiki olaraq öz süzerenlərinin- Azərbaycan 

Atabəylərinin hakimiyyətini tanımırdılar. 
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Azərbaycana qayıtması da günlərini eyş-işrətlə keçirən, öz dövlətinin 

təhlükəsizliyinə az fikir verən atabəy Əbubəkrin həyat tərzini dəyişmədi.  

Bu zaman gürcü qoşunları İvane Mxarqrdzelinin başçılığı altında 

Gəncəni mühasirəyə alırlar. Gürcü hökmdarı Tamara və şirvanşah I Axsitan 

da buraya gəlirlər. 25 günlük mühasirədən sonra Gəncə şəhərini tuta 

bilməyən gürcülər mühasirədən əl çəkərək Naxçıvana doğru hərəkət 

edirlər.  

1202-1203-cü illərdə gürcü qoşunları Azərbaycan atabəylərinin 

tabeliyində olan Dvin şəhərinə hücum edib, uzun sürməyən mühasirədən 

sonra onu ələ keçirirlər. Salnamələrdən məlum olur ki, Dvini qarət edən 

gürcülər şəhərdə elə dəhşətli qırğın törədirlər ki, "bundan insanın 

bədənindəki tüklər ürpəşirdi".  

Gürcülərin Dvin şəhərini ələ keçirməsindən xəbər tutan Əbubəkr, 

onların ölkənin içərilərinə soxulacağından ehtiyat edərək, Naxçıvandan 

Təbrizə yollanır. Yaranmış çətin vəziyyətə baxmayaraq, o, dövlət işləri ilə 

məşğul olmağı demək olar bir tərəfə qoyur, qoşunların qayğısına qalmır, 

sərxoşluqdan başı ayılmayan əyyaşa çevrilir.  

1204-1205-ci illərdə gürcülər Azərbaycanın içərilərinə soxulurlar. İbn 

əl-Əsirin yazdığına görə, onlar Azərbaycanda "xeyli zorakılıq, dağıntı 

törətdilər, qarətçilik etdilər, bir çoxlarını əsir tutub apardılar". Sonra gürcülər 

Xilat və Malazgirtə yürüş edib, çox keçmədən yenidən həmin yerlərə, o 

cümlədən Ərcişə soxulurlar. Burada, gürcülərlə yerli hakimlərin qoşunları 

arasında baş verən döyüşdə gürcü ordusu məğlubiyyətə uğradılır.  

Sonrakı il gürcü qoşunları yenidən Azərbaycanın qərb vilayətlərinə 

hücum edib, bir çox məskənləri xarabazara çevirdilər; bir daha Xilatı 

tutmağa cəhd göstərsələr də, yenidən darmadağın edildilər. Əl-Hüseyni və 

İbn əl-Əsirin məlumatına görə, öz hacib və əmirlərinə gürcülərin hərəkətləri 

haqqında ona heç bir məlumat verməməyi tapşırmış Əbubəkr gürcü 

hücumunun qarşısını almaq məqsədi ilə, nəhayət, gürcü hökmdarının qızı 

ilə evlənir. Mənbələrdən aydın olur ki, bu izdivacdan sonra "gürcülər ölkəni 

qarətdən, yürüşlərdən və adamları qırmaqdan əl çəkdilər".  

1208-ci ilin ortalarında Ağsunqur əl-Əhmədilinin nəslindən olan 

Marağa hakimi Körpə Arslan vəfat edir. Bir qədər sonra onun azyaşlı 

oğlunun ölümü ilə əl-Əhmədili nəsli sona çatır.  

Bundan istifadə edən atabəy Əbubəkr Marağını və əl-Əhmədili 

nəslinin Ruindej qalasından başqa bütün torpaqlarını tutur. Ruindej qalasını 

Körpə Arslanın bütün sərvətlərini mənimsəmiş xacəsi ələ keçirmişdi. Elə bu 

vaxt xarəzmşah Təkişin oğlu Tacəddin Əlişah Əbubəkrin torpaqlarına 

hücum edir, lakin Əbubəkr bu hücumu dəf edə bilir.  
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1210-cu ildə atabəy Əbubəkr vəfat edir. Dövrün müsəlman 

tarixçilərinin (İbn əl-Əsir, əl-Hüseyni) ona qarşı aşkar qərəzçilik 

münasibətlərinə baxmayaraq, o, hər halda Azərbaycanda, xüsusilə 

Marağanı tutduqdan sonra, öz mövqelərini möhkəmləndirə bilmişdi. 

Əbubəkrin gürcü hökmdarı ilə qohumlaşması barədə İbn əl-Əsirin açıq 

kinayəsinə baxmayaraq, məhz bu izdivac müvəqqəti də olsa, atabəyin 

hakimiyyəti altında olan torpaqlara gürcü yürüşlərinin qarşısını almağa 

kömək etmişdi.  

Əbubəkrin ölümündən sonra onun tabeliyində olan mülkləri qardaşı 

Müzəffərəddin Özbək idarə etməyə başlayır. Onun hakimiyyətinin ilk ilində 

(1210-1211) gürcü qoşunları yenidən Azərbaycana hücum edirlər. Bu, 

gürcülərin Azərbaycana təşkil etdikləri ən böyük hərbi yürüşlərdən idi. 

Əvvəlcə Naxçıvana hücum edən gürcülər, şəhəri ələ keçirə bilməyərək, 

Culfaya doğru yönəlirlər və Dərədüz dərəsini keçib, Mərəndə yaxınlaşırlar. 

