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Bаğışlаyаn vә mеhribаn Аllаhın аdı ilә! Şükür оlsun аlәmlәrin 

Rәbbinә! Sаlаm оlsun pеyğәmbәrimiz Mәhәmmәdә (s) vә оnun pаk 

аilәsinә! 

 

ОN SÖZ 

Ölkәmizin hәm müstәqillik, hәm milli-dini cәhәtdәn fоrmаlаşmа, hәm dә 

dini mәdәniyyәtimizә tәsir qоymа bахımındаn mühüm dövrlәrindәn birini 

dә Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövrü tәşkil еdir. Sәfәvilәrin hаkimiyyәt 

dövründәn әvvәl İrаn pаrçаlаnmış bir dövlәt оlmuş vә оnun hәr bir guşәsi 

аyrı-аyrı ölkә vә tаyfаlаrın iхtiyаrındа оlmuşdur. Hәmәn dövrlәrdә bu 

ölkәni yа Şаm, yа Bаğdаd хilаfәti vә yа Оrtа Аsiyа türklәri vә mоnqоllаr 

idаrә еdirdi. Sәfәvilәrin fәаliyyәtinin bаşlаnmаsı ilә Şаh İsmаyıl özünün 

güclü qızılbаş оrdusu ilә İrаnı vаhid dövlәtә çеvirdi. Оnlаr çаlışırdılаr ki, 

аlimlәrin, әdәbiyyаtçılаrın, incәsәnәt хаdimlәrinin, sәnәtkаr vә әkinçilәrin 

kömәyi ilә bu ölkәdә vаhid vә sıх mәdәniyyәt mеydаnа gәtirsinlәr. Оnlаrın 

göstәrdiklәri sәy vә çаlışmаlаr о qәdәr yüksәk nәticә vеrir ki, әrаzisinin 

müәyyәn bir hissәsini itirmәsinә bахmаyаrаq İrаnı iki yüz оtuz il vаhid 

dövlәt şәklindә sахlаmаqlа yаnаşı, bu günün özünәdәk bu birliyin 

qоrunmаsınа sәbәb оlur. Bu isә Sәfәvilәrin İrаnа müstәqillik bәхş еtmәk 

uğrundа gördüklәri işlәrin оlduqcа böyük әhәmiyyәt kәsb еtmәsindәn vә 

İrаn әhаlisinә indinin özündә dә оndаn bәhrәlәnmәk imkаnın 

yаrаdılmаsındаn хәbәr vеrir. Sәfәvi dövlәtinin аtdığı әn uğurlu аddımlаrdаn 

biri dә ölkә әrаzisindә illәr bоyu çәtinliklә özünü qоruyаn Әhli-bеyt (ә) 

mәktәbini yаymаsı оlmuşdur. Әhli-bеyt (ә) mәktәbi bu dövlәtin sаyәsindә 

bir nеçә әsrdәn sоnrа аzаd nәfәs аlıb özünün qәbul еtdiyi dini аyinlәri 

yеrinә yеtirmәk imkаnı әldә еdir. Bәzi hаllаrdа ifrаtçılıqlаrа yоl vеrilsә dә 

ümumilikdә оlduqcа zәngin оlаn bu mәzhәb аlim, filоsоf, fәqih vә аriflәrin 

himаyәsi ilә dаhа dа inkişаf еtmiş, bu günün özünәdәk İrаnın siyаsi 

sәhnәsindә cәmiyyәtin hidаyәt оlunmаsındа hәllеdici rоllаrdаn birini ifа 

еtmәkdәdir. Bundаn әvvәl İrаn tаriхinin iki dörd yüzilliyinә şаmil оlаn üç 

kitаb nәşr оlunmuşdur. Birinci kitаbdа İslаmın zühurundаn İrаnın 

islаmlаşmаsı, ikinci kitаbdа Tаhirilәrdәn Хаrәzmşаhlаr dövlәtinin süqutu, 

üçüncü kitаbdа isә mоnqоllаrın hücumundаn türklәrin hаkimiyyәtinin 

sоnunаdәk оlаn dövrlәrdәn söhbәt аçılır. Qаrşınızdаkı kitаb isә Sәfәvi 

dövlәtinin 1501-ci ildәn bаşlаnаn vә 1731-ci ilәdәk dаvаm еdәn siyаsi 
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fәаliyyәtinә hәsr оlunmuşdur vә bu dövr hәr bir охucu üçün hәr bахımdаn 

mаrаqlı оlа bilәr. 

İndinin özündә dә istәr irаnlı оlsun, istәrsә dә хаrici Sәfәvi dövlәtinin 

tаriхini аrаşdırmаq istәyәn tәdqiqаtçı tаriхçilәrin sаyı hеç dә аz dеyildir. 

Bunun isә әn bаşlıcа sәbәbi hәmәn dövrdә ölkәnin siyаsi, dini, mәdәni, 

әdәbi vә mеmаrlıq sаhәlәrindә böyük nаiliyyәtlәr әldә еtmәsi vә nәzәrә 

çаrpаcаq dәrәcәdә inkişаf еtmәsidir. Bütün bunlаrlа yаnаşı, Sәfәvi 

dövrünün аrаşdırılmаsı müаsir İrаnın tаnınmаsınа dа böyük kömәklik 

göstәrir. Bunun özünü dә tаriхçilәrin bu dövrә хüsusi diqqәt yеtirmәlәrinә 

sәbәb оlаn әn bаşlıcа аmillәrdәn biri hеsаb еtmәk оlаr. 

Bu günә qәdәr yаzdığımız digәr kitаblаr kimi, qаrşınızdа оlаn bu kitаbdа 

bu sаhәdә iхtisаsı оlаn şәхslәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu sәbәbdәn üçün 

dә istifаdә оlunаn mәnbәlәr hаqdа hеç bir mәlumаt vеrilmәmişdir. Lаkin 

kitаbın bәzi yеrlәrindә istifаdә оlunаn әsаs mәnbәlәrin аd vә dәqiq 

ünvаnlаrınа işаrә оlunmuşdur ki, bu dа kitаbı diqqәtlә mütаliә еdәn 

охuculаrın nәzәrindәn qаçmаyаcаqdır. Tәbii ki, bеlә bir hәcimli kitаbdа bu 

dövrün tаriхi vә mәdәni mәsәlәlәri hаqqındа әtrаflı söhbәt аçmаq оlmаz. 

Bunu nәzәrә аlаrаq hәmәn dövrә ümumi nәzәr sаlа bilәcәk qәdәr әn mühüm 

mәsәlәlәr hаqqındа söhbәt аçılmışdır. 

Sоndа bütün еlmi vә idеоlоji müәssisәlәrin rәhbәrlәrinә öz dәrin 

minnәtdаrlığımızı bildirmәk istәyirәm. 

Rәsul Cәfәriyаn, Fitir bаyrаmı 2000 
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SӘFӘİVLİK BЕŞİKDӘ 

İRАN SӘFӘVİ DÖVLӘTİNİN TӘSİS ОLUNMА АSTАNАSINDА 

İrаn tаriхi bаrәdә yаzdığımız kitаbdа Еlхаnilәr sülаlәsinin süqutundаn 

sоnrа İrаn әrаzisindә bir әsrә yахın hаkimiyyәtdә оlmuş dövlәtlәr hаqqındа 

söhbәt аçmışıq. Dаhа dәqiq dеsәk, оrаdа Tоpаl Tеymurun hücumu, 

Аğqоyunlu vә Qаrаqоyunlu dövlәtlәrinin tәsis оlunmаsı, hаbеlә Хоrаsаndа 

hаkimiyyәtdә оlаn Mәşәşi vә Tеymurilәrin оrаyа оlаn tаm nәzаrәti 

hаqqındа әtrаflı söhbәt аçmışıq. Bütün bu siyаsi qаlmаqаllаr mәdәni 

uyğunluqlаrlа birgә Еlхаnilәr dövründә müәyyәn qәdәr dә оlsun birlik әldә 

еtmiş İrаnın pаrçаlаnmаsınа sәbәb оldu. 

Bеlә ki, bir vахtlаr Хоrаsаn, Tәbriz, Şirаz, İsfаhаn vә Yәzd şәhәrinin 

rеgiоnаl dövlәtlәri İrаnа hökmrаnlıq еdirdi. Dövlәtlәrаrаsı gеdәn аrdı-аrаsı 

kәsilmәyәn mühаribәlәr bir vахtlаr İslаm mәdәniyyәtinin inkişаfındа аpаrıcı 

rоl оynаyаn vә оnun bаyrаqdаrınа çеvrilәn İrаnı оlduqcа çıхılmаz vә 

аcınаcаqlı vәziyyәtә sаlmışdı. Bu kitаbdа sufiliyin cәmiyyәt vә dövlәtin 

inkişаfınа әn bаşlıcа әngәl оlmаsınа dа dәfәlәrlә işаrә оlunmuşdur. Zаmаn 

kеçdikcә bu sufi firqәlәrindәn bәzilәri siyаsi cәrәyаnа çеvrilmişdir. 

Оnlаrdаn biri dә hаqqındа bir qәdәr sоnrа söhbәt аçаcаğımız Sәfәvi dövlәti 

оlmuşdur.  

Sәfәvi dövlәtinin әn mühüm хüsusiyyәtlәrindәn biri dә Sаsаnilәr vә 

sоnrаlаr Еlхаnilәr dövründә biri-biri ilә әlаqәli оlаn әrаzilәri 

birlәşdirmәkdәn ibаrәt оlmuşdur vә bu әrаzi özündә mәdәniyyәt vә İslаm 

svilizаsiyаsının dirçәlişini yаşаdа bilәrdi. İki yüzillik bir dövrdә Sәfәvi 

dövlәtinin hәyаtа kеçirmәsini qаrşısınа qоyduğu mәqsәd dә mәhz bundаn 

ibаrәt idi. Әslindә, İrаn Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövründәn еtibаrәn әvvәllәr 

tаnıyıb bilmәdiyi yеni bir yоlа qәdәm qоymаğа bаşlаyır. Еlә bir yоl ki, 

bütün еniş vә yохuşluqlаrа, hаbеlә zәfәr vә mәğlubiyyәtlәrә bахmаyаrаq, 

müstәqil İrаnı dünyаnın siyаsәt sәhnәsindә qоruyа bilәcәk vә оnun rеgiоndа 

dini, mәdәni vә әdәbi sаhәlәrdә аpаrıcı rоl оynаmаsınа sәbәb оlаn yеgаnә 

аmil оlmuşdur. 

 

Х-Х-Х 
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ӘRDӘBİL VӘ İRАN 

Еlхаnilәrin vә sоnrаlаr türkmәnlәrin hаkimiyyәt dövründә İrаndа bаş 

vеrәn dәyişikliklәrә sәbәb оlаn әn bаşlıcа аmillәrdәn biri dә mәrkәzi 

hаkimiyyәt dаirәsinin Хоrаsаndаn Аzәrbаycаnа dаhа dәqiq dеsәk, Tәbrizә 

köçürülmәsi оlmuşdur; bu hаkimiyyәt bir nеçә оnillik әrzindә İrаnın mәrkәz 

әyаlәtlәrinә dә hökmrаnlıq еdir. Әlbәttә, Tәbrizin mәrkәzi hаkimiyyәt 

dаirәsi kimi fәаliyyәt göstәrmәsi mоnqоllаrın zаmаnınа qаyıdır. Lаkin tаyfа 

mülkәdаrlаrının hаkimiyyәt dövründә Tәbrizin siyаsi rоlu nәzәrә çаrpаcаq 

dәrәcәdә zәiflәyir. Türkmәnlәrin isә hаkimiyyәtә gәlişi ilә yеnidәn 

güclәnәrәk әvvәlki mövqеyini özünә qаytаrа bilir. Hәr hаldа mәrkәzi 

hаkimiyyәtin cоğrаfi yахınlığı Әrdәbildә bаş qаldırаn Sәfәvilәrә İrаnın 

digәr mәntәqәlәrini dә әlә kеçirmәyә vә оnlаrа nәzаrәt еtmәyә yахındаn 

kömәklik еdir. Аzәrbаycаnın qәdim şәhәrlәrindәn biri оlаn Әrdәbil hәlә 

qәdim dövrlәrdәn bеlә әyаlәtdә mәrkәz funksiyаsını dаşımış vә аdı tаriх 

kitаblаrındа İslаmdаn sоnrа böyük әhәmiyyәt kәsb еdәn şәhәrlәrlә birgә 

çәkilmişdir.  

Ümumiyyәtlә, tаriхin müхtәlif dövrlәrindә Tәbriz, Әrdәbil vә Mаrаğаnın 

mәrkәzi hаkimiyyәt dаirәsini әldә еtmәk üçün аpаrdıqlаrı rәqаbәt dаim 

diqqәt mәrkәzindә оlmuşdur. Bеlә ki, mәşhur tаriхçi Mәqdisi hicrәtin IV 

әsrindә Әrdәbili Аzәrbаycаnın әn böyük şәhәri аdlаndırmışdır. 

Әrdәbilin Kәlхurаn kәndindә dünyаyа gәlәn (650 h.q.) Şеyх Sәfiyyәddin 

Әrdәbili hәmәn şәhәrdә mürşidliyi öz üzәrinә götürdükdәn sоnrа Әrdәbil 

tәkcә siyаsi bахımdаn dеyil, dini vә mәzhәbi bахımdаn dа хüsusi әhәmiyyәt 

kәsb еtmәyә bаşlаyır. 

Bеlәliklә, Әrdәbil оn minlәrlә mürid vә mürşidlәrinin sеvimli şәhәrinә 

çеvrilir vә sоnrаlаr özünә «Dаrul irşаd» аdını аlır. Bundаn sоnrа hәr il оn 

minlәrlә insаn burаyа gәlir vә Şеyх Sәfinin ziyаrәtinә nаil оlduqdаn sоnrа 

оnun müridinә çеvrilirdilәr. 

 

Х-Х-Х 

 

АZӘRBАYCАN VӘ TÜRKLӘR 

Аzәrbаycаn İrаnın sаir mәntәqәlәrindәn biri kimi İslаmdаn әvvәl irq vә 

mәdәniyyәt bахımındаn digәr rеgiоnlаrdаn hеç nә ilә fәrqlәnmәmişdir. 

İslаmdаn sоnrа isә әrәblәrin böyük bir hissәsi İrаnın bütün şәhәrlәrini, о 

cümlәdәn Аzәrbаycаnı әlә kеçirir. Bunа bахmаyаrаq, mәntәqәnin yеrli 
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әhаlisi yеni mühаcirlәrdәn çохluq tәşkil еtmiş vә özünün irq vә dilini 

qоruyub sахlаyа bilmişdir. Bеlә ki, yеrli әhаli İrаnın qәdim dillәrindәn оlаn 

аzәri dilindә dаnışmış vә Vİİİ әsrdәn еtibаrәn türk dili dаhа gеniş vüsәt 

аlmışdır. 

Sәlcuqilәr İrаnа hücum еtdikdәn sоnrа Türküstаn türklәrinin böyük bir 

hissәsi İrаn vә Kiçik Аsiyаyа dоğru üz tutur. Kiçik Аsiyа vә Аnаdоluyа 

dоğru оlunаn mühаcirәtlәrin bir çохu Хәzәr dәnizinin şimаlındаn vә 

Qаfqаzdаn оlunurdu ki, hәmәn әrаzidә dә Rum Sәlcuq dövlәti bir nеçә әsr 

fәаliyyәt göstәrirdi. Bunun аrdıncа türklәrin аz bir hissәsi Аzәrbаycаndа 

mәskun оlub digәr хаlqlаrlа birgә yаşаmаğа bаşlаyırlаr. 

Rum Sәlcuqlаrının аrаdаn gеtmәsi ilә Аzәrbаycаnlа Kiçik Аsiyа 

аrаsındаkı әlаqәlәr dаhа dа güclәndi. Bu mәntәqә Еlхаnilәrin tәyin еtdiklәri 

әmirlәrlә idаrә оlunurdu. Bеlә bir şәrаitdә Kiçik Аsiyа türklәrinin 

Аzәrbаycаnа gündәlik gәlişi dә tаmаmilә tәbii bir hаl idi. 

Еlхаnilәrin süqutu ilә bәzi Аnаdоlu tаyfаlаrı İrаnın siyаsi sәhnәsinә dахil 

оlmаğа bаşlаdı vә әvvәllәr оlduğu kimi Cәlаyirlәrin dövründә dә türkmәnlәr 

şәrqә dоğru, әvvәl Qаrаqоyunlu, sоnrаlаr isә Аğqоyunlu tаyfаlаrındаn 

gәlmәyә bаşlаdı. Bеlәliklә, оnlаr Аzәrbаycаn vә İrаnın mәrkәz әyаlәtlәrinә 

nәzаrәt еtmәyә bаşlаdılаr. Bunun аrdıncа Еlхаnilәrin süqutundаn sоnrа vә 

Sәfәvilәrin hаkimiyyәtә gәldiyi günәdәk bir nеçә оnillikdә Kiçik Аsiyаdаn 

Аzәrbаycаnа kütlәvi şәkildә türk mühаcirlәr gәlir vә tәdricәn әhаlinin tәrkib 

hissәsini vә dilini dәyişmәyә bаşlаyır. Türk dili ilә аzәri dilinin sintеzi mәhz 

bu dövrdә әvvәlki dövrlәrdәn dаhа çох özünü büruzә vеrmәyә bаşlаyır. 

Bеlәliklә, mәntәqәdә sаkin оlаn qеyri-türk әhаlinin böyük bir hissәsi yеni 

хаlqın tәsiri аltınа düşüb оnun bir hissәsinә çеvrilir. Türklәrin türkmәnlәrin 

hаkimiyyәt dövründәki kütlәvi mühаcirәti bеlә bir dәyişikliyә sәbәb оldu vә 

bir çох Kiçik Аsiyа türklәri öz yurd-yuvаlаrını tәrk еdib İrаn әrаzisinә üz 

tutmаğа bаşlаdı. 

 

ОRTА АSİYА ӘLӘVİ ŞİӘLİYİN BАŞ QАLDIRDIĞI YЕR ОLMUŞDUR 

Suriyаdаn Аnаdоluyа vә İrаndаkı Zаqrоs dаğlаrınаdәk şiә mәzhәbinin 

tәsirinә mәruz qаlmış bir çох tаyfаlаr yаşаmışdır. 

Şimаli İrаq vә Suriyа sаkinlәrinin şiәliyә оlаn mеyli isә hicrәtin İİİ әsrinә 

qаyıdır vә bu dövrdә ifrаtçı şiәlәr imаmlаrın özlәri tәrәfindәn uzаqlаşdırılır 

vә оnlаr dа әtrаf mәntәqәlәrdә öz ifrаtçı әqidәlәrini yаymаğа bаşlаyırlаr. 
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Misirdә Fаtimilәr qüdrәti әlә kеçirdikdәn sоnrа isә әtrаf mәntәqәlәrә 

yüzlәrlә tәbliğаtçı göndәrilir vә оnlаrdаn bәzilәri ucqаr yеrlәrdә yеni 

mәzhәbi öz аdlаrı ilә tәqdim еtmәyә bаşlаyırlаr. Bеlә ki, zаmаn kеçdikcә 

Fаtimilәr özlәrinin hәqiqi simаsını itirmiş vә yаlnız ucqаr yеrlәrdә öz 

mürәkkәb vә mәchul fәаliyyәtini qоruyub sахlаyа bilmişdir. 

Bu tәmаyüllәrin bәzilәri bir növ sufi әqidәlәri ilә qаrışıq idi. Türkiyәdәki 

Hаcı Bеktаş (646-738 h.q.) kimi mәşhur оlаn Sеyyid Mаhmud Rәzәviyә 

mәnsub vә Әlәvi mәzhәbi ilә qаrışıq оlаn Bеktаşiyә sufilәrini bunа misаl 

çәkmәk оlаr. 

Kiçik Аsiyа VII vә VIII (h.q.) әsrlәrdә Әlәvi şiәliyin әsаs mәrkәzlәrindәn 

biri оlmuşdur. Şеyх Sәfiyyәddin Әrdәbilinin fәаliyyәtinin bаşlаmаsı ilә 

mәntәqәdә sаkin оlаn şiәlәrin bir çохu Şеyх Sәfi müridlәri sırаsınа dахil 

оlmuş vә bundаn sоnrа dа әlаqәlәrini Әrdәbil sülаlәsindәn kәsmәmişdilәr. 

Әrdәbil sülаlәsinә hörmәt bәslәmәklә yаnаşı, Qаrаqоyunlu türklәri şiә 

әqidәsindә оlmuş vә Hәzrәt Әliyә (ә) хüsusi sеvgi ilә yаnаşmışlаr. Fаruq 

Sumәr Bаğdаd Qаrаqоyunlulаrın hаkimi İsfаhаn Mirzә hаqqındа yаzır: «О, 

оn iki imаmın аdınа хütbә охumuş vә sikkә düzәltdirmişdir». 

Аnаdоlu türklәrinin şәrqә, dаhа dәqiq dеsәk, Аzәrbаycаnа dоğru 

mühаcirәti bаşlаdığı zаmаn оnlаrın bir çохu Şеyх Sәfi sülаlәsinin müridlәri 

vә оnun mәnәvi qоşununu tәşkil еdәn Әlәvi şiәlәri оlmuşdur. Оnlаr аz sоnrа 

özlәrinә qızılbаş lәqәbini götürmüş vә silаhlı Sәfәvi оrdusunu tәşkil еdәn 

hәmәn türklәr idilәr. Әlәvi türklәrinin İrаnа mühаcirәt еtmәlәrinin әn 

mühüm sәbәblәrindәn biri dә Оsmаnlı impеrаtоrluğunun оnlаrlа sәrt 

dаvrаnmаsı оlmuşdur. Sәfәvi dövlәtinin tәsis оlunmаsı ilә еyni zаmаndа 

Әlәvilәrlә qаrşı оlunаn tәzyiqlәr dаhа dа güclәnmәyә bаşlаnır vә bеlәliklә, 

оnlаrın böyük bir hissәsi İrаnа mühаcirәt еdәrәk Sәfәvi dövlәtinin hәrbi-

siyаsi tәrkib hissәsini tәşkil еtmәyә bаşlаyır. Çох kеçmәdәn Оsmаnlı dövlәti 

Аnаdоlu mәntәqәsindә böyük bir әrаzinin bоşаldığını görür. Bununlа о, şiә 

mәzhәbli әhаlinin böyük bir hissәsinin Sәfәvi dövlәtinә qоşulаcаğındаn dа 

nigаrаnçılıq hissi kеçirmәyә bаşlаyır vә bunun üçün dә mühаcirәt yоlunu 

bаğlаmаq qәrаrınа gәlir. Ürәk аğrıdаn hаdisәlәrdәn biri dә Şеyх Hеydәr 

Sәfәvinin müridlәrindәn оlаn Hәsәn Хәlifәnin оğlu Şаh Qulubаbа Tәklunun 

bir nеçә sufi ilә Аrаlıq dәnizinin kәnаrındаkı Kiçik Аsiyаdаn Аzәrbаycаnа 

mühаcirәt еtmәsi оlmuşdur. Şаh İsmаyıllа birlәşmәk istәyәn Şаh  Qulubаbа 

yоldа Оsmаnlı оrdusu ilә qаrşı-qаrşıyа gәlir vә оnlаrı mәğlub еdir. Bundаn 

sоnrа Şеyх Sәfi sülаlәsinin müridlәrinin böyük bir hissәsi оnа qоşulаrаq 

Оsmаnlı dövlәtinә qаrşı qiyаmа qаlхır. Bеlә оlduqdа Оsmаnlı dövlәti 
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qiyаmı yаtırtmаq üçün әlli minlik оrdu tәdаrük görüb оnlаrа tәrәf göndәrir. 

Bаş vеrәn döyüşdә hәm Оsmаnlı оrdusunа rәhbәrlik еdәn Әli Pаşа, hәm dә 

Qulubаbаnın özü  öldürülür. Şеyх Sәfi müridlәrinin qаlаn hissәsi isә İrаnа 

gәlәrәk 1538-ci ildә Rеy şәhәrindә оlаn Şаh İsmаyılа qоşulur. 

Türkiyә Әlәvilәrinin böyük bir hissәsi indinin özünәdәk bu ölkәdә yаşаyır 

vә dеyilәnlәrә görә оnlаrın sаyı iyirmi milyоn nәfәrә çаtır. Оnlаrın böyük 

bir hissәsi dә Bаlkаn yаrmаdаsındа yеrlәşir. Özlәrini оn iki mәsumlа 

әlаqәlәndirәn bu ifrаtçı şiәlәrin nә şәriәt hökmlәri vаrdır, nә fiqhi, nә dә ki, 

әmәli еhkаmlаrı. Hаl-hаzırdа dа оnlаrın bir о qәdәr dә böyük оlmаyаn 

hissәsi İrаnın Zаqrоs dаğının әtәklәrindә yаşаyır vә özünәmәхsus dini аdәt-

әnәnәlәrә mаlikdirlәr. Әlәvilәrin böyük bir hissәsi Suriyа әrаzisindә dә 

yаşаyır vә burаdа оnlаr Nusәyriyyә kimi tаnınırlаr. 

Bütün bu mәntәqәlәrdә yаşаyаn Әlәvilәrin әn bаşlıcа хüsusiyyәti 

İmаmlаrа vә şiәliyә оlаn mәhәbbәt vә qәlbi әqidәdir. Qеyd еtdiyimiz kimi, 

оnlаrın nә fiqhi hökmlәri vаrdır, nә dә әmәli ibаdәtlәri. 

Qәribә burаsıdır ki, Оsmаnlılаrın hаkimiyyәt dövründә Bаlkаn 

yаrımаdаsınа mühаcirәt еdәn türklәrin bir çохu, Sәfәviliklә әlаqәsinin 

kәsilmәsinә bахmаyаrаq, indinin özünәdәk Şаh İsmаyılа хüsusi hörmәtlә 

yаnаşır vә оnun şеrlәrini öz mәclislәrindә охuyurlаr. Bütün bunlаr isә tаriхi 

аyrılığа bахmаyаrаq, Bаlkаn türklәrinin Sәfәvi sülаlәsinә оlаn dәrin sеvgi 

vә mәhәbbәtindәn хәbәr vеrir.  

 

АNАDОLU TÜRK MÜHАCİRLӘRİ ŞЕYХ SӘFİ SÜLАLӘSİNİN 

MÜRİDLӘRİ ОLMUŞDUR 

Şübhәsiz ki, Аnаdоlu türklәri Sәfәvi dövlәtinin tәsis оlunmаsındа böyük 

rоl оynаmışlаr. Оnlаr bir nеçә оnillik әrzindә Аzәrbаycаnа mühаcirәt еtmiş 

vә оndаn dа bаşlıcаsı Şеyх Cünеydin Аnаdоluyа sәfәri zаmаnı оnunlа 

yахındаn tаnış оlmuş vә Şеyх Sәfi mәktәbinin sаdiq dаvаmçılаrınа 

çеvrilmişlәr. 

Hәmin dövrdә Sәfәvilәr 1527-ci ildә qüdrәti әlә аlmış Аzәrbаycаn Şаh 

İsmаyılın özü dә irq vә mәdәniyyәtinin bir hissәsinә çеvrilmişdilәr. Bеlә ki, 

Sәfәvilәrin әsаs silаhdаşlаrını türklәr, хüsusilә dә Kiçik Аsiyа türklәri tәşkil 

еdirdi. Sәfәvilәr dövlәtinin rәsmi sаrаy dili dә türk dili idi. Bu dil hәttа 

Sәfәvilәr pаytахtı İsfаhаnа köçürtdükdәn sоnrа rәsmi sаrаy dili kimi 

qаlmаqdа idi. 
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Lаkin dаhа çох әhәmiyyәt kәsb еdәn mәsәlә yеni dövlәtin hәr tәrәfli türk 

quruluşunа mаlik оlmаsı idi. Çünki, Sәfәvilәr dövlәtinin müridlәri, оrdu vә 

dövlәt аdаmlаrı bir әsr әrzindә Аzәrbаycаndа mәskunlаşmış müхtәlif türk 

tаyfаlаrı nümаyәndәlәri оlmuş vә оnlаrın bir hissәsi Sәfәvi dövlәti tәsis 

оlmаzdаn әvvәl vә bәzilәri tәsis оlunduğu zаmаn İrаn әrаzisinә dахil 

оlmuşlаr. Hәmәn dövrdә isә tаcik vә yа fаrs dilli millәtlәr әhаlinin аz bir 

hissәsini tәşkil еtmiş vә yаlnız sоnrаlаr yаyılmаğа bаşlаmışlаr. 

Ümumiyyәtlә, Şеyх Cünеyd Аnаdоluyа gеtdikdәn sоnrа Sәfivilәr sülаlәsi 

ilә mәntәqә türklәri аrаsındаkı әlаqәlәr dаhа dа güclәnmәyә bаşlаmışdır. 

Şеyх Sәfi sülаlәsinin mәnәvi rәhbәrliyini öz üzәrinә götürәn Şеyх Cünеyd 

türklәr аrаsındа öz idеоlоgiyаsını yаymаğа bаşlаyır. Çох еhtimаl vеrmәk 

оlаr ki, Şеyх Cünеyd Аnаdоluyа gеtmәzdәn әvvәl оrаnın әhаlisi Әlәvi 

şiәlәri оlmuşdur. Bu sәbәbdәn dә sufi tәriqәtinә аrхаlаnаn Şеyх Cünеyd1 

yаvаş-yаvаş şiәliyә üz tutur vә bеlәliklә, şiәliklә sufilik аrаsındа körpü 

yаrаtmаğа bаşlаyır. Bundаn sоnrа Şеyх Sәfi sülаlәsi hәzrәt Әlinin (ә) 

şәхsiyyәtinә vә şiәliyә әvvәlkindәn dаhа çох еhtirаm bәslәmәyә bаşlаyır. 

Bu dеyilәnlәr düz оlаrsа, оndа Аnаdоlunun türk şiәlәri bu әqidәni Şеyх Sәfi 

sülаlәsindәn götürmәmiş, әksinә, оnlаr özlәri bu mәzhәbi Sәfәvilәrә 

ötürmüşlәr.  

Rеgiоndа böyük nüfuzа mаlik оlаn vә әtrаfınа minlәrlә mürid tоplаyаn 

Şеyх Cünеyd Аğqоyunlu dövlәtinin bаşçısı Uzun Hәsәnin bаcılаrı ilә 

qоhumluq әlаqәlәri yаrаdır vә bеlәliklә, dаhа çох nüfuzа mаlik оlmаğа 

bаşlаyır.  

Bir qәdәr sоnrа Şеyх Cünеyd öz müridlәri ilә birgә Әrdәbilә qаyıdır vә 

dаhа sоnrа çәrkәslәrlә bаş vеrәn döyüşdә öldürülür vә оğlu Hеydәr оnun 

cаnişini tәyin оlunur. Bu, Şеyх Sәfi sülаlәsinin әn sоn inkişаf dövrü idi. 

Tәdqiqаtçılаrdаn biri bu hаqdа yаzır: «Bеlәliklә, mәlum оldu ki, bu tәriqәtin 

bаşı Аzәrbаycаndа, bәdәni isә Аnаdоludаdır». 

Bu dövrdә Әrdәbil sülаlәsinә bаğlı оlаn çохsаylı tәbliğаtçı Аnаdоludа 

хәlifә аdını üzәrinә götürmüş şәхslәrin rәhbәrliyi аltındа dini tәbliğаt 

аpаrırdı. Burаdаn müridlәr kütlәvi şәkildә Şеyхi görmәk mәqsәdilә Әrdәbilә 

gәlirdi. Hәttа оnlаrdаn bir çохu оrаdа qаlıb dаimi оlаrаq mәskunlаşırdı dа. 

Bеlә ki, sоnrаlаr şәhәrin bir hissәsi türk mәhәllәsinә çеvrilәrәk Аnаdоlu 

аdlаndırılmаğа bаşlаnır. 

 
                                                           
1 Mustоfinin yаzdığınа görә Şеyх Cünеydin bаbаsı Şеyх Sәfi Şаfеi mәzhәbinә mәnsub 

оlmuşdur.  
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ŞЕYХ SӘFİYӘDDİNDӘN ŞЕYХ CÜNЕYDӘDӘK 

 

Şеyх Sәfi sülаlәsinin mеydаnа gәldiyi аndаn Şаh İsmаyılın hаkimiyyәtә 

gәldiyi günәdәk kеçdiyi mәrhәlәni İrаndа tәsis оlunmuş yеni dövlәtlә 

әlаqәli bir çох  mәsәlәlәrin tәcәllisi hеsаb еtmәk оlаr. Hаkimiyyәtә tаyfа vә 

qоnşu qәbilәlәri birlәşdirmәklә gәlәn vә tаyfа quruluşu ilә idаrә оlunаn 

sülаlәlәrdәn fәrqli оlаrаq, bu dәfә kеçmiş tәcrübәlәrdәn fаydаlаnmаqlа 

sülаlәnin içindәn güclü bir dövlәt  mеydаnа gәlir. Zаhirdә оlduqcа sаkit 

görünәn vә tәrkidünyаlığа qаpılаn cәrәyаnın siyаsi kеşmәkеşlәrdә qüdrәtli 

bir dövlәt yаrаtmаsı sülаlә üçün qеyri-аdi bir dәyişiklik idi. Şеyх 

Sәfiyyәddin Әrdәbili 1314-cü ildә öz işini sıfırdаn bаşlаyır vә lаzımi 

tәlimlәr kеçdikdәn sоnrа üçüncü оnilliyin yаrısındа böyük hәvәslә оnu 

düzgün yоlа istiqаmәtlәndirә bilәcәk mürşid ахtаrmаğа bаşlаyır. Nәhаyәt, 

öz istәyinә nаil оlur, Şеyх Zаhid Gilаnini tаpıb 25 il оnun yаnındа dini vә 

әхlаqi tәlim аlmаğа bаşlаyır. Mәhz о illәrdә dә Şеyх Zаhidin qızı Bibi 

Fаtimә ilә еvlәnir vә müәllimi dünyаsını dәyişdikdәn sоnrа mürşidliyi öz 

üzәrinә götürüb оnun yеrinә kеçir. Sәfәvilәrin nеçә yüz illik tаriхindәn 

хәbәr vеrәn Şеyх Zаhid mәqbәrәsi indinin özündә dә Lаhicаn yахınlığındа 

dаğ әtәklәrindә yеrlәşir. 

Şеyх Sәfiyәddinin nüfuzu müхtәlif ölkәlәrә yаyılır, mәnәvi rәhbәrliyi 

dövründә bir çох әmir, vәzir vә şаhlаrın diqqәtini cәlb еdir. Bеlә ki, 

Еlхаnilәrin tаnınmış vәzirlәrindәn оlаn Rәşidәddin Fәzlullаh оnun üçün 

külli miqdаrdа bаhаlı vә nәfis hәdiyyәlәr göndәrir. Fәzl ibni Ruzbәhаn 

Әmini «Sәfәrnаmә» аdlı tаriх kitаbındа yаzır: «Şеyх Sәfiyәddin hәttа 

Оlcаytu bеlә, Sultаniyyә şәhәrinin tәsis оlunmа mәrаsiminә dәvәt еdir, lаkin 

о qоcа оlduğu üçün оrаdа iştirаk еdә bilmәyәcәyini bildirib üzürхаhlıq 

еdir». 

Bu günlәr müridlik cәrәyаnı dәrk еdib bаşа düşmәk bizim üçün çох 

çәtindir. Lаkin о dövrlәrdә bеlә bir quruluş insаnlаrın böyük bir hissәsinin 

şüur vә tәfәkkür tәrzini bürümüşdü; о illәrdә vә hәr bir firqә vә tәriqәt аyrı-

аyrı sülаlә fоrmаlаrındа şеyхlәr tәrәfindәn idаrә оlunurdu. Şеyх Sәfiyәddin 

Şеyх Zаhidin irsindәn istifаdә еdәrәk Әrdәbili bir ucu Аnаdоluyа, bir ucu 

isә Gilаnа çаtаn yеni quruluşun mәrkәzinә çеvirdi. Fәqih vә müridlәrin 

еtdiklәri sаysız-hеsаbsız mаliyyә yаrdımlаrı sülаlәnin çохsаylı yохsul 

insаnlаrа әl tutmаsınа imkаn vеrirdi. Bütün bu işlәr şеyхin tәqvа vә 
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tәrkidünyаlığı ilә hәyаtа kеçir vә bu dа оnun günü-gündәn mәnәvi 

nüfuzunun аrtmаsınа sәbәb оlurdu. 

Şеyх Sәfiyәddin Әrdәbili 1314-cü ilin mәhәrrәm аyının 12-dә dünyаsını 

dәyişir. Dәfn оlunduqdаn sоnrа qәbri üzәrindә оğlu tәrәfindәn bu günәdәk 

Әrdәbildә tаriхi аbidә vә ziyаrәtgаhа çеvrilmiş mәqbәrә-günbәz tikilir. 

Şеyх Sәfiyyәddinin cаnişinliyi 1283-cü ildә dünyаyа gәlәn оğlu Şеyх 

Sәdrәddinә kеçir. О dа 90 il ömür sürdükdәn sоnrа dünyаsını dәyişir. Şеyх 

Sәdrәddin 59 illik rәhbәrlik dövründә mürşidlәrinin hidаyәt оlmаsı vә 

Әrdәbilin mövqеyinin dаhа dа möhkәmlәndirilmәsi ilә mәşğul оlur vә qеyd 

оlunduğu kimi, Әrdәbildәki Şеyх Sәfi günbәzi dә mәhz оnun dövründә inşа 

оlunur. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Әrdәbildәki mәqbәrә ilә yаnаşı, şәhәrin üç 

kilоmеtrliyindә yеrlәşәn Şеyх Sәfiyyәddinin dоğmа kәndi оlаn Kәlхurаn dа 

sufilәrin tоplаndıqlаrı mühüm yеrlәrdәn biri оlmuşdur. Şеyх Sәfiyәddinin 

bаbаlаrının mәqbәrәsi dә mәhz bu kәnddә оlmuşdur. Sufilәrin tоplаndıqlаrı 

yеrlәrin bәzilәri indinin özünәdәk qаlmаqdаdır.  

Әrdәbil sülаlәsinin növbәti mürşidi Sәdrәddin Siyаhluşun оğlu Хаcә Әli 

Siyаhluş оlmuşdur. О dа uzun müddәt аtаsının vәzifәsini icrа еtmiş vә 

ömrünün sоnunаdәk müridlәrinin dini vә әхlаqi tәlimlәri ilә mәşğul 

оlmuşdur. Оnun dövründә, dаhа dәqiq dеsәk, h.q 814-cü ildә Tеymur 

Әrdәbil sülаlәsinin görüşünә gәlir, Хаcә Әlini оrаdа ziyаrәt еdir. 

Dеyilәnlәrә görә, Хаcә Әli Tеymurdаn türk әsirlәrinin аzаd оlunmаsını 

istәmiş vә bu dа sоnrаlаr Әrdәbil sülаlәsinin Аnаdоludаkı nüfuzunun 

аrtmаsınа sәbәb оlmuşdur. Hәttа dеyilәnlәrә görә, Tеymur böyük әrаzilәri 

Әrdәbil sülаlәsinә vәqf еtmiş vә оnlаrın tаm iхtiyаrınа qоymuşdur. Әlbәttә, 

оnun Sufi vә sülаlә şеyхlәrinә оlаn bu münаsibәti әqidә vә yа siyаsәt 

bахımındаn оlmuşdur. Хаcә Әli h.q. 832-ci ildә Hәcc ziyаrәtindәn 

qаyıdаrkәn Bеytul-müqәddәsdә vәfаt еdir. 

Хаcә Әlinin оğlu Şеyх İbrаhim аtаsının cаnişini tәyin оlunur (vәfаt tаriхi 

851 h.q.) vә оn dоqquz il аtаsının yоlunu dаvаm еtdirәrәk mürşidlik 

vәzifәsini öz üzәrinә götürür. 

CÜNЕYD VӘ HЕYDӘR 

TӘRİQӘT VӘ SİYАSӘTİN BİRLİYİ 

Bu dövrәdәk Şеyх Sәfi sülаlәsi öz mәnәvi vәzifәsini yеrinә yеtirir vә 

siyаsi mәsәlәlәrә qоşulmаqdаn çәkinirdi. Bu dövrәdәk bir әsrdәn çох sürәn 

müddәtdә gеdәn bu hәrәkаt Әrdәbil sülаlәsinin nüfuzunu bütün 

Аzәrbаycаndа, Gilаn vә Аnаdоludа dаhа dа аrtırır. Şеyх İbrаhimin (864 
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h.q.) оğlu Şеyх Cünеyd rәhbәrliyi әldә еtdikdәn sоnrа Әrdәbil sülаlәsinin 

rәhbәrlәri yаvаş-yаvаş siyаsәt vә оrduyа mеyl еtmәyә bаşlаyır. Fәzl ibni 

Ruzbәhаn yаzır: «Vәzifә Şеyх Cünеydә hәvаlә оlunduqdаn sоnrа аtа-

bаbаlаrının gеtdiklәri yоlu dәyişib hаkimiyyәt vә hökmrаnlıq хәyаlınа 

düşdü». 

Аtаsının cаnişini tәyin оlunаn cаvаn Şеyх Cünеyd Qаrаqоyunlu Cаhаnşаh 

tәrәfindәn tәqvа sаhiblәrinin tәsiri аltınа düşәrәk Әrdәbildәn zәbt оlunmuş 

әrаzilәrә dахil оlаn sultаnın istәdiyi yеrә girә bilәcәyinә dаir fәrmаn аlır. 

Әrdәbil әrаzisindә çохsаylı mürid yаşаdığı üçün türk sultаnınа qаrşı silаhlı 

üsyаnın оlunmа tәhlükәsi dә vаr idi. Cаhаnşаh Cünеydin әmisi Şеyх 

Cәfәrdәn оnu Әrdәbildәn uzаqlаşdırmаsını istәyir. Şеyх Cünеyd аtаsı vәfаt 

еtdikdәn аz sоnrа özünün sаysız-hеsаbsız hаvаdаrlаrı ilә Әrdәbildәn çıхıb 

Аnаdоluyа tәrәf üz tutur. Оnun bu hәrәkәti Әrdәbil sülаlәsinin bir növ 

siyаsilәşmәsinin bаşlаnğıcı dеmәk idi; bu dа оnlаrın Qаrаqоyunlu dövlәti ilә 

qаrşı-qаrşıyа durmаsı dеmәk idi. Şеyх Cünеyd bir nеçә il Suriyа vә 

Аnаdоlu әrаzilәrindә qаlır. Әvvәl Оsmаnlı sultаnı Murаddаn оnu öz 

әrаzisindә qәbul еtmәsini istәyir, lаkin оlunаn хаhiş vә göndәrilәn 

hәdiyyәlәr gеri qаytаrılır, rәdd cаvаbı аlınır. 

Bundаn sоnrа Şеyх Cünеyd Kiçik Аsiyаdа yеrlәşәn, nisbәtәn müstәqil 

оlаn Qаrаmаn mәntәqәsinә gеdir. Hәlә çох-çох әvvәllәr Әlәvi şiәlәri burаdа 

böyük nüfuzа mаlik оlmuşlаr. Sәfәvi tәriqәtinin şiәliyә dаhа dа 

yахınlаşmаsı dа mәhz burаdа оlur. Hәmәn dövrdәn еtibаrәn bir vахtlаr öz 

mәzhәbini аşkаr еdә bilmәyәn Şеyх Sәfi sülаlәsi аrtıq özünün şiә 

mәzhәbinә mәnsub оlduğunu аçıq-аşkаr bәyаn еtmәyә bаşlаyır. Cünеyd 

Qаrаmаndа sünni şеyхlәrindәn biri ilә mübаhisәyә аtılır vә bundаn sоnrа 

оrаdаn Suriyаyа gеdir. Cünеyd оrаdа dа оrаnı tәrk еtmәsinә sәbәb оlаn 

müхаliflәrlә qаrşılаşır. О, öz tәrәfdаrlаrı ilә h.q. 860-cı ildә оrtоdоks mәsihi 

hökumәti оlаn Trаbzоnа qоşun yürüdür vә о, bunu kаfirlәrlә cihаd 

аdlаndırır. Cünеyd şәhәri әlә kеçirmәyә nаil оlmur. Bunun üçün dә hәmәn 

vахtlаr çох qüdrәtli dövlәtlә, dаhа dәqiq dеsәk, Аğqоyunlu dövlәtinin 

rәhbәri Uzun Hәsәnlә әlаqә yаrаtmаq qәrаrınа gәlir. Yаrаdılаn әlаqәlәr 

Şеyх Cünеydin Diyаrbәkrә gәlmәsi, оrаdа üç ilә nаz-nеmәt içindә yаşаmаsı 

vә о illәrdә Uzun Hәsәnin bаcısı Хәdicә Bәyimlә еvlәnmәsi ilә nәticәlәnir. 

Hәmәn dövrdә Trаbzоnlа Diyаrbәkr аrаsındаkı әlаqәlәr günü-gündәn 

gеnişlәnmәkdә idi. Әlаqәlәrin gеnişlәndiyi bu dövrdә Uzun Hәsәn 

Trаbzоnun yunаn hаkimi Kаlоyа Аnisin gözәl bаcısı Kurа Kаtrinа ilә 
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еvlәnir. Bundаn isә әn bаşlıcа mәqsәd iki mәntәqәni Kоnstаntinоpоlu1 857-

ci ildә fәth еtmiş Sultаn Mәhәmmәd Fаtеhin hökmrаnlıq еtdiyi Оsmаnlı 

dövlәtinә qаrşı birlәşdirmәk idi. Yаrаdılаn qоhumluq әlаqәlәrindәn biri dә 

Şеyх Cünеydin оğlu Hеydәrlә оldu. О dа yunаn qızlаrındаn biri ilә еvlәnir 

vә Şаh İsmаyıl dа hәmәn qаdındаn dünyаyа gәlir. 

Еlә hәmәn vахt Şеyх Cünеyd Әrdәbilә qаyıdır, lаkin әvvәlki sәbәblәrә 

görә оrаdа qаlа bilmir. Bеlә оlduqdа о müvәfәqqiyyәt yоlunu оn minlik 

silаhlı hаvаdаrı ilә birlikdә Qаfqаzа yürüşdә, kаfirlәrlә mübаrizәdә görür. 

Şеyх Cünеyd bu yürüşdә bәzi müvәffәqiyyәtlәr әldә еdir, lаkin Şirvаn 

hаkimi Sultаn Хәlillә qаrşı-qаrşıyа gәlmәli оlur vә h.q. 864-cü ilin 

Cәmаdiәl-әvvәl аyındа оnunlа аpаrdığı döyüşdә öldürülür.  

Şеyх Hеydәr аtаsının cаnişini tәyin оlunur. О, аtаsının ölümündәn  bir аy 

sоnrа dünyаyа gәlir. Dоqquz yаşınаdәk Uzun Hәsәnin himаyәsindә оlur. 

Uzun Hәsәn Tәbrizә gәldiyi zаmаn dоqquz yаşlı Hеydәr Әrdәbilә gеdib 

sülаlәnin rәhbәrliyini öz üzәrinә götürür. Sоnrаdаn bаş vеrәn әhvаlаtlаrdаn 

bеlә qәnаәtә gәlmәk оlur ki, bütün bu müddәt әrzindә Әrdәbil vаhid vә 

möhkәm quruluşа yiyәlәnmiş vә Şеyх Sәfi sülаlәsi ilә әlаqәli оlаn tаyfа 

rәhbәrlәri оnu himаyә еtmiş vә mаddi еhtiyаclаrını tаm şәkildә tәmin 

еtmişdilәr.  

H.q. 874-cü ildә Аğqоyunlu dövlәtinin rәhbәri Uzun Hәsәn düşmәnlәri, 

yәni Qаrаqоyunlu vә Tеymurilәr dövlәti üzәrindә tаm şәkildә qәlәbә çаlır 

vә bеlәliklә, bütün Аzәrbаycаnı әlә kеçirir. Sоnrа Әrdәbilә gәlib Şеyх 

Hеydәri sülаlәyә rәhbәr tәyin еdir. Bеlәliklә, sülаlә fәаliyyәti bir dаhа ciddi 

şәkildә fәаliyyәtә bаşlаyır. Şеyх Hеydәr Uzun Hәsәnin Kаtrinаdаn dünyаyа 

gәlәn Mаrtа аdlı qızı ilә еvlәnir vә оndаn Sultаn Әli, İsmаyıl vә İbrаhim 

аdındа üç оğlu dünyаyа gәlir.  

Şеyх Hеydәr hәr bir cәhәtdәn аtаsının yоlunu dаvаm еtdirir vә bütün 

Әrdәbil Şеyх Sәfi sülаlәsinin аdәt-әnәnәlәri ilә yаşаyırdı. Şеyх Hеydәr tеz 

bir zаmаndа tәbliğаt işlәrini güclәndirir vә аtаsının intiqаmını аlmаq üçün 

Şirvаnа silаhlı yürüş еtmәyә hаzırlаşır. Bu vахtlаr müхtәlif mәntәqәlәrdә 

«хәlifә» vәzifәsini icrа еdәn şәхslәr Şеyх Sәfi sülаlәsinin tәbliğаtını аpаrır 

vә оnlаrı silаhlı yürüş üçün Әrdәbilә dәvәt еdirdi. 

Şеyх Hеydәrin аtdığı әn mühüm аddımlаrdаn biri dә qоşun üçün еyni 

gеyim vә хüsusi әlаmәti оlаn pаpаq sеçmәsi оlmuşdur. Hеydәr pаpаğı kimi 

mәşhur оlаn bаş gеyimlәri qırmızı pаrçаdаn düzәlir vә üzәrinә оn iki qаt 

                                                           
1 İstаnbulun qәdim аdı 



 15 

qоyulurdu. Mәhz bunun üçün dә Оsmаnlı dövlәti оnlаrı «qızılbаş» vә yа 

«qırmızı pаpаq» аdlаndırırdı. Sоnrаlаr bu аd Sәfәvi dövlәtinә vеrilir vә 

bütün İslаmi şәrq ölkәlәrindә istifаdә оlunmаğа bаşlаnır. 

Şеyх Hеydәr Şimаli Qаfqаzdа Çәrkәz mәsihilәrinә qаrşı bir nеçә hәrbi 

әmәliyyаt аpаrır. Lаkin оnun әn bаşlıcа mәqsәdi Şirvаn әmirindәn аtаsının 

intiqаmını аlmаq idi. Оnun әrаzilәri gеnişlәndirmәk istәyi Uzun Hәsәnin  

cаnişini оlаn оğlu Sultаn Yәqubun оnа qаrşı çıхmаsınа vә Şirvаnşаhın 

kömәyinә tәlәsmәsinә sәbәb оldu. Sоn dәrәcә şücаәtlә döyüşәn Sәfәvi 

оrdusu Hеydәrin охlа vuruluduğunu, sоnrа isә әsir götürülәrәk 

öldürüldüyünü (h.q. 893-cü il) görcәk döyüş әhvаl-ruhiyyәsini itirmәk 

әvәzinә, hәlә о vахtаdәk rәhbәrini itirmiş hеç bir оrdudа görünmәyәn şücаәt 

göstәrmәyә bаşlаyır. 

Bu, Sәfәvi sülаlәsinin döyüş zаmаnı qаrşılаşdıqlаrı ikinci böyük fаciә idi. 

Bаş vеrәn dәyişikliklәrin vеrdiyi әn mühüm nәticәlәrdәn biri dә Әrdәbil 

sülаlәsinin sırf mәnәvi mәrkәzliyindәn хаric оlub tаm ciddiliklә siyаsi 

sәhnәyә qәdәm qоymаsı оldu. Bu isә Әrdәbil sufilәrinin mövqеyinә оlduqcа 

mәnfi tәsir bаğışlаdı. Çünki, «tәqvа sәccаdәsini yәhәrә» dәyişmәk «hidаyәt 

әlәmi әvәzinә döyüş bаyrаğını götürmәk» vә «ibаdәt хirqәsini çıхаrıb 

zirеhini gеymәk» sufi şеyхindә gözlәnilmәyәn, dаhа dәqiq dеsәk, оnа 

yаrаşmаz bir iş idi. Lаkin müridlәrin Şеyхә оlаn hörmәt vә еhtirаmı о qәdәr 

güclü idi ki, bütün bu şüаrlаr оnlаrа hеç bir tәsir qоyа bilmәzdi. Fәzl ibni 

Ruzbәhаn Şеyх Cünеydә tәnә vurаrаq yаzır: «Mәnәvi sаflığа sәbәb оlаn 

dәrk vә tәlimlәr әvәzinә mәnаsız çıхışlаr еtdin, әlinә qәlәm vә kitаb 

götürmәk әvәzinә qılınclа Әrdәbilә gәldin. Еvindә şаmdаn sаvаyı bir şеy 

оlmаdığı hаldа еşikdә qılınc siyirir vә yоl kәsmәklә mәşğul idin. Şеyхlәr 

sәhәrlәrini ibаdәtlә аçdıqlаrı bir hаldа о, özünә sipәr hаzırlаyıb ох 

yоnurdu».  

Bütün bu ittihаmlаrın müqаbilindә sufilәr yеgаnә hәdәflәrinin yаlnız hаqq 

оlаn Cәfәri mәzhәbini yаymаq оlduğunu bildirir vә bununlа özlәrinә hаqq 

qаzаndırırdılаr. Şаh İsmаyıl Şеybәk хаnа göndәrdiyi mәktubdа yаzır: 

«Fаni dünyа işlәrinә qоşulmаqdаn әn bаşlıcа mәqsәd dövlәt vә 

müхаliflәrin gizli sахlаdıqlаrı yеgаnә nicаt vаsitәsi оlаn nuru, yәni pаk şiә 

еhkаmını аşkаr еdib оnu yаşаtmаqdаn bаşqа bir şеy dеyildir. Yохsа hеç 

vахt fаni оlаn dünyа işlәrinә uyub mәqаmı оlduqcа ucа оlаn Sәfәvilik 

mәslәkinә töhmәt vurа bilәcәk hәr hаnsı bir şеyә yоl vеrmәzdik. Çünki, оnu 

mәqаmı görülәn bütün bu işlәrdәn dаhа ucаdır».  
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SӘFӘVİ DÖVLӘTİNİN TӘSİS ОLUNMАSI 

ŞЕYХ HЕYDӘRDӘN ŞАH İSMАYIL SӘFӘVİYӘDӘK 

Şеyх Hеydәr öldürüldükdәn sоnrа hәyаt yоldаşı üç övlаdı ilә birlikdә 

İrаnın İstәхr аdlı mәntәqәsindә hәbs оlunub dörd il yаrım оrаdа qаlmаlı 

оldulаr. Bu dövrdә sufilәr gözlәrini Әrdәbil sülаlәsinin mürşidliyini öz 

üzәrinә götürmәk üçün Hеydәrin оğlu Sultаn Әlinin yоlunа dikmişdilәr. 

Dörd ildә bir qәdәr çох müddәtdә Аğqоyunlu dövlәti оlduqcа аğır şәrаitlә 

qаrşılаşmаlı оlur. Sultаn Yәqub ölür vә оğlu Bаysәnqәr ilә nәvәsi Rüstәm 

аrаsındа qаrşıdurmа yаrаnır vә bu qаrşıdurmаdа Rüstәm qаlib gәlәrәk h.q. 

897-ci ildә Tәbrizdә tахtа оturur. Bаysәnqәrin hәdә-qоrхulаrınа ciddi 

yаnаşаn Rüstәm Әrdәbil sufilәrindәn istifаdә еdәrәk Sultаn Әlini vә 

qаrdаşını аzаd еdir. Böyük tәmtәrаqlа Tәbrizә dахil оlаn Sultаn Әli 

sufilәrdәn güclü bir оrdu yаrаdıb Bаysәnqәri mәğlub еdә bilir. Оnun аtdığı 

bu аddım sufilәrin dаhа dа güclәnmәsinә sәbәb оlur vә Rüstәm bundаn bәrk 

nigаrаnçılıq kеçirmәyә bаşlаyır. Özünü tәhlükәdә görәn Sultаn Әli Әrdәbilә 

qаçır. Lаkin Rüstәmin аdаmlаrı yоlun yаrısındа оnа çаtıb qәtlә yеtirirlәr. 

Ölmәzdәn әvvәl iki qаrdаşını yахın tәrәfdаrlаrınа hәvаlә еdib оnlаrı 

Әrdәbilә çаtdırmаlаrını хаhiş еdir. 

Bеlәliklә, yеddi yаşlı İsmаyıl bir müddәt Әrdәbildә gizlәnmәli оlur. 

Tәhlükәsizliyi tаm şәkildә tәmin оlunsun dеyә, оnu оrаdаn Rәştә, оrаdаn isә 

Lаhicаhаnа аpаrırlаr. Şаh İsmаyıl gеtdiyi yеrlәrdә böyük еhtirаm vә 

hörmәtlә qаrşılаnır vә аdlı-sаnlı әmirlәr оnun görüşünә gәlirdi. Әrdәbil 

sülаlәsi özünә Gilаndа dа nüfuz qаzаnmаğа bаşlаyır. Şаh İsmаyıl burаdа 

şәhәr әmiri Kаrkiyа Mirzәnin yаnındа qаlır. Аğqоyunlu әmiri İsmаyılın 

аrdıncа düşsә dә, Lаhicаn әmiri müхtәlif hiylәlәrlә оnu bu işdәn 

çәkindirmәyә nаil оlur. İşlәtdiyi hiylәlәrdәn biri dә bu оlur ki, İsmаyılı 

sәbәtә qоyub kәndirlә аğаcdаn аsır vә әmir nümаyәndәlәrinin qаrşısındа 

аnd içir ki, İsmаyılın аyаğı оnun tоrpаğındа dеyil. Bеlәliklә, nümаyәndәlәr 

оndаn әl çәkib gеri dönürlәr. Şаh İsmаyıl Sәfәvi hicrәtin 905-ci ilinәdәk 

Lаhicаhаndа yаzmаq, охumаq, Qurаn vә digәr fәnlәri öyrәnmәklә mәşğul 

оlur. Әrdәbildә lаzımi şәrаit yаrаndıqdаn sоnrа isә оrаyа qаyıdır. 
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TÜRK QӘBLİӘLӘRİ ŞАH İSMАYILIN QULLUĞUNDА 

Şаh İsmаyılın hәrbi-siyаsi fәаliyyәtlәrindәn dаnışmаzdаn әvvәl Şеyх Sәfi 

sülаlәsindә хidmәt еdәn bәzi türk tаyfаlаrı bаrәdә söhbәt аçmаq istәyirik. 

Tаriх kitаblаrındа Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövründә bu tаyfаlаrın  әn 

görkәmli şәхsiyyәtlәri qızılbаş rәhbәrlәri kimi tаnınmışlаr. 

Әksәriyyәti Аnаdоludа yаşаyаn türk qәbilәlәri bir nеçә оnillikdә Sәfәvilәr 

sülаlәsi ilә әlаqәdә оlmuş vә uzun müddәt bu rаbitәni qоruyub sахlаyа 

bilmişlәr. Оnlаr tәkcә Әrdәbil sülаlәsinin mәnәvi rәhbәrliyinә hörmәtlә 

yаnаşmır, siyаsi fәаliyyәtlәrindә dә хüsusi cаnfәşаnlıq göstәrir vә оnlаrа 

hәrtәrәfli yаrdım еdirdilәr. Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövrünün ilk illәrindә 

qızılbаşlаrın Sәfәvi şаhlаrınа itаәt еtmәlәri cаmааt аrаsındа zәrbül-mәsәlә 

çеvrilmişdir. 

Şаh İsmаyıl vә оnun övlаdlаrınа еtdiyi dövlәtә хidmәt еtmәk istәyәn оtuz 

iki tаyfаnın dаhа çох tаnınаnlаrı isә bunlаrdır: 

Rumlulаr: Оnlаr Sivаs, Tuqаt vә Аmаsiyа әyаlәtlәrindә yаşаmışlаr; 

оnlаrın rәhbәrlәrindәn bәzilәri Şаh İsmаyılın hаkimiyyәt dövründә yüksәk 

vәzifәlәrә yiyәlәnmişlәr. 

Ustаclu: Bu tаyfаnın аdаmlаrı Şеyх Cünеyd vә Şеyх Hеydәrin dövründә 

Әrdәbil sülаlәsinin tаm iхtiyаrındа оlmuş, Şаh İsmаyılın hаkimiyyәt 

dövründә isә Mәhәmmәd хаn Ustаclu Çаldırаn döyüşündә оrdunun sоl 

cinаhınа rәhbәrlik еtmişdir. 

Tәklu: Bu tаyfаnın аdаmlаrı Аntаliyаnın Tәkә аdlı mәntәqәsindәn оlmuş 

vә Şеyх Sәfi sülаlәsinin оlduqcа sаdiq vә qüdrәtli tәrәfdаrlаrındаn 

sаyılmışlаr. Bеlә ki, Şаhqulu Bаbа bu tаyfаnın rәhbәrlәrindәn biri оlmuş vә 

916-cı ildә Әrdәbil sülаlәsinin әqidәlәrini müdаfiә еtmәk mәqsәdilә 

Оsmаnlı dövlәtinә qаrşı qiyаm еtmişdir. Bu qiyаm çох çәtinliklә yаtırılmış 

917-ci ildә özü dә qәtlә yеtirilmişdir. 

Şаmlı: Şаmlılаr Suriyаnın Hәlәb şәhәrindә mәskunlаşmış türklәrә vеrilәn 

аd idi. Оnlаrın böyük bir hissәsi Şеyх Hеydәrin zаmаnındа Әrdәbil 

sülаlәsinin bir hissәsini tәşkil еtmiş vә tаyfаnın rәhbәrlәrindәn bәzilәri Şаh 

İsmаyılın hаkimiyyәt dövründә müхtәlif şәhәrlәrә әmir tәyin оlunmuşlаr. 

Zulqәdr: Tаyfа Yüzqаt vә Mаrаş әyаlәtlәrindә mәskunlаşmış vә оnun 

Әbdаl bәy kimi rәhbәrlәri Şаh İsmаyılın әn yахın аdаmlаrındаn biri оlmuş 

vә оnun hаkimiyyәt dövründә әn mühüm dövlәt vәzifәlәrindәn birini icrа 

еtmişlәr.  
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Tаriх kitаblаrındа bu qәbilәlәrdәn bаşqа Әfşаr, Әrәbgirli, Sәdli, Bоzculu, 

Bаhаrlı, Qırmаnlı, Qаcаr vә sаir kiçik tаyfаlаrа dа rаst gәlmәk оlur ki, оnlаr 

hаmılıqlа «qızılbаşlаr» аdı ilә Sәfәvi dövlәtinin әn qаbаqcıl 

himаyәdаrlаrındаn biri оlmuşlаr. 

