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GİRİŞ 

 

XIII əsrin ilk rübündə inkişaf etmiş şəhərlər ölkəsi olan Azərbaycan 

köçəri monqolların viranedici hücumlarına məruz qaldı. Xalqımıza böyük 

itkilər və dağıntılar gətirən monqol basqınları Azərbaycanın iqtisadi və 

mədəni yüksəlişi prosesini müvəqqəti olsa da dayandırdı. Qafqaz ölkələri, 

xüsusən Şirvan, Gürcüstan hakimləri və Azərbaycan Atabəyi bu qorxunc 

təhlükə qarşısında öz qüvvələrini birləşdirə bilmədilər. Hətta hər bir şəhər 

qonşu feodalların köməyi olmadan monqollara qarşı təkbaşına vuruşurdu. 

İşğalçılar bir sıra şəhərləri yerlə yeksan etdilər. Mühüm ticarət və 

sənətkarlıq mərkəzinin - Beyləqanın taleyi daha faciəli oldu. Şəhər bir daha 

yüksələ bilməyib süqut etdi.  

XIII əsrin ortalarından paytaxtı Təbriz olan monqol imperiyasının 

(Hülakülərin) mərkəzi vilayəti Azərbaycanın siyasi-iqtisadi mövqeyi 

güclənməyə başladı.  

Monqol hücumlarının Azərbaycan üçün nəticələrinin, monqol ağalığı 

dövründə ölkənin siyasi, iqtisadi, mənəvi həyatında baş verən dəyişikliklərin 

öyrənilməsi, Azərbaycanın sonrakı tarixi inkişafını müəyyən etmək 

baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

Hülakülər dövlətinin yaranması, Azərbaycanın bu dövlətin tərkibində 

tutduğu mövqenin araşdırılması, ümumiyyətlə, Elxanilərin hakimiyyətinin 

Azərbaycanın ərazisi, əhalisi və mədəni həyatına göstərdiyi təsirin hərtərəfli 

təhlil edilməsi də bu mövzunu təşkil edən aktual məsələlərdən biridir. 

Monqol ağalığına qarşı Azərbaycan xalqının mübarizəsi xalqımızın öz 

azadlığı uğrunda apardığı milli-azadlıq hərəkatının mühüm bir mərhələsini 

təşkil edir. 
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Sual 1. XIII əsrin başlanğıcında Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət. 

Monqolların birinci yürüşü.  

XIII əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyada güclü hərbi qüdrətə malik 

olmuş Monqol dövlətinin qonşu ölkələrə yürüşü bu ölkələri təhlükə 

qarşısında qoydu. 

Monqol yürüşləri ərəfəsində Azərbaycanın vəziyyəti acınacaqlı idi. 

Monqol yürüşləri ərəfəsində Azərbaycan ərazisində vahid, mərkəzləşmiş 

dövlət yox idi və burada feodal pərakəndəliyi hökm sürürdü. Azərbaycanda 

Eldənizlər (yaxud Atabəylər) dövləti və Şirvanşahlar dövləti mövcud idi, 

Marağada isə Rəvvadilər nəslindən olan yerli Ağsunqurilər sülaləsi (1108-

1227) hökmranlıq edirdi.  

Atabəylərin son nümayəndəsi olan Özbək (1210-1225) feodal 

qrupların əlində oyuncağa çevrildi. Bütün dövlət işləri onun iştirakı olmadan 

həll edilirdi. Özbəyin dövlət ərazisini genişləndirmək məqsədilə İraqi Əcəmə 

etdiyi yürüşlər uğursuzluqla nəticələndi və buna görə də daxili feodal 

çəkişmələri daha da artdı. 

Xarəzmşah Məhəmmədin hakimiyyətinə və onun dövlətinə son qoyan 

monqollar 1221-ci ilin yanvarında Cəbe-noyanın və Subutay-bahadırın 

başçılığı ilə Xorasan və İraqi-Əcəmdən keçərək, Azərbaycan ərazisinə 

soxulurlar. Yol boyu qarşılarına çıxan şəhər və kəndləri viran və talan edən 

monqol qoşunları Azərbaycan atabəyi Özbəyin iqamətgahı yerləşən Təbriz 

şəhərinə yetişirlər. Vəziyyətin ağırlığını dərk edən atabəy, monqollarla 

sazişə girmək qərarına gəlir. Monqolların tələbi ilə Özbək xarəzmşah 

Məhəmmədin Təbrizdə saxladığı xarəzmlilərdən ibarət qarnizonun 

döyüşçülərini onlara təslim edir; bununla yanaşı təzminat olaraq pul, paltar 

və mal-qara da göndərir.  

Təbrizdən əl çəkən monqollar Muğandan keçərək Arrana, oradan isə 

Gürcüstana doğru hərəkət edirlər. Gürcüləri monqol hücumundan xəbərdar 

etmək istəyən, lakin onların Azərbaycana və qonşu vilayətlərə bir qədər 

əvvəlki yürüşlərini hələ də unutmayan atabəy Özbək gürcü hökmdarı                 

IV Georgiyə məktub yollayaraq, onu birlik və dostluğa çağırdı. Lakin keçmiş 

rəqiblər arasında barışıq və monqollara qarsı birgə hərəkət haqqında 

razılıq yalnız Tiflis yaxınlığında 10 minlik gürcü qoşunu darmadağın 

edildikdən, neçə-neçə Arran, Gürcüstan şəhər və kəndləri monqollar 

tərəfindən viran qoyulduqdan sonra əldə edilir. Monqollara qarsı ittifaq 

yaratmaq təklifi Xilat və əl-Cəzirə hakimlərinə də edilir. Bu danışıqlardan 

xəbər tutan monqollar yenidən Gürcüstan və Arrana hücum edirlər. Atabəy 

Özbəyin Arrandakı canişini məmlük Nəsir əd-Din Ağ Quş türklərdən və 
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kürdlərdən ibarət qoşunu ilə monqolların tərəfinə keçir. Düşmən qarşısında 

tək qalmış gürcülər darmadağın edilirlər.  

Bundan sonra yenidən Azərbaycan ərazisinə qayıdan monqollar bir 

daha Təbrizə hücum edirlər; lakin şəhər əhalisi bu dəfə də təzminat 

verməklə şəhərin işğalının qarşısını ala bilir. 1221-ci ilin martında Marağa 

şəhəri mühasirə edildi. Ağır mühasirəni saxlaya bilməyən marağalılar 

göstərdikləri rəşadətə baxmayaraq məğlub edilir, şəhər dağıdılır, 

müdafiəçilər qılıncdan keçirilirlər.  

Marağanı ələ keçirdikdən sonra monqollar Suriya hüdudlarına tərəf 

hərəkət edir, daha sonra Həmədana doğru çəkilərək, şəhəri dağıdır, 

əhalisini məhv edir və yenidən Azərbaycana soxularaq, yolları üstündə 

yerləşən Ərdəbil şəhərini darmadağın edirlər.  

Ərdəbili dağıdan monqollar, yenidən Təbrizə yaxınlaşdılar. Bu zaman 

atabəy Özbək artıq şəhəri tərk etmiş, oğlu Xamuşun sahiblik etdiyi 

Naxçıvana çəkilmişdi.  

Təbriz şəhəri rəisi Şəmsəddin ət-Tuğraidən haqq alan monqollar, bu 

dəfə də şəhərə toxunmadan oradan Səraba yollanır, buranı dağıdıb qarət 

edir, sonra isə Naxçıvana doğru hərəkət edirlər. Rəşidəddinin verdiyi 

məlumata görə, monqollar Naxçıvanı da viran və talan etməyə, əhalisini 

qırmağa başlayırlar; yalnız Naxçıvan hakimi Xamuşun monqollara boyun 

əyməsi qırğının dayandırılmasına səbəb olur.  

Bundan sonra monqol dəstələri yenidən Arran şəhərlərinə hücum 

edərək, qısa, lakin ağır mühasirədən sonra Beyləqanı işğal edib, əhalisinin 

çoxunu qılıncdan keçirirlər. Buradan monqollar Gəncəyə doğru hərəkət 

edirlər. Dövrün tarixçiləri monqolların bu hücumu barədə ziddiyyətli 

məlumat versələr də, görünür, İbn əl-Əsirin gəncəlilərin təzminatla canlarını 

qurtarmaları barədəki məlumatı həqiqətə daha uyğundur. Tarixçinin 

yazdığına görə "şəhər müdafiəçilərinin çoxluğundan, onların gürcülərlə 

daimi mübarizədə əldə etdikləri dəyanətdən, qala divarlarının 

keçilməzliyindən xəbər tutan" monqollar Gəncəni tutmaq fikrindən 

daşınırlar. Buradan onlar, bütün 1221-ci il ərzində üçüncü dəfə Gürcüstana 

hücum edirlər; gürcü əsgərlərinin göstərdikləri hünərə baxmayaraq, bu dəfə 

də onlar monqollar tərəfindən basılırlar.  

Dərbənd keçidi vasitəsilə Şimali Qafqaza doğru hərəkət etmək 

istəyən monqollar Gürcüstan hüdudlarını arxada qoyub, Şirvan ərazisinə 

daxil olur və Şamaxı şəhərini mühasirəyə alırlar. Salnaməçinin yazdığına 

görə, şəhərin qalın divarlarını dəf edə bilməyən monqollar, çoxlu mal-qara 

öldürərək, onların leşlərindən qalaq düzəltdilər və bu yolla şəhərə daxil 

olmağa cəhd göstərdilər.  
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Şamaxılılar üç gecə-gündüz düşmənə müqavimət göstərirlər. Üç 

gündən sonra çürüməyə başlayan leşlər çökməyə başladıqları üçün 

monqolların hücumları da zəifləyir. Lakin şəhər əhalisinin də artıq 

müqavimətə halı qalmamışdı. Beləliklə, göstərilən rəşadətə baxmayaraq, 

Şamaxı işğal olunub dağıdılır, şəhər müdafiəçilərinin və əhalisinin çoxu 

məhv edilir.  

Buradan Dərbəndə doğru hərəkət edən monqol qoşunları, ilk 

uğursuzluğa baxmayaraq, nəhayət ikinci dəfədə hiylə ilə keçidi aşa bilirlər. 

Bununla monqolların kəşfiyyat xarakterli birinci yürüşü başa çatır. 

Azərbaycan əhalisinə olmazın fəlakət, şəhər və kəndlərinə böyük dağıntılar 

gətirsə də, bu yürüş nə Atabəylərin, nə Şirvanşahların, nə də Azərbaycan 

ərazisində mövcud olan başqa qurumların hakimiyyətlərini sarsıda bilir.  