Əhali şəhəri tərk edir. Mərəndə girən gürcülər orada talanlar törədir, sonra 

isə Təbrizi mühasirəyə alırlar. Şəhərin hakimi atabəy Cahan Pəhləvanın 

arvadı Zahidə xatun şəhər rəisləri ilə məsləhətləşərək, gürcülərə çoxlu pul, 

qiymətli daş-qaş və mal verməklə şəhəri və şəhərliləri xilas edir. Çağdaş 

müəllifin sözlərinə görə, "bac elə yüksək məbləğdə idi ki, böyüklü-kiçikli 

bütün gürcülər varlandılar". Təbrizin ətrafını qarət edən gürcülər Miyanəni, 

Zəncanı, Qəzvini, Ərdəbili və Əbhəri də ələ keçirir və talayıb çapırlar.  

Gürcü tarixçisi daha sonra qeyd edir ki, Zaxare Mxarqrdzelininin 

başçılığı altında olan qoşunlar Xəzər dənizinin şərq sahillərinə, o cümlədən 

Gürganadək irəliləyərək, həmin əraziləri talayıb çapırlar. Geri qayıdarkən 

gürcülər "bir çox qalaları ələ keçirir, Naxçıvan və Beyləqan şəhərləri 

üzərinə xərac qoyurlar. Dvini və onun qalalarını ələ keçirən gürcülər 

yenidən Mərəndə hücum edib, zor gücünə onu tutur, kişilərini qırıb, 

qadınlarını əsir aparırlar". 

Özbək Fars İraqında hakimiyyətini bərpa etmək üçün cəhd göstərsə 

də, Xarəzmşah Əlaəddin Məhəmməd tərəfindən 1215-ci ildə məğlubiyyətə 

uğradıldı. Bu məğlubiyyətdən sonra Xarəzmşah, Özbəyin yanına elçi 

göndərib, atabəyin hakimiyyəti altında olan bütün vilayətlərdə öz adına 

xütbə oxutdurulmasını və pul kəsilməsini tələb etdi. Ən-Nəsəvinin 

məlumatına görə, "Şirvan Dərbəndinədək Arranın və Azərbaycanın 

minbərlərindən sultanın şərəfinə xütbələr oxunur". Özbək xarəzmşahın 

vassalı hesab olunmağa başlayır. 

Beləliklə, XII əsrin sonu-XIII əsrin əvvəllərində baş verən aramsız 

feodal çəkişmələri, xarici hücumlar və baş vermiş iqtisadi tənəzzül 

nəticəsində Azərbaycan Atabəyləri dövləti tənəzzül etdi. 
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Atabəylər dövlətində idarəçilik sistemi. 1161-ci ildə sultan 

Süleyman şahın taxtdan salınmasından sonra Eldənizin himayəsində olan 

Arslanşah sultan elan edildi. Yeni soltanın atabəyi "böyük atabəy" ləqəbi 

aldı. Beləliklə, Şəmsəddin Eldəniz İraq sultanlığının həqiqi başçısına 

çevrildi. Soltan Arslanşah isə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, dövlətin yalnız 

formal başçısı idi. Bu zamandan etibarən "vəliəhd şahzadənin tərbiyəçisi" 

mənasını daşıyan "atabəy" ləqəbi ilkin anlamını itirərək, yeni məzmun kəsb 

etdi, hökmdarın ali tituluna çevrildi. Bu sözü adi mənasından fərqləndirmək 

üçün isə ləqəbə "ən böyük, əzəmətli" (əl-əzəm) sözü artırıldı. Atabəy 

əmirlərin, iqta sahiblərinin, valilərin süzereni idi və feodal iyerarxiyasında 

daha yüksək pillə tutur, formal olaraq sultandan sonra ikinci adam hesab 

edilirdi.  

Azərbaycan Atabəylərinin dövlət aparatında atabəydən sonra ikinci 

şəxs vəzir idi. Bütün bürokratik aparatın rəhbəri sayılan vəzir dövlət 

başçısının birinci müşaviri idi. Atabəylərin vəzirləri də səlcuq sultanlarının 

vəzirləri kimi bir qayda olaraq milliyyətcə türk deyil, məmurlar mühitinin 

ərəb-fars mənşəli qulluqçularından olurdular. İnzibati-maliyyə aparatındakı 

qalan vəzifələri də qeyri-türklər tutmuşdu. Ali dövlət məmuru olan vəzir 

yalnız hökmdar qarşısında məsuliyyət daşıyırdı. Divanxana işçilərinin 

(əshab əd-divan) başçısı olan vəzir məmurları vəzifəyə təyin etmək və 

vəzifədən kənarlaşdırmaq, təqaüdləri (ərzaq) və məvacibləri 

müəyyənləşdirmək, vergi idarəsinə və xəzinəyə nəzarət etmək hüquqlarına 

malik idi.  

Dövlət əhəmiyyətli üçüncü vəzifə "böyük" və yaxud "ulu hacib" 

vəzifəsi idi. Bu mühüm vəzifəni icra edən şəxs əmir əl-hacib əl-kəbir və 

yaxud hacib əl-xass əl-həzrət rütbəsini daşıyırdı. Hökmdarın şəxsi xadimi 

olan hacib dövlət başçısına aid olan mühüm işlər haqqında ona məlumat 

verir, onun tələbatları qayğısına qalır, saray mərasimlərini 

müəyyənləşdirirdi. Hacib hökmdarın göstərişlərini icra olunmaq üçün şifahi 

surətdə vəzirə çatdırır, hökmdarla əyanlar arasında əlaqə yaradırdı. Bəzən 

haciblər qoşuna və hərbi əməliyyatlara da rəhbərlik edirdilər.  

Hökmdarın bütün əmlakını divan əl-xass (şəxsi divan) idarə edirdi. 

Divan mülkiyyətin müxtəlif kateqoriyaları (məsələn torpaq mülkləri, 

malikanələr və s.) ilə bağlı maliyyə haqq-hesabını aparır, onların gəlirini 

hesablayırdı.  