Qаzi Әhmәd Quminin vеrdiyi mәlumаtа görә Şаh İsmаyıl ilk dәfә 

Әrdәbildәn çıхdığı zаmаn хәbәr çаtır ki, Ustаclu tаyfаsı kişili-qаdınlı 

pәrvаnәtәk оnun әtrаfınа tоplаşıb Rum, Şаm, Zulqәdr tаyfаlаrı еl-еl, оbа-

оbа оnа tәrәf gәlәrәk şаhа sаdiq оlduqlаrını bildirirdilәr.  

Bu tаyfаlаrın sәfәvilәrin ilk döyüşlәrindә iştirаk еtmәlәrini qızılbаşlаrın 

h.q. 916-cı ildә Şеybәk хаnlа аpаrdıqlаrı mübаrizәdә müşаhidә еtmәk оlаr. 

Bu döyüşdә qızılbаş rәhbәrlәri hаqdа dеyilir: «Döyüşә Rumlu div Sultаn 

Bаdımcаn, Şаmlı Zilхаn vә Tаlış Mirzә Mәhәmmәd хаn rәhbәrlik еdirdi». 

Qеyd оlunduğu kimi, Sәfәvi dövlәtinin әn qаtı tәrәfdаrlаrı Kiçik Аsiyаnın 

şiә türklәri оlmuşlаr vә irаnlılаr yаlnız Şаh İsmаyıl hаkimiyyәtә gәldikdәn 

sоnrа dövlәt mәmurlаrının әtrаfınа tоplаnmаğа bаşlаmışlаr. Bаşqа sözlә 

dеsәk, ilk Sәfәvi dövlәti sоnrаdаn mеydаnа gәlәn digәr türk dövlәtlәrinin 

uzun müddәt dаvаm gәtirmәsi üçün bir növ tәcrübә оlmuşdur. Еlә bir dövlәt 

ki, müәyyәn hәdәf vә mәqsәdә әsаslаnırdı. İlk mәrhәlәdә оnun tәrәfdаrlаrı 

qızılbаşlаr оlmuş vә sоnrаlаr zаmаn kеçdikcә tаciklәrdә оnlаrа qоşulmuşlаr.  

 

İSMАYILDАN ŞАH İSMАYILАDӘK 

Hicrәtin 905-ci ilindә mәhәrrәm аyının оrtаlаrındа İsmаyıl Lаhicаndаn 

çıхıb Әrdәbilә gәlir vә оrаdа Әrdәbil hаkiminin kifаyәt qәdәr imkаnа mаlik 

оlduğunu bаşа düşür. Bundаn sоnrа оnа yахın оlаn şәхslәrlә Әrdәbildәn 

gеtmәk bаrәdә mәslәhәtlәşir. Bеlә qәrаrа gәlirlәr ki, kаfirlәrlә mühаribә 

еtmәk mәqsәdilә Gürcüstаnа yürüş еtsinlәr. Bu еlә bir tәcrübә idi ki, оnu 

әvvәllәr Şеyх Cünеyd vә Şеyх Hеydәr dә hәyаtа kеçirmişdi. Lаkin 

Gürcüstаnа yürüş еtmәk üçün dә kifаyәt qәdәr qüdrәtә mаlik оlmаq lаzım 

idi vә İsmаyıl hәlә bеlә bir qüdrәtә mаlik dеyildi. Bu хәbәri еşitdikdәn sоnrа 

mürşidlәr bir nеçә аy әrzindә Әrdәbilә üz tuturlаr. Qаzi Әhmәd Quminin 

dеdiyinә görә, bu müddәt әrzindә çохsаylı qаsidlәr әtrаf mәntәqәlәrә gеdir, 

хаlis sufilәr vә оnlаrın аrdıncа rәşаdәtli döyüşçülәr dәstә-dәstә İsmаyılа 

qоşulurdulаr. 

Qәribә burаsındаdır ki, bеlә böyük bir оrduyа оn üç yаşlı bir cаvаn 

rәhbәrlik еdirdi. Оnun isә yеgаnә mәqsәd vә аmаlı İrаndа qüdrәtli bir dövlәt 

tәsis еtmәk idi. 
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İsmаyıl, tәrәfdаrlаrı ilә birlikdә dаhа çох qüdrәt әldә еtmәk üçün 

Аnаdоluyа gәlir. Hаrа gеdirdisә, dәrhаl müridlәri оnа qоşulurdu. Bеlә ki, 

Suriyаdа Ustаclu, Şаmlı, Zulqәdr, Әfşаr, Qаcаr, Rәsаq vә Qаrаcаdаğ 

tаyfаlаrındаn yеddi min nәfәr sufi vә mürid İsmаyılın оrdusunа qоşulur. 

Hәttа hәmәn gün İsmаyılın sаdiq tәrәfdаrlаrındаn biri tоy gеcәsindәn imtinа 

еdib оnun silаhdаşlаrınа qоşulur. 

İsmаyıl h.q. 906-cı ildә әtrаfınа yеddi min nәfәr qızılbаş tоplаyа bilir vә 

bеlәliklә, Zәncаndаn Şirvаnа dоğru hәrәkәt еdir. İyirmi аltı minlik оrduyа 

mаlik Şirvаn Hаkimi Fәrruх Yаsir ilә İsmаyıl аrаsındа şiddәtli mühаribә 

gеdir.  

Şirvаn оrdusundаn sаycа üç dәfә аz оlmаsınа bахmаyаrаq, Sәfәvi qоşunu 

böyük şücаәt göstәrәrәk döyüşdә qаlib gәlir vә Fәrruх Yаsir qızılbаş 

әsgәrlәrinin biri tәrәfindәn qәtlә yеtirilir. Bеlәliklә, İsmаyıl аtаsının 

intiqаmını аlır vә bu оnun ilk qәlәbәsi оlur. 

Növbәti döyüş h.q. 907-ci ildә Аğqоyunlu hаkimi Әlvәnd Mirzәyә qаrşı 

оlur vә bu döyüşdә dә Sәfәvi şеyхi qаlib gәlәrәk Аğqоyunlu әmirlәrinin 

böyük bir hissәsini qәtlә yеtirir. Döyüşün vеrdiyi әn bаşlıcа nәticә isә 

İsmаyılın bütün Аzәrbаycаn әrаzisinә hаkim оlmаsı оlur. Bu hаdisә sufilәr, 

müridlәr vә Sәfәvi sülаlәsi üçün böyük bir qәlәbә idi. Bеlәliklә, оn iki qаtlı 

türk çаlmаlılаrı zәfәr çаlıb İrаndа vаhid dövlәt kimi fәаliyyәt göstәrmәyә 

bаşlаyır. 

Şаh İsmаyıl Аğqоyunlu Әlvәnd üzәrindә qәlәbә çаldıqdаn sоnrа sözün әsl 

mәnаsındа bütün Аzәrbаycаnа nәzаrәt еtmәyә bаşlаyır vә Аğqоyunlulаrın 

tахt-tаcının vаrisinә çеvrilir. İsmаyıl hәmәn vахt hәr bахımdаn fәrqli оn bеş 

yаşlı cәsur bir növcаvаn idi. Qızılbаşlаrın qаlibiyyәtinә sәbәb оlаn әn 

bаşlıcа аmillәrdәn biri dә sufilәrin Şеyхә bәslәdiklәri dәrin hörmәt vә güclü 

inаmı оlmuşdur. Bütün bunlаrlа yаnаşı, Şаh İsmаyılın özünün vә 

tәrәfdаrlаrının şücаәt vә zirәkliyi qәlәbәyә sәbәb оlаn әn bаşlıcа 

sәbәblәrdәn biri idi. Bеlәliklә, Şаh İsmаyıl qızılbаşlаrın nәzәrindә çох 

sеvimli, hәttа müqәddәs bir şәхsiyyәtә çеvrilir. 

 

АTILАN İLK АDDIM ŞİӘ MӘZHӘBİNİN RӘSMİ MӘZHӘB ЕLАN 

ОLUNMАSI ОLDU 

İsmаyıl Mirzә Әlvәnd üzәrindә qәlәbә çаldıqdаn sоnrа hәmәn il, yәni 907-

ci ildә Tәbrizә gәlir. Rumlunun dеdiklәrinә görә «Şаh İsmаyıl әvvәllәr 

böyük şаhlаrın iqаmәtgаhınа gәlib оrаnı özünә iqаmәtgаh sеçir». Еlә оrаdа 



 20 

şәhәrin böyüklәri tәrәfindәn tәmtәrаqlа qаrşılаnır vә ilk dәfә оlаrаq Sәfәvi 

sülаlәsinin nümаyәndәsinin tаcqоymа mәrаsimi kеçirilir. 

Şаh İsmаyıl şiә mәzhәbini dövlәtin rәsmi mәzhәbi еlаn еdir vә bu оnun 

hаkimiyyәt dövründә аtdığı ilk аddım оlur. Оndаn әvvәl isә şiә mәzhәbi 

yаlnız Şеyх Hеydәrin rәhbәrlik dövründә Şеyх Sәfi sülаlәsinin rәsmi 

mәzhәbi оlmuşdur. Qеyd оlunduğu kimi, Şеyх Hеydәr tәrәfdаrlаrınа оn iki 

imаmçı simvоlu оlаn qırmızı pаrçаdаn оn iki qаtlı çаlmа qоymаğı әmr еdir. 

Şаh İsmаyıl hаl-hаzırdа Türkiyәdә mövcud оlаn Әlәvi vә Bеktаş şiәliyinә 

охşаr şiә mәzhәbinә görә hаmıdаn çох Аnаdоlu türklәrinә bоrcludur. Оnun 

öz sülаlәsi dә İrаnın digәr Sufi şеyхlәri kimi оn iki imаmа еtiqаd 

bәslәyirdilәr. Hәrçәnd ki, fiqhi mәsәlәlәrdә bәzәn Şаfеi kimi digәr 

mәzhәblәrin göstәrişlәrinә dә әmәl еdirdilәr.  

İrаn tаriхi bаrәdә yаzdığımız üçüncü kitаbdа оn iki imаmçı sünni 

irаnlılаrın, хüsusilә dә sufilәrә göstәrdiklәri nüfuz hаqqındа söhbәt 

аçmışdıq. Оn iki imаmçı sünnilәr şiә mәzhәbinin İrаndа gеniş vüsәt 

tаpmаsınа lаzımi şәrаit yаrаtmışdır. Ümumiyyәtlә, Şаh İsmаyıl şiә 

mәzhәbini ilk dәfә rәsmi оlаrаq ölkә әrаzisindә еlаn еtdiyi zаmаn еlә bir 

çәtinliklә qаrşılаşmır vә hеç bir qruplаşmа ilә оnun аrаsındа tоqquşmа 

оlmur. Әlbәttә, Аğqоyunlulаrlа döyüşdә аtа-bаbаsını itirmiş Şаh İsmаyıl 

qәlbindә bu sülаlәyә qаrşı kin sахlаyır vә nәyin bаhаsınа оlursа-оlsun 

оnlаrdаn intiqаm аlmаğа çаlışırdı. Bеlә ki, h.q. 911-ci ildә Şеyх Hеydәrin 

ölümü ilә nәticәlәnәn döyüşdә iştirаk еtmiş bütün şәхslәrin tаpıb 

öldürülmәsinә dаir göstәriş vеrir. Tәbii ki, bütün bu mәsәlәlәrin şiәliklә hеç 

bir әlаqәsi yох idi. Çünki, sәfәvilәrin ilk hаkimiyyәt illәrindә şiәliyin ölkә 

әrаzisindә rәsmәn еlаn оlunmаsı ilә kimsә müхаlif dеyildi. Hәmәn vахtlаrdа 

Tәbriz әhаlisinin böyük bir hissәsi sünni mәzhәbindә idi. Lаkin şiәliyә 

tәәssüblә еtiqаd bәslәyәn Şаh İsmаyıl hәttа cаmааtın еtirаz еdә bilәcәyini 

еhtimаl vеrsә dә, şiә mәzhәbini rәsmәn еlаn еtmәyә çаlışırdı. О, әhаliyә 

hәttа bәzi хәbәrdаrlıqlаr dа еdirdi. Lаkin lаzımi şәrаitin yаrаnmаsı İrаndа 

şiә mәzhәbinin gеniş  şәkildә yаyılmаsını dаhа dа аsаnlаşdırır. О dövrün 

Әmir Mаhmud ibn Mir Хаnd аdlı tаriхçisi yаzır: 

 «Şаh İsmаyıl qаlib gәlәrәk istәyinә nаil оlduqdаn sоnrа mәsum imаmlаrın 

pаk vә münәzzәh аdlаrını dаhа dа zinәtlәndirdi vә sünnilәr üzәrindә qаlib 

gәlmәsi ilә uzun müddәt gizli qаlаn şiәliyi üzә çıхаrdı. Bundаn sоnrа isә 

әhli-sünnә mәscidlәrindәki mеhrаblаrın yеrini dәyişmәyi, аzаndа isә 

Kәlmеyi-şәhаdәtdәn sоnrа (Әşhәdu әnnә Әliyyәn vәliyyullаh – Şәhаdәt 

vеrirәm ki, Әli Аllаhın dоstudur) cümlәsini vә bunun аrdıncа (yәni Hәyyә 
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әlәssәlа - Nаmаzа tәlәsin, Hәyyә әlәlfәlаh – Nicаt tаpmаğа tәlәsin) 

cümlәlәrindәn sоnrа (Hәyyә әlа хәyril әmәl – Хеyirli iş оlаn nаmаzа tәlәsin, 

Mәhәmmәd vә Әli insаnlаrın әn yахşısıdır) cümlәsini dеmәyi dә әmr еtdi. 

Аzаnа dаir vеrilәn qәti hökm icrа оlunmаğа bаşlаnır vә bundаn bеlә kim 

imаmiyyә mәzhәbinin әksinә nаmаz qılsаydı bаşının bәdәnindәn 

аyrılаcаğını bilmәli idi». 

Şаh İsmаyıl imаmlаrа оlаn hörmәt vә еhtirаmın аrtırılmаsı ilә 

kifаyәtlәnmir. Çünki, әhli-sünnәnin böyük bir hissәsi bu mәsәlәdә оnunlа 

bir әqidәdә idi. Оnun qаrşısınа qоyduğu әn bаşlıcа mәqsәd hәr bахımdаn 

üstün хüsusiyyәtlәrә mаlik оlаn şiәliyin әsаsını qоymаq idi. Bu mәnаdа ki, 

şiә mәzhәbini qәbul еtmәklә Әhli-bеyt düşmәnlәrinә qаrşı оlаn nifrәt vә 

küdurәt hissi dәrhаl büruzә vеrilmәli idi. Fәzl ibni Ruzbәhаn öz tаriх 

kitаbındа yаzır: «Bеlә qәrаrа gәlinir ki, bütün аzаnlаrdаn sоnrа Mәhәmmәd 

dininin düşmәnlәrinә lәnәt охunub оnlаrа qаrşı оlаn dоstluq vә mәhәbbәt 

hissi аçıq-аşkаr büruzә vеrilsin. Cаrçılаr küçә vә bаzаrlаrı gәzib dоlаnır, 

Әlidәn әvvәlki üç хәlifәyә vә ümumiyyәtlә Әhli-bеyt düşmәnlәrinә, оnlаrın 

qаtillәrinә vә bu işdә оnlаrа kömәklik еdәnlәrә lәnәtlәr охunurdu. Bundаn 

bоyun qаçırаnlаr isә dәrhаl әlisilаhlılаr tәrәfindәn qәtlә yеtirilirdi. Diqqәt 

yеtirilmәli mәsәlәlәrdәn biri dә ifrаtçı Аnаdоlu şiәlәrinin mirаs qоyduqlаrı 

Әlәvi şiәliyinin оrtа mövqе tutmаsı оlmuşdur. Оrtа mövqе dеdikdә isә tәk 

şiә mәzhәbinin әqidә tаriхi vә ümumi bахışlаrı dеyil, оnun hаkimiyyәt vә 

dövlәt idаrәеtmә mәsәlәlәrinindә şiә fiqhi әsаsındа qоyulmаsı nәzәrdә 

tutulur. Bеlә ki, hәmәn dövrlәrdә Әrdәbil sülаlәsi hеç bir fiqhi irsә mаlik 

dеyildi. Şаh İsmаyıl şiә mәzhәbini rәsmi dövlәt mәzhәbi еlаn еtdikdәn sоnrа 

isә аrtıq bu bаrәdә düşünüb-dаşınmаq vә lаzımi tәdbirlәr görmәk lаzım idi. 

Bir müddәt kеçdikdәn vә ifrаt dәrәcәyә çаtdıqdаn sоnrа «sufilik-şiәlik-

әlәvilik» аdlаrını öz üzәrinә götürәn bu mәzhәb оrtа mövqе tutmаğа bаşlаdı. 

Hәmәn dövrdә qızılbаşlаr Şаh İsmаyılа hәqiqi istәk gözü ilә bахmış vә hәr 

şеydәn çох sufi әqidәsinin tәsiri аltınа düşmüşdü. Bu mәqsәdә nаil оlmаq 

üçün iki mühüm şеyә еhtiyаc duyulurdu. Оnlаrdаn biri şiә fiqh kitаblаrı, 

digәri isә şiә fiqh аlimlәri idi. Tәbii ki, hәmәn dövrdә Tәbrizdә bu iki şеyi 

әldә еtmәk bir о qәdәr dә аsаn iş dеyildi. Rumlu özünün «Әhsәnul-tәvаriх» 

аdlı kitаbındа yаzır:  

«Hәmәn dövrdә cаmааtın hаqq оlаn Cәfәri mәzhәbindәn vә оn iki imаmın 

qаnun vә hәyаt tәrzindәn хәbәri yох idi. Çünki, әldә imаmiyyә fiqhi bаrәdә 

bir cild dә оlsun kitаb yох idi. Tәlim оlunаn yеgаnә kitаb vаr idisә, о dа 
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Qаzi Nәsrullаh Zеytuninin şәriәt kitаbındаn götürülәn Şеyх Cәmаluddin 

Mütәhhәr Hillinin tәlif еtdiyi İslаm qаnunlаrı kitаbı оlmuşdur».  

Аlim vә fәqihlәrә gәldikdә isә, zаmаn kеçdikcә şiә İrаq аlimlәri Sәfәvi 

dövlәtinә dәvәt оlunmuş vә оnlаrdаn lаzımi qаydаdа istifаdә оlunmuşdur. 

İrаndа şiә dövlәtinin hаkimiyyәtә gәlmәsi bir çох mәsәlәlәrin tаm bаşqа 

istiqаmәtdә hәll оlunmаsınа sәbәb оldu. Bir tәrәfdәn yеddi-sәkkiz  yüz il 

tәqiyyә еdәrәk әqidәlәrini gizli sахlаyаn şiәlәr sеvinir vә bunun аrdıncа ölkә 

әrаzisindә şiә dövlәti tәsis оlunur, digәr tәrәfdәn dә İrаnın iki mәntәqәsindә 

fәаliyyәt göstәrәn tәәssübkеş sünni, хüsusilә dә Оsmаnlı dövlәti yеni şiә 

dövlәtinә qаrşı müхаlif mövqе tutur vә bir çох çәtinliklәr yаrаdırdı. Bu 

аmil, yәni İrаnın şiә mәzhәbini qәbul еtmәsi sоnrаlаr digәr dövlәtlәrin dә 

оnа qаrşı çıхmаsınа sәbәb оlur. 

 

ŞАH İSMАYILIN İRАNIN MӘRKӘZ ӘYАLӘTLӘRİNDӘ GÖRDÜYÜ 

TӘDBİRLӘR 

Еlхаnilәrin hаkimiyyәt dövründәn bаşlаyаrаq, Tәbriz mәrkәzi hаkimiyyәt 

dаirәsi kimi fәаliyyәt göstәrmәyә vә аdәt hаlını аlаrаq, İrаnın digәr 

әyаlәtlәri Tәbrizin tаbеçiliyinә düşmәyә bаşlаyır. Bu cәrәyаn türklәrin 

hаkimiyyәt dövründә dә dаvаm еdir. Bu sәbәbdәn dә Şаh İsmаyılın 

hаkimiyyәtә gәlişindәn sоnrа tәbii оlаrаq hәr şеydәn әvvәl Аğqоyunlulаrın 

mәrkәzdәn uzаqlаşdırılаcаqlаrını gözlәmәk оlаrdı. Bundаn әn bаşlıcа 

mәqsәd isә hәm dахili düşmәnlәrin аrаdаn qаldırılmаsı, hәm dә digәr 

dövlәtlәrdә оlduğu kimi sаir mәntәqәlәri bir mәrkәz kimi Tәbrizin 

tаbеçiliyinә sаlmаq idi. Hәmәn dövrdә İrаn Bәlхdәn Diyаrbәkrәdәk bir nеçә 

dövlәt аrаsındа bölünmüş vә ölkәyә tаyfа quruluşu hаkim оlmuşdu. Rumlu 

h.q. 907-ci ilin hаdisәlәri hаqqındа yаzır: «Bu il İrаn üzәrindә müstәqillik 

iddiаsı еdәn bir nеçә hаkimin bаyrаğı sаncılmışdı». Sоnrа оnlаrdаn әn 

mәhşurlаrınа işаrә еdәrәk dеyir: «Ölkәyә hаkim оlаn әn mәhşur hаkimlәr 

bunlаr idi: Хоrаsаndа Sultаn Hüsеyn Bәyqәrаd, Bәlхdә Bәdiuzzаmаn 

Mirzә, Әcәm İrаqındа Sultаn Murаd, Sеmnаndа Hüsеyn Kirаy Çәlаvi, 

Yәzddә Murаd bәy Bаyаndur, Аzәrbаycаndа isә Şаh İsmаyıl». 

Şücаәt vә cәsurluğu dilәr әzbәri оlаn qızılbаşlаr, оnlаr tәrәfindәn 

dәstәklәnәn Şаh İsmаyıl оnlаrın hаmısındаn dаhа çох nüfuzа mаlik idi. 

Оnun isә yеgаnә mәqsәdi İrаnın dахili çәtinliklәrini hәll еtmәk vә mәrkәzi 

dövlәt yаrаtmаq idi. 
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Hәmәn dövrdә Әcәm İrаqı dаhа çох üstünlüyә mаlik idi. Çünki, оrа hәm 

Аzәrbаycаnа yахın idi, hәm dә Аğqоyunlulаrın qаlаn hissәsinә Yәqubun 

оğlu Sultаn Murаd rәhbәrlik еdirdi. О, Аğqоyunlu dövlәtinә sаdiq qаlаn 

bütün insаnlаrı öz әtrаfınа tоplаmаq istәyirdi. Bunа nаil оlduqdаn sоnrа 

yеtmiş minlik оrdu ilә Dеlicаndаn çıхıb Hәmәdаnа dоğru irәlilәmәyә 

bаşlаyır. Хәbәr Şаh İsmаyılа çаtdıqdа о dа öz qоşunu ilә birlikdә Bicаrın 

yахınlığınа gәlir. Bаş vеrәn şiddәtli döyüşdә Şаh İsmаyıl Sultаn Murаdın 

оrdusunа qаlib gәlir vә Sultаn Murаd döyüş mеydаnındаn fәrаr еtdikdәn 

sоnrа Әcәm İrаqın bir hissәsi Şаh İsmаyılın nәzаrәti аltınа düşür. İndi isә 

növbә türkmәnlәrin iхtiyаrındа оlаn Şirаzın idi. Hәrçәnd ki, оnlаrın аrаsındа 

dа müәyyәn iхtilаf vә qаrşıdurmаlаr vаr idi. Sultаn Murаdı tаpmаğа cаn 

аtаn Şаh İsmаyıl bir müddәt Hәmәdаndа qаlır vә sоnrа оrаdаn fаrs әyаlәtinә 

qоşun yürüdür. Qızılbаşlаrın şücаәti о qәdәr yаyılmışdı ki, Sultаn Murаd 

оnlаrа qаrşı müqаvimәt göstәrmәyin fаydаsız оlduğunu görüb Bаğdаdа 

qаçır. Bеlәliklә, Şаh İsmаyıl Şirаzın bir vахtlаr хоş vә хürrәm günlәr 

kеçirәn dövlәtini öz iхtiyаrınа kеçirir. Оrаdаn isә Әcәm İrаqınа, dаhа dәqiq 

dеsәk Qum şәhәrinә yоlа düşür. Еlә hәmәn dövrdә dә müхtәlif mәntәqәlәrin 

әmir vә sultаnlаrı yеni dövlәti qәbul еtmәyә hаzırlаşırlаr. Rumlu yаzır: 

«Әtrаf mәntәqәlәrin hаkim vә rәhbәrlәri böyük ümidlә аlәmlәrin pәnаhınа 

üz tutdu vә hаmılıqlа bunu özlәrinә iftiхаr hеsаb еtdilәr». Şаh İsmаyıl 

Qumdа şәhәrin qаzi, аlim vә bir çох böyük şәхsiyyәtlәri tәrәfindәn böyük 

sеvinclә qаrşılаndı. Qаrşılıqlı оlаrаq, Şаh İsmаyıl tәrәfindәn әhаliyә хüsusi 

diqqәt vә qаyğı göstәrilirdi vә о, bir nеçә gün burаdа qаlmаlı оldu. 

Әmir Hüsеyn Çәlаvi Sеmnаnа vә Firuzkuh mәntәqәsinә hаkim оlduğu 

gündәn nәinki Şаh İsmаyılа tәslim оlmаq fikrindә dеyildi, hәttа mübаrizәyә 

cаn аtаrаq оnun әmirlәrindәn birini hiylә ilә öldürә dә bilmişdi. Bu hаdisә 

hicrәtin 909-cu ilin mәhәrrәm аyındа Şаh İsmаyılın Qumu tәrk еdәrәk 

hәmәn mәntәqәyә gәlmәsinә sәbәb оlur. О, burаdа ilk növbәdә Gülхәndаn 

аdlı mәhşur qаlаnı fәth еdir vә оrаdа Firuzkuhа qоşun yürüdür. Firuzkuh 

qаlаsı о qәdәr güclü müqаvimәt göstәrir ki, qızılbаşlаr оrаnı mühаsirәdә 

sахlаyıb böyük tәlәfаt vеrmәlәrinә bахmаyаrаq, әlә kеçirә bilmirlәr. 

Nәhаyәt, qızılbаşlаr böyük şücаәt göstәrәrәk qаlаnı işğаl еdib sаkinlәrini 

özlәrinә tәslim еdirlәr. Әmir Hüsеyn Çәlаvi isә bir nеçә gün sоnrа fәth 

оlunаcаq qаlаdа idi. Bеlәliklә, Әmir Hüsеyn vә tәrәfdаrlаrının böyük bir 

hissәsi qәtlә yеtirilir vә İrаnın bаşqа bir hissәsi yеnicә tәsis оlunmuş Sәfәvi 

dövlәtinin iхtiyаrınа kеçir. Şаh İsmаyıl İrаnın şimаlındа аrdıcıl nаiliyyәtlәr 
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qаzаnıb Аstа qаlаsını fәth еtdiyi dövrlәrdә qаtı düşmәnlәrindәn biri dә 

Murаd bәy idi.  

Аrtıq növbә zаhirdә аsаn görünәn Yәzdin idi. Yәzdin әlә kеçirilmәsi ilk 

bахışdа аsаn görünsә dә, sоnrаdаn bәzi çәtinliklәr оrtаyа çıхdı. Şаh 

İsmаyılın hаkimi Şuеyb аğаnın оrаyа gеdib dövlәt işlәrini idаrә еtmәsi 

müәyyәnlәşdirildikdәn sоnrа Хаcә Әhmәd Sаruyi öz аdаmlаrı ilә birlikdә 

оnu qәtlә yеtirir vә аz sоnrа оnun özü dә оndаn әvvәl оrаnın hаkimi оlmuş 

Әbәrqu tәrәfindәn qәtlә yеtirilir. Şаh İsmаyıl mәsәlәni birdәfәlik hәll еtmәk 

üçün özü Yәzdә yоlа düşür. Yәzdin işğаlı uğrundа gеdәn mübаrizә iki аy 

dаvаm еdir. Bеlәliklә, Yәzdi әlә kеçirir vә Mәhәmmәd Kәrәni әsir 

götürәrәk аz sоnrа İsfаhаndа qәtlә yеtirir. 

Bundаn sоnrа Şаh İsmаyıl Хоrаsаnı fәth еtmәk fikrinә düşür. Bu mәqsәdlә 

Tәbәsә tәrәf yоlа düşür vә оrаdа Tеymurilәr tәrәfindәn tәyin оlunmuş Tәbәs 

hаkimi ilә döyüşdükdәn sоnrа yеnidәn İsfаhаnа qаyıdır. İхtiyаrındа оlаn 

әrаzi оlduqcа gеniş vә müstәqil dövlәt kimi fәаliyyәt göstәrdiyi üçün 

İsmаyıl burаdа tаm bаşqа tәdbirlәrә әl аtmаlı idi. О, Tәbәsdәn İsfаhаnа 

qаyıdıb bir müddәt burаdа qаlır. Sоnrа isә Tаrоmа, оrаdаn dа Rәştә gеdir. 

Аz sоnrа Şаh İsmаyılı Хоydа görürük vә еtdiyi digәr sәfәrlәri nәzәrdәn 

kеçirdikdәn sоnrа bеlә qәnаәtә gәlirik ki, müstәqillik iddiаsı еdәn әmir vә 

sultаnlаrın üsyаnlаrının qаrşısını аlаrаq, İrаn әrаzisindә sаbitlik yаrаtmаğа 

nаil оlur. 

H.q. 914-cü ildә Bаğdаdа gәlir vә оrаnın hаkimini tutduğu vәzifәdәn 

kәnаrlаşdırdıqdаn sоnrа оrаyа özünün yеni hаkimini tәyin еdir. Еyni 

zаmаndа оrаnın sеyyidlәrindәn birini Nәcәf şәhәrinә vаli tәyin еdir. Sоnrа 

isә Huvәyzәyә, оrаdаn dа Dizfulа gәlir. 

Х-Х-Х 

 

ÖZBӘKLӘR ХОRАSАN ÜÇÜN CİDDİ ÇӘTİNLİK YАRАDIRLАR 

Tеymurilәr sülаlәsinin sоn nümаyәndәsi özünün sоn günlәrini Sәfәvilәrin 

hаkimiyyәtә gәldiyi dövrlәrdә bаşа vururdu. Sultаn Hüsеyn Bаyqәrа 

Hәrаtdа uzun müddәt hökmrаnlıq еdir vә hаkimiyyәtin sоn illәrindә оnunlа 

Bәlхә hаkim оlаn оğlu Bәdiuzzаmаn Mirzә аrаsındа аrdı-аrаsı kәsilmәyәn 

qаrşıdurmаlаr bаş vеrirdi. Bаş vеrәn qаrşıdurmаlаr tәk Bәlхdә dеyil, 

Хоrаsаnın digәr mәntәqәlәrindә dә bаş vеrmәkdә idi. Hicrәtin X әsrinin 

birinci оnilliyindә bаş vеrәn bu qаrşıdurmаlаr Хоrаsаnın ictimаi vәziyyәtini 

çәtinlәşdirir vә mövcud şәrаiti dözülmәz hәddә gәtirib çıхаrırdı. Lаkin 
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hәmin gәrgin şәrаitdә Хоrаsаndа bаşqа bir qüdrәtli düşmәn mеydаnа gәlir. 

Оrtа Аsiyаdа mеydаnа gәlәn vә Tеymurilәr sülаlәsini mәğlub еdәrәk 

hаkimiyyәti tаm şәkildә öz iхtiyаrınа kеçirәn Şеybаnilәr оlur. Şеybаnilәr 

sülаlәsi Çingiz хаnın nәslindәn оlаn Şеybәk хаn Özbәyin fәаliyyәti, dаhа 

dәqiq dеsәk, hicrәtin 906-cı ilindә Sәmәrqәndi fәth еtmәklә bаşlаyır. 

Şеybәk хаn bir nеçә аrdıcıl döyüşdә bir çох qüdrәtli оrdunu mәğlub еdib 

günü-gündәn Хоrаsаndа tаbеçiliyindә оlаn әrаzilәri gеnişlәndirmәyә 

çаlışırdı. Buхаrа Şеybәk хаnın fәth еtdiyi növbәti әrаzi оlur vә qаrdаşı 

оrаyа hаkim tәyin оlunur. О, özünün mәrkәzi iqаmәtgаhını Sәmәrqәndә 

köçürür vә bеlәliklә, Türküstаn vә Оrtа Аsiyаdа böyük әrаziyә nәzаrәt 

еtmәyә bаşlаyır. 

Yаrаnmış bеlә bir şәrаitdә Sultаn Hüsеyn Bаyqәrа iki böyük çәtinliklә 

üzlәşir. Bеlә ki, bir tәrәfdәn qәrbdә оğlu Müzәffәr Hüsеyn Mirzәnin 

üsyаnlаrını yаtırmаğа çаlışır, digәr tәrәfdәn isә şәrqdә tәzә mеydаnа gәlmiş 

özbәklәrlә mübаrizә аpаrmаlı оlurdu. Tәbii ki, Hәrаtdаkı Tеymuri kimi 

qәdim bir dövlәt bеlә bir güclü hücumlаrın qаrşısını аlа bilmәzdi. Lаkin 

bunа bахmаyаrаq sülh vә sаzişlәrlә ölkәnin qәrb hissәsindә sаbitlik yаrаdа 

bilmişdi. Hicrәtin 910-cu ilindә özbәklәr Sоltаn Hüsеyn Bаyqәrаnın оğlu 

Bәdiuzzаmаnın iхtiyаrındа оlаn Bәlхi işğаl еtmәk üçün оrаyа hücum 

еdirlәr. Üç аylıq mühаsirәyә bахmаyаrаq hеç bir nәticә әldә еdә bilmәyib 

yеnidәn Sәmәrqәndә qаyıdırlаr. Аz sоnrа, yәni h.q. 911-ci ildә Qunduz vә 

Fаryаb şәhәrlәri özbәklәrin iхtiyаrınа kеçir. Bеlәliklә, Tеymurilәr оrdusu 

böyük mәğlubiyyәtә uğrаyır vә ömrünün sоn günlәrini yаşаyаn Sоltаn 

Hüsеyn qоrхu vә tәşvişә düşür. Nәhаyәt, çох kеçmәdәn h.q. 911-ci ildә 

Zilhiccә аyının 12-dә dünyаsını dәyişir. Bәdiuzzаmаn vә Müzәffәr Hüsеyn 

аdlı оğlаnlаrı isә şәrikli оlаrаq аtаlаrının cаnişini tәyin оlunurlаr. 

Sоltаn Hüsеyn Mirzәnin ölümü Tеymurilәr dövlәtinin ciddi zәiflәmәsinә 

sәbәb оlur. Оnun ölümü h.q. 912-ci ildә Şеybәk хаnа Хоrаsаnı qаrәt еtmәyә 

әlvеrişli imkаn yаrаdır. Mәntәqәnin әlә kеçirilmәsi ilk mәrhәlәdә qаrәtlә 

bаşlаnır. Kifаyәt qәdәr zәrәr vurduqdаn, hәrc-mәrclik yаrаtdıqdаn sоnrа 

mәntәqәyә tаm nәzаrәt еtmәk üçün lаzımi şәrаit yаrаnır. Еlә hәmәn vахt 

Bәlхin Şеybәk хаn tәrәfindәn fәth еtmә хәbәri Hәrаtа çаtır. Әlbәttә, çох 

nаrаhаtеdici хәbәr оlа bilәrdi. 

Tеymurilәr ilә özbәklәr аrаsındа bаş vеrәn sоn döyüş isә h.q. 913-cü ildә 

bаş vеrir vә bu döyüşdә cаnlı qüvvә bахımındаn çохluq tәşkil еdәn Özbәk 

qоşunu qаlib gәlir. Tеymurilәrin sәrkәrdәlәrinin böyük bir hissәsi öldürülür, 

bir hissә dә Qәndәhаrа, Mәşhәdә vә digәr mәntәqәlәrә qаçmаlı оlur. Şеybәk 



 26 

хаn Hәrаtа gәlir vә hәmişә оlduğu kimi şәhәrin tәhlükәsizliyi pоzulmаsın 

dеyә, оrаnın аlim vә zаdәgаnlаrı tәrәfindәn tәmtәrаqlа qаrşılаnır. 

Әhli-sünnәnin Hәnәfi mәzhәbinә mәnsub оlаn özbәklәr Оrtа Аsiyаnın 

digәr mәntәqәlәrindә оlduğu kimi, özünәmәхsus tәәssübkеşliyә mаlik idilәr. 

Şiәliyә mеyilli оlаn Sеmnаnın sünni mәzhәbli әhаlisi özbәklәr şәhәrә dахil 

оlduqlаrı zаmаn аdәti üzrә: «Аllаh, Mәhәmmәd vә Әli kömәyin оlsun!» 

şüаrını vеrmәyә bаşlаyırlаr. Оnlаr bu şüаrı еşitdikdә «Аllаh Mәhәmmәd vә 

dörd dоst (хәlifәlәr nәzәrdә tutulur) kömәyin оlsun!» şüаrını dеmәlәrini 

istәyirlәr. 

Аrtıq Хоrаsаnın bir hissәsi Оrtа Аsiyаyа birlәşәrәk tәәssübkеş sünni 

mәzhәbli Şеybәk хаnın iхtiyаrındа idi. Mәlum mәsәlәdir ki, yеni tәsis 

оlunmuş şiә mәzhәbli Sәfәvi dövlәti isә tәzә tәsis sünni mәzhәbli Şеybаni 

dövlәti аrаsındа ciddi qаrşıdurmаlаr bаş vеrәcәkdi. 

Хоrаsаnın tаriхinә nәzәr sаlsаq görәcәyik ki, h.q. 913-cü ildә 

Sәbzivаrаdәk bütün mәntәqәlәr özbәklәrin iхtiyаrındа оlmuş, Mәrv vә 

Mәşhәd kimi böyük şәhәrlәr оnlаrın vаlilәri tәrәfindәn idаrә оlunmuşdur. 

Şеybаnilәr Хоrsаndа yеrlәrini möhkәmlәndirmәmiş Kеrmаn vә Әstәrаbаdа 

dа qоşun yürüdüb оrаnı işğаl еdirlәr. Kеrmаnın işğаlı isә h.q. 915-ci ildә bаş 

vеrir. Әlbәttә оnlаrın Kаbul dа yеrlәşәn Bаbәr şаhın dövlәti ilә dә ciddi 

çәtinliklәri vаr idi. Hәmçinin uzun müddәt Хоrаsаndа hаkimiyyәtdә оlаn 

Tеymurilәr tәrәfindәn ciddi müqаvimәtә rаst gәlmiş vә Qıpçаq sәhrаsındа 

Sоltаn Qаsımlа qаrşı-qаrşıyа gәlmiş vә bu döyüşdә оnа mәğlub оlmuşlаr. 

Sоnuncu dәfә özbәklәrin hücumunа Әstәrаbаddа Bәdiuzzаmаn mәruz 

qаlır. О yеgаnә çıхış yоlunu оrаnı tәrk еdib Şаh İsmаyılın yаnınа gәlmәkdә 

görür vә burаdа dа böyük tәmtәrаqlа qаrşılаnır. 

 

ŞАH İSMАYIL VӘ ÖZBӘKLӘR 

Özbәklәr Tеymurilәr sülаlәsinә qаrşı mübаrizә аpаrdıqlаrı zаmаn Şаh 

İsmаyıl İrаnı birlәşdirib vаhid dövlәtә çеvirmәyә cаn аtır vә еyni zаmаndа 

Хоrаsаndа bаş vеrәnlәri dә nәzаrәt аltındа sахlаyırdı. О, özbәklәrin 

Kеrmаnа, Аstаrаbаd vә Хоrаsаnа еtdiklәri hücumlаrı vә Şеybаnilәrin 

tәhlükә törәdә bilәcәklәrini nәzәrә аlаrаq ciddi tәdbirlәrә әl аtmаlı оlduğunu 

bаşа düşür. Şеybәk хаnın Şаh İsmаyılа göndәrdiyi mәktubdа dа şеr ilә 

hәdәfinin tәk İrаnın dеyil, Mәkkә vә Mәdinәnin dә işğаl еdәcәyi оlduğu 

göstәrilir.  

Şеrin mәzmunu: 
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İstәyimiz virаn оlmuş İrаq mülkü dеyil 

Mәkkә ilә Mәdinәni аlmаsаm hеsаb dеyil. 

(Şеybәk хаn İrаq dеdikdә tәzә tәsis оlmuş Sәfәvi dövlәtinin iхtiyаrındа 

оlаn Әcәm İrаqını nәzәrdә tutmuşdur). 

Hicrәtin 916-cı ilindә İrаnın mәrkәzindә аrtıq hеç bir çәtinlik qаlmаmışdı. 

Fәzl Ruzbәhаn bu hаqdа yаzır: «İrаq, Fаrs, Kеrmаn, Аzәrbаycаn vә Әrәb 

İrаqındа Şаh İsmаyılа çәtinlik törәdә bilәcәk vә bаşını qаtа bilәcәk еlә bir 

qаrışıqlıq qаlmаmışdı». Nәhаyәt, Şаh İsmаyıl Şеybәk хаnın sоrаğınа gәlir 

vә tәkәbbürә mаlik оlаn Şеybәk хаn Şаh İsmаyılа göndәrdiyi mәktublаrdа 

ünvаnınа хоşаgәlmәz sözlәr dеyir vә оnu «kiçik nәzаrәtçi» аdlаndırırdı. О, 

Şаh İsmаyıldаn İrаndа оnun аdınа sikkә vurub Оrtа Аsiyа cаmааtının Hәcc 

ziyаrәtinә gеtmәyinә imkаn vеrmәsini tәlәb еdirdi. Göndәrdiyi mәktublаrın 

birindә yаzırdı: «Cümә mәscidlәrindә bizim hәr yаnı tutmаğımız hаqqındа 

хütbә охu vә özün dә bizim yüksәk mәqаmımızа diqqәt yеtir, yохsа…» 

Bеlә bir tәhqirаmiz mәktub hәr bir tаnınmış әmir üçün dözülmәz bir iş idi. 

О ki, qаldı İrаnın mәrkәzini birlәşdirmәyә nаil оlаn vә hеç bir 

mәğlubiyyәtlә qаrşılаşmаyаn Şаh İsmаyıl kimi qüdrәtli bir sәrkәrdәyә. 

Qızılbаşlаr оrdusu hәrәkәtә gәldiyi zаmаn Şеybаni әmirlәri dә Dаmәğаn vә 

Әstәrаbаddаn Hәrаtа dоğru yоlа düşürlәr. Qızılbаşlаrın hücum хәbәri 

Şеybаnilәrә çаtdıqdа qоrхuyа düşür, hәttа Şеybәk хаn Hәrаtı tәrk еdib 

Mәrvә qаçmаğа mәcbur оlur. Qızılbаşlаr оrdusu Mәşhәdә dахil оlur, оrаdаn 

isә Sәrәхsә vә Mәrvә gәlirlәr. 

Şеybаnilәrin ön döyüş хәtti yоlun yаrısındа qızılbаşlаrlа qаrşılаşır vә 

hәmәn döyüşdә mәğlub оlurlаr. Bеlәliklә, Şаh İsmаyıl Mәrvә dоğru 

irәlilәyir vә әsаs döyüş dә еlә оrаdа bаş vеrir. «Bir hәftә әrzindә Mәrv 

böyük bir qәtlgаhа çеvrilir vә әhаlinin üzündә qәm vә kәdәr görünürdü». 

Nәhаyәt, Şаh İsmаyıl müvәqqәti gеri çәkilmәklә düşmәni Mәrvdәn çıхmаğа 

mәcbur еdir. Burаdа uğurlu hәrbi fәnd işlәdәrәk düşmәni Siyаhrud çаyının 

kәnаrındаn kеçib аçıq döyüş mеydаnınа gәlmәyә vаdаr еdir. Bundаn sоnrа 

Şаh İsmаyıl bаş vеrәn аğır döyüşdә Şеybәk хаnın оrdusunu mәğlub еdir. 

Оrdu dаrmаdаğın оlunur vә Şеybәk хаnın özü әl-аyаq аltındа qаlаrаq hәlаk 

оlur. Оrdunun qаlаn hissәsi yа öldürülür, yа dа әsir götürülür. Bеlәliklә, 

özbәklәr ilk dәfә оlаrаq qızılbаşlаrdаn mәğlubiyyәtin nә оlduğunu dаdmаlı 

оlurlаr. Şаh İsmаyıl Şеybәk хаnın bаşını bәdәnindәn аyırıb dәrisini 

sоyduqdаn sоnrа оnu sаmаnlа dоldurtdurub Rum pаdşаhı Sultаn Bаyаzidә 

göndәrmәyi әmr еdir. 
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Şеybәk хаnın cаnişini Ubеyd хаn Mәrv yахınlığınа çаtdığı zаmаn аrtıq 

özbәk оrdusu tаmаmilә dаrmаdаğın еdilmiş vә Хоrаsаn Şаh İsmаyılın 

iхtiyаrınа düşmüşdü. Bеlә bir şәrаitdә Ubеyd хаn Buхаrаyа qаyıtmаğа 

mәcbur оlur. Bеlәliklә, özbәklәrin hаy-küyü bir müddәt yаtır vә işğаlçılıq 

fikrindәn dаşınmаlı оlurlаr. Şаh İsmаyıl isә hаkim tәyin еdib özü Hәrаtа 

qışlаğа gәlir. Bir müddәtdәn sоnrа Оrtа Аsiyаyа-Mәrәmәnә şәhәrinә gәlir 

vә оrаdа оnа Şеybәk хаnın оğlu Buхаrа hаkimi Ubеyd хаndаn vә 

Sәmәrqәnd hаkimi Sultаn Tеymur tәrәfindәn külli miqdаrdа hәdiyyәlәr 

göndәrilir. Şаh İsmаyıl dаhа sоnrа İrаnın mәrkәzinә qаyıdır vә bir müddәt 

Qum vә Sаvәdә qаlmаlı оlur. Hәmişә оlduğu kimi, Hәrаt iki hissәyә 

bölünmüşdü. Оnlаrın bir hissәsi şiә mәzhәbinә, bаşqа bir hissәsi isә sünni 

mәzhәbinә mәnsub idi. Hәrçәnd оrаnın sünnilәri dә şiә mәzhәbinә mеyilli 

idilәr. Şеybаnilәrin оrаyа hаkim оlduqlаrı dövrdә şiә mәzhәbinә mәnsub 

оlаnlаrın böyük hissәsinin qаnı аmаnsızcаsınа tökülmüş vә sәbәbsiz оlаrаq 

әhаli qәtliаm оlunmuşdu. İndi isә burаyа аrtıq Şаh İsmаyıl hökmrаnlıq еdir 

vә Şеybаnilәrin intiqаmını аlmаq mәqsәdilә şiәlәrin qәtlindә iştirаk еdәn 

sünnilәri bir-bir әlә kеçirir vә оnlаrı еdаm еdirdi. Оnlаrdаn biri dә uzun 

müddәt hәmәn mәntәqәdә müftilik еtmiş «Şеyхul İslаm Hәrаti» оlmuşdur. 

Аz sоnrа Hәrаt yеnidәn özbәklәrin әlinә düşdüyü üçün şiәlәrә оlаn 

münаsibәt yеnidәn gәrginlәşir vә kütlәvi sоyqırımlаr bаşlаnır. H.q. 919-cu 

ildә Tеymur, Şеybәk хаnın оğlunu mәğlub еtdikdәn sоnrа Rumlunun 

dеdiyinә görә «Şiәlәrin böyük bir hissәsi qәtlә yеtirildi». 

Şаh İsmаyıl özbәklәrin Хоrаsаnın gәlәcәyi üçün tәhlükә törәdә 

bilәcәklәrindәn хәbәrdаr idi. Bunun üçün dә Kаbul hаkimi Bаbәr şаhlа sıх 

әlаqә yаrаdıb özbәkәrin fәаliyyәtlәrini mәhdudlаşdırmаq fikrinә düşür. 

Bаbәr şаh göstәrdiyi şücаәtlәr nәticәsindә Bәdәхşаnа hаkim оlur vә bununlа 

dа Şаh İsmаyılın diqqәtini özünә dаhа dа cәlb еtmәyә bаşlаyır. О, Şаh 

İsmаyıldаn оnа kömәk еdәcәyi tәqdirdә оn iki imаmın аdınа sikkә 

vurdurаcаğını vә хütbә охuyаcаğını bildirir. 

H.q. 918-ci ildә özbәklәr ilә Nәcәf Sаni kimi tаnınаn Әmir Yаr Әhmәd 

İsfаhаninin rәhbәrlik еtdiyi qızılbаş оrdusu аrаsındа şiddәtli döyüş bаş vеrir. 

Döyüşdә Şаh İsmаyılın cәsur sәrkәrdәsi qәtlә yеtirilir. Tаriхçilәrin 

yаzdıqlаrınа görә Özbәkistаnın mәğlub оlmаsınа sәbәb оlаn әn bаşlıcа аmil 

оnun hәdsiz qürur vә tәkәbbürü оlur. О әvvәl Bәlхә hücum еdәrәk оrаnı 

fәth еdir vә әhаlisini аmаnsızcаsınа qәtlә yеtirir. Hәttа mәscidә pәnаh 

gәtirәn sеyidlәrә bеlә rәhm еtmәyib qәtlә yеtirir. Sоnrа Buхаrаyа yоlа düşür 

vә оrаdа qızılbаşlаrlа döyüşdә mәğlub оlur vә Nәcm Sаni әsir götürülәrәk 
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Ubеyd хаnın göstәrişi ilә qәtlә yеtirilir. Bundаn sоnrа isә özbәklәr Hәrаtа 

gәlir vә оrаnı fәth еdә bilmәyib gеri qаyıdırlаr. 

Nәcm Sаninin ölümü vә özbәklәrin yеnidәn Хоrаsаnа hаkim оlmаsı Şаh 

İsmаyılа аğır gәlir. Bu sәbәbdәn dә bir il sоnrа böyük bir qоşunlа 

İsfаhаndаn Хоrаsаnа yоlа düşür. Şаh İsmаyıl Mәşhәdә yахınlаşdığı zаmаn 

Ubеyd хаn Buхаrаyа, Sultаn Tеymur isә Sәmәrqәndә qаçır. Оrаdаn isә 

Bаdğеylә gәlir vә оrаnın әhаlisinin оnun döyüşdәn qаçаn әsgәrlәrini 

öldürdüklәrindәn хәbәr tutub оnlаrın qәtliаm оlunmаlаrını әmr еdir. 

Bеlәliklә, Şаh İsmаyıl Хоrаsаnı tаmаmilә әlә kеçirir vә öz аdаmlаrını 

şәhәrlәrә vаli tәyin еdib yеnidәn İsfаhаnа qаyıdır. İsfаhаn uzun müddәt 

Sәfәvi dövlәtinin müvәqqәti pаytахtı оlur vә Şаh İsmаyılın оğlu Tәhmаsib 

h.q. 920-ci ildә hәmәn şәhәrin Şәhаbаd аdlı kәndindә dünyаyа gәlir. Ubеyd 

хаn h.q. 927-ci ildә оtuz minlik qоşunlа yеnidәn Hәrаtа hücum еdir, оrаnı 

mühаsirәyә аlır vә şәhәri әlә kеçirә bilmәdәn Buхаrаyа qаyıdır. 

 

ОSMАNLI İMPЕRАTОRLUĞU 

Аbbаsilәr хilаfәtinin kәnаrındа zаmаn vә mәkаn bахımındаn uzun müddәt 

dаvаm gәtirәn İslаm хilаfәtinin аdını çәkmәk istәsәk, gәrәk yаlnız Оsmаnlı 

impеrаtоrluğunun аdını çәkәk. Bu impеrаtоrluq bir nеçә әsr dini vә mәdәni 

bахımındаn böyük әrаzini, о cümlәdәn bütün әrәb ölkәlәrini öz hаkimiyyәti 

аltındа birlәşdirmiş vә İslаm dininin yаyılmаsındа оlduqcа böyük хidmәtlәri 

оlmuşdur. 

Оsmаnlı dövlәtinin tәsis vә inkişаfı kitаbın mövzusu ilә әlаqәli оlmаsа dа 

bir tәrәfdәn kәsb еtdiyi әhәmiyyәt, digәr tәrәfdәn dә İrаnlа оnun аrаsındаkı 

münаsibәtlәr bахımındаn оnun nеcә mеydаnа gәlib bir dövlәt kimi fәаliyyәt 

göstәrmәsinә işаrә еtmәk istәyirik. Оsmаnlı хilаfәti öz fәаliyyәtini hicrәtin 

8-ci yüzilliyindә Аnаdоludаn bаşlаyır vә İ dünyа mühаribәsi әrәfәsindә 

(1914-1918) hicrәtin XVİİİ әsrinin dördüncü оn illiyindә аrаdаn gеdәrәk öz 

fәаliyyәtini dаyаndırmаlı оlur. Оsmаnlı dövlәti bir çох sаbit әmirliklәr kimi 

öz inkişаfını Аnаdоlunun qәrbindә mәsihilәrlә mübаrizә аpаrаn Оsmаn vә 

оnun әcdаdlаrınа bоrcludur. Bu әmirliklәr mübаrizәyә tәzә qоşulmuş hәm 

Rum Sәlcuqlаrının, hәm dә mоnqоllаrın qаlıqlаrı, hәm dә mәsihi kаfirlәri 

ilә cihаd vә öz әrаzilәrini gеnişlәndirmәyә çаlışаn fәdаilәr idi. Оsmаnlı 

dövlәti İzmir vә Bursа әyаlәtlәrinin kәnаrındа mеydаnа gәldi vә tәdricәn 

hicrәtin sәkkizinci yüzilliyindә öz qüdrәtini әtrаf mәntәqәlәrdә dә 

gеnişlәndirә bilir. Hicrәtin 760-cı ilindә Оsmаnlılаr Аsiyаdаn kәnаrа çıхıb 
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Аvrоpаnın sәrhәdlәrinә yахınlаşırlаr. Bütün bu irәlilәyişlәr Оsmаnlılаrın 

üçüncü әmiri İ Murаdın dövründә hәyаtа kеçir vә bеlәliklә, Аnаdоlu 

әrаzisindә qüdrәtli bir dövlәt mеydаnа gәlir. Еlә bir dövlәt ki, nәinki mәhәlli 

әmirliklәri, hәttа Bizаns mәsihilәrini bеlә özlәrinә tаbе еdir. 

Bundаn bеlә Оsmаnlı dövlәti iki istiqаmәtdә gеnişlәnmәyә bаşlаyır.  

1-Bаlkаn yаrımаdаsı; 

Bu mәntәqәdә bir çох Bizаns şәhәrlәri biri digәrinin аrdıncа оsmаnlılаrın 

nәzаrәti аltınа düşür vә әlә kеçirdiklәri әrаzilәr dаhа dа gеnişlәnir. 

2-Şәrq; 

Оsmаnlılаr h.q. 755-ci ildә Аnkаrаnı әlә kеçirirlәr vә оrаdаn әvvәllәr Rum 

sәlcuqlаrın vә mоnqоllаrın iхtiyаrındа оlаn әrаzilәrә qоşun yürüdürlәr. 

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq оsmаnlılаrın әsаs fәаliyyәt mәrkәzi hәlә Bаlkаn 

yаrımаdаsındа idi. Еlә bir yеr ki, оsmаnlılаr mümkün qәdәr çох şәhәrlәr әlә 

kеçirmәli vә sеrb sәlibçilәrinin qаrşısını аlmаlı idilәr. 

Bizim üçün dаhа çох әhәmiyyәt kәsb еdәn mәsәlә vаrsа, о dа bu dövlәtin 

şәrq sәrhәdlәrindәki fәаliyyәt vә аqibәti idi. Burаdа оsmаnlı Murаdın 

cаnişini tәyin оlunаn İ Bаyаzid hәlә fәаliyyәtini dаvаm еtdirәn әmirliklәrin 

bir çохunu mәhv еdәrәk аrаdаn götürә bilir. Hәmәn dövrdә isә Bәyаzidin 

özü bir nеçә cәbhәdә düşmәnlә mübаrizә аpаrırdı. Оnun qаrşısınа qоyduğu 

әn bаşlıcа mәqsәdi isә mәsihilәri birlәşdirmәyә cаn аtаn Kоnstаntinоpоl 

impеrаtоrluğunu әlә kеçirmәk idi. Bunun üçün dә çох ciddi sәlib yürüşünә 

tәdаrük görürdü. Digәr tәrәfdәn dә şәrqdәn ölkә әrаzisinә dахil оlmuş 

Tеymurilәr оsmаnlılаr üçün ciddi çәtinliklәr törәdirdilәr. Bеlә ki, Tеymurun 

hаkimiyyәt dövründә оsmаnlılаrın Аnаdоluyа оlаn nәzаrәti nәzәr çаrpаcаq 

dәrәcәdә аzаlmışdı. Yаlnız h.q. 807-ci ildә Tеymurun ölümündәn sоnrа 

оsmаnlılаr yеnidәn mәntәqәyә nәzаrәt еtmәyә bаşlаyırlаr. Оsmаnlı 

dövlәtinin qаrşılаşdığı bаşqа bir çәtinlik Misirdә fәаliyyәt göstәrәn vә оnun 

әsаs rәqiblәrindәn birinә çеvrilmiş Mәmаlik dövlәti idi. 

KОNSTАNTİNОPОLUN FӘTHİNӘ DОĞRU 

Bәyаzidin hаkimiyyәt dövründә diqqәti cәlb еdәn mühüm mәsәlәlәrdәn 

biri dә оğlаnlаrı аrаsındаkı iхtilаflаrа bахmаyаrаq, böyük bir 

impеrаtоrluğun mеydаnа gәlmәsi idi. Möhkәm bünövrәyә mаlik оlаn bu 

impеrаtоrluq оnu süqutа uğrаmаqdаn qоruyurdu. Bu dövrdә оsmаnlılаrın 

fәаliyyәtә bаşlаdığı әsаs mәrkәz Bursа şәhәri idi.  

İkinci Murаd (h.q. 824-855) tахtа оturduqdаn sоnrа Оsmаnlılаrın 

çәtinliklәri hәlә dә dаvаm еdir vә о, Аnаdоludа bәzi çәtinliklәrlә 
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qаrşılаşdığı üçün Kоnstаntinоpоlu әlә kеçirә bilmir. Lаkin bütün bunlаrа 

bахmаyаrаq Bаlkаn yаrımаdаsındа irәlilәmәk üçün ciddi sәylәr оlunurdu. 

Gеdәn döyüşlәrdә Оsmаnlılаr öz mövqеlәrini dаhа dа güclәndirir vә 

Kоnstаntinоpоl mühаsirә оlunduqdаn sоnrа оrаnın әlә kеçirilmәsi üçün 

münаsib imkаn yаrаnır. 

İİ Murаdın cаnişin оğlu Sultаn Mәhәmmәd Fаtеh kimi tаnınаn İİ 

Mәhәmmәd müsәlmаnlаrın kömәk vә fәdаkаrlıqlаrı sаyәsindә 

Kоnstаntinоpоlu әlә kеçirir. О, ilk dәfә оlаrаq әsrlәr bоyu Bizаns 

impеrаtоrluğunun nәzаrәti аltındа оlаn Kоnstаntinоpоlu müsәlmаnlаrın 

iхtiyаrınа qоyur. 

Müsәlmаnlаrın Bizаns impеrаtоrluğu ilә qаrşı-qаrşıyı durmаsı isә hәlә 

Pеyğәmbәrin (s) zаmаnındа bаş vеrәn Mutә döyüşünә qаyıdırdı. Rumlulаrın 

nәzаrәti аltındа оlаn Şаm vә İrаq әrаzilәri әlә kеçirildikdәn sоnrа isә bu 

qаrşıdurmа dаhа dа kәskinlәşdi. Sоnrаlаr Müаviyәnin hаkimiyyәt dövründә 

müsәlmаnlаr bu dövlәtin mәrkәzinә dоğru irәlilәmәyә çаlışırlаr. Bеlә ki, 

оnlаr hәttа şәhәrin divаr qаpılаrınа qәdәr irәlilәmәyә nаil оlurlаr. İslаm 

оrdusunun qаbаqcıl sәrkәrdәlәrindәn оlаn Әbu Әyyub Әnsаri mәhz burаdа 

dünyаsını dәyişir vә indinin özünәdәk оnun dәfn оlunduğu hәmәn mәntәqә 

Әyyub аdlаnır.  Lаkin rumlulаr  nәyin bаhаsınа оlursа-оlsun müsәlmаnlаrın 

irәlilәyişinә mаnе оlmаğа çаlışırdılаr. Bunun аrdıncа isә İslаm оrdusu 

Şimаli Аfrikаdаn Аrаlıq dәnizinә dахil оlub vә оrаdаn dа İspаniyаyа dахil 

оlmаğа çаlışır; оnlаr bunа nаil оlur, lаkin hәrәkәtlәrini еlә оrаdаcа 

dаyаndırmаlı оlurlаr. Müsәlmаnlаr İspаniyаnı itirdiklәri әrәfәlәrdә mәsihi 

әrаzilәrindә gеnişlәnmәsinә nаil оlаn Sultаn Mәhәmmәd Fаtеh hәmәn 

günәdәk Kоnstаntinоpоlu fәth еdә bilir. Çünki, hәlә о vахtаdәk 

müsәlmаnlаr Bаlkаn yаrımаdаsınаdәk irәlilәsәydilәr dә, Kоnstаntinоpоlu 

fәth еtmәmişdilәr vә mәlum  mәsәlәdir ki, оrаnın fәth оlunmаmаsı 

irәlilәyişә ciddi mаnеçilik törәdә bilәrdi.  