Qıpçaqların və gürcülərin Azərbaycandakı əməlləri. Monqol 

yürüşlərinin dağıdıcı təsiri aradan götürülməmiş, azərbaycanlılar yeni qüvvə 

ilə üzləşməli oldular. Bu, monqol təhlükəsinin dərbədər saldığı əlli minlik 

qıpçaq eli idi. Dövrün qaynağı xəbər verir ki, monqol hücumundan sonra 

qıpçaqların bir hissəsi dağlara, bir hissəsi rus torpaqlarına, bir hissəsi isə 

Dərbəndə üz tutdu. Dərbənd civarına gəlmiş qıpçaqlar, Dərbənd əmirinə iki 

dəfə elçi göndərərək, xidmətləri müqabilində onlara bu yerlərdə 

məskunlaşmaq üçün torpaq verilməsini xahiş etmiş, lakin hər dəfə rədd 

cavabı almışdılar. İbn əl-Əsirin məlumatına görə, onda qıpçaqlar hiylə ilə 

Dərbəndi tutub, o zaman gürcülərin əlində olan Qəbələni işğal etmək 

istədilər. Lakin buna nail ola bilməyib, şəhər ətrafını zəbt edib, Gəncəyə 

tərəf hərəkət etdilər. Bu zaman Gəncədə əmir olan Qaşqara əvvəlcə onlara 

qarşı çıxmağa cəhd göstərdisə də, danışıqdan sonra qıpçaq çadırlarının 

Gəncə ətrafında qurulmasına icazə verdi. Əmirin bu tədbiri qıpçaqların 

başçısının xələtlə mükafatlandırılmasını əmr edən atabəy Özbəyin də 

xoşuna gəldi.  

Lakin dinclik bu yerlərdə uzun sürmədi. Monqol hücumundan sonra 

az-çox özünə gəlmiş gürcülərin Gəncəyə yeni hücumu xəbərini alan əmir 

Qaşqara qıpçaqların qüvvəsindən istifadə etmək qərarına gəldi. Lakin 

onların Gəncə civarlarında törətdikləri pozğunçuluq hərəkətləri əmir 

Qaşqaranın qıpçaqları qovmasına, Arranın müsəlman və qeyri-müsəlman 

əhalisinin isə onları hər yerdə, xüsusilə Şirvanda təqib etməsinə səbəb 

oldu. Qıpçaqların Şirvanda darmadağın edilməsində xüsusi fəaliyyət 

göstərən gürcülər 1222-ci ildə, bir il əvvəl monqolların viran qoyduqları 

Beyləqana hücum etdilər. Dövrün müəlliflərinin yazdığına görə, gürcülərin 

bu şəhərdə törətdikləri əməllər onları heç də monqollardan geri qoymurdu.  
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1225-ci ildə yenidən Gəncə yanında görünən gürcülər şəhəri 

mühasirə etdilər, lakin dəf edilərək, geri oturduldular. Onların yeni hücumu 

İraqın bir sıra yerlərində, o cümlədən Bəsrədə xəlifə qoşunlarını 

darmadağın edən, Bağdad ətrafına hücum çəkərək, əhalini var-yoxdan 

çıxaran xarəzmşah Cəlaləddin Manqburnının Azərbaycan ərazisinə yürüşü 

ilə dayandırıldı. 

 

Sual 2. Cəlaləddinin Azərbaycanı işğal etməsi.  Monqolların ikinci 

yürüşü. 

Xarəzmşah Cəlaləddinin Azərbaycana yürüşü. Atabəylər 

dövlətinin süqutu. Monqolların dağıtdığı Xarəzmşahlar dövləti süqut etsə 

də, sultanın oğlanları atalarının dövlətinin bir hissəsi olan ölkələrin ərazisinə 

sahib çıxdılar. Fars İraqını tutmuş şahzadə Qiyasəddin Pirşah 1224-cü ildə 

atabəy Özbəyin zəifliyindən istifadə edərək, ona alçaldıcı sülh bağlatdırıb, 

hətta atabəyin bacısı Cəlaliyyə ilə evlənirsə də, bu müvəffəqiyyəti qoruyub 

saxlaya bilmir. Məhz bu zaman onun qardası Cəlaləddin Xarəzmşahlar 

dövlətinin monqollar tərəfindən məhv edilməsində günahkar saydığı xəlifə 

ən-Nasiri cəzalandırmaq üçün Bağdada yürüş edir.  

Xəlifə qoşunlarını darmadağın edən Cəlaləddin 12 gün Bağdad 

ətrafında qaldıqdan sonra, mənbələrin məlumatına görə, qoşununun başını 

Azərbaycana tərəf döndərir.  

Azərbaycanda Cəlaləddinə ilk tabe olan şəhər Marağa olur. Beləliklə, 

1225-ci ilin may ayında Marağa müqavimət göstərmədən Cəlaləddinə tabe 

olur. Marağada olarkən, o, Konya soltanına, əl-Cəzirə, Dəməşq və Misir 

hakimlərinə məktub göndərərək, Azərbaycanı artıq fəth etdiyini, Gürcüstanı 

tutmağa hazırlaşdığını bildirir.  

Bundan sonra Cəlaləddin monqolların viran qoyduğu Ucanı keçərək, 

Təbriz şəhərini mühasirəyə alır. Şəhər rəisi Nizaməddin ət-Tuğrainin 

başcılıq etdiyi Təbriz müdafiəçiləri yeddi gün xarəzmlilərə qarşı vuruşsalar 

da, onların hücumlarını dəf edə bilmirlər. 1225-ci ilin iyun ayının 25-də 

atabəy Özbəyin hələ xarəzmşah Marağada olarkən tərk etdiyi Təbriz şəhəri 

Xarəzm qoşunları tərəfindən tutulur.  

Şəhərin rəisi Nizaməddin ət-Tuğraini əvvəlki vəzifəsində saxlayan 

Cəlaləddin, öz vəziri Şərəfəlmülkü də Təbrizdə qoyaraq, Azərbaycana 

hücum məqsədilə Dvin yaxınlığındakı Qarni qalası yanında İvane 

Mxarqrdzelinin başçılığı ilə toplanmış 60 minlik gürcü qoşununa qarşı çıxır. 

Dvini ələ keçirən Cəlaləddin, Qarni yanında başladığı vuruşmada gürcüləri 

məğlub edir. Onun Gürcüstanın hər tərəfinə göndərdiyi qoşun dəstələri isə 

ölkəni viran və talan, əhalini əsir edirlər.  
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Elə bu vaxt, vəzir Şərəfəlmülkün böhtanı nəticəsində soltana və onun 

adamlarına sui-qəsddə günahlandırılan Təbriz şəhəri rəisi Nizaməddin ət-

Tuğrai edam edilir, onun əmisi Şəmsəddin ət-Tuğrai isə zindana salınır. 

Şəmsəddin ət-Tuğrai yalnız 1228-ci ildə, öz haqsız əməllərindən peşman 

olmuş sultan tərəfindən azad edilərək, yenidən Təbrizə canişin təyin olunur.  

Cəlaləddinin təqiblərində yaxa qurtarmaq üçün Əlincə qalasına 

sığınmış Özbək 1225-ci ilə burada vəfat etdi. Beləliklə, atabəy Özbəyin 

1225-ci ildə baş verən ölümü ilə Azərbaycan Atabəyləri dövlətinə son 

qoyulur. Şəmsəddin Eldənizin övladlarına tabe olan bütün ərazilər 

Azərbaycanda, Arranda, Şirvanda və Gürcüstanda ağalıq edən xarəzmşah 

Cəlaləddinin əlinə keçir.  

Cəlaləddinin Cənubi Qafqazdakı fəaliyyəti. 1226-cı ildə atabəy 

Özbəyin məmlükləri Bəklik əs-Sədidi və Seyfəddin Sunqurca sultana qarşı 

çıxdılar, lakin əvvəlcə Xoy yanında basılıb təslim oldular, sonra isə əfv 

edilərək, sultanın xidmətinə keçdilər. Buna baxmayaraq, 1229-cu ildə 

atabəy Özbəyin başqa məmlükləri ilə birlikdə onlar yenidən sultana qarşı 

çıxaraq, ən-Nəsəvinin sözləri ilə desək, "əvvəlki sülaləni (yəni, atabəyləri) 

bərpa etmək istədilər". Təbriz yanındakı döyüşdə atabəyin tərəfdarları 

darmadağın edildi; qiyamın əsir düşmüş bir neçə başçısı, o cümlədən 

Bəklik və Nəsrəddin Ağ Quş çarmıxa çəkildilər.  

1229-cu ildə soltan Cəlaləddin Gürcüstana ikinci böyük yürüşünü 

başlayır. Gürcü hökmdarı Rusudananın cəhdlərinə baxmayaraq, baş verən 

qanlı döyüş xarəzmlilərin qələbəsi, Tiflisin yenidən alınması və qarəti ilə 

nəticələnir.  

Gürcü qoşunlarını məğlubiyyətə uğradan sultan ordusu yalnız il 

yarımlıq mühasirədən sonra, 1230-cu ilin aprelin 14-də Xilatı da ələ keçirə 

bilir. Lakin bu müvəffəqiyyət Cəlaləddinin ətraf yerlərin hakimləri arasındakı 

siyasi nüfüzunu möhkəmlədə bilmir. Əksinə, Cəlaləddini Kiçik Asiyanın, 

Şamın və Şimali Mesopotamiyanın bütün kiçik xanədanları üçün təhlükə 

hesab edən və onunla danışıqlarda müvəffəqiyyət qazana bilməyən Konya 

soltanı I Əlaəddin Keyqubad xarəzmşaha qarşı ittifaq yaradır. Dəməşq, 

Hims, Xortabirt, Hələb, Məyyəfariqin və Bənyəs hakimləri bu birliyə daxil 

olurlar.  

Birləşmiş qoşunlarla Cəlaləddin ordusu arasında əsas döyüş 1230-cu 

ilin avqustun 10-da Ərzincan yaxınlığında, Yassı-Çəmən dağı ətəyində baş 

verir. Xarəzmşahın ordusu darmadağın edilir. Xilatda sığınacaq tapmış 

Calaləddin az sonra qoşununun qalıqlarını Azərbaycana aparır.  

Sultan Calaləddinin məğlubiyyətindən xəbər tutan Ələmut 

ismaililərinin başçısı III Əlaəddin Məhəmməd (1221-1255) xarəzmşahın 
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indiki zəifliyi haqqında monqolları xəbərdar edir. Bu xəbəri alan monqollar 

1231-ci ildə yenidən Azərbaycana hücum etdilər. Təhlükəni hiss edən 

Cəlaləddin kömək ümidini itirsə də, öz köhnə rəqiblərinə - ətraf yerlərin 

hakimlərinə müraciət edərək, onları monqollara qarşı birləşməyə çağırır. 

Lakin onun çağırışı cavabsız qalır.  

Monqollara qarşı müqaviməti təşkil etmək iqtidarında olmayan ayrı-

ayrı hakimlər təzminatla canlarını qurtarmağa çalışırdılar.  

Azərbaycanın ayrı-ayrı yerlərində yerləşdirilmiş xarəzmli dəstələr də 

əhalini talan və məhv etməkdən çəkinmirdilər. Buna görə də Cəlaləddin 

monqolların dərbədər saldığı döyüşçülərini bir yerə toplamaq cəhdi ilə çıxış 

etdikdə, Gəncə əhalisi vilayətdə özbaşınalıqlar törədən Xarəzm 

qarnizonuna qarşı ayağa qalxdı, xarəzmlilərin kəsilmiş başları Aran 

ərazisinə qədəm qoyan monqollara göndərildi.  