Taxt-tac əmlakı hökmdarın şəxsi malı idi; o, öz torpaqlarını iqta payı 

kimi qoşun başçıları və digər şəxslərə, mülk kimi hakim sülalənin üzvlərinə 

verə bilərdi.  
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Bütün Səlcuq hökmdarlarında olduğu kimi, atabəylərin də xəzinəsi 

(xizanət əl-xass) bilavasitə taxt-taca bağlı müəssisə idi. Xəzinə daim 

atabəyin özü olan yerdə yerləşdirilirdi; baş xəzinə isə adətən Naxçıvan 

yaxınlığındakı Əlincə qalasında saxlanılır, dövlətin bütün gəlirləri bura 

daşınırdı.  

Səlcuqilərdə olduğu kimi, atabəylər dövlətinin həyatında da 

Şahzadələr (məliklər) böyük rol oynayırdılar. Hələ yetkinlik yaşına 

çatmamış əsas vilayətlərin canişinləri təyin edilən bu Şahzadələrin öz 

sarayları olurdu. Artıq Cahan Pəhləvanın hakimiyyəti dövründə onun 

qardaşı Qızıl Arslan Azərbaycan və Arranın canişini təyin edilmişdi. Sonra 

bu vəzifəni Cahan Pəhləvanın oğlu Əbubəkr tutdu. Rey, İsfahan 

vilayətlərində, Iraqın bir hissəsində Azərbaycan ata-bəyinin o biri oğlu 

Qutluq Inanc Mahmud, Həmədanda isə Özbək canişin təyin edildilər. 

Atabəy Özbəyin oğlu Qızıl Arslan Xamuş onun Azərbaycandakı, Cahan 

Pəhləvanın qızı məlikə Cəlaliyyə isə onun Naxçıvandakı canişinləri idilər. 

Bütün bu canişinlərin öz sarayları ilə yanaşı vəzirləri və hacibləri də var idi.  

Cahan Pəhləvan dövründən başlayaraq, Azərbaycan atabəyləri 

dövlətinin idarə edilməsi məqsədilə başda vəzir olmaqla ali idarə (divan əl-

alə) yaradılmışdı. Bu idarənin nəzdində dövlət dəftərxanası (divan əl-inşa 

və yaxud divan ət-tuğra), maliyyə idarəsi və ya xəzinədarlıq (divan əl-istifa) 

var idi. Dövlət dəftərxanası həm daxili, həm də xarici yazışmaları aparırdı. 

Bu dəftərxananın başçısı "münşi" və ya "tuğrayi" adlanırdı. Bu vəzifə irsi 

olmuş, onu icra edən şəxslər və onların sonrakı nəsilləri "ət-tuğrayi" 

ləqəbini daşımışdılar.  

Maliyyə idarəsinə və ya xəzinəyə rəhbərlik edən ali maliyyə məmuru 

(mustoufi əl-mamalik) dövlətin maliyyə idarələri sisteminin başında dururdu.  

Dövlətin əsas idarələrindən olan hərbi idarəyə (divan əl-ceyş və ya 

divan əl-ərz) sahib divan əl-ərz (və yaxud ariz) başcılıq edirdi. O, hərbi 

iqtalara nəzarət edir (lakin onları paylamaq hüququna malik deyildi), bütün 

rütbələrdən olan hərbi qulluqçuların maaş və xərclərinin ödənilməsi işlərinə 

baxırdı. Hərbi vəzifələr, eləcə də ordu ilə bağlı hər Şey xidmətdə olan türk 

əyanlarının əlində idi. Dövlətdə mövcud olan poçt idarəsi, Xilafət poçtu kimi, 

özünün birbaşa vəzifəsindən əlavə yuxarı təşkilatlar üçün hər cür məlumatı 

toplamaqla və hətta casusluqla məşğul idi.  

Azərbaycan Atabəyləri dövləti müxtəlif vaxtlarda bir sıra iri əyalət və 

vilayətlərdən ibarət idi. Həmin ərazilərin adətən dəqiq müəyyənləşdirilmiş 

sərhədləri yox idi. Azərbaycan, Arran (Naxçıvan), Fars Iraqı, Rey və 

Həmədan vilayətləri həmişə bu dövlətin tərkibində olmuşlar.  
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Hər bir vilayətin başında duran vali ölkə hökmdarının müavini və öz 

vilayətindəki bütün idarə işləri üçün məsul idi. Səlcuqilərin və atabəylərin 

hakimiyyətləri dövründə valilər, demək olar, həmişə türk olmuş, bu vəzifəni 

tutmazdan əvvəl çox vaxt qoşun əmirləri kimi fəaliyyət göstərmişlər. İslamın 

qoyduğu qayda-qanunlara riayət etmək, təbəələrinə qarşı qayğıkeş və 

ədalətli olmaq, asayiş və əmin-amanlığı qorumaq və s. valinin xidməti 

vəzifələrindəndi. Vali öz vilayətinin dünyəvi hakimi idi. Dini hakimlər - 

qazılar valinin tabeliyində idilər. Qazı vəzifəsi də, atabəylər dövründə olan 

bir çox başqa vəzifələr kimi əsasən irsi idi, yəni bu vəzifəni bir ailənin 

üzvləri daşıyırdılar. Vilayətin bütün məmurlarının rəisi, onun ali baş 

komandanı olan valiyə maliyyə idarəsi də tabe edilmişdi. 

 

Sual 3. XI-XII əsrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı və mədəniyyəti.  