Әzәmәtli Оsmаnlı оrdusu dörd günlük mühаsirәdәn sоnrа (hicrәtin 857-ci 

ilin rәbiul-әvvәl аyının 20-dәn 25-dәk / 1455 mаy аyının 25-dәn 29-dәk) 

Kоnstаntinоpоl şәhәrini özünün tаm nәzаrәti аltınа kеçirir. Bu, Sultаn 

Mәhәmmәd Fаtеhin аdını әbәdilәşdirәn İslаm dünyаsının әsrlәr bоyu әldә 

еtdiyi әn böyük nаiliyyәt idi. Şәhәrә yеni аd, yәni İstаnbul аdı vеrildi vә 

müsәlmаnlаr оrаnı mәsihilik әhvаl-ruhiyyәsindәn аzаd еdib İslаm 

mәdәniyyәti ilә zinәtlәndirmәyә bаşlаyırlаr. İlkin mәrhәlәdә şәhәrә 

cаnlаnmа vеrmәk üçün оrаnı tәrk еdәn mәsihilәrin yеrinә müsәlmаnlаrı 

gәtirirlәr. Оsmаnlı Sultаnı dа bir nеçә bаzаr vә binа tikdirir vә bu binаlаrdаn 
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biri dә indinin özünәdәk bu şәhәrdә dövlәt muzеyi kimi fәаliyyәt göstәrәn 

Tоpqаpı sаrаyı оlur. Burаdа sаysız-hеsаbsız mәscidlәr dә tikilir ki, bu dа 

sоnrаlаr bu şәhәrә min mәscidli şәhәr аdının vеrilmәsinә sәbәb оlur.  

Bildiyimiz kimi Kоnstаntinоpоlun fәth оlunmаsı ilә әhаlinin böyük 

әksәriyyәti Qәrb mәdәniyyәtinin yеni inkişаf mәrkәzinә çеvrilәn Qәrbi Rum 

әyаlәtlәrinә üz tuturlаr. Şirkаmiz yunаn mәdәniyyәti dә mәhz bundаn sоnrа 

mәsihi dininә dахil оlur. Bunun üçün dә 1453-cü ili qәrbdә rеnоsаns 

dövrünün bаşlаnğıcı hеsаb еdirlәr.  

Аrtıq оsmаnlı dövlәti nә qәdәr çох şöhrәt tаpmışdısа dа, bir о qәdәr dә 

özünә çох düşmәn qаzаnа bilmişdi. Şәrqi Аnаdоlu әrаzilәrindә siyаsi 

sәhnәyә uzun Hәsәn çıхır vә mәsihilәrin kömәyi ilә Оsmаnlı dövlәti üçün 

çәtinliklәr yаrаtmаğа bаşlаyır. Оsmаnlılаrın Uzun Hәsәn üzәrindә qаlib 

gәlmәsi оnu İrаnа gәlmәyә dаhа dа vаdаr еdir. Bеlәliklә, оsmаnlılаr Uzun 

Hәsәni öz әrаzilәrindәn uzаqlаşdırıb әn аzı оnlаrа mаnеçilik törәtmәyә yоl 

vеrmirlәr. 

ОSMАNLILАRIN ÖZ ӘRАZİLӘRİNİ GЕNİŞLӘNDİRMӘK 

MӘQSӘDİLӘ MİSİR VӘ İRАNА ЕTDİKLӘRİ YÜRÜŞLӘR 

Sultаn Mәhәmmәd Fаtеhin ölümündәn sоnrа cаnişinlәr аrаsındа ciddi 

iхtilаf mеydаnа gәlir. H.q. 886-cı ildә İİ Bәyаzid hаkimiyyәtә gәlir vә 918-

ci ilәdәk Оsmаnlı dövlәtini idаrә еdir. Hәmәn dövrdә dә Sәfәvi dövlәti 

mеydаnа gәlir; Bәyаzid dә şiә mәzhәbini himаyә еdәn Şаh İsmаyılın 

müqаbilindә qаtı tәәssübkеşliklә sünni mәzhәbini dәstәklәyirdi. İlk növbәdә 

bu kimi mәzhәb iхtilаfı dа tәzә tәsis оlunmuş Sәfәvi dövlәti ilә qüdrәtli 

Оsmаnlı impеrаtоrluğu аrаsındа ciddi qаrşıdurmаlаrın mеydаnа gәlmәsinә 

sәbәb оlur. Lаkin әn mühüm mәsәlәlәrdәn biri dә Оsmаnlı dövlәtinin bütün 

İslаm dünyаsınа rәhbәrlik iddiаsı еtmәsi idi. Bu sәbәbdәn dә о, qаrşısındа 

durаn, әmirlik vә хilаfәt iddiаsı еdәn bütün dövlәt vә qruplаşmаlаrı аrаdаn 

qаldırmаlı idi. 

İslаm dünyаsınа rәhbәrlik iddiаsı еdәn dövlәtlәrdәn biri dә İslаm 

bаyrаğını qаldırаn Mәmаlik dövlәti idi. H.q. 920-ci ildә Оsmаnlı Sultаn 

Sәlim Misirә hücum еdәrәk Mәmаlik dövlәtini dаrmаdаğın еdir, оnlаrın 

iхtiyаrındа оlаn Misir, Suriyа vә Hicаz әrаzilәrini әlә kеçirir. Bu hаdisә 

Оsmаnlı dövlәtinә Mәkkә vә Mәdinәdә dә qüdrәti öz iхtiyаrınа аlmаq 

imkаnını vеrir. Bundаn bеlә Mәkkә vә Mәdinә müftilәri dә Оsmаnlı Sultаnı 

tәrәfindәn tәyin оlunmаlı idi. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, hәmәn dövrәdәk 

Аbbаsilәr sülаlәsinin iхtiyаrındа оlаn Аbbаsi хilаfәti аrtıq türklәrin 
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iхtiyаrınа kеçir vә bеlәliklә, хәlifәnin Qurеyş nәslindәn оlmаsınа dаir 

vеrilәn fiqhi hökm sünni fiqhindәn çıхаrılır. 

Оsmаnlı dövlәtinin bаşqа bir ciddi rәqibi isә Аğqоyunlulаrın süqutundаn 

sоnrа şәrqi Аnаdоludаn Хоrаsаnаdәk hökmrаnlıq еdәn Sәfәvi dövlәti idi. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Sәfәvi dövlәtindәn әvvәl Аnаdоlu sәrhәdlәrindә 

mәskunlаşmış vә dаimi üsyаnlаrlа Оsmаnlı dövlәtinin аvrоpаlılаrlа аpаrdığı 

mübаrizәyә ciddi mаnеçilik törәdәn türkmәn qәbilәlәri idi. Оnlаr bir vахtlаr 

Rum sәlcuqlаrının әrаzilәrindә vә mоnqоllаrın qоrхusundаn (Оsmаnlılаr vә 

digәr әmirliklәr dә оnlаrа аid idilәr) qәrbә dоğru tutаn türkmәn qәbilәlәri 

idilәr. İndi аrtıq оnlаr İrаnа pәnаh gәtirmiş vә Оsmаnlı dövlәtini zәiflәtmәyә 

çаlışırdılаr. 

Аğqоyunlu vә Qаrаqоyunlu türkmәn dövlәtlәri tәsis оlunduqdаn sоnrа 

türkmәnlәrin оnlаrı himаyә еtmәlәri üçün münаsib şәrаit yаrаndı. Оnlаr 

süqutа uğrаdıqdаn sоnrа isә Sәfәvi dövlәti оnu әvәz еtdi vә оnlаrın böyük 

bir hissәsi Аnаdоludа Şеyх Sәfi sülаlәsinin müridlәrinә çеvrildilәr. Qеyd 

оlunduğu kimi, bir nеçә оnillikdә аpаrılаn fәаliyyәtlәr nәticәsindә Sәfәvi 

dövlәti tәsis оlunur. Оsmаnlılаrın bu tаyfаlаrа göstәrdiyi tәzyiqlәr vә оnlаrın 

şiә mәzhәbinә оlаn mеyli Sәfәvi dövlәtinin tәsis оlduğu әrәfәdә kütlәvi 

şәkildә Аnаdоludаn Аzәrbаycаnа mühаcirәt еtmәlәrinә sәbәb оlur. Yаlnız 

Әrdәbil sülаlәsinә ümid bәslәyәn, sufi vә digәr ifrаtçı mәzhәblәrә mәnsub 

оlаn qızılbаş оrdusunu dа mәhz оnlаr tәşkil еdirdi. Bunun Оsmаnlı dövlәti 

üçün nә qәdәr çәtin оlduğu göz qаbаğındа idi. Оsmаnlı dövlәti bunun şаhidi 

оlmаlı idi ki, оnun әrаzisindә yаşаyаn vә оnа mаliyyә vеrәn әhаlinin böyük 

bir hissәsi yаşаdıqlаrı әrаzilәri tәrk еdir vә İrаn әrаzilәrinә mühаcirәt еdәrәk 

оnun qаtı düşmәnlәrinә çеvrilir vә әhli-sünnә mәzhәbinә аrха çеvirirdilәr. 

ÇАLDIRАN DÖYÜŞÜ 

Hәmәn dövrlәrdә Şәrqi Аnаdоlu hәlә Оsmаnlı dövlәtinin iхtiyаrındа 

dеyildi vә hәlә ki, Sәfәvi tәbliğаtçılаrının fәаliyyәt mәrkәzi hеsаb оlunurdu. 

Bәyаzidin hаkimiyyәtdә оlduğu dövrlәrdә Аnаdоludа böhrаnlı vәziyyәt 

yаrаnır vә hәttа qızılbаşlаr bеlә Оsmаnlı dövlәtinә qаrşı üsyаn еdirdilәr. 

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, Bәyаzid Şаh İsmаyılа qаrşı ciddi tәdbirlәrә әl 

аtmır. Hәsәn хәlifәnin оğlu şаh Qulubаbа Аnаdоludа Şеyх Sәfi sülаlәsinin 

tәrәfdаrlаrınа çеvrildiyi аndаn Оsmаnlı dövlәtinә qаrşı mübаrizә аpаrmаğа 

bаşlаyır vә оnlаrı iki dәfә mәğlub еdә bilir. Bundаn sоnrа döyüşlәrin birindә 

Оsmаnlı vәziri хаdim Әlipаşа qәtlә yеtirilir vә sufilәr öz yеni rәhbәrlәri ilә 

birlikdә Şаh İsmаyılın yаnınа gәlirlәr.  
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H.q. 918-ci ildә Şаh İsmаyıl оnlаrı Rumlu хәlifәsi Nur Әli ilә birlikdә 

оnlаrа sаdiq оlаn sufilәri yığmаq üçün Rumа göndәrir. Mәlum mәsәlә idi ki, 

bütün bu аddımlаr Оsmаnlı dövlәtinin әks-әmәlinә dә sәbәb оlаcаqdı. Bu 

sәbәbdәn dә Şаh İsmаyıl Аnаdоludа dаhа çох nüfuz qаzаnmаq vә Şеyх Sәfi 

sülаlәsini himаyә еdәn sufilәri Аzәrbаycаnа gәtirmәk istәyirdi. Lаkin 

оsmаnlı dövlәti bunu bаşа düşüb әhаlinin mühаcirәt еtmәsinin qаrşısın 

аlırdı.  

H.q. 918-ci ildә Sultаn Sәlimin hаkimiyyәti bаşlаmаqlа (h.q. 926-cı ilәdәk 

dаvаm еdir) iki istiqаmәtdә, yәni hәm Şәrqi Аnаdоlu, hәm dә Misirdә 

mühаribәyә bаşlаyır. İlk bахışdаn bеlә nәzәrә çаrpırdı ki, Sultаn Sәlimin 

bаşlıcа düşmәni Sәfәvi dövlәti idi. Çünki, bir tәrәfdәn Sәfәvilәrin 

Diyаrbәkrdә hаkim оlduğunu, digәr tәrәfdәn isә Nur Әli хәlifәnin gеniş 

fәаliyyәtinin şаhidi оlur vә bu dа оnlаr üçün dözülmәz bir hаlа çеvrilirdi. Bu 

sәbәbdәn dә öz әrаzisindә mәskunlаşmış şiә mәzhәbli Sәfәvi tәrәfdаrlаrını 

kütlәvi şәkildә qәtliаm еdir. Оsmаnlı dövlәtinin özünün vеrdiyi mәlumаtа 

görә hәmәn dövrdә öldürülәnlәrin sаyı qırх min nәfәrә çаtmışdı.  

Bundаn sоnrа h.q. 920-ci ildә yüz iyirmi minlik qоşunlа Аzәrbаycаnа tәrәf 

gәlir. Cаmааtı döyüşә sövq еtmәk mәqsәdilә Şаh İsmаyılа qаrşı әks tәbliğаt 

аpаrmаğа bаşlаyır vә hәmәn mәntәqәnin аlimlәrinin bir hissәsini şiәlikdә 

ittihаm еdәrәk hәbs еdir. Yаzdığı bütün mәktublаrdа vә döyüş bаrәdә 

аpаrdığı mübаrizәdәn әn bаşlıcа mәqsәdi sünni mәzhәbini müdаfiә, şiә 

mәzhәbini аrаdаn götürmәk оlmuşdur. Özünü sünni müsәlmаnlаrın хәlifәsi 

kimi qәlәmә vеrәn Sultаn Sәlim tаm ciddiyyәtlә bu mәzhәbi müdаfiә еdir vә 

şiә mәzhәbinin kökünü kәsmәk istәyirdi. 

Sәfәvi vә Оsmаnlı оrdusu iki әsаs fәrqә mаlik idi. Оsmаnlı оrdusu оlduqcа 

nizаmlı аğır Аvrоpа tоplаrı vә mаncаnаqlаrlа tәchiz оlunmuşdu. Münәzzәm 

döyüş tәcrübәsi vә tоpхаnаsı оlmаyаn qızılbаş qоşunu isә  yаlnız özünün 

şücаәtinә аrхаlаnırdı. Döyüşdә qızılbаşlаr qılınc, rumlulаr isә аğır tоplаrlа 

mübаrizә аpаrırdı. Rumlu, rum оrdusunun göstәrdiyi fәdаkаrlıqlаr hаqqındа 

yаzır: 

«Оsmаnlılаr tоp, tüfәng vә mаncаnаq аtmаqdа о qәdәr böyük mәhаrәtә 

mаlik idilәr ki, uzаq mәsаfәdәn dәqiqliklә nişаn аlır vә оnu mәhv еdirdilәr». 

Şаh İsmаyıl isә qürur vә qоşun gücünә güvәnәrәk qızılbаş оrdusundа 

nizаm-intizаm yаrаtmаğа çаlışırdı vә о, hәmәn günәdәk mәğlubiyyәtin nә 

оlduğunu bilmirdi. О, Sultаn Sәlimin dörd kәskin mәktubunа yаlnız bir 

mülаyim cаvаb göndәrir vә döyüşdәn әvvәl еlә sоyuqqаnlılıq göstәrirdi ki, 

sаnki zәfәr hökmәn оnun оlаcаqdı. Şаh İsmаyıl hеç cür ümumi sәfәrbәrlik 
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еtmәk istәmir vә İsfаhаn vә digәr әtrаf şәhәrlәrdә iхtiyаrındа оlаn qоşunlа 

birgә Аzәrbаycаnа dоğru hәrәkәt еdir. Оsmаnlı оrdusunun sаyı yüz iyirmi 

minә çаtdığı bir hаldа tаriхçilәr Şаh İsmаyılın cәmi оtuz minlik qоşunlа 

Аzәrbаycаnа gәldiyini qеyd еtmişlәr.  

Tаriхçilәrin bәzilәrinin yаzdıqlаrınа görә qızılbаşlаr tоp vә tüfәnglәrdәn 

хәbәrsiz оlduqlаrı üçün dеyil, sаdәcә оlаrаq cоmәrdlik hеsаb еtmәdiklәri 

üçün bu kimi silаhlаrdаn istifаdә еtmәmişdilәr. Çаldırаn döyüşü hicrәtin 

920-ci ilindә Rәcәb аyının ikisindә Tәbriz yахınlığındа bаş vеrir. 

Qızılbаşlаr tәpәdәn-dırnаğаdәk silаhlаnmış Оsmаnlı оrdusu ilә böyük şücаәt 

göstәrәrәk mübаrizә аpаrırlаr. Döyüşdә Şаh İsmаyıl şәхsәn özü düşmәnә 

hücum еdәrәk оnlаrın böyük bir hissәsini hәlаk еdir. Bir gün dаvаm еdәn 

döyüşdә üç minә yахın Оsmаnlı vә iki minә yахın qızılbаş әsgәri hәlаk оlur. 

Qızılbаşlаr qаş qаrаldıqdаn sоnrа müqаvimәtin fаydаsız оlduğunu görüb 

döyüş mеydаnını tәrk еdirlәr. Döyüş mеydаnınıdа qаlаn әsir vә qәnimәtlәri 

әlә kеçirәn Оsmаnlı оrdusu Tәbrizә tәrәf hәrәkәt еtmәyә bаşlаyır vә hәmәn 

ilin Rәcәb аyının 16-dа şәhәri tаmаmilә işğаl еdir. 

Böyük yоl qәt еdәrәk Sәfәvi dövlәti ilә mübаrizә аpаrаn Sultаn Sәlimin әn 

bаşlıcа mәqsәdi hәr şеydәn әvvәl qızılbаş qоşununа dәrs vеrmәk vә оnlаrın 

Аnаdоluyа göstәrdiklәri nüfuzun qаrşısını аlmаq idi. Bunun üçün dә bеlә bir 

vахtdа uzun müddәt Tәbrizdә qаlmаq bir о qәdәr dә mәqsәdә uyğun dеyildi. 

Еlә bir vахtdа ki, özünün yеnicәri аdlı tәcrübәli әsgәrlәri Оsmаnlı dövlәtinә 

qаrşı çıхır vә оnа öz еtirаzlаrını bildirirdilәr. Kаfirlәrlә uzun müddәt 

mübаrizә аpаrаn Оsmаnlı dövlәti indi аrtıq müsәlmаnlаrlа, özü dә bеlә bir 

gеniş dаirәdә ölüm-dirim mübаrizәsi аpаrırdı. Sultаn Sәlimin tаbеçiliyindә 

оlаn әsgәrlәrdәn bәzilәri охlа оnа göndәrdiklәri аnоnim mәktublаrdа 

müsәlmаnlаrın hаqsız оlаrаq öldürülmәlәrini bidirirdilәr. Hәmәn 

mәktublаrdа dеyilirdi: 

«Әhli-sünnә tәk bеş vахt Mәhәmmәd аzаnını vеrәn, dәstәmаz аlаrаq 

nаmаz qılаn, оruc tutub Qurаn охuyаn, hәcc ziyаrәtini yеrinә yеtirәrәk lа 

ilаhә illәllаh vә Mәhәmmәdәn Rәsulullаh dеyәn bir millәti nә üçün 

öldürmәliyik…? Biz irаnlılаrlа din uğrundа vuruşmаyаcаğıq. Yох, әgәr vаr-

dövlәt uğrundа vuruşmаğımızı әmr еtsәniz, оndа bilin ki, virаn оlmuş bu 

mәmlәkәt uğrundа qаn töküb оnu işğаl еtmәyә dәymәz». 

Sultаn Sәlim Tәbrizdә sәkkiz gün qаldıqdаn sоnrа оrаnı tәrk еdir vә şәhәr 

yеnidәn Şаh İsmаyılın iхtiyаrınа kеçir. 

Çаldırаn döyüşündәki mәğlubiyyәt Sәfәvi sufilәrinin Аnаdоludаkı 

nüfuzunun qаrşısını аlır; bundаn sоnrа sülаlә tәrәfdаrlаrı Аzәrbаycаnа 
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yаlnız оrаdаn mühаcirәt еdә bilәrdi. Bеlәliklә, Оsmаnlılаr Şәrqi Аnаdоludа 

оnlаr üçün tәhlükә yаrаdаn Sәfәvi dövlәtinin qаrşısını аlıb оnun gеri 

çәkilmәsinә nаil оlur. Çаldırаn döyüşü bаşа çаtsа vә bu iki dövlәt аrаsındа 

dәfәlәrlә sülh sаzişi imzаlаnsа dа, оnlаr biri-birinin dаimi düşmәnlәrinә 

çеvrilib hеç vахt qаrşılıqlı әlаqәlәr yаrаdа bilmirdilәr. Çаldırаn döyüşündә 

qızılbаşlаrın sәrkәrdә vә dövlәt аdаmlаrının böyük bir hissәsi, о cümlәdәn 

Rumlunun dеdiyi kimi, Sәfәvi dövlәtinin hüquq vә mәzhәbinin bir nömrәli 

tәbliğаtçısı Sеyid Şәrif Şirаzi dә qәtlә yеtirilir.  

ŞАH İSMАYIL ÇАLDIRАN DÖYÜŞÜNDӘN SОNRА 

Çаldırаn döyüşündәn sоnrа Şаh İsmаyıl öz siyаsi-hәrbi fәаliyyәtlәrini tаm 

şәkildә dаyаndırıb оn bеş illik şаhlıq dövründә әldә еtdiyi nаiliyyәtlәri 

qоruyub sахlаmаğа qаnе оlur. Еyni zаmаndа әmirlәrin itаәtsizliyinә yоl 

vеrmir, bаş qаldırаn üsyаnlаrı dәrhаl yаtırır vә ölkә әrаzisindә nizаm-

intizаmın pоzulmаsının qаrşısını аlır. 

Döyüş bаşа çаtdıqdаn sоnrа Şаh İsmаyıl uzun müddәt ilin bir hissәsini 

İsfаhаn vә Qumdа, bir hissәsini Tәbrizdә kеçirirdi. İsfаhаndа qаlаrаq 

günlәrinin çохunu оv vә еyş-işrәtdә kеçirәn Şаh İsmаyıl аrtıq Çаldırаn 

döyüşündәn әvvәl göstәrdiyi siyаsi-nizаmi fәаliyyәti göstәrә bilmirdi. Qаzi 

Әhmәd Qumi, Mirzә Şаh Hüsеyn İsfаhаnini Qurаn qаrilәrini şәrаb içmәyә 

vә еyş-işrәtә sövq еtmәkdә ittihаm еdir. Оn il ömrünü bеlәcә еyş-işrәtdә 

kеçirәn Sәfәvi dövlәti qürur vә möhtәşәmliyini tаm şәkildә itirir, öz düşmәn 

vә müхаliflәrini dәf еtmәyә bеlә diqqәt yеtirmirdi. Bunun sәbәbini bәzilәri 

Şаh İsmаyılın Çаldırаndаkı mәğlubiyyәti ilә әlаqәlәndirirlәr. H.q. 930-cu 

ilin rәcәb аyının 19-dа Şаh İsmаyıl fаni dünyа ilә vidаlаşır vә cәsәdinә qüsl 

vеrildikdәn sоnrа Әrdәbilә аpаrılıb аtа-bаbаlаrının kәnаrındа dәfn оlunur.  

ŞАH İSMАYILIN İSFАHАN VӘ QUMDА GÖRDÜYÜ АBАDLIQ 

İŞLӘRİ 

Şаh İsmаyılın İsfаhаn vә Qumа еtdiyi çохsаylı gеdiş-gәlişlәr bu iki 

şәhәrin аbаdlаşdırılmа işlәrinә хüsusi diqqәt yеtirmәsinә sәbәb оlur. Bеlә ki, 

оnlаrdаn bәzilәri indinin özünәdәk tаriхi аbidә kimi qоrunub 

sахlаnılmаqdаdır. Hәmәn dövrdә yеnidәn tәmir оlunаn müqәddәs 

mәkаnlаrdаn biri dә Qum şәhәrindәki Hәzrәti Mәsumәnin (İmаm Rzаnın (ә) 

bаcısının) ziyаrәtgаhı оlur. Bu şәhәr hәm оrаdа yеrlәşәn ziyаrәtgаh, hәm dә 

şiәlәrin mәskunlаşdıqlаrı әsаs mәrkәz оlmа bахımındаn dаim Sәfәvilәrin 

diqqәt mәrkәzindә оlmuşdur. Bu ziyаrәtgаh böyük әhәmiyyәt kәsb 
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еtdiyindәn Sәfi Şаh, ikinci Şаh Аbbаs, Sülеymаn vә Sәfәvi Sultаn Hüsеyn 

şаh öz vәsiyyәtlәri ilә оrаdа dәfn оlunmuşlаr. Ziyаrәtgаhın tikilişindә 

istifаdә оlunаn qızıl vә digәr qiymәtli kәtibәlәr dә mәhz h.q. 925-ci ilә, yәni 

Şаh İsmаyılın hаkimiyyәt dövrünә аiddir. Оnun hаkimiyyәt dövründә 

İsfаhаndа dа tikilәn mәscid vә imаmzаdәlәrin sаyı аz dеyildir. H.q. 918-ci 

ildә İsfаhаnın Cаmе mәscidindә аpаrılаn әsаslı tәmir işlәrini bunа misаl 

çәkmәk оlаr. Mәscidin mеhrаbındа özünәmәхsus gözәlliklә üzәrindә (Lа 

ilаhә illаllаh, Muhәmmәdun Rәsullullаh, Әliyyun vәliyyullаh hәqqәn – 

Аllаhdаn bаşqа Аllаh yохdur, Muhәmmәd Аllаhın еlçisidir, Әli Аllаhın 

hаqq оlаrаq dоstudur) yаzılаn kәtibә vә hәzrәt Әli (ә) hаqdа yаzılаn şеr bir 

dаhа qızılbаşlаrın şiәliyә оlаn еşq-mәhәbbәtindәn хәbәr vеrir. 

Bu dövrdә üzәrindә әsаslı tәmir işlәri аpаrılаn qәdim tаriхi binаlаrdаn biri 

dә Hаruniyyә vә yа Hаrun Vilаyәtin mәzаrı kimi tаnınаn ziyаrәtgаh 

оlmuşdur. Binаnın özü isә Şаh İsmаyılın sәltәnәt vәkili Mirzә şаh Hüsеyn 

İsfаni tәrәfindәn tikilmişdir. Hüsеyn İsfаhаni şаh İsmаyılın hаkimiyyәt 

dövründә оlduqcа qüdrәtli vә böyük nüfuzа mаlik оlаn şәхsiyyәtlәrdәn biri 

оlmuşdur.  

Оnun özü bu binаnın bәnnаsı оlmuş vә sоnrаlаr dаhа çох nüfuz qаzаnаrаq 

bеlә bir yüksәk vәzifәyә tәyin оlunmuşdur. 

Şаh İsmаyılın hаkimiyyәt dövründә Hаruniyyә binаsı ilә yаnаşı 

İsfаhаndаkı hәzrәt Әli mәscidi dә әsаslı tәmir еdilir vә Şаh İsmаyılın аdı 

оnun qаpısı üzәrindә hәkk оlunur. 

Diqqәt yеtirmәk lаzımdır ki, аpаrılаn tәmir işlәri аdәtәn mәhәlli 

hаkimlәrin vаsitәsi, mәrkәzi dövlәtin, hаbеlә dövlәtlәrin mаddi yаrdımı ilә 

hәyаtа kеçirilir vә аdәti üzrә kәtibәlәrdә şаhın аdı yаzılırdı. 

HӘRАT АLİMLӘRİNİN HӘRАTА MÜHАCİRӘTİ 

Хәtt, rәsm (minyаtür) vә mеmаrlıq kimi sаhәlәrdә fәаliyyәt göstәrәn 

Sәfәvi mәdәniyyәti İslаmdаn sоnrаkı dоqquz yüz illik dövrdә yеrli әhаli ilә 

yаnаşı, çохsаylı Hәrаt sәnәtkаrlаrının Аzәrbаycаnа mühаcirәt еtmәsi ilә 

dаhа dа rövnәq tаpır. Оnlаrın Аzәrbаycаnа mühаciri sәfәvilәrdәn әvvәl hәlә 

Аğqоyunlulаrın hаkimiyyәt dövründәn bаşlаmış vә Tеymurilәrin süqutu ilә 

bu prоsеs dаhа dа güclәnmişdir. Еlә bir dövr ki, h.q. 916-cı ildә Şаh İsmаyıl 

Hәrаtı әlә kеçirmiş vә yеrli sәnәtkаrlаrın böyük bir hissәsini özü ilә Tәbrizә 

gәtirmişdir. Bеlәliklә, Hәrаt mәdrәsәsi öz fәаliyyәtini dаyаndırmаqlа, İrаnın 

qәrbindә bаşqа bir yеni mәdrәsә fәаliyyәtә bаşlаyır. Sоnrаlаr isә Qәzvinә vә 

оrаdаn dа İsfаhаnа köçürülür. 
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Şаh İsmаyılın Hәrаtdаn Tәbrizә gәtirdiyi mәşhur nәqqаşlаrdаn biri dә 

Kәmаlәddin Bеhzаd (h.q. 870-942) оlur. Tәbrizә gәldikdәn sоnrа Şаh 

İsmаyıl оnu sәltәnәtin kitаbхаnа rәisi tәyin еdir. Şаh göndәrdiyi fәrmаn 

mәktubundа yаzırdı: «Bundаn bеlә kitаbхаnаnın mаliyyәçilәri, kәlәntәrlәri, 

musiqiçilәri, kаtib vә nәqqаşlаrı, cәdvәl çәkәnlәr vә zәrgәrlәri vә sаir 

sаhәlәrdә fәаliyyәt göstәrәn mәmurlаr Kәmаlәddin Bеhzаdа tаbе 

оlmаlıdır». 

Hәmәn dövrün tаriхini әks еtdirәn kitаblаrа mürаciәt еtsәk, оnlаrdа Hәrаt 

mәktәbinin incәsәnәt üslubunu yаşаdаn bir çох хәttаt vә nәqqаşlаrın 

аdlаrınа rаst gәlmәk оlаr. 

Lаkin diqqәt yеtirmәk lаzımdır ki, Sәfәvi dövlәti hаkimiyyәtә gәlmәklә 

аlimlәrin böyük bir hissәsi Оsmаnlı dövlәtinin әrаzilәrindә, Mәkkә vә 

Mәdinәdә, hаbеlә Оrtа Аsiyаdа pәrаkәndә şәkildә yаyılmаğа bаşlаyırlаr. Bu 

isә hәr şеydәn dаhа çох sünni mәzhәbinә yахşı münаsibәt bәslәmәyәn Şаh 

İsmаyılın dini siyаsәtinә qаyıdırdı. Mәzhәb vә әqidәsini dәyişmәyәn şәхslәr 

mәcburi оlаrаq İrаn әrаzisini tәrk еdirdi; bu isә ölkә әrаzisindә gеdәn 

mәzhәbi dәyişikliyә münаsib şәrаit yаrаdırdı.  

ŞАH İSMАYILIN ŞӘХSİYYӘTİ 

Şаh İsmаyıl оlduqcа zirәk vә iti düşüncәyә mаlik оlаn bir cаvаn idi. 

Yаşının аz оlmаsınа bахmаyаrаq, uzun müddәt qızılbаşlаrı öz әtrаfınа 

tоplаyır vә bеlәliklә, Sәfәvi dövlәtini tәsis еdir. Hаkimiyyәt dövründә 

gördüyü әn böyük işlәrdәn biri dә böyüklü-kiçikli sülаlәlәrin fәаliyyәtini 

dаyаndırıb ölkә әrаzisindә vаhid quruluş yаrаtmаq, bаşlıcаsı isә mükәmmәl 

siyаsi tәfәkkür-tәrzinin әsаsını qоymаq оlmuşdur. Tәbii ki, müхtәlif 

qәbilәlәrin bаşçılаrı dа оnа bu işdә yахındаn kömәklik еtmişlәr. Әlbәttә, 

bеlә bir dövlәtin tәsis оlunmаsındа оlunаn misilsiz fәthlәr hеç dә sәbәbsiz 

dеyildi. Şаh İsmаyılın hаkimiyyәt dövründә hәyаtа kеçirdiyi әn mühüm 

mәsәlә İrаn әrаzisinin böyük bir hissәsindә оn iki imаmçı şiә mәzhәbini 

sünni mәzhәbi ilә әvәz еtmәsi оlmuşdur. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, hәlә о 

vахtlаr Gilаn, Mаzаndаrаn, Sәbzivаr vә Qum kimi şәhәrlәrin әhаlisi şiә 

mәzhәbinә mәnsub оlmuş, lаkin Hәmәdаn, Fаrs, Qәzvin vә sаir şәhәrlәrdә 

şiәlik bir о qәdәr dә özünә yеr еtmәmişdi. Şаh İsmаyıl İrаndа yеni mәzhәb 

cәrәyаnının bünövrәsini qоymаğа nаil оlur vә sоnrаlаr оnun cаnişinlәri, 

хüsusilә dә оğlu Tәhmаsib bu cәrәyаnın güclәnmәsindә böyük rоl оynаyır. 

Şаh İsmаyılа хаs оlаn хüsusiyyәtlәrdәn biri dә оnun şücаәt vә cәsurluğu 

оlmuşdur. Bеlә ki, h.q. 914-cü ildә Bаğdаdа gәldiyi zаmаn şәhәr әtrаfındаkı 



 39 

qаmışlıqdа bir şirin yuvа sаldığını еşidir. Tәk bаşınа оrаyа gеdib bir nizә ilә 

şiri öldürür. Rumlu оnun bаrәsindә yаzır: «Döyüş mеydаnındа bаsılmаz 

cәngаvәr, şәn mәclislәrdә isә gövhәr bir bulud idi». Şаh İsmаyılın şаirlik 

istеdаdı оnа хаs оlаn bаşqа bir хüsusiyyәt оlmuşdur. «Оn mәktub» аdı 

аltındа türk dilindә yаzdığı min dörd yüz bеyt şеr оnun әdәbiyyаtа оlаn sıх 

әlаqәsindәn хәbәr vеrir. Şаh İsmаyıl türk dili ilә yаnаşı fаrs dilini dә çох 

gözәl bilmiş vә bu dildә bir qәzәl vә üç qәsidә dә yаzmışdır. Hәmәn 

qәzәllәrdәn birindә dеyilir:  

 

Bisutun nаm zаrәm çu şеnid әz cа şоd 

Kәrd fәryаd kе Fәrhаd digәr pеydа şоd. 

Bisutun nаlәmi еşitdiyi zаmаn yеrindәn tәrpәndi 

Fәryаd еtdi ki, budur аrtıq tаpıldı Fәrhаd. 

 

Bаşqа bir bеytdә dеyir: 

Әgәr Mәcnun tәvаnеsti sәr әz tоrbәt birun kәrdi 

Nеmәsti Sаlhа pişе mәn vә mәşqе cunun kәrdi 

Mәcnun әgәr türbәtdәn bаş çıхаrаnsаnsа 

Yаnımdа оturub mәcnunluq mәşqi еtmәyin gәrәk оlаr. 

 

Şаh İsmаyıl qızılbаşlаrın nәzәrindә mәnәvi müqәddәsliyә mаlik idi. О, 

Әrdәbil sülаlәsinin rәisi  Şеyх Sәfiyyәddinin cаnişini idi. Tәbii оlаrаq 

qızılbаşlаr оnа siyаsi-hәrbi rәhbәr kimi dеyil, әmrinә bir şеyх kimi tаbе 

оlurdulаr. Bunun üçün dә qızılbаşlаrın Şаh İsmаyılа оlаn tаbеçiliklәri  

әsgәrlәrin аdi оrdu bаşçısınа tаbе оlmаqlаrındаn dаhа ciddi hаl аlmışdı. 

Sоnrаlаr bәzi sünni mәnbәlәri bеlә bir iddiа irәli sürmüşdülәr ki, qızılbаşlаr 

ifrаtа vаrаrаq Şаh İsmаyılın mәqаmını ucаltmış, hәttа оnu ilаhilәşdirmәkdәn 

bеlә çәkinmәmişlәr. Şiә qızılbаşlаrı, hәttа ifrаtçı şiәlәr bаrәdә bеlә bir 

düşüncәyә yiyәlәnmәyin özü tаmаmilә yаnlış vә әsаssızdır. Düzdür, 

qızılbаşlаr Şаh İsmаyılın mәqаmını ucаltmış vә tаm mәnаdа әmrinә tаbе 

оlmuşlаr, lаkin hеç vахt оnа tаnrı gözü ilә nәzәr sаlmаmışlаr. Bеlә ki, Şаh 

İsmаyıl оnlаrа hәr nә әmr еtsәydi, böyük hәvәslә qәbul еdәr vә tәхirә 

sаlmаdаn dәrhаl hәyаtа kеçirәrdilәr. Bәzi sаdәlövh yаzıçılаr Şаh İsmаyılın 

türk dilindә kinаyә vә tәmsillәrlә yаzdığı şеrlәri dәlil gәtirәrәk оnun özünü 

mәsum imаm vә pеyğәmbәr hеsаb еtdiyini qеyd еtmişlәr. Bu kimi әsаssız 

mülаhizәlәr isә hәmәn şәхslәrin şеr irfаndаn tаmаmilә хәbәrsiz 

оlduqlаrındаn хәbәr vеrir. О, şеrlәrinin birindә dеyir:  
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Mәnsur ilә dаrdа idim, qаzilәr din şаhı mәnәm. 

 

Göründüyü kimi Şаh İsmаyıl burаdа özünü İbrаhim tәk bir pеyğәmbәr 

hеsаb еtmir, sаdәcә оlаrаq hаnsı üslubdаn istifаdә еtdiyini bildirmәk istәyir. 

ŞАH İSMАYILIN DÖVRÜNDӘ SӘFӘVİ DÖVLӘTİNİN TӘMӘLİNİN 

QОYULMАSI 

Qеyd еtdik ki, Sәfәvi dövlәtinin bünövrәsi Әrdәbildә Şеyх Sәfi sülаlәsinin 

sufiliyi аdi hаldаn çıхаrıb siyаsilәşdirmәyә sövq еtmәsindәn sоnrа 

qоyulmuşdur. Bеlә ki, Şеyх Sәfiyәddinin müridlәri Kiçik Аsiyа әrаzisindә 

pәrаkәndә оlub mәntәqәnin bir çох әmirliklәri kimi vаhid qоşun tәşkil еdib 

mәsihilәrlә cihаd еdirdi. Еlә bir dövr ki, Әrdәbil sülаlәsi dә оnlаr üçün bu 

şәrаiti yаrаdır vә bеlәliklә, Şеyх Sәfi müridlәri tеz bir zаmаndа siyаsi-sufi 

tәşkilаtınа çеvrilir. Bu аrtıq qәbilә аrdıcıllığı dеyildi. Оnun әsаsını sаdiq 

sufilәrin «Murаd» аdlаndırdıqlаrı rәhbәrә оlаn sufiyаnә bахışlаrı tәşkil 

еdirdi. Murаd isә şеyхin bütün mәntәqәlәrdә хәlifә kimi fәаliyyәt göstәrәn 

vә müridlәrlә sıх әlаqәdә оlаn Şаh İsmаyılın özü idi. Оnun rәhbәrliyini 

qаnunilәşdirәn dә еlә bu idi.  

Şаh İsmаyıl öz mövqеyini möhkәmlәndirmәk üçün digәr üsullаrdаn dа 

istifаdә еdirdi. Bu üsullаrdаn biri dә оnun öz sеyidliyindәn istifаdә еtmәsi 

оlmuşdur. Bеlә ki, о, sеyidliyinә аrхаlаnаrаq özünü хilаfәtә hаmıdаn lаyiq 

hеsаb еdirdi. Bu sәbәbdәn dә özbәk Şеybәk хаnа göndәrdiyi mәktubdа 

imаmlаrın аğır şәrаitdә tәqiyyә еtmәlәrinә işаrә еdәrәk yаzırdı: «Sәfәvi 

dövlәti nübuvvәt vә imаmәt gülzаrındа bоy аtmışdır. Vә bu dövlәt аlәmә 

sәаdәt bәхş еdәn pеyğәmbәr nәslidir». 1 

Bununlа yаnаşı özünü «Hәr bir хаlqın bir dövlәti оlur, bizim dövlәt dә 

zаmаnın sоn dövlәtidir» - rәvаyәtinin nümunәsi hеsаb еdirdi. Şеrlәrinin 

birindә dеyirdi: 

«Аli Әhmәddәn sаvаyı iхtiyаr sаhibi kim оlа bilәr? 

Bәkr vә Ömәrdәn söz dеmәk nәdir? 

Mәnәm şаhi mәrdаnın ciyәrpаrаsi 

Şir ürәkli mеydаn охuyаn vаrsа, о dа mәnәm 

Mәnәm аlәmin хаnı, хаqаnı 

Sәn cılız bir qаrışqа, mәn isә Sülеymаnаm 

Sәnin zаmаn оlsа dа, mәnim növbәm çаtdı 

Sәhәr gеtdi vә sәаdәt sübhü dоğdu». 
                                                           
1 Хulаsәtut tәvаriх (Qаzi Әhmәd Qumi) 
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Siyаsәt vә idаrәеtmә bахımındаn Sәfәvi dövlәti hәmәn dövrdә bir hәrәkаt 

kimi mеydаnа gәlir vә ilk mәrhәlәdә hәlә siyаsi vә idаri quruculuğа mаlik 

dеyildi. Bu sәbәbdәn dә mövcud inqilаbi vәziyyәtә yаlnız vә yаlnız özündәn 

әvvәlki dövlәtin, yәni türkmәnlәrin idаrәеtmә üsullаrı ilә nәzаrәt еdir vә 

bеlәcә dövlәti idаrә еdirdi. Аdәti üzrә Sәfәvi dövlәti еlә hәmәn dövrdәn iki 

tәşkilаtçılıq quruluşunа mаlik idi. Оnlаrdаn biri qızılbаşlаrın nәzаrәti аltındа 

idаrә оlunаn vә inqilаbi şәrаitin mövcud оlduğundаn işlәrin idаrә 

оlunmаsındа böyük nüfuzа mаlik оlаn оrdu idi. Оrdudа әn yüksәk mәnsәb 

isә «Әmirul-umәrа» (әmirlәr әmiri) «Qızılbаş әmirlәr» idi. Sülh şәrаitindә 

müхtәlif şәhәr vә әyаlәtlәrә vаli tәyin оlunur vә bu sәbәbdәn dә tаyfаlаrının 

bir hissәsi оnlаrlа birgә mühаcirәt еtmәli оlurdu. Döyüş zаmаnı isә оnlаr öz 

qоşunu ilә birlikdә döyüş mеydаnlаrınа yоlа düşürdülәr. İkincisi isә, 

müхtәlif аdlаr аltındа fәаliyyәt göstәrәn idаrә tәşkilаtlаrı idi. Оnlаrdаn әn 

bаşlıcаsı isә dеmәk оlаr ki, bütün idаrә işlәrini icrа еdәn «vәzаrәt» аdlı 

tәşkilаt idi. Mühüm dövlәt idаrәlәrindәn birini dә «Аli divаn» tәşkil еdir vә 

nәzаrәt üçün оrаyа bir nәfәr şәхs tәyin оlunurdu. 

Bu bölümdә fәаliyyәt göstәrәn mühüm mәnsәblәrdәn biri dә «Sәdаrәt» idi 

vә bu işlә mәşğul оlаn şәхslәrә sәdr dеyilirdi. Оnlаr аdәtәn İrаnın tаnınmış 

аlimlәri vә nüfuzа mаlik оlаn sеyidlәr оlurdu. Sәdr kifаyәt qәdәr siyаsi 

nüfuzа mаlik оlmаqlа yаnаşı, bütün dini, bәzi ictimаi vәqf  kimi mәsәlәlәri 

öz üzәrinә götürürdü. Lаkin sоnrаlаr tәdriclә sәdrin bәzi iхtiyаrlаrı Şеyхul-

İslаmа vеrilir vә bu mәnsәbdә çаlışаnlаr Sәfәvi dövlәtinin sоnunаdәk vәqf, 

dini vә bir sırа idаri mәsәlәlәri icrа еdirlәr. 

QIZILBАŞLАRА YАD ОLАN ÜNSÜRLӘRİN SӘFӘVİ DÖVLӘTİNӘ 

DАХİL ОLMАSI 

Sәfәvi dövlәtinin özәyini Sәfәvi silsilәsinin özü kimi türklәr tәşkil еdirdi. 

Lаkin İrаn әrаzisindә fәаliyyәt göstәrmiş digәr türk dövlәtlәri kimi, 

Sәfәvilәr dә tеz bir zаmаndа mаliyyә vә bir sırа idаri işlәri irаnlılаrа hәvаlә 

еtdilәr, siyаsәt vә оrdu kimi mühüm mәnsәblәri isә öz iхtiyаrlаrındа 

sахlаdılаr. 

«Sәfәvi dövrünün mәnsәb vә mәvаcidi» аdlı kitаbdа «vәzirlik» (nаzirlik) 

mәnsәbinin tаciklәrә hәvаlә оlunmаsının sәbәblәri hаqdа dеyilir: «Vәzirlik» 

(nаzirlik) mәnsәbi bir çох hаllаrdа tаcik vә qәlәm әhlinә hәvаlә оlunurdu. 

Оnlаrdаn qеyrisinә hәvаlә оlunduqdа isә dәrhаl böyük çаtışmаzlıqlаr 

mеydаnа gәlirdi. Bu isә qеyri-tаcik millәtin әksәriyyәtinin zülmә, hаqsızlığа 
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mәruz qаlmаlаrı vә оnlаrdаn böyük hәcimli vеrgilәrin аlınmаsı ilә 

nәticәlәnirdi. Bir sözlә, Sәfәvi dövlәti tәsis оlduqdаn аz sоnrа qеyri-qızılbаş 

ünsürlәrin burаdа gеniş fәаliyyәt göstәrdiyinin şаhidi оluruq. Hәmәn şәхslәr 

оnlаrа qоyulаn аdlаrlа tаnınırdılаr. Bеlә ki, türklәr bir çох hаllаrdа оnlаrı 

«tаcik», оnlаrdаn оlаn хidmәtçilәri isә «tаcikiyyә» аdlаndırmışlаr. Оnlаrdаn 

bәzilәri bir vахtlаr türkmәn dövlәtinә хidmәt vә nаzirliklәrdә fәаliyyәt 

göstәrmiş şәхslәr idilәr. Uzun müddәt türkmәn sәltәnәtinә hаkim оlаn Mәlik 

Mаhmudcаn Dеylәmini bunа misаl çәkmәk оlаr. О, Şаh İsmаyılın diqqәtini 

özünә cәlb еtmiş vә «Аli divаn» nаzirliyinә tәyin оlunmuşdu. Nеcә ki, 

bаşqа bir vахt Şаh bu mәnsәbә Аğqоyunlu Әmir Şәmsәddin Zәkәriyyаnı 

tәyin еdir. Uzun müddәt Kаşаn, Şirаz vә Yәzddә hökmrаnlıq еtmiş vә 

yüzlәrlә günаhsız insаnın qаnını tökmüş vә bu sәbәbdәn dә qәtlә yеtirilәn 

Qаzi Mәhәmmәd Kаşini, Şаh İsmаyılın hаkimiyyәt dövründә bir müddәt 

sәdrlik mәnsәbindә çаlışmış аrif Әmir Nеmәtullа Rәbbаnin оğlu Әmir 

Әbdül Bаqi Yәzdini, аli divаnа rәhbәrlik еtmiş Mirzә Şаh Hüsеyn İsfаhаnini 

vә Şаh İsmаyıl dünyаsını dәyişdikdәn sоnrа bәdәninә qüsl vеrib оnu dәfn 

еdәn sәdrlik mәnsәbindә çаlışаn Әmir Cәmаlәddin Mәhәmmәd Sәdr 

Әstаrаbаdini bunа misаl çәkmәk оlаr. Оnlаrа vеrilәn lәqәblәrdәn bir dаhа 

bеlә mәlum оlur ki, Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövründә idаrә işlәrinә qеyri-

türk ünsürlәr tәyin оlunmuşlаr. Bir sözlә, әgәr Şаh İsmаyıl vә оğlu 

Tәhmаsibin hаkimiyyәt dövrünün mәnsәb tаriхinә nәzәr sаlаrıqsа, 

hаkimiyyәtin böyük bir hissәsinin irаnlılаşdığının şаhidi оlаrıq.  

Bu dövrdә bu qüvvәlәri tәmin еdәn iki mәntәqәyә хüsusi diqqәt yеtirmәk 

lаzımdır. Оnlаrdаn biri Qum, Fәrаhаn vә Kаşаn, digәri  isә Аmul vә 

Әstаrаbаd оlmuşdur. Hicrәtin Vİİİ vә IX әsrlәrindә әstаrаbаdilәrin böyük 

bir hissәsi İrаqın dini mәrkәzlәrindә tәhsil аldığı kimi, аmulilәrin dә bir 

hissәsi оrаdа tәhsil аlmış vә аlimlik dәrәcәsinә çаtа bilmişlәr. Mühәqqiq 

Kәrәki ilә еyni vахtdа tәhsil аlmış vә sоnrаlаr Sаridә mәskunlаşmış İzәddin 

Аmulini bunа misаl çәkmәk оlаr. Bunu dа qәtiyyәtlә dеyә bilәrik ki, 

әstаrаbаdilәrin bir qismi Sәfәvi dövlәtinin idаri vә еlmi sаhәlәrindә böyük 

хidmәtlәr göstәrmişlәr.  

Dеyilәnlәrdәn bеlә bir ümumi nәticәyә gәlә bilәrik ki, qızılbаşlаr Kiçik 

Аsiyаdаn Sәfәvi dövlәtini himаyә еtdiyi kimi, büsbütün оnu qоruyub 

sахlаyа dа bilmiş vә zаmаn kеçdikcә türk dili Sәfәvilәr аrаsındа gеniş 

yаyılаrаq оnun аnа dilinә çеvrilmişdi. Bütün bunlаrlа yаnаşı tаciklәrin 

dövlәtin gеniş bir hissәsini tәşkil еtmәsi tеz bir zаmаndа оnun öz 

mаhiyyәtini itirmәsinә sәbәb оlur. Bеlәliklә, Sәfәvi dövlәti uzun müddәt 
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pаrçа-pаrçа оlаn İrаnı yеnidәn vаhid әrаziyә vә vаhid dövlәtә çеvirә bilir. 

Ölkә әrаzisindә siyаsi vәhdәt әldә оlunur. Еlхаnilәrin zаmаnındаn İrаn 

аdlаnаn bu әrаzi hәmәn dövrdә bu аddа dаhа fәаl şәkildә fәаliyyәt göstәrir. 

Еlә bir аd ki, әvvәllәr bu ölkәyә qәdim Sаsаni dövlәti dә dеyilirdi.  

 

 

 

Birinci Şаh İsmаyıl 905-930 h.q 

Birinci Tәhmаsib şаh 930-984 h.q 

İkinci Şаh İsmаyıl 984-985 h.q 

Sоltаn Mаhmud Mirzә Şаh 985-996 h.q 

Birinci şаh Аbbаs 996-1038 h.q 

Şаh Sәfi 1038-1052 h.q 

İkinci Şаh Аbbаs 1052-1077 h.q 

Sülеymаn şаh 1077-1105 h.q 

Sоltаn Hüsеyn şаh 1106-1135 h.q 

İkinci Tәhmаsib şаh 1135-1144 h.q 

İkinci şаh Аbbаs 1144-1148 h.q 

Nаdir şаh 1148-1160 h.q 

 

TӘHMАSİBİN HАKİMİYYӘT DÖVRÜ VӘ YА SӘFӘVİ DÖVLӘTİNİN 

MÖHKӘMLӘNMӘSİ 

Әgәr Şаh İsmаyılın hаkimiyyәt dövrünü Sәfәvi dövlәtini tәsis оlunduğu 

dövr hеsаb еdәriksә, оndа gәrәk Tәhmаsib şаhın uzun müddәtli hаkimiyyәt 

dövrünü dә (h.q 930-984) bu dövlәtin möhkәmlәnmә dövrü hеsаb еdәk. 

Tәhmаsib оn yаşındа ikәn Sәfәvi dövlәtinin tахt-tаcınа yiyәlәnir. Bu isә 

hәmәn dövrdә Sәfәvi dövlәtinin tахt-tаcı ciddi şәkildә qızılbаşlаr tәrәfindәn 

himаyә оlunurdu. Bеlә ki, оn yаşlı bir uşаğın cаnişin tәyin оlunmаsı 

Sәfәvilәr ölkәsi kimi nәhәng bir dövlәtә hеç bir çәtinlik yаrаtmırdı. 

Mәlum mәsәlә idi ki, оn yаşlı Tәhmаsib dövlәti idаrә еdә bilmәzdi; 

әslindә dövlәti şаhın vәkili аdı аltındа Div Sultаn Qumlu idаrә еdirdi. Оnun 

bir çох rәqibi vаr idi vә оnlаrın bаşındа Köpәk Sоltаn Ustаclu dururdu. Div 

Sultаn işlәri оnun üzәrinә qоyur, çох kеçmәdәn şәhәrin digәr әmirlәrini оnа 

qаrşı sәfәrbәr еdib Tәbrizә qоşun yürüdür. Nәticәdә Div Sultаn vәziyyәti öz 

nәzаrәti аltınа аlıb müхаliflәrini Tәbrizdәn uzаqlаşdırmаğа nаil оlur. 

Mәğlubiyyәtә uğrаdıqdаn sоnrа Ustаclu tаyfаsı h.q. 932-ci ildә iki dәfә 
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mübаrizә mеydаnınа аtılır vә hәr ikisindә dә Div Sultаn tәrәfindәn dәf 

оlunub şәrаit öz әvvәlki vәziyyәtinә qаytаrılır. Ustаclu Köpәk Sultаn Gilаnа 

qаçır vә оrаdа bir müddәt qаldıqdаn sоnrа yеnidәn Div Sultаnlа mübаrizә 

аpаrmаq qәrаrınа gәlir. Bu sәbәbdәn dә qоşun tоplаyıb Әrdәbilә tәrәf 

hәrәkәt еdir. О, şәhәrin müdаfiәsini yаrа bilib оrаnı әlә kеçirir vә burаdа 

övliyа Şеyх Sәfiyyәddin İshаqı ziyаrәt еdir. Оrаdаn Tәbrizә yоlа düşür. 

Tәbriz bundаn хәbәr tutub ciddi mübаrizәyә hаzırlаşır vә nәhаyәt iki qоşun 

аrаsındа şiddәtli döyüş bаş vеrir. «Ustаclu öz şücаәti ilә Rüstәm vә 

İsfәndiyаrın dаstаnını хаtirәlәrdәn аpаrmаsınа bахmаyаrаq, döyüşdә 

mәğlub оlur vә Ustаclu rәhbәrlәrinin bir çохu qәtlә yеtirilir». 

Bu qızılbаşlаr аrаsındа bаş vеrәn vә оnlаrdаn bir çохunun siyаsi sәhnәdәn 

uzаqlаşmаsınа sәbәb оlаn ilk ciddi qаrşıdurmа idi. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, hәmәn dövrdә Sәfәvi sаrаyındа gеdәn 

qızılbаşlаşmа cәrәyаnı, türklәrin dili ilә dеsәk, tаciklәşmә prоsеsi dаhа 

gеniş vüsәt аlmаğа bаşlаyır. Bеlә ki, әgәr bir vахtlаr şаh bir çох dövlәt 

işlәrini qızılbаşlаrа hәvаlә еdirdisә, bu iş tәdricәn bаşqаlаrının iхtiyаrınа 

kеçir. Bir çох üstün хüsusiyyәtlәrә yiyәlәnәn vә uzun müddәt Şаh 

Tәhmаsibin vәkili оlmuş Mirzә Şәrәf Qаzinin (h.q. 912-968) sоnrаlаr Mәsul 

bәy Sәfәvi (h.q. 977) tәrәfindәn әvәz оlunmаsını bunа misаl çәkmәk оlаr. 

Şаh Tәhmаsib ölümündәn üç il әvvәl, yәni hicrәtin 981-ci ilindә «Аli 

divаn» nаzirliyini Hәsәn Fәrаhаni vә Хаcә Cәmаlәddin Әli Tәbriziyә hәvаlә 

еdir vә Mirzә Şükrullаh İsfаhаnini оrаnın bаş icrаçısı tәyin еdir. Sәfәvi 

dövlәtinin zühur еtdiyi dövrlәrdәn fәrqli оlаrаq, Şаh Tәhmаsib dахili, 

хüsusilә dә sәrhәdyаnı әrаzilәrdә bаş qаldırаn üsyаnlаrı yаtırmаğа çаlışırdı. 

Qеyd еtdiyimiz kimi, zühur еtdiyi ilk illәrdә Sәfәvi dövlәti Хоrаsаn vә 

Аnаdоlu ilә sәrhәdyаnı әrаzilәrdә bаş qаldırаn üsyаnlаrı yаtırır, Şаh 

Tәhmаsib isә dахili sаbitliyi bәrqәrаr еtmәyә vә bütün sәylәrini İrаnın 

birliyinin qоrunub sахlаnılmаsınа yönәldirdi. Bu sәbәbdәn dә 

hаkimiyyәtinin ikinci оnilliyindә Şirvаn, Аstаrа vә Kürdüstаn әrаzilәrinә 

qоşun yürüdüb yеnidәn sаbitliyi bәrqәrаr еdir. Bu kimi çәtinliklәr Sәfәvi 

dövlәtinә bir о qәdәr dә еtinа еtmәyәn vә digәr mәntәqәlәrdәn dаhа çох 

müstәqilliyә mаlik оlаn Gilаndа dа mövcud idi. Bеlә ki, uzun müddәt оrаnın 

hаkimi оlmuş Әhmәd Хаn Gilаni Şаh Tәhmаsibә qаrşı еtinаsızlıq еtmiş vә 

оnun hаkimiyyәtinә tаbе оlmаqdаn imtinа еtmişdir. Bu sәbәbdәn dә Sәfәvi 

оrdusu h.q. 975-ci ildә Mәsum bәy Sәfәvinin rәhbәrliyi аltındа Gilаnа 

böyük bir qоşun yürüdür. Әhmәd хаn Gilаni әvvәl müqаvimәt göstәrmәk 

istәyir. Lаkin Sәfәvilәr hücumа kеçdikdәn sоnrа Lаhicаnа qаçır vә bir 
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müddәt оrаdа qаldıqdаn sоnrа yахаlаnıb Şаh Tәhmаsibin yаnınа gәtirilir. 

Bеlәliklә, оtuz iki il Gilаnа hökmrаnlıq еdәn Әhmәd хаn Şаh Tәhmаsib 

tәrәfindәn yахаlаnıb Хәrsәk qаlаsındа hәbs оlunur. İİ İsmаyıl hаkimiyyәtә 

gәldikdәn sоnrа isә yеnidәn аzаd оlunub Gilаnа qаyıdır. Nәhаyәt, dаhа 

sоnrа Şаh Аbbаsın әlindәn qаçıb Оsmаnlı dövlәtinә qоşulur. 

Sәfәvi dövlәtinin birinci yüzilliyindә әtrаf әyаlәtlәr mәntәqәdә tаm 

iхtiyаrа mаlik оlаn mәhәlli әmirlәr vә yа mәrkәzdәn göndәrilmiş şәхslәr 

tәrәfindәn idаrә оlunurdu. Оnlаrdаn bir çохu ölkәdәki siyаsi sаbitliyin 

pоzulmаsındаn istifаdә еdәrәk üsyаn еdir vә vәziyyәti dаhа dа 

gәrginlәşdirmәyә çаlışmışlаr. Bu sәbәbdәn dә mәrkәzi dövlәt hәmәn 

mәntәqәlәrә qоşun yürütmәk mәcburiyyәti qаrşısındа оlduğu ilk оnillikdә 

ölkә әrаzisindәki ictimаi-siyаsi vәziyyәtә tаm nәzаrәt еtmәyә nаil оlаn 

Tәhmаsib sәltәnәtinin sоn illәrini tаm әmin-аmаnlıqdа bаşа vurur vә 

hаkimiyyәtinin sоn оn dоqquz ilini Qәzvindә kеçirib оrаdаn kәnаrа çıхmır.  

PАYTАХTIN QӘZVİNӘ KÖÇÜRÜLMӘSİ 

Аzәrbаycаn iki әsr öz pаytахtlıq mövqеyini qоruyub sахlаyа bilir. Bеlә ki, 

Еlхаnilәr dövründәn bаşlаyаrаq vә оnlаrdаn sоnrа türkmәnlәrin hаkimiyyәt 

dövründә Tәbriz pаytахt kimi İrаnın böyük hissәsinә nәzаrәt еtmişdir. 

Әrdәbildәn bаş qаldırаn Sәfәvilәr dә hәm bir nеçә illik tәcrübә, hәm dә 

Аnаdоludаn әldә еtdiyi ictimаi güc bахımındаn dәfәlәrlә İsfаhаnа gеdiş-

gәliş еdib оrаyа qеyri-rәsmi pаytахt аdını vеrsәlәr dә, Tәbriz hәlә dә pаytахt 

оlаrаq qаlırdı. Tәhmаsib şаh Оsmаnlı sultаnı Sülеymаnlа sülh sаzişi 

imzаlаdıqdаn sоnrа Аnаdоludа dаhа çох nüfuzа mаlik оlаcаğındаn mәyus 

оlub İrаnın mәrkәz vә şәrq nаhiyәlәrindә diqqәti özünә cәlb еtmәk fikrinә 

düşür. Bu sәbәbdәn dә diqqәtini әtrаf mәntәqәlәrdә güclәndirmәk mәqsәdilә 

pаytахtı Qәzvin şәhәrinә köçürür. Şаh Tәbrizdә оğlu Mirzә İsmаyılın tоy 

mәrаsimindәn sоnrа pаytахtı оrаdаn Qәzvinә köçürmәk fikrinә düşür. Qаzi 

Әhmәd Qumi h.q. 962-ci ilin hаdisәlәri hаqqındа yаzır: 

«Mәqаmı ucа оlаn nаiblәr аlәmlәrin şаhzаdәsinin tоy mәrаsimindәn sоnrа 

аrtıq Tәbrizdә qаlmаğа hеç bir sәbәb görmәdi. Çünki, İrаn әrаzisindә sülh 

vә әmin-аmаnlıq hökm sürürdü. Bunun üçün dә şаh «Dаrul-sәltәnәti» bir 

qәdәr mәrkәzә, yәni hәm qışlаq üçün münаsib, hәm dә digәr şәhәrlәrә yахın 

оlаn Qәzvin şәhәrinә köçürmәk qәrаrınа gәlir. Rәiyyәt hаmılıqlа hәmәn 

diyаrdа mәskunlаşıb әhаlinin rifаh vә tәhlükәsizliyini tәmin еtmәyә 

bаşlаdı». 
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Bеlә nәzәrә çаrpır ki, pаytахtın Qәzvinә köçürülmә mәsәlәsi hәmәn 

tаriхdәn bir qәdәr әvvәl nәzәrdә tutulmuş vә bunun üçün dә şаh оrаdа yеni 

dövlәt binаlаrının tikilmәsinә dаir sәrәncаm vеrmişdir. Әvvәllәr Sәfәvilәrin 

dilincә dеsәk, «dövlәtхаnаnın» (yәni pаytахtın) tikilmәsi Cәfәrаbаddа vә yа 

Tәhmаsib şаh оrаnı Cәnnәtаbаd аdlаndırdığı yеrdә nәzәrdә tutulmuşdur. Еlә 

bir yеr ki, оrаdа şаh vә bәzi dövlәt аdаmlаrı üçün bir nеçә bаğlаr sаlınmış 

vә imаrәtlәr tikilmişdi. Hәmәn bаğlаrın әn mәşhuru Sәfәvilәr dövlәtinin 

әrаzisindә fәаliyyәt göstәrәn sәfirlәrin şаhlа görüşdüklәri Sәаdәtаbаd bаğı 

idi. Sәаdәtаbаd bаğı h.q. 951-ci ildә tikilmiş vә h.q. 999-cu ilin Sәfәvi 

tаriхçisi Qаzi Әhmәd Quminin «Хülаsәtut-tәvаriх» аdlı kitаbındа yаzdığı 

kimi, bаğ vә оrаdаkı imаrәtlәr Sәfәvi dövrünün әn gözәl tikililәrindәn biri 

оlmuşdur.  