Hadisədən xəbər tutan və bir neçə min xarəzmli döyüşçünü toplaya 

bilən Cəlaləddin Qarqarçay vadisində düşərgə salır. Monqol qoşunu 

başçısı Çormaqun-noyon sultana elçi yollayaraq, təslim olmasını tələb edir. 

Monqol elçisini öldürmək əmrini verən Cəlaləddin qoşununu xarəzmlilərə 

qarşı mübarizəni davam etdirən gəncəli Bəndlərin qiyamını yatırmaq üçün 

Gəncəyə göndərir. Qiyamçıların dinc yolla tabe edilməsi cəhdləri heç bir 

nəticə vermir. Şəhərə daxil olan və qiyamçıları amansızlıqla cəzalandıran 

sultan, Bəndər başda olmaqla otuz qiyamçını edam etdirir.  

Monqollara qarşı ittifaq yarada bilməyən Cəlaləddin 1231-ci ilin 

avqustunda kürdlər tərəfindən qətlə yetirildi.  

Sultan Cəlaləddin Manqburnının ölümü ilə bir çox ölkələrə, o 

cümlədən Azərbaycana monqol müdaxiləsinin qarşısını alan maneə aradan 

götürüldü.  

Monqolların ikinci yürüşü və Azərbaycanın işğal edilməsi. 

Monqol qoşunları Cormağunun başçılığı ilə Rey və Həmədan şəhərlərini 

zəbt edib, 1231-ci ildə ikinci dəfə Azərbaycana soxuldular. Azərbaycanda 

mövcud olan vəziyyət düşmənə güclü müqavimət göstərməyə imkan 

vermədi, lakin bir sıra şəhərlərdə istilaçılara qarşı gərgin mübarizə getdi. 

Marağa şəhəri düşmənə ciddi müqavimət göstərdi. Monqollar şəhəri 

çətinliklə tuta bildilər və əhali üzərinə ağır vergi qoyuldu. Sonra Təbriz 

şəhəri mühasirəyə alındı. Lakin şəhər əyanları yenidən istilaçılarla 

danışıqlar apardılar. Onları qiymətli hədiyyələrlə razı saldılar və şəhəri 

növbəti qırğından xilas etdilər. Bu danışıqlar nəticəsində Təbrizin bir çox 

tanınmış sənətkarları da monqolların tələbi ilə onların vətəni olan 

Qaraqoruma göndərildilər.  
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Monqollar buradan Gəncəyə yönəldilər və şəhəri tutmağa cəhd 

etdilər. Əhalinin müqaviməti elə güclü idi ki, işğalçılar qala divarlarını 

dağıtdıqdan sonra da bir həftə ərzində şəhərə girməyə cürət etmirdilər. 

Bəzi gəncəlilər öz əmlaklarının düşmən əlinə keçiməməsi üçün evlərini 

yandırdılar, var-dövlətlərini məhv etdilər. Uzun mübarizədən sonra 1235-ci 

ildə Gəncəni zəbt edən düşmənlər əhaliyə qanlı divan tutdular. Monqol 

əsgərləri qənimət əldə etmək məqsədilə binaların xarabalıqlarını da 

qazdırdılar, şəhər əhalisi tərəfindən gizlədilmiş qızılı, gümüşü və qiymətli 

əşyaları tapmağa cəhd göstərdilər. Monqolların hücumundan sonra Gəncə 

4 il ərzində xaraba vəziyyətdə qaldı və yalnız sonralar şəhərin bərpasına 

cəhd göstərildi.  

Monqollar Azərbaycanın digər şəhərlərində də dağıntılar törətdilər, 

Onlar Şəmkirdə ciddi müqavimətə rast gəldilər. Düşmən şəhərə 

yaxınlaşdıqca şəmkirlilər şəhər hakimi Bəhramdan yadellilərə qarşı 

mübarizəyə qalxmağı tələb etdilər. Lakin Bəhram buna razı olmadı. 

Monqollar Şəmkiri mühasirəyə aldılar, şəhər ətrafındakı xəndəklərə odun 

və saman dolduraraq qala divarlarına qalxmağa cəhd göstərdilər. 

Şəmkirlilər bundan xəbər tutub gecə ikən samana od vurub yandırdılar. 

Şəhərə can atan monqol qoşunu xəndəkləri qum ilə doldurdu və bu üsulla 

atəşə son qoyaraq şəhərə soxula bildi. Şəmkir yandırıldı, onun sakinləri 

qılıncdan keçirildi.  

Monqollar Azərbaycanın digər şəhərlərinə də yürüş etdilər. Bakı və 

Tovuz ələ keçirildi. 1239-cu ildə Dərbənd şəhərinin zəbt olunması ilə bütün 

Azərbaycan monqollar tərəfindən istila edildi.  

İlk yürüşlərdən fərqli olaraq monqolların ikinci yürüşündə əsas 

məqsəd zəbt edilmiş ölkələrdə (ilk növbədə Azərbaycanda və ona qonşu 

olan ərazidə) möhkəmlənmək idi. Buna görə də monqollar qələbə əldə 

etdikdən sonra Monqolustana qayıtmadılar, Cənubi Qafqazda və İranda 

məskunlaşdılar.  

Azərbaycan və ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz ərazisi 1239-1256-cı 

illərdə Ali monqol xaqanlığının təyin etdiyi canişinlər tərəfindən idarə 

olunurdu. Arqun Ağa Xorasan, İraq-i Əcəm, Azərbaycan (Şirvan da daxil 

olmaqla), Gürcüstan, Ermənistan, Lur və Kirmana canişin təyin olundu. 

Arqun ağanın Azərbaycanda həyata keçirdiyi siyasətin əsas mahiyyəti yerli 

feodalların (vassalların) köçəri monqol əyanlarından asılılığını getdikcə 

gücləndirməkdən ibarət idi. İri köçəri əyanlardan təyin olunan canişinlərə Ali 

monqol xaqanlığı böyük etimad bəsləyirdi. Onların təyin olunduqları 

ölkələrdə böyük imtiyazları vardı. Heç kimin canişinin isinə qarışmağa 

ixtiyarı yox idi. Azərbaycanın əksər torpaq sahələri və otlaqları monqol 
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canişinliyinin əlində toplanmışdı. Monqollar, ilk növbədə, tabe olmayan yerli 

feodallara qarşı mübarizə aparır, onların əksəriyyətini torpaq 

malikanələrindən məhrum edirdilər. Belə ki, Muğan ərazisi 110 monqol 

noyonu arasında bölündü. Yerli feodalların bir qismi monqolların vassalı 

kimi fəaliyyət göstərirdi. Onlar monqollara maddi yardım göstərməli, ordunu 

ərzaq, geyim, at və digər ləvazimatla təmin etməli idilər. 

 

Sual 3. Monqolların üçüncü yürüşü. Azərbaycan Elxanilər dövlətinin 

tərkibində. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın təsərrüfat həyatı. 

Azərbaycan Hülakülər dövlətinin mərkəzi kimi. Monqol 

xaqanlığının Ön Asiyanı, Cənubi Qafqazı və Kiçik Asiyanı ələ keçirməsinə 

baxmayaraq, XIII əsrin ortalarında həmin vilayətlərdə bir sıra iri feodal 

malikanələri hələ də öz müstəqilliyini itirməmişdi. Ali monqol xaqanı Munke 

istilaları davam etdirmək məqsədilə 1253-cü ildə Ön Asiyaya qoşun 

göndərdi. Munkenin qardaşı Hülakü xanın başcılıq etdiyi bu yürüşdə əsas 

məqsəd İranın, İraq-i Ərəbin, Suriyanın və digər vilayətlərin müstəqil 

fəaliyyət göstərən hakimlərini itaətə cəlb etməkdən ibarət idi. Hülakü xan iri 

feodalların köməyi ilə bu vilayətlərdə bir çox yerli hakimləri özünə tabe etdi, 

iri şəhərləri alaraq çoxlu qənimət ələ keçirdi. 1256-cı ildə isə Azərbaycan 

tabe edildi. 1258-ci ilin fevralında Hülakü Bağdadı ələ keçirdi və 500 ildən 

artıq mövcud olmuş Abbasilər xilafətinə son qoyuldu. Zəbt edilmiş yeni 

ərazilər hesabına beşinci monqol ulusu - Hülakülər (Elxanilər) dövləti 

yaradıldı. Bu dövlət Azərbaycanda bir əsr (1357-ci ilədək) fəaliyyət 

göstərdi. 

Hülakülər dövlətinin yaranması və yüz il müddətində fəaliyyət 

göstərməsi tədricən Azərbaycanın ictimai-iqtisadi, siyasi və mənəvi 

həyatına təsir etdi, onun hüdudlarında, əhalisinin etnik tərkibində, dini 

görüşlərində, mədəniyyətində, dilində nəzərəçarpacaq dəyişikliklər baş 

verdi. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin siyasi-inzibati mərkəzinə, Marağa, 

sonra isə Təbriz onun paytaxt şəhərlərinə çevrildi.  

Artıq XIV əsrdə türklər Hülakülər dövləti ərazisində mühüm, 

Azərbaycanda isə əsas yeri tuturdular. Türk dili dövlət dili mövqeyi qazandı. 

Məhəmməd Naxçıvaninin məlumatına görə, Hülakülər dövlətində mühüm 

sənədlər 3 dildə (ərəbcə, farsca və türkcə) hər xalqa öz dilində, o cümlədən 

türklərə türk dilində çatdırılırdı.  

Monqol istilaları dövründə Azərbaycana gəlib məskunlaşmış monqol, 

türk qəbilələri ilə yerli əhalinin dini baxışlarında ciddi fərqlər mövcud idi. 

Əsasən bütpərəstlərdən ibarət olan monqollar ilk dövrdə Azərbaycanda, 

habelə digər vilayətlərdə bütpərəstliyin yayılması və möhkəmlənməsi üçün 
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əməli tədbirlər gördülər. Xoyda, Marağada və s. yerlərdə bütpərəstlik 

abidələri - bütxanalar tikildi, bütpərəst din xadimlərinin (bəxşilərin) 

hazırlanması üçün geniş imkanlar yaradıldı.  

Monqollar bütpərəstliyi yaymaq məqsədilə islama qarşı ciddi 

mübarizə apardılar. Onların hakimiyyətinin ilk 30 ili ərzində mərkəzi dövlət 

aparatında "Ölkənin baş qazısı" vəzifəsi rəsmən tanınmadı, vəqf torpaqlar 

müsadirə edildi, dini işlərin idarəsi icarəyə verildi və nəticədə islamın dövlət 

aparatındakı mövqeyi zəiflədi. İlk Elxanilərin islama qarşı mənfi 

münasibətində xristianlığın, yəhudiliyin, buddizmin, habelə Avropanın 

xristian dövlətləri başçılarının böyük təsiri oldu.  

İlk Elxanilərin dini siyasəti yerli əhali ilə gəlmələr arasında ziddiyyətin 

artmasına, ölkənin daxili və xarici vəziyyətinin gərginləşməsinə gətirib 

çıxardı. Monqol şahzadələri taxt-tac uğrunda apardıqları mübarizədə bu və 

ya digər dindən istifadə edir, bu vasitə ilə öz məqsədlərinə nail olmağa 

çalışırdılar. Məhz bu baxımdan ciddi addım atmış Qazan xan (1295-1304) 

hakimiyyətə yiyələnmək naminə uşaqlıqdan itaət etdiyi bütpərəstlikdən üz 

döndərdi, islamı qəbul etdi və onu yenidən dövlət dini elan etdi.  