Torpaq münasibətləri. XI-XII əsrlərdə şərqin ən inkişaf etmiş 

əkinçilik ölkələrindən biri olan Azərbaycanda mövcud torpaq mülkiyyəti 

formaları-divani (soltan, dövlət), tac və ya xass, iqta, vəqf, mülk, camaat 

(icma) əvvəlkindən çox fərqlənmirdi. Səlcuqların tabeliyində olan başqa 

yerlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda da bu dövrdə iqta mülkiyyəti forması 

üstünlük təşkil edirdi. Lakin ərəb işğalından sonrakı dövrdə iqta hər hansı 

ərazinin idarə altına verilməsini bildirirdisə, sonralar feodal mülkiyyət 

formalarının inkişafı ilə əlaqədar onun məzmunu dəyişir. Səlcuq hakimiyyəti 

illərində iqtanın xüsusilə qoşun başçılarına xidmət haqqı kimi paylanması 

geniş vüsət alır. Bu zaman ondan gələn gəlir pula çevrilərək hesablanır, 

iqta sahibinin (iqtadarın) dəstəsində olan döyüşçülərin sayı 

müəyyənləşdirilirdi.  

Vəzir Nizamülmülkün vaxtında iqtadar onun iqtasında olan vilayətdə 

dövlətin nümayəndəsi hesab edilirdi. Mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsilə 

iqtadarın nıüstəqilliyi artırdı.  

Məlikşah dövründə iqtanın xidmət haqqı kimi paylanmasına bariz 

misal tarixçi Ravəndinin verdiyi məlumatdır. Həmin məlumata görə 

Azərbaycan, Iraq və başqa ölkələrdə səlcuqların işğal etdikləri torpaqlar 

Məlikşahın 46 min döyüşçüsünə paylanmışdı.  

Sədrəddin əl-Hüseyninin məlumatına görə, atabəy Şəmsəddin 

Eldəniz Rey və onun ətrafını tutandan sonra həmin yerləri oğlu Cahan 

Pəhləvana iqta kimi vermişdi.  

Dövlət (divani) torpaq sahələrinin başqa torpaq mülkiyyəti növləri, ilk 

növbədə Şərtli torpaq payları (iqta) hesabına X yüzildən başlanan azalma 

meyli XI-XII əsrlərdə xeyli güclənir. Bununla yanaşı iqtanın irsi torpaq 

mülkünə çevrilməsi meyli də artırdı. Məsələn, Əhər məlikləri nəsli Cənubi 
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Azərbaycandakı Əhər və Varavi nahiyələrini Alp Arslan dövründən (1063-

1072) 1225-ci ilədək iqta kimi öz əllərində saxlamış, bu sülalədən olan son 

iki hakim hətta öz adlarına pul da kəsdirmişdi. Lakin dövlət torpaqlarının 

iqta kimi paylanması feodal pərakəndəliyi üçün ictimai-iqtisadi zəmin 

yaradır, mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsinə səbəb olur.  

Tac və ya xass torpaqları səlcuq soltanları və Azərbaycan 

atabəylərinin ixtiyarında idi. Bu torpaqlardan ancaq hakim sülalənin 

nümayəndələrinə iqta payı verilirdi. Mənbələrin (Sədrəddin əl-Hüseyni, ən-

Nəsəvi) verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Atabəyləri dövlətində Naxçıvan 

vilayəti, Gəncə və "ona birləşdirilmiş Beyləqan, Şəmkir və Şutur", habelə 

Ərdəbil, Səlmas, Urmiya, Xoy və b. Şəmsəddin Eldənizin xass torpaqları 

idi. 

Xass torpaqlarını yerli hakim sülalələrin qadın və qızları ilə kəsilən 

nikahlar nəticəsində də əldə etmək olurdu.  

Dini müəssisələrin xeyrinə verilən ianələr vəqf adlanırdı. Vəqfləri 

ianəçilərin təyin etdikləri mütəvəllilər - hamilər idarə edirdilər. Nəzir və 

qurbanlıq əmlakları da vəqf adlanırdı. Gəlirləri məscid, məqbərə, mədrəsə, 

zaviyə, xanəgah və digər ictimai tikintilərin və onlarla əlaqəsi olan 

adamların saxlanılmasına sərf edilən mülklər də dini ianələr idi. Bəzi 

hallarda öz əmlaklarını gözlənilməz vəziyyətlərdən mühafizə etməyə 

çalışan sahibkarlar gəlirin müəyyən hissəsinin irsən onlara çatacağını 

qabaqcadan şərtləşərək, həmin əmlakı vəqf müəssisələrinin ixtiyarına 

verirdilər.  

Xüsusi torpaq mülkiyyəti (mülk) onun sahibinin Şərtsiz mülkü idi. O, 

bu torpağı sata, irsən ötürə, bağışlaya və ianə verə bilərdi. Bundan başqa 

su kanalları, kəhrizlər və s. də onun əlində idi. Mülkə sahib olmaq heç bir 

xidməti borcla bağlı deyildi. Müsəlmanın daşınmaz əmlakı, o cümlədən 

mülkü ancaq o halda müsadirə edilə bilərdi ki, mülkün sahibi dönük çıxıb, 

kafirlərin yanına qaçsın. Mülk torpaqları üzərinə uşr (onda bir) adlanan kiçik 

vergi qoyulurdu. Lakin mülklərin bəziləri vergilərdən azad olunurdu. Satış 

zamanı belə mülklər daha baha qiymətləndirilirdi.  