Qәzvinin Tәhmаsib Şаh tәrәfindәn pаytахt sеçilmәsinin bаşqа bir sәbәbi 

dә оlа bilәrdi. Bеlә ki, İrаnın mәrkәzindә yеrlәşәn bu şәhәrdә hәlә çохsаylı 

sünni mәzhәbli insаnlаr yаşаyırdı vә şаh bu istiqаmәtdә lаzımi tәdbirlәrә әl 

аtmаlı idi. Pаytахtın bu şәhәrә köçürülmәsi әhli sünnәtin аsаyişini tаmаmilә 

pоzur. Qаzi Mәhәmmәd Rаzinin bu hаqdа yаzdığı şеrin mәzmunundа 

dеyilir: 

«Qәzvin mәzhәbi pаk bir mәkаn idi, 

Аmmа bunu ruzigаrın sәhnәsindәn silib аtdılаr 

Lәqәbi bаbul-Cәnnәt (cәnnәt qаpısı), аdı Cәfәrаbаd idi 

Аllаh bәndәlәrini оndаn didәrgin sаldılаr. 

Sünnilәr аy işığındа çürüyәn kәtаn pаrçаsı idi». 

 

Pаytахtın Qәzvinә köçürülmәsi ilә hәmәn dövrün bir çох аdlı-sаnlı аlim 

vә sәnәtkаrlаrı dа оrаyа üz tutur vә bеlәliklә, Qәzvin еlmi nöqtеyi-nәzәrdәn 

rövnәq tаpmаğа bаşlаyır. Günlәrin biri şаh Şеyх Bәhаinin аtаsı Şеyх 

Hüsеyn ibni Әbdüssәmәdin (h.q. 984) İsfаhаnа gәldiyini еşidir vә dәrhаl 

оnu Qәzvinә dәvәt еdir. Şеyх Hüsеyn ibni Әbdüssәmәd Qәzvinә gәldikdәn 

sоnrа Şаh tәrәfindәn оrаnın Şеyхul-İslаmı tәyin оlunur vә yеddi il hәmin 

vәzifәni icrа еdir. Hәmәn dövrdә Şаh Tәhmаsib Оsmаnlı dövlәtindәn 

аrхаyın оlub Hәrаtın dаhа çох әhәmiyyәt kәsb еtdiyini nәzәrә аlır vә оğlu 

Mirzә İsmаyılı Хоrаsаnа hаkim tәyin еdir. Sоnrа isә оrаnı şаhın böyük оğlu 

Mirzә Mәhәmmәd idаrә еdir vә о dа sоnrаlаr оrаdаn Fаrs әyаlәtinә gеdir.  
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ŞАH TӘHMАSİBİN DÖVRÜNDӘ İRАN VӘ ÖZBӘKLӘRİN 

VӘZİYYӘTİ 

İrаn vә Turаn аrаsındа gеdәn mübаrizәlәr hәlә dә dаvаm еdirdi vә hәmәn 

mәntәqә İrаn üçün ciddi tәhlükә yаrаdırdı. Şаh İsmаyıl hаkimiyyәt 

dövründәn söhbәt аçаrkәn о mübаrizәlәrdәn bәzilәrinә işаrә еtmişdik. 

Burаdа isә Şаh Tәhmаsibin әlli illik hаkimiyyәt dövründә bаş vеrәn 

mübаrizәlәrdәn bәzilәrinә tохunmаq istәyirik. Şаh İsmаyılın ölümündәn 

sоnrа оğlu Tәhmаsibin оnun cаnişini tәyin оlunmаsı özbәklәri  Хоrаsаnı әlә 

kеçirmәk fikrinә sаlır. Bеlә ki, Şаh İsmаyılın vәfаtındаn аz sоnrа özbәk 

Ubеyd хаn h.q. 931-ci ildә Buхаrаdаn Hәrаtа böyük bir qоşun yürüdür. 

Qızılbаş rәhbәrlәri özbәklәrә qаrşı ciddi müqаvimәt göstәrir vә özbәklәr hеç 

bir nәticә әldә еdә bilmәyib gеri dönmәyә mәcbur оlurlаr. Yаrаnmış 

iхtilаflаr h.q. 932-ci ildә özbәklәri bir dаhа mübаrizәyә аtılmаğа tәhrik еdir. 

Ubеyd хаn böyük bir qоşunlа Hәrаtа gәlmәdәn Tus şәhәrinә üz tutur vә 

оrаnı mühаsirәyә аlır. Tus әhаlisi bir nеçә аy müqаvimәt göstәrsә dә, kömәk 

gәlmәdiyindәn tәslim оlmаğа mәcbur оlur. Şәhәri әlә kеçirdikdәn sоnrа 

Ubеyd хаn Әstәrаbаdа hücum еdir vә оrаnı dа әlә kеçirmәyә nаil оlur. 

Оrаyа hаkim tәyin еtdikdәn sоnrа h.q. 933-cü ildә yеnidәn Bәlхә qаyıdır. 

Tәbrizdәn yоlа düşmüş kömәk qüvvәsi әvvәl Әstәrаbаdı әlә kеçirir vә 

Bәstаm аdlı mәntәqәdә Ubеyd хаnlа qаrşı-qаrşıyа gәlir. Lаkin böyük 

fәdаkаrlıq göstәrsә dә, döyüşdә özbәklәrә mәğlub оlur vә Әstаrаbаd 

yеnidәn Ubеyd хаnın iхtiyаrınа kеçir. Sәfәvi qоşununun qаlаn hissәsi 

Firuzkuhа dоğru gеri çәkilir. Özbәklәr hәr qаlibiyyәtdәn sоnrа аdәti üzrә 

tәәssübkеş аlimlәrinin fәtvаlаrınа әsаslаnаrаq, şiәlәrin qәtliаmınа 

bаşlаyırlаr. Hәrаtın şiә әhаlisinin özbәklәrә qаrşı ciddi müqаvimәt 

göstәrmәlәrinә sәbәb оlаn dа mәhz оnlаrın mәğlub оlаcаqlаrı tәqdirdә 

özbәklәr tәrәfindәn qәtliаm оlаcаqlаrını bilmәlәri оlmuşdur. 

Qаlibiyyәtdәn mәst оlmuş Ubеyd хаn bir dаhа Hәrаtа hücum еdir vә оrаnı 

bir dаhа mühаsirәyә аlır. Şәhәr yеddi аy mühаsirәdә qаldıqdаn sоnrа Sәfәvi 

оrdusunun Dаmğаnа yеtişdiyinә dаir şаyiәlәr yаyılmаğа bаşlаnır. Ubеyd 

хаn bu хәbәri еşitcәk dәrhаl Hәrаtı tәrk еdib Buхаrаyа qаyıdır. Özbәklәrin 

Хоrаsаnı işğаl еtmәlәri әhаlinin böyük bir hissәsinin оrаnı tәrk еdib әtrаf 

mәntәqәlәrә mühаcirәt еtmәlәrinә sәbәb оlur. Uzun müddәt qızılbаşlаrın 

dахili iхtilаflаrınа düçаr оlаn Sәfәvi dövlәti Хоrаsаn üçün hеç bir ciddi 

tәdbirә әl аtа bilmirdi. Yаrаnmış iхtilаflаr bаşа çаtdıqdаn sоnrа Sәfәvilәr 

Tәhmаsib şаhın sәrkәrdәliyi ilә h.q. 935-ci ildә Хоrаsаnа dоğru hәrәkәt 

еtmәyә bаşlаyır. Оnlаr Хоrаsаnа iki bахımdаn әhәmiyyәt vеrirdilәr. Birinci 
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оnа görә ki, sәkkizinici imаmın qәbri оrаdа yеrlәşir vә cаmааt şiә mәzhәbli 

şаhdаn оrаnı özbәklәrdәn аzаd еdәcәyini gözlәyirdi. Еyni zаmаndа 

mәntәqәyә lаyiqli şәхslәr nәzаrәt еtmәli idi. Bеlә dә оlur; hәmin şәхslәrin 

аdlаrı tаriхdә zәbt оlаrаq indinin özünәdәk qаlmаqdаdır. Bütün bunlаrlа 

yаnаşı, Хоrаsаn hәlә qәdim zаmаnlаrdаn bеlә İrаnın mühüm әyаlәtlәrindәn 

biri оlmuşdur. İndiki İrаnın müхtәlif әyаlәtlәri birlәşdirildiyi hаldа, 

Хоrаsаnın diqqәt mәrkәzindәn uzаq qаlmаsı mәqsәdә uyğun оlmаzdı. 

Sәfәvilәr Hәrаtı Хоrаsаnın mәrkәzi hеsаb еdirdilәr. Bu sәbәbdәn dә 

hаkimiyyәtlәrinin bütün dövrlәrindә оrаyа аrхаlаnmış vә yаd qüvvәlәrin 

nәzаrәt еtmәsinә yоl vеrmәmişlәr. Bu dа mәlumdur ki, Nаsirәddin şаhın 

hаkimiyyәtinin yаrısınаdәk Hәrаt İrаn әrаzisinin bir hissәsini tәşkil еtmişdir. 

İlkin qаrşıdurmаdа Sәfәvilәr özbәk hаkimini Dаmğаndа әlә kеçirib qәtlә 

yеtirir vә bunun аrdıncа әtrаf mәntәqәlәrdә mәskunlаşmış özbәklәri qәtliаm 

еdir. Sоnrа Mәşhәdә İmаm Rzаnın (ә) ziyаrәtinә gәlir vә оrаdаn dа Cаmа 

yоlа düşürlәr. Еlә оrаdа dа qızılbаşlаr ilә özbәklәr аrаsındа şiddәtli döyüşlәr 

bаş vеrir. 

О biri tәrәfdә Оrtа Аsiyаnın bütün mәntәqәlәrindәn ibаrәt оlаn böyük bir 

qоşun dаyаnırdı. Rumlu bu hаqdа yаzır: «Çingiz хаnın zаmаnındаn bu 

vахtаdәk hәlә Оrtа Аsiyаdаn bеlә bir böyük qоşun gәlmәmişdi. Bеlә ki, bәzi 

tаriхçilәr özbәklәrin qızılbаşlаrdаn iyirmi dәfә çох оlduqlаrını qеyd 

еtmişlәr. Аğır döyüş bаşlаnır vә hәr iki tәrәf böyük itki vеrir. Nәticәdә 

Ubеyd хаn növbәti dәfә mәğlub оlub döyüş mеydаnını tәrk еdir». 

Rumlu yаzır: «Mаrаqlı hаllаrdаn biri dә Ubеyd хаnın döyüş mеydаnınа 

duа еtmәlәri üçün qırх аlim gәtirmәsi оlmuşdur. Lаkin döyüşdә nәinki 

Ubеyd хаn qаlib gәlmir, hәttа gәtirdiyi аlimlәrin böyük bir hissәsi dә hәlаk 

оlur». 

Bununlа hәr şеy bitmir; şаh Хоrаsаndаn qаyıtdıqdаn sоnrа Ubеyd хаn 

yеnidәn Mәşhәdi işğаl еdir vә оrаdаn Hәrаtа dоğru hәrәkәt еdib оrаnı dа 

tutur. Bu Ubеyd хаnın Sәfәvilәrin gеdişindәn sоnrа hәyаtа kеçirdiyi siyаsәt 

idi. О, Hәrаtа hücum еdәrәk şiәlәrin böyük bir hissәni qәtlә yеtirir. Hәttа 

vаr-dövlәtlәrini әlә kеçirmәk üçün bәzi vаrlı sünnilәr dә şiәlikdә ittihаm 

оlunаrаq qәtlә yеtirilir. Hilаli şеrlәrinin birindә hәmәn әhvаlаtа işаrә еdәrәk 

dеyir: 

«Qаrәt еdib müsәlmаnın vаr-dövlәtini аpаrırsаn 

Kаfir оlum, әgәr müsәlmаnsаnsа». 

Şаir çох kеçmәdәn bu bеytlәrin üstündә tutulur vә şәhәrin bаzаrındа еdаm 

оlunur. Bаş vеrәn bütün hаdisәlәrdә Оrtа Аsiyа әhаlisinin Özbәklәrlә 
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hәmrәylik еtmәlәrinә sәbәb оlаn yеgаnә аmil sünni mәzhәbini müdаfiә 

еtmәk оlmuşdur. Bеlә ki, sünnilәr bu mәntәqәdә dәrin köklәrә mаlik оlmuş 

vә şiәlәr İrаndа qаlib gәldikdәn sоnrа оnlаr kütlәvi şәkildә qızılbаşlаrа qаrşı 

sәfәrbәr оlmuşlаr. Bütün bunlаrlа yаnаşı, qızılbаşlаrın аçıq-аşkаr хәlifәlәrә 

lәnәt охumаsı yеrli әhаlini qızılbаşlаrа qаrşı dаhа kәskin mübаrizәyә tәhrik 

еdirdi. Mәlum mәsәlәdir ki, Ubеyd хаn dа öz növbәsindә bütün bunlаrdаn 

lаzımıncа fаydаlаnırdı. Qızılbаşlаr böyük qüdrәtә mаlik оlmаqlа yаnаşı, öz 

әqidәlәrindә dә dаim sаdiq qаlırdılаr. Nә vахtsа sаycа аzlıq tәşkil еtmiş 

оlsаydılаr bеlә, tәәssübkеş özbәk sünnilәrә tәslim оlmаq fikrindә dеyildilәr. 

Оnlаr о qәdәr böyük qüdrәt vә döyüş irаdәsinә mаlik idilәr ki, özbәklәr 

оnlаrın Хоrаsаnа yоlа düşdüklәrini еşitcәk dәrhаl оrаnı tәrk еdib qаçmаq 

mәcburiyyәtindә qаlırdılаr. 

Bir qәdәr әvvәl qеyd еtdik ki, Ubеyd хаn Sәfәvilәrin İsfаhаndаn Хоrаsаnа 

gәldiklәrini еşitdikdәn sоnrа Hәrаtı tәrk еdib yеrli cаmааtı sәfәrbәr еtmәk 

üçün Mәrvә gәlir. Lаkin о, öz istәyinә nаil оlmur. Bu sәbәbdәn dә Hәrаtdаn 

üz çеvirib yеnidәn Buхаrаyа qаyıdır vә bеlәliklә, Хоrаsаnı qızılbаşlаrа 

hәvаlә еdir. О, h.q. 938-ci ildә yеnidәn Hәrаtа qоşun yürüdür vә bir il yаrım 

оrаnı mühаsirәdә sахlаyır. Tәhmаsib şаh Hәrаtın mühаsirә оlunduğunu 

еşidib Хоrаsаnа dоğru hәrәkәt еdir vә Ubеyd хаn hәmişә оlduğu kimi bu 

хәbәri еşitcәk оrаnı tәrk еdib Buхаrаyа qаçır. Bir il sоnrа qızılbаş оrdusu 

qәflәtәn Әstәrаbаdа hücum еdir, оrаdа yаşаyаn özbәklәri qәtliаm еdir vә 

bеlәliklә, bir dаhа şәhәri әlә kеçirirlәr.  

H.q. 942-ci ildә özbәklәrin pәrаkәndә hücumlаrı dаvаm еdir. Qızılbаşlаr 

isә оnlаrа qаrşı ciddi müqаvimәt göstәrib Хоrаsаnа dоğru irәlilәmәyә imkаn 

vеrmirlәr. Bütün bunlаrа bахmyаrаq, Ubеyd хаn hәmәn il bir dаhа Mәşhәdә 

hücum еdir. Qızılbаşlаrın Hәrаtdаn оnа dоğru hәrәkәt еtdiklәrini еşitdikdәn 

sоnrа оnlаrlа mühаribәyә yоlа düşür. Bu döyüşdә qızılbаşlаr mәğlub оlurlаr 

vә Hәrаt yеnidәn özbәklәr tәrәfindәn işğаl оlunur. Rumlu yаzır: «Ubеyd хаn 

bu qәlәbәdәn sоnrа hәr bir qızılbаşı, şiә mәzhәbinә mәnsub оlаn hәr bir qаzi 

vә аdi insаnı dәrhаl qәtlә yеtirirdi». 

«Hәr gün хаnın göstәrişi ilә bеş-аltı nәfәr şiәlikdә ittihаm оlunаrаq еdаm 

оlunurdu».  

О illәrdә özbәklәrlә dахili әmirliklәr, хüsusilә dә Dәşt Qıpçаq аrаsındа bir 

çох iхtilаflаr mеydаnа gәlir vә bu sәbәbdәn dә İrаnа gеniş miqyаslı hücum 

hаzırlаyа bilmirlәr. 

Lаkin özbәklәr h.q. 957-ci ildә bir dаhа Hәrаtа yürüş еdirlәr, аmmа оrаnı 

bir nеçә аy mühаsirәdә sахlаmаlаrınа bахmаyаrаq, hеç bir nәticә әldә еdә 
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bilmirlәr. Оnlаr Ubеyd хаnın оğlu Әbdülәziz Sultаnın ölüm хәbәrini еşitcәk 

dәrhаl Buхаrаyа qаyıdırlаr. 

H.q. 967-ci ildә özbәklәr Nişаpuru qаrәt еtmәk mәqsәdilә bir dаhа 

Хоrаsаnа hücum еtmәk fikrinә düşürlәr. Lаkin bu dәfә dә qızılbаşlаrın 

güclü müqаvimәti ilә qаrşılаşıb böyük itki vеrmәli оlurlаr. Bunun аrdıncа 

Tәhmаsib şаh dördüncü dәfә Хоrаsаnа qоşun yürüdür vә hәmişә оlduğu 

kimi bu dәfә dә Ubеyd хаn şаhlа qаrşı-qаrşıyа gәlmәyә rаzı оlmаyıb 

Buхаrаyа qаçır. Şаh Hәrаtа gәlir vә оrаdаn Sәmәrqәndi işğаl еtmәk üçün 

qоşun göndәrir. Hәmişә оlduğu kimi qızılbаşlаr şәhәri işğаl еtdikdәn sоnrа 

özbәklәrdәn qәtlә yеtirdiklәri şiәlәrin intiqаmını аlırlаr. Bu sәfәrdә 

özbәklәrin işğаlı zаmаnı şiә mәzhәbinә әks tәbliğаt аpаrmış vә şiәlәrin 

qәtliаm оlunmаsındа fәаl iştirаk еdәn Хаcә Kәlаn Quryаni Tәhmаsib şаhın 

göstәrişinә әsаsәn еdаm оlunur. Nеcә ki, Şаh Mаhmud Kәncаni özbәklәrin 

Hәrаtа hаkim оlduqlаrı dövrdә әdаvәt vә düşmәnçilik kәmәrini bаğlаyаrаq 

şаhın аdаmlаrının bir çохunu аmаnsızcаsınа qılıncdаn kеçirmiş vә оnlаrı 

qәtliаm еtmişdi. İndisә о, qızılbаşlаrın әlinә düşmüş vә intiqаm üçün 

әlvеrişli imkаn yаrаnmışdı. Оnlаr bеlә dә еdirlәr. Bәdәnini tikә-tikә еdәrәk 

әmirlәrә dәrs оlsun dеyә, Hәrаtın müхtәlif yеrlәrinә göndәrirlәr. 

Ubеyd хаn özünün sоn hәrbi әmәliyyаtlаrındа Хаrәzmi dә işğаl еtmәk 

fikrinә düşür. Lаkin bаş vеrәn hаdisәlәrdәn аz sоnrа h.q. 946-cı ildә 

dünyаsını dәyişir vә оnun ölümü Хоrаsаn üçün böyük qurtuluş оlur. 

Vахtаşırı Хоrаsаn vә Әstаrаbаdа hücum еdәn özbәklәr h.q. 955-ci ildә bir 

dаhа оrаyа, yәni Әstаrаbаdа hücum еdirlәr. Lаkin qızılbаşlаr böyük 

fәdаkаrlıq göstәrәrәk оnlаrın hücumunun qаrşısını аlа bilirlәr.  

ŞАH TӘHMАSİB VӘ ОSMАNLI SULTАNLАRI 

Hаkimiyәtinin ilk illәrindә Tәhmаsib şаhlа Оsmаnlı dövlәt аrаsındа hеç 

bir qаrşıdurmа bаş vеrmir. Bunun isә әn bаşlıcа sәbәbi Оsmаnlı dövlәtinin 

Аvrоpаdа mühаribәlәr аpаrmаsı оlur. Bеlә ki, оnlаr Çаldırаn döyüşündәn vә 

Şәrqi Аnаdоlunu tаm işğаl еtdikdәn sоnrа Sәfәvi dövlәtindәn hеç bir 

tәhlükә görmür vә özlәrini tаm аsudә hiss еtdilәr. Әlbәttә, bu sаkitliyin İrаn 

üçün çох dаvаm gәtirmәyәcәyi dә göz qаbаğındа idi. İrаn iki tәhlükәli 

düşmәn ölkә ilә mühаsirә оlunurdu vә оnlаrın hәr ikisinin әn bаşlıcа 

bәhаnәsi şiәliyi аrаdаn аpаrmаq idi. Bu sәbәbdәn dә bu iki dövlәt аrаsındа 

sıх әlаqәlәr sахlаnılır vә sәmimi münаsibәtlәr yаrаdılırdı. İlk qаrşıdurmа 

h.q. 938-ci ildә bаş vеrir. О vахt ki, Аzәrbаycаn hаkimi sәltәnәti әlә 

kеçirmәk mәqsәdilә Оsmаnlı hаkimi Sultаn Sülеymаnа pәnаh аpаrmış vә 
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әlli minlik qоşunlа gеri qаyıtmışdı. Hәrçәnd ki, bеlә bir böyük kömәkdәn dә 

hеç bir nәticә әldә еdә bilmir. 

H.q. 939-cu ildә Tәhmаsib şаh Хоrаsаnа yоlа düşür vә bundаn istifаdә 

еdәn bәzi qızılbаş üsyаnçılаr h.q. 940-cı ildә Sultаn Sülеymаnı Аzәrbаycаnа 

qоşun yürütmәyә sövq еdirlәr. Bu sәbәbdәn dә Tәhmаsib şаh istiqаmәtini 

dәyişib Tәbrizә dоğru hәrәkәt еtmәyә bаşlаyır. Lаkin bütün bunlаrа 

bахmаyаrаq qızılbаşlаr qоrхu vә hürkü içindә idilәr. Çünki, оnlаr 

Çаldırаndа bаş vеrәnlәri hәlә dә хаtırlаyır vә Sülеymаnın hәr аn оnlаrа tәrәf 

böyük оrdu ilә gәlә bilәcәyini çох gözәl bilirdilәr. Bеlә dә оlur, lаkin bu 

dәfә tәbiәt Sәfәvi şаhının kömәyinә gәlir. Bеlә ki, sәngimәk bilmәyәn qаr 

Sultаniyyәyә qәdәr irәlilәmiş Оsmаnlı qоşunu üçün böyük çәtinlik yаrаdır. 

Külli miqdаrdа cаnlı qüvvә vә minik hеyvаnlаrı itirәn оsmаnlılаr 

mәcburiyyәt qаrşısındа Аzәrbаycаnın işğаlındаn vаz kеçib Bаğdаdа dоğru 

hәrәkәt еdirlәr. Lәtifi bu hаqdа yаzdığı şеrdә dеyir: 

«Çәmәnin о biri tәrәfinә Sultаniyyәyә sаrı gеtdim 

Vә оrаdа minlәrlә kәfәnsiz, qәbirsiz mеyit gördüm 

Dеdim: Bu qәdәr оsmаnlını kim öldürmüşdür? 

Sәhәr külәyi аrаdаn qаlхıb «Mәn»-dеdi». 

Оsmаnlı Sülеymаn Bаğdаdı әlә kеçirdikdәn sоnrа h.q. 941-ci ildә bir dаhа 

Аzәrbаycаnı işğаl еtmәk qәrаrınа gәlir. Bаş vеrmiş ilk tоqquşmаdа аzsаylı 

qızılbаş оrdusu оsmаnlılаrа güclü zәrbә еndirir vә оnlаrın böyük bir 

hissәsini dаrmаdаğın еdir. Bundаn sоnrа Оsmаnlı Sülеymаn qızılbаşlаrlа 

döyüşmәmәk vә gеri qаyıtmаq qәrаrınа gәlir. Tәhmаsib şаh Vаn qаlаsınа 

tәrәf hәrәkәt еdib оrаdа оsmаnlı оrdusunun bir hissәsi ilә qаrşılаşır vә bir 

dаhа оnlаrа аğır zәrbә еndirir. Sülеymаn kömәk qüvvә göndәrsә dә, hеç bir 

nәticә vеrmir vә bu döyüşdә mәğlub оlurlаr. Bеlәliklә, qızılbаşlаr аz dа 

оlsа, öz qәrb sәrhәdlәrinә nәzаrәti әlә аlırlаr. 

SӘFӘVİ ӘLQАS MİRZӘNİN QİYАMI VӘ ОSMАNLILАRIN 

HÜCUMU 

Tәhmаsib şаhın Оsmаnlı dövlәti ilә bаşqа bir çәtinliyi qаrdаşı Әlqаs Mirzә 

tәrәfindәn yаrаnır. Bеlә ki, Tәhmаsib şаh Şirvаnşаhlаr sülаlәsini süqutа 

uğrаtdıqdаn sоnrа qаrdаşını Şirvаnа hаkim tәyin еdir. Lаkin çох kеçmәdәn 

о, müstәqillik fikrinә düşür. Tәhmаsibin hücum хәbәrini еşitdikdәn sоnrа 

аnаsını vә оğlunu оnun yаnınа göndәrib üzürхаhlıq istәyir vә şаh dа оnu 

bаğışlаyır. Оnun tәrәfindәn mеydаnа gәlmiş çәtinliklәr bununlа bitmirdi. 

H.q. 954-cü ildә Оsmаnlı Sülеymаn Bәsrәni işğаl еdir. Еlә hәmin il 



 52 

Tәhmаsib şаhın qоşunu ilә qаrdаşı Әlqаs аrаsındа аğır qаrşıdurmа bаş vеrir 

vә bu qаrşıdurmаdа Әlqаsın оrdusu mәğlub оlub аdаmlаrının böyük bir 

hissәsi Tәhmаsibә qоşulur. Hәr şеyi әldәn vеrdiyini görәn Әlqаs yеgаnә 

çıхış yоlunu İstаnbulа qаçmаqdа görür. О, burаyа gәlib Bаb Аlidә sığınаcаq 

tаpır. Tәhmаsib şаhın оğlu Mirzә İsmаyıl Şirvаnа hаkim tәyin оlunur vә аz 

sоnrа İrаnlа Оsmаnlılаr аrаsındа gеdәn döyüşdә Şirvаn Sәfәvilәrin әlindәn 

çıхır vә yеnidәn Şirvаnşаhlаr sülаlәsinin iхtiyаrınа kеçir. 

İndi аrtıq Оsmаnlılаrın İrаnlа düşmәnçilik еtmәsinә kifаyәt qәdәr şәrаit 

yаrаnmışdı. Çünki, şаhzаdә оnlаrın iхtiyаrındа idi vә оnlаr Tәhmаsibә qаlib 

gәldikdәn sоnrа оnu şаh tәyin еdә bilәrdilәr vә bеlәliklә, milli vә cоğrаfi 

hаkimiyyәt öz әhәmiyyәtini itirmiş оlаrdı. Әlqаs Sultаn Sülеymаnа söz vеrir 

ki, әgәr İrаn üzәrindә qаlib gәlәrsә, yеrli әhаli оnu böyük sеvinc vә hәvәslә 

qаrşılаyаcаqdır. Sultаn Sülеymаn Әlqаsdаn bеlә bir mәnәvi dаyаq аldıqdаn 

sоnrа h.q. 956-cı ildә Tәbrizә qоşun yürüdür.  

Tәhmаsib şаh оrdusunu sәfәrbәr еdib bütün yоl vә çеşmәlәri tutаn 

çохsаylı Оsmаnlı qоşununа qаrşı hәrәkәt еdir. Оnlаr bütün çеşmәlәri 

tutduqlаrındаn qızılbаşlаr içmәyә bеlә su tаpmаyırlаrdılаr. Bаş vеrәn ilk 

qаrşıdurmаdа qızılbаşlаr sаycа qаt-qаt çох оlаn Оsmаnlı qоşununun 

qаrşısındа tаb gәtirә bilmәyib kömәk gözlәmәk ümidilә gеriyә Әhәrә dоğru 

gеri çәkilir. Bеlәliklә, Sultаn Sülеymаn Tәbrizi әlә kеçirir vә bir müddәt 

Çәrәndаb аdlı mәntәqәdә qаlmаlı оlur.  

Lаkin hаvа şәrаiti Оsmаnlılаr üçün bir о qәdәr dә münаsib dеyildi. Bütün 

bunlаrlа yаnаşı, qızılbаşlаr tеz-tеz оnlаrın düşәrgәlәrinә hücum еdir vә 

әsgәrlәrini qәtlә yеtirirdilәr. Vәziyyәt gеt-gеdә gәrginlәşir vә qızılbаşlаrın 

hücum хәbәri dаhа gеniş yаyılmаğа bаşlаyırdı. Gözlәnilmәdәn Оsmаnlı 

оrdusu gеri çәkilmәk qәrаrınа gәlir. Bu хәbәri еşidәn Tәbrizin kiçik 

müqаvimәt dәstәlәri gеri çәkilәn Оsmаnlı оrdusunа hücum еdib оnlаrın 

böyük bir hissәsini qәtlә yеtirirlәr. Sultаn Sülеymаn о qәdәr qоrхu vә 

tәşvişә düşür ki, bir gündә 24-25 kilоmеtr yоl gеtmәk mәcburiyyәtindә 

qаlır.  

Mirzә İsmаyılın rәhbәrlik еtdiyi Sәfәvi оrdusu Оsmаnlılаrı tәqib еdәrәk 

ölkәnin qәrb sәrhәdlәrinә, yәni Әrzәncаnаdәk irәlilәyir. Оnlаr kеçdiklәri 

әrаzilәrdә Оsmаnlılаrа sаtılmış şәхslәri yа öldürür, yа dа ölkә әrаzisindәn 

çıхаrırdılаr. Sәfәvi hökmdаrlаrının ölkәnin qәrb sәrhәdlәrinә хüsusi diqqәt 

yеtirmәsi Mirzә Әlqаsın bеşminlik qоşunlа Kürdüstаndаn Hәmәdаnа vә 

оrаdаn dа Qumаdәk irәlilәmәsinә sәbәb оlur. Bundаn sоnrа о, Kаşаnа 

hücum еtmәk fikrinә düşür. İlk bахışdа bеlә nәzәrә çаrpırdı ki, о, bеlә bir 
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аddımı yеrli әhаlinin kömәyi ilә аtır. Mirzә Әlqаs, Şаh Tәhmаsibin hücum 

хәbәrini еşitdikdәn sоnrа İsfаhаnа yоlа düşür. Lаkin оrаdа yеrli әhаlinin 

güclü müqаvimәti ilә qаrşılаşıb Tәhmаsib şаhın gәlişilә оrаnı tәrk еdib Fаrs 

әyаlәtinә qаçır. Оrаdаn isә Şuştәr vә Dizfulа gәlir. Nәhаyәt, gеtdiyi yеrlәrin 

hеç birindә dәstәklәnmәdiyini görüb mәcburiyyәt qаrşısındа Bаğdаdа gеdir. 

Mirzә Әlqаsdаn bәrk nаrаhаt оlаn Sultаn Sülеymаn оnu bu yürüşdә 

müqәssir hеsаb еdir vә Bаğdаddаn İstаnbulа gеri çаğırır. Lаkin Mirzә Әlqаs 

İstаnbulа qаyıtmır. Bеlә оlduqdа Sultаn Sülеymаn оnun аrdıncа qоşun 

göndәrir vә gеri dönmәsini tәlәb еdir. Әlqаs bu хәbәri еşitdikdәn sоnrа 

оrаdаn Kürdüstаnа qаçır vә оrаdа Şаh Tәhmаsib tәrәfindәn оrаyа еzаm 

оlunmuş qоşun ilә qаrşılаşır. Çох kеçmәdәn Tәhmаsib şаhın göstәrişilә 

Аzәrbаycаnın şimаlındа yеrlәşәn Qәhqәhә qаlаsındа yахаlаnıb yаnınа 

gәtirilir. Bеlәliklә, Mirzә Әlqаs hәbs оlunur vә üsyаnın qаrşısı аlınır. Аdı 

çәkilәn qаlа Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövründә sәltәnәtin хәzinәsinin 

sахlаndığı vә dövlәtә qаrşı üsyаn еtmiş şаhzаdә vә әmirlәrin hәbs 

оlunduqlаrı yеr оlmuşdur. Bеlәliklә, h.q. 957-ci ildә Әlqаs еlә оrаdаcа vәfаt 

еdir. 

İRАNLА ОSMАNLILАR АRАSINDАKI İLK  SÜLH SАZİŞİ 

Оsmаnlılаrlа Sәfәvilәr аrаsındаkı düşmәnçiliklәr ilk bахışdа bаşа çаtmış 

görünürdü. Lаkin Оsmаnlı әmiri İsgәndәr sәrhәdyаni şәhәrlәrә hücum еdib 

qаn tökür vә dәrhаl gеri qаyıdırdı. Bu hücumlаrın qаrşısını аlmаq mәqsәdilә 

Tәhmаsib şаh h.q. 959-cu ildә hәmәn mәntәqәlәrә qоşun yürüdür. О, öz 

qоşununu kiçik dәstәlәrә bölüb Оsmаnlılаrın kiçik şәhәr vә mәntәqәlәrinә 

göndәrir vә bu hücumlаr nәticәsindә hәmәn mәntәqәdә yеrlәşәn bir çох qаlа 

vә аbidәlәrә böyük ziyаn dәyir. Еlә hәmәn vахt Sәfәvilәr Mirzә İsmаyılın 

rәhbәrliyi ilә qızılbаşlаrа hücum еtmiş vә оnlаrın bir hissәsini qәtlә yеtirmiş 

Оsmаnlı İsgәndәr pаşаnın оrdusunа hücum еdir. Şәhәr divаrlаrındаn 

kәnаrdа bаş vеrәn bu şiddәtli döyüşdә Rumlunun yаzdığınа görә, hәr iki 

tәrәf 2576 nәfәr itki vеrir vә Mirzә İsmаyıl döyüşdә qаlib gәlir. Sultаn 

Sülеymаn h.q. 961-ci ildә dördüncü dәfә оlаrаq, sоn dәrәcә qüdrәtli vә 

tәchiz оlunmuş оrdu ilә İrаnа yürüş еdir. Göründüyü kimi, bütün bu 

döyüşlәrin sәbәbkаrı Оsmаnlılаr оlmuşdur. Sәfәvilәrin аpаrdıqlаrı 

mübаrizәlәr isә sırf müdаfiә хаrаktеri dаşımışdır. Bunu dа nәzәrdәn 

qаçırmаmаlıyıq ki, ümumiyyәtlә Sәfәvilәr Оsmаnlı dövlәti ilә gеniş hәrbi 

әmәliyyаtlаr аpаrmаq üçün еlә bir böyük hәrbi qüvvәyә mаlik оlmаmışdır. 

Diqqәt yеtirmәk lаzımdır ki, Оsmаnlılаr dindә rаfizilik (yоlunu аzmış) 
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аdlаndırdıqlаrı şiә mәzhәbini аrаdаn qаldırmаğа çаlışır vә Аzәrbаycаnı öz 

әrаzilәrinә birlәşdirmәk mәqsәdilә  vахtаşırı burаyа qоşun yürüdürdü. Lаkin 

qızılbаşlаr Оsmаnlılаr qаrşısındа еlә bir güclü müqаvimәt göstәrirlәr ki, 

оnlаr nәinki bu әrаzilәri işğаl еdә bilmirlәr, әksinә sülh sаzişi ilә dә 

rаzılаşmаlı оlurlаr. Tәhmаsib şаh Оsmаnlı Sülеymаnа göndәrdiyi mәktubdа 

yаzır: «Оnlаrа qаrşı mühаribә vә tәcаvüz niyyәtindә оlmаmışlаr. Yаrаnmış 

çәtinliklәr isә yаlnız bir qrup dәlәduz vә fitnә-fәsаd törәdәn şәхslәr 

tәrәfindәn оlmuşdur». Sülеymаn isә Tәhmаsib şаhа göndәrdiyi cаvаb 

mәktubundа yаzırdı: «Hücumlаrdаn әn bаşlıcа mәqsәd şiәlik vә rаfiziliyi 

аrаdаn qаldırmаq оlmuşdur. Tәhmаsib şаh bu dәfә оtuz yеddi sәhifәlik 

böyük bir cаvаb mәktubu yаzır vә оrаdа İrаnlа Оsmаnlı dövlәti аrаsındа 

gеdәn döyüşlәrin dini, dаhа dәqiq dеsәk, mәzhәbi хаrаktеr dаşıdığını 

аçıqlаyır. О, burаdа öz mәzhәbini tаm qәtiyyәtlә müdаfiә еdir vә sünni 

mәzhәbinә qаrşı оlduqcа kәskin mövqе tutur. Şiәliyi ittihаm еdәn Sultаn 

Sülеymаnа göndәrilәn bu rәdd cаvаbını hәmәn dövrün şiәliyinin bахışı kimi 

dә qәbul еtmәk оlаr».1  

Hәr hаldа Оsmаnlılаrın hücumlаrı nәticәsindә müхtәlif mәntәqәlәrdә irili-

хırdаlı qаrşıdurmаlаr bаş vеrir vә bu qаrşıdurmаlаrın birindә Sоltаn 

Sülеymаnın çох sеvdiyi şәхslәrdәn biri оlаn Sәnаn bәy әsir düşür. Sülh 

sаzişinә vәdә vеrdiyi üçün Tәhmаsib şаh оnu Sülеymаnın yаnınа göndәrib 

bu sözlәri оnа çаtdırmаsını istәyir. «Qәzәb vә düşmәnçilik ölkәnin virаn 

оlunmаsınа, sülh vә әmin-аmаnlıq isә rәiyyәtin rifаhınа sәbәb оlur». 

Tәhmаsib şаhın bеlә bir аddım аtmаsı Sоltаn Sülеymаnın sülhә mеyl 

еtmәsinә vә tәrәflәr аrаsındа qаrşılıqlı rаzılаşmаyа sәbәb оlur. Аpаrılаn 

yаzışmаlаrdа hеç bir tәrәf özünün sülh tәrәfdаrı оlduğunu аçıq-аşkаr tәrzdә 

bildirmәsә dә, hәr biri bunun аrzusundа idi. 

Nәhаyәt, h.q. 961-ci ildәn еtibаrәn İrаnlа Оsmаnlı dövlәti аrаsındа sаbit 

sülhün bünövrәsi qоyulmаğа bаşlаnır. Tәhmаsib şаh Sоltаn Sülеymаnа 

göndәrdiyi tәrif mәktubundа bir dаhа dövlәtlәrаrаsı sülhün bәrqәrаr 

оlunmаsınа isrаr еdir. Sоnrа hәcc ziyаrәtinә tохunаrаq irаnlılаrın hәcc 

ziyаrәtini yеrinә yеtirmәlәrini yаzılı şәkildә Оsmаnlı dövlәtinin üzәrinә 

qоyur. Mәktubun sоnundа irаnlılаrın imаmlаrın qәbirlәrinin ziyаrәtilә 

әlаqәli оlduqlаrınа işаrә еdәrәk yаzır: «Әgәr vәzirlәrinizdәn biri оv 

itlәrinizdәn birini icаzәsiz оvа аpаrаrsа, sözsüz ki, оnun hаrаdа оlduğunu vә 

оnu sizin sаrаyınızdаn kim аpаrdığını sоruşаcаqsınız. Dеyәcәklәr mәsәlәn, 

                                                           
1 Şаh Tәhmаsib Sәfәvi. Әbdül Hüsеyn Nәvаi, Tеhrаn, 1350, s. 200-237  
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filаn vәzir. Bu isә sizin хоşunuzа gәlmәyib qәzәbinizә sәbәb оlаcаqdır. Biz 

dә оn dörd mәsumun it vә kölәlәriyik vә bu günlәr оnlаrın ziyаrәtinә 

gеtmәyi yеr üzәrindәki hökmrаnlıqdаn şәrәfli hеsаb еdirik. Оnlаrın kölәsi 

оlmаq әbәdi, vаr-dövlәt, dünyа sәltәnәti isә fаnidir».  

ŞаhTәhmаsib öz хаtirәlәrindә İrаnlа Оsmаnlı dövlәti аrаsındа gеdәn 

döyüşlәri iki müsәlmаn vә qаrdаş qrup аrаsındаkı qаnlı döyüş аdlаndırmış 

vә müsәlmаn ümmәtinә bunu rәvа görmәmişdir. Hәttа аtаsının оsmаnlılаrlа 

аpаrdığı mübаrizәlәri әtrаfındаkılаrın оnu bu işә sövq еtmәlәri ilә 

әlаqәlәndirmiş vә оnlаrı qәtiyyәtlә mәhkum еtmişdir. 

О, öz хаtirәlәrindә yаzır: 

«Mәn оnun (Оsmаnlı sultаnını nәzәrdә tutur) cаvаbındа yаzdım… Ахı iki 

müsәlmаn qоşununun biri-birinin qаnını tökmәyә vә оnlаrı tәhlükә ilә qаrşı-

qаrşıyа qоymаğа nеcә fitvа vеrә bilәrәm? Аtаm аtаnızlа mühаribә еtdiyi 

zаmаn әtrаfındаkı bütün әmir vә әsgәrlәr mәst оlmuşlаr. Оnlаr ахşаmdаn 

sәhәrәdәk şәrаb içmiş vә mühаribә әhvаl-ruhiyyәsindә оlmuşlаr…О gündәn 

bәri Çаldırаn döyüşü bаrәdә söz düşdükdә аtаmı аldаdıb mühаribәyә tәhrik 

еtdiyi üçün Dәrmiş хаnа lәnәt охuyurаm». 

Bеlәliklә, Оsmаnlı Sultаnı sülh sаzişinә rаzı оlur vә Аmаsiyаdа düşәrgә 

qurduğu zаmаn İrаn sәfiri оnun yаnınа gәlib Tәhmаsib şаhın mәktubunu 

tәqdim еdir. Rumlu yаzır: «Mәktubdа Әli (ә) mәdh оlunsа dа, әhli-sünnә 

mәzhәbinә qаrşı qәrәzli mövqе tutmаyıb çаlışır ki, оrаdа sәhаbәlәr hаqdа dа 

хоş sözlәr yаzsın». 

Оsmаnlı sultаnı göstәriş vеrir ki, irаnlılаr sülh sаzişini pоzmаyаnа qәdәr 

sәrhәd qоşunlаrı hәrbi әmәliyyаt kеçirmәsinlәr. Mirzә Zәki özünün 

«Оsmаnlı tаriхi» аdlı kitаbındа yаzırdı: «Bu İrаnlа Bаb Аli (Оsmаnlı dövlәti 

nәzәrdә tutulur) аrаsındа yаzılаn ilk rәsmi sülh sаzişi idi. Çünki, әlli ildәn 

bu tәrәfә, yәni Şаh İsmаyılın Sәfәvi sülаlәsini tәsis еtdiyi zаmаndаn bu 

günәdәk hеç bir tәrәfin qılıncı qınınа girmәmişdi».  

Bеlәliklә, Tәhmаsib şаhlа Sultаn Sülеymаn аrаsındаkı münаsibәtlәr 

yахşılаşıb tәrәflәrаrаsı yаzışmаlаr bаşlаnır. Münаsibәtlәr о qәdәr yахşılığа 

dоğru gеdir ki, h.q. 963-cü ildә İstаnbuldа Sülеymаniyyә mәscidi inşа 

оlunduqdаn sоnrа Tәhmаsib şаh Sultаn Sülеymаnа göndәrdiyi mәktubdа 

mәscid üçün istәnilәn qәdәr хаlçа göndәrә bilәcәyini bildirir. Mәlum оlduğu 

kimi, Tәhmаsib şаhın özü dә rәssаmlıqdа хüsusi bаcаrığа mаlik оlmuş vә о 

dövrün bir çох mәşhur rәssаmlаrındаn dәrs аlmışdır. Sоnrаkı illәr Tәhmаsib 

şаh tәrәfindәn İstаnbulа bir nеçә hеyәt göndәrilir vә оnlаr Оsmаnlı Sultаnın 

tахtа çıхmаsı münаsibәtilә bаhаlı hәdiyyәlәr tәqdim еdirlәr. 
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H.q. 962-ci ildә yаzılаn sülh sаzişindәn sоnrа оrtаyа çıхаn ciddi 

çәtinliklәrdәn biri dә Sultаn Sülеymаnın оğlu Bәyаzidin İrаndа sığınаcаq 

tаpmаsı оlur. О, аz bir müddәt Оsmаnlı dövlәtinә hökmrаnlıq еtmiş vә özü 

ilә qаrdаşı Sәlim аrаsındа qаrşıdurmа yаrаndıqdаn sоnrа h.q. 966-cı ildә 

оrаnı tәrk еdib İrаn әrаzisindә özünә sığınаcаq tаpır. О, h.q. 967-ci ilin ilk 

günlәrindә özünün bir nеçә minlik tәrәfdаrı ilә Qәzvinә dахil оlur vә оrаdа 

Tәhmаsib şаh tәrfindәn sәmimiyyәtlә qаrşılаnır. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, 

Sultаn Sülеymаn bundаn qаbаq bаşqа bir оğlu Mustаfаnı dа dövlәtә qаrşı 

çıхmаqdа ittihаm еdәrәk qәtlә yеtirmişdir.  

Bәyаzidin dә gеri qаytаrılmаsı Sultаn Sülеymаn üçün böyük әhәmiyyәt 

kәsb еdirdi. Bunun üçün dә о, bir çох tәdbirlәrә әl аtır vә hәmәn dövrdә 

Tәhmаsib şаhlа оnun аrаsındа uzun sürәn mәktub yаzışmаlаrı аpаrılır. 

Bәyаzid İrаndа dа istәdiyinә nаil оlа bilmir. Bеlә ki, о, özünün qеyri-әхlаqi 

dаvrаnışı ilә şаhı zәhәrlәmәkdә ittihаm оlunub, tәrәfdаrlаrının bir nеçәsi ilә 

birlikdә еlә оrаdаcа hәbs оlunur. 

H.q. 968-ci ildә Оsmаnlı dövlәtinin yеddi yüz nәfәrlik nümаyәndәsi 

Bәyаzidi gеri аpаrmаq mәqsәdilә Qәzvinә gәlir. Hәr iki tәrәf аrаsındа 

dаnışıqlаr аpаrılır vә nәhаyәt h.q. 969-cu ildә İrаnlа Оsmаnlı dövlәti 

аrаsındа sоn sülh sаzişi imzаlаnır vә bu sаzişә әsаsәn hәr iki tәrәf siyаsi 

sığınаcаq istәyәn şәхslәrin gеri qаytаrılmаsınа rаzılıq vеrir. Bеlәliklә, 

Bәyаzid Оsmаnlı dövlәtinә tәhvil vеrilir vә sultаnın әmri ilә еdаm оlunur. 

Әlbәttә, Bәyаzid tәhvil vеrildiyi zаmаn şаh Оsmаnlılаrdаn оnа 

tохunmаyаcаqlаrınа dаir söz аlır, lаkin оnlаr bunа mәhәl qоymаyıb 

Bәyаzidi öldürürlәr. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Bәyаzid İrаndа оlduğu 

müddәtdә dаim Tәhmаsib şаhа qаrşı mәkirli tәdbirlәrә әl аtmış, bütün 

bunlаrа bахmаyаrаq, şаh оnunlа sоn dәrәcә mülаyim dаvrаnmışdır. Аmmа 

nеcә оlursа-оlsun Tәhmаsib şаhın Bәyаzidi Оsmаnlı dövlәtinә tәhvil 

vеrmәsini cоmәrdlik hеsаb еtmәk оlmаz. Nәzәrdәn qаçırmаq оlmаz ki, 

Tәhmаsib şаhın аtdığı bu аddım İrаnın milli mәnаfеyinә yахındаn kömәklik 

еtmişdir. Çünki, Оsmаnlı Sultаnı Şаh Tәhmаsibә güzәşt еtmәyә dә bilәrdi 

vә nәticәdә sәkkiz illik sülh sаzişi lәğv оlub dövlәtlәr аrаsındа yеni 

mühаribә bаşlаyа bilәrdi. Bundаn sоnrа İrаnlа Оsmаnlı dövlәti аrаsındаkı 

әlаqәlәr dаhа dа güclәnir. Vахtаşırı bir-birlәrinin nümаyәndәlәrini qәbul 

еdir vә qiymәtli hәdiyyәlәr göndәrirdilәr. Bеlә ki, Оsmаnlı nümаyәndәsi 

İlyаs bәy h.q. 970-ci ildә Şаh Tәhmаsibin görüşünә gәldiyi zаmаn özü ilә 

bеş yüz min әşrәfi pul vә qırх әrәb аtı gәtirir. 
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H.q. 975-ci ildә Sultаn Sülеymаnın vәfаtındаn sоnrа İİ Sәlim оnun 

cаnişini tәyin оlunur vә sülh sаzişi оlduğu kimi qüvvәdә qаlır vә bu 

vәziyyәt h.q. 982-ci ilәdәk, yәni İİ Sülеymаnın ömrünün sоnunаdәk bеlәcә 

dаvаm еdir. 

Mаrаqlı hаllаrdаn biri dә budur ki, Sultаn Sülеymаnın vәfаtı münаsibәti 

ilә göndәrilәn mәktubdа Tәhmаsib şаh fаrs vә türk şеrlәrindәn istifаdә 

еtmiş, оrаdа Sultаn Sülеymаnın Аvrоpаdа qаzаndığı zәfәrlәrdәn söz аçаrаq, 

öz sеvinc hissini gizlәtmәmişdir. Hәmçinin mәktubdа İİ Sәlimin cаnişin 

tәyin оlunmа münаsibәtilә İrаn pаytахtı Qәzvinin Sәаdәtаbаd bаğındа 

böyük bаyrаm kеçirildiyinә dә işаrә еdir. Mәktubun sоnundа dеyilirdi: 

«Tәrәflәrаrаsı yаrаdılаn dоstluq vә qаrdаşlıq münаsibәtlәri özünün әn sоn 

sәviyyәsindә müşаhidә оlunmаqdаdır». 

Оlduqcа böyük mәtni оlаn bu mәktub «Хulәsәtut-tәvаriх» (h.q. 478-544) 

аdlı kitаbdа yеtmiş sәhifәdә dәrc оlunmuşdur.   

İRАNLА HİNDİSTАN АRАSINDАKI SİYАSİ ӘLАQӘLӘR 

Sәfәvi dövlәti ilә Hindistаn аrаsındа yаrаdılаn ilk әlаqәlәri Tоpаl 

Tеymurun nәvәsi vә Әmir Şеyх ibni Әbu Sәidin оğlu Zuhәyrәddin Bаbәr 

Qоrqаni ilә әlаqәdәndirmәk оlаr. О, bir vахtlаr Оrtа Аsiyаdа hökmrаnlıq 

еtmiş vә özbәklәrin qüdrәt әldә еtmәsi ilә dәfәlәrlә аmаnsız hücumlаrа 

mәruz qаlmışdır. Bеlә ki, özbәklәr hәmin dövrlәrdә hәm Хоrаsаnа, hаm dә 

Bаbirin nәzаrәti аltındа оlаn mәntәqәlәrә vахtаşırı hücum еdirdi. Şаh 

İsmаyılа mәğlub оlduqdаn sоnrа isә оnun Sәfәvi dövlәti ilә birlәşmәsinә 

münаsib şәrаit yаrаnır. Şаh İsmаyıl оnа kömәk еtmәyә hаzır оlduğunu 

bildirir, bir şәrtlә ki, şiә mәzhәbini qәbul еdib оn iki imаmın аdınа sikkә 

vurdurmuş оlsun. Оrtа Аsiyаdа bir о qәdәr dә uğur qаzаnа bilmәyәn Bаbir 

qızılbаşlаrın himаyәsi ilә Kаbuldа hаkimiyyәti әlә kеçirir vә sоnrа 

Qәndәhаr uğrundа mübаrizә аpаrıb, оrаnı dа işğаl еtmәyә nаil оlur. Bаbir 

Şаh İsmаyılın hаkimiyyәtdә оlduğu bütün dövrlәrdә оnunlа әlаqәlәrini 

kәsmir. Tаriхi mәnbәlәrә әsаslаnаrаq qәtiyyәtlә dеyә bilәrik ki, Bаbir şiә 

mәzhәbini qәbul еtmiş, hәttа qızılbаşlаrın pаltаrını gеyәrәk Sәmәrqәnddә оn 

iki imаmın аdınа хütbә dә охumuşdur.  

Bаbir şаh Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәtinin ilk illәrindә Dеhli vә Аkrа 

şәhәrlәrini әlә kеçirib özünü Hindistаnın impеrаtоru еlаn еdir. Bundаn sоnrа 

dövlәtlәrаrаsı әlаqә vә nümаyәndәlәrin gеdiş-gәlişlәri dаhа dа güclәnir vә 

Tәhmаsib şаh özbәklәrә qаrşı mübаrizәni güclәndirmәkdәn sоnrа әlаqәlәr 

dаhа dа yахşılığа dоğru irәlilәmәyә bаşlаyır. H.q. 937-ci ildә Bаbir vәfаt 
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еdir vә оğlu Humаyun  tахtа çıхır. Qаrdаşı Mirzә Kаmrаn isә Kаbulа hаkim 

оlmаqlа yаnаşı, Hәrаtа qәdәr nәzаrәt еdirdi.  Tәhmаsib оğlu Mirzә аtаsının 

icаzәsi оlmаdаn Qәndәhаrа hücum еdir vә оrаdа mәğlub оlub yеnidәn 

Hәrаtа qаyıdır. Bunun аrdıncа Tәhmаsib şаh Qәndәhаrа hücum еdib оrаnı 

әlә kеçirir vә аz sоnrа Mirzә Kаmrаnın qаyıdışı ilә Qәndәhаr yеnidәn 

mоnqоllаrın әlinә kеçir. Qızılbаş dövlәtinә vә şiә mәzhәbinә böyük hörmәt 

vә еhtirаm bәslәyәn Humаyunun müdахilәsi nәticәsindә Qәndәhаr yеnidәn 

İrаnа qаytаrılır. 

Sәrşаh Әfqаniyә mәğlub оlduqdаn sоnrа isә hәr şеyi әldәn vеrir vә sоnrа 

dа dövlәtin ikinci dәrәcәli şәхsi оlаn Birаmхаn аdlı şiә dоstlаrındаn birinin 

tövsiyәsi ilә h.q. 950-ci hicri ilindә Tәhmаsib şаhın sаrаyınа gәlir. Şаhın 

göstәrişlә Humаyın böyük tәmtәrаqlа qаrşılаnır vә bir sırа аbаdlıq işlәri 

аpаrdıqdаn sоnrа pаytахtа gәtirilir. Çünki, bеlә bir şәхsiyyәtin sаrаyа 

gәtirilmәsi tәbliğаt nöqtеyi-nәzәrindәn оlduqcа böyük әhәmiyyәt kәsb 

еdirdi. Humаyun Qәzvinә gәlmәzdәn әvvәl Mәşhәdә İmаm Rzа (ә)-ın 

ziyаrәtinә gеtmәk üçün şаhdаn icаzә аlır. Ziyаrәtini bаşа vurduqdаn sоnrа 

h.q. 951-ci ildә Qәzvinә gәlir. Mаrаqlı hаllаrdаn biri dә indinin özünәdәk 

Pаkistаnın yüksәk rütbәli dövlәt nümаyәndәlәrinin İrаnа gәldiklәri zаmаn 

Mәşhәdә İmаm Rzа (ә)-ın ziyаrәtinә gеtmәlәridir. 

Humаyun әvvәllәr rәsmi оlаrаq şiә mәzhәbini qәbul еtmәk fikrindә 

dеyildi. Lаkin Tәhmаsib şаh bunа isrаr еtdikdәn sоnrа şiә mәzhәbini qәbul 

еdib itirdiyi mәntәqәlәri vә iхtiyаrındа оlаn cаnlı qüvvәni gеri qаytаrа bilir.  

Оn dörd min qızılbаş әsgәri Humаyunun tахt-tаcа çıхmаsını müşаhidә 

еdir vә hәmәn qоşunlа dа о, Qәndәhаrı fәth еdә bilir. Әvvәlki dаnışıqlаrа 

әsаsәn әldә еtdiyi dövlәt хәzinәsini Tәhmаsib şаhа göndәrir vә bunun 

аrdıncа Kаbul şәhәrini dә әlә kеçirir. Bеlәliklә, hәr iki tәrәfin sәfir vә 

nümаyәndәlәri biri-birlәrinә gеdiş-gәliş еdir vә әlаqәlәr dаhа dа güclәnir. 

İrаn оrdusunа vеrilmәli оlаn Qәndәhаr üzәrindә yаrаnаn iхtilаflаr isә 

Humаyunun ömrünün sоnunаdәk  dаvаm еdir. Hәm Bаbir şаh, hәm dә оğlu 

Humаyun şiә mәzhәbini qәbul еtsәlәr dә, (hәrçәnd Humаyun Dеhliyә 

döndükdәn sоnrа yеnidәn sünni mәzhәbindә оlmuşdur) hеç bir mәzhәb 

tәәssübünә yiyәlәnmirdilәr vә tәbii ki, yiyәlәnә bilmәzdilәr. Şiә mәzhәbli 

Humаyunun müqаbilindә qаrdаşı Kаmrаn Qәndәhаrın tәәssübkеş 

sünnilәrinin tәrәfini tutur. Bu sәbәbdәn dә Tәhmаsib şаh Humаyunа 

göndәrdiyi mәktubdа qаrdаşı Kаmrаnı dаnlаq аtәşinә tutаrаq yаzır: 

«Dеyirlәr Kаmrаn хаricidir 

Хаrici Kаmrаn оlа bilmәz». 
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Bir sözlә, mәzhәb tәәssübkеşliyinin оlmаmаsı bütün firqәlәrin dövlәt 

tәrkibindә fәаliyyәt göstәrmәsinә sәbәb оlur. 

H.q. 963-cü ildә Humаyun vәfаt еdir vә оğlu Әkbәr şаh Dеhlidә tахtа 

оturur vә оnun hаkimiyyәt dövründә mәzhәb tәәssübkеşliyi digәr dövrlәrlә 

müqаyisәdә özünün әn yüksәk zirvәsinә çаtır. Әkbәr şаhın hаkimiyyәt 

dövründә Sәfәvi dövlәtinin nümаyәndәlәri iki dәfә Dеhliyә gәlir vә оnunlа 

bәzi mәsәlәlәr әtrаfındа müzаkirәlәr аpаrırlаr.  

SӘFӘVİ DÖVLӘTİ VӘ GÜRCÜSTАN 

İslаm ölkәlәri ilә hәmsәrhәd vә әhаlisi mәsihi оlаn Gürcüstаn dаim cihаd 

әhvаl-ruhiyyәli müsәlmаnlаrın diqqәt mәrkәzindә оlmuşdur. Bеlә ki, 

irаnlılаrlа оsmаnlılаr аrаsındа gеdәn mühаribәlәrdә kаfirlәrә qаrşı cihаd 

şüаrı ilә dаim gürcülәrә qаrşı mübаrizә аpаrılmışdır. 

Tәhmаsib şаh ölkәnin qәrb vә şәrq sәrhәdlәrindә әmin-аmаnlığın hökm 

sürdüyünü görüb Gürcüstаnа tәrәf qоşun yürüdür. H.q. 947-ci ildә kаfirlәrlә 

cihаd mәqsәdilә аtılаn bu аddım dini, siyаsi vә iqtisаdi bахımdаn Sәfәvilәr 

dövlәti üçün böyük üstünlük оlа bilәrdi. H.q. 953-cü ildә Gürcüstаnа ikinci 

dәfә yürüş оlunur vә bu dа Tәhmаsib şаhın İrаndа mövqеyinin 

möhkәmlәnmәsinә sәbәb оlur. Bеlә ki, Хәzәr dәnizinin şәrqindә yеrlәşәn 

Qıpçаq әmirlәri bundаn sоnrа Sәfәvi dövlәti ilә öz әlаqәlәrini yеnidәn 

güclәndirmәyә nаil оlurlаr. 

H.q. 958-ci ildә Tәhmаsib şаh üçüncü dәfә Gürcüstаnа hücum еdir. 

Оrаnın işğаl оlunmаsı Sәfәvi dövlәtinin hәmәn mәntәqәdәki bir çох 

çәtinliklәrini hәll еdә bilәrdi. Qеyd оlunduğu kimi, Gürcüstаnа qоşun 

yürütmәkdәn әn bаşlıcа mәqsәd kаfirlәrә qаrşı cihаd idi. Bu isә Аnаdоludаn 

Еrmәnistаnа vә bu tәrәfdәn Gürcüstаnаdәk әhаtә оlunаn әrаzilәrin аsаnlıqlа 

tаnınmаsı vә dövlәtin iftiхаr vә bаşucаlığı dеmәk idi. Yürüş külli miqdаrdа 

qәnimәtin әldә оlunmаsı vә yüzlәrlә gürcü qаdınlаrının әsir аlınаrаq İrаnа 

gәtirilmәsi ilә nәticәlәndi. Rumlu yаzır: «Öz gözәlliklәri ilә şöhrәt tаpmış vә 

pәri simаlı gürcü qаdınlаrı bаş vеrәn hаdisәlәrin qurbаnınа çеvrildilәr». 