Qazan xanın dini islahatı islamın mərkəzi dövlət aparatındakı 

mövqeyini bərpa etdi və bu din rəsmən dövlət dini kimi fəaliyyət 

göstərməyə başladı. Dövlət fərmanlarında, sikkə zərbində, xütbə 

oxunuşunda yenidən islam ifadələrindən istifadə olundu. Həmin islahata 

görə, Qazan xan "altıncı əsr (hicri) islam dininin islahatçısı" kimi tanındı. 

Qazan xanın dini islahatı bütpərəstliyin, xristianlığın, digər dinlərin 

mövqelərini sarsıtdı. İlk dövrdə inşa edilmiş bütxanalar, kilsələr, yəhudi 

məbədləri (sinaqoqlar) dağıdıldı və onların yerində məscidlər, xanəgahlar 

tikildi. 

Hülakü xan geniş əraziyə malik olan dövlət təşkil etdikdən sonra 

köçəri zadəganlara arxalanaraq ali hakimiyyət orqanlarını, hərbi-siyasi 

idarələri və vilayətləri şahzadələrin, tanınmış əmirlərin arasında böldü. 

şahzadə Yuşmut Arranın hakimi təyin olundu. Azərbaycanın əksər 

ərazisində, xüsusilə onun şimal hissəsində monqolların güclü hərbi 

dəstələri məskən saldılar. Oturaq əhalinin istismarı, yerli feodalların 

sıxışdırılması nəticəsində Hülakü xan tezliklə iqtisadi cəhətdən 

qüvvətlənmiş və mərkəzləşdirilmiş dövlət təşkil etdi. Onun hakimiyyəti 

dövründə Hülakülər dövləti öz qüdrətini və vahidliyini mühafizə edə bildi. 

Lakin köçəri feodalların getdikcə qüvvətlənməsi Hülakülər dövlətinin 

daxilində mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışların baş verməsinə və feodal 

çəkişmələrinin güclənməsinə səbəb oldu. Bu mübarizə Abaqa xanın (1265-

1282) hakimiyyətinin sonlarında gücləndi və getdikcə açıq şəkil aldı. Onun 
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ölümündən sonra hakimiyyətə Əhməd xan (1282-1284) sahib oldu. Lakin o, 

tezliklə narazı qalmış feodalların səyi nəticəsində hakimiyyətdən məhrum 

edildi və taxta Arqun xan (1284-1291) çıxdı. Arqun xanın hakimiyyəti 

dövründə feodal müharibələri daha da gücləndi. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı 

Əmir Novruzun başçılığı ilə mübarizə uzun müddət davam etdi.  

Arqun xanın ölümündən (1291) sonra yeni elxanın seçilməsi uğrunda 

ciddi çəkişmələr başlandı. Abaqa xanın oğlu Keyxatu xan (1291-1295) 

feodal müharibələrindən qalib çıxdı və elxan elan olundu. Lakin o, tez bir 

zamanda feodal qruplarının əlində oyuncağa çevrildi.  

Bir çox vilayətlərin hakimləri ona qarşı çıxdılar. Mərkəzi dövlət aparatı 

zəiflədi və müxalif qüvvələrə qarşı mübarizə aparmaq iqtidarını itirdi. 1295-

ci ildə Azərbaycanda iki elxan dəyişdi. İri feodal qruplarının köməyi ilə 

Keyxatunun əvəzinə Baydu elxan elan edildi. Lakin o, bir neçə aydan sonra 

hakimiyyətdən məhrum edildi və Qazan xan (1295-1304) Qarabağda 

Hülakülər dövlətinin başçısı elan olundu.  

Köçəri əmirlər Qazan xanın siyasətinə qarşı mübarizəyə qalxdılar. 

Onların müəyyən hissəsi Azərbaycanın şimalında (xüsusilə Arranda) 

fəaliyyət göstərirdi. Arranda Arslanoğlunun başçılığı ilə Qazan xana qarşı 

sui-qəsd təşkil olundu. Lakin sui-qəsdin üstü açıldı və onun iştirakçıları 

öldürüldülər. 1297-1298-ci illərdə Azərbaycanın şimalında Tayçuoğlunun 

başçılığı ilə Qazan xana qarşı yeni bir qiyam baş verdi. Qazan xan bu 

çıxışları yatıra bildi və mərkəzi hakimiyyəti qüvvətləndirdi.  

Qazan xanın ölümündən sonra Hülakülər dövlətinin taxtına onun 

qardaşı Sultan Ulcaytu (1304-1316) çıxdı. O, Qazan xanın siyasətini davam 

etdirdi, mərkəzi hakimiyyəti daha da qüvvətləndirdi. Gilan və Herat əraziləri 

onun dövründə istila olundu. Lakin Ulcaytudan sonra Azərbaycanda 

vəziyyət yenidən pisləşdi. Elxanilər taxt-tacına çıxmış 12 yaşlı Əbu Səidin 

(1316-1335) dövründə dövlətin idarəsi baş əmir Çobanın ixtiyarına keçdi. 

Bu, ölkədə feodal çəkişmələrinə təkan verdi. Azərbaycandakı daxili 

vəziyyətdən istifadə edən qonşu dövlətlər Hülakülərə qarşı mübarizəyə 

qalxdılar.  

1318-ci ildə Xorasanda Əmir Yasavur mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxdı 

və Hülakülər dövlətinin bir sıra vilayətlərini qarət etdi. Həmin ildə Elxanilərə 

qarşı bir tərəfdən Misir sultanı, digər tərəfdən isə Qızıl Orda xanı hücuma 

keçdi. Hülakülər dövləti üçtərəfli təhlükə qarşısında qaldı. Qızıl Orda 

qoşunu Dərbəndi keçərək Kür çayı sahillərinə kimi gəldi və əhalini qarət 

etdi. Hülakülər Qızıl Orda xanının hücumunun daha təhlükəli olduğunu 

bildikləri üçün əsas qüvvələrini Azərbaycana göndərdilər və qızılordalıları 
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geri çəkilməyə məcbur etdilər. Elxanilər şimal sərhədlərini daha da 

möhkəmləndirdilər.  

1319-cu ildə Hülakülər dövləti (Gürcüstan) ərazisində Əmir 

Qurumişinin başçılığı ilə mərkəzi hakimiyyətə qarşı üsyan qalxdı. 

Üsyançılar Gürcüstandan Azərbaycan ərazisinə daxil olub, Təbrizə qədər 

irəlilədilər. Naxçıvan şəhəri onların istinadgahına çevrildi. Sultaniyyədə 

üsyançılarla Elxanilərin qoşunu arasında ciddi vuruşma oldu. Sultan Əbu 

Səid döyüş meydanına girdi, vuruşmada böyük şücaət göstərdi və 

üsyançıların ordusu dağıdıldı. 

Dövlətin xarici düşmənlərə qarşı mübarizəsi ciddi şəkil aldı. 1319-

1325-ci illərdə Qızıl Orda dövlətinə yürüşlər təşkil olundu və müvəffəqiyyət 

əldə edildi.  

Əbu Səidin azyaşlı olması baş əmir Çobana Elxanilər dövlətinin 

idarəsini bütünlüklə öz əlinə almağa imkan verdi. Əmir Çoban Elxanilər 

dövlətinin faktiki hökmdarı oldu. Əbu Səid 1328-ci ildə Çobanilərin 

nüfuzundan xilas ola bildi, lakin digər feodalın (Qiyasəddin Məhəmməd 

Rəşidinin) başcılıq etdiyi qrupun təsirinə məruz qaldı.  

1334-cü ildə Sultaniyyədə mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışlar baş 

verdi və bu çıxışlar çətinliklə yatırıldı. 1335-ci ildə Qızıl Orda xanlarının 

Azərbaycana növbəti yürüşü oldu. Sultan Əbu Səid dövlətin əsas 

qüvvələrini qızılordalılara qarşı mübarizəyə səfərbər etdi və Kür çayının 

sahillərinə gəldi. Bunu eşidən Qızıl Orda xanı Özbək geri çəkildi. Lakin 

Sultan Əbu Səid çəkişmələr nəticəsində öldürüldü. Onun ölümündən sonra 

Elxanilər dövləti tədricən tənəzzülə uğradı və parçalandı. 

Hülakülər dövlətinin quruluşu və idarə sistemi. Hərbi-feodal, 

mütləqiyyət üsuli-idarəsindən ibarət olan Hülakülər dövlətinin təsisi və 

köçəri monqol-türk qəbilələrinin Azərbaycanda məskunlaşması ictimai-

siyasi həyatın bir sıra sahələri ilə yanaşı, ölkənin dövlət quruluşuna, idarə 

sisteminə də təsir göstərirdi. 

Hülakülərə (ümumiyyətlə, monqollara) məxsus olan dövlət quruluşu 

və idarə sistemi Azərbaycanda qərarlaşmış yerli dövlət quruluşu və idarə 

sistemi ilə çulğaşmışdı. Ölkədə iki ənənəvi idarə sisteminin - yerli əhaliyə 

və köçəri monqollara məxsus olan sistemlərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində 

tədricən vahid, təkmilləşmiş, inkişaf etmiş idarə sistemi meydana gəlmişdi. 

Monqollar hərbi sahədə öz üstünlüklərini qoruyub saxlamışdılar, lakin mülki 

idarədə və maliyyə sistemində yerlilərə məxsus cəhətlər üstünlüyə malik 

idi. 

Hülakülər dövlətində ölkənin ali orqanı qurultay hesab olunurdu. 

Qurultaylar öz vəzifələrinə görə 2 yerə bölünürdü: Böyük qurultay və 
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ümumiyyətlə qurultay (iclas). Böyük qurultaylarda mühüm dövlət əhəmiyyəti 

kəsb edən məsələlər müzakirə olunurdu: elxanlar seçilir, vilayət hakimləri 

və mühüm dövlət məmurları təyin olunur, hərbi, təsərrüfat planları, 

müharibə, sülh və dini məsələlər müzakirə olunur, dövlət fərmanları təsdiq 

edilir, əyanlara mükafatlar və ya cəzalar verilirdi. Böyük qurultaylar ildə bir 

dəfə çağırılırdı. Onlar 3 gündən 1 ay müddətinədək uzana bilirdi. Belə 

məclislərdə bəzən iki min nümayəndə iştirak edirdi. Qurultayın işində iştirak 

etmək məcburi idi. Müzakirə olunan məsələlər qurultay nümayəndələrinin 

əksər çoxluğunun iştirakı şəraitində, səs üstünlüyü ilə həll olunurdu. Adi 

qurultaylarda - iclaslarda nisbətən az əhəmiyyətli cari məsələlərə baxılırdı. 

Dövlətin başçısı elxan (və ya sultan) himayəsində olan ərazinin, 

əhalinin mütləq hakimi idi və onun səlahiyyəti məhdudlaşdırılmırdı. 