Səlcuqların siyasi hakimiyyətə gəlməsilə təkcə dövlət torpaqlarının 

paylanmasında deyil, mülk torpaqlarının dinamikasında da yeni vəziyyət 

meydana çıxdı. Məlikşahın hakimiyyəti zamanı mülk torpaq münasibətləri 

xüsusilə kəskin şəkil aldı. Bir çox adamın əlində külli miqdarda qəbalə və 

şəksiz sahibliyə (sərix əl-mülk) görə təkrar fərmanlar oldu. Şəriət hakimləri 

(qazılar) tərəfindən təsdiq edilmələrinə baxmayaraq, ciddi yoxlamalar 

zamanı onların çoxunun yalan, fırıldaq, rüşvət, oğurluq və başqa qeyri-

qanuni yollarla əldə edildiyi aşkar oldu. Qanun pozuntularının qarşısını 
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almaq üçün Məlikşah və onun vəziri Nizamülmülk yeni bir fərman verdilər; 

bu fərmana görə, gərək bütün soltanlıqda "köhnə qəbalələr əsasında otuz il 

iddia irəli sürülməsin və belə iddialara baxılmasın". Fərman bütün XI-XII və 

hətta XIII əsrlər boyu qüvvədə qalmışdı.  

Beləliklə, Səlcuqilər zamanı və onlardan sonra mülk torpaqlarının 

alqı-satqısı xeyli geniş miqyas aldı. Müəyyən dövrlərdə isə mülk 

torpaqlarının dövlət, vəqf və icma torpaqları hesabına genişlənməsi meyli 

güclənirdi. Feodal parçalanmasına gətirib çıxaran bu meyl bəzi hallarda, XI 

əsrin sonu XII əsrin əvvəllərində olduğu kimi, mərkəzi siyasi hakimiyyəti 

xeyli zəiflətsə də, Şərq siyasi hakimiyyətinin başlıca iqtisadi bazası - bütün 

feodal iyerarxiyasının əsaslandığı torpaq üzərində dövlət mülkiyyəti, demək 

olar ki, sarsılmaz qalırdı. 

XI-XII əsrlər mədəniyyəti. Memarlıq və şəhərsalma. XI-XII yüzilin 

əvvəllərində yaranmış siyasi vəziyyət Azərbaycan mədəniyyətinin 

inkişafında da yeni dövrün başlanmasına səbəb oldu. Baş verən səlcuq 

yürüşləri bəzi Şəhərlərin dağılmasına. köçəri təsərrüfatın genişlənməsinə 

gətirib çıxartsa da, Şəhər həyatının ümumi inkişaf meylinin qarşısını ala 

bilmədi, əksinə, bu dövr Azərbaycanda Şəhərlərin və Şəhər mədəniyyətinin 

çiçəklənməsi və bununla bağlı olaraq memarlığın inkişafı ilə səciyyələnmiş 

oldu. 

Bu dövrün Azərbaycan memarlığı bütün müsəlman memarlığı üçün 

ümumi olan kanonlara, vahid elmi-nəzəri sistemə söykənirdi. Bu birlik tikinti 

sisteminin müxtəlif sahələrində özümlü Şəkildə üzə çıxdığı kimi, memarlıq 

bəzəyində səthlərin naxışlarla bəzənməsi Şəklində özünü göstərirdi. 

Memarlıq bəzəyində naxışdan (o cümlədən yazıdan) o çağacan 

görünməmiş bolluqla istifadə olunması dövrün sənətlərində dekorativliyə və 

simvolizmə olan güclü tələbatla bağlı idi.  

Bu dövrün Azərbaycan memarlığı istər abidələrin say çoxluğu və tip 

zənginliyinə, istərsə də üslub yetkinliyinə görə əvvəlki dövr tikinti 

sənətindən xeyli fərqlənir. Məhz bu dövrdə islamın geniş vüsəti ilə əlaqədar 

dini-sitayiş məqsədli tikililərin, xüsusilə məscidlərin özlərinə məxsus 

quruluşları formalaşmışdır. Tədqiqatçıların fikrincə, "bu məscidlərin 

mehrabları önündə günbəzli salonun - məqsurənin olması səlcuq dövrünün 

monumental dini tikintiləri üçün səciyyəvidir". Monumental biçimlərlə 

işləndiyindən bizim dövrümüzə daha çox bu məqsurələr gəlib çatmışdır. 

Ona görə səlcuq dövrü məscidləri elmi ədəbiyyatda həm də "səlcuq köşkü", 

"səlcuq məqsurəsi" adları ilə də tanınır. Bu məscid tipinin dövrün müsəlman 

dünyasının çox yerinə, o cümlədən Azərbaycana yayılması bu çağ dini 
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tikililərin plan-məkan və konstruktiv həll baxımından, doğrudan da, köklü 

formalaşma prosesi keçirməsini əks etdirir. 

Siyasi vəziyyətin qəlizliyi bu dövrdə mövcud müdafiə qurğularını daha 

da möhkəmlətmək, yeni qala və qəsrlər tikmək zərurətini meydana 

çıxarmışdı. Bunlardan məşhur Abşeron qalalarını, Naxçıvanın Əlincə, 

Təbrizin Dizmar, Ruyindiz (Ruindej), Xalxalın Firuzabad və b. qalalarını 

göstərmək olar.  

Tədqiqatlar dövrün müdafiə qurğularını qala divarlarından və 

qalalardan (qəsrlərdən) ibarət iki qrupa bölməyə imkan verir. 

Müdafiə qurğularının ikinci qrupunu təşkil edən qala-qəsrlərin ən 

mühümləri Abşeron yarımadasında inşa edilmişdi. "Abşeron qəsrləri" 

adlanan bu kompleksə yerli hakimin, yaxud qoşun başçısının sarayı, 

məscid və qısamüddətli sığınacaq üçün nəzərdə tutulmuş qala daxil idi. Bu 

qəsrlərin ən qədimi, üstündəki daş kitabəyə görə, 1187-ci ildə tikilmiş 

kvadrat planlı Mərdəkan qəsridir. Ondan bir qədər aralıda ucalan dairəvi 

baş bürclü Mərdəkan qalası isə üstündəki yazıya görə 1204-cü ildə 

şirvanşah Gərşəsbin dövründə tikilmişdir. 