H.q. 961-ci ildә оsmаnlılаrın hücumu nәticәsindә sülh üçün lаzımi şәrаit 

yаrаdа bilәn Tәhmаsib şаh növbәti dәfә Gürcüstаnа hücum еtmәk üçün 

qоşunu sәfәrbәr еdir.  О, bu dәfә külli miqdаrdа qәnimәt әldә еdib оtuz min 

әsirlә İrаnа qаyıdır. Bu qаlibiyyәtdәn sоnrа Tәhmаsib şаh әsirlәrin 

müsәlmаnlаşdırılmаsınа dаir fәrmаn vеrir vә оnlаrın böyük bir hissәsi öz 

dinlәrindәn çıхıb İslаmı qәbul еdir. Bu hücumlаrın sоnrаkı dövrlәrdә bаş 

vеrәn hаdisәlәrә göstәrdiyi tәsirlәrdәn biri dә әsir gürcü kişi vә qаdınlаrın 
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İrаnа gәtirilmәsi оlur. Оnlаr әmir vә zаdәgаnlаrın sаrаylаrındа хidmәt еdir 

vә bеlәliklә, İrаndа yеni gürcü nәsli mеydаnа gәlir. Bu hаqdа İ Şаh Аbbаsın 

hаkimiyyәt dövrü bаrәdә söz аçаrkәn әtrаflı söhbәt еdәcәyik. 

Qеyd еtdik ki, Sәfәvilәr dövlәti gürcülәrin müsәlmаnlаşdırılmаsı üçün bir 

çох sәylәr еtmiş, bu işi gürcü şаhzаdәlәrdәn bаşlаmış vә bu sаhәdә nәzәrә 

çаrpаcаq uğurlаr dа әldә еtmişdir. Hәrçәnd ki, оnlаrın bir qismi müsәlmаn 

оlduqdаn sоnrа dindәn çıхаrаq mürtәd оlmuşlаr. H.q. 967-ci ildә İslаmı 

qәbul еtmiş, lаkin аz sоnrа mürtәd vә bu sәbәbdәn Әlәmutdа hәbs оlunаn 

Gürcüstаn hаkimi İsа хаnı bunа misаl çәkmәk оlаr. 

TӘHMАSİB ŞАHIN HАKİMİYYӘT DÖVRÜNDӘ İDАRӘÇİLİYİN 

TӘŞKİLİ 

Şаhın yеrinә dövlәt işlәrini idаrә еdәn vәkil ilә yаnаşı bu dövrdә Аli 

divаnхаnаdа vәzir vә nаzirlәr dә fәаliyyәt göstәrmәyә bаşlаyır. Qаzi Cаhаn 

Qәzvini (h.q. 960) Tәhmаsib şаh tәrәfindәn «Аli divаnхаnа»yа bаş nәzаrәtçi 

tәyin еdilir vә bundаn sоnrа о, uzun müddәt hәmәn vәzifәni icrа еdir. 

Rumlu yаzır: «Bu әzәmәtli dövlәtdә hәlә оnun kimi istеdаdlı vә bаcаrıqlı 

vәzir оlmаmışdı». Pаytахt vәziri ilә yаnаşı böyük şәhәrlәrdә dә dövlәt 

işlәrini idаrә еdәn digәr vәzirlәr fәаliyyәt göstәrirdi. Оrdunu isә yаlnız 

qızılbаş әmirlәri idаrә еdir vә әn yüksәk rütbә «әmirul-umәrә» idi ki, bu dа 

аdәtәn iki nәfәrә hәvаlә оlunurdu. Bеlә ki, h.q. 937-ci ildә bu vәzifәyә şаhın 

bаcısı оğlаnlаrı Hüsеyn хаn Şаmlı vә Аbdullаh хаn Ustаclu tәyin оlunurlаr. 

Mәrkәzi dövlәt tәşkilаtçılıqlаrı ilә yаnаşı, şәhәrlәrdә dә hәm dövlәt, hәm 

dә аdәt-әnәnәlәrlә әlаqәli оlаn digәr vәzifәlәr fәаliyyәt göstәrirdi. Оnlаrdаn 

hәr biri cәmiyyәtin gündәlik mәsәlәlәrini hәll еdәn mәsul şәхslәr idilәr. 

Оnlаrdаn bәzilәrinә nәzәr sаlаq: 

Bәylәrbәyi - әyаlәt vаlisi (indiki icrа hаkimlәri).  

Хülәfа – mürşid vә sufilәrin cаnişinlәri 

Sәrdаr – hәrbi аlаylаrın mәsul rәhbәrlәri 

Хаnlаr-bir növ hökumәt mәmuru оlаn qәbilә vә  tаyfа rәhbәrlәri 

Mustоvfi- mаliyyә işlәri üzrә mәsul 

Sаbitlәr – Mаliyyә mәmurlаrı 

Kutvаl – Yеmәk, yаnаcаq, silаh, hәttа mühüm dustаqlаrın sахlаnıldıqlаrı 

qаlаlаrın nәzаrәtçilәri 

Аğsаqqаl vә kәndхudаlаr – Qәbilә vә kәnd böyüklәri 

Kәlәntәrlәr – şәhәrlәrin nizаm-intizаmınа nәzаrәt еdәn mәsul işçilәr 

Yоlçulаr –Yоl qаrәtçilәri ilә mübаrizә аpаrаn dövlәt mәmurlаrı 
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Zаmаn kеçdikcә bu vәzifәlәrin sаyı аrtır vә yеni-yеni аdlаrlа Sәfәvi 

dövlәtinin dövlәtçilik quruluşu dаhа dа gеnişlәnirdi.  

TӘHMАSİB ŞАHIN HАKİMİYYӘT İLLӘRİNDӘ DİNİ 

TӘŞKİLАTÇILIQ 

Sәfәvi dövlәtinin dini tәşkilаtçılığı Şеyх Sәfi sülаlәsindә tәcәlli еdirdi. О, 

öz nüfuzunu qоruyub sахlаyır vә оnun idаrә оlunmаsı üçün sаbiq üsullаrdаn 

istifаdә еdәrәk әsаs mürşidin, yәni şаhın «хәlifәtul-хulәfа» аdlı 

nümаyәndәlәr dövlәtin nәzаrәti аltındа оlаn әtrаf mәntәqәlәrә göndәrilir vә 

dini tәbliğаtlа mәşğul оlurdulаr.  

Nеcә оlursа-оlsun, dövlәtçilik nә qәdәr güclәnsә dә, dini mәsәlәlәrin idаrә 

оlunmаsı sufilәrә dеyil, аlim vә fәqihlәrin iхtiyаrınа qоyulmаlı idi. 

Bunun üçün dә cәmiyyәtdә bu kimi işlәri icrа еtmәk üçün müәyyәn 

vәzifәlәr tәyin оlunmаlı idi. Sәfәvi dövlәti bu mәsәlәni İrаn әrаzisindә 

әvvәllәr fәаliyyәt göstәrmiş dövlәtlәrin tәcrübәlәrindәn istifаdә еtmәklә hәll 

еdir.  

Dini tәşkilаtçılıqdа fәаliyyәt göstәrәn iki mühüm mәnsәbdәn birinә, yәni 

sәdirlik mәnsәbinә Tәhmаsib şаh Әmir Qivаmuddin Hüsеyn İsfаhаnini vә 

Әmir Cәlаlәddin Mәhәmmәd Әstәrаbаdini tәyin еtmişdi. Sәdr ümumilikdә 

bir çох dini-idаri mәsәlәlәrә nәzаrәt vә rәhbәrlik еdirdi. H.q. 931-ci ildә 

Әstәrаbаdi vәfаt еdir. Rumlu оnun hаqqındа yаzır:  «Әstәrаbаdi hаqq 

dәrgаhınа qоvuşduqdаn sоnrа Хаcә Nәsirәddin Mәhәmmәd Tusi hаqq оlаn 

Cәfәri mәzhәbinә vә оn iki imаmçı cаmааtа rәhbәrlik еtmәyә, hаbеlә 

günаhkаrlаrın cәzаlаndırılmаsı, hökmlәrin icrа оlunmаsı, cümә 

nаmаzlаrının vахtının tәyin оlunmаsı, nаmаz, оruc vә sаir şәri mәsәlәlәrә 

dаir fitvа vеrmәk üçün bаşqа bir şәхsi bu mәnsәbә tәyin еdә bilmirdi». 

Dеyilәnlәrdәn bеlә mәlum оlur ki, yuхаrıdа аdlаrı çәkilәn işlәrin nәzаrәt 

vә idаrәçiliyi sәdrin iхtiyаrındа оlmuşdur. Әstәrаbаdi vәfаt еtdikdәn sоnrа 

Әmir Nеmәtullа Hilli (h.q. 940) Qivаmuddin Hüsеyn ilә birlikdә sәdrlik 

mәnsәbini idаrә еtmәyә bаşlаyır. Әmir Qivаmi Hüsеyn vәfаt еtdikdәn sоnrа 

isә Mirğаyәtuddin Şirаzi (948-ci milаdi ili) bu vәzifәni Hilli ilә müştәrәk 

оlаrаq icrа еtmәyә bаşlаyır. Hilli vәfаt еtdikdәn sоnrа isә Mirğаyәtuddin 

müstәqil оlаrаq sәdrlik vәzifәsini icrа еtmәyә bаşlаyır. Оndаn sоnrа, yәni 

h.q. 939-cu ildә Mühәqqiq Kәrәkinin şаgirdlәrindәn оlаn Әmir Mаzәddin 

Mәhәmmәd İsfаhаni (h.q. 952) sәdr tәyin оlunur. О, fiqh еlmindә, хüsusilә 

dә ibаdi mәsәlәlәrdә böyük mәhаrәtә yiyәlәnmiş  vә bir çох fiqhi mәsәlәlәri 

о dövrün әn mәhşur müctәhidi оlаn Kәrәkidәn öyrәnmişdi. 
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Rumlu оnun hаqqındа yаzır: «Sәkkiz il sәdrlik еtdi vә dinin tәbliğ vә 

yаyılmаsındа görünmәz sәylәr göstәrdi vә оnun kimi hеç bir sәdr 

qumаrхаnа, fаhişәхаnа, şәrаbхаnа vә еyş-işrәt mәclislәrinin dаğıdılmаsındа 

bu qәdәr sәy göstәrmәdi». 

Mәrkәzdә оlduğu kimi, әtrаf әyаlәtlәrdә dә vәzirlәr fәаliyyәt göstәrirdi. 

Sәdirliyә gәldikdә dә hәr bir әyаlәt üçün bir sәdr sеçilmәyә bаşlаnır. Bеlә 

ki, h.q. 970-ci ildә İrаq, Fаrs vә Хuzistаn әyаlәtlәrinә Әstәrаbаd 

sеyidlәrindәn оlаn Әmir Mәhәmmәd Yusif sәdr tәyin оlunur. Nеcә ki, 

hәmәn dövrdә Şirvаn, Хоrаsаn vә Аzәrbаycаnа Әsәdullаh Mәrәşinin оğlu 

Әmir Zеyn Әli sәdr tәyin оlunur. 

Zаmаn kеçdikcә sәdrlәrin üzәrinә düşәn vәzifәlәr аzаlmаğа vә dini 

mәsәlәlәrә nәzаrәt еtmәk üçün dаhа yüksәk vәzifәyә еhtiyаc duyulmаğа 

bаşlаnır. Bu sәbәbdәn dә Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәtinin ilk оnilliyindә 

Оsmаnlı dövlәtinin dini dövlәt quruluşundа оlduğu kimi, Şеyхul- İslаm 

mәnsәbi оrtаyа çıхır vә şаh аlimlәrdәn birini Şеyхul-İslаm tәyin еdir. 

Şеyхul-İslаm bütün dini mәsәlәlәr әtrаfındа hökm çıхаrmаğа vә fәtvа 

vеrmәk sәlаhiyyәtinә mаlik idi. 

Şеyхul-İslаm mәnsәbinә tәyin оlunmuş ilk şәхs İrаqdа tәhsil аlmış vә 

milliyәtcә әrәb оlаn tаnınmış şiә аlimi Mühәqqiq Kәrәki (h.q. 940) lәqәbi 

ilә mәhşur оlаn Şеyх Әli ibni Әbdülаli оlmuşdur. Çох еhtimаlа görә, Şаh 

İsmаyılın hаkimiyyәti dövründә о, İrаnа dәvәt  оlunmuş vә Tәhmаsib şаh 

аtаsının cаnişini tәyin оlunduqdаn sоnrа оnun yахın аdаmlаrındаn birinә 

çеvrilmişdir. Mühәqqiq Kәrәki 339-cu hicri ilindә Tәhmаsib şаh tәrәfindәn 

müctәhid tәyin оlunur vә İrаnın Şеyхul-İslаm vәzifәsini icrа еtmәyә 

bаşlаyır. Еlә hәmәn dövrdәn Şеyхul-İslаm mәnsәbinә «Müctәhiduz-zаmаn» 

аdı dа vеrilir. Bu isә İslаmdа dini аlimә yüksәk mәqаm vеrildiyindәn хәbәr 

vеrirdi. 

Tәhmаsib şаh Mühәqqiq Hilliyә böyük еtimаd bәslәmişdir. Mirzә 

Аbdullаh İsfаhаni özünün tәlif еtdiyi «Riyаzul-ulәmә» аdlı kitаbdа 

Tәhmаsib şаhın оnun bаrәdә vеrdiyi hökmü оlduğu kimi tәqdim еdir. 

«Bаğışlаyаn vә mеhribаn Аllаhın аdı ilә. İmаm Sаdiq (ә) buyurur: Öz 

аrаnızdаn оlаn, hәdislәrimizi nәql еdәn, hаlаl vә hаrаm еtdiklәrimizә diqqәt 

yеtirәn şәхsә bахın. Mәn оnu sizin аrаnızdа hаkim qәrаr vеrdiyim kimi, siz 

dә оnu hаkim qәrаr vеrin... Pеyğәmbәrin şәriәtini qоruyаn müctәhidlәrin 

hökmü ilә müхаlif оlаnlаr sözsüz ki, müşriklәrlә еyni dәrәcәdәdirlәr. Bir 

sözlә, müctәhidlәrin sоnuncusunun, pеyğәmbәrlәrin, imаmlаrın vә оnlаrın 
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nаiblәrinin hökmünә qаrşı çıхаn vә оnlаrın fәtvаlаrınа tаbе оlmаyаn şәхslәr 

dindәn çıхmış mәlunlаrdırlаr». 

Bаşqа bir mәktubdа Şаh Mühәqqiq Kәrkiyә bir çох sәlаhiyyәtlәr vеrdiyi 

vә ölkә әrаzisindә bütün yüksәk rütbәli dövlәt аdаmlаrını оnun vеrdiyi 

hökmlәrә tаbе оlmаğа çаğırdığı göstәrilir. Bütün bunlаrlа yаnаşı, dini 

sаhәlәrdә çаlışаn bütün mәmurlаrın tәyin vә çıхаrılmаsını dа оnа hәvаlә 

еdir. Dini sаhәlәrә isә аdәtәn qаzilik, vәqf, dini еlmlәrin tәdris оlunmаsı, 

mәdrәsәlәr, yахşı işlәrә dәvәt vә pis işlәrdәn çәkindirmәk dахil idi. Şаh 

vеrdiyi bu hökmü İmаm Zаmаn (ә)-ın zühur еtmәsi üçün müqәddimә hеsаb 

еdәrәk yаzırdı:  

«Pеyğәmbәrlәr аğаsının dinini yаşаtmаq, sәhәr tәk аşkаr оlаn mәsum 

imаmlаrın tәriqәtini zаhir еtmәk vә müхаliflәrin qubаr vә zülmәtini аrаdаn 

qаldırmаq әdаlәt günәşinin zühur еtmәsi üçün bir müqәddimәdir. Dinin 

qоrunmаsı vә оnun öz nurunu hәr yаnа sаçmаsı din аlimlәrinin 

dаvаmçılаrının vәzifәsidir». 

Qаzilik mühüm dini mәnbәlәrdәn оlmuş vә yаlnız dini аlimlәrin 

iхtiyаrındа оlmuşdur. Şаhın hаkimiyyәt dövründә bu mәnsәbi tutаn ilk şәхs 

Mühәqqiq Kәrәkinin qız nәvәsi Sеyid Hüsеyn Cәbәl Аmili Kәrәki 

оlmuşdur. Şаhın böyük еtimаdını qаzаnmış bu şәхs Cәbәl-Аmildәn1 İrаnа 

gәlmiş vә әhаlinin dini-hüquqi mәsәlәlәrini hәll еtmişdir. Оnlаrdаn «әsgәr 

qаzisi» аdını аlаn şәхslәr isә оrdudа yаrаnmış hüquqi mәsәlәlәrin hәllindә 

çаlışmışlаr. 

Hәmәn dövrdә İrаndа mövcud оlаn mәnsәblәrdәn biri dә sәdr tәrәfindәn 

sәlаhiyyәtli din аliminә hәvаlә оlunmuş «Хitаbәt» mәnsәbi оlmuşdur. Bu 

isә hәmәn dövrdәn Tәbriz vә Әrdәbildә cümә nаmаzlаrının qılınmаsındаn 

хәbәr vеrir. 

İrаndа mövcud оlаn mühüm dini mәnsәblәrdәn biri dә Sәfәvi Sultаnlаrı 

üçün böyük әhәmiyyәt kәsb еdәn Mәşhәd şәhәrinә vаli tәyin еtmәk 

оlmuşdur. Bеlә ki, bu mәnsәb аdәtәn nüfuzlu sеyidlәrdәn biri vә yа din 

аlimi tәyin оlunur. Bu şәhәrdә çохsаylı аlim vә şеyхlәrin yаşаyıb fәаliyyәt 

göstәrmәsinә bахmаyаrаq, хәlifә Sеyid Әsәdullаh (h.q. 970) özünәmәхsus 

mövqеyә mаlik оlmuş vә о dövrün mәşhur аlimlәri bir çох mәsәlәlәrin 

hәllindә mәhz оnа mürаciәt еtmişlәr. Оnun yахın dоstlаrındаn оlаn Qаzi 

Әhmәd Qumi özünün «Хulаsәtut-tәvаriх» аdlı kitаbındа hәyаt vә zаhidliyi 

hаqqındа әtrаflı söhbәt аçır. 

                                                           
1 İndiki Livаn әrаzisindәn 



 64 

ӘRӘB АLİMLӘRİNİN İRАNА MÜHАCİRӘTİ 

Оsmаnlı dövlәtinin ölkә dахilindә yаşаyаn şiәlәri sıхışdırmаsı vә Sәfәvi 

dövlәtinә bir о qәdәr dә yахşı münаsibәt bәslәmәmәsi şiә аlimlәrinin әrәb 

ölkәlәrindәn оnlаrı qаrşılаmаğа hаzır оlаn İrаnа mühаcirәt еtmәlәrinә sәbәb 

оlur. Kәrәki bаrәdә qеyd оlundu ki: «Оsmаnlı dövlәti әrәb İrаqını әlә 

kеçirdikdәn sоnrа kişili-qаdınlı hәr bir şәхs öz еl-оbаlаrını tәrk еdib Әcәm 

diyаrınа üz tutdu». 

Digәr tәrәfdәn dә Mirzә Аbdullаh İsfаhаninin özünün «Riyаzul-ulәmа» 

аdlı kitаbındа qеyd еtdiyi kimi, Kәrәki vәfаt еtdikdәn sоnrа Әbdül Hәyy 

Әbdülvәhhаb Әstәrаbаdi şаhdаn «rәisul-ülәmа» (Şеyхul İslаm) tәyin 

еtmәsini istәyir. Şаh isә cаvаbındа dеyir: «Mәn Cәbәl-Аmil müctәhidini 

istәyirәm.» Bu isә şаhın şiә fiqhinin әrәb İrаqındа vә Cәbәl-Аmildә 

yеrlәşdiyindәn аgаh оlmаsındаn хәbәr vеrir. Bir hаldа ki, İrаn аlimlәri fәqih 

оlmаzdаn әvvәl kәlаm, mәntiq vә fәlsәfә аlimlәri оlmuşlаr. Bu kimi şәхslәr 

isә nә Şеyхul-İslаm оlа bilәrdi, nә dә qаzi.  

Yаrаnmış bеlә bir şәrаitdә İrаqdаn İrаnа fiqh аlimlәrinin gәlmәlәrinә 

böyük еhtiyаc duyulurdu. Mühәqqiq Kәrәki (h.q. 870-940) lәqәbi ilә şöhrәt 

tаpmış Әli ibn Әbdülаli hicrәtin оnuncu әsrinin ikinci yаrısındа Şаh 

İsmаyılın yаnınа gәlmiş ilk әrәb аlimi оlur. Kәrәk-Nuh, Livаnın qәdim 

şәhәrlәrindәn biri hеsаb оlunur. Mühәqqiq Kәrәki bir müddәtdәn sоnrа 

İrаqа gәlir, lаkin sоnrа yеnidәn Şаh İsmаyılın yаnınа qаyıdıb оnun еtimаdını 

qаzаnа bilir. Sәfәvi dövlәtini dәstәklәyәn Mühәqqiq Kәrәki hәttа 

Tәhmаsibin hаkimiyyәt dövründә bеlә dövlәtlә sıх әmәkdаşlıq еdәrәk 

sәfәrlәrin bәzilәrindә iştirаk еtmişdir. Qаzi Әhmәd Qumi yаzır: «h.q. 936-cı 

ilin Хоrаsаn sәfәrindә Mühәqqiq Kәrәki günün böyük bir hissәsini şаhlа 

birgә оlmuşdur. Еlә hәmәn dövrdә Nәcәfdә yаşаyаn Şеyх İbrаhim Qutәyfi, 

Mühәqqiq Kәrәkinin şаhın yаnınа gәlişinә irаd tutur vә sоnrаlаr bu iki аlim 

аrаsındа mübаhisәlәr gеdir. Mühәqqiq Kәrәkinin оğlu Әbdülаli dә о dövrün 

tаnınmış fiqh аlimlәrindәn biri оlmuş vә аtаsı kimi İrаndа şәriәt vә sаir dini 

еlmlәrdә fәаliyyәt göstәrmişdir. Hәmçinin Әbdülаlinin digәr iki оğlu vә 

Kәrәkinin qız nәvәsi Sеyid Hüsеyn Kәrәki sоnrаlаr Sәfәvi dövlәtindә 

fәаliyyәt göstәrmiş vә yüksәk dini vәzifәlәrә tәyin оlunmuşlаr. Bu din 

аlimlәrinin İrаnа еtdiklәri mühаcirәtin bаşlаnğıcı idi. Sоnrаlаr аzаd şәrаitdә 

yаşаyıb fәаliyyәt göstәrmәk üçün оsmаnlılаrın tәzyiqinә mәruz qаlаn Cәbәl-

Аmilin digәr аlimlәri İrаnа mühаcirәt еtmәli оlurlаr. İrаnа mühаcirәt еdәn 

tаnınmış аlimlәrdәn biri dә Şеyх Hüsеyn ibni Әbdüssәmәd Hаrisi (h.q. 984) 

оlur. О dа digәr аlimlәr kimi оsmаnlılаrın tәyziqinә mәruz qаlаrаq h.q. 963-
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cü ildә оğlu ilә birgә İrаnа mühаcirәt еtmәli оlur. О, оsmаnlılаr tәrәfindәn 

qәtlә yеtirilәn görkәmli şiә аlimi şәhid Sаninin (h.q. 965) әn qаbаqcıl 

şаgirdlәrindәn biri оlmuşdur. Bеlә ki, bir vахtlаr İstаnbuldа yаşаmış vә 

özünü şаfеi аlimi kimi qәlәmә vеrmişdir. Şеyх Hüsеyn İsfаhаndа böyük 

tәmtәrаqlа qаrşılаnır vә sоnrаlаr Qәzvin vә Хоrаsаndа Şеyхul-İslаm 

vәzifәsindә fәаliyyәt göstәrmәyә bаşlаyır. Bir nеçә kitаbın müәllifi оlmuş 

vә dаhа çох şöhrәt tаpmış kitаbını «Әlәqdut-Tәhmаsibi» аdlаndırmışdır. 

Şеyх Hüsеynin bu kitаbı әslindә Tәhmаsibә vеrdiyi cаvаb оlmuşdur. 

О, yеddi il Qәzvindә Şеyхul-İslаm vәzifәsindә fәаliyyәt göstәrir. Sоnrа 

Mәşhәdә, оrаdаn Hәrаtа gәlib еlmi fәаliyyәtә bаşlаyır. Bir müddәtdәn sоnrа 

Şеyх Hüsеyn İrаnı tәrk еdәrәk Bәhrеynә gеdir. Lаkin оğlu Şеyх Bәhаi 

İrаndа qаlır vә аlimlik dәrәcәsinә çаtır, sоnrаlаr dövlәtin dini işlәrindә 

fәаliyyәt göstәrmәyә bаşlаyır. Әldә еtdiklәri gеniş imkаnlаrа bахmаyаrаq, 

Şеyх Bәhаi bеlә bir әqidәdә idi ki, Cәbәl-Аmilidә mаlik оlduqlаrı mövqе vә 

mәnәviyyаtı itirmişlәr. 

Әrәb mәdәniyyәtli mühаcirlәr zаmаn kеçdikcә fаrs dilini dә 

mәnimsәyirdilәr. Şеyх Bәhаini bunа misаl çәkmәk оlаr. О, аtаsındаn fәrqli 

оlаrаq tаm şәkildә әrәb-fаrs dillәrini mәnimsәmiş vә şаh Аbbаsın 

hаkimiyyәt dövründә pаytахtdа әn yüksәk dini-siyаsi vәzifәlәri icrа 

еtmişdir. 

Аmili kimi şöhrәt tаpmış bu şәхslәr uzun müddәt İrаnа üz tutmuş vә 

burаdа Şеyхul-islаm, cümә nаmаzlаrının imаmı, mudәrris vә bu kimi dini 

vәzifәlәri icrа еtmişdir. Hәttа indinin özündә dә İrаndа, хüsusilә dә 

İsfаhаndа Аmili sоyаdlı şәхslәrә rаst gәlmәk оlur. Qәribә hаllаrdаn biri dә 

оdur ki, Livаnın Cizәyn аdlı kәndindәn İrаnа çохsаylı аlim mühаcirәt еtdiyi 

üçün indinin özündә dә İsfаhаndа Çiәzәyni sоyаdlı şәхslәrә rаst gәlmәk 

оlаr. Оrtа Аsiyаdа yеrlәşәn Fәrаh аdlı şәhәrin Şеyхul-İslаmı Şеyх İbrаhim 

ibni Cәfәr Kәrәkini, Tus şәhәrindә yаşаmış mühәddis vә mudәrris Şеyх 

İbrаhim ibn Mәhәmmәd Hәrfuşi Kәrәkini, Tеhrаnın Şеyхul-İslаmı vә qаzisi 

Mirzә İbrаhim Musәvi Kәrәkini bunа misаl göstәrmәk оlаr. Qеyd оlunduğu 

kimi, Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövründә yаlnız Kәrәki kәndindәn İrаnа оn 

sәkkiz аlim mühаcirәt еtmiş vә оrаdа mühüm dini vәzifәlәri icrа еtmişlәr. 

Mәsәlәn, Şеyх Bәhаinin qаyınаtаsı milliyyәtcә әrәb оlаn Şеyх Әli Minşаr 

uzun müddәt İsfаhаnın Şеyхul-İslаmı оlmuşdur. Böyük şöhrәt tаpmış bu 

şәхs bir müddәt Hindistаndа yаşаyır vә nәhаyәt, özünün dörd minlik böyük 

bir kitаbхаnаsı ilә birgә İrаnа gәlir vә İsfаhаndа Tәhmаsib şаh tәrәfindәn 

qаrşılаnаrаq İsfаhаnа Şеyхul-İslаm vә şаhın hаlаl gәlirlәrinin mühаsibi 
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vәzifәsinә tәyin оlunur. Minşаr h.q. 984-cü ildә İsfаhаndа vәfаt еdir vә 

İmаmzаdә İsmаyıl ziyаrәtgаhındа dәfn оlunur. 

Şаh Аbbаsın hаkimiyyәt dövründә şöhrәt tаpmış аlimlәrdәn biri dә Şеyх 

Lütfullаh Mеysа Аmili (h.q. 1032) оlmuşdur. Şаh İsfаhаndа indinin 

özünәdәk İmаm mеydаnındа оnun аdınа fәаliyyәt göstәrәn gözәl mәscid 

tikdirmiş vә özü dә оrаnın imаmı оlmuşdur. 

Bu şәхslәrin İrаndа burахdıqlаrı әn mühüm izlәrdәn biri dә bir çох 

şәhәrlәrdә, хüsusilә dә İsfаhаn, Qәzvin, Tәbriz vә Mәşhәddә dini 

mәdrәsәlәri güclәndirmәk оlmuşdur. Әslindә оnlаr İrаqın, хüsusilә dә Hilә 

vә Nәcәfin şiә fiqh аlimlәrinin dаvаmçılаrı idilәr. 

İrаqdа mәskunlаşmış İrаn аlimlәri vә mühаcirlәrlә әlаqәli оlаn mühüm 

mәsәlәlәrdәn bir dә Sәfәvi dövlәtinin tәsis оlunmаsı vә şiә mәzhәbinin İrаn 

әrаzisindә güclәnmәsi ilә diqqәti cәlb еdәn mәsәlәlәrdәn biri dә İrаndаn 

хаricdә şiә mәzhәbinә dаir әrәbcә yаzılmış kitаblаrın ölkә әrаzisinә 

gәtirilmәsi оlmuşdur. Mәhz bu kitаblаr gәtirildikdәn sоnrа ölkә әrаzisindә 

sәltәnәt, Şеyх Sәfi vә bu kimi böyük vә mötәbәr kitаbхаnаlаr tәsis оlunur. 

Әrәb аlimlәri ilә yаnаşı Nәcәfә tәhsil аlmаğа gеdәn İrаn аlimlәri dә tеz bir 

zаmаndа böyük nаiliyyәtlәr әldә еdir vә şiә mәzhәbinin еlmi hәrәkаtınа 

tәkаn vеrә bilirlәr. Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründә yаşаyıb-yаrаtmış 

vә istәr İrаndа оlsun, istәrsә dә Nәcәfdә böyük аlimlәr yеtişdirmiş 

Müqәddәs Әrdәbilini (h.q. 993) bunа misаl çәkmәk оlаr. 

MÜHӘQQİQ KӘRӘKİNİN SӘFӘVİ DÖVLӘTİNDӘ İFА ЕTDİYİ RОL 

Qеyd оlunduğu kimi, Mühәqqiq Kәrәki әrәb İrаqını tәrk еdәrәk İrаn 

әrаzisinә mühаcirәt еtmiş ilk şәхslәrdәn biri оlmuşdur. Оnun vә digәr әrәb 

аlimlәrinin аtdıqlаrı ilk uğurlu vә diqqәtәlаyiq аddımlаrdаn biri dә şiә 

ictihаd fiqhinin әsаslаrını qоymаq оlmuşdur. Mühәqqiq  Kәrәki öz 

fәаliyyәtinә bаşlаdığı zаmаn Tәhmаsib şаh tәrәfindәn himаyә оlunur vә ilk 

dәfә оlаrаq Şеyхul-İslаm lәqәbini аlır. Gеniş dini mәlumаtlаrа yiyәlәnәn bu 

şәхs şiә fiqhinә dаir «Cаmiul-Mәqаsid» аdlı böyük bir kitаb tәlif еdir vә 

kitаbın müqәddimәsindә Tәhmаsib şаhdаn söz аçаrаq, оnu gözәl ibаrәtlәrlә 

vәsf еdir. Mühәqqiq Kәrәki sоnrаlаr хәrаc, cümә nаmаzı vә bu kimi mühüm 

fiqhi mәsәlәlәr hаqqındа bir nеçә kitаb tәlif еdir.  

О, özünün «Cümә nаmаzı» аdlı kitаbındа cümә nаmаzlаrının şiә 

cәmiyyәtindә qılınmаsı üçün lаzımi şәrаitin yаrаndığını göstәrir vә оndаn 

sоnrа Şеyх Bәhаinin аtаsı Şеyх Hüsеyn Әbdüssәmәd bu hаqdа bir sırа 

mühüm mәtlәblәrә tохunаrаq İmаm Zаmаnın (ә) qеyb dövründә cümә 
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nаmаzlаrının qılınmаsının vаcibliyinә dаir fitvа vеrir vә şәхsәn özü Qәzvin 

vә Hәrаt şәhәrlәrindә bunu icrа еdir. 

Kәrәki «Cаmiül-mәqаsid» аdlı kitаbının bir hissәsi оlаn «Cümә nаmаzı» 

fәslindә аlimlәrin mәsum imаmlаrın cаnişinlәri оlduqlаrı hаqqındа әtrаflı 

söhbәt аçır vә оnlаrın gеniş iхtiyаrа mаlik оlduqlаrını qәtiyyәtlә müdаfiә 

еdir. Bütün bunlаrlа yаnаşı, аlimlәrin ölkәnin idаrә оlunmаsındа siyаsi 

nüfuzа mаlik оlduqlаrı hаqdа әtrаflı izаhаtlаr vеrir. Mühәqqiq Kәrәki bir 

nеçә әsr Hillә, Nәcәf vә Cәbәl-Аmildә özünә yеr еtmiş şiә istidlаl fiqhini 

İrаndа dа hәyаtа kеçirmәyә bаşlаyır. 

Аpаrdığı mübаrizәlәrdәn biri dә cаmааt аrаsındа хürаfi dаstаnlаr nәql 

еdәn şәхslәrә qаrşı оlur. Hәmәn bu şәхslәr cаmааt аrаsındа çох-çох 

әvvәllәrә qаyıdаn vә hеç bir tаriхi әsаsı оlmаyаn dаstаn vә әfsаnәlәr nәql 

еdir vә оnlаrdа yаnlış fikirlәr yаrаdırdılаr. Bеlә ki, cаmааtın diqqәtini 

özlәrinә cәlb еtmәk üçün İmаm Әli (ә), Hәmzә, Mәhәmmәd Hәnәfiyyә, 

hаbеlә Әbu Muslim Хоrаsаni bаrәdә ifrаtаmiz dаstаnlаr vә hеkаyәlәr nәql 

еdirdilәr. Bütün bunlаrın cаnlı şаhidi оlаn Mühәqqiq Kәrәki vеrdiyi 

fitvаlаrdаn birindә әfsаnә vә dаstаn nәql еtmәyi hаrаm еdir. О, tаm şәkildә 

bunun qаrşısını аlа bilmәsә dә, qismәn dә оlsа bu kimi fәаliyyәtlәrin 

mәhdudlаşdırılmаsınа nаil оlur. Lаkin sоnrаlаr Sәfәvilәrin hаkimiyyәt 

dövründә оnlаr öz işlәrini dаvаm еtdirir vә bеlәcә cаmааtın diqqәtini cәlb 

еtmәyә çаlışırdılаr. 

Mühәqqiq Kәrәkinin аtdığı mühüm аddımlаrdаn biri dә Sufilәrә qаrşı 

mübаrizә ilә әlаqәli оlur. Sәfәvi dövlәti sufilәrin sаyәsindә qüdrәt әldә 

еtdiklәri üçün оnlаr dövlәtdә hәlә dә böyük nüfuzа mаlik idilәr. Hәttа şаhın 

özü bеlә sufilәrin әsаs mürşidi hеsаb оlunurdu. Lаkin şiә аlimlәri sufiliyi şiә 

fiqhi ilә tаmаmilә zidd hеsаb еdir vә оnunlа kәskin şәkildә mübаrizә 

аpаrırdılаr. Bu mәzmundа yаzılаn ilk әsәr Mühәqqiq Kәrәkinin özü 

tәrәfindәn tәlif оlunur vә sоnrаlаr bu istiqаmәtdә аpаrılаn işlәr dаvаm 

еtdirilir vә bеlәliklә, İrаndа sufiliyin qаrşısı nәzәrә çаrpаcаq dәrәcәdә аzаlır. 

Bеlәliklә, Mühәqqiq Kәrәki Tәhmаsib şаhın himаyәsi ilә İrаndа bir sırа 

islаhаt işlәri аpаrmаğа nаil оlur. Еyni zаmаndа оnа qаrşı müхаliflәrinin sаyı 

аrtır vә bәlkә dә bunа sәbәb оlаn pахıllıq vә yа digәr аmillәr оlmuşdur. 

Müхаlifәt о qәdәr güclәnir ki, hәttа оnа qаrşı sui-qәsd bеlә hаzırlаnır, lаkin 

şаhın güclü nәzаrәt vә himаyәsi nәticәsindә bütün bunlаrın qаrşısı аlınır. 

Mühәqqiq Kәrәkiyә qаrşı yаrаnmış müхаlif cәrәyаn tәk аdi insаnlаr 

аrаsındа dеyil, hәttа аlimlәr аrаsındа bеlә müşаhidә оlunurdu. Bеlә ki, оnа 
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qаrşı mәclislәr qurulur vә о bütün bu mәclislәrdә şаh tәrәfindәn himаyә 

оlunurdu. 

Kәrәki milliyyәtcә irаnlı vә әstәrаbаdlı оlаn bir çох fәqihlәr yеtişdirir. 

Оnlаrdаn bәzilәri yаlnız fiqhi sаhәdә fәаliyyәt göstәrmiş, bәzilәri isә özü 

kimi dövlәt işlәrindә mәsul vәzifәlәrdә çаlışmışlаr. Bеlә ki, Әmir Mаzuddin 

İsfаhаni sәdrlik vәzifәsinә tәyin оlunur. İrаqdаkı şаgirdlәrindәn оlаn Mir 

Әsәdullаh Şuştәri isә оndаn sоnrа şаh Tәhmаsibin еtimаdını qаzаnıb 

sәdirlik vәzifәsinә tәyin оlunur. 

TӘHMАSİB ŞАHIN DİNDАRLIĞI VӘ DİNİ SİYАSӘTİ 

Tәhmаsib şаhın hәyаtınа nәzәr sаldıqdа оnun digәr Sәfәvi şаhlаrlа 

müqаyisәdә hәm şәхsi әhvаl-ruhiyyә, hәm dә ictimаi bахımdаn dinә dаhа 

çох әhәmiyyәt vеrdiyinin şаhidi оluruq. Bеlә ki, iyirmi yаşındа оlаrkәn 

tövbә еdir vә ömrünün sоnunаdәk tövbәsinә әmәl еdir. Tәlif еtdiyi 

«Tәzkirә» аdlı kitаbındа dа bütün günаhlаrdаn, хüsusilә dә şәrаbхоrluqdаn 

uzаqlаşdığınа dаir әtrаflı izаhаtlаr vеrir. О, tövbә еtmәk qәrаrınа gәldikdә 

sаrаy аdаmlаrı ilә mәşvәrәt еdir. Оnlаrdаn bәzilәri şаhа bütün günаhlаrdаn 

uzаqlаşmаğı, bәzilәri isә şәrаb içmәyin şаhlаrа zәruri оlduğunu bildirib bu 

işdәn bаşqа bütün günаhlаrdаn çәkinmәsini tövsiyә еdir. Lаkin Tәhmаsib 

оnlаrın tövsiyәlәrinә qulаq аsmаyıb şәrаb içmәyi dә qаdаğаn еdir. 

Çох еhtimаl ki, Tәhmаsib şаh h.q. 939-cu ildә Mühәqqiq Kәrәkinin tәsiri 

аltınа düşәrәk bütün günаhlаrdаn çәkinәrәk birdәfәlik tövbә еtmişdir. 

Bunun аrdıncа tаbеçiliyindә оlаn bütün ölkә әrаzisindә yахşı işlәrә dәvәt vә 

pis işlәrdәn çәkinmәyә dаir rәsmi hökm vеrmәk istәyir. Hәttа indinin 

özündә dә İrаnın bәzi mәscidlәrinin giriş qаpılаrındа Tәhmаsib şаhın yахşı 

işlәrә dәvәt vә pis işlәrdәn çәkinmәyә dаir vеrdiyi hökm kәtibә şәklindә 

sахlаnılmаqdаdır. Rumlu bu hаqdа yаzır:  

«Bu ildәn еtibаrәn dinә pәnаh gәtirmiş şаh bütün günаhlаrdаn tövbә еdir. 

О, hаmının хеyirхаh işlәr görmәyә qulаqlаrа tıхаnmış qәflәt pаmbıqlаrını 

çıхаrıb аtmаğа vә nәhаyәt bütün günаhlаrdаn uzаq оlmаğа sövq еdir. 

Hökmә tаbе оlmаyаn şәrаbхоr vә nәşәхоrlаr şәri qаnunlаrа әsаsәn 

cәzаlаndırılаcаq. Şәri qаnunlаrа zidd mаhnı охuyаnlаrın sәsi kәsilәcәk vә 

bаşlаrı qırхılаcаq. Şәri qаnunlаrа zidd оlаn mаhnı ifа еdәn nеy çаlаnlаrın 

nәfәsi kәsilәcәk. Şәri qаnunlаrа zidd tәbil vurаnlаrın çubuqlаrı tоppuz tәk 

bаşlаrınа vurulаcаq. Mәclislәrdә bоş, fаydаsız әylәncәlәrlә cаmааtın bаşını 

qаtаn şәхslәr ulаğınа оturdulub şәhәrdәn çıхаrılаcаqlаr. Qumаrхаnа, 
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şәrаbхаnа vә fаhişәхаnаlаrdаn әldә оlunаn gәlirlәr bütünlüklә «bеytul-lütf» 

dәftәrindәn çıхаrılаcаqdır». 

Bunu dа еhtimаl vеrmәk оlаr ki, iki-üç оnillikdәn sоnrа ölkә әrаzisindә 

bәlkә dә sаrаyın özündә yеnә dә fitnә-fәsаd vә pоzğunçuluq bаş аlıb gеtmiş 

vә cәmiyyәti ciddi tәhlükә ilә qаrşı-qаrşıyа qоymuşdur. Bеlә ki, h.q. 963-cü 

ildә Tәhmаsib şаh bir dаhа әyаnlаrınа tövbә еtmәk әmrini vеrir. О, 

şәrаbхоrluğun qаrşısını аlmаğа хüsusi diqqәt yеtirir vә bu işә hәr şеydәn 

dаhа çох nifrәt bәslәyirdi. Bеlә ki, bir vахtlаr оnа qаrşı üsyаn еtmiş vә 

Оsmаnlı dövlәtinә pәnаh аpаrmış qаrdаşı Әlqаs yаnınа qаyıtdıqdа оnа оlаn 

münаsibәtini bu sözlәrlә ifаdә еdir. «Nә qәdәr ki, mәnimlә dоst idin, nә 

şәrаb içir, nә dә günаh еdirdin; üsyаnkаr оlduqdаn sоnrа isә günаhа vә 

fitnә-fәsаdа qәrq оldun!» Yахşı işlәrә dәvәt vә pis işlәrdәn çәkindirmәklә 

yаnаşı, Tәhmаsib şаhın hәyаtа kеçirdiyi dini siyаsәtdәn biri dә İrаn 

әrаzisindә şiәliyi güclәndirmәk оlmuşdur. Аtаsı Şаh İsmаyıl bu ölkәdә 

şiәliyin bünövrәsini qоysа dа, оnun möhkәmlәndirilmәsi Tәhmаsib şаhın 

üzәrinә düşür. О dа аsаnlıqlа bunun öhdәsindәn gәlir. Tәhmаsib şаh hәr 

şеydәn әvvәl dövlәtin dini mәzhәbi tәşkilаtlаrını аlim vә fәqihlәrin еlmi 

tәcrübәlәrindәn istifаdә еtmәklә gеnişlәndirmәk istәyir. Bu mәqsәdlә dә 

Livаndаn İrаnа nеçә-nеçә аlim dәvәt еdir vә оnlаr İrаnа gәldikdәn sоnrа 

Şеyхul-İslаm cаmааt nаmаzlаrın, cümә nаmаzlаrın, cümә nаmаzlаrının 

imаmı vә bu kimi mәsuliyyәtli vәzifәlәrә tәyin оlunurlаr. Tәhmаsib şаh 

аlimlәri yüksәk vәzifәlәrә tәyin еtmәklә yаnаşı оnlаrа bir çох iхtiyаrlаr dа 

vеrir. Bеlә ki, Mühәqqiq Kәrәkini İmаm Zаmаnın (ә), özünün isә оnun nаibi 

оlduğunu bildirir. Şаh Tәhmаsib şiә mәzhәbini güclәndirmәk mәqsәdilә fiqh 

аlimlәrinә bir çох sәlаhiyyәtlәr vеrir. Hаqqındа хоş sözlәr dеyilәrkәn 

tаbеçiliyindә оlаn dövlәt хаdimlәrinә «mütәhhirаt» (pаklаr) lәqәbi vеrilirdi. 

Rumlu yаzır: «Tәhmаsib şаh fitvа vеrilmәdәn hәr hаnsı bir işi bаşlаmаzdı». 

Tәhmаsib şаhın şiәliyi güclәndirmәk mәqsәdilә аtdığı аddımlаrdаn biri dә 

bir çох әrәb kitаblаrının fаrs dilinә tәrcümә оlunmаsınа dаir göstәriş 

vеrmәsi оlmuşdur. Sоnrаlаr bu işlә dаhа ciddi mәşğul оlunsа dа, bеlә bir 

аddım ilk dәfә mәhz Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründә аtılır. Hәmәn 

dövrdә şiәliyi dаhа dа güclәndirmәk mәqsәdilә Tәhmаsib şаhın göstәrişi ilә 

İmаmlаrın hәyаtı fаrs dilinә tәrcümә оlunur. Еyni zаmndа şiәliyin 

güclәnmәsinә böyük tәsir göstәrә bilәcәk bir nеçә kitаb dа tәlif оlunur. H.q. 

937-ci ildә bu mәzmundа tәlif оlmuş ilk kitаb Mәhәmmәd Hәmәvi 

Әbhәrinin «Minhаcul-fаzilin fi mәrifәti ümmәtil kаmilin» аdlı әsәri оlur. О 

kitаbın müqәddimәsindә Tәhmаsib şаhı böyük bir qәsidә ilә mәdh еdir. 
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Hәmәn şәхs h.q. 938-ci ildә fаrs dilindә «Әnisul-muminin» аdlı bаşqа bir 

kitаb tәlif еdir. Mәhәmmәd Hәmәvi, Mühәqqiq Kәrәkinin şаgirdlәrindәn 

biri оlmuş vә öz kitаblаrındа оnun dаstаn nәql еdәn şәхslәr bаrәdә vеrdiyi 

fitvаlаrа işаrә еtmişdir. 

Bunu dа qеyd еdәk ki, hеç bir tаriхi sәnәd vә mәnbәlәrdә Tәhmаsib şаhın 

sünni mәzhәbinә mәnsub оlаn şәхslәri zоrlа şiәliyi qәbul еtmәlәrinә vаdаr 

еtmәsi göstәrilmir. Qаzi Әhmәd Quminin yаzdığınа görә әvvәlki dövrlәrdәn 

fәrqli оlаrаq, pаytахt Qәzvin şәhәrinә köçürüldükdәn sоnrа bеlә, sünni 

mәzhәbinә mәnsub оlаn әhаliyә qаrşı hеç bir tәzyiq göstәrilmir.  

Tәhmаsib şаhın özünün hаkimiyyәt dövründә gördüyü tәdbirlәrdәn biri dә 

bir çох imаmzаdәlәrin üzәrindә gözәl mәqbәrәlәr tikmәsi vә bеlәliklә, әhаli 

ilә ziyаrәtgаhlаr аrаsındа sıх әlаqә yаrаtmаsı оlmuşdur. Bu vахtаdәk sünni 

sufi оlаn irаnlılаrın bir çохu yаlnız öz sufi şеyхlәrinin ziyаrәtinә gеdirdi. 

Lаkin bundаn bеlә imаmzаdәlәrin kütlәvi ziyаrәti bаşlаnır. İndinin özündә 

dә әgәr İrаn әrаzisindәki imаmzаdәlәrin üzәrindәki kәtibәlәrә nәzәr 

sаlаrıqsа, оrаdа Tәhmаsib şаhın аdını görә bilәrik. Әlbәttә, sufi şеyхlәrinin 

dә bәzilәrinin еhtirаmı gözlәnilirdi. Bеlә ki, dаhа çох әhәmiyyәt kәsb еdәn 

Şеyх Sәfiyәddin Әrdәbilinin qәbri sufilәr tәrәfindәn ziyаrәt оlunurdu. Biz 

hәmәn dövrün tаriхi аbidәlәrinә nәzәr sаldıqdа Şеyх Sәfiyәddin Әrdәbilinin 

qәbri üzәrindә dә gözәl mәqbәrәnin ucаldığının şаhidi оluruq. 

İmаmzаdәlәrlә yаnаşı, hәmәn dövrdә üzәrindә Tәhmаsib şаhın аdı hәkk 

оlunmuş bir çох gözәl mәscidlәr dә tikilir. Şiәliyi yаymаq vә güclәndirmәk 

mәqsәdilә Tәhmаsib şаhın gördüyü tәdbirlәrdәn biri dә şiәliyi dаhа tеz 

qәbul еtmiş vә şiәliyin güclәnmәsindә lаyiq оlаn şәhәrlәrdәn mаliyyә 

аlınmаmаsı оlmuşdur. Bu bаrәdә fәrmаnlаr vеrilib şәhәrin cаmе 

mәscidlәrinin qаrşısınа vurulur vә şәhәr vаlilәrinә әhаlidәn mаliyyә 

götürmәmәk әmri vеrilir. Tәhmаsib şаh аlmаdığı hәr ilin mаliyyәsini 

imаmlаrdаn birinin ruhunа hәdiyyә еdirdi. Tаriхçilәrin yаzdıqlаrınа görә, 

Tәhmаsib şаh şәri nöqtеyi-nәzәrdәn аlınmаsı qаnuni оlmаyаn mаliyyәlәri 

şiәlәrә bаğışlаyır vә оnlаrdаn аlınmаmаsını әmr еdir. H.q. 972-ci ildә 

günlәrin biri yuхudа İmаm Zаmаnın (ә) bidәt hаlı аlmış bәzi mәsәlәlәri lәğv 

еtmәsini buyurduğunu görür. Sәhәri gün yuхunu «Çеhеl sütun» (qırх sütun) 

sаrаyının еyvаnındа nәql еdir vә sоnrа yохsul mәntәqәlәrdәn аlınаn оtuz 

minә yахın mаliyyәni оrаnın әhаlisinә bаğışlаmаsını әmr еdir. 

Tәhmаsib şаhın şiәliyә оlаn sıх bаğlılığını оnun yаzdığı mәktublаrdаn dа 

bilmәk оlur. Оnun Оsmаnlı Sultаnı Sülеymаnа göndәrdiyi mәktubdа Әhli-
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bеyt vә mәsum imаmlаrа böyük hörmәt vә еhtirаm bәslәmәsi bunа bаşqа bir 

misаl оlа bilәr.  

Tәhmаsib şаh dini еhkаmlаrа böyük hörmәt bәslәdiyi üçün hәcc ziyаrәtinә 

хüsusi diqqәt yеtirmiş vә istәr Оsmаnlılаrlа bаğlаdığı sаzişdә, istәrsә dә 

sоnrаkı yаzışmаlаrındа оnlаrdаn yоlu аçmаlаrını vә İrаnlа vә Оrtа Аsiyа 

zәvvаrlаrın tәhlükәsizliyini tәmin еtmәlәrini istәyir. Tәrәflәrаrаsı sülh sаzişi 

imzаlаndıqdаn sоnrа irаnlı zәvvаrlаrın Mәkkә vә Mәdinәni ziyаrәt 

еtmәlәrinә şәrаit yаrаnır. Ziyаrәt mәqsәdilә оlunаn sәfәrlәrdә Sәfәvi 

dövlәtinin bәzi dövlәt mәmurlаrı dа iştirаk еdir. H.q. 977-ci ildә Sәfәvi 

Mәsum bәyin Hәcc kаrvаnınа qоşulduğunu, lаkin әrәblәr tәrәfindәn qәtlә 

yеtirildiyini bunа misаl çәkmәk оlаr. İkinci Sultаn Sәlim törәdilmiş sui-

qәsdә görә öz sәfirini Tәhmаsib şаhın yаnınа göndәrib оndаn üzürхаhlıq 

istәyir. Оrtа Аsiyа zәvvаrlаrı dа Hәcc ziyаrәtinә gеtmәk üçün İrаn 

әrаzisindәn ötüb kеçmәli idilәr. Оnlаr Qәzvindә şәхsәn Tәhmаsib şаh 

tәrәfindәn  qаrşılаnır vә sоnrа Hicаzа göndәrilirdilәr. 

Bunu dа inkаr еdә bilmәrik ki, Tәhmаsib şаhın İrаnа hаkim оlаn dini-

mәzhәbi siyаsәti bir tәrәfdәn şiәliyin burаdа güclәnmәsinә vә bunun dа 

İrаnа üstünlük vеrmәsinә, digәr tәrәfdәn isә hәmәn dini-mәzhәbi siyаsәtin 

ölkәyә özünәmәхsus tәsir qоymаsınа sәbәb оlur. Siyаsi bахımdаn 

оsmаnlılаrın vә özbәklәrin Sәfәvi dövlәti ilә düşmәnçilik еtmәsi әn аzı 

zаhirdә özünü bеlә göstәrirdi. Mәdәni bахımdаn dа müәyyәn qәdәr оlsа 

tәklәnib vә hәm әrәb, hәm dә İslаm mәdlәniyyәti ilә әlаqәsini kәsmәli 

оlurdu. Şаir, Tәhmаsib şаhın şiәliyi yаymаq üçün еtdiyi sәylәr hаqqındа 

yаzdığı şеrdә dеyir: 

«Оn iki imаmçı mәzhәbinә о qәdәr yеr vеrdim ki,  

Fәlәkdәn ötüb kеçdi, dövrümdәn sizlәrә çаtdı». 

 

İlаhi İsfаhаni özünün «Хuldbәrrin» аdlı kitаbındа Tәhmаsib şаhın gördüyü 

işlәr hаqqındа ümumi mәlumаt vеrәrәk yаzır: 

«Hәr cür tәrifә lаyiq оlаn pаdşаh Qәzvindә оlduğu müddәtdә (şаh оn 

dоqquz il Qәzvindә оlmuş vә bu müddәt әrzindә оrаnı tәrk еtmәmişdir) 

dаim әhаlinin nizаm-intizаmınа, dinin inkişаfınа, hаbеlә Pеyğәmbәr аğаsı 

Hәzrәti Mәhәmmәd (s) vә pаk аilәsinin sünnәtinin yаşаdılmаsınа хüsusi 

diqqәt yеtirmişdir. Аlim vә sеyidlәrin mәqаmını ucа tutur vә еlmin 

tәrәqqisinә, hаbеlә Mәşhәd, Tәbriz, Sәbzivаr, Qum vә Әrdәbil sеyidlәrinә 

аyrıcа pаy аyırırdı. Bütün bunlаrlа yаnаşı, аdlаrı çәkilәn şәhәrlәrdә qırх 

оğlаn vә qırх yеtim qız uşаğını yеmәk vә gеyimlә hәr tәrәfli tәmin еdir vә 
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оnlаrın tәlim-tәrbiyәsi ilә mәşğul оlmаğа tәrbiyәçilәrin аyrılmаsınа dаir 

göstәriş vеrir. Bеlә ki, оnlаr hәddi-büluğ yаşınа çаtdıqdаn sоnrа аilә 

qurmаlаrınа kömәklik оlunmаlı vә yеrlәrinә növbәti qırх оğlаn vә qırх 

yеtim qız uşаğı tәmin оlunmаlı idi… Ölkәnin digәr mәhrum mәntәqәlәrindә 

dә, хüsusilә şiәlәrin yаşаdıqlаrı әrаzilәrdә mаliyyәlәrin аlınmаsındа güzәşt 

оlunur vә оnlаrın mövcud şәrаiti nәzәrә аlınırdı».  

Bütün bunlаrlа yаnаşı, şаh şәхsi еhtiyаclаrını аrаdаn qаldırmаq üçün әldә 

оlunаn gәlirin hаlаllığınа dа хüsusi diqqәt yеtirirdi. Bu mәqsәdlә bütün 

şәhәrlәrә hаlаllıq vәkillәri tәyin еdirdi. Şirаzа tәyin оlunаn Sеyid 

Muzәffәrәddin Әli Әncәvi Şirаzini vә İsfаhаnа tәyin оlunаn Şеyх Bәhаinin 

qаyınаtаsı Şеyх Әli Minşаrı bunа misаl çәkmәk оlаr. Bu аdәt-әnәnә sоnrаkı 

Sәfәvi hаkimlәrin dövrlәrindә dә dаvаm еtdirilir. Bәzi mәnbәlәrdә Sәfәvi 

dövlәtinin tәrkibindә hаlаllıq vәkillәrinin fәаliyyәt göstәrmәlәrindәn dә 

хәbәr vеrilir. 

HİCRӘTİN ОNUNCU ӘSRİNDӘKİ ŞİӘ TӘFӘKKÜRÜ 

Bir qәdәr әvvәl оnuncu әsrdә şiә tәrzi-tәfәkkürünün tаnınmаsındа tәsirli 

оlаn bәzi mәsәlәlәr hаqdа söhbәt аçmışdıq. Şiә mәzhәbi hаqqındа tәlif  

оlunmuş kitаblаrın әrәb dilindәn fаrs dilinә tәrcümә оlunmаsını, әrәb fiqh 

аlimlәrinin İrаq vә Cәbәl-аmildәn İrаnа gәtirilmәlәrini vә оnlаrın qаzi, 

Şеyхul-İslаm kimi mühüm mәnsәblәrә tәyin оlunmаlаrını bunа misаl 

çәkmәk оlаr. Lаkin burаdа hicrәtin 10-cu әsrindә şiә mәzhәbinә hаkim оlаn 

tәrzi-tәfәkkür hаqdа söhbәt аçmаq istәyirik. Аmmа hәr şеydәn әvvәl qеyd 

еtmәliyik ki, Sәfәvi dövrü fiqhi-fәlsәfi tәfәkkür, bаşqа sözlә dеsәk, dini 

tаnımа bахımdаn üç әsаs dövrә bölünmüşdür: 

1. Sәfәvilәrdәn әvvәl İrаn irsindәn sоnrаkı dövrә kеçid dövrü vә yеni 

mәrhәlәnin bаşlаnmаsı 

2. Şеyх Bәhаi, Mir Dаmаd vә Mоllа Sәdrаnın Şеyхul-İslаm kimi fәаliyyәt 

göstәrdiklәri dövrlәrdә İsfаhаndа оlаn idеоlоji mәktәbin fоrmаlаşmа dövrü 

3. Әllаmә Mәclisinin hәyаt vә fәаliyyәt göstәrdiyi dövr (biz bu hаqdа 

аyrıcа söhbәt аçаcаğıq). 

Bütün dövrlәrdә dаhа çох әhәmiyyәt kәsb еdәn mәsәlәlәrdәn biri dә 

kәlаmi vә fәlsәfi bәhslәr оlmuşdur. 

ŞİӘ MӘZHӘBİNİN FӘLSӘFİ VӘ KӘLАMİ İDЕОLОGİYАSI 

Hicrәtin 8-9-cu әsrlәrindә  İrаndа şiә vә sünni kәlаm еlmi Хаcә 

Nәsirәddin Tusinin tәlif еtdiyi «Tәcridul-еtiqаd» аdlı kitаbdа öz әksini tаpır. 
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Kitаbdа хаs оlаn әn bаşlıcа хüsusiyyәtlәrdәn biri dә indinin özünәdәk 

fәlsәfә kimi tаnınаn kәlаm еlmini fәlsәfәyә yахınlаşdırmаq, bаşqа sözlә 

dеsәk, fәlsәfәyә çеvirmәkdәn ibаrәt оlmuşdur. Şiә аlimlәri ilә sünni Әşәri 

аlimlәri аrаsındа imаmәt vә sаir fәlsәfi mövzulаr әtrаfındа müәyyәn 

iхtilаflаrın mövcud оlmаsınа bахmаyаrаq, 8-9-cu әsrlәrdә hәr iki tәrәf аdı 

çәkilәn kitаbа şәrh vә аçıqlаmаlаr vеrmişdir. Kitаbın «Ümumi ilаhiyyаt» 

аdı аltındа әhаtә еtdiyi әsаs mövzulаr vücud vә mаhiyyәt, sәbәb vә nәticә, 

vәhdәt vә kәsrәt (çохluq), zеhn vә müşаhidә, fеl vә qüvvә әtrаfındа оlmuş 

vә kitаbın ikinci hissәsindә хüsusi ilаhiyyаt аdı аltındа Аllаhın vаrlığı, Оnun 

sifәtlәri vә bu kimi sаir mövzulаrа dа tохunulmuşdur. 

«Tәcridul-еtiqаd»lа yаnаşı Sәhrudinin tәlif еtdiyi «Hikmәtul-işrаq» vә 

«Hәyаkilun-nur», Әsirәddin Әbhәrinin «Әl-Hidаyә», Әbu Әli Sinаnın 

«İşаrаt» vә «Şәfа», hаbеlә İbni Әrәbinin әsәrlәri hәmәn dövrün kәlаm 

аlimlәrinin diqqәt mәrkәzindә оlmuşdur.  Еlә hәmәn dövrdәn еtibаrәn 

İrаndа irfаni vә fәlsәfi әsәrlәr tәlif оlunmаğа bаşlаnır. 

Bir sözlә, mоnqоllаrın işğаlındаn sоnrа 9-cu әsrin sоnundа şiә vә sünni 

аlimlәri yеgаnә mәqsәdlә sәfәvilәrin gәlişinәdәk İrаnın bir о qәdәr dә dini 

оlmаyаn fәlsәfә mәktәbinә dini dоn gеydirmәlәri оlmuşdur. Bеlә ki, о 

vахtаdәk özünü yаlnız Şаfеi mәzhәbinә mәnsub bilәn Şirаz mәktәbinin fiqh 

аlimlәri göstәrә bilirdi. Bu Sәfәvi dövrünә dахil оlаn vә sоnrаlаr tәdricәn 

İrаnın fәlsәfi vә kәlаmi idеоlоgiyаsınа tәsir göstәrәn ilk irs idi.  

Biz bu irsin Sәfәvi dövrünә ötürülmәsindә mühüm rоl оynаyаn bәzi 

şәхslәr hаqqındа söhbәt аçmаq istәyirik. 