Hülakülər taxt-tacına sahiblik irsi idi. Adətən, atanı oğlu əvəz edirdi. Əslində 

isə Hülakülər səltənətinə sahib olmaq üçün aşağıdakı üç yoldan istifadə 

edilirdi: 1) yeni elxan qurultayda seçilirdi; 2) yeni elxan öz sələfinin 

vəsiyyətinə görə təyin olunurdu; 3) yeni elxan zorla hakimiyyətə yiyələnirdi. 

Hülakülər dövlətinin adi idarə sistemində ikinci yeri naib əs-səltənət 

(səltənət naibi) tuturdu. Naib əs-səltənət elxanın mərkəzdə olmadığı 

məqamlarda dövlətin idarəsi ilə məşğul olur, qalan vaxtlarda isə ölkənin 

vəziyyəti, mühüm xəbərləri barədə elxana məlumat verir, onu gerçək 

şəraitlə tanış edirdi.  

Dövlətin idarə sistemində üçüncü yeri ölkənin baş əmiri - əmir ül-

üməra tuturdu. Hərbi və inzibati bölgü bir-birinə uyğunlaşdırılmışdı: inzibati 

baxımdan vilayət hesab olunan ərazi hərbi baxımdan ölkə adlanırdı. 

Mərkəzi dövlət aparatında hərbi-inzibati idarələri birləşdirən orqan əmarət 

(əmirlik) adlanırdı və bu orqan baş əmir tərəfindən idarə olunurdu. Baş əmir 

dövlətin dörd əsas əmirləri sırasından seçilir və elxan tərəfindən təsdiq 

olunurdu. Əmarətə ölkə əmirliyi, tümən əmirliyi, minlik və yüzlük əmirlikləri, 

yarğu (məhkəmə) əmirliyi, eləcə də ali hərbi vəzifələr - inaq, bukavul, 

tavaçi, yasavul, bəlarquçi, bəxşi və s. daxil idi. İnaqlar hərbi məsləhətçilər 

idi. Bukavullar divandan ayrılmış ixracatı və yürüşlərdə əldə edilmiş 

qəniməti hərbi hissələr arasında bölür, ordu hissələrinin təminatı ilə məşğul 

olurdular. Tavaçilər ümumi səfərbərliklə məşğul olurdular. Yasavullar qoşun 

hissələrini döyüş meydanlarına aparıb onları döyüşə hazır vəziyyətdə 

saxlamalı idi. 

Azərbaycanda mülki idarə divan sistemi üzrə aparılırdı. Mərkəzi 

dövlət aparatında 20-dən artıq divan mövcud idi. Həmin bölgələrdə 

mühasibat işləri 7 dəftər əsasında həyata keçirilirdi.  
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Mərkəzi divanlar vəzirlər tərəfindən idarə olunurdu. Vəzirlər ölkənin 

ümumi iqtisadi vəziyyətini nizamlamalı, tənəzzül və inkişafın səbəblərini 

müəyyənləşdirməli, maliyyə məsələlərini həll etməli və ilk növbədə, 

səltənətin, şahzadələrin, onların ailə üzvlərinin təchizatını təmin etməli 

idilər. Vəzirlərin xüsusi köməkçiləri - müavinləri (naibi-vəzirət) vardı. 

İxtisaslı divanlar təsərrüfatın müxtəlif sahələrini idarə edirdilər, ölkənin 

baş mustovfisi tərəfindən idarə olunan istifa divanı dövlət gəlirlərinin 

müəyyənləşdirilməsi, toplanması və xərclənməsi üzrə ümumi mühasibat 

aparırdı. Uluq bitikçi ölkənin əmlak rəisi sayılırdı, dövlət sərvətlərinin 

cəmlənməsi və xərclənməsinə cavabdeh idi. Münşi əl-məmalik dövlət 

sənədlərinin tərtibi ilə məşğul olur və xarici dövlətlərlə əlaqələri 

tənzimləyirdi. Dövlət xəzinələri üç nəfər tərəfindən idarə olunurdu: nazir 

dövlət xəzinəsinin məsrəflərinə, müşrif xəzinənin gəlirlərinin toplanmasına 

cavabdeh idi. Xazen (xəzinədar) isə xəzinənin varidatını mühafizə edirdi. 

İsfəhsalar dövlətin təhlükəsizliyini təmin etməli, şəhərləri qorumalı, asayişə, 

dövlət qanunlarının düzgün icrasına nəzarət etməli idi. Dövlət arbitrajları 

(həkəm əl-məlalik) məhkəmə proseslərinə nəzarət edir, mübahisələrin 

qanun çərçivəsində həll olunmasına çalışırdı. Ticarət işləri məlik ət-tüccarın 

ixtiyarında idi. Ölkədə rabitə işləri yam sistemi üzrə aparılırdı. Əsas yollarda 

hər 3 fərsəxdən bir (təxminən 20 kilometr) dayanacaqlar (yamlar) təşkil 

olunmuşdu.  

Dövlətin ərazisi vilayətlərə, onlar isə öz növbəsində tümənlərə 

bölünmüşdü. Tümən hərbi və inzibati bölgü baxımından eyni ərazini əhatə 

edirdi. Azərbaycan müstəqil vilayət kimi 9 tümənə ayrılmışdı və onların hər 

biri ölkənin iri şəhərlərindən birinin adı ilə, məsələn, Təbriz tüməni, Ərdəbil 

tüməni, Naxçıvan tüməni və s. adlanırdı.  

Vilayətlərin idarəsi hakimlərə həvalə olunmuşdu. Vilayət və 

şəhərlərdə hərbi canişinlər də mövcud idi. Vilayətlər mərkəzi dövlət idarəsi 

sistemi çərçivəsində idarə olunurdu. Mərkəzi dövlət aparatındakı bütün 

divanlar vilayətlər, daha sonra isə şəhərlər üzrə şaxələnirdi. 

Ölkənin dini işlərinin idarəsi baş ruhani təşkilatının sərəncamında idi. 

Bu təşkilata elxanın xüsusi fərmanına əsasən təyin olunan qazı əl-qüzzat 

(qazılar qazısı) başcılıq edirdi. Mərkəzi dini təşkilatda dörd aparıcı qazı 

mövcud idi. Onların hər biri islamın ən çox seçilən təriqətlərindən birini 

(Şafeiləri, malikiləri, hənəfiləri və hənbəliləri) təmsil edirdi. Qazı əl-qüzzat 

həmin qazıların tərkibindən seçilirdi. Dövlətin baş qazısı dini mühakimələrin 

aparılması, beyt əl-malın (xəzinənin) mühafizəsi, vəqf gəlirlərinin 

toplanılması və məsrəfı üzərində nəzarəti, kəbin kəsilməsi, ölkədə islamın 

inkişafı və s. vəzifələri yerinə yetirirdi. 
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XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda Yarğu və Şəriət məhkəmələri 

fəaliyyət göstərirdi. Əslində onlar dövlətin vahid məhkəmə sisteminin 

müxtəlif qolları idi. Hər iki məhkəmənin sədrləri elxan tərəfindən təyin 

olunurdu. Yarğu məhkəmələri Çingiz xanın "Yasa"sının tələblərinə əsasən 

mühakimə aparır və monqol-türk qəbilələrinə məxsus şəxslər arasında baş 

vermiş mübahisələri həll edirdi. Monqollarla yerli əhali arasındakı 

mübahisələrə də Yarğu məhkəmələrində baxılırdı. Yarğu məhkəmələrində 

elxan müstəsna səlahiyyətə malik idi və hər bir məsələni öz iradəsinə 

uyğun surətdə müstəqil həll edə bilərdi.  

Mühüm dövlət əhəmiyyəti kəsb edən məsələlərə qurultayda baxılırdı 

və belə hallarda elxan baş hakim mövqeyində dururdu. Hərbi bölmələrdə 

mühakimə işlərinə baş əmir, tümən əmiri və yarquçilər baxırdılar. 

Məhkəmələrdə isfəhsalar, şihnə və b. məmurlar iştirak edirdilər. 

Məhkəmələrin qərarları yuxarı məqamlar, mühüm hallarda isə elxanın özü 

tərəfindən təsdiq olunmalı idi. 

Hülakülər dövlətinin süqutu. Azərbaycanda Çobanilərin 

hökmranlığı. Əbu Səidin ölümündən (1335) sonra Hülakülər dövlətində 

feodal müharibələri şiddətləndi. Əbu Səidi əvəz etmiş Arpa xanın mərkəzi 

hakimiyyəti möhkəmləndirmək üçün gördüyü tədbirlər nəticəsiz qaldı. Arpa 

xanı hakimiyyətdən məhrum edildi və Musa xan padşah elan olundu 

(1336). Lakin tezliklə o da yeni padşahla-Məhəmməd xanla (1336-1338) 

əvəz edildi. Məhəmməd xanın dövründə hakimiyyət uğrunda gedən 

mübarizə yeni şəkil aldı. Feodal qrupları artıq vahid Hülakülər səltənətini 

ələ keçirmək məqsədilə deyil, ayrı-ayrı vilayətlərdə müstəqilləşmək və 

Elxanilərin təsirindən tamamilə azad olmaq uğrunda mübarizə aparmağa 

başladılar. Hülakülər dövlətinin ərazisində çoxhakimiyyətlilik meydana 

çıxdı.  

Monqol-türk feodalları (xüsusilə Cəlairilər, Çobanilər və Xorasan 

əmirləri) arasında gedən müharibələr, müxtəlif vilayətlər arasındakı iqtisadi, 

etnik və mədəni əlaqələrin zəifliyi, əmtəə istehsalının artması və natural 

təsərrüfat ənənəsinin üstün mövqe tutması, monqollar tərəfindən əsarətə 

alınmış xalqların azadlıq mübarizəsi və vaxtaşırı baş verən xarici hücumlar 

Hülakülər dövlətinin XIV əsrin 40-cı illərinə yaxın öz vahidliyini itirməsinə, 

onun müxtəlif hissələrə parçalanmasına səbəb oldu. 1339-1340-cı illərdə 

şərq ölkələrini gəzmiş ərəb səyyahı İbn Bəttutənin verdiyi məlumatdan 

Hülakülər dövlətinin 10-a yaxın hissəyə parçalandığı məlum olur. 

Azərbaycanda və ona qonşu olan ərazilərdə Hülakülər dövləti bir müddət 

Çobani feodal qrupu tərəfindən (formal olsa da) "mühafizə olundu".  
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Hülakülər dövlətinin baş əmiri Çobanın ölümündən (1328) sonra onun 

oğlanları və nəvələri Rumda, Qarahisar qalasında möhkəmlənmişdilər. 

Əmir Çobanın tarixdə "Kiçik Həsən" kimi tanınan nəvəsi Şeyx Həsən 

Çobani 1338-ci ildə mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxdı. O öz ətrafında hərbi 

qüvvələr topladı və Təbrizə tərəf irəlilədi. Məhəmməd xan və Şeyx Həsən 

Cəlairi (tarixdə "Böyük Həsən" kimi tanınır) məğlubiyyətə uğradılar. Şeyx 

Həsən Çobani Sultan Məhəmməd Xudabəndənin qızı Satıbəy xatunu 

(1339-1340) padşah elan etdi və öz fəaliyyətini onun adı ilə qanuniləşdirdi. 