Qız qalasının XII yüzildən Bakının müdafiə sisteminə daxil olduğu və 

şirvanşahların ən möhkəm qalalarından biri olduğu Şübhəsizdir. 

Azərbaycan memarlığının XI-XII əsrlərdə sürətlə inkişaf edib, 

biçimləşən memarlıq tiplərindən ən bitkini qülləvari türbələrdir. Dünya 

memarlığında insan xatirəsini monumental abidələrdə əbədiləşdirməyin ən 

uğurlu örnəklərindən olan bu xatirə tikililərinin Azərbaycan ərazisində ən 

qədimlərindən biri 1148-ci ildə Marağa Şəhərində tikilmiş qülləvari Qırmızı 

günbəz türbəsidir. 

Təkcə Azərbaycanın deyil, islam ölkələrinin ən uca və incə 

kompozisiyalı türbələrindən biri dövrün məşhur memarı Əcəmi Əbubəkr 

oğlu Naxçıvaninin 1186-cı ildə Naxçıvan Şəhərinin qərb hissəsində 

ucaltdığı, indi də öz gözəlliyi və əzəməti ilə nəzəri cəlb edən, elin 

yaddaşında "Atabəy günbəzi" adı ilə qalan Möminə xatun türbəsidir. Həmin 

dövrün məşhur tikililərindən biri də memar Əcəminin hələ 1162-ci ildə 

"Şeyxlər başçısı" Yusif Küseyir oğlu üçün tikdiyi türbədir. 

Araz çayı üzərində salınan körpülərdən ən məşhuru on bir və on beş 

aşırımlı Xudafərin körpüləridir. İri çaydaşılarından tikilmiş on beş aşırımlı 

körpü inşaat mədəniyyətinin yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir. Onun 

tikilməsi zamanı Azərbaycan inşaat texnikasına xas olan üsullar nəzərə 

alınmışdır. Körpü dayaqlarının çayın yatağındakı daşlar üzərində 

yerləşməsi onu təbiətlə üzvi şəkildə bağlamışdır. Bu üsul memarlıq 
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probleminin həllini müəyyən etmişdir. Körpünün tağvari aşırımları müxtəlif 

ölçülərə malikdir. 

Azərbaycanda ilkin qurulusunu saxlamış yeganə çoxaşırımlı körpü 

Qazax elindəki Qırmızı körpüdür. XII əsrin yadigarı olan bu möhtəşəm 

abidə el arasında "Sınıq körpü" adı ilə tanınır. 

Elm. XI-XII əsrlərdə bütün müsəlman Şərqində olduğu kimi 

Azərbaycanda da elm və ədəbiyyat yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. Bu 

dövrdə iri paytaxt Şəhərləri olan Təbrizdə, Şamaxıda, eləcə də Bakıda, 

Gəncədə, Beyləqanda, Naxçıvanda şirvanşahların, Eldənizlərin və digər 

hökmdarların saraylarında dövrün ən tanınmış elm xadimləri himayəçilik 

Şəraitində fəaliyyət göstərmiş, elmin müxtəlif sahələrində müvəffəqiyyətlər 

qazanmışdılar. 

XI-XII əsrlərdə Azərbaycan xalqı dünya mədəniyyəti xəzinəsinə öz 

əsərləri ilə elmin sonrakı inkişafında görkəmli rol oynamış bir sıra parlaq 

alim-ədəbiyyatçı, filosof, hüquqşünas, tarixçi, riyaziyyatçı, astronom, 

coğrafiyaçı vermişdir. Bunlardan, zəmanəsinin mütərəqqi mədəni 

nailiyyətlərini mənimsəmiş görkəmli alim Fəridəddin Şirvani 30 il 

astronomiya ilə məşğul olmuş və bir neçə ulduz cədvəli tərtib etmişdir. 

Azərbaycanda bu dövrdə astronomiyanın inkişafını Örənqalada aparılmış 

arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş, üzərində planetlərin hərəkət 

dairəsi və yerdəyişmə yolları cızılmış dairəvi gil lövhəcik də təsdiq edir. 

Dövrün mənbələri XI-XII yüzillərdə təbabət sahəsində dərin biliyə 

malik loğman həkimlər haqqında da məlumat verir. Şamaxı yaxınlığındakı 

Məlhəm kəndində "Mədrəseyi-tibb" (Tibb mədrəsəsi) və müalicəxana acmış 

Kafiəddin Ömər ibn Osman (Xaqaninin əmisi olub) mədəniyyət tariximizə 

həm bilici həkim, həm də gör-kəmli filosof kimi daxil olub. İnsanı təbiətin ali 

məxluqu sayan Kafiəddin idrakın və elmin qüdrətinə inanır, Şagirdlərinə 

biliklərə yiyələnməklə yanaşı, dərin müşahidəçilik, təcrübəyə və fakta inam 

aşılayırdı.  

Şirvanşah III Mənuçehrin dövründə Şirvanda ad çıxarmış məşhur 

həkim Mahmud xocanın, Xaqanini ağır xəstəlikdən müalicə etmiş, "Şirvanın 

Şərəfi", "həkimlərin şan-şöhrətlisi" Rəşidəddinin adları da əsrləri adlayaraq 

bu günümüzə yetişmişdir. 

XII yüzildə Təbrizin məşhur həkimlərindən olan Mühzəbəddin 

Təbrizinin "Əl-Muxtar" və "Kitabi tibb əl-Camali" əsərlərində bir çox 

xəstəliklərin müalicə yolları nəzərdən keçirilir. Mahmud ibn İlyas isə təbabət 

elminə həsr etdiyi əsərində əczaçılıq və müxtəlif xəstəliklərin müalicə 

prinsipləri haqqındakı bütün məlumatı ümumiləşdirmişdi. Kitabda adları 

çəkilən dərmanlar əlifbaya görə düzülmüşdür.  
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Ən görkəmli həkimlərdən biri də Mövlana Cəlaləddin ər-Ruminin 

yaxın dostu və müalicə həkimi Əkmələddin Naxçıvani olmuşdur. 