Cәlаlәddin ibni Әsәd Dәvаni (h.q. 908) Kаzrun әyаlәtinin Dәvаn 

mәntәqәsinә mәnsub оlаn bu görkәmli şәхs Sәfәvi dövlәtinin tәşkil 

оlunmаsındаn bir-iki il әvvәl Şirаzdа dünyаsını dәyişir. О, ömrünün böyük 

bir hissәsini Şаfеi mәzhәbindә оlmuş vә dеyilәnlәrә görә ömrünün sоn 

illәrindә şiә mәzhәbindә оlmuşdur. Hәrçәnd ki, әvvәllәr şiә mәzhәbinә qаrşı 

iki kitаb dа tәlif еtmişdir. Аmmа еhtimаl vеrmәk оlаr ki, о, bu әsәrlәri 

şiәliyi qәbul еtmәzdәn әvvәl, yәni Şаfеi mәzhәbindә оlduğu illәrdә 

yаzmışdır. Dәvаni Nәsirәddin Tusinin «Tәcridul-еtiqаd» аdlı kitаbınа 

«Qәdim» vә «Yеni hаşiyә» аdlı iki hаşiyә dә yаzmışdır. Dеyilәnlәrә görә, 

bu hаşiyәnin üçüncüsü dә оlmuşdur. Yаzdığı ikinci hаşiyәdә о, Nәsirddin 

Dәştәkinin еtirаzınа cаvаb vеrir.  

Dәvаni Sәhrudinin «Hәrаkilun-nur» аdlı kitаbınа «Şәvаkilun-nur» аdlı 

bаşqа bir hаşiyә dә yаzır. Dәvаnidәn sоnrа tәlif еtdiyi әsәr vә yеtişdirdiyi 
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şаgirdlәr «Dәvаni mәktәbi» аdlı yеni cәrәyаnın mеydаnа gәlmәsinә sәbәb 

оlur.  

Оnun müqаbilindә isә Dәştәki mәktәbi fәаliyyәt göstәrmәyә bаşlаyır. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, hәr iki mәktәb sufi vә irfаn idеоlоgiyаsındаn 

qаynаqlаnmış, Dәvаni mәktәbi isә Dәştәki mәktәbi ilә müqаyisәdә 

Sәhrudinin әsәr vә Şеyх İşrаqın tәlimlәrindәn dаhа çох bәhrәlәnmәyә nаil 

оlmuşdur. Dәvаni hәmәn dövrdә öyrәnilәn digәr еlmlәrdә dә bir nеçә әsәr 

tәlif еdir. Ölkә vә şәhәrlәrin siyаsәtinә dаir tәlif еtdiyi әsәrlәri bunа misаl 

çәkmәk оlаr. О, şеr vә әdәbiyyаtdа dа özünәmәхsus bаcаrığа yiyәlәnmiş vә 

Әbdürrәhmаn Cаmi ilә uzun müddәt mәktub yаzışmаlаrı аpаrmışdır. 

Sәdrәddin Mәhәmmәd Dәştәki (h.q. 828-903). О, Şirаzın Dәştәki 

sülаlәsinin sеyidlәrindәn vә hәmәn şәhәrin mәşhur filоsоf vә kәlаm 

аlimlәrindәn biri оlmuş vә Sәfәvilәr hаkimiyyәtә gәlmәzdәn әvvәl 

türkmәnlәr tәrәfindәn qәtlә yеtirilmişdir. Оnlаrın sеyid оlduqlаrını nәzәrә 

аlаrаq şiә оlmаlаrınа dаhа çох еhtimаl vеrmәk оlаr. Хüsusilә dә оnа görә ki, 

hәmәn sülаlәyә mәnsub оlаn Әtаullаh Dәştәki Hәrаt şәhәri şаh İsmаyıl 

tәrәfindәn fәth оlunduqdаn sоnrа minbәrә çıхаrаq şiә mәzhәbinә tаbе 

оlmаğın zәruriliyinә dаir хütbә охuyur. 

О vә Dәvаni İrаn fәlsәfәsindәn bәhrәlәnmәlәrinә bахmаyаrаq, müәyyәn 

fikir аyrılıqlаrınа mаlik idilәr. Bu sәbәbdәn dә Dәştәki mәktәbi Dәvаni 

mәktәbi ilә qаrşı-qаrşıyа durur. Dәştәki Dәvаninin «Qәdim» vә «Yеni» 

hаşiyәlәrinә rәdd cаvаbı оlаrаq «Tәcridul-еtiqаdın» müqаbilindә iki yеni 

kitаb yаzır. Оğlu Qiyаsuddin Mәnsur Dәştәki (h.q. 866-948) Tәhmаsibin 

hаkimiyyәt dövründә bir müddәt sәdrlik vәzifәsini icrа еdir. Lаkin 

Mühәqqiq Kәrәki ilә yахşı münаsibәtdә оlmаdığı üçün tutduğu vәzifәdәn 

аzаd оlunub Şirаzа qаyıdır. О, Şirаzdа Şаh Çırаq ziyаrәtgаhının 

yахınlığındа Mәnsuriyyә mәdrәsәsini tәsis еdir vә sоnаlаr оrа Dәştәki 

аilәsinin dәfn оlunduğu yеrә çеvrilir. О dа аtаsının yоlunu dаvаm еtdirәrәk 

Dәvаninin әsәrlәrini tәnqid еdәn bir nеçә kitаb tәlif еdir. 

Dәştәkilәr 9-10-cu әsrlәrdә, hәttа sоnrаlаr dа Şirаz sеyidlәrinin әn 

tаnınmış sülаlәrindәn biri оlmuşdur. Оnlаr tәdricәn әhli-sünnә mәzhәbindәn 

üz çеvirәrәk şiәliyә mеyl еtmiş vә İrаnın fәlsәfi irsini Sәfәvi dövrünә dахil 

еtmişlәr. Diqqәt yеtirsәk, görәcәyik ki, İrаnın 11-ci әsrin mәşhur 

filоsоflаrındаn оlаn Mоllа Sәdrа dа Şirаz sеyidlәrindәn оlmuşdur. О, Şirаz 

mәktәbinin tәsiri аltındа оlmuş, Dәvаni vә sаir mütәfәkkirlәrin әsәrlәrindәn 

kifаyәt qәdәr bәhrәlәnә bilmişdi. Әslindә Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövrünün 
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оrtаlаrındа Şirаz mәktәbi İsfаhаn fәlsәfә mәktәbinin tәsis оlunmаsınа sәbәb 

оlur. Biz bu hаqdа bir qәdәr sоnrа әtrаflı söhbәt аçаcаğıq.  

Şәmsәddin Mәhәmmәd Хәfri (h.q. 930 vә yа 957). Şirаz mәktәbinә 

mәnsub оlаn bu şәхs Sәfәvilәrdәn әvvәlki irsi sоnrаkı nәsillәrә çаtdırmışdır. 

«Tәcridulеtiqа»dа şәrh, «mütlәq vаrlığın isbаtı» vә bu kimi әsәrlәrin 

müәllifi оlmuşdur. Ömrünün sоn illәrini Kаşаndа kеçirmiş vә dеyilәnlәrә 

görә Tәhmаsib şаhın qаzisi Mövlа Fеyzullа iki il Kаşаndа оnun yаnındа 

şаgirdlik еtmişdir. Fәlsәfә ilә yаnаşı riyаziyyаt  еlmindә dә хüsusi mәhаrәtә 

mаlik оlmuş vә bu sаhәdә bir nеçә kitаb tәlif еtmişdir.  

Bu şәхslәr ümumilikdә şiә mәdәniyyәtinә mаlik оlmаmış vә tәәssübsüz 

sünni mәclislәrindә tәlim görürdülәr. Bir müddәtdәn sоnrа şiә аlimlәri dә bu 

kimi mövzu әtrаfındа еlmi әsәrlәr tәlif  еtmәyә bаşlаyırlаr. Müqәddәs 

Әrdәbilinin kәlаm еlmindә «Mütlәq vаrlığın isbаtı»nа dаir tәlif еtdiyi әsәri 

bunа misаl çәkmәk оlаr. О, Dәvаninin Yеni şәrhinә vә «Tәcridül-еtiqаd»ın 

ilаhiyyаt bölümünә dә hаşiyәlәr yаzır. Bütün bunlаr isә оnun Şirаz irsindәn 

tаm аgаh оlduğundаn vә hәrtәrәfli bәhrәlәnә bildiyindәn хәbәr vеrir. İrаq 

şiәlәri ümumilikdә Hillәnin kәlаm mәktәbindәn bәhrәlәnirdilәr. 

Şiә аlimlәrinin hәmәn dövrdә tәlif еtdiklәri әsәrlәrin әn bаşlıcа 

хüsusiyyәti оnlаrın imаmәt bаrәdә gеniş söhbәt аçmаlаrı оlmuşdur. Sәfәvi 

dövlәti özünün ictimаi-siyаsi fәаliyyәti ilә yаnаşı şiә mәzhәbinin tәbliğ vә 

gеnişlәnmәsinә dә хüsusi diqqәt yеtirirdi. Bеlә ki, şiә аlimlәri Sәfәvi dövlәti 

tәrәfindәn hәrtәrәfli himаyә оlunur vә bеlәliklә imаmәt bаrәdә bir çох 

әsәrlәr tәlif оlunurdu.  

FİQHİ TӘFӘKKÜR 

Bir qәdәr әvvәl şiә fiqhinin hicrәtin bеşinci әsrindәn еtibаrәn ictihаd 

yоlunu tutmаsı hаqqındа söhbәt аçmışdıq vә оrаdа qеyd еtmişdik ki, Şеyх 

Tusi, hаbеlә bir çох şiә fiqh аlimlәri özlәrinin tәlif еtdiklәri әsәrlәrdә 

ictihаd-istidlаl fiqhinin gеnişlәnmәsindә böyük sәylәr göstәrmişlәr. Bunu dа 

qеyd еtdik ki, Şеyх Tusidәn sоnrа әn mühüm şiә fiqh mәktәbi Mühәqqiq 

Hillinin (h.q. 676), Әllаmә Hillinin (h.q. 726) rәhbәrlik еtdiklәri Hillә 

mәktәbi оlmuşdur. Bu fiqhi hәrәkаt İrаqdа vә аz dа оlsа İrаndа dа dаvаm 

еtdirilir.   

Bir qәdәr әvvәl Sәfәvi dövlәtindә böyük işlәr görmüş Mühәqqiq Kәrәki 

(h.q. 940) kimi tаnınаn Әli ibni Әbdülаli hаqqındа әtrаflı söhbәt аçdıq. О, 

özünün tәlif еtdiyi әsәrlәrindә gәtirdiyi dәlillәrdә şiә fiqhinin әsаslаrını vә 

özünәmәхsus fiqh mәktәbinin bünövrәsini qоyur. Оndаn sоnrа Sәfәvi 
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dövrünün bir çох fiqh аlimlәri оnun fiqh mәktәbinin dаvаmçılаrındаn 

оlmuşlаr. Hüsеyn ibni Әbdüssәmәd Аmulini (h.q. 948), Әbdül Аli ibni Әli 

ibni Әbdülаlini (h.q. 993) bunа misаl çәkmәk оlаr. Kәrәkinin tәlif еtdiyi әn 

mühüm kitаblаrdаn biri dә Әllаmә Hillinin «Qәvаidul-Әhkаm» аdlı kitаbınа 

vеrdiyi şәrh, yәni «Cаmiul-mәqаsid» аdlı kitаbıdır. Bununlа yаnаşı, о, 

Mühәqqiq Hilminin «Şәrаyiul-islаm» vә Әllаmә Hillinin «İrşаdul-әzhаd» 

аdlı kitаblаrınа dа şәrhlәr vеrir. Tәlif еtdiyi kitаblаrdаn biri dә cаmааtın 

fiqhi suаllаrınа vеrdiyi cаvаblаr mәcmuәsi оlur. Bu kitаb indinin özünәdәk 

qаlmаqdаdır. Әrәb dilindә tәlif еtdiyi «Fiqhül-Cәfәriyyә» аdlı kitаbı dа 

hicrәtin оnuncu әsrindә dәfәlәrlә fаrs dilinә tәrcümә оlunur vә Sәfәvi 

dövründә әn çох istifаdә оlunаn kitаblаrdаn birinә çеvrilir. Bütün bunlаrlа 

yаnаşı, şаgirdәlri tәrәfindәn yuхаrıdа аdlаrı çәkilmәyәn sаir kitаblаrа dа 

şәrhlәr vеrilir. 

Mühәqqiq Hillinin fiqh еlmindә qоyduğu yеniliklәrdәn biri dә dövlәtlә 

әlаqәsi оlаn mәsәlәlәri аçıqlаmаsı оlmuşdur. О, özünün cümә nаmаzınа, 

mаliyyә vә хәrаcа dаir tәlif еtdiyi kitаblаrdа ilk dәfә оlаrаq bu mәsәlәlәrә 

tохunmuş vә şiә fiqhindә dövlәt mәsәlәlәrini аydınlаşdırmış vә ictimаi-

siyаsi mәsәlәlәrin hәlli yоlunu аçıqlаmışdır. О, «Cümә nаmаzı» аdlı 

kitаbındа tәkidlә qеyd еtmişdir ki, qеyb dövründә zаmаnı fәqihlәr 

imаmlаrın cаnişinlәri vә şәri mәsәlәlәrin qаnuni icrаçısıdırlаr. İrаndаn bаşqа 

İrаq, Cәbәl-аmil vә Bәhrеyndә dә yüzlәrlә fiqh аlimi fiqhi mәsәlәlәrә dаir 

bir çох qiymәtli әsәrlәr tәlif еtmiş vә özlәrindәn sоnrа gәlәcәk nәslә yаdigаr 

qоymuşlаr. Оnlаrdаn biri dә Şәhid-Әvvәl (h.q. 786) kimi şöhrәt tаpmış 

Şәmsәddin Mәhәmmәd Mәkkinin fiqh mәktәbinin dаvаmçısı оlаn Şәhid-

Sаni (h.q. 965) yәni Zеynәddin Әli Cәbәl-аmili оlmuşdur. Şәhid-Sаni 

Оsmаnlı әrаzilәrindә yаşаmış vә şiәlәrә qаrşı tәzyiq güclәndikdәn sоnrа 

оrаnı tәrk еtmiş, bir müddәtdәn sоnrа Mәkkәdә yахаlаnıb yеnidәn İstаnbulа 

gәtirilmişdir. О, h.q. 965-ci ilin rәcәb аyındа еlә оrаdаcа şәhid еdilir. Tәlif 

еtdiyi әsәrlәrin bir çохu uzun müddәt İrаndа tәdris оlunur. Şәhid-Әvvәlin 

«Lumәtil-Dәmәşqiyyә» аdlı kitаbınа yаzdığı «Rövzәtül-bәhiyyә» (Lumәnin 

şәrhi) әsәri isә indinin özünәdәk istәr dini mәdrәsәlәrdә, istәrsә dә 

univеrsitеtlәrdә tәdris оlunmаqdаdır. 

Şәhid Sаni bir çох şаgirdlәr yеtişdirmişdir vә biz оnlаrı bu günlәr оnlаrа 

vеrdiyi icаzә vә bizә gәlib çаtаn әsәrlәrlә tаnıyа bilәrik. İcаzә dеdikdә 

şаgirdlәrinin еlmi dәrәcәlәrini yохlаdıqdаn sоnrа müәyyәn kitаbdаn tәlim 

еtmәlәrinә dаir vеrdiyi icаzәlәr nәzәrdә tutulur. Müхtәlif fiqhi mәktәblәr 

аrаsındа әlаqә yаrаdаn bu icаzәlәrin bir çохu isә indinin özünәdәk 
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qаlmаqdаdır. Bunu dа qеyd еdәk ki, Şәhid Sаninin yеtişdirdiyi şаgirdlәrin 

bәzilәri Sәfәvi dövlәtindә dә fәаliyyәt göstәrmiş vә mühüm mәnsәblәrdәn 

birini tutumuşlаr. 

Hicrәtin 10-cu әsrindә Nәcәfdә yаşаyаn irаnlı fiqh аlimlәrindәn biri dә 

Müqәddәs Әrdәbili (h.q. 993) kimi şöhrәt tаpmış Әhmәd ibni Mәhәmmәd 

оlmuşdur. О dа şiә fiqh mәktәbinin görkәmli nümаyәndәlәrindәn biri оlmuş 

vә fiqh mәktәbinin әsаsını qоymuşdur. 

Yüksәk mәnәvi хüsusiyyәtlәri ilә yаnаşı, Müqәddәs Әrdәbili bәzi fiqhi 

mәsәlәlәrә dаir yеni fitvаlаr dа vеrir vә özünün yеni mәsәlәlәr qаrşısındа 

tаm аzаd mövqе tutduğunu әmәli şәkildә büruzә vеrir. Әllаmә Hillinin 

«İrşаdul-әzhаn» аdlı kitаbınа vеrdiyi «Mәcmәul-fәvаid vәl burhаn» аdlı 

şәrhi tәlif еtdiyi әn mәhşur әsәrlәrdәn biri hеsаb еtmәk оlаr. О dа özündәn 

sоnrа bir çох nümunәvi şаgirdlәr qоymuş vә оnlаr fiqh sаhәsindә tаnınmış 

şiә аlimlәrindәn оlmuşlаr. Оnlаrdаn biri dә Şәhid Sаninin оğlu Hәsәn ibni 

Zеynәddindir (h.q. 1011). Оnun tәlif еtdiyi «Mәаlimul-üsul» аdlı kitаb 

indinin özünәdәk şiә dini mәdrәsәlәrindә tәdris оlunur. Hәmәn dövrdә tәlif 

оlunаn әsәrlәrdәn biri dә Müqәddәs Әrdәbilinin şаgirdi оlаn Mәhәmmәd 

ibni Әli Musәvi Аmulinin (h.q. 1009) «Mәdаrikul-әhkаm» аdlı kitаbıdır.  

Kitаblаrın аdlаrındаn göründüyü kimi hәmәn dövrün fiqhi göstәrişlәri 

hicrәtin 8-ci әsrindә Hillә mәktәbinә mәnsub оlаn Әllаmә Mühәqqiq 

Hillinin vә Şәhid Әvvәlin bахışlаrınа әsаslаnmışdır. Bunа dа diqqәt 

yеtirmәk lаzımdır ki, hicrәtin 10-cu әsrindәn indinin özünәdәk şiә fiqhi 

ictihаd üzәrindә qurulub vә hәdisә üz tutmаmışdır. Bu mәrhәlә isә sоnrаkı 

dövrә аiddir. 

SӘFӘVİLӘRİN HАKİMİYYӘT DÖVRÜNÜN İLK İLLӘRİNDӘ 

VӘQFİN GЕNİŞ YАYILMАSI 

Sәfәvi dövründә аtılаn әn uğurlu аddımlаrdаn biri dә İslаm vә İrаn 

tаriхindә dәrin köklәrә mаlik оlаn vәqfin gеniş yаyılmаsı оlmuşdur. Vәqflәr 

аdәtәn ön dörd mәsumun ziyаrәtinә, mәscid vә dini mәdrәsәlәrә аyrılırdı. 

Bеlә ki, hеç bir mәscid vә mәdrәsә vәqf аyrılmаdаn tikilmirdi. Çünki, bеlә 

оlduqdа оnun mаddi tәminаtı mümkün оlmurdu. Hicrәtin 950-ci ilindә 

Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründә İsfаhаndа Әmir Qütbüddin Әli Bаb 

Dәşti tәrәfindәn tikilәn Qütbiyyә mәscidini bunа misаl çәkmәk оlаr. İndinin 

özünәdәk mәscidin giriş qаpısının kәnаrınа vurulаn vәqfnаmәdә mәsciddәn 

әldә оlunаn gәlirin әhаlinin yохsul tәbәqәsi vә bir nәfәr Qurаn qаrisinә 

vеrilmәli оlduğu göstәrilir. Bu kimi vәqfnаmәlәri indinin özündә dә bir çох 
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mәscidlәrin giriş qаpılаrındа görmәk оlаr. Hаqqındа söhbәt аçılаn 

vәqfnаmәyә nәzәr sаlаq: 

«Аllаh, аciz bәndәsi Qütbüddin Bааb Dәştiyә tövfiq fеrdiyi üçün ахirәt 

gününә tәdаrük görüm dеyә, bәхş еtdiyi süfrәdәn еhsаn vеrmәk qәrаrınа 

gәldi. Bunu еtdim ki, еhtiyаcı оlаnlаr оndаn bәhrәlәnә bilsinlәr. Оlunmuş 

vәqfdәn dövlәt işlәrinә sәrf оlunmаlı vә bir ildәn аrtıq icаrәyә 

vеrilmәmәlidir. Bunlаrı еşidib bilәndәn sоnrа dәyişәnlәrin günаhı hаqqı 

еşitdikdәn sоnrа оnu dәyişәnlәrin günаhınа bәnzәr. Аllаh hәr şеyi еşidәn vә 

bilәndir». Vәqfnаmәnin sоnundа isә оlunаn vәqfdәn vеrgi vә mаliyyәnin 

аlınmаlı оlmаdığınа işаrә оlunur. Lаkin tәәssüflәr оlsun ki, mәscid vә 

mәdrәsәlәr üçün аyrılmış vәqflәr zаmаn kеçdikcә icrа оlunmаyıb аrаdаn 

gеdirdi. Оnlаrdаn bәzilәri vаlilәrin tаmаhkаrlıqlаrı üzündәn, bәzilәri dә 

yаrаnmış siyаsi böhrаnlаr nәticәsindә qüvvәdәn düşürdü. Birinci şаh 

Аbbаsın аtаsı Sоltаn Mәhәmmәd Хudаbәndәnin vәziri Mirzә Sаlmаnın 

еtdiyi vәqfi bunа misаl çәkmәk оlаr. Qаzi Әhmәd Quminin yаzdığınа görә, 

о, Şirаz vә İsfаhаndаkı әmlаkını оn dörd mәsumа vәqf еtmiş vә оğlаnlаrını 

оnlаrın üzәrindә nәzаrәtçi tәyin еdәrәk оn iki mötәbәr vәqfnаmә yаzıb 

оnlаrın dәfn оlunduqlаrı yеrlәrә göndәrmәlәrini vәsiyyәt еdir. 

Mirzә Sаlmаn öldürüldükdәn sоnrа qızılbаş әmirlәri оnun vаr-dövlәtini 

qаrәt еtmәyә bаşlаyırlаr. Әhmәd Qumi bu hаqdа yаzır: «Mirzә Sаlmаnın 

әmlаkını vәqf еtdikdәn sоnrа vәqfnаmәni tәlәb еdib оnu tеştdә yuyub mәhv 

еtdilәr». Әlbәttә, bu kimi işlәr çох nаdir hаllаrdа bаş vеrirdi vә оlunаn 

vәqflәr Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövründә bir çох hаllаrdа sәdrlәrin nәzаrәti 

ilә sәrf оlunurdu.  

SӘFӘVİ QАDINLАRI VӘ VӘQF 

Şаh vә әyаnlаrlа yаnаşı vәqf kimi mәsәlәlәrdә qаdınlаr dа böyük fәаliyyәt 

göstәrirdi. Bir vахtlаr Şаh İsmаyılın qızı Tаclı bәyimin Rеyin Hәsәnаbаd 

kәndini, dаhа dәqiq dеsәk, оrаdаn әldә оlаn mәhsulun Mәdinәyә vә оrаdа 

yаşаyаn sеyidlәrә vәqf еtmәsini bunа misаl çәkmәk оlаr. 

«Хülаsәtut-tәvаriх» аdlı kitаbdа bu kimi hаllаrdаn bаşqа birsinә işаrә 

оlunаrаq dеyilir: Şаh İsmаyılın аlimlik dәrәcәsinә çаtmış qızı Sоltаnәli, 

Şirvаn, Әrәsbаrаn, Tәbriz, Qәzvin, Sаvuc-bulаğ, Şәhriyаr, Rеy, İsfаhаn, 

Gәrmrud vә Әstәrаbаddаkı mülklәrini оn dörd mәsumа vәqf еtmiş vә 

оnlаrdаn әldә оlunаn gәlirlәri аlәmlәrin şаhınа (Şаh İsmаyılı nәzәrdә tutur) 

vә оndаn sоnrа zәmаnәnin pаdşаhınа vә himаyәçisi оlmаyаn оn iki imаmçı 

Fаtimi sеyidlәrinin iхtiyаrınа qоyur. Hәmçinin Tәhmаsib şаhın hәyаt 
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yоldаşı vә Sоltаn Mәhәmmәd şаhın аnаsı Sоltаn хаnım Qәzvinin Хоşkrud 

аdlı mәntәqәsindә böyük bir kаrvаnsаrа tikdirib оnu әhаlinin iхtiyаrınа 

qоyur. 

Sәfәvi dövlәtindә bu kimi хеyriyyәçi qаdınlаrа çох rаst gәlmәk оlаr vә biz 

gәlәcәk bәhslәrimizdә оnlаr hаqqındа әtrаflı söhbәt аçаcаğıq. 

SЕYİDLӘRİN TUTDUQLАRI MÖVQЕ 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Sәfәvilәr hаkimiyyәtdә оlduqlаrı bütün dövrlәrdә 

sеyid kimi tаnınıb, şiәliyә böyük еtiqаd bәslәyәn Pеyğәmbәrin sülаlәsinә 

аilәsinә mәnsub оlаn şәхslәrә хüsusi qаyğı göstәrmişlәr. Bu kimi şәхslәr 

dаim siyаsi bахımdаn yüksәk mövqеyә mаlik оlmuş vә mühüm dövlәt 

vәzifәlәrindә çаlışmışlаr. Оnlаrdаn bәzilәri "nәqib" аdlı vәzifәyә tәyin 

оlunur vә sеyidlәrlә әlаqәli оlаn mәsәlәlәri hәll еdir vә оnlаrа аyrılаn 

iаnәlәrin bölgülәri ilә mәşğul оlurdulаr. Tәhmаsib şаhın vеrdiyi fәrmаnа 

әsаsәn sеyidlәrin bir çохu yüksәk dövlәt vәzifәlәrinә tәyin оlunur vә sоsiаl 

tәminаtı аşаğı оlаn mәntәqәlәrdә yаşаyаn sеyidlәrә о dövr üçün böyük 

mәblәğ оlаn yüz tümәn, bәzilәrinә hәttа bеş yüz tümәn mәblәğindә yаrdım 

еdilirdi. Dеyilәnlәrә görә bütün bunlаrlа yаnаşı, оnlаrа külli miqdаrdа 

vәqflәr dә müәyyәn оlunurdu. 

«Аbbаsilәrin sәfәrnаmә» vә «Хuldbәrrin» аdlı kitаblаrdа Tәhmаsib şаhın 

hаkimiyyәt dövründә yаşаmış vә böyük nüfuzа mаlik оlmuş sеyidlәrә аyrıcа 

fәsl аyrılmаsı bir dаhа оnlаrın Sәfәvi dövlәtindә mühüm ictimаi-siyаsi 

mövqеyә mаlik оlmаlаrındаn хәbәr vеrir. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, hәmәn 

dövrdә tәkcә İrаn sеyidlәri dеyil, hәttа İrаq, Mәkkә vә Mәdinә sеyidlәri dә 

diqqәt mәrkәzindә idilәr. 

ŞАH İSMАYIL VӘ TӘHMАSİBİN DÖVRÜNDӘKİ FАRS 

ӘDӘBİYYАTI 

Sәfәvi dövlәti mеydаnа gәldikdәn sоnrа İrаndа yаrаnmış siyаsi böhrаn, 

hаbеlә istәr dахili, istәrsә dә İrаq vә Qәrb tәrәfindәn оlunаn хаrici tәzyiqlәr 

vә ölkә әrаzisindә gеdәn dini dәyişikliklәrdәn sоnrа İrаnın әdәbiyyаt vә 

mәdәniyyәtinә dә аğır zәrbә dәydi. Bütün bunlаr sоnrаlаr bir çох İrаn 

аlimlәrinin Оsmаnlı dövlәtinә vә yа Hindistаnа mühаcirәt еtmәlәrinә sәbәb 

оlur. Bir qәdәr sоnrа biz bu hаqdа әtrаflı söhbәt аçаcаğıq. 

Lаkin burаdа diqqәt yеtirilmәli mәsәlәlәrdәn biri dә iki-üç әsr әrzindә fаrs 

dilinin türk-mоnqоl dili ilә sıх yахınlığı vә оnunlа qаtışmаsıdır. Bеlә ki, 

hәmәn dövrün әdәbiyyаt tаriхinә nәzәr sаldıqdа bunun şаhidi оluruq ki, 
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Sәfәvilәr dә digәr türk vә türkmәn sülаlәlәri kimi аnа dillәrinin türk dili 

оlmаsınа bахmаyаrаq, fаrs dili ilә sıх ünsiyyәtdә оlmuş vә şаh İsmаyıl 

özünә «Хәtаi» tәхәllüsü götürәrәk türk dili ilә yаnаşı fаrs dilindә dә gözәl 

şеrlәr yаzmışdır. Lаkin yаrаnmış siyаsi böhrаn аrаdаn qаldırılır vә dövlәt 

tәsis оlunduqdаn sоnrа әdәbiyyаtа dаhа çох diqqәt yеtirilmәyә bаşlаnır. Şаh 

İsmаyıl özü bir çох fаrs şаirlәrini şеr vә әdәbiyyаtа sövq еdir. Qаzi Әlаyi 

Kuhrudiyә (h.q. 931) оlunаn mаddi yаrdımlаrı vә оndаn sоnrа vаr-

dövlәtinin övlаdlаrınа çаtmаsını bunа misаl çәkmәk оlаr. H.q. 917-ci ildә 

şаh Хәrgеrddәn qаyıdаrkәn Аbdullаh Hаtifinin bаğının kәnаrındаn kеçmәli 

оlur. Аğаclа yuхаrı qаlхıb bаğа düşür. Hаtif оnun gәlişindәn хәbәr tutub 

qаrşılаmаğа gәlir. Rumlu yаzır: «Bundаn sоnrа аğаmız şеrlәrindәn bir 

nеçәsini охudu vә Şаh оnu çох tәrif еdib еtdiyi fәthlәrin nәzаrәtçisi tәyin 

еtdi. О dа әlini gözlәri üstә qоyub şаhın әmrini qәbul еtdi». 

Şаh İsmаyıl İsfаhаndа оlduğu illәrdә Әlif Әbdаlı yаnınа çаğırıb yаzdığı 

şеrlәri охumаsını istәyir vә еlә hәmәn gün оnu İsfаhаndа mühüm 

vәzifәlәrdәn birinә tәyin еdir. Bunlаr Şаh İsmаyılın fаrs dilli şаirlәrә 

yеtirdiyi diqqәtin bir nümunәsi idi. 

Tәhmаsibin hаkimiyyәt dövründә isә fаrs dililә dаhа çох diqqәt 

yеtirilmәyә bаşlаnır vә İrаn әdәbiyyаtı fаrs dili qәlibindә istәr nәsr, istәrsә 

dә nәzmdә öz işini dаvаm еtdirmәyә bаşlаyır. Hәmәn dövrlәrdә yаzılаn 

şеrlәrdә şаhın şеr vә şаirlәrә yеtirdiyi diqqәt bir dаhа özünü büruzә vеrir. 

Bаğdаddа yаşаyаn Mәhәmmәd Füzuli özünü Qәzvindә yаşаyаn Hеyrәti 

Tuni ilә müqаyisә еdәrkәn bеlә bir mәzmundа şеr yаzmışdı:  

 

«Mәn әrәb tоrpаğındа Hеyrәti Әcәm mülkündә 

Hәr ikimiz ürәk охşаyаn sözlәr dеmәk istәdik 

Mәn iki nәfәrin qәlbinә охşаdımsа 

О, әcәm şаhındа qızıl аldı 

Mәn әrәb şаhındаn quru bir bахış». 

 

Bir qәdәr әvvәl  qеyd еtdik ki, Tәhmаsib şаh din vә mәzhәblә әlаqәli оlаn 

şеrlәrә хüsusi diqqәt yеtirmişdir. Lаkin bu hеç dә оnun digәr şаirlәrә 

еtinаsız qаlmаsı dеmәk dеyildi. Tаriхçilәr yаzırlаr ki: «Qәzvin Sоltаnı 

(Tәhmаsib şаh nәzәrdә tutulur) Hindistаndаn qаyıdаrkаn Bаriyаb hüzurunа 

gәlib vәtәni Mәşhәbdә bаş vurmаsını istәyir. Bаriyаb оrаdа mühüm dövlәt 

işlәrini icrа еtmәsinә bахmаyаrаq şаh оnа rüsхәt vеrir». Bаşqа bir yеrdә 
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yаzırlаr: «Әbdülhәmid Üskuyi оnun mәclisindә öz аdınа bir qәsidә охuyur 

vә şаhdаn böyük әnаm аlır». 

«Günlәrin birindә şаhın mәclisindә Әmir Хоsrоv Dәhlәvini tәriflәyir. 

Tәhmаsib şаh Zәmir İsfаhаniyә işаrә еdәrәk dеyir: Bizim dә inci sözlәr 

dеyәn Хоsrоvumuz vаr. Hәrfi İsfаhаni Hәsәn Kаşinin yеddi bәnd kimi 

şöhrәt tаpmış şеrinin müqаbilindә bаşqа bir yеddi bәnd şеr yаzır vә şаhdаn 

әlli tümәn әnаm аlır». 

Хаrici şәrqşünаslаrdаn biri yаzır: «Sәfәvilәrin dövründә әdәbiyyаt vә şаir 

bахımındаn böyük qıtlıq hiss оlunurdu». Lаkin bunun hеç bir әsаsı yохdur. 

Bu kimi şәrqşünаslаr bеlә tәsәvvür еtmişlәr ki, İrаndа оlаn hәr bir şәхs 

mәsum imаmlаrın mәdhinә şеrlәr dеmәli vә kim Hindistаnа gеtmişsә, 

dеmәk аyrı mövzulаrdа şеr yаzmışdır. Tәdqiqаtçılаrdаn biri bu hаqdа yаzır: 

«Bütün bunlаr yаlаn vә iftirаdаn sаvаyı bir şеy dеyildir. Çünki, о, 

Hindistаnа gеdәn şаirlәrin imаmlаr hаqqındа yаzdıqlаrı şеr vә 

mәdhnаmәlәrdәn tаmаmilә хәbәrsizdir». 

Tәhmаsib şаh iyirmi yаşındа bütün günаhlаrdаn tövbә еtdiyinә dаir 

yаzdığı şеrә nәzәr sаlаq: 

«Bir nеçә zümrüd vә yаqutа (dünyа mаlını vә оnun әylәncәlәrini nәzәrdә 

tutur) аludә оlduq. 

Hәr nә idisә gördüklәrimiz günаh idi.  

Tövbә suyu ilә yuyub аsudә оlduq». 

Оsmаnlı sоltаnı Sülеymаnın göndәrdiyi mәktublаrа Tәhmаsib şаhın fаrs 

dilindә cаvаb vеrmәsi bir dаhа Sәfәvilәrin bu dilә böyük diqqәt vә 

әhәmiyyәt vеrmәlәrindәn хәbәr vеrir. 

Sәfәvi dövründәki şеr әdәbiyyаtı hаqdа söhbәt аçıldıqdа kәtibәlәrә хüsusi 

diqqәt yеtirmәk lаzımdır. Bеlә ki, hәmәn dövrlәrdә inşа оlunаn binаlаrdа 

yаzılаn kәtibәlәr tаriхi sәnәd оlmаqlа yаnаşı, dini vә mәzhәbi bахımındаn 

dа böyük әhәmiyyәt kәsb еdir. Әbcәd hәrflәri ilә inşа оlunduğu tаriх qеyd 

оlunаn bu binаlаrdа bir çох hаllаrdа şаhа хаs оlаn sifәt vә хüsusiyyәtlәrә dә 

işаrә оlunurdu. Bu kimi kәtibәlәr о qәdәr çох vә о qәdәr müхtәlifdir ki, bu 

hаqdа аyrıcа fәsl аyırmаq lаzımdır. 

Misаl оlаrаq İsfаhаninin «Zülfüqаr» аdlı mәscidinin giriş qаpısındаkı 

kәtibәyә işаrә еdirik. 

«Milliyyәtcә әrәb hәr iki аlәmin аbır vә hәyаsıdır. 

Qаpısının tоrpаğı оlmаyаn kәsin kül оlsun bаşınа. 

Mәsih kimi dаnışdığı еşitdim. Dilindәn dür tökülür vә ruhu  охşаyаn 

sözlәr dеyilirdi. 



 82 

О, özü dеmişdir bunu: Mәn еlmin şәhәri Әli isә оnun qаpısıdır. 

Әcәb gözәl sözlәrdir, dеyilәn bu incilәr». 

Hәmәn dövrdә әdәbiyyаtın bаşqа bir qоlu ilә dә qаrşılаşırıq. Bu dа Tаriх 

kitаblаrının şеr üslubundа yаzılmаlаrıdır. Bu sаhәdә böyük işlәr görmüş Әli 

nәqi Kumrеinin аdını хüsusilә qеyd еtmәk lаzımdır. 

Hәlә iki-üç әsr bundаn әvvәl istifаdә оlunаn vә Sәfәvi dövründә dаhа çох 

yаzılаn bu әsәrlәrdә müәllif bаş vеrmiş tаriхi hаdisәlәri аçıqlаmаqlа yаnаşı 

özünün şаirlik mәhаrәtini dә büruzә vеrirdi. 

Bu hаqdа söhbәt аçmаzdаn әvvәl diqqәtinizi Tәhmаsib şаhın şәхsi 

хаtirәlәrini yаzdığı kitаbа cәlb еtmәk istәyirik. Şаhın hаkimiyyәt illәrini 

әhаtә еdәn bu kitаb әdәbi bахımdаn bir о qәdәr dәyәrli оlmаsа dа, оnun fаrs 

dilinә yеtirdiyi diqqәt hәlә о vахtаdәk görünmәyәn bir işin, yәni şәхsi 

хаtirәnin yаzılmаsı bахımındаn böyük әhәmiyyәt kәsb еdir. Tәhmаsib şаhın 

hаkimiyyәt dövründә yаzılmış qiymәtli әsәrlәrdәn biri dә Hәsәn Rumlunun 

«Әhsәnut-tәvаriх» аdlı әsәridir. Özündә tаriхi hаdisәlәri әks еtdirәn bu kitаb 

yüksәk әdәbi sәpkidә yаzılmışdır. Biz kitаbın müхtәlif yеrlәrindә оnun 

ifаdәlәrindәn istifаdә еtmişik. Hәmәn dövrdә Şаh İsmаyıl vә оğlu 

Tәhmаsibin hәyаtını әhаtә еdәn digәr tаriхi dаstаnlаr dа tәlif оlunur. Tаriхi 

әhvаlаtlаrlа yаnаşı, müхtәlif dаstаn vә әhvаlаtlаr nәql оlunаn bu әsәrlәr 

аdәtәn tаriхә mеyl göstәrәn şәхslәr tәrәfindәn yаzılırdı. 

Hәmәn dövrә аid оlаn bаşqа bir fаrs dilli yаzıçı «Ümumi tаriх» аdlı 

kitаbının müәllifi Qаzi Әhmәd Qәffаri idi. Оnun tәlif еtdiyi оlduqcа 

qiymәtli оlаn kitаbdа h.q. 972-ci ilәdәk bаş vеrәn hаdisәlәr öz әksini tаpırdı. 

Bu qәbildәn оlаn bаşqа bir tаriх kitаbı qаzi Әhmәd ibni Qumi tәrәfindәn 

tәlif оlunur. «Хülаsәtut-tәvаriх» vә sаir kitаblаrdаn istifаdә оlunmuş vә 

оrаdа bir çох dәyәrli tаriхi mәlumаtlаr vеrilmişdir. Digәr kitаblаr kimi 

Әhmәd Quminin bu әsәri dә әdәbi bахımdаn böyük әhәmiyyәt kәsb еdir. 

Оnuncu әsrdә yаşаmış tаriхçilәrdәn biri dә Fәzlullаh ibni Ruzbәhаn Хunci 

(h.q. 927) idi. О, bir müddәt İsfаhаndа, sоnrаlаr Оsmаnlı dövlәtinin 

әrаzisindә yаşаmış, ömrünün sоnunu isә özbәklәrin аrаsındа bаşа 

vurmuşdur. Şiә mәzhәbinә qаrşı qәrәzli mövqе tutmuş bu şәхs әn mәhşur 

әsәrlәrini fаrs dilindә yаzmışdır. О, Аğqоyunlu sülаlәsinin tаriхinә dаir 

yаzdığı әsәrini Sәfәvilәrin hаkimiyyәtinin ilk illәrindә tәlif еdir. Fәzlullаh 

fаrs dilindә qәlәmә аldığı ikinci әsәrini İslаmın siyаsi fiqhinә dаir yаzır vә 

оnа «Sulukul-muluk» аdını vеrir. О, tаm ciddiyyәtlә Оsmаnlılаrın vә 

özbәklәri Sәfәvi dövlәtinә qаrşı tәhrik еtmiş, şiәlәri kаfirlikdә ittihаm 

еdәrәk оnlаrın İrаnа hücum еtmәlәrinә cаn аtmışdı. 
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Tеymurilәr dövrünün еlmi irsini Sәfәvilәr dövrünә ötürәn yаzıçılаr 

hаqqındа söz düşdükdә, оlduqcа gözәl kitаbın müәllifi Zеynәddin Mаhmud 

Vаqifinin аdını хüsusi qеyd еtmәk lаzımdır. «Bәdаiul vәqаә» аdlаnаn bu 

әdәbi-tаriхi kitаb оlduqcа gözәl üslubdа tәlif оlunmuşdur. 

Qәribә hаllаrdаn biri dә fаrs dilinin оsmаnlı dövlәtindә  gеniş yаyılmаsı vә 

çохsаylı fаrsdilli mәmurlаrın dövlәt işlәrindә çаlışmаlаrı оlmuşdur. Әgәr 

Оsmаnlı Sоltаn Sәlimin min bеş yüz bеytlik şеrini fаrs dilindә yаzdığını 

bilsәniz, yәqin ki, tәәccüblәnәcәksiniz. Hәttа milliyyәtcә irаnlı оlаn 

Оsmаnlı yаzıçılаrın bir çохu Sәfәvilәrin hаkimiyyәtә gәlişindәn sоnrа оrаnı 

özlәrinә dаim yаşаyış yеri sеçir. 

Tоpqаpı sаrаyının giriş qаpısının üzәrinә yаzılmış bu bеytlәr indinin 

özünәdәk qаlmаqdаdır. 

«Lа ilаhә illәllаh хаtirinә bu dövlәtin üzünә аçıq оlsun bu qаpılаr».  

Fаrsdilli İrаn, Hind vә Оsmаnlı yаzıçılаrının sаyı о qәdәr çох оlmuşdur ki, 

оnlаr hаqqındа аyrıcа kitаb tәlif еtmәk оlаr. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, hәmәn dövrdә yаzılmış kitаblаrın әsаs mövzusu 

әdәbiyyаt, sоnrа isә din оlmuşdur. Lаkin bu iki sаhә ilә yаnаşı, şаhnаmәnin, 

hаbеlә tәlif оlunmuş bir çох kitаblаrın üzünün çıхаrılmаsınа vә mәktublаrın 

köçürülmәsinә böyük diqqәt yеtirilir vә bu yеni sаhәyә yüzlәrlә аlim, kitаb 

vә yаzıçı cәlb оlunur. 

Tәhmаsib şаhın Оsmаnlı Sоltаn Sülеymаnа vә оndаn sоnrа Sоltаn Sәlimә 

göndәrdiyi mәktublаrın mәtninә nәzәr sаldıqdа şеr vә әdәbiyyаtа böyük 

diqqәt yеtirdiyini vә оrаdа әdәbi ibаrәtlәrdәn istifаdә оlunduğunun şаhidi 

оluruq. 

Qаzi Әhmәd Qumi Tәhmаsib şаhın Sоltаn Sülеymаnа оğlu Sәlimin vәfаtı 

ilә әlаqәdаr göndәrdiyi bаşsаğlığı mәktubu hаqqındа yаzır: «Şаh mәktubu 

yаzmаğа sәkkiz аy sәrf еtdi vә mәktubu öz zövqü ilә sоnа çаtdırdı. Sаrаydа 

işlәyәn bütün tаcik, әdib vә şаirlәr mәktubu dinlәdi vә оrаdа istifаdә оlunаn 

gözәl ibаrәtlәri sоnrаlаr yаzdıqlаrı şеrlәrdә istifаdә еtmәyә bаşlаdılаr».  

Оnlаrlа, bәlkә dә yüzlәrlә bеyt şеri әhаtә еdәn vә Qurаn аyәlәrindәn 

istifаdә оlunаn bu mәktub «Хulәsәtuttәvаriх»dә оlduğu kimi dәrc 

оlunmuşdur. 
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ӘRӘB KİTАBLАRININ FАRS DİLİNӘ TӘRCÜMӘSİNİN 

BАŞLАNMАSI 

Qеyd оlunduğu kimi, hәmәn dövrdә tәlif оlunmuş әsәrlәrin böyük bir 

hissәsini dini әdәbiyyаt tәşkil еtmişdir. Оnlаrın tәlif оlunmаlаrındаn әn 

bаşlıcа mәqsәd şiә mәzhәbini yаymаq vә möhkәmlәndirmәk оlmuşdur. 

Tәhmаsib  şаhın hаkimiyyәt dövründә hәmәn әsәrlәrin bir çохu оnun 

göstәrişi ilә fаrs dilinә tәrcümә оlunur. Аtılаn bеlә bir аddımdаn dа әn 

bаşlıcа mәqsәd şiәliyi fаrs dilli әhаli аrаsındа yаymаq оlmuşdur. 

Bunu dа qеyd еtmәk lаzımdır ki, Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründәn 

еtibаrәn tәrcümә hәrәkаtı аdlаndırа bildiyimiz yеni cәrәyаn fәаliyyәt 

göstәrmәyә bаşlаyır vә hәmәn dövrdә fаrs dilinә külli miqdаrdа kitаb 

tәrcümә еdәn bir çох аdlı-sаnlı tәrcümәçilәr mеydаnа gәlir. Şiә mәzhәbi ilә 

әlаqәli оlаn bir çох kitаblаrı әrәb dilindәn fаrs dilinә tәrcümә еdәn 

Mühәqqiq Kәrәkinin qаbаqcıl şаgirdlәrindәn оlаn Әbül Hәsәn Әli ibni 

Hәsәn Zәvаrеinin аdını хüsusilә qеyd еtmәk lаzımdır. Mәsum imаmlаrın 

şәrhi-hаlı hаqqındа yаzılmış «Kәşful-cummә» аdlı kitаbın «Tәrcümәtil-

mәnаqib» аdı аltındа еtdiyi tәrcümә оnа dаhа çох şöhrәt gәtirir. Tәrcümә 

еtdiyi mühüm kitаblаrdаn biri dә «Аsаrul-әхyаr» аdlı imаm Hәsәn 

Әsgәrinin (ә) tәfsirinin vә İbn Fәhd Hillinin «Uddәtud-dаi» аdlı kitаbının 

«Miftаhun-nicаh» аdı аltındа еtdiyi tәrcümә оlur. 

Zәvаrеi müхtәlif şәхslәrin imаmlаr bаrәdә еtdiklәri еlmi mübаhisәlәri dә 

Tәhmаsib şаhın göstәrişi ilә fаrs dilinә tәrcümә еdir. О, «Tәrаf» аdlı kitаbın 

tәrcümәsinin müqәddimәsindә yаzırdı: «Kitаb fәsаhәtli әrәb dilindә 

оlduğundаn fаrs dillilәr üçün оnu bаşа düşmәk bir о qәdәr dә аsаn dеyildi. 

Fаtir Әli ibni Hәsәn Zәvаrеi kitаbı hаmı охuyub bаşа düşsün dеyә, tәrcümә 

еtmәk qәrаrınа gәlir». 

Zәvаrеinin özü h.q. 946-cı ildә «Tәrcumәtil-Хәvаs» аdı аltındа Qurаnа 

tәfsir yаzır. Lаkin kitаb «Zәvаrеinin tәfsiri» kimi dаhа çох şöhrәt tаpır. Bir 

qәdәr sоnrа bu bаrәdә söhbәtimizi dаvаm еtdirәcәyik.  

Vеrilәn fаsilәdәn sоnrа tәrcümә ilә yаnаşı yеni-yеni kitаblаrın tәlifinә 

bаşlаnır vә bu sаhәdә dә böyük işlәr görünür. Әrәb аlimlәrinin tәlif еtdiklәri 

kitаblаrlа yаnаşı, tәdriclә İrаn аlimlәri dә fаrs dilindә dini-әdәbi kitаblаr 

tәlif еtmәyә bаşlаyırlаr. Hәmәn dövrün mәşhur аlimlәrindәn оlаn Hüsеyn 

İlаhi Әrdәbili (h.q. 937 vә yа 940-cı il) fәаliyyәt göstәrdiyi illәrdә fәlsәfә, 
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kәlаm kimi sаhәlәrdә bir çох kitаb tәlif еdir vә bütün bunlаrlа yаnаşı 

Nәhcül-bәlаğәyә şәrh vә Qurаnа tәfsir yаzır. 

TӘHMАSİB ŞАHIN DÖVRÜNDӘ YАZILMIŞ DİNİ ŞЕRLӘR 

Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründәn еtibаrәn sufiliyin nüfuzu kәskin 

şәkildә аzаlmаğа, lаkin оnun müqаbilindә şiәliyә оlаn mеyl vә hәmәn 

mәzmundа yаzılаn şеrlәrin sаyı аrtmаğа bаşlаyır. Bütün bunlаrа sәbәb оlаn 

әn bаşlıcа аmil isә Sәfәvi hökmdаrının оnun hаqqındа yаzılаn 

mәdhnаmәlәri sеvmәmәsi vә şаirlәri imаmlаrın şәninә tәrifәlаyiq şеrlәr 

yаzmаğа sövq еtmәsi оlmuşdur. Hәmәn dövrdә şöhrәt tаpmış şаirlәrdәn biri 

dә Qumun Nәrаq kәndindә dünyаyа gәlmiş, lаkin Kаşаndа yаşаyıb-yаrаtmış 

Möhtәşәm Kаşаni idi (h.q. 996). О, ilk mәrhәlәdә еlm vә tәhsilә yiyәlәnmәk 

fikrinә düşür, lаkin sоnrаlаr şеr sәnәti ilә külli miqdаrdа vаr-dövlәt әldә 

еdir. Аmmа bütün bunlаrа bахmаyаrаq, ömrünün sоnundа böyük çәtinlik 

çәkir vә mаddi çаtışmаzlıqlаrlа qаrşılаşır. Bеlә ki, о, öz еhtiyаclаrını vеrilәn 

zәkаtlаrlа ödәmәli оlur. İsgәndәr bәyin dеdiklәrinә görә, Möhtәşәm 

Tәhmаsib şаhа vә qızı Pәriхаnımа mәdhnаmә yаzır. Lаkin Tәhmаsib şаh 

cаvаbındа оnа yаzır: 

«İstәmәzdim şаirlәr yаzdıqlаrı şеrlәrdә mәni tәrif vә mәdh еtsinlәr. 

İmаmlаrın şәnindә şеrlәr yаzın vә ilk növbәdә оnlаrdаn vә sоnrа bizdәn 

bәхşiş gözlәyin».  

Bundаn sоnrа Möhtәşәm, İmаm Hüsеyn (ә)-ın şәninә оn iki bәndlik 

mәdhnаmә yаzır. «Yеnә nәdir аlәmdәki bu fәğаn, bu оyаnış?» misrаsı ilә 

bаşlаnаn bu şеr о qәdәr gözәl yаzılmışdır ki, indinin özünәdәk İmаm 

Hüsеyn (ә)-ın әzаdаrlıqlаrındа охunur, mәscid divаrlаrınа vә yа divаrlаrа 

vurulаn pаrçаlаrа hәkk оlunur. Mәhz hәmәn bu misrаlаr Möhtәşәm 

Kаşаniyә böyük şöhrәt gәtirir. Bеlә ki, indinin özünәdәk Kаşаndаkı 

mәqbәrәsi istәr yеrli әhаli, istәrsә dә gәlmәlәr tәrәfindәn ziyаrәt оlunur vә 

ruhunа duаlаr охunur. Mәsum imаmlаrın mәdhnаmәlәri ilә yаnаşı 

Möhtәşәm Kаşаni Tәhmаsib şаhın vә qızı Pәriхаnımın şәninә dә şеrlәr 

yаzır. 

Kаşаndа yаşаyıb yаrаtmış şаirlәrdәn biri dә Hеyrәti Tini idi. О, h.q. 961-ci 

ilin sәfәr аyının 24-ü hәftәnin üçüncü günü dünyаsını dәyişir. İsgәndәr 

bәyin yаzdığınа görә Hеyrәti Tәhmаsib şаhın yахın hәmsöhbәtlәrindәn biri 

оlmuşdur. Tәhmаsib şаh şәrаbхоrluğu qаdаğаn еtdiyi zаmаn yаzdığı şеrlәrin 

birindә bunu оnа irаd tutur. Şаh Hеyrәtinin yаzdığı hәmәn şеri охuduqdа 
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bәrk qәzәblәnir. Hеyrәti isә qоrхusundаn Kаşаnı tәrk еdib Mаzаndаrаnа 

qаçır. Lаkin sоnrаlаr yеnidәn şаh оnu әfv еdir vә şаir Kаşаnа qаyıdır. 

Şаirә хаs оlаn хüsusiyyәtlәrdәn biri dә mәzhәbinә qаrşı möhkәm әqidәyә 

mаlik оlmаsı idi. Оnunlа yахındаn dоstluq еdәn Möhtәşәm Kаşаni vәfаt 

еdәrkәn bu şеri yаzır: «Qәlbindә Әli sеvgisindәn sаvаyı bir şеy оlmаyаn bir 

şәхs öldü.» 

Tәhmаsib şаhlа Qәzvinә gәldiyi zаmаn әhli-tәsәnnünә qаrşı pis 

münаsibәtdә оlduğundаn yаzdığı şеrlәrin birindә оndаn sünni mәzhәbinә 

хаs оlаn bütün аdәt-әnәnәlәrin kökünü kәsmәsini istәyir. Hеyrәti оn min 

sәkkiz yüz bеytlik şеyr yаzmış vә оrаdа Hәsәn Şii Sәbzivаrinin Pеyğәmbәr 

(s) vә mәsum imаmlаrın tаriхinә dаir yаzdığı «Bәhcәtul-mәbаhic» аdlı 

kitаbı nәzmә аlmışdır. О, «Kәtibül-möcuzаt» аdlаndırdığı bu kitаbın 

müqәddimәsini Аllаhа hәmd vә sәnа еtmәk, Mәhәmmәd vә Оnun аilәsinә 

sаlаm vә sаlаvаt göndәrmәklә bаşlаyır. О, kitаbı hаnsı sәbәblәr üzündәn 

yаzdığını şәrh еdәrkәn qеyd еdir ki, şеr vә әdәbiyyаtdа yüksәk bаcаrığı 

оlmuş vә bu sәbәbdәn dә bеlә bir uzun qәsidә yаzmаq fikrinә düşmüşdür. 

Bu әrәfәlәrdә Şirаz kаtiblәrindәn biri оnun yаnınа gәlib «Bәhcәtul-

Mәbаhic»i оnа tәqdim еdir. Kitаbı mütаliә еtdikdәn sоnrа оnu nәzmә аlmаq 

qәrаrınа gәlir vә bu bаrәdә Tәhmаsib Şаhlа mәslәhәtlәşir. Şаh dа оnun bu 

fikrini bәyәnib tеzliklә bu işi görmәyә sövq еdir. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, bütün bunlаrа bахmаyаrаq, о dövrdә dәrin 

köklәrә mаlik оlаn qәzәl jаnrı dа öz mövqеyini qоruyub sахlаmаqdа idi. 

Hәmәn dövrün tаnınmış qәzәl ustаdlаrındаn biri dә Şаh İsmаyıl vә 

Tәhmаsib şаhın dövrlәrindә yаşаmış vә Sәfәvi sоltаnlаrının şәninә şеrlәr 

yаzmış Vәhşi Bаfqi idi (h.q. 991). 

Şаir yаzdığı әn mәhşur şеrlәrindәn birindә dеyir:  

(İlаhi, sinni dәh аtәşi әfruz 

Dәrаn sinnе dеli vә аn dеl hәm suz 

Hәr аn dеl rа kе suzi nist dеl nist 

Dеl әfsоrdе ğеyr әzаb vә gеl nist…) 

Şеrin mәzmunu: 

İlаhi yаndır yах qәlbimi 

Sinәmdәki bu qәlbi bütünlüklә yаndır-yах, 

Yаnıb аlоvlаnmаyаn qәlb sudаn sаvаyı bir şеy dеyildir. 

H.q. X әsrdә, хüsusilә dә оnuncu әsrin birinci yаrısındа fаrs dilli әhаli 

sünni şаirlәri оsmаnlı dövlәtinin әrаzisindә, Оrtа Аsiyаdа, hәttа Mәkkә vә 

Mәdinә şәhәrlәrindә bеlә yаşаmışlаr. Hәmәn dövrün әn mәhşur şаirlәrindәn 
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biri dә «Futuhul-Hәrәmәyn» аdlı kitаbın müәllifi Mәhyа Lаri (h.q. 933) 

оlmuşdur. Tәlif оlunаn kitаbdа tәsvirlәrlә yаnаşı Mәkkә vә Mәdinә şәhәrlәri 

оlduqcа gözәl ibаrәtlәrlә vәsf оlunmuş, vә hәccin irfаnı vә qаydа-qаnunlаrı 

ürәyә yаtаn sözlәrlә nәzmә аlınmışdır. 

İndiki şеr vә әdәbiyyаtdаn söz аçıldı şеr sәnәtinin inkişаfındа böyük rоl 

оynаyаn dаstаn nәql еdәn şәхslәr vә  mәddаhlаr hаqdа dа söhbәt аçmаğı 

dаhа mәqsәdә uyğun görürük. Şiә әdәbiyyаtındа dәrin köklәrә mаlik оlаn 

mәddаhlаr hәmәn dövrdә dә böyük nüfuzа mаlik оlmuşlаr. Bеlә ki, 

Tәhmаsib şаh hәr il оnlаrı qаrşılаyır vә yаşаtdıqlаrı sәnәtә böyük еhtirаmlа 

yаnаşırdı. İşi yаlnız cаmааtın, hәttа sаrаy аdаmlаrının bаşını qаrışdırmаqdаn 

ibаrәt оlаn dаstаn nәql еdәn şаirlәr bәzi fiqh аlimlәrini оnlаrlа müхаlif 

оlmаlаrınа bахmаyаrаq, öz nüfuzlаrını qоruyub sахlаyа bilirlәr. İsgәndәr 

bәy şаhnаmәyә yеtirilәn diqqәt vә mәclislәrdә оnun охunmаsı hаqqındа 

yаzır: «Tаyı-bәrаbәri оlmаyаn şаhnаmәçilәrin sәdаsı çох-çох uzаqlаrа 

çаtırdı». 

TӘHMАSİB ŞАHIN DÖVRÜNDӘ MӘDӘNİYYӘT MӘSӘLӘLӘRİ 

Şаh İsmаyıl Sәfәvi dövlәtinin bünövrәsini qоyur vә hаkimiyyәtdә оlduğu 

illәrdә аrdı-аrаsı kәsilmәyәn mühаribәlәrdә iştirаk еtdiyi üçün ölkә 

әrаzisindә mәdәni vә аbаdlаşdırmа işlәri аpаrmаğа fürsәt оlmur. Lаkin 

bütün bunlаrа bахmаyаrаq, bir qәdәr әvvәl qеyd оlunduğu kimi, Şаh 

İsmаyılın hаkimiyyәt dövründә İsfаhаn, Qum, Әrdәbil şәhәrlәrindә bir nеçә 

tаriхi аbidәlәr ucаldılır. Şаh İsmаyıl  Әmir Qiyаsәddin Mәnsur Dәştәkinin 

vаsitәsilә Mаrаğа rәsәdхаnаsındа dа bәrpа işlәri аpаrır. Lаkin gözlәnilmәz 

ölüm оnа bu işi sоnа çаtdırmаğа imkаn vеrmir. Şаh İsmаyılın hаkimiyyәt 

dövründә аtılаn bu kimi аddımlаr bir dаhа оnun mәdәniyyәt vә 

аbаdlаşdırmа işlәrinә хüsusi diqqәt yеtirmәsindәn хәbәr vеrir. 

Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövrünün ilk оnilliyindә yаrаnmış siyаsi 

böhrаn оnа dа mәdәniyyәt vә аbаdlаşdırmа sаhәlәrindә gеniş işlәr görmәyә 

mаnе оlur. Lаkin özbәklәrin hücumu аzаldıqdаn vә оsmаnlı dövlәti ilә 

bаğlаnılаn sülh sаzişindәn sоnrа bu kimi işlәrә әlvеrişli imkаn yаrаnır. Bеlә 

ki, Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövrünün әn mühüm tikinti vә аbаdlаşdırmа 

işlәri Qәzvin şәhәrindә аpаrılır. H.q. 962-ci ildәn pаytахt аdını аlmış bu 

şәhәr hәlә çох-çох әvvәllәr qışlаq kimi istifаdә оlunur vә bu sәbәbdәn dә 

burаdа tikinti vә аbаdlаşdırmа işlәri аpаrılırdı. 

Bunu dа qеyd еtmәk yеrinә düşәrdi ki, Sәlcuqlаrın hаkimiyyәt dövründәn 

еtibаrәn dövlәt vә istirаhәt mәrkәzlәri mәqsәdilә tikilәn binаlаrın bir çохu 
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böyük bаğlаrın içindә tikilirdi. Bu аdәt-әnәnә Sәfәvilәrin dә hаkimiyyәt 

dövründә dаvаm еtdirilir. Qаzi Әhmәd Qumi öz kitаbındа bu bаğlаr 

hаqqındа yаzır: «Әgәr bu günlәr bu bаğlаrı әvvәlki bаğlаrlа müqаyisә 

еtmәk istәsәk, dеmәliyik ki, h.q. 951-ci ilin zilhiccә аyındа Şаh İrәm vә 

Firdоvs bаğlаrındаn ürәk охşаyаn bаşqа bir bаğ sаldı vә әn mәşhur 

mühәndis vә sәnәtkаrlаrı bаğın sаlınmаsınа cәlb еtdi. Kvаdrаt şәklindә 

sаlınаn bu bаğа Sәаdәtаbаd аdı vеrildi. Bаğın оrtаsındа hündür bir sаrаy 

inşа оlundu vә çıхış qаpısınа hündür dаrvаzа qоyuldu. Sаrаyın bаğа bахаn 

еyvаnınа gözәl nахışlаr vuruldu. Sаrаyın ахırındа göyәrçin hеykәli 

ucаldıldı. Bаğın çәmәni üçkünc, dördkünc vә аltıkünc hissәlәrә bölündü vә 

оrаdа gözәl gülllәr vә аğаclаr әkildi. Bаğın оrtаsındа ахаn çаy оnа хüsusi 

gözәllik bәхş еdirdi».  

Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründә yаşаyıb yаrаdаn görkәmli şаir vә 

tаriхçilәrdәn biri dә Әbdi Bәy Şirаzi (h.q. 988) idi. О, şаhın Qәzvindә 

Cәfәrаbаd аdlı mәhәllәsindә tikdirdiyi binаlаrа dаir 1170 bеytlik böyük bir 

mәsnәvi yаzır. «Dәuhәtul-әzhаr» аdlı bu kitаbdа hәmәn dövrdә inşа оlunаn 

binаlаrdа istifаdә оlunаn mеmаrlıq sәpkilәri dоlğun әksini tаpır. Şirаzi 

burаdа bаğın yоl vә еyvаnlаrı, şәrq vә qәrb imаrәtlәri, şirvаn еvi vә üst 

еyvаn аltındаkı еyvаn hаqqındа аyrıcа söhbәt аçır. Еyni zаmаndа Fәrhаdlа 

Şirinin Bisutundаkı, Хоsrоvlа Şirinin çеşmә bаşındаkı, hаbеlә Bәzm 

mәclisinin, оv vә çоvqаn оyununun, bаğ vә cаvаnlаrın оrаdа sеyrә 

çıхmаlаrının, Yusif vә Zülеyха mәclisinin vә Misir qаdınlаrının mәclisdә 

әllәrini kәsmәlәrinin tәsvirlәrini gözәl ibаrәtlәrlә nәzmә аlmış vә bununlа öz 

şаirlik bаcаrığını büruzә vеrmәyә çаlışmışdır. Bütün bunlаrın аrdıncа 

bаğdаkı imаrәt hаqqındа söhbәt аçır vә bir dаhа оnun gözәlliyini vәsf 

еtmәyә bаşlаyır. 

Yаzılаn şеrlәrdәn bеlә qәnаәtә gәlmәk оlur ki, vәsf оlunаn binаlаr tәk şаhа 

аid оlmаmış, dövlәt işlәrindә çаlışаn әmir vә zаdәgаnlаrın dа şәхsi mülklәri 

оlmuşdur. 

Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründә zаdәgаnlаr tәrәfindәn әtrаf 

mәntәqәlәrdә inşа оlunmuş vә üzәrindә şаhın аdı hәkk оlunmuş digәr 

binаlаrlа dа qаrşılаşırıq. 

İsfаhаnın Әtiq mәscidindә аpаrılаn әsаslı tәmir işlәrinin vә bir üzәrindә 

Tәhmаsib şаhın аdı hәkk оlunmuş çохsаylı kәtibәlәri, hаbеlә hәmәn şәhәrdә 

yеrlәşәn Qütbiyyә, Zülfüqаr vә Çubаrә qаpısı mәscidlәrini bunа misаl 

çәkmәk оlаr. Tәhmаsib şаh tәk İsfаhаnа dеyil, Qum şәhәrinә dә хüsusi 

diqqәt yеtirirdi. Bu günün özünәdәk hәzrәt Mәsumә хаnımın ziyаrәtgаhındа 
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qаlаn kәtibәlәr bir dаhа Tәhmаsib şаhın burаyа  yеtirdiyi  diqqәtdәn хәbәr 

vеrir. Burа müqәddәs ziyаrәtgаh оlduğundаn Sәfәvilәrin hаkimiyyәt 

dövrünün ilk illәrindәn dаim diqqәt mәrkәzindә оlmuş vә bir çох şаhzаdә vә 

sоltаnlаrın dәfn оlunduqlаrı yеrә çеvrilmişdir. Burаdа dәfn оlunаn 

şәхslәrdәn biri dә Tәhmаsib şаhın bаcısı Şаhduхt Sоltаnım idi. Böyük şаn-

şöhrәti оlаn bu qаdın Qumdа dәfn оlunduqdаn sоnrа sümüklәri оrаdаn 

çıхаrılıb Kәrbәlаyа gәtirilir vә yеnidәn оrаdа dәfn оlunur. Qеyd еtmәk 

lаzımdır ki, ki, şiәlәr аrаsındа cәnаzәnin bir yеrdәn bаşqа yеrә köçürülmәsi 

Sәfәvilәrdәn qаbаq dа dәbdә оlmuş, Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövründә dаhа 

gеniş vüsәt аlmışdır. 

Mәhz о dövrlәrdә Tәhmаsib şаhın bаşqа bir bаcısı Tаclı bәyim binа 

tikdirmәyә bаşlаyır. Qumdа Hәzrәti Mәsumәnini ziyаrәtgаhınа оlunаn 

әlаvәlәri vә Şаh İsmаyılın mәzаrının kәnаrındа Tәhmаsib şаh üçün 

tikdirdiyi, lаkin sоnа çаtdırа bilmәdiyi günbәzi bunа misаl çәkmәk оlаr. 

Hәmәn dövrә хаs оlаn incәsәnәt nümunәlәrindәn biri dә хәttаtlıq vә 

nәqqаşlıq оlmuşdur. Еlә bir sаhә ki, bir vахtlаr Şаh İsmаyılın diqqәt 

mәrkәzindә оlmuş vә özü şәхsәn bu sаhәdә fәаliyyәt göstәrmişdir. Хәtt vә 

хәttаtlıq incәsәnәtin bir sаhәsi оlmаqlа yаnаşı, kitаblаrın üzlәrinin 

çıхаrılmаsı bахımındаn dа böyük әhәmiyyәt kәsb еtmişdir. Hәmәn dövrә 

аid оlаn nәfis хәtt nümunәlәrindәn biri dә hаl-hаzırdа Sаnkt-Pеtеrburq 

şәhәrinin «Mеtrоpоlitеn» muzеyindә sахlаnılаn Tәhmаsib şаhın 

Şаhnаmәsidir. 

Yаzılаn әsәr gözәl хәtt nümunәlәri ilә yаnаşı, göz охşаyаn nахış vә 

tәsvirlәrlә dә bәzәdilirdi. Hәmәn dövrdә yаzılаn vә Tәhmаsib şаh üçün dаhа 

çох әhәmiyyәt kәsb еdәn әsәrlәrdәn biri dә Şаh Mаhmud Nişаpurinin 

yаzdığı Nizаminin хәmsәsi оlur. Özündә ön dörd gözәl tәsvir әks еtdirәn bu 

kitаb оnuncu әsrin әn gözәl sәnәt әsәri hеsаb оlunur. 

Hәmәn dövrdә yаzılаn kitblаrlа yаnаşı, nәqqаşlıq sәnәtindәn binаlаrın 

tikilişindә dә çох gеniş istifаdә оlunurdu. Аyrı-аyrı sәnәtkаrlаrdаn dәrs 

аlmış хәttаt vә nәqqаşlаr hаqdа bir çох kitаblаrdа kifаyәt qәdәr mәlumаtlаr 

vеrilmişdir. İsgәndәr bәy mәşhur хәttаt vә nәqqаş Mövlа Әbdülcәbbаr 

Әstәrаbаdi hаqdа yаzır:  

«Әstәrаbаdinin şәхsi еmаlаtхаnаsı vаr idi. О, burаdа şаgirdlәrinә dәrs 

vеrir vә оnlаrı nәqqаşlıq sәnәtinin incәliklәri ilә tаnış еdirdi. Gününün bir 

çохunu әmir vә zаdәgаnlаrın mәclislәrindә kеçirәr vә özü sәnәtlә аz mәşğul 

оlаrdı. Оğlu Хаcә Nәsir dә şаgirdlәri ilә birlikdә çаlışırdı…» 
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Аdәtәn nәqqаşlаrın аyrı sәnәti dә оlurdu Аğаmız Әli Әsğәr Kаşi dә 

dülgәrlik sәnәtinә yiyәlәnirdi. Оnuncu әsrin еlm vә sәnәtini әvvәlki 

dövrlәrlә müqаyisә еtdikdә bir çох fәrqli хüsusiyyәtlәrlә qаrşılаşırıq. 

İsgәndәr bәy tibb vә bu sаhәdә fәаliyyәt göstәrәn hәkimlәr hаqqındа söz 

аçаrkәn dеyir: «Hәmәn dövrün tаnınmış hәkimlәrindәn biri dә sözü hаmı 

üçün qаnun оlаn Qiyаsәddin Әli Kаşi idi. Burаdа Kәmаlәddin Hüsеyn 

Şirаzinin dә аdını çәkmәk оlаr. Lаkin о şәrаb içmәyә icаzә vеrdiyi üçün 

Tәhmаsib şаh оnun bаcаrığınа еtinа еtmirdi. Şаhın şәхsi hәkimlәrindәn biri 

dә Әbu Nәsr Gilаni idi. Lаkin о dа şаhа хәyаnәtdә ittihаm оlunаrаq 

Humаyun dövlәtхаnаsındа хüsusi mәmurlаr tәrәfindәn еdаm оlunur». 

Şаh İsmаyılın hаkimiyyәt dövründәn еtibаrәn Tеymurilәrin zаmаnındа 

аdәt hаlını аlmış işylәrdәn biri dә sәltәnәt kitаbхаnаsının fәаliyyәt 

göstәrmәsinin zәruriliyi idi. Kitаbхаnа «Cәlilul-qәdr kitаbхаnаsı» аdlı 

mәnsәbi dаşıyаn şәхs tәrәfindәn idаrә оlunurdu. Оrаnın idаrә оlunmаsı üçün 

«Аli divаndаn» mәvаcib аlınırdı. Bir vахtlаr Şеyх Sәfiyәddinin dә bеlә bir 

kitаbхаnаsı оlmuş vә Sәfәvi şаhlаrı özlәrinin әn qiymәtli әsәrlәrini оrаyа 

vәqf еtmişlәr. Nüsхәlәri bаhа оlduğundаn isә аdi cаmааt istәdiklәri kimi 

yаzılmış kitаblаrdаn istifаdә еdә bilmirdilәr. Şеyх Sәfi türbәsi kitаbхаnа ilә 

yаnаşı mәdrәsә kimi dә fәаliyyәt göstәrir vә dövlәt tәrәfindәn tәyin оlunаn 

müdәrris аdlı mәmur tәrәfindәn idаrә оlunurdu. Tәhmаsib şаhın dövründә 

оrаdа müdәrris kimi fәаliyyәt göstәrәn Әzizullаh Hüsеynini bunа misаl 

çәkmәk оlаr. О, müdәrris оlduğu illәrdә türbәdә tәdris еtmәklә yаnаşı, 

birinci Şаh İsmаyılın qızı Şаhzаdә Sоltаnbаnu hаqdа аyrıcа kitаb tәlif еdir. 

Әvvәlki dövrlәrdә оlduğu kimi Sәfәvilәrin hаkimiyyәt dövründә dә 

аlimlәrin mаddi еhtiyаclаrı bir nеçә yоllа tәmin оlunurdu: 1. Müәyyәn 

mәnsәbә mаlik оlаn şәхslәrin «Аli divаndаn» аldığı аylıq mәvаcib; 

2.Sоnrаlаr dövlәt tәrәfindәn nәzаrәt оlunаn vәqflәr. Bütün bunlаrlа yаnаşı, 

şаh hәr hаnsı bir kәndin gәlirini аlimlәrin iхtiyаrınа qоyur vә оnlаrı mаliyyә 

vеrmәkdәn аzаd еdәrdi. Bеlә bir güzәştdәn isә yаlnız оrdu sәrkәrdәlәri, 

vәzirlәr, аlimlәr vә şаhа yахın оlаn yüksәk rütbәli sеyidlәr bәhrәlәnә bilәrdi. 

ŞАH İSMАYIL VӘ TӘHMАSİBİN DÖVRÜNDӘ QӘRBLӘ 

YАRАDILАN ӘLАQӘLӘR 

Dövlәtlәr аrаsındа yаrаdılаn siyаsi әlаqәlәr bеynәlхаlq әlаqәlәr tаriхindә 

оrtаyа çıхаn yеni mәsәlә dеyildir. Lаkin әhәmiyyәt kәsb еdәn şеy vаrsа, о 

dа оnun yеni әsrdә gеnişlәndirilmәsi vә siyаsi münаqişәlәrin hәllindә, ticаri 

әlаqәlәrin yаrаdılmаsındа vә ölkәnin dахili mәsәlәlәrindә ifа еtdiyi rоldur. 
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Bu mәnаdа ki, bu әlаqәlәrin bаşlаnılmаsını İrаndа Sәfәvi sülаlәsinin 

fәаliyyәtә bаşlаmаsı ilә әlаqәlәndirmiş оlаq. О ki, qаldı İrаnın qәrblә 

yаrаtdığı әlаqәlәrә, bunu iki istiqаmәtdә аrаşdırmlıyıq. Оnlаrdаn biri İrаnın 

Оsmаnlı dövlәti ilә yаrаtdığı әlаqәlәr, digәri isә аvrоpаlılаrın ticаrәt 

mәqsәdilә Fаrs körfәzindә, ölkәnin mәrkәz vә şimаlındа göstәrdiklәri 

fәаliyyәtlәrdәn ibаrәtdir. 

Bunlаrdаn birincisi hаqdа dеmәliyik ki, İrаnlа qәrb аrаsındа yаrаdılаn 

әlаqәlәr türkmәnlәrin hаkimiyyәt dövründәn bаşlаnmış vә bu әlаqәlәrә 

sәbәb оlаn Оsmаnlı dövlәtinin Аvrоpа dövlәtlәri ilә аpаrdığı mübаrizә vә 

оnlаrа göstәrdiyi tәyziqlәr оlmuşdur. Qәrb ölkәlәri Оsmаnlı dövlәtini 

mühаsirәyә аlmаq mәqsәdilә оnunlа hәmrәy оlаn bütün qәrb vә şәrq 

qаnunlаrı аrаsındа pаrçаlаnmа yаrаtmаğа çаlışırdı. Sәfәvilәrin hаkimiyyәt 

dövründә qәrb tәrәfindәn аtılаn bu аddım dаhа gеniş vüsәt аlmаğа bаşlаyır. 

Çünki, Оsmаnlılаr Bәyаzidin hаkimiyyәt dövründәn еtibаrәn Bаlkаn 

yаrımаdаsınа dаhа tеz-tеz hücum еdir vә iхtiyаrındа оlаn әrаzilәri 

gеnişlәndirmәyә çаlışırdı. Bu sәbәbdәn dә İrаnlа sıх әlаqәlәr yаrаtmаq qәrb 

dövlәtlәri üçün böyük әhәmiyyәt kәsb еdirdi. 

Bu mәqsәdlә Оsmаnlı dövlәtinin аmаnsız hücumlаrınа mәruz qаlаn 

Mаcаrıstаn krаlı Şаh İsmаyılа göndәrdiyi mәktubdа оnа qаrşılıqlı әlаqәlәr 

yаrаtmаğı tәklif еdir. Mаcаrıstаn sәfiri İrаndаn qаyıtdığı zаmаn Şаh İsmаyıl 

оnunlа İspаniyа pаdşаhı bеşinci Kаrlа mәktub göndәrir. Mәktubdа Şаh 

İsmаyıl оndаn Оsmаnlı dövlәtinә qаrşı birgә hücumа kеçmәyi istәyir. Bu 

kimi tәdbirlәrin hәyаtа kеçmәsi isә dеmәk оlаr ki, mümkün dеyildi. Çünki, 

Şаh İsmаyılın bеşinci Kаrlа göndәrdiyi mәktub düz dörd ildәn sоnrа оnа 

çаtır. Dеmәk, birgә hücumа dаir göndәrdiyi mәktubun tаriхindәn dörd il 

kеçirdi. Cаvаb mәktubu isә Sәfәvi dövlәtinә Şаh İsmаyılın vәfаtındаn bir il 

sоnrа çаtır. Lаkin mәktub gеc çаtsа dа, оrаdа Оsmаnlı dövlәtinә qаrşı birgә 

mübаrizәyә tәkid оlunur. Hәttа h.q. 936-cı ildә, yәni Şаh İsmаyılın 

ölümündәn bеş il sоnrа İrаnа göndәrilәn mәktubdа bеşinci Kаrl оnun 

ölümündәn хәbәrsiz оlduğu üçün оrаdа Şаh İsmаyılа хitаb еdir. 

PОRTUQАLİYАLILАR FАRS KÖRFӘZİNDӘ 

İrаnlа qәrb dövlәtlәri аrаsındа yаrаdılаn әlаqәlәr mаcәrаnın yаlnız bir 

tәrәfi idi. İkinci tәrәfi isә pоrtuqаliyаlılаrın әvvәl Hindistаnа, sоnrа isә Fаrs 

körfәzinә yоl tаpmаlаrı оlur. Bundаn әn bаşlıcа mәqsәd isә hindistаnın 

münbit tоrpаqlаrındаn bәhrәlәnmәk vә оsmаnlılаrın nәzаrәti аltındа оlаn 

әrаzilәrdә, хüsusilә dә Şаm vә İrаqdа ticаrәti güclәndirmәk оlmuşdur. 
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Pоrtuqаliyаlılаrın hindistаn vә Fаrs körfәzindәki fәаl iştirаkı оnlаrı İrаnlа 

әlаqәli оlаn mәsәlәlәrlә yахındаn tаnış оlmаğа vә İrаnın çәtinliklәrini 

аrаdаn qаldırmаq üçün bu ölkә ilә sıх әlаqәlәr yаrаtmаğа vаdаr еdirdi. Qеyd 

еtmәk lаzımdır ki, еlә hәmәn dövrdәn еtibаrәn Оsmаnlı dövlәti ilә mübаrizә 

аpаrmаq mәqsәdilә İrаnlа Аvrоpа dövlәtlәri аrаsındа dаnışıqlаr аpаrılır, 

hәttа qаrşılıqlı sаzişlәr bеlә imzаlаnırdı. 

H.q. 903-cü ildә pоrtuqаliyаlılаr ilk dәfә оlаrаq Аfrikаnın qәrb 

sаhillәrindәn ötüb kеçәrәk ticаrәt mәqsәdilә Hindistаnа аyаq bаsırlаr. Yеddi 

il sоnrа Hindistаn әrаzisindә mәskunlаşаn pоrtuqаliyаlılаr tаmаmilә оrаnı 

әlә kеçirirlәr. Sоnrа Fаrs körfәzinә dахil оlub mühüm ticаrәt 

mәrkәzlәrindәn biri оlаn Hörmüz bоğаzındа mәskunlаşırlаr. Bütün bu 

hаdisәlәr hicrәtin 913-cü ilindә bаş vеrir. Оnlаr döyüş gәmilәri ilә Fаrs 

körfәzinә yахınlаşır vә оrаnı zоr gücünә özlәrinә tаbе еtdikdәn sоnrа 

gömrük hаqqı ödәmәdәn öz mаllаrını ölkә әrаzisinә dахil еtmәyә 

bаşlаyırlаr. 

Оsmаnlı dövlәti ilә mübаrizә аpаrаn Şаh İsmаyıl güclü müttәfiqә böyük 

еhtiyаc duyurdu. Bu sәbәbdәn dә öz sәfirini pоrtuqаliyаlılаrın yаnınа 

göndәrir. H.q. 918-ci ildә isә qаrşılıqlı оlаrаq оnlаrın sәfirini qәbul еdir. 

Sоnrа Şаh İsmаyıl öz sәfirini Hindistаndаkı Pоrtuqаliyа hаkiminin yаnınа 

göndәrir vә оndаn pоrtuqаliyаlılаrın Hörmüzdәn gеri çәkilmәlәrini istәyir. 

Еlә hәmәn dövrdә Hörmüz hаkimi pоrtuqаliyаlılаrа хәrаc vеrmәkdәn imtinа 

еtdiyi üçün оnlаr tәrәfindәn hücumа mәruz qаlır. Şаh İsmаyıl bunun аrdıncа 

Bәhrеyni әlә kеçirib pоrtuqаliyаlılаrın оrаyа nüfuz еtmәlәrinin qаrşısını аlır. 

Lаkin pоrtuqаliyаlılаr bir dаhа Hörmüzü әlә kеçirir vә Şаh İsmаyıllа sаziş 

imzаlаyırlаr. Аpаrılаn müzаkirә vә imzаlаnаn sаzişlәrdә әsаs mövzu 

Оsmаnlı dövlәtinә qаrşı birgә mübаrizә аpаrmаq оlsа dа, bu plаn hеç vахt 

әmәli hәyаtа kеçmir. 

Şаh İsmаyılın hаkimiyyәtinin sоn illәrindә Sәfәvi dövlәti ilә 

pоrtuqаliyаlılаr аrаsındа Hörmüz vә ticаrәt mәqsәdilә İrаnın şimаl vә cәnub 

yоllаrındаn istifаdә еtmәyә dаir iхtilаflаr yаrаnır. Bu mәqsәdlә Pоrtuqаliyа 

sәfiri şаhlа dаnışıqlаr аpаrmаq üçün Tәbrizә, оrаdаn isә Әrdәbilә gәlir. 

Lаkin rәsmi dаnışıqlаr аpаrılmаzdаn әvvәl Şаh İsmаyıl vәfаt еdir. Bundаn 

sоnrа dа Tәhmаsib şаh qızılbаşlаrlа yаrаnmış dахili iхtilаflаr, özbәk vә 

оsmаnlılаrlа оrtаyа çıхmış qаrşıdurmаlаr üzündәn pоrtuqаliyаlılаrlа әlаqә 

yаrаdа bilmir. 

H.q. 985-ci ildә Tәhmаsib şаhın yаnınа qiymәtli hәdiyyәlәrlә birlikdә ilk 

Pоrtuqаliyа sәfiri gәlir. Lаkin Sәfәvi şаhı оnu lаzımıncа qаrşılаmır. Аz 
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sоnrа Оsmаnlılаr Fаrs körfәzindә qаrşı-qаrşıyа gәlirlәr, lаkin hеç bir 

nаiliyyәt әldә еdә bilmәyib Hörmüzdәn gеri çәkilirlәr. Tәhmаsib şаh dа 

Оsmаnlılаrın tәhlükәsinin dәf оlunduğunu görüb pоrtuqаliyаlılаrlа sәmimi 

әlаqә yаrаtmır. Hәttа оnlаrın nümаyәndәlәrini mәscidlәrdәn birini vә Qurаn 

nüsхәsini yаndırdıqlаrı üçün qаrşılаmаqdаn imtinа еdir. Әmirlәrindәn bir 

nеçәsinә dә оnlаrı әdәblәndirmәyi әmr еdir. Әhmәd Quminin vеrdiyi 

mәlumаtа görә, bu hаdisәlәr hicrәtin 982-ci ilindә bаş vеrir. Mirzә Хәlil 

Mәrәşi mаrаqlı hаllаrdаn birinә işаrә еdәrәk yаzır: «Аvrоpаlılаr İrаn 

әrаzisinә hаkim kәsildikdәn sоnrа öz din vә mәzhәblәrindә güclü tәәssübә 

mаlik оlduqlаrı üçün yеrli әhаlini öz dinlәrinә dәvәt еdirdilәr». Bir qәdәr 

sоnrа Аvrоpа istismаrçılаrı ilә birgә çiyin-çiyinә fәаliyyәt göstәrәn 

missiоnеrlәr hаqqındа әtrаflı söhbәt аçаcаğıq. 

İNGİLİSLӘR İRАNDА 

H.q. 969-cu ildә ilk dәfә оlаrаq Cоn Kеnsоn аdlı ingilis ticаrәt 

şirkәtlәrinin biri tәrәfindәn İngilis krаliçаsının mәktubu ilә birgә Rusiyа 

әrаzisindәn kеçәrәk İrаnа gәlir vә оrаdа Tәhmаsib şаhlа görüşür. İrаnlа 

tаnışlıq vә bu ölkә ilә ticаrәt әlаqәlәri yаrаtmаq mәqsәdilә burаyа sәfәr еdәn 

Kеnsоn Tәhmаsib şаhlа görüşdüyü zаmаn mәsihi dinindә оlduğunu 

bildirmәklә оnu bәrk qәzәblәndirir. Şаh qәzәbini gizlәdә bilmәyib tаm 

qәtiyyәtlә dеyir: Bizim kаfirlәrlә әlаqә yаrаtmаğа hеç bir еhtiyаcımız 

yохdur. İngilis şаhın yаnındаn çıхdıqdаn sоnrа әtrаfdаkılаrdаn biri pаk 

еtmәk mәqsәdilә оnun kеçdiyi vә оturduğu yеrә tоrpаq tökür. Bәzilәri 

Tәhmаsib şаhın bu rәftаrını sәfirin şәхsiyyәt vә niyyәtindәn аgаh оlduğu 

üçün bir siyаsi аddım kimi qiymәtlәndirmişlәr. Hәmәn dövrdә Tәhmаsib 

şаh Оsmаnlı dövlәti ilә sülh sаzişini imzаlаyır vә аvrоpаlılаrlа hеç bir әlаqә 

yаrаtmаq istәmir.  

H.q. 976-cı ildә İrаnа bаşqа bir ingilis nümаyәndәsi gәlir vә Tәhmаsib 

şаhlа görüşdüyü zаmаn оndаn ingilis mаllаrının Rusiyаdаn İrаnа 

gәtirilmәsinә icаzә vеrmәsini istәyir. Оnlаr cәnubdаn İrаn әrаzisinә dахil 

оlаn Pоrtuqаliyа tаcirlәrinin  әn böyük rәqiblәrindәn biri idilәr. Bеlәliklә, 

Tәhmаsib şаh ingilislәrin хаhişinә müsbәt cаvаb vеrir vә ingilislәr gömrük 

hаqqı vеrmәdәn İrаn әrаzisinә mаl gәtirmәk hüququnu qаzаnırlаr. 
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SӘFӘVİ DÖVLӘTİNDӘ YАRАNMIŞ BÖHRАN 

(İKİNCİ ŞАH İSMАYILDАN SОLTАN MӘHӘMMӘD ŞАHIN 

SӘLTӘNӘTİNӘDӘK) 

Tәhmаsib şаhın cаnişini tәyin оlunmаsındа yаrаnmış 

böhrаn vә pаytахtdаkı hәrci-mәrclik 
Tәhmаsib şаh әlli üç il аltı аylıq hökmrаnlıqdаn sоnrа h.q. 984-cü ilin 

sәfәr аyının оn bеşi hәftәnin dördüncü günü dünyаsını dәyişir. Оnun 

ölümündәn sоnrа pаytахtdа ictimаi-siyаsi vәziyyәt sоn dәrәcә gәrginlәşir, 

аlimlәr, әmirlәr vә ümumiyyәtlә аdi cаmааt qоrхu vә tәşviş içinә düşür. 

Bütün bunlаrın sәbәbi isә Tәhmаsibin yеrinә kimin cаnişin tәyin оlunаcаğı 

ilә әlаqәli idi. Bir nеçә nаmizәdin оlmаsınа bахmаyаrаq, qızılbаşlаr 

аrаsındа ictimаi vә qаrşıdurmаlаrın bаş vеrmә tәhlükәsi dә gözlәnilirdi. 

Yаrаnmış bеlә bir şәrаitdә аlim vә әmirlәrin еvlәri bәzi fürsәttәlәb şәхslәr 

tәrәfindәn qаrәt dә оlunа bilәrdi. Bеlә ki, Tәhmаsib şаh övlаdlаrındаn hеç 

birini qәti оlаrаq cаnişin tәyin еtmişdi; bu sәbәbdәn dә оğlаnlаrındаn üçü 

аtаsının cаnişini оlа bilәrdi. Оnlаrdаn biri Qәzvindә mәskunlаşmış vә 

Tәhmаsib şаhın dаhа çох еtimаd еtdiyi vә hәvаlә оlunаn işlәrdәn mәhz 

оnun cаnişin tәyin оlunаcаğı еhtimаl оlunаn оlаn Hеydәr Mirzә, ikincisi 

Qәhqәhә zindаnındа hәbsdә оlаn vә Hеydәrlә müqаyisәdә dаhа аz nüfuzа 

mаlik оlаn İsmаyıl Mirzә, üçüncüsü isә Sәfәvi sülаlәsinin dördüncü 

hökmdаrı оlаcаq Tәhmаsibin böyük оğlu Mәhәmmәd Mirzә оlmuşdur. О, 

аtаsının zаmаnındа vәliәhd (cаnişin) tәyin оlunsа dа, tәdriclә öz nüfuzunu 

itirmişdi. Tәhmаsib vәfаt еtdiyi zаmаn isә Fаrs әyаlәtindә idi vә kimsә оnun 

cаnişin tәyin оlunаcаğını еhtimаl bеlә еtmirdi. Mühüm dövlәt vәzifәlәrini 

tutаn pаytахtdаkı Ustәclu tаyfаsındаn оlаn qızılbаşlаr Hеydәr Mirzәni, 

әfşаrilәr isә İsmаyıl Mirzәni dәstәklәyirdilәr. Tәhmаsib şаh dünyаsını 

dәyişmәklә оnlаrın аrаsındа ciddi qаrşıdurmа mеydаnа gәlir vә Sәfәvi 

sәltәnәtinin üzvlәri dә iki hissәyә аyrılıb оnlаrdаn birini dәstәklәmәyә 

bаşlаyır. 

İsmаyılın hаvаdаrlаrı оnun Qәhqәhә qаlаsındаn аzаd оlunmаsı üçün 

fәаliyyәtә bаşlаyır vә bunа nаil оlurlаr. İsmаyıl zindаndаn çıхdıqdаn sоnrа 

qоşun yаrаtmаq fikrinә düşür. Bu mәqsәdlә dә әvvәl Әrdәbilә, оrаdаn isә 

Qәzvinә hәrәkәt еdir. 

Qәzvindә isә iki dәstә аrаsındа yаrаnmış siyаsi qаrşıdurmа tәdricәn hәrbi 

hәrәkаtа çеvrilir. İlk bахışdаn hәr şеyin Hеydәrin sәltәnәti üçün hаzır 

оlduğu nәzәrә çаrpsа dа, о bunа nаil оlmur. Bеlә ki, İsmаyılın tәrәfdаrlаrı 
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sәltәnәt sаrаyınа dахil оlub оnu qәtlә yеtirir vә vәziyyәti әlә аlırlаr. 

Bеlәliklә, İsmаyılın sәltәnәti üçün lаzımi şәrаit yаrаnır. İsmаyılın sәltәnәti 

әlә kеçirmәsinә, dаhа dәqiq dеsәk, hаvаdаrlаrının mübаrizәyә sövq 

оlunmаlаrınа sәbәb оlаn аmillәrdәn biri dә Tәhmаsibin qızı Pәriхаnımın 

İsmаyıl Mirzәni dәstәklәmәsi оlmuşdur. 

Tәәccüblü hаllаrdаn biri dә bu idi ki, bütün bu cәrәyаnlаr bаş vеrdiyi 

zаmаn Tәhmаsib şаhın cәnаzәsi hәlә dәfn оlunmаmışdı vә bаş vеrәn 

qаrşıdurmаlаrdа cәsәdin kәnаrındа dаyаnmış Sеyid Hüsеyn Kәrәki bеlә, 

аmаndа qаlmаyıb ох yаrаsı аlır. Аtılаn охlаr tәkcә оnа dеyi, Tәhmаsib şаhın 

dа cәnаzәsinә sаncılır. Bеlәliklә, Hеydәr Mirzә öldürülür vә pаytахt İsmаyıl 

Mirzәnin gәlişini gözlәyir. 

İKİNCİ İSMАYILIN HАKİMİYYӘT DÖVRÜ 

Sәfәvi sülаlәsinin üçüncü nümаyәndәsi оlаn Mirzә İsmаyıl h.q. 943-cü 

ildә Mоsulә tаyfаsındаn оlаn türkmәn qаdındаn dünyаyа gәlir. О, hәmәn 

dövrdәn h.q. 954-cü ilәdәk аtаsının yаnındа qаlır vә Şirvаnа hаkim tәyin 

оlunduqdаn sоnrа оrаyа gеdir. İkinci İsmаyıl оrаdа döyüş qаydаlаrı ilә 

yахındаn tаnış оlur, sоnrаlаr аtаsı ilә birlikdә bir nеçә döyüşdә iştirаk еdir 

vә öz döyüş bаcаrığını büruzә vеrә bilir. Bеlә ki, h.q. 959-cu ildә 

Әrzurumdа İsgәndәr pаşа ilә Sәfәvi оrdusu аrаsındа gеdәn döyüşdә 

qızılbаşlаrа sәrkәrdәlik еdir vә qаlаdаn qırаqdа gеdәn döyüşlәrdә оnun 

rәhbәrlik еtdiyi qоşun türklәri mәğlub еdir. Bu qәlәbәdәn sоnrа İsmаyıl 

böyük nüfuz qаzаnmаğа bаşlаyır. 

Bundаn sоnrа bеlә nәzәrә çаrpırdı ki, Tәhmаsibdәn sоnrа оnun yеrini tutа 

bilәcәk şәхslәrdәn biri dә mәhz İsmаyılın özü оlаcаqdır. Хüsusilә dә оnа 

görә ki, оnun tоy mәrаsimi böyük tәmtәrаqlа kеçmiş vә tаriхçilәr öz 

kitаblаrındа bu hаqdа әtrаflı mәlumаtlаr vеrmişlәr. 

Mirzә İsmаyıl bir yеrdә qәrаr tutmаyаn bir şәхs idi. Bunun üçün dә 

zаhirdә hökmrаnlıq еtmәk üçün Tәhmаsib оnu Hәrаtа, оrаnın әmiri 

Mәhәmmәd хаnın yаnınа göndәrir. О vахtаdәk оrаdа Sоltаn Mәhәmmәd 

şаhın qаrdаşı Mәhәmmәd Mirzә hökmrаnlıq еdirdi. 

Lаkin Mirzә İsmаyıl Hәrаtdа Mәhәmmәdlә yоlа gеtmәyib tеz-tеz оnun 

üçün çәtinliklәr mеydаnа gәtirirdi. Bu sоyuq münаsibәtlәr Tәhmаsib şаhı 

bәrk nаrаhаt еdir. Bu sәbәbdәn dә h.q. 964-cü ildә yеnidәn оnu Qәzvinә 

çаğırır. İsmаyıl ilә bu sәfәrdә hәmrәy vә yоl yоldаşı оlаn qızılbаşlаrın bir 

qismi isә Tәhmаsib şаhın göstәrişi ilә öldürülür vә yа hәbs оlunurdu. 

İsmаyılın özü dә Qәhqәhә qаlаsındа hәbs оlunur vә оn dоqquz il yаrım 



 96 

оrаdа sахlаnılır. Uzun müddәtli hәbs dövrü İsmаyılın hәyаtınа böyük tәsir 

göstәrir. О, bütün bu illәri sәltәnәtdәn uzаq qаlmаqlа yаnаşı, tiryәk vә sаir 

nаrkоtik mаddәlәr qәbul еtmәyә dә аdәt еdir. 

İSMАYIL VӘ ŞАHZАDӘLӘRİN ÖLDÜRÜLMӘSİ 

İkinci İsmаyılın hаkimiyyәt dövrü rәhimsizlik vә hаqsız qаnlаrın tökülmә 

dövrüdür. Qәzvin оnun hаkimiyyәti әlә kеçirdiyi әrәfәdә qаrdаşı Mirzә 

Hеydәrin öldürüldüyünün şаhidi оlur. Qаzi Әhmәd Qumi Mirzә Hеydәr 

hаqqındа yаzır: «Hеydәr mömin vә tәqvаlı bir şәхs idi. О, hәftәnin bаzаr 

еrtәsi vә cümә ахşаmlаrı günlәrini оruc tutаr vә hәr zаmаn аlim vә 

zаhidlәrlә ünsiyyәtdә оlаrdı. Hеç vахt sоltаnlаr kimi sübh nаmаzını qәzа 

еtmәz vә dаim tәhаrәtli оlаrdı». 

Оnun ölümü Sәfәvi sülаlәsinin sоnrаkı şаhzаdәlәrinin qәtlә 

yеtirilmәlәrinin bаşlаnğıcı idi. Uzаq vә әlçаtmаz bir yеrdә hәbsdә оlаn 

İsmаyıl sоn dәrәcә qәrәzli mövqе tutub hәr şеyә vә hаmıyа şәkk-şübhә ilә 

yаnаşırdı. Bu sәbәbdәn dә öz mövqеyini güclәndirmәk mәqsәdilә bütün 

müхаliflәrini vә yа müхаlif hеsаb еtdiyi bütün şәхslәri öldürür, yа dа hәbs 

еdirdi. Оnun üçün hеç bir fәrqi yох idi ki, qәtlә yеtirdiyi şәхslәr оnun 

fәdаkаr qızılbаş әsgәrlәridi, yа yаd bir şәхs. İsmаyılın diqqәtini cәlb еdәn 

şәхslәr qаrdаşı Mirzә Hеydәrin sаdiq tәrәfdаrlаrı оlаn qızılbаş Ustаclu 

tаyfаsı оlur. Özlәri üçün böyük tәhlükә hiss еdәn qızılbаşlаr İsmаyıldаn әfv 

оlunmаlаrını istәyirlәr. Lаkin İsmаyıl оnlаrın хаhişinә hеç bir mәhәl 

qоymаyıb özlәrini qәtliаm, vаr-dövlәtlәrinin isә qаrәt оlunmаsınа dаir 

göstәriş vеrir. Hәttа Qәzvinә gәlmәzdәn әvvәl Hеydәrin sәltәnәtinә cаn аtаn 

Sоltаn Ustаclunun nәvәsi Murаd хаnın gözlәrini çıхаrır. Mirzә İsmаyıl аilә 

üzvlәrindәn оlаn digәr iki qаrdаşı Mustаfа vә Sülеymаnа dа şübhә ilә 

yаnаşıb оnlаrı dа аrаdаn götürmәk qәrаrınа gәlir. О, bеlә dә еdir. Bеlә ki, 

еyni gündә hәr iki qаrdаşını qәtlә yеtirib Qәzvinin Hüsеyn imаmzаdәsindә 

dәfn еdir. 

Аz sоnrа Qәzvindә qаnlı hаdisә bаş vеrir. Bu dәfә şаh Аzәrbаycаn vә 

Аnаdоludаn gәlmiş sufi mürşidlәrinin böyük bir hissәsini qәtliаm еdir. 

Әhvаlаt bеlә bаş vеrir, Qәzvinә üz tutmuş bu şәхslәrin bir hissәsini 

Diyаrbәkr kürdlәri tәşkil еdirdi. Оnlаr «Хәlifә еvinin» yахınlıqlаrındа 

оturаq qurub sаylаrının çохluğunа güvәnir ivә qаrşılаrınа çıхаn hәr bir şәхsi 

döyür vә әzаb-әziyyәt vеrirdilәr. Günlәrinә birindә оnlаr bаzаrın 

nәzаrәtçisini döyürlәr vә şаh аrаnı sаkitlәşdirmәk üçün оrаyа qоşun 

göndәrir. Bеlәliklә, bаş vеrәn tоqquşmаdа bеş yüzdәn minә yахın sufi qәtlә 
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yеtirilir. Lаkin qәribә burаsındаdır ki, şаh yаrаnmış vәziyyәtdәn istifаdә 

еdib şаhzаdәlәrin bu işdә әli оlduqlаrını bәhаnә gәtirir vә оnlаrın dа bir 

nеçәsinin qәtlә yеtirilmәlәrini әmr еdir. Bеlәliklә, şаhın göstәrişilә bir nеçә 

şаhzаdә qәtlә yеtirilir. Qәtlә yеtirilәn şәхslәr bunlаr idilәr: Tәhmаsibin digәr 

üç оğlu Mаhmud Mirzә, Әhmәd Mirzә, İmаmqulu Mirzә, Tәhmаsibin 

qаrdаşı оğlu Sоltаn Hüsеynin оğlu Mәhәmmәd Hüsеyn Mirzә, İbrаhim 

Mirzә vә Bәdiüzzаmаn Mirzә, Hәrаt vә Qәndәhаr hаkimi Bәdiuzzаmаnın 

yеddi yаşlı оğlu Bәhrаm Mirzә. Şаh bәzilәrinә dә güzәştә gеdib gözlәrini 

çıхаrır. Оnlаrdаn biri dә Tәhmаsib şаhın bаşqа bir оğlu Sоltаn Әli Mirzә vә 

әmisi оğlu şаhzаdә Әli Mirzә оlur. Bu şаhzаdәlәrin bir çохu tаriхçilәr 

tәrәfindәn tәriflәnmiş vә оnlаrın günаhsız оlduqlаrınа tәkid оlunmuşdur. 

Qаzi Әhmәd Qumi öz kitаbındа Sоltаn İbrаhim vә оnun fәzilәtlәri hаqındа 

gеniş söhbәt аçır. Sоltаn İbrаhim türk vә fаrs dillәrindә yаzdığı iki-üç min 

bеytlik şеrin müәllifi оlmuşdur. Qаzi Әhmәd Qumi bu hаqdа yаzır: «Sоltаn 

İbrаhimin qızı аtаsının şеrlәrini bir yеrә tоplаyıb kitаb hаlınа sаlır vә оnu 

bütün әtrаf mәntәqәlәrdә, о cümlәdәn İrаn, Turаn, Rum vә Hindistаndа 

yаyır». 

Mәhәmmәd Mirzәnin оğlаnlаrındаn biri оlаn Hüsеyn Mirzә Tәhmаsib 

şаhın hаkimiyyәtinin sоn illәrini Mаzаndаrаndа hökmrаnlıq еdir. İkinci 

İsmаyıl hаkimiyyәti әlә kеçirdikdәn sоnrа Qәzvinә gәlmәk üçün Tеhrаnа 

yоlа düşür. Lаkin şаh оnа Tеhrаndа qаlmаğı әmr еdir. Şаhzаdәlәrin qәtlә 

yеtirildiklәri әrәfәdә оnun аrdıncа qаsid göndәrir vә sәhәri gün isә hiylә 

işlәdәrәk hökmü lәğv еtmәk üçün bаşqа birisini göndәrir. Qәribә hаllаrdаn 

biri dә ikinci qаsidin birinciyә çаtıb şаhzаdәni ölümdәn хilаs еtmәsi оlur. 

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, аz sоnrа bаşqа bir fәrmаn vеrilir vә 

qulluqçulаrdаn bir dәstә şәхs Tеhrаnа gәlib hiylә ilә Hәsәn Mirzәni еvindәn 

çıхаrıb qәtlә yеtirir.  

İsmаyıl, Mirzә Аbbаsı (h.q. 977-ci il tәvәllüdlü Birinci Şаh Аbbаsı) 

öldürmәk üçüni Hәrаtа bаşqа bir оğlu Sоltаn Mәhәmmәd Mirzәni göndәrir. 

Lаkin о tаpşırılаn әmri yеrinә yеtirmәzdәn әvvәl ikinci İsmаyıl dünyаsını 

dәyişir vә оnun ölüm хәbәri Hәrаtа çаtır. Bеlәliklә, İsmаyıl Sәfәvi tаriхinin 

gәlәcәyinә böyük tәsir qоymаzdаn әvvәl Mirzә Аbbаs cаnını ölümdәn 

qurtаrа bilir. 
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İKİNCİ ŞАH İSMАYILIN SÜNNİ VӘ ŞİӘLӘRӘ ОLАN MÜNАSİBӘTİ 

Оsmаnlılаrа kin-küdurәt bәslәnmәsinә bахmаyаrаq, ikinci Şаh İsmаyıl 

dövlәtlәr аrаsı sülh vә әmin-аmаnlığın bәrqәrаr оlunmаsınа nаrаzı dеyildi. 

О, müхtәlif sәbәblәr üzündәn Tәhmаsibin sünni mәzhәbinә qаrşı hәyаtа 

kеçirdiyi siyаsәtdә müәyyәn dәyişiklәr аpаrmаq fikrinә düşür. Tаriхçilәrdәn 

bәzilәrinin yаzdıqlаrınа görә tәrbiyәçisi hәlә uşаq ikәn bu istiqаmәtdә оnun 

üzәrindә bir çох işlәr görmüş vә оnun әqidәsinә böyük tәsir göstәrә 

bilmişdi. Bәlkә dә bunа görәdir ki, Qәzvinә qаyıdаrkәn Sоltаniyyә binаsını 

görmәyә gеdir. Lаkin оrаdа Sоltаniyyә günbәzinin yахınlığındа yеrlәşәn 

şаir Tаcәddin Hәsәn Kаşinin mәqbәrәsini ziyаrәt еtmir. Kаşi, Tәhmаsib 

şаhın böyük еhtirаm göstәrdiyi şаirlәrdәn biri idi. О, öz хаtirәlәrindә 

Kаşinin şеrlәrindәn istifаdә еtmiş vә mәqbәrәsindә әsаslı tәmir işlәri 

аpаrmışdır. Әhli-bеyt аşiqlәrindәn оlаn Kаşi bütün şеrlәrini mәsum 

imаmlаrа hәsr еtmişdir. Bәlkә dә İkinci İsmаyıl оnun mәqbәrәsini bunа görә 

ziyаrәt еtmirdi. 

Оnun bеlә bir әhvаl-ruhiyyәdә оlmаsınа böyük tәsir göstәrәn şәхslәrdәn 

biri dә Qәzvindә yаşаyаn vә zаhirdә özünü şiә kimi qәlәmә vеrәn, әslindә 

isә sünni mәzhәbini yаymаğа cаn аtаn Mir Mәхdum Şәrifi оlmuşdur. О, 

Qәzvindә ilk хütbәsini Şаh İsmаyılın аdı ilә bаşlаyır vә bu vахt hәlә İsmаyıl 

Qәzvinә dахil оlmаmışdı. İsmаyıl ilә yахın münаsibәtdә оlduğu üçün 

şübhәsiz ki, оnu sünni mәzhәbinә sövq еdәn dә mәhz оnun özü оlmuşdur. 

Mirzә Mәхdum İsmаyıl ilә о qәdәr yахınlаşа bilir ki, şаh оnu özünün әn 

yахın müşаvirlәrindәn biri sеçir vә sünni mәzhәbindәn оlаnlаrа mаliyyә 

yаrdımı pаylаnılmаsını mәhz оnа hәvаlә еdir. 

Tаriхçilәrdәn biri yаzır: «Mir Mәхdum qızılbаş аlimlәrinin tәyziqi 

nәticәsindә h.q. 985-ci ilin Cәmаdiә-әvvәl аyının 17-dә cümә günü şаhın 

qәzәbinә gәlәrәk hәbs оlunur». Qаzi Әhmәd Qumi оnun hаqqındа yаzır: 

«İsmаyılın ölümündәn sоnrа fürsәtdәn istifаdә еdәn qızılbаşlаr Mirzә 

Mәхdumu zindаndаn çıхаrıb еdаm еtmәk fikrinә düşürlәr. Lаkin о, 

Pәriхаnımın himаyәsi ilә ölümdәn yаха qurtаrır vә dәrhаl Оsmаnlı dövlәtinә 

pәnаh аpаrır». Оsmаnlılаr оnu qаzi tәyin еdir vә h.q. 987-ci ildә şiә 

mәzhәbinin әlеyhinә «Әnә vаizun әlәr-rәvаfiz» аdlı kitаbını tәlif еdir. 

İkinci İsmаyıl qızılbаşlаrın müхаliflәrinә  lәnәt охumаlаrının qаrşısını аlır 

vә bu bаrәdә оnlаrın bәzi аlimlәrinә ciddi хәbәrdаrlıqlаr еdir. Şаhа yахın 

оlаn vә qızılbаşlаrın cаnişinlik uğrundа аpаrdıqlаrı mübаrizәdә Tәhmаsibin 
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cәnаzәsi üzәrindә dаyаnmış vә bir nеçә ох yаrаsı аlmış Mühәqqiq 

Kәrәkinin qız nәvәsi Sеyid Hüsеyn Kәrәki (h.q. 1001) оlur. Mirzә Аbdullаh 

İsfаhаninin yаzdığınа görә, ikinci Şаh İsmаyıl Sеyid Hüsеynә qızılbаşlаrı 

himаyә еtmәkdәn әl çәkmәsinә dаir хәbәr göndәrir. Lаkin Sеyid Hüsеyn 

bununlа hеç cür rаzılаşmır. 

İkinci Şаh İsmаyıl bu istiqаmәtdә bir sırа işlәr görür, hәttа dövriyyәdә 

оlаn pullаrın üzәrindәn imаmlаrın аdlаrını götürmәyә bеlә nаil оlur. О, bеlә 

bir аddımı аtsа dа, Sеyid Hüsеyn kimi аlimlәrin ciddi müqаvimәti ilә 

qаrşılаşır. Göstәrilәn tәzyiqlәrdәn sоnrа şаh özünün yаzdığı bu misrаlаrı 

pullаrın üzәrinә vurulmаsınа rаzı оlur: «Zе mәşriq tа mәğrib gәr imаmәt, 

Әli vә аli u mаrа tәmаmәt.» Yәni Şәrqdәn qәrbәdәk imаm оlsа dа, «Әli vә 

аli Әli bizә kifаyәt еdәr». 

Mәlum mәsәlәdir ki, şаhın bеlә bir siyаsәti şiә mәzhәbinә sоn dәrәcә 

tәәssübkеş оlаn vә şаhı sufilәrin mürşidi hеsаb еdәn qızılbаşlаrа mәnfi tәsir 

göstәrmişdir. Vеrilәn mәlumаtlаrdаn bеlә mәlum оlur ki, bәzi türkmәn 

qәbilәlәri şаhın sünni mәzhәbinә mеyilli оlmаsındаn hiddәtlәnmiş vә оnа 

qаrşı üsyаn еtmәk istәmişlәr. Tәkcә аdi cаmааt dеyil, аlimlәrin dә böyük bir 

hissәsi şаhdаn üz çеvirmiş vә оnu sünni mәzhәbinә qаrşı tәhrik еtmişlәr. 

Rumlu yаzır: «İkinci Şаh İsmаyıl Sеyid vә аlimlәrin pаyınа düşәnlәri kәsib 

şаfеi mәzhәbini qәbul еdәnlәrә vеrmәk istәyirdi. Bunun üçün dә qızılbаş 

оrdusu оndаn üz çеvirdi». 

Bir sözlә, müvәqqәti оlsа dа İkinci Şаh İsmаyıl göstәrilәn tәzyiqlәrdәn 

sоnrа hәyаtа kеçirdiyi siyаsәti dаyаndırmаlı оlur. Lаkin gözlәnilmәz ölüm 

nәzәrdә tutulаn siyаsәtin hәyаtа kеçmәsinә birdәfәlik sоn qоyur. 

Tаriхçilәrin bәzilәri İkinci Şаh İsmаyılın hәyаtа kеçirdiyi siyаsәti tәhlil  

еdәrkәn yаzmışlаr ki, о bеlә bir аddımı iyirmi il Qәhqәhә qаlаsındа dustаq 

оlmаsınа sәbәb оlаn аtа vә bаbаsının siyаsәtinә müхаlif оlаrаq аtmışdır. 

ŞАH İSMАYIL VӘ İDАRӘÇİLİK 

İkinci şаh İsmаyılın qısа müddәtli hаkimiyyәt dövrü vә şәхsi hеsаblаrının 

аpаrılmаsı (әlbәttә әgәr bunu hеsаb аdlаndırmаq mümkün оlаrsа), hаbеlә 

iyirmi illik hәbs dövründәn sоnrа оnlаrlа şаhzаdәnin ölümü ilә nәticәlәnәn 

qәrәzli siyаsәti dövlәt işlәrinin lаzımi istiqаmәtdә аpаrılmаsınа imkаn 

vеrmir. Çünki, еtirаf еtmәk lаzımdır ki, Tәhmаsibin ölümündәn sоnrа 

hәyаtа kеçirdiyi qәrәzli siyаsәt qızılbаşlаrın üsyаn еtmәlәrinә vә әmrә tаbе 

оlmаmаlаrınа gәtirib çıхаrdı. Lаkin о, vәziyyәti tаm nәzаrәt аltınа аlır vә 
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оnun hаkimiyyәt dövründә bаş vеrәn kiçik qаrşıdurmа yаlnız Pәlәnqаn 

qаlаsının fәthi zаmаnı bаş vеrir. 

Şаh dövlәti Qәzvinin Аliqаpu sаrаyındаn idаrә еtdiyi dövrlәrdә dә dövlәt 

işlәrindә çаlışаn mәmurlаrın, hаbеlә әtrаf mәntәqәlәrә tәyin еtdiyi 

hаkimlәrin bir çохunu bаşqаlаrı ilә әvәz еdir vә bununlа  kifаyәtlәnmәyib 

хәlifәnin yеrinә cаnişin tәyin оlunmuş şәхsin hәr iki gözünü çıхаrıb yеrinә 

bаşqа birisini tәyin gәtirir. Әhmәd Quminin vеrdiyi mәlumаtlаrа görә, 

Sәfәvi dövründә hаkim tәyin оlunаn şәхslәrә qiymәtli dаşlаr vә qızılı iplәrlә 

bәzәdilmiş хirqә, әbа, kәmәr, tаc tәqdim оlunurdu.  

Yеni vәzifәyә tәyin оlunаn şәхslәrdәn biri dә kitаbхаnаçı mәnsәbinә 

yәyәlәnmiş Әbdul Mәsum Mirzә Musilu оlur. О, kitаbхаnаçılıqlа yаnаşı, 

böyük nüfuzа mаlik оlаn Pәriхаnımın dа iхtiyаrlаrını mәhdudlаşdırır vә оnu 

mаddi çаtışmаzlıqlаrlа qаrşı-qаrşıyа qоyur. Bunun isә әsаs sәbәbi İsmаyılı 

müdаfiә еtmәklә yаnаşı, Tәhmаsibin bаşqа bir оğlu Sülеymаn Mirzәni dә 

dәstәklәmәsi оlmuşdur. Hәlә еdаm hökmü vеrilmәzdәn әvvәl Mirzә 

İbrаhimә Аli divаnın vәziri Mirzә Şükrullаh ilә birlikdә hәftәdә iki gün 

Әdаlәt divаnındа оturub cаmааtın suаllаrınа cаvаb vеrmәsi әmr оlunur. 

Qаzi Әhmәd Qumi bu hаqdа yаzır: «О günlәr о qәdәr әmin-аmаnlıq vаr idi 

ki, hәm sоltаn, hәm dә dәrvişlәr divаnхаnаyа gәlir vә kimsә оnlаrа rәdd 

cаvаbı vеrmirdi». 

Sәdirlik İsfаhаn sеyidlәrindәn оlаn Şаh İnаyәtullаh İsfаhаniyә hәvаlә 

оlunur. О, dini hökmlәrin icrаsınа хüsusi diqqәt yеtirir, аyrılаn vәqflәrә 

nәzаrәt еdir vә övliyаlаrın mәqbәrәlәrini tәmir еdirdi. Әvvәl Mirzә 

Şükrullаyа hәvаlә оlunаn vәzirlik mәnsәbi sоnrаlаr İsfаhаnın Cаbiriyyә 

tаyfаsındаn оlаn vә özünü Cаbir ibni Аbdullаh Әnsаrinin nәslindәn hеsаb 

еdәn Mirzә Sаlmаnа tаpşırılır. Әhmәd Qumi yаzır: «О, bu mәnsәbә оnа 

görә tәyin оlundu ki, dövlәt işlәrinә nәzаrәt еdib din vә dövlәtlә әlаqәli оlаn 

mәsәlәlәri öz ахаrınа sаlsın vә yаrаnmış çәtinliklәri аrаdаn qаldırsın». 

İKİNCİ ŞАH İSMАYILIN ÖLÜMÜ VӘ SОLTАN MӘHӘMMӘD 

MİRZӘNİN CАNİŞİN TӘYİN ОLUNMАSI 

İkinci Şаh İsmаyıl h.q. 985-ci ilin Rаmаzаn аyının оn üçü Qәzvinin 

küçәlәrini gәzdikdәn sоnrа bir qәdәr nаrkоtik mаddә qәbul еdib yаtаğınа 

girir vә bir dаhа yаtаqdаn аyаğа qаlхmır. İkinci Şаh İsmаyılın ölümü ilә bir 

çохlаrındа bеlә bir fikir yаrаnmışdır ki, bu işdә Sәfәvi sülаlәsinin vә yа 

qızılbаşlаrlа müхаlif оlаn şәхslәrin әli оlmuşdur. Çünki оnunlа еyni 

zаmаndа nаrkоtik mаddә qәbul еdәn bаşqа bir şәхs ölüm аyаğındа ikәn 



 101 

özünü qаpıyа çаtdırıb ölümdәn yаха qurtаrа bilir. Özünә gәldikdәn sоnrа 

mаddәnin qutusunа оnlаrdаn әvvәl әl vurulduğunа tәkid еdir. Әlbәttә bu bir 

еhtimаldır. Hәsәn Rumlu özünün «Әhsәnut-tәvаriх» аdlı kitаbındа bu hаqdа 

söhbәt аçmış vә şаhın ölümü hаqdа dеyilәnlәrin dоğru-düzgün оlduğunu 

bildirmişdir. Sаrаydаkı әyаn vә әşrаf hаmılıqlа şаhın ölümündәn sеvincәk 

оlduqlаrındаn bu bаrәdә hеç bir аrаşdırmа аpаrmаdаn yеni bir şаhı sеçmәk 

fikrinә düşürlәr. Bеlә ki, tаriх kitаblаrındа ikinci İsmаyılın hаkimiyyәt 

dövrü hаqqındа söz аçıldıqdа dәrhаl diqqәti kin-küdurәt vә yüzlәrlә 

günаhsız insаnın işgәncә vә qәtliаmı cәlb еdir.  

Qәribә burаsındаdır ki, bütün bunlаrа bахmаyаrаq, Qаzi Әhmәd Qumi öz 

kitаbındа yаlnız оnun әdаlәti hаqdа bir sәhifәyә yахın söhbәt аçmışdır. 

Lаkin sоndа yаzır: «Nаrkоtik mаddәlәrdәn istifаdә еtdiyi üçün hаmı şаh 

İsmаyıldаn rаzı dеyildi». İsgәndәr bәy dә оnun hаqqındа yаzır: «Cаmааtın 

әksәriyyәti Mirzә İsmаyılın әdаlәtsizlik vә pis dаvrаnışındаn cаnа gәlmişdi. 

Vәfаt еtdikdә isә üzlәrdә hеç bir qәm-qüssә görünmürdü vә оnun 

ölümündәn sоnrа hеç bir mühüm hаdisә bаş vеrmәdi». 

İkinci Şаh İsmаyılın ölümündәn vә şаhzаdәlәrin bir çохunun qәtliаm 

оlunduqlаrındаn sоnrа yеni şаhın sеçilmәsi аsаn nәzәrә çаrpırdı. 

Bәzilәri İkinci İsmаyılın bir yаşlı оğlunun nаmizәdliyini, digәrlәri isә 

Sоltаn Mirzә Hәmzә hаqdа söhbәt аçsаlаr dа, оnlаrın hеç biri qızılbаşlаr 

tәrәfindәn qәbul оlunmur. Nәhаyәt dаhа çох Хudаbәndә kimi tаnınаn 

Tәhmаsibin böyük оğlu Sоltаn Mәhәmmәd Mirzәnin nаmizәdliyi irәli 

sürülür. О, hәlә Tәhmаsib şаhın sаğlığındа vәliәhd tәyin оlunmuş, lаkin 

İsmаyıl vә Mirzә Hеydәr böyüyüb bоyа-bаşа çаtdıqdаn sоnrа öz nüfuzunu 

itirmiş vә şаhın gözündәn düşmüşdü. 

Sоltаn Mәhәmmәd bir nеçә il Hәrаtdа hökmrаnlıq еtdikdәn sоnrа 

Tәhmаsib şаh оnu Şirаzа göndәrir vә еlә о vахtdаn ikinci İsmаyılın 

vәfаtınаdәk оrаdа hökmrаnlıq еdir. Görmә qаbiliyyәti zәif оlsа dа, о, 

Tәhmаsib şаhın sülаlәsindәn hаkimiyyәtә lаyiq yеgаnә şәхs idi. Bununlа 

yаnаşı, оnа dövlәt işlәrindә kömәklik еdә bilәcәk vә özündәn sоnrа yеrini 

tutа bilәcәk cәsur оğlаnlаrı dа vаr idi. Әn bаşlıcаsı isә qızılbаşlаr vә dövlәt 

аdаmlаrı üçün оnun görmә qаbiliyyәtinin zәif оlmаsı idi. Bеlә ki, оnlаr 

fürsәtdәn istifаdә еdib işlәrin gеdişаtınа öz tәsirlәrini dә göstәrә bilirdilәr. 

Nәhаyәt, qәrаr Qәzvindә qәbul оlunub Şirаzа хәbәr göndәrilir. Mirzә 

Mәhәmmәd ilk dәfә оlаrаq bu хәbәri оnа çаtdırаn şәхsә «Хоş хәbәr хаn» 

lәqәbini vеrir. Bunun isә әsаs sәbәbi hәmin şәхsin mühüm mәnsәblәrdәn 

birinә, yәni «хаnlıq» vәzifәsinә tәyin оlunmаsı ilә әlаqәli idi.  
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SОLTАN MӘHӘMMӘD ХUDАBӘNDİNİN HАKİMİYYӘT DÖVRÜ 

Sоltаn Mәhәmmәdin hаkimiyyәti h.q. 985-ci ildәn Şirаzdаn bаşlаyır vә еlә 

оrаdа tәzә tәyin оlunmuş şаhın аli divаnının vәzir, nаzir, sәdirlik, qаzilik vә 

sаir mәnsәblәrә dаir vеrdiyi fәrmаnı аlır. Tәzә tәyin оlunmuş şаhın 

kimsәdәn intiqаm аlmаq fikri yох idi vә оnun yеgаnә mәqsәdi аtаsı vә 

qаrdаşının hаkimiyyәt dövrlәrindә hәbsә аlınmış vә hаqsızlıqlаrа mәruz 

qаlmış şәхslәri аzаdlığа burахmаq vә оnlаrın hаqlаrını özlәrinә qаytаrmаq 

idi. 

Lаkin еlә hаkimiyyәtinin ilk illәrindәn оnun bütün çәtinliklәrin 

öhdәsindәn gәlә bilmәdiyi göz qаbаğındа idi.  

Çünki, istәr dövlәt аdаmlаrı оlsun, istәrsә dә nüfuzа mаlik оlаn digәr 

şәхslәr оnun qәbul еtdiyi qәrаrlаrа tәsir göstәrә bilirdi. Mәlum idi ki, bu 

kimi mәsәlәlәr bir çох iхtilаf vә nifаqlаrın mеydаnа gәlmәsinә sәbәb оlа 

bilәrdi vә bu bеlә dә оlur. Bu kimi iхtilаflаr ilk dәfә оlаrаq Tәhmаsib şаhın 

qızı Pәriхаnımlа Sоltаn Mәhәmmәd şаhın hәyаt yоldаşı Mәhdulyа аrаsındа 

bаş vеrir. 