1338-ci ilin payızında bağlanmış sülh müqaviləsinə əsasən Şeyx Həsən 

Cəlairi Qəzvinə, oradan isə Bağdada getdi və Cahan Teymur xanı padşah 

elan etdi. Çobanilər və Satıbəy xatun Azərbaycana sahib oldular. 

Çobanilərin nüfuz dairəsinə Azərbaycan, İraq-i Əcəm, Həmədan, Qum, 

Kaşan, Rey, Vəramin, Fuqan, Gürcüstan vilayətləri və Ermənistanın böyük 

bir qismi daxil idi.  

Azərbaycanda və qonşu ölkələrdə hakimiyyət Şeyx Həsən Çobaninin 

əlində cəmlənmişdi. Satıbəy xatunun hərəkətlərindən narazı qalan Şeyx 

Həsən (Kiçik) onu 1340-cı ildə Süleyman xanla (1340-1344) əvəz etdi.  

Şeyx Həsən Çobani 1343-cü ilin axırlarında öldürüldü. Azərbaycanda 

siyasi vəziyyət kəskinləşdi. Süleyman xan dövləti idarə etmək iqtidarında 

deyildi. O, Çobani əmiri Məlik Əşrəfi qardaşının əvəzinə baş əmirliyə dəvət 

etdi. Lakin Süleyman xan tezliklə gördüyü işdən peşman oldu. Feodal 

çəkişmələrində qələbə qazanmış Əşrəf Hülakü şahzadəsi Ənuşirəvanı 

(1344-1355) padşah elan etdi və ona "Adil" adı verdi. Ənuşirəvani Adilin 

səltənətdə yalnız adı vardı. Dövlətin bütün müqəddəratı qəddar və zalım 

şəxs olan Məlik Əşrəfin ixtiyarında idi.  

Məlik Əşrəf 1347-ci ildə Bağdada yürüş etdi. Çobanilər bir müddət 

şəhəri mühasirədə saxladılar, lakin geri çəkilməyə məcbur oldular. 1350-ci 

ildə İsfahana yürüş təşkil olundu və bu vilayət tabe edildi. 1352-ci ildə Məlik 

Əşrəfin zülmünə qarşı Qarabağda Dəli Bayazidin başçılığı ilə qalxmış 

üsyan çətinliklə yatırıldı. Məlik Əşrəf bundan sonra tərkidünyalığa, ruh 

düşkünlüyünə qapıldı və dövlət işləri ilə fəal məşğul olmadı. Azərbaycanda 

yaranmış vəziyyətdən istifadə edən Qızıl Orda xanı Canı bəy 1357-ci ildə 

buraya gələrək yerli feodalların müşayiəti ilə Təbrizə daxil oldu və Məlik 

Əşrəfi edam etdirdi. Çobani feodalları 1338-1357-ci illərdəki fəaliyyətləri 

dövründə Azərbaycanda və onların nüfuz dairələrində olan ərazidə 

Hülakülərin təsirindən azad, müstəqil dövlət təsis etmədilər. Onlar bütün 

fəaliyyətləri dövründə Hülakülər dövlətinin müdafiəsi bayrağı altında 

mübarizə apardılar və dövləti Hülakü şahzadələrinin (Satıbəy xatunun, 

Süleyman xanın, Ənuşirəvani Adilin və Həsən xanın) adından idarə etdilər. 
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Çobanilər dövründə orta əsrlərdə şərq dövlətlərində səltənət rəmzi hesab 

olunan sikkə zərbi və xütbə oxunuşu mərasimi onların adından deyil, 

Hülakü şahzadələrinin adından həyata keçirilirdi, fərmanlar da Hülakülərin 

adından verilirdi. Çobanilər əməli olaraq hakimiyyəti ələ aldılar, lakin onlar 

qonşu dövlətlər tərəfindən müstəqil, tamhüquqlu dövlətin hökmdarları kimi 

tanınmadılar. Məlik Əşrəfin öldürülməsi ilə Çobanilərin Azərbaycanda 

Hülakülər dövlətinin mühafizəsi uğrundakı mübarizəsi də başa çatdı və 

Hülakülər dövləti 1357-ci ildə süqut etdi. 

Azərbaycanda hakimiyyəti ələ almış Canı bəy oğlu Bərdi bəyi 

Təbrizdə taxta oturtdu və geri döndü. Bərdi bəy cəmi iki ay hakimiyyətdə 

qaldı və atasının xəstələndiyini eşidib Qızıl Orda dövlətinə qayıtdı. Təbrizin 

sahibsiz qaldığını görən Çobani əmiri Əxicuq buraya gəldi, şəhərə sahib 

oldu və bir ilə qədər hökmranlıq etdi. Əxicuq Azərbaycan ərazisini Çobani 

əmirləri arasında bölüşdürdü. Daxili və xarici vəziyyətin gərginləşdiyindən 

istifadə edən Cəlairi sultanı Şeyx Üveys Azərbaycana yürüş etdi. Əxicuq 

ona qarşı çıxdı və rəqib dəstələr Sina dağı ətrafında üzləşdilər. Tərəflər 

arasında gedən sülh danışıqları müsbət nəticə vermədi. 1358-ci ilin oktyabr 

ayında şiddətli vuruşma baş verdi. Şeyx Üveys qələbə çaldı və Təbrizə 

tərəf irəlilədi. Çobani əmirləri şəhəri qarət edib Naxçıvana tərəf çəkildilər. 

Şeyx Üveys Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirdi. 

XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın təsərrüfat həyatı. Monqol 

işğallarının nəticələri. Monqol işğalı Azərbaycanın iqtisadiyyatına çox ağır 

zərbə vurdu. Əhalinin kütləvi şəkildə məhv edilməsi monqol qoşunlarının ilk 

yürüşlərinin nəticəsi idi. Monqol yürüşləri, işğalları orta əsrlər ərzində 

görünməmiş terror və zülm sisteminin tərkib hissəsi olmuşdur. Xeyli maddi 

dəyəri və insan ehtiyatını özündə cəmləşdirmiş iri ticarət-sənətkarlıq 

mərkəzləri - şəhərlər monqol qoşunlarının başlıca hücum hədəfləri idi.  

Monqolların birinci və ikinci yürüşləri nəticəsində Ərdəbil, Beyləqan, 

Marağa, Gəncə, Şamaxı, Naxçıvan, Xoy, Səlmas, Sərab, Şəmkir, 

Kağızkonan, Bərdə, Ucan və Qəzvin Şəhərləri daha böyük dağıntılara 

məruz qaldı. Yalnız Qəzvin Şəhərində 40 minədək insan qətlə yetirildi. 

XIII əsrin 60-cı illərindən XIV əsrin 50-ci illərinədək Azərbaycanın 

(xüsusilə Şirvanın) ərazisi Hülakü qoşunları ilə Qızıl Orda hərbi qüvvələri 

arasında geniş miqyaslı müharibə meydanına çevrilmiş, ölkənin 

iqtisadiyyatına əsaslı zərbə dəymişdi.  

Monqol yürüşləri Azərbaycanda mövcud olmuş süni suvarma 

şəbəkəsini xeyli dərəcədə sarsıtmışdı. Buna görə də su bəndlərinin və 

digər suvarma qurğularının dağıdılması, bu qurğuları bərpa edə biləcək 

canlı qüvvələrin kəskin surətdə azalması kənd təsərrüfatının tənəzzülünə, 
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əkinçilik məhsulları istehsalının bir neçə dəfə azalmasına səbəb olmuşdu. 

XIII əsrin sonlarında Azərbaycanda əkin üçün yararlı olan torpaqların yalnız 

10 faizi becərilirdi. 

Azərbaycanda monqol işğalının ağırlığını müəyyən qədər azaldan 

amillər də mövcud idi. Bəzi şəhərlər (Təbriz, Bakı və s.), dağlıq və dağətəyi 

ərazilərin bir hissəsi monqol yürüşlərinə, işğalına, talanına məruz 

qalmamışdı. Təbriz şəhəri monqol mənşəli Elxanilər dövlətinin paytaxtına 

çevrilmiş, ictimai-iqtisadi, mədəni inkişafın yüksək mərhələsinə çatmışdı. 

Təbrizdə monqol feodalları yerli dövlət ənənələrinin təsiri altına 

düşmüşdülər. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün monqol ağalığının 

nəticələri olduqca ağır və acınacaqlı oldu. Bu özünü Azərbaycanın  ayrı – 

ayrı  əyalətləri  üzrə  dövlət  xəzinəsi  üçün  yığılıb  toplanan  gəlirin  

azalmasında  göstərdi. Həmdullah  Qəzvininin  “Nüzhət – ülqülüb”  

əsərində  verilən  rəqəmlərə  görə, 1220  və  1340-cı  illər  arasında  indiki  

Güney  Azərbaycanın  (Naxçıvan  əyaləti  ilə  birlikdə) dövlət  xəzinəsinə  

verdiyi  gəlir  20  milyon  dinardan  2,160  min  dinara  enmişdi. Aran  və  

Muğandan  yığılan  xəzinə  gəliri  3  milyon  dinardan  303  minə, Şirvandan  

toplanan  gəlir  isə  1  milyondan  113  min  dinara  enmişdi. Bir  sözlə, 

“Atabəylər  və  Şirvan  xalqları  çağında” (Həmdullah  Qəzvini) 

Azərbaycanın  dövləti  mədaxil  büdcəsi – birbaşa  xəzinəyə  çatan  gəliri  

25  milyon  dinar  olmuşdusa, XIV  yüzilin  40-cı  illərində  yalnız  2,7 mln.  

dinar  idi. Göründüyü  kimi, ölkənin  dövlət  gəliri  on  qat  azalmışdı. 

XIII əsrin sonu - XIV əsrin əvvəllərində Qazan xan islahat keçirdi, 

müəyyən olunmuş vergi sistemi tətbiq edildi. Hülakülər dövləti kimi iri bir 

siyasi vahidin yaranması xeyli dərəcədə mütərəqqi prosesin güclənməsinə 

səbəb oldu, vahid dövlət hüdudundakı ölkələrin mədəni baxımdan qarşılıqlı 

təsirinə, tranzit ticarətin inkişafına əlverişli şərait yaratdı. 

Torpaq siyasəti. XIII  yüzilin  sonuna  kimi  Hülakü  dövlətinin  torpaq  

siyasəti  köçəri  moğol  əyanlarının  arzu  və  istəyi  ilə  birbaşa  bağlı  idi. 