Nəzərdən keçirilən dövrdə tarixi, filoloji, fəlsəfi məzmunlu xeyli əsər 

də yaradılmışdı. Lakin həmin əsərlərin çoxu zəmanəmizə çatmamışdır. 

Hərtərəfli bilik sahibi olan Fəxrəddin Əbülfəzl İsmayıl ibn əl-Musanna ət-

Təbrizinin qələmə aldığı irihəcmli "Tarixi-Azərbaycan" ("Azərbaycan tarixi") 

adlı əsəri də dövrümüzə yetişməyən əhəmiyyətli əlyazmalarındandır.  

Mütəxəssislərin "Şərqdə təşkil edilən ilk mükəmməl universitetlərdən 

birincisi" hesab etdikləri "Nizamiyyə" mədrəsəsində dərs deyən bir çox 

görkəmli alimlər içərisində Xətib Təbrizidən başqa digər azərbaycanlı 

alimlər də vardı. Bunlardan yuxarıda adını çəkdiyimiz, bəlkə də ilk 

"Azərbaycan tarixi" kitabının müəllifi İsmayıl ibn əl-Musanna ət-Təbrizini, 

alim-ədib, "Nizamiyyə"dən başqa Həmədan və başqa Şəhərlərdəki 

mədrəsələrdə dərs demiş, 1160-cı ildə Mərvdə vəfat etmiş gəncəli Əbu 

Hafis Ömər ibn Osman ibn Şueyb əl-Cənzini göstərmək olar. 

XII yüzildə yaşamış azərbaycanlı alim Əbülfəzl Hübeyş ət-Tiflisi elmi 

fikrin inkişafında mühüm rol oynamışdır. O, ərəb leksikoqrafiyası sahəsində 

böyük elmi-tədqiqat işi aparmışdır. Alim ərəb-fars izahlı lüğətlərini tərtib 

etmişdir.  

Digər alim - Şəmsəddin Əbülabbas Əhməd ibn Xəlil əl-Xuveyyi (1187-

1240) Yaxın və Orta Şərq ölkələrində dilçi, ədəbiyyatçı, fəqih, filosof və 

təbib kimi tanınmışdı. O, öz səyahətləri zamanı soltan İsa ibn Əbu Bəkr ibn 

Əyyubun təklifilə Dəməşqə dəvət edilmiş və "Adiliyyə" mədrəsəsində 

müəllimlik etmişdi. Alim "Üsul haqqında kitab", "Sintaksis kitabı", "Kitab 

"Fəlsəfı rəmzləri əhatə edən kitab" adlı əsərlərin müəllifidir.  

XII əsrin I yarısında yaşamış Yusif ibn Tahir Əbu Yəqub əl-Xuveyyi 

orta əsrlərin ərəbdilli şərhçilik ədəbiyyatında görkəmli yer tutur. 

Ədəbiyyat. X-XII əsrlər ərəb-müsəlman mədəniyyətinin, o cümlədən 

onun mühüm tərkib hissəsi olan ədəbiyyatın tarixində ən məhsuldar 

dövrlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Bu mədəniyyətin yaradıcılarından olan 

Azərbaycan ziyalıları bir çox sahələrdə olduğu kimi, ədəbiyyat sahəsində 

də böyük nailiyyətlər qazanmış, ərəb və fars dillərində yazdıqları elmi-bədii 

əsərlərlə dövrün ümummüsəlman mədəniyyətini ən yüksək səviyyəyə 

qaldıra bilmişdilər. 

Dövrümüzə XI-XII əsrlərdə yazıb-yaratmış Şair və mütəfəkkirlərin 

Azərbaycan-türk dilində qələmə aldıqları heç bir əsər yetişməsə də, 

mənbələrin məlumatı belə əsərlərin mövcudluğunu təsdiq edir. XI əsrdə 

Məsud ibn Namdarın ərəb və fars (əcəmi) dilləri ilə yanaşı, türkcə və 

zimmicə (yəni yerli dildə, çox güman, albanca) şeirlər yazması haqqında 
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olan məlumat buna sübutdur ("va yunazzimu arabiyyətən va acəmiyyətən 

va turkiyyətən va zimmiyyətən ").  

Dövrün Şairlərinin türk dilində yazıb-yaratmalarına dəlalət edən 

amillərdən biri də "Leyli və Məcnun" əfsanəsini dahi Nizamiyə sifariş vermiş 

şirvanşah Axsitanın şairin bu dastanı "fars və ərəb dili bəzəyi ilə, təzə gəlin 

kimi bəzəməsi" istəyidir. "Kitabın nəzminə səbəb haqqında"kı fəsildə 

"Şahın halqası" qulağına keçirilmiş Nizami, hökmdarın "türk sifəti bizim 

vəfamız (əlaməti) deyil. Türkəvara deyilmiş söz bizə layiq deyil. O adam ki, 

yüksək nəsəbdən doğrulmuşdur, ona yüksək söz lazımdır" - iradını qeyd 

edir və yalnız oğlu Məhəmmədin məsləhətindən sonra Şahın əmrini yerinə 

yetirməyə razılıq verir. Onu da qeyd edək ki, Axsitanın Nizamiyə türkcə 

deyil, farsca (və ya ərəbcə) yazmaq buyruğu bir tərəfdən onun türk dilli 

şeirlərinin olduğuna dəlalət edirsə, digər tərəfdən də Şairin milliyyətcə türk-

azərbaycanlı olduğunu bir daha təsdiq edir. 