Yerli hökmdarların  və  feodalların  torpaqları  zəbt  edilir, özləri  isə  çox  

zaman  cismən  məhv  edilirdi. Bununla  bağlı  onların  torpaqlarının  böyük  

bir  qismi: həm  xüsusi  mülk  və  bəxşiş  torpaqları, həm  divan  torpaqları, 

hətta  həm  də  vəqf  torpaqları  yeni  dövlətin  ixtiyarına  keçirdi. Bu  

torpaqlar  ya  hakimiyyətdə  olan  elxanın  öz  mülkünə, ya  da  hakim  

Hülakü  sülaləsinin  əmlakına  çevrildi. İncu  adlanan  sülalə  torpaqları  

xüsusilə  çox  artmışdı. Yerli  mülk  və  bəxşiş  torpaqlarının  çoxu  hərbçi  

moğollar  tərəfindən  tutulmuşdu. Divan  torpaqları  Hülakülər  çağında  da  

belə  adlanmaqda  idi. Ancaq  bu  torpaqlar  üzərində  mülkiyyət  hüququ  

yüzillərlə  mövcud  olmuş  yerli  dövlətlərin  ixtiyarından  çıxmış, Hülakü  
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dövlətinin  xəzinə, hökmdar  və  sülalə  torpaqlarına  çevrilmişdi. Bütün  

bunlara  görə  divan  torpaqlarının  ərazisi  kiçilir, onun  hesabına  xüsusi  

mülklər  və  iqta (bəxşiş)  torpaqları  genişlənirdi. Divani  və  incu  

torpaqlarının  əyanlara  paylanılması  Qazan  xanın  hakimiyyəti  illərində  

də  davam  etmədə  idi.  

 İncu  torpaqlarının  birbaşa  elxanın  özünə  məxsus  olanları  
incu – yi  xass  və  ya  xass – incu  adlanırdı. Bu  torpaqlar  mahiyyətcə  
moğol  çağından  öncə  olmuş  mülk – padşah  və  ya  xalisə (xəzinəyə  
vergi  ödəncindən  azad  edilmiş  “təmiz  torpaq”  deməkdir)  torpaqlarından  
seçilmirdi.  
 İncu  torpaqları  içəri  keçə  bilər, bəxşiş  edilə, alqı – satqıya  
qoyula  bilərdi. İncu  sahibi  bu  torpaqdan  vergi  toplamaq  hüququnu  da  
birisinə  bağışlaya, yəni  müqaitəyə  verə  bilərdi. 
 Moğol  çağında  iqta  torpaqlarının  bir  neçə yüz  il  davam  
etmiş  olan  iç  təkamülü  başa  çatdı. VII – VIII  yüzillərdə  irsən  
keçməyən  şərti  bəxşiş  torpağı  iqta, artıq  XI  yüzildə  Səlcuqlu  
imperatorluğu  çağında  irsi  məzmun  qazanıb, feoda  çevrildi; hərbi – 
köçəri  türk  əyanlarının  kəndli  kütləsi  üzərində  hökmranlığının  özülü  
oldu. Ancaq  iqtanın  bu  iç  təkamülü  öz  hüququ  ifadəsini  yalnız  XIV  
yüzilin  başlanğıcında Qazan  xanın  1303-cü  ildə  hərbi  iqta  torpaqları  
haqda  verdiyi  yarlıqda  tapdı.  
 Vəqf  torpaqları  Elxanilər  dövlətində  çətin  dəyişmələr  ilə  
qarşılaşmışdır. Bütpərəst, islama  düşmən  olan  ilk  altı  elxan  çağında  
vəqf  torpaqları, ümumən  vəqflərin  varı  çox  geniş  ölçüdə  zəbt  
olunmaqda  idi. Yeddinci  elxan  Qazan  xan  islamı dövlət  dini  kimi  qəbul  
etdikdən  sonra  bu  torpaqların  vəqflərə  qaytarılması  başlandı. Ancaq  
moğolların  əlində  hələ  də  çoxlu  vəqf  torpaqları  qalmaqda  idi.  
 Torpaqların  bir  qismi  kənd  icmalarının  əlində  idi. Bunlara  camaat  
torpaqları  deyilirdi. Bu  torpaqlar  əslində  icma  mülkləri  hüququ  
qazanmışdı, dövlət  divanı  və  ya  ayrı – ayrı  torpaq  sahibləri  xeyrinə  
mükəlləfiyyət  daşımırdı.  

Vergi və mükəlləfiyyətlər. XIII əsrin 30-50-ci illərində monqolların 

tətbiq etdiyi ağır vergi siyasəti ölkə iqtisadiyyatına yeni zərbə vurdu. Monqol 

hökmdarları vergilərin yığılmasında istifadə olunan üsulların, zorakı 

tədbirlərin faydasızlığına əmin olduqdan sonra vergi sistemində müəyyən 

qayda yaratmağa cəhd etdilər. 1254-cü ildə Münke xanın sərəncamı ilə 

bütün Monqol imperiyası hüdudlarında əhalinin ümumi siyahıyaalınması 

keçirildi. Gəncəli Kirakos yazırdı: "Qadınlar istisna olunmaqla, on yaşına 

çatmış bütün adamları siyahıya alırdılar. Əhalidən müəyyən olunmuş 

həddən artıq olan vergiləri amansızlıqla tələb edirdilər, xalq dilənçi 

vəziyyətinə düşmüşdü. Vergi yığanlar əhaliyə görünməmiş əzab və 

işgəncələr verirdilər".  
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XIII əsrin 50-ci illərinin sonlarında təşəkkül tapmış Hülakülər 

(Elxanilər) dövlətində monqol canişinlərinin hakimiyyəti dövründəki vergi 

sisteminin qaydaya salınması, mərkəzləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi 

üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirildi. Elxanilər yerli inzibati vergi sisteminin 

ənənələrini əsasən saxlamağa, bu sistemi Çingiz xan dövründən miras 

qalmış "Ulu Yasa"nın geridə qalmış feodal-patriarxal qaydaları ilə 

uzlaşdırmağa çalışırdılar. 

XIII-XIV əsrlərin mənbələrindən məlum olur ki, bu dövrdə zəhmətkeş 

əhalidən dövlət və feodalların mənafeyinə 45 adda müxtəlif vergi və 

mükəlləfiyyət tələb edilirdi.  

İstifadə olunan torpağın müqabilində alınan başlıca vergi xərac idi. 

Rəsmi sənədlərdə qeydə alınmış məlumatlardan aydın olur ki, xərac vergisi 

məhsulun 60-70 faizini, əlavələrlə isə 70-80 faizini təşkil etməyə 

başlamışdı. 

Monqol işğalçılarının tətbiq etdiyi ağır vergilərdən biri də qopçur 

(monqol dilində "otlaq" mənasına gəlir) idi. Bu vergini əvvəllər köçəri 

maldarlar ödəyirdilər (hər 100 baş mal-qaradan 1 baş heyvan alınırdı). 

Tədricən qopçur can vergisinə çevrilərək şəhər və kəndlərin oturaq 

əhalisinə də şamil edildi. Qopçurun tətbiq edilməsi müsəlman hüququna 

(şəriətə) zidd idi. Şəriətə görə, can vergisi yalnız müsəlman olmayan 

əhalidən alına bilərdi. 

Qazan xanın islahatı qopçur vergisinin yığılmasında müəyyən dönüş 

yaratdı, vergi məbləğinin özbaşına artırılması qadağan olundu. Lakin bu 

islahata baxmayaraq, qopçur ağır vergi olaraq qalmaqda idi. 

Tamğa vergisi pulla ödənilirdi və onun məbləği çox yüksək idi. 

Tamğanın iki növü mövcud olmuşdu: böyük və kiçik tamğa. Böyük tamğa 

şəhər darvazalarında, gömrükxanalarda, məhsulların şəhərlərə gətirildiyi 

zaman alınırdı. Vergiyığanlar böyük məbləğ təşkil edən bu verginin 

ədalətliliyini təsdiq etmək üçün iri tərəzilərdən istifadə edirdilər. Kiçik tamğa 

vergisi isə bazarlarda, məhsulların satışı zamanı ödənilirdi. 

Qazan xanın islahatlarına uyğun surətdə, şəhər həyatının 

dirçəldilməsi məqsədilə bəzi şəhərlərdə tamğa vergisi müvəqqəti olaraq 

ləğv edilmiş, digər şəhərlərdə isə 50 faiz azaldılmışdı. Lakin ticarətin və 

sənətkarlığın inkişafı sayəsində tamğanın ümumi həcmi nəinki azaldı, 

əksinə, bu məbləğ artmağa başladı. 

Əvvəllər olduğu kimi, bu dövrdə də ticarət karvanlarından yol haqqı - 

bac alınırdı. Bac şəhər darvazalarının yanında, körpülərdə ödənilirdi. Bu 

işlə xüsusi gömrükxana məmurları məşğul olurdular. Bac əsasən başqa 

şəhərlərdə satılmaq üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların müqabilində 
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alınırdı. Əgər əmtəə şəhər bazarına satış üçün gətirilirdisə, onun əvəzində 

tamğa vergisi ödənilməli idi. Bac yığımının ən iri gömrük məntəqələrindən 

biri Araz çayı üzərində olan Xudafərin körpüsü olmuşdur. 

Dövlət aparatının ayrı-ayrı zümrələrinin maddi cəhətdən təmin 

olunması üçün şəhər və kənd əhalisindən müxtəlif vergilər alınırdı. Orta əsr 

mənbələrində bu vergilərin məcmusu ixracat istilahı ilə qeyd edilmişdir. 

Ordu hissələrinin, hərbi məmurların, elçilərin ərzaqla, heyvanla, ələflə 

təchizini ehtiva edən müxtəlif vergi və mükəlləfiyyətlər sistemi də mövcud 

idi. Sabit olmayan ictimai-siyasi, iqtisadi şəraitdə bu cür vergi və 

mükəlləfiyyətlər sistemi zəhmətkeşləri xüsusilə incidirdi. Müxtəlif təyinatlı, 

təcili xərcləri ödəmək məqsədilə dövlət və feodallar tərəfindən alınan avariz 

də əhalini müflisləşdirən vergilərdən biri idi.  

Poçt xidmətinin ehtiyaclarını ödəmək üçün kəndlilər xüsusi 

mükəlləfiyyət daşıyırdılar: onlar rabitə məntəqələrini at, ulaq, qatır və digər 

nəqliyyat vasitələri ilə təmin etməli idi. Kəndlilər, şəhər əhalisi hərbi 

məmurları, elçiləri, əmirləri və digər yüksək rütbəli şəxsləri (onları müşayiət 

edənlərlə birlikdə) qonaq saxlamağa məcbur edilirdilər. 

Bağlardan xüsusi xərac alınırdı. Bu xərac bağbaşı (farsdilli 

mənbələrdə "bağşomare") adlanırdı. Hökmdara, hakimlərə, əyanlara 

verilməli peşkəş və hədiyyələrin müəyyən toplusu da mövcud olmuşdur. 

Həmin peşkəş və hədiyyələr ali şəxslərə onların müəyyən məkana gəlişi, 

müxtəlif dini və mülki bayramlarda iştirakı münasibətilə təqdim edilirdi.  

Tərx adlanan mükəlləfiyyət əhali üçün ağır idi. Bu mükəlləfiyyətə 

əsasən əhali dövlət anbarlarında yığılıb qalmış izafi kənd təsərrüfatı 

məhsullarını bazar qiymətlərindən yüksək qiymətə almalı olurdu. Tərx 

mükəlləfiyyəti dövlətə və feodallara kənd təsərrüfatı məhsullarını, 

sənətkarlıq məmulatını bazar qiymətlərindən aşağı qiymətə almaq imkanı 

da yaratmışdı. 

Qazan xanın islahatları. XIII əsrin 80-90-cı illərində Hülakülər 

dövlətində baş verən siyasi və ictimai-iqtisadi böhran ən yüksək səviyyəyə 

çatdı. İşğal altındakı ölkələrin müdhiş dağıntılara məruz qalması, arası 

kəsilməyən feodal çəkişmələri, zəhmətkeş əhalinin amansız şəkildə talan 

olunması nəticəsində öz yerlərini tərk etməsi və digər amillər kənd 

təsərrüfatı istehsalının kəskin surətdə azalmasına, şəhərlərin iqtisadi 

həyatının ölgünləşməsinə gətirib çıxarmışdı. 

Dövlət xəzinəsinin, feodalların gəlirinin azalması Elxani hökmdarı 

Qazan xanı (1295-1304) daxili siyasət istiqamətini əsaslı surətdə 

dəyişməyə, bir sıra mühüm islahatlar keçirməyə məcbur etdi. Qazan xan 

dövlətin mərkəzləşdirilməsi prosesinə maneçilik törədən monqol mənşəli 
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hərbi-köçəri əyanlara qarşı mübarizədə yerli əyanlara, müsəlman 

ruhanilərinə, hakim sülalə ilə əlaqədar olan, hakimiyyətin 

mərkəzləşdirilməsinə tərəfdar çıxan monqol-türk mənşəli köçəri əyanların 

bir qisminə arxalanırdı. Qazan xan, onun ardınca isə monqol hərbçilərinin 

əksəriyyəti fəth olunmuş ərazidə öz mövqelərini möhkəmləndirmək üçün 

islamı qəbul etdilər. İslam yenidən dövlət dini səviyyəsinə yüksəldi. 

Müsəlman müqəddəslərinə məxsus olan vəqflərə, dini təşkilatlara, 

ruhanilərə geniş torpaq sahələri bağışlandı. 

Qazan xanın həyata keçirdiyi islahatların əsas təşəbbüskarı və 

həyata keçirəni baş vəzir, təbib, dövrün məşhur tarixçisi Fəzlullah 

Rəşidəddin idi. İslahat vergi sisteminin sabitləşdirilməsi, vergi zülmünün 

yumşaldılması, vergilərin yığılması prosesində mövcud olan sui-istifadə 

hallarının aradan qaldırılması vasitəsilə əkinçiliyin və şəhər iqtisadiyyatının 

yüksəlişini təmin etmək məqsədi güdürdü.  

Tədbiri həyata keçirən şəxslərin qənaətinə görə, bu islahat dövlət 

xəzinəsinin sabit şəkildə gəlirlərlə təchiz olunmasını təmin etməli idi. 

İslahatların əsas hissəsi 1297-1304-cü illər ərzində həyata keçirildi və 

inzibati aparatın təqribən bütün sahələrini əhatə etdi.  

Torpaq islahatı. 1303-cü ildə Qazan xan hərbi feodal əyanlarının 

mənafeyi naminə xüsusi fərman vermişdi. Bu fərmana əsasən dövlət torpaq 

mülkiyyəti (divani) fondundan onlara iqta hüququnda sahələr verilməyə 

başlandı. Türk-monqol mənşəli feodallar Muğan, Şirvan və Arranda geniş 

iqta sahələrinə malik oldular.  

1303-cü il fərmanına əsasən kəndlilərin bir yerdən digər yerə keçməsi 

qadağan olunmuşdu. Kəndli torpağa təhkim edilmişdi. Lakin qaçmış 

kəndlilərin əksəriyyəti keçmiş məskənlərinə qayıtmadı. Onları zorla 

qaytarmaq isə torpaq sahiblərinə müyəssər olmadı.  

Sosial  hüququ  baxımından  iqta  torpaqları  alan  döyüşçülər  kiçik  

torpaq  sahiblərinə  çevrildilər. İlkin  elxanlar  çağında  iqta  çox  az  

adamlara, başlıca  olaraq  yüksək  rütbəli  qoşun  başçılarına verilirdi. 

Sıravi  döyüşçü  kütləsinə  torpaq  paylanmırdı. Ordunun  narazılığı  Hülakü  

dövlətinin bütün  varlığını  təhlükə  qarşısında  qoyurdu. Çünki  boş  xəzinə  

orduya  aylıq  vermək  gücündə  deyildi.  

Elxani  dövləti  əsgəri  xidmətdə  olanları  daimi  yaşayış  mənbəyi  

ilə təmin  etməli  idi. Bununla  bağlı  bütün  döyüşçülərə  kiçik  torpaq  

sahələri – iqta  paylanırdı. Beləliklə, irsən  keçən  iqta  torpaqları  torpaq  

sahibliyinin  ən  geniş  yayılmış, kütləvi  növünə  çevrilməkdə  idi. İqta  

ölkənin  və  dövlətin  sosial – iqtisadi  və  siyasi  həyatında  görünməmiş  

yer  tutmağa  başlamışdı.  
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Vergi islahatı. Baş verə biləcək müxtəlif qeyri-qanuni əməllərin 

aradan qaldırılması üçün Qazan xan Elxanilər dövlətinin bütün maliyyə 

vergi sisteminin yenidən qurulması siyasətini yeritməyə başladı. Vergi 

verməli olan əhalinin siyahısı tərtib olundu, vergilərin növləri, məbləği və 

vaxtı dəqiq müəyyən edildi. Vergilərin növləri, ödənilmə vaxtı taxta, metal, 

daş lövhələr üzərində həkk olundu və müxtəlif yaşayış məntəqələrinin 

nəzərəçarpan yerlərində qoyuldu. Tərtib olunmuş dövlət sənədlərinə 

düzəlişlərə imkan verməmək məqsədilə həmin sənədlərin əsli Şənbi-

Qazanda yerləşmiş xüsusi yerə təhvil verilməli idi.  

Həyata keçirilən islahata əsasən xərac və qopçur vergilərinin 

məbləği, ödənilmə vaxtı, qaydası müəyyən edilmişdi. Dövlət torpaqlarından 

alınan xərac vergisi məhsulun 60 faizini təşkil edirdi, xüsusi torpaq 

sahələrində isə əldə olunan məhsulun 10 faizi xərac vergisi şəklində 

ödənilməli idi. Vergi alınarkən tərk edilmiş, uzun müddət ərzində 

becərilməmiş torpaq sahələrini becərənlərə güzəştlər edilirdi. Bu cür 

sahələrin sahibəri becərmənin ilk ilində bütün vergilərdən azad olunurdular. 

Üçüncü ildən etibarən, torpaq becərildikdən sonra, torpağın becərilməsi 

çətinliyindən asılı olaraq xəracın məcmusu tədricən 3/4, 2/3 və 1/2 qədər 

azaldılmışdı. Belə torpağı becərən şəxs mülk hüququnda həmin torpaq 

sahəsinin sahibinə çevrilirdi. 

Pul islahatı. Qazan xan şəhər iqtisadiyyatının inkişafı üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən bir sıra islahatlar da keçirmişdi. Pul tədavülü üzrə, 

ticarət yollarının qorunması, bac toplanması, tamğa vergisinin yığılması 

sahələrində təsirli tədbirlər görülmüşdü. Bütün Hülakülər dövləti miqyasında 

sikkə zərb olunması işində vahid qayda bərqərar edildi. 1301-1302-ci illərin 

islahatı nəticəsində dövlət ərazisində vahid ölçü və çəki sistemi tətbiq 

olundu. Təbrizdə mövcud olmuş çəki və ölçü vahidlərindən nümunə kimi 

istifadə edilirdi. 

Rabitə islahatı. Yam (bu və  ya  başqa  yüklərin  qoşqu  heyvanları  

və  ya  arabalarla  daşınması) və  poçt  mükəlləfiyyətləri  kəndlinin  

üzərindən  götürüldü. Vahid  rabitə  sistemi  yaradıldı. Başlıca  yollarda  üç  

fərsəxdən  bir  yam (dayanacaq)  açıldı. Yam  əmirlərinin  ixtiyarına  

istənilən  sayda  qulluqçu  və  atlar  verildi. Ezam  olunan  dövlət  elçiləri  

yol  xərcini  rəiyyətdən  deyil, divandan  almalı, kəndli  evlərinə  deyil, 

karvansaralarda  gecələməli, bir  ölkəyə  varmaq  üçün  yalnız yam  

xidmətindən  istifadə  etməli  idilər. 

Qazan xanın islahatları Azərbaycanda şəhər həyatının müəyyən 

dirçəlişinə, ticarətin canlanmasına yardım etdi. Lakin bu islahatlar tam 
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şəkildə həyata keçirilmədi. Bunun üçün o dövrdə obyektiv şərait də yox idi. 

Qazan xanın islahatları ticarət yollarının təhlükəsizliyini təmin edə bilmədi.  
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NƏTİCƏ 

 

XIII əsrdə Azərbaycan yeni dəhşətli bir qüvvənin – monqolların 

hücumuna məruz qaldı. Savaşda  ələ  keçirilən  ölkələrin  nə  dinc  əhalisi, 

nə  də  məhsullar  qüvvələrin  və  təsərrüfatın  qorunub  saxlanılması  

köçəri  monqol  əyanlarını  düşündürüb  narahat  etmirdi. Monqol  əyanları  

ilk  növbədə  ələ  keçirdikləri  ölkənin  müqavimət  gücünü  birdəfəlik  qırıb  

heçə  endirməyə  çalışırdılar. 

Monqol ağalığı ölkə  həyatının bütün sahələrinə ağır təsir göstərdi, 

ölkədə aqrarlaşma prosesi getdi. Monqol əyanlarının siyasəti rəiyyəti 

vergilər hesabına qarət etməkdən, yerli feodalları vassal asılılığına 

salmaqdan ibarət idi. 

Hülakülər dövləti yarandıqdan sonra Azərbaycanın vəziyyəti xeyli 

dərəcədə sabitləşdi. Azərbaycan bu imperiyanın tərkibində əsas yer 

tuturdu. Hülakülər dövlətinin Qızıl Orda xanları ilə apardığı fasiləsiz 

müharibələr Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatına mənfi təsir göstərirdi. 

Qazan xanın islahatları nəticəsində Azərbaycanın Şərq, Qərb ölkələri 

ilə iqtisadi əlaqələri bərpa olundu və genişləndi. Marko Polo və digər 

Avropa səyyahları Təbrizin Şərqin ən iri, möhtəşəm sənətkarlıq və ticarət 

mərkəzi olduğunu qeyd edirdilər.  

XIV əsrin ortalarında Hülakülər dövləti daxili böhran nəticəsində 

dağılmağa başladı. Feodal çəkişmələrinin nəticəsi olaraq, kürdən cənubda 

yerləşən Azərbaycan əraziləri Cəlairilər dövlətinin tərkibinə daxil oldu. 

Şirvanşahlar öz dövlətlərinin müstəqilliyini xarici düşmənlərin təcavüzündən 

qoruya bildilər, ağıllı siyasət nəticəsində, hətta ən ağır şəraitdə belə, 

sərhədlərinin bütövlüyünü saxlamağa müvəffəq oldular.  

 

 

 

 

 