XI əsrdə Təbriz ədəbi mühiti Xətib Təbrizi, Əbu Nasr Mənsur ibn 

Mumkan Təbrizi, Xəttat Nizami Təbrizi, Əli ibn Hibbətullah Təbrizi, Əbül 

Möhsin Hüseyn Təbrizi kirni ərəb dilində gözəl şeirlər yazan Şairlər 

yetirmişdi. 

Artıq XII yüzil Azərbaycanda farsdilli poeziyanın təntənəsi zamanı 

hesab edilsə də, ərəbdilli ədəbiyyat hələ də öz mövqelərini qorumuş və 

hətta mahir qələm ustalarının simasında özünə qızğın tərəfdarlar tapa 

bilmişdi. Əsasən farsca yazan görkəmli Azərbaycan Şairləri Xaqani Şirvani 

və Mücirəddin Beyləqani öz yaradıcılıqlarında ərəb dilindən də istifadə 

edirdilər. XII əsrdə Azərbaycan xalqı ərəbdilli ədəbiyyata Şihabəddin Yəhya 

əs-Sührəvərdi, Eyn əl-Qüzat, Yusif ibn Tahir əl-Xuveyyi (Xoylu) kimi 

görkəmli Şəxsiyyətləri bəxş etmişdir. 

Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkirlərindən biri olan Şihabəddin Yəhya 

əs-Sührəvərdi fəlsəfi traktatlardan başqa poetik divan da yaratmışdı. Onun 

şeir yaradıcılığı ərəbdilli Azərbaycan poeziyası ilə sıx Şəkildə bağlı idi. 

Lirizm, həsrət və çıxılmazlıq əhvali-ruhiyyəsi, lakoniklik əs-Sührəvərdi 

poeziyasının başlıca xüsusiyyətlərindəndir. O, hər Şeydən öncə, həqiqi 

filosof idi. Ona görə də əs-Sührəvərdinin bir sıra şeirləri onun həyat, 

cəmiyyət, ölüm, varlıq və s. haqqında fəlsəfi mühakimələrinin bədii ifadəsi 

kimi qiymətləndirilir. 

Eynəlqüzat əl-Miyanəci (1131—ci ildə edam edilmişdir) nəinki filosof 

panteist, habelə istedadlı şair, nasir kimi də tanınmışdı. O, min beytdən 

ibarət şeirlər toplusunun müəllifidir. 

XI əsrdə Təbriz ədəbi mühitinin yetişdirdiyi Şairlər arasında bəlkə də 

ən görkəmli yeri Azərbaycanda farsdilli Şerin ilk gözəl nümunələrini 
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yaradan Qətran Təbrizi (1012-1088) olmuşdur. O, Təbriz yaxınlığındakı 

Şadiabad kəndində doğulmuş, erkən yaşlarından şeirlər yazmışdır.  

XII yüzilin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatının Əbül 

Əla Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Fələki Şirvani, İzzəddin Şirvani, Mücirəddin 

Beyləqani, Nizami Gəncəvi kimi dahi söz ustaları bu ədəbiyyatın zəngin 

xəzinəsinə yeni üslub, yeni Şivə gətirərək, Gəncə və Şirvanda fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan ədəbi məktəbinin əsasını qoyurlar. Bu məktəbdə 

ədəbi sənətlə real həyat arasında bağlılığı, uzlaşmanı təmsil edən, 

Rudəkidən başlayaraq Firdovsi və b. Şairlər, o cümlədən Qətran Təbrizi 

tərəfindən inkişaf etdirilən farsdilli şerin Xorasan-Türküstan səpkisindən - 

üslubundan (səbkindən) fərqli olaraq yeni poetik "səbki təmtəraqi" adlı 

Azərbaycan üslubu yaradıldı. 
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NƏTİCƏ 

 

Səlcuq işğalı Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrini məhv edə bilmədi. 

Səlcuq dövlətinin tənəzzülü dövründə Şirvanşahlar dövləti yenidən dirçəldi. 

Bu dövrdə Azərbaycanın qərb torpaqları xristian blokunun ekspansiya 

hədəfinə çevrilsə də, Azərbaycan dövlətlərinin birgə səyi nəticəsində bu 

təhlükə aradan qaldırıldı. 

Səlcuq dövlətinin tənəzzülü dövründə yeni növ dövlət birləşmələrinin - 

atabəyliklərin təşəkkülü üçün zəmin yarandı. 1136-cı ildə Şəmsəddin 

Eldəniz tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Atabəyləri dövləti dövrün ən 

qüdrətli və mədəni dövlətlərindən oldu.  

Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin Azərbaycan tarixində oynadığı 

mühüm rol XII əsr boyunca ölkəyə edilən aramsız xarici yürüşlərin 

qarşısının uğurla alınması oldu. Cahan Pəhləvanın hakimiyyəti illərində öz 

qüdrətinin ən yüksək zirvəsinə çatmış bu dövlət olduqca geniş ərazini əhatə 

edən imperiyaya çevrildi. 

Azərbaycan Atabəyləri dövlətində dövlət idarəçiliyinin sabitləşməsi 

ölkənin sonrakı inkişafına da təkan vermiş oldu. 

Atabəylərin hakimiyyəti dövründə dövlətin elmə və təhsilə qayğısı 

nəticəsində Azərbaycanda mədəni dirçəliş baş verdi.  

Azərbaycanda mədəni həyatın yüksəlməsi ilə səciyyələnən XII əsr 

Azərbaycan intibahı dövrü hesab edilir, məhz, bu dövrdə Azərbaycan xalqı 

dünyaya görkəmli alimlər, şairlər, memarlar bəxş edir. 

XII əsr Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatının bütün sahələrində 

çiçəklənmə ilə müşayiət olunmuşdur. 

 

 

 

 

 

 