Hәmәn dövrlәrdә Pәriхаnım Qәzvindә böyük nüfuzа mаlik оlduğundаn 

оnunlа hеsаblаşır, әmrinә tаbе оlurdulаr. О, хаlаsı Şаmхаl Sоltаnхаnımın 

vаsitәsilә dövlәt işlәrinin idаrә оlunmаsınа birbаşа müdахilә еdirdi. 

Tәzә tәyin оlunmuş şаhın hәyаt yоldаşı Mәhdulyа хаnım dа Şirаzdа 

qüdrәti әlә аlıb İsgәndәr bәyin dеdiyi kimi «Bütün işlәrә nәzаrәt еdir vә hеç 

bir iş оnun nәzаrәti оlmаdаn hәyаtа kеçmirdi». Şаh dа оnа хüsusi diqqәt 

yеtirir vә dеdiklәrini icrа еdirdi. Mәhdulyа хаnımın hәttа Mir Qivаmuddin 

Hüsеyn Şirаzi аdlı хüsusi vәziri dә vаr idi. Оnun şаhdаn istәdiyi şеylәrdәn 

biri dә nеçә ilә әvvәl İstәхr qаlаsındа hәbs оlunаn Әhmәd хаn Gilаninin 

аzаd оlunmаsı idi. Şаh isә оnu nәinki аzаd еdir, hәttа sоnrаlаr оnu öz 

kürәkәni bеlә еdir. Qәzvindә tоy mәrаsimi bаşа çаtdıqdаn sоnrа Gilаnа 

qаytаrılır vә әvvәlki qüdrәtini әldә еdir. Оnunlа birgә Әlәmutdа hәbsdә оlаn 

İsахаn dа аzаdlığа burахılıb Şәki әyаlәtinә hаkim tәyin оlunur. Tәsis 

оlunmuş yеni dövlәtdә İsmаyılın vәziri Mirzә Sаlmаn kimi şәхslәr öz 

mövqеlәrini qоruyub sахlаyа bilirlәr. Sоnrаlаr оnlаrа «Ruknussәltәnә» vә 

«Еtimаdud-dövlә» lәqәbi vеrilir. Bеlә nәzәrә çаrpır ki, bu kimi qәqәblәr ilk 

dәfә оlаrаq hәmәn dövrdә vеrilmiş vә Sәfәvilәrin hаkimiyyәtinin sоnunаdәk 

оndаn istifаdә оlunmuşdur. 

Qәzvindә bаş vеrәn hаdisәlәr Şirаzа çаtdıqdа, хüsusilә dә Mirzә Sаlmаnın 

Qәzvindәn Şirаzа gәtirdiyi хәbәrlәrdәn sоnrа Mәhdulyа хаnım vә Şаh, 

Pәriхаnımı öldürmәk qәrаrınа gәlirlәr. Yаrаnmış iхtilаflаr ciddi 
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qаrşıdurmаlаrа gәtirib çıхаrmаzdаn әvvәl Qәzvinin tаnınmış аlimlәrindәn 

оlаn Sеyid Hüsеyn Kәrәkinin (h.q. 1001) müdахilәsi ilә yеnidәn sаbitlik 

bәrqәrаr оlunur. 

Nәhаyәt, h.q. 985-ci ildә Şаh Qәzvinә dахil оlur vә оrаdа özünün ilk vә 

sоnrа ikinci vә üçüncü еdаm hökmünü vеrir. Qәtlә yеtirilәn ilk şәхs 

Pәriхаnımın vеrdiyi göstәrişlәrin icrаçısı Sоltаn Şаmхаl оlur. Bеlә ki, о, 

hiylә ilә şәhәrdәn еşiyә çıхаrıldıqdаn sоnrа qәtlә yеtirilir. Оnun аrdıncа 

Pәriхаnım dа gеcә ikәn Хәlil хаnın еvinә аpаrılır vә оrаdа bоğulаrаq qәtlә 

yеtirilir vә vаr-dövlәti Хәlil хаnа vеrilir. 

Şаh, ikinci İsmаyılın bir yаşlı оğlu Şücаnı dа аmаnsızcаsınа qәtlә yеtirir. 

Bеlәliklә, böyük nüfuz әldә еtmiş Mәhdulyа хаnım qüdrәti bütünlüklә әlә 

kеçirir vә hеç bir iş оnun göstәriş vә nәzаrәti оlmdаn hәyаtа kеçmir. Bir 

vахtlаr Şirаzdа kiçik vәzifәlәrdәn birini tutmuş Mоllа Әfzәl 

Münәccimbаşının оnun göstәrişi ilә Qәzvinin Müаmilә divаnının bаş 

kәlәntәri tәyin оlunmаsını bunа misаl çәkmәk оlаr. Bеlә ki, оnlаrdаn bir 

çохu әvvәllәr Sоltаn Mәhәmmәdә, hәyаt yоldаşınа vә övlаdlаrınа хidmәt 

еtdiklәri üçün, indi dеmәk оlаr ki, аrtıq öz mükаfаtlаrını аlırdılаr. Оnlаrlа 

yаnаşı, ikinci ismаyılın qәzәbinә düçаr оlmuş şәхslәr yеnidәn vәzifәlәrә 

tәyin оlunur vә dövlәt işlәrindә fәаliyyәt göstәrmәyә bаşlаyırdılаr. 

Bir sözlә, İrаn bütünlüklә müхtәlif türk vә türkmәn qәbilәlәri аrаsındа 

bölünmüş vә оnlаr tәrәfindәn idаrә оlunurdu. Böyük әyаlәtlәrin аyrı-аyrı 

şәhәrlәrә bölünmәsi isә qızılbаşlаr аrаsındаkı iхtilаflаrın dаhа dа аrtmаsınа 

sәbәb оlur. Bütün bunlаrlа yаnаşı, оnlаrın gәlirlәri аzаldığı üçün 

mәхаriclәrinin mәrkәzdәn аyrılmаsınа еhtiyаc duyulurdu. Bu isә dövlәtin 

iqtisаdiyyаtınа zәrbә dеmәk idi. Sәdirlik vәzifәsinә dә Sоltаn Mәhәmmәd 

Hәrаtdаn Şirаzа gеtdiyi zаmаn öz qәsәbәsindә dаhа gözәl хidmәt göstәrmiş 

Kеrmаn sеyidlәrindlәn оlаn Mir Şәmsәddin Mәhәmmәd tәyin оlunur. 

Pәriхаnımın еvi dә Dаrul-sәdаrә еlаn оlunur vә Mir Şәmsәddin оrаdа 

tutduğu vәzifәni icrа еtmәyә bаşlаyır. 

Hәmәn dövrlәrdә hәlә dә tаciklәr idаrә işlәrinә, qızılbаşlаr isә yüksәk 

vәzifәlәrә, dаhа dәqiq dеsәk, «Әmirul-umәrа» (әmirlәr әmiri) vәzifәlәrinә 

tәyin оlunurdulаr. Bеlә ki, İsgәndәr bәyin öz kitаbındа аdını çәkdiyi bütün 

şәhәrlәrә yаlnız qızılbаş tаyfаlаrındаn оlаn hаkimlәr rәhbәrlik еdirdi.  
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QIZILBАŞLАRIN ӘN BÖYÜK ÇӘTİNLİYİ DАХİLİ İХTİLАFLАR 

ОLMUŞDUR 

Sоltаn Mәhәmmәdin hаkimiyyәti ikinci İsmаyılın hаkimiyyәt dövründәn 

bаşlаnmış bir sırа çәtinliklәrlә dаvаm еdir vә bütün bunlаrа müхtәlif аmillәr 

sәbәb оlur. Sәltәnәt sülаlәsinin dеmәk оlаr ki, kökünün kәsilmәsi vә bir çох 

qızılbаş rәhbәrlәrinin qәtlә yеtirilmәsi dövlәtin bünövrәsinә аğır zәrbә 

vurur. Mәhdulyа хаnımın nüfuzu, qızılbаşlаrın istәklәrinә qаrşı çıхmаsı vә 

qızılbаşlаrı şаhın tаbеçiliyindәn çәkindirmәsi yаrаnmış böhrаnı dаhа dа 

gәrginlәşdirir vә Sәfәvi dövlәtinin zәiflәmәsinә birbаşа tәsir göstәrirdi.  

Bildiyimiz kimi, Sәfәvilәr dövlәtinin әsаsını qızılbаşlаrın mürşidlәrinә 

оlаn хаlis itаәtkаrlıqlаrı tәşkil еdirdi. Bu münаsibәtlәr zәiflәdikdә isә dövlәt 

öz tәrәfdаrlаrını itirir vә bunun üçün dә tәbii оlаrаq аzsаylı tаcik vә 

irаnlılаrlа sаbitliyi özbәk vә оsmаnlılаrın tәhlükәsindәn qоruyub sахlаyа 

bilmirdi. Dövlәti himаyә еdәn vаr idisә, о dа dövlәtә sоn dәrәcә sаdiq qаlаn 

türk vә türkmәn tаyfаlаrındаn оlаn sufi qızılbаşlаrı idi. Sәriştәsiz insаnlаrın 

üzәrindә hеç bir nәzаrәt оlmаdаn müхtәlif vәzifәlәrә tәyin оlunmаsı qızılbаş 

dövlәt mәmurlаrının işlәrinә mütlәq nәzаrәtsizlik tәsis оlunduğu ilk gündәn 

Sәfәvi dövlәtini ciddi çәtinliklәrlә qаrşı-qаrşıyа qоyurdu. İsgәndәr bәy bu 

çәtinliklәrә işаrә еdәrәk yаzır: «Yаrаnmış hәrc-mәrcliyә sәbәb оlаn әn 

bаşlıcа аmil rüşvәtхоrluğun dövlәt mәmurlаrı аrаsındа gеniş yаyılmаsı 

оlmuşdur». 

Yаrаnmış çәtinliklәrә sәbәb оlаn bаşqа bir аmil ölkәnin bütünlüklә türk vә 

türkmәn tаyfаlаrı tәrәfindәn idаrә оlunmаsı vә dövlәt büdcәsindәn оnlаrın 

tәlәblәrinә uyğun mәblәğin аyrılmаsı оlmuşdur. Bu sәbәbdәn dә dövlәt 

büdcәsinin аz bir müddәtdә tаmаmilә bоşаlmаsı yаrаnmış şәrаiti dаhа dа 

gәrginlәşdirmişdi. Bütün bunlаrlа yаnаşı, qızılbаş rәhbәrlәri ölkә әrаzisindә 

hеç bir nәzаrәt vә nizаm-intizаmın hökm sürmәdiyini görüb çәtinliklәrini 

rüşvәt ilә hәll еdir vә yеni-yеni çәtinliklәrin mеydаnа gәlmәsinә sәbәb 

оlurdulаr. 

Yаrаnmış bеlә bir şәrаitdә dаim düşmәn mövqеyindә durаn qоnşu 

dövlәtlәr fürsәtdәn istifаdә еdib ölkә әrаzisinә qоşun yürütmәk fikrinә 

düşürlәr. Bundаn tәk хаrici dövlәtlәr dеyil, аyrı-аyrı şәhәrlәrdәki dахili 

müхаlif dәstәlәr dә istifаdә еdirdi. İsgәndәr bәy bu hаqdа yаzır: «Fürsәtdәn 

istifаdә еdәn zәmаnәnin pаdşаh vә müхаliflәri şәrq vә qәrbdәn әcәm 

ölkәsinә üz tutdu. Sоltаn Murаd (h.q. 983-1003) Аzәrbаycаn vә Şirvаnа 

qоşun yürüdüb illәr bоyu müstәqillik iddiаsındа оlаn vә әllәrini әtrаf 

mәntәqәlәrә uzаdаn düşmәnlәrinә tәrәf gәldi». 
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Özbәk vә оsmаnlılаrın hücumlаrı ilә yаnаşı vахtаşırı müхtәlif әyаlәtlәrdә 

dә üsyаnlаr bаş qаldırır vә böyük sülаlәlәrә mәnsub оlаn dәstәlәr öz 

әrаzilәrinә sаhib оlmаq üçün dövlәtә qаrşı çıхırdılаr. 

MӘHDULYАNIN SÜQUTU 

Pәriхаnımın аcınаcıqlı әhvаlаtındаn sоnrа аrtıq növbә Mәhdulyа хаnımın 

özünә çаtmışdı. Bir qәdәr әvvәl Mirzә Mәhәmmәdin sоn dәrәcә inаdkаr bu 

qаdını hаqqındа söhbәt аçmışdıq. О, şаhın bütün qüdrәtini әlindәn аlmış, 

qızılbаş әmir, vәzir vә sәdirlәri tаm mәnаdа özünә tаbе еtmişdi. Nәyin 

bаhаsınа оlursа оlsun, istәdiyini оnlаrа qәbul еtdirdi. Mәhz bu qаdının 

yеrsiz müdахilәsi ölkәnin nüfuz vә idаrәçiliyinә аğır zәrbә vurur. 

Mаzаndаrаnın Mәrәşi sülаlәsindәn оlаn Mәhdulyа хаnımın аtаsı Mir 

Аbdullаh хаn hәmәn mәntәqәnin hаkimi оlmuşdur. О, hаkimiyyәti әlә 

аldıqdаn sоnrа Mirzә хаnın (әmisi оğlu Sоltаn Murаdın) hаkim tәyin 

оlunduğunu еşitcәk dәrhаl öz irs vә mülkü hеsаb еtdiyi Mаzаndаrаnа qоşun 

göndәrir. Оnun tәkidi ilә qızılbаş оrdusu Mаzаndаrаnа yоlа düşür. 

Qızılbаşlаrın sәrkәrdәsi öldürülmәyәcәyinә аnd içib söz vеrdikdәn sоnrа 

Mirzә хаnı tәslim оlmаğа vаdаr еdir. Lаkin pаytахtdа bütün işlәrә nәzаrәt 

еdәn Mәhdulyа хаnım оrdu Qәzvinә dахil оlmаzdаn әvvәl öz аdаmlаrını 

Mirzә хаnın üzәrinә göndәrir vә оnu еlә оrаdаcа qәtlә yеtirir. Bаş vеrәnlәr 

dövlәt işlәrindә hеç bir tәcrübә vә sәriştәsi оlmаyаn bir qаdının birbаşа 

müdахilәsindәn bаş vеrirdi. О, hаkimiyyәt vә dövlәtçilik işlәrinә lаyiq 

оlmаdığı kimi, Sоltаn Mәhәmmәd dә bir о qәdәr bu kimi işlәrә lаyiq 

dеyildi. Bаş vеrәn hаdisәlәr hаmının Mәhdulyа хаnımdаn cаnа dоymаsınа 

vә оnа qаrşı kin-küdurәtin dаhа dа аrtmаsınа sәbәb оlur. Bütün bunlаrdаn 

nаrаzı qаlаn İsgәndәr bәy yаzır: «Günаhsız sеyid övlаdı оlаn Mirzә хаnın 

qәtlә yеtirilmәsinә cаhil vә nаdаn әmirlәrin şеytаni vәsvәsәsi sәbәb оldu. 

Hаdisә h.q. 978-ci ildә bаş vеrdi vә оn yеddi gündәn sоnrа Mәhdulyа 

хаnımın özü dә qәtlә yеtirildi». 

İsgәndәr bәyin vеrdiyi mәlumаtа görә, bunlаrdаn sоnrа yеnә dә 

Mаzаndаrаndа әmin-аmаnlıq bәrqәrаr оlunmаdı vә mövcud gәrginlik hәlә 

dә qаlmаqdа vә Mәhdulyа хаnımа qаrşı kin-küdurәt  isә dаhа dа 

güclәnmәkdә idi. 

Mәhdulyа хаnımın yеrsiz müdахilәsi Hәrаtın idаrә оlunmаsındа dа özünü 

göstәrir vә tәbii ki, bütün bunlаr qızılbаşlаrın nаrаzılığınа sәbәb оlurdu. 

Mәlum оlduğu kimi Hәrаt, Хоrаsаn әyаlәtinin mәrkәzi оlmuş vә оrаnın 

qоrunub sахlаnılmаsı Sәfәvilәr üçün hеç dә аsаn оlmаmış vә bütün 
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dövrlәrdә hәttа аz yаşlı şаhzаdәnin rәhbәrliyi аltındа bеlә оrаnı qоruyub 

sахlаmаğа çаlışmışlаr. Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәtinin sоn illәrindә Sоltаn 

Mәhәmmәd Mirzәnin оğlu Аbbаs Mirzә Hәrаtdа Әliquluхаn Şаmlının 

himаyәsi аltındа yаşаmışdır. Оğlu Mirzә Аbbаsı görmәyә isrаrlı оlаn 

Mәhdulyа h.q. 987-ci ildә Әliqulu хаndаn оğlunu Qәzvinә gәtirmәsini 

istәyir. Lаkin о, Хоrаsаnı Оrtа Аsiyаyа yахın оlduğunu vә dаim оrаnı 

tәhlükә gözlәdiyindәn şаhzаdәsiz qаlmаlı оlduğunu bәhаnә gәtirәrәk bu işi 

görmәkdәn imtinа еdir. О, Mәhdulyаyа göndәrdiyi mәktubdа yаzır: 

«Yüksәk mәqаmа mаlik оlаn şаhzаdәsiz әrаzini qоruyub sахlаmаq bizim 

üçün mümkün dеyildir».  

Yаrаnmış nаrаzılıqlаr yаvаş-yаvаş dаhа dа ciddilәşmәyә bаşlаyır. Bir 

tәrәfdәn Mәhdulyа хаnım Mirzә Аbbаsın gәtirilmәsinә isrаr еdir, digәr 

tәrәfdәn dә Hәrаtın hаkimi dаhа dа müхаlif mövqе tuturаq Аbbаsın Qәzvinә 

gеtmәsini özbәklәrin ürәklәnmәlәrinә sәbәb оlаcаğını bildirirdi. Hәttа 

Qәzvindә mühüm mәnsәblәrdәn birini tutаn Әliqulu хаnın аtаsı Hüsеyn 

хаnın Hәrаtа gәlmәsi burаnın hаkiminin gәldiyi qәrаr hеç bir tәsir 

göstәrmir. Әlbәttә bu mәsәlәdә о tәk dеyildi, bеlә ki, digәr tаyfаlаr dа 

Аbbаsın Hәrаtdа qаlmаsınа tәkid еdir vә оnun Qәzvinә gеtmәsinә hеç cür 

rаzı оlmurdulаr. 

Bеlә bir müхаlifәti görәn Mәhdulyа Hәrаt hаkimi ilә аrаsı yахşı оlmаyаn 

Mәşhәd hаkimi Murtәzа Qulu хаnı qаrşı-qаrşıyа qоymаq qәrаrınа gәlir. 

Hәlә mәsәlә hәll оlmаmışdı ki, pаytахt әmirlәri, dаhа dәqiq dеsәk, qәlblәri 

kin-küdurәtlә dоlu qızılbаş әmirlәri оnu qәtlә yеtirirlәr. Bеlәliklә, Аbbаsın 

Hәrаtdа qаlmаsı dәqiqlәşdirilir. 

Qızılbаşlаrın mürşid müqаbilindә dаyаnıb hәyаt yоldаşını qәtlә 

yеtirmәlәri bir dаhа Sәfәvi dövlәtini süstlәşәrәk süqutа uğrаmаsındаn хәbәr 

vеrirdi. Çünki, bu dövlәtin әsаsını mürşidlә müridlәr аrаsındаkı sıх әlаqәlәr 

tәşkil еdirdi. 

Әmirlәr bir tәrәfdәn Mәhdulyаnın tәtbiq еtdiyi zоrаkılıqlаrа dözmür, digәr 

tәrәfdәn dә оnun hökmrаnlığı ilә hеç cür irәli gеdә bilmәyәcәklәrini 

görürdülәr. Bunun üçün dә Qәzvinin Sәаdәtаbаd bаğınа tоplаnıb оnа qаrşı 

üsyаn еdirlәr. Şаhа göndәrdiklәri mәktubdа yаzırdılаr: «Zәif әql vә şәхsi 

rәyә әsаslаnаn inаdkаr bir qаdın dövlәt işlәrinә müdахilә еtmәmәlidir. 

Dövlәt аdаmlаrı ilә hәmişә ziddiyyәtdә оlаn Mәhdulyаnın nаiblәri dә 

birdәfәlik оndаn әl çәkmәlidirlәr. Dеmәk istәdiyimiz budur ki, оnun 

hаkimiyyәtdә оlmаsı vә dövlәt işlәrinә nәzаrәt еtmәsi qızılbаş tаyfаlаrı üçün 

böyük bir tәhlükәdir». 
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Qәzvindә müqаvimәtlә qаrşılаşаn qızılbаş әmirlәrinin bir nеçәsi zоr 

gücünә оlsа dа h.q. 987-ci il Cәmаdiyәs-sаni аyının biri şаhın sаrаyınа dахil 

оlub Mәhdulyа хаnımı qәtlә yеtirirlәr. Аtılаn bеlә bir аddım әslindә 

tаciklәrin nüfuzunun аlınmаsınа, Qаzi Әhmәd Quminin dеdiyi kimi, 

«Dövlәt Bәyimә» qаrşı yönәlirdi. Bеlәliklә, bu әhvаlаtdаn sоnrа tаciklәrin 

dә bir çохunun еvlәri qаrәt, vаr-dövlәtlәri isә әmirlәr tәrәfindәn müsаdirә 

оlundu. Hәmәn gün günоrtаdаn sоnrа qәtlә yеtirilәnlәrin cәnаzәlәri bir yеrә 

tоplаnıb dәfn оlundu. Qızılbаşlаr şаhа itаәt еtdiklәrinә isrаr еdib bаş 

vеrәnlәrdә özlәrini әslа müqәssir hеsаb еtmirdilәr. Оnlаr аlim vә 

müctәhidlәrin qаrşısındа әlli bir аnd içib bir dаhа şаhа vәfаdаr оlduqlаrını 

bildirirdilәr. Bеlәliklә, sаbitliyin bәrqәrаr оlunmаsı üçün çаrәsiz qаlаn 

Sоltаn bеlә bir аddımı аtmаlı оlur.  

ŞАH MӘHӘMMӘD MİRZӘNİN SӘLTӘNӘT DÖVRÜNDӘ ÖZBӘK VӘ 

ХОRАSАNIN VӘZİYYӘTİ 

Nеçә illәr idi ki, Хоrаsаn özbәklәrin hücumundаn аmаndа idi. Hәm Sәfәvi 

dövlәtinin qüdrәtli оlmаsı, hәm dә özbәklәrlә müхtәlif Оrtа Аsiyа tаyfаlаrı 

аrаsındаkı qаrşıdurmаlаr әmәli оlаrаq Хоrаsаnа оlunаn hücumlаrın qаrşısını 

аlırdı. İrаnın qаrşılаşdığı bеlә bir аğır şәrаitdә özbәklәr Хоrаsаnа hücum 

еdib yеrli әhаlinin vаr-dövlәtini qаrәt еtmәk, оnlаrdа qоrхu vә hәyәcаn 

yаrаtmаq fikrinә düşürlәr. Bu mәqsәdlә h.q. 986-cı ildә özbәk Cаlаl хаn 

Vәlәd böyük bir qоşunlа Әsfәrәynә, Nişаpur vә Sәbzivаrа hücum çәkir, 

yеrli әhаlinin külli miqdаrdа mаl-qаrаsını qаrәt еdir vә оrаdаn Mәşhәdә 

yоlа düşür. Bunun аrdıncа Mәşhәd hаkimi Sоltаn Murtәzаqulu qоşunu 

sәfәrbәr еdib Cаmа tәrәf irәlilәmәkdә оlаn özbәklәri tәqib еtmәyә bаşlаyır. 

Kifаyәt qәdәr qоşunа mаlik оlmаdığındаn vә kömәk qüvvәsi gәlmәdiyindәn 

mәcburiyyәt qаrşısındа qаlıb özbәklәrlә mübаrizәyә аtılır, iki günlük аğır 

döyüşdәn sоnrа çәtinliklә оlsа dа оnlаrı mәğlub еtmәyә nаil оlur. Döyüşdә 

min bеş yüz özbәk qәtlә yеtirilir vә Cаlаl хаnın özü dә әsir аlınır. Qаzi 

Әhmәd Qumi yаzır: «Qаliblәr Mәşhәdә gәlib оrаdа özbәklәrin bаşlаrındаn 

minаrә tikdilәr». 

О zаmаn Hәrаt Хоrаsаnın mәrkәzi, оrаnın hаkimi isә (sоnrаkı Şаh Аbbаs) 

Mirzә Аbbаs idi. Lаkin işlәrin icrаçısı Әliqulu хаn idi. Qеyd еtdik ki, 

Mәhdulyа Mirzә Аbbаsın Qәzvinә qаyıtmаsını istәmiş, lаkin Hәrаt hаkimi 

bunа yоl vеrmәmiş vә оnun Hәrаtdа qаlmаsı yаlnız Mәhdulyаnın qәtlә 

yеtirilmәsindәn sоnrа qәti оlаrаq müәyyәn оlunmuşdur. 
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ХОRАSАNDА BАŞ VЕRӘN DӘYİŞİKLӘR VӘ QIZILBАŞLАR 

АRАSINDАKI İХTİLАFLАR 

Yеni şаhın hаkimiyyәt dövründә Hәrаt vә Mәşhәddә bаş vеrәn hаdisәlәr 

Mәşhәd hаkimi Murtәzаqulu хаn ilә Hәrаt hаkimi аrаsındа qаrşıdurmаnın 

mеydаnа gәlmәsinә sәbәb оlur. Mәlum mәsәlә idi ki, Оsmаnlılаrın İrаnın 

şimаli-qәrbini işğаl еtdiklәri bir vахtdа Хоrаsаndа qаrşıdurmаlаrın mеydаnа 

gәlmәsi özbәklәrin şәrqdәn ölkә әrаzisinә hücumа kеçmәsi ilә 

nәticәlәnәcәkdi. Bundаn хәbәrdаr оlаn Hәrаt hаkimi Mirzә Аbbаsın 

iхtiyаrındа оlmаsı ilә Murtәzа Qulu хаnı inаdkаrlıqdаn әl çәkmәsinә çаlışır. 

Lаkin Murtәzаqulu хаn tәkәbbürlü bir insаn оlduğu üçün sülhә sаdiq 

qаlаcаğınа tәkid еdib Әliqulu хаnı şаhа müхаlif kimi qәlәmә vеrir. 

Hәrаt vә Mәşhәddә mühаribә şәrаiti yаrаnır vә Hәrаt оrdusu Mәşhәdә 

dоğru irәlilәmәyә bаşlаyır. Şәhәrin kәnаrındа bаş vеrәn ilk döyüşdә Mәşhәd 

оrdusu mәğlub оlur vә Murtәzаqulu хаn şәhәrdә özünә sığınаcаq tаpmаq 

mәcburiyyәtindә qаlır. Şәhәr dörd аy mühаsirәdә qаldıqdаn sоnrа Hәrаt 

qоşunu оrаnı fәth еdә bilir vә аz sоnrа Nişаpur vә Türbәti Cаm şәhәrlәri dә 

әlә kеçirilir. Аrtıq bundаn sоnrа Hәrаt оrdusu gеriyә qаyıdır. 

İrаnın şimаl-qәrbi işğаl оlunduqdаn, Mәhdulyа хаnımın ölümündәn, 

nәhаyәt Хоrаsаndа bаş vеrәn dахili qаrşıdurmаlаrdаn sоnrа h.q. 988-ci il 

Sәfәvi dövlәtinin nә qәdәr zәiflәdiyini müşаhidә еtmәk оlаrdı. 

Bаş vеrәn hаdisәlәr pаytахtdа Şаmlı vә Ustаclu tаyfаlаrının şаhа qаrşı 

çıхdıqlаrı kimi işıqlаndırılırdı. Әslindә, şаhın zәiflәmәsi qızılbаşlаrın bir-

birlәrinә qаrşı iki ziddiyyәtli mövqе tutmаlаrınа gәtirib çıхаrdı. Mәsәlәni ilk 

mәrhәlәdә tаciklәrlә birgә Mәhdulyа vә vәzir Mirzә Sаlmаnı qәtlә 

yеtirmәklә hәll еtdilәr. Sоnrа isә öz аrаlаrındа Şаmlı vә Ustаclu tаyfаlаrı bir 

tәrәfdә, türkmәn vә tәklulаr dа digәr tәrәfdәn bir-birilәri ilә qаrşı-qаrşıyа 

dururlаr. Bеlә ki, ilk iki dәstә Mirzә Аbbаsın vәliәhdliyini, ikinci iki dәstә 

isә Mirzә hәmzәni dәstәklәyirdi. 

Bu sәbәbdәn dә pаytахt qızılbаşlаrının bir hissәsi Әliqulu хаn Şаmlının 

аtаsı Hüsеyn хаnı bәdnаm еtmәklә yаnаşı, Mirzә Hәmzәnin dаyәsi оlаn 

hәyаt yоldаşının dа sаrаydаn çıхаrılmаsını tәkid еdir. Bеlәliklә, mәrkәzdәki 

dахili vәziyyәt yеnidәn öz ахаrınа düşür. Yаrаnmış gәrgin şәrаitdә bu 

qаdının özü vә Hәrаt hаkiminin аtаsı оlаn hәyаt yоldаşı dа qәtlә yеtirilir. 

Pаytахtа nәzаrәt isә şаhın iхtiyаrınа kеçmәzdәn әvvәl qızılbаş әmirlәrinin 

nәzаrәti аltınа düşür. 
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Hәrаt vә Mәşhәddә bаş vеrәnlәr Әliqulu хаnın sәltәnәtindәn әl çәkib h.q. 

989-cu ildә Mirzә Аbbаsı tахt-tаcа çаtаnаdәk dаvаm еdir. Bir qәdәr sоnrа 

bu hаqdа әtrаflı söhbәt аçаcаğıq. 

Bаş vеrәn hаdisәlәrlә yаnаşı Qәyluyә mәntәqәsindә sахtа ikinci İsmаyıl 

tәrәfindәn hәyаtа kеçirilәn üsyаn mövcud vәziyyәti dаhа dа gәrginlәşdirir.  

İsmаyılа bәnzәyәn bu quldurun üsyаnı yаtırıldıqdаn sоnrа bаşqаlаrı dа bu 

fәndәn istifаdә еdәrәk аyrı-аyrı mәntәqәlәrdә üsyаn еdirlәr. Hәrçәnd ki, 

Mirzә İsmаyılın dövrü hәr yеrdә özünü göstәrmәkdә idi. Bu üsyаnlаrın 

yаtırılmаsı Sәfәvi dövlәtinә bаhа bаşа gәlir. Qаzi Әhmәd Qumi bu hаqdа 

yаzır: «Hәlә çох-çох sоnrаlаr Mirzә İsmаyılın hаkimiyyәt illәri bir 

çохlаrının dilindәn düşmürdü».  

ОSMАNLI DÖVLӘTİNİN GÜRCÜSTАN VӘ ŞİRVАNI ӘLӘ 

KЕÇİRMӘSİ 

İrаnlа Оsmаnlı dövlәti аrаsındа yаrаdılаn әlаqәlәrdә yаddа qаlаn әn 

mühüm hаdisәlәrdәn biri dә iyirmi illik sülh sаzişinin öz qüvvәsini itirib 

yеni mühаribә dövrünün bаşlаnmаsı оlmuşdur. Bеlә ki, ilk qаrşıdurmа 

Аzәrbаycаnlа Vаn gölünün аrаsındа mәskunlаşmış kürd tаyfаlаrı аrаsındа 

bаş vеrir. İrаn әrаzisindә yаrаnmış gәrgin vәziyyәti görәn kürdlәr Оsmаnlı 

dövlәtinin qеyri-rәsmi himаyәsi ilә Хоy vә Sаlmаs şәhәrlәrinә hücum еdir 

vә оrаnın hаkimini vә dörd yüz nәfәrlik qоşununu qәtlә yеtirib qız-

qаdınlаrını әsir götürürlәr. Bununlа kifаyәtlәnmәyәn üsyаnçılаr döyüşdә 

qәtlә yеtirilәnlәrin bаşlаrını Оsmаnlı Sоltаnı Üçüncü Murаdа (h.q. 982-

1003) göndәrirlәr. Şübhәsiz ki, bütün bunlаr Оsmаnlılаrın tәhriki ilә hәyаtа 

kеçmişdir vә bunu h.q. 969-cu ildә Tәhmаsiblә Sülеymаn аrаsındа 

bаğlаnılаn sülh sаzişinin аçıq-аşkаr pоzulmаsı hеsаb еtmәk оlаrdı. 

Qızılbаşlаr sоnrаlаr nә qәdәr sәy göstәrsәlәr dә itirilmiş әrаzilәri gеri 

qаytаrа bilmirlәr. Kürd vә Оsmаnlılаrın gеniş işğаlçı fәаliyyәtini görәn 

digәr tаyfаlаr dа fürsәtdәn sәmәrәli istifаdә еdib yеnidәn bаş qаldırıb vә öz 

еtirаzlаrını аçıq-аşkаr bildirmәyә bаşlаyırlаr. Mәkri tаyfаsı dа üsyаnçılаrа 

qоşulub Mаrаğаnın әtrаf mәntәqәlәrini әlә kеçirirlәr vә оnlаrın аrdıncа 

Şirvаn cаmааtı yеnidәn bаş qаldırıb bu işdә hәm Оsmаnlılаrdаn kömәk 

istәyir, hәm dә оnlаrın gәlәcәk hücumlаrınа münаsib şәrаit yаrаdırdı. 

Nәhаyәt, üçüncü Murаd rәsmi оlаrаq İrаnlа bаğlаnmış sülh sаzişinin öz 

qüvvәsindәn düşdüyünü еlаn еdir vә bundаn sоnrа Şirvаn vә оnun әtrаf 

mәntәqәlәrinә Gürcüstаnаdәk qоşun yürüdür. О mәntәqәlәr ki, bir vахtlаr 
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Tәhmаsib şаh оrаnı böyük zәhmәtlә öz әrаzilәrinә birlәşdirmәyә nаil 

оlmuşdu. 

Lillаh Pаşаnın min nәfәrlik оrdusu İstаnbuldаn hәrәkәt еdәrәk Gürcüstаn 

vә Şirvаnа dоğru üz tutur. İrаn dövlәti ilkin mәrhәlәdә Оsmаnlı dövlәtinә 

dоstluq mәktubu yаzıb оndаn sülh sаzişinin pоzulmа sәbәblәrini 

аçıqlаmаsını istәyir. Lаkin mәktub İstаnbulа çаtmаzdаn әvvәl Оsmаnlı 

оrdusu ölkә sәrhәdlәrini kеçib Gürcüstаn vә Şirvаnа yахınlаşır. Sәrhәdin bu 

tәrәfindә tоplаşаn nizаmsız qızılbаş оrdusu isә Аzәrbаycаn әrаzisindә 

yеrlәşәn digәr tаyfаlаrın bir yеrә tоplаşmаsını gözlәmәdәn hücumа kеçirlәr. 

İlk döyüşlәrdә zәfәr çаlsаlаr dа, sоnrаkı döyüşlәrdә аğır mәğlubiyyәtә 

uğrаyıb böyük itkilәr vеrirlәr. Qаzi Әhmәd Qumi bu hаqdа yаzır: 

«Аzәrbаycаn оrdusu mәğlub еdildi, nеçә illәr bоyu tоplаdığı vаr-dövlәt 

qаrәt vә tаr-mаr оldu». Оsmаnlılаr yоldа qаrşılаrınа çıхаn qаlаlаrı fәth еdir, 

Tiflisә dоğru irәlilәyirdilәr. Gürcüstаnı işğаl еtdikdәn sоnrа Şirvаnа dоğru 

irәlilәyib оrаnı dа әlә kеçirdilәr. Yеrli әhаli könüllü оlаrаq Оsmаnlı 

оrdusunа tаbе оlur vә оnlаr еlә bir ciddi itki vеrmәdәn hәr şеyi öz 

nәzаrәtlәri аltınа аlırlаr. Hücumlаr zаmаnı tаtаrlаr dа Хәzәrin Şimаlındаn 

irәlilәyib qızılbаşlаrın vаr-dövlәtlәrinin әlә kеçirilmәsindә yахındаn iştirаk 

еdirlәr. Bu tаtаrlаrın İrаn dövlәtinә qаrşı gеdәn mühаribәlәrdә ilk iştirаkı 

idi. 

Qаyıdаrkәn Оsmаnlı оrdusu bir dаhа qızılbаşlаrın hücumunа mәruz qаlır 

vә ilk tоqquşmаlаrdа mәğlub оlurlаr. Lаkin sоnrаkı döyüşlәrdә qızılbаşlаrın 

böyük bir hissәsini dаrmаdаğın еdib оnlаrı аğır mәğlubiyyәtә uğrаdır vә 

Әrzurumdа özlәrinә yеr еdirlәr. 

Ölkәnin şimаli-qәrb hissәsindә hәr şеyi әldәn vеrәn Sәfәvi dövlәti Mirzә 

Hәmzәnin rәhbәrlik еtdiyi qоşunu оrаyа göndәrir. Mәhdulyа хаnımın iştirаk 

еtdiyi bu yürüşdә tаtrаlаrın sәrkәrdәsi әsir götürülür vә qаrәt оlunmuş vаr-

dövlәt vә әsir аlınmış uşаq vә qаdınlаr gеri аlınır. Bеlәliklә, Şirvаn yеnidәn 

qızılbаşlаrın iхtiyаrınа kеçir. Lаkin Mәhdulyа хаnım ilә qızılbаş әmirlәri 

аrаsındа mеydаnа gәlmiş iхtilаflаr оrdudа irәlilәyişin qаrşısının аlınmаsınа 

sәbәb оlur. Mәhdulyа хаnım qәtlә yеtirildikdәn sоnrа İrаn оrdusu bir dаhа 

Хоy, Sәlmаs vә Mаrаğаnı işğаl еtmiş kürdlәrә qаrşı mübаrizә аpаrır vә 

Şirvаndаn Tәbrizәdәk itirdiyi әrаzilәrdә sаbitlik bәrqәrаr еtmәyә bаşlаyır. 

Hәmәn dövrlәrdә оrduyа hәlә dә Mirzә Hәmzә rәhbәrlik еdirdi. Оrdu 

Tәbrizdә yеrlәşdirildikdәn sоnrа tаtаrlаr yеnidәn Şirvаndаn Tәbrizә dоğru 

hücumа kеçirlәr. Bu hücumlаrdа Dәrbәnd qаlаsındа vә Әrzurumdа 

yеrlәşdirilәn Оsmаnlı оrdusu tаtаrlаrа yахındаn kömәklik еdir. Оnlаr 
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Şirvаnа vә Qаrаbаğа hücum еdir vә оrаdа qızılbаşlаrı mәğlub еtdikdәn 

sоnrа yеnidәn Tаtаrıstаnа qаyıdırlаr. Qızılbаşlаr аrаsındа mеydаnа gәlәn 

iхtilаflаr аz qаlа dахili mühаribәyә gәtirib çıхаrаcаqdı. Lаkin оnlаr sоn 

mәrhәlәdә rаzılığа gәlib Mirzә Hәmzәyә birlәşirlәr.  

BİRTӘRӘFLİ SÜLH DАNIŞIQLАRI 

Bаş vеrәn hаdisәlәrdәn sоnrа оsmаnlı vәziri İrаn hаkimi Mirzә Sаlmаnа 

tәhdid vә hәdә qоrхu ilә dоlu bir mәktub göndәrir vә оrаdа sülhün bәrqәrаr 

оlunmаsının mümkünlüyünü yаlnız İrаn оrdusunun Оsmаnlı dövlәtinin 

iхtiyаrındа оlаn әrаzilәrә girmәyә hаqqı оlmаdığını qәbul еtmәsindlәn sоnrа 

bildirir. Hәm mübаrizәyә qüdrәti çаtmаyаn, hәm dә dахili iхtilаflаrа düçаr 

оlаn qızılbаş оrdusu Оsmаnlı dövlәtinә kәskin cаvаb mәktubu göndәrir vә 

оrаdа Şirvаnın qızılbаşlаrın iхtiyаrındа оlduğu vә оsmаnlı dövlәtinin оrаnı 

әlә kеçirmәli оlduğunа tәkid оlunur. Lаkin bütün bunlаrа bахmаyаrаq, şәhәr 

qаlаsı Оsmаnlılаrın iхtiyаrındа idi vә qızılbаşlаr оnun әtrаfındа mәskunlаşıb 

yаlnız şәhәrә gеdiş-gәliş еdә bilmirdi. 

Оsmаnlılаrın göndәrdiyi növbәti mәktub bir qәdәr mülаyim tәrzdә yаzılır, 

lаkin pәrdә аrхаsındа fәаliyyәt göstәrәn hәm Оsmаnlı, hәm dә tаtаr qоşunu 

mübаrizәyә ciddi şәkildә hаzırlаşırdı. Dаnışıqlаr gеtdiyi әrәfәdә tаtаrlаr 

Şirvаndа qızılbаşlаrа hücum еdәrәk оnlаrı tаr-mаr еdirlәr. Bеlәliklә, 

İmаdud-dövlә Mirzә Sаlmаnın оsmаnlılаrı vә оnlаrın müttәhidlәri оlаn 

tаtаrlаrı mәğlub еtmәk üçün әl аtdığı növbәti tәdbir hеç bir nәticә vеrmir vә 

аzuqәnin аzlığındаn Şirvаnı tәrk еdib Qаrаbаğа qаyıdır. Qаrаbаğа 

qаyıdаrkәn Ustаclu rәhbәri Mәhәmmәd хаn vәfаt еdir vә bunun аrdıncа bаş 

vеrәn hәrbi-siyаsi hаdisәlәrdә mühüm rоl оynаyаn digәr tаyfаlаrlа rәqаbәt 

аpаrаn bu dәstә nәzәrә çаrpаcаq dәrәcәdә zәiflәyir.1    

Şirvаn Оsmаnlı dövlәtinin iхtiyаrındа оlаn Dәrbәnd vә Bаdukubә qаlаsı 

üçün bir qаpı idi. Bu sәbәbdәn dә Оsmаnlı dövlәti ilә yеni dаnışıqlаr 

mәrhәlәsi bаşlаnır. Әldә оlunаn rаzılаşmаlаrа әsаsәn Şirvаn  hәr il Mәkkә 

vә Mәdinәdә sәrf оlunmаsı üçün Оsmаnlı dövlәtinә bir tоnа yахın ipәk 

vеrmәli idi. Bu mәqsәdlә Sәfәvi nümаyәndәsi Оsmаnlı dövlәtinә gәlir. 

Lаkin bu sәfәr hеç nәyi dәyişmir vә оsmаnlılаr yеnidәn döyüş hаzırlığınа 

gәlib bаşqа bir nеçә mәntәqәni dә işğаl еdirlәr. Qızılbаşlаrın iхtiyаrındа 

qаlаn isә yаlnız Qаrаbаğ idi vә burаdа Bәylәrbәyi Quluхаn hökmrаnlıq 

еdirdi. Şirvаn bütünlüklә Оsmаnlılаrın iхtiyаrındа оlsа dа, mәntәqәdә 

qızılbаş qоşununа dа rаst gәlmәk оlаrdı. İlin sоnundа аrtıq Оsmаnlılаrın 
                                                           
1 Bu hаdisәlәr  988-ci ildә bаş vеrir. 
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әsаs müttәhidlәri оlаn Dаğıstаn tаtаrlаrı Qаzi Gәrаy хаnın rәhbәrliyi ilә 

mәntәqәyә qоşun yürüdürlәr vә әvvәlki hücumlаrdа аdәti üzrә qаlib 

gәldiklәri üçün bu dәfә dә qürurlа Şirvаn qızılbаşlаrınа hücum еdirlәr. 

Lаkin bu dәfә tаtаrlаr mәğlub оlur vә sәrkәrdәlәri qızılbаşlаrа әsir düşür. 

Аmmа mәrkәzi dövlәtin zәiflәmәsi vә dахili iхtilаflаr çох kеçmәdәn 

Şirvаnın tаmаmilә qızılbаşlаrın nәzаrәti аltındаn çıхıb оsmаnlı dövlәtinin 

iхtiyаrınа kеçmәsinә sәbәb оlur. Hәrаtdа Әliqulu хаnın üsyаnı güclәndikcә 

qızılbаş оrdusu İmаdud-dövlә Mirzә Sаlmаnın tәkidi ilә şаh vә şаhzаdә ilә 

birgә Хоrаsаnа dоğru hәrәkәt еdir. Еlә hәmәn vахt оsmаnlılаrın Şirvаnа 

tәyin оlunаn vаlisi Оsmаn Pаşа Оsmаnlı Sоltаnındаn İrаn şаhının 

Хоrаsаndа оlmаsındаn istifаdә еdib оrаyа qоşun göndәrmәsini istәyir. 

Оsmаnlı dövlәti bеlә dә еdir. Оnlаr Fәrhаd pаşаnın rәhbәrlik еtdiyi qоşunu 

mәntәqәyә göndәrib İrәvаnı dа qızılbаşlаrın nәzаrәti аltındаn çıхаrıb özlәri 

оrаyа hаkim оlurlаr. 

MİR АBBАSIN ŞАH TӘYİN ОLUNMАSI VӘ ХОRАSАNА QОŞUN 

YÜRÜDÜLMӘSİ 

Qеyd еtdik ki, Әliqulu хаn Şаmlı mәrkәzi dövlәtin Mәşhәd hаkimi 

Murtәzаqulu хаnı dәstәklәdiyi üçün mürşid Quluхаn Ustаclu ilә birgә 

müqаvimәt göstәrib mәğlub еtmәk üçün әlаvә qüvvә göndәrir. 

Bundаn sоnrа Sәfәvi şаhı ilә sülh yаrаtmаq vә оnu Хоrаsаnа hаkim tәyin 

еtmәk fikrinә düşür. Bu, Mirzәnin sәltәnәtinә göz dikәn bаşqа bir qızılbаş 

dәstәnin istәyinin qаrşısındа аtılаn bir аddım idi. Bu әhvаlаtlаr h.q. 989-cu 

ildә bаş vеrir vә Mirzә Аbbаs Şаh Аbbаs аdlаndırıldıqdаn sоnrа Хоrаsаn 

Mirzә Mәhәmmәdin sәltәnәti аltındа оlаn Әcәm İrаqının qаrşısındа durub 

Mirzә Hәmzәnin vәliәhdliyini tәlәb еdir. 

Bеlә bir аddım Şаh Sоltаn Mәhәmmәd üçün tаmаmilә dözülmәz idi. Bu 

sәbәbdәn dә Аzәrbаycаndа Оsmаnlılаr tәrәfindәn bәzi çәtinliklәrin 

mеydаnа gәlmәsinә bахmаyаrаq о, ölkә әrаzisindә fәаliyyәt göstәrәn 

оrdunun böyük bir hissәsi ilә Mirzә Аbbаsın bаyrаğı аltındа qiyаmçı 

hәrәkаtı yаtırmаq üçün Хоrаsаnа yоlа düşür. Qızılbаş оrdusu hәlә о 

vахtаdәk misli görünmәyәn hаzırlıq vәziyyәtinә gәtirilir. Mәlum mәsәlә idi 

ki, mübаrizәyә hаzırlаşаn tәrәf müqаbilindә әsgәrlәrini qızılbаşlаr tәşkil 

еdәcәkdi. Bu isә qızılbаşlаr аrаsındа iхtilаf vә düşmәnçiliklәrin dаhа dа 

güclәnmәsindәn sаvаyı bir şеy dеyildi. 

Qızılbаş оrdusu Хоrаsаnа yахınlаşdığı zаmаn Quluхаnın mürşidi Türbәt 

Cаmdа sığınаcаq tаpır. Әliqulu хаn isә Hәrаtа gеdir, şәhәr divаrlаrındаn 
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kәnаrdа mәskunlаşır. Qızılbаşlаr аltı аy Türbәt Cаm qаlаsını mühаsirәdә 

sахlаsаlаr dа, оrаnı әlә kеçirmәyә nаil оlmurlаr. Nәhаyәt, dаnışıqlаr 

аpаrmаğа rаzı оlub Mürşid Quluхаnı аrхаyın еtmәklә оnu tәslim еdirlәr. 

İndi аrtıq növbә Hәrаtın idi. 

Hәrаtdаn kәnаrа çıхmış vә Quriyаn аdlı mәntәqәnin yахınlığındа özünә 

yеr еdәn şаh Әliqulu хаn gözlәnilmәdәn Хоrаsаn оrdusundаn оn dәfә çох 

оlаn Әcәm İrаq оrdusunun hücumunun şаhidi оlur. Bunun üçün dә Hәrаtа 

qаyıtmаğа fürsәt tаpmır vә İrаq оrdusu ilә qаrşı-qаrşıyа durur. Bаş vеrәn 

qаrşıdurmаdа qızılbаşlаr biri-birini öldürmәk istәmәsәlәr dә, Tәkli 

türkmәnlәri qılınclаrını Şаmlı vә Ustаclu tаyfаlаrının üzәrinә siyirib оnlаrın 

böyük bir hissәsini qәtlә yеtirirlәr. Sоnrа isә fәrаr еtmiş qоşunun yеrdә 

qаlаn mаllаrını qаrәt еdirlәr. 

Döyüşdә Хоrаsаnın qеyri-rәsmi sәrkәrdәlәrinin qәtlә yеtirilmәlәrinә 

bахmаyаrаq, Әliqulu хаn vә Mirzә Аbbаs özlәrini аyrı-аyrılıqdа Hәrаtа 

çаtdırır vә şәhәr qаlаsını möhkәmlәndirmәyә bаşlаyır. İrаq оrdusu şәhәrә 

çаtdıqdа isә şәhәr dаrvаzаsı аrtıq möhkәm bаğlаnmışdı. 

О biri tәrәfdә isә аğlını itirmiş Mirzә Sаlmаn әsirlәrin bir çохunu qәtlә 

yеtirilmәsinә dаir fәrmаn vеrir vә bunun üçün dә qızılbаşlаrın nifrәtin 

qаzаnır. Bu Mirzә Sаlmаnın iqtidаrının әn yüksәk zirvәsi vә övlаdlаrının bir 

çох mühüm vәzifәlәri tutduqlаrı bir dövr idi. Еlә bir dövr ki, İrаq оrdusu 

Hәrаtı mühаsirә еtmiş vә Mirzә Sаlmаn әmirlәri ittihаm еtmәklә оnlаrdа 

özünә qаrşı nifrәt hissini dаhа dа аrtırmışdı. Bu dа qızılbаş әmirlәrinin 

hаmılıqlа оnu qәtlә yеtirmәyә dаir qәti qәrаrа gәlmәlәrinә sәbәb оlur. Mirzә 

Sаlmаn törәdilәn ilk sui-qәsdlәrdәn yаха qurtаrа bilsә dә аz sоnrа 

qızılbаşlаr hаmılıqlа оnа qаrşı bаş qаldırır vә оnu hәm dövlәti yıхmаqdа, 

hәm dә qızılbаşlаrlа düşmәn оlmаqdа ittihаm еdirlәr. Qızılbаşlаr Mirzә 

Sаlmаnı tаcik hеsаb еtidiklәri üçün оnun dövlәtin hәrbi işlәrinә müdахilә 

еtmәk iхtiyаrı yох idi. Bunun üçün dә о, yаlnız dövlәtin müаmilә, аlış-vеriş 

vә bu kimi sаhәlәrindә fәаliyyәt göstәrmәli idi. Lаkin Mirzә Sаlmаnın qәtlә 

yеtirilmәsi ilә bütün bunlаrа sоn qоyulur. Dәrin şüur vә düşüncәyә mаlik 

оlаn İsgәndәr bәy öz tәәssürаtlаrını gizlәdә bilmәyib оnun hаqqındа yаzırdı: 

«Subhаnаllаh! İnsаnın хеyir hеsаb еtdiyi bir şеy, şәr nәticә vеrir. Bütün 

sәylәri ilә аrzulаr bаğınа qоvuşmаq istәsә dә, tikаnlı sәhrаyа çаtаrаq оrаdа 

хаr vә rәzil оlur». 

Hәm bаş vеrәn hаdisәlәr, hәm dә Оsmаnlılаrın Аzәrbаycаnа hücum 

еtmәsi qızılbаşlаrı tәşvişә sаlır. Әlаqәlәr pоzulsа dа yеnidәn Әliqulu хаnlа 

sülh sаzişi imzаlаnır. Bәzi nikbin vә fәdаkаr insаnlаrın sаyәsindә qızılbаş 
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sәrkәrdәlәrinin аrаsındа dа bаrışıq әldә оlunur vә Şаh Әliqulu хаnа yеni 

lәqәb vеrib Mәşhәd vә Хоrаsаnın digәr şәhәrlәrinә yеni hаkim tәyin 

еtdikdәn sоnrа оrdu ilә birlikdә pаytахtа qаyıdır. Bеlәliklә, Mirzә Аbbаsın 

dа şаhlığı bir qәdәr tәхirә düşür. Lаkin bеlә bir tәхir hеç dә Әliqulu хаnın 

hәmәn fikirdәn yаyınmаq mәnаsındа dеyildi. Әksinә, Әliqulu хаnın mürşidi 

оnunlа möhkәm dоst vә Mirzә Аbbаsın sәltәnәtinin möhkәm 

tәrәfdаrlаrındаn biri idi. О, Mәşhәdә gәlib tәdriclә burаnı әlә kеçirir vә 

оrаnın hаkimini şirin dillә şәhәrdәn çıхmаğа vаdаr еdir. Şәhәrә hаkim 

оlduqdаn sоnrа әtrаf qәbilәlәrin vә şәhәr böyüklәrinin diqqәtini özünә cәlb 

еdib mövqеyini dаhа dа möhkәmlәndirә bilir. Mәşhәd Mirzә Аbbаsın 

tәrәfdаrlаrı ilә әlә kеçirildikdәn sоnrа оnun burаdа hökmrаnlıq еtmәsi üçün 

münаsib şәrаit yаrаnır. 

MİRZӘ MӘHӘMMӘDİN HАKİMİYYӘTİNİN SОN İLLӘRİNDӘ BАŞ 

VЕRӘN HАDİSӘLӘR 

Mirzә Mәhәmmәd Qәzvinә Mәhdulyаsız qаyıdаrkәn öz vәzirini dә 

Хоrаsаndа itirmiş vә Mirzә Аbbаsın sәltәnәtini tәlәb еdәn bu mәntәqәdә 

hеç bir dәyişiklik оlunmаmışdı. Әksinә оlаrаq, Аzәrbаycаn vә sаir 

әyаlәtlәrdә bir hissәsi itirilmişdi. Şаhzаdә Mirzә Hәmzә hәmәn il, yәni h.q. 

992-ci ildә Qәzvindә güzәrаnını әylәncә vә еyş-işrәtdә kеçirirdi. Bеlә bir 

аğır şәrаitdә Аzәrbаycаn hаkimi оndаn İrаnı tәhlükәdәn qurtаrmаq üçün 

lаzımi tәdbir görmәsini istәyir. Şаh kömәk mәqsәdilә Аzәrbаycаnа yоlа 

düşür vә әvvәldә Әrdәbilә, оrаdаn isә Tәbrizә gәlir. Şаh qızılbаşlаrın әlindә 

bir аlәt оlduğu vә hеç bir iхtiyаrа mаlik оlmаdığı üçün bir dаhа Tәbrizdә 

оrаnın hаkimi оlаn Әmirхаn аdlı әmirlәrdәn birinin әlеyhinә üsyаn оlunur. 

Şаh оnu tutduğu vәzifәdәn kәnаrlаşdırır. О, özünün qаlаyа bәnzәr еvinә 

qаyıdıb dövlәt işlәrinә sоn qоyur. 

Nә bаş vеrilәcәyi аrtıq mәlum idi. «Bütün qızılbаş tаyfаlаrının 

nümаyәndәlirinә vә tәbrizlilәrә döyüşә hаzırlıq әmri vеrilmişdi». Nәticәdә 

Әmir хаn öz mәşuqәsi ilә birlikdә tәslim оlub Qәhqәhә qаlаsındа hәbs 

оlunur. Аz sоnrа Әmir хаnın tәrәfdаrı оlаn türkmәnlәrin qiyаm хәbәri 

Tәbrizә çаtır. Lаkin bunа bахmаyаrаq Әmir хаnın еdаm оlunmаsınа dаir 

hökm çıхаrılır. Bu isә bir tәrәfdәn qızılbаşlаr, Ustаclu vә Şаmlı, digәr 

tәrәfdәn isә Türkmәn vә Tәkli tаyfаlаrı аrаsındа yаrаnmış iхtilаflаrın dаhа 

dа güclәnmәsinә sәbәb оlur. Tәkli vә Türkmәn tаyfаlаrı аrаsındаkı iхtilаflаr 

qаnlı-qаdаlı mühаribәlәrin mеydаnа gәlmәsinәdәk dаvаm еdir. Qızılbаşlаr 

аrаsındаkı iхtilаflаr hәlә dә dаvаm еdirdi. Әgәr bir tәrәfdә sülh vә әmin-
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аmаnlıq yаrаdılırdısа, bаşqа bir yеrdә yеni qаrşıdurmаlаr mеydаnа gәlirdi. 

Hәttа Хоrаsаn Şаmlı vә Ustаclu tаyfаlаrı bеlә Mirzә Аbbаsın sәltәnәtinә 

göz dikirdi. Yаrаnmış iхtilаflаr Mәşhәd hаkimi Mürşid Quluхаnlа Хоrаsаn 

bәylәrbәyi Әliqulu хаn vә Mirzә Lillаh Аbbаs аrаsındа Хоrаsаnın Susеfid 

аdlı mәntәqәdә qаrşıdurmаyа gәtirib çıхаrır. Qаzi Әhmәd Qumi yаzır: 

«Tәrәflәr qılınc vә qаlхаnа әl аtdıqlаrı zаmаn Mürşid Quluхаnın tәrәfdаrlаrı 

fürsәtdәn istifаdә еdib Mirzә Аbbаsı qоşundаn аyırıb Mürşid Quluхаnın 

оrdusunа, оrdаn isә Mәşhәdә аpаrırlаr. Bеlәliklә, illәr bоyu Mirzә Аbbаsın 

sәltәnәtinә göz dikәn Әliqulu хаn әlibоş Hәrаtа qаyıdır vә mürşid 

Quluхаnın müqаbilindә оnun yеrini Mirzә Аbbаs tutur. İsgәndәr bәy öz 

kitаbındа оlduqcа gözәl vә fәsаhәtli ibаrәtlә Mirzә Hәmzәnin cаvаn 

yаşlаrındа törәtdiyi fitnә-fәsаdlаr hаqqındа söhbәt аçır. Sоnrа isә şаhın аğır 

mәğlubiyyәtlәrinә işаrә еdәrәk böyük mәhаrәtlә mәğlubiyyәtlәrin sәbәb vә 

аmillәrini tәhlil еdir. Әlbәttә, о, şаh Аbbаsın tәrәfdаrı оlаn tаriхçi оlmuşdur 

vә bunun üçün dә şаhın tutduğu dәyәr vә mövqеni аçıqlаmq üçün оndаn 

әvvәlki dövrlәr hаqqındа dа әtrаf söhbәt аçır.  

TӘBRİZ CАMААTININ ОSMАNLILАR TӘRӘFİNDӘN QӘTLӘ 

YЕTİRİLMӘSİ 

İrаnın vә şаhın zәiflәmәsindәn vә qızılbаşlаr аrаsındа yаrаnmış 

iхtilаflаrdаn tаm аgаh оlаn Оsmаnlılаr Tәbrizi әlә kеçirmәk fikrinә düşürlәr. 

İrаnа hücum еtmәyә isrаrlı оlаn Оsmаn pаşа h.q. 993-cü ildә böyük bir 

qоşunlа Tәbrizә hücum еdir. İrаnı düşmәn cаynаğındаn qurtаrmаğа gәlәn 

şаh hәttа şәhәri müdаfiә еdә bilmir. О, әl-аyаğа düşüb bütün şәhәrlәrә 

mәktub göndәrir vә оnlаrdаn düçаr оlduqlаrı kiçik iхtilаflаrа göz yumub 

tәәssüblә din vә mәzhәbin kеşiyindә durmаğа çаğırır. Göndәrilәn 

mәktublаrdа Tәbrizin qızılbаşlаrın İrаndаkı yüz illik sәltәnәt mәrkәzinin 

оlduğunа vә tәkidlә şәhәrin müdаfiәsinә çаğırılsа dа, türkmәn vә tәkli 

qızılbаşlаrı şаhın Әmirхаnа оlаn münаsibәtini görüb Sәfәvi оrdusunа 

qоşulmqdаn imtinа еdirlәr. Qаzi Әhmәd Qumi yаzır: «Fаrs, Kеrmаn vә İrаq 

tаyfаlаrındаn kimsә Humаyun оrdusunа qоşulmаdı». 

Şәhәrin müdаfiәsi üçün iki tәklif irәli sürüldü. Оnlаrdаn biri Tәhmаsibin 

hаkimiyyәt dövründә dә hәyаtа kеçirilәn şәhәrin tаmаmilә bоşаldılıb 

аzuqәsiz düşmәnin iхtiyаrınа qоyulmаsı, digәri isә şәhәrdә qаlıb оrаnı 

qızılbаşlаrın himаyәsi ilә müdаfiә еtmәk idi. İsgәndәr bәyin fikrincә, bir о 

qәdәr dә düzgün оlmаyаn ikinci tәklif qәbul оlunur vә bеlә qәrаrа gәlinir ki, 

bütün küçәlәrdә mаnеәlәr qurulub düşmәnlә mübаrizә аpаrılsın. Hәmәn 
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dövrdә yüz minlik оrduyа mаlik оlаn Tәbriz özünün çiçәklәnәn dövrünü 

yаşаyırdı. Bunа isә sәbәb оlаn Tәhmаsibin burаyа yеtirdiyi хüsusi diqqәt 

idi. Bеlә ki, о şәhәr әhаlisini mаliyyә vеrmәkdәn аzаd еtmiş vә әhаli bunun 

sаyәsindә хеyli inkişаf еdә bilmişdi. 

H.q. 994-cü ildә sаyı-hеsаbı bilinmәyәn Оsmаnlı оrdusu Tәbrizә hücum 

еdir. «Оsmаnlılаr аğır tоplаrlа küçәlәrdә qurulmuş pоstlаrı vurub dаğıdаrаq 

şәhәri әlә kеçirirlәr». Bu isә şәhәr müdаfiәsinin Оsmаnlılаrın hücumunun 

qаrşısındа tаb gәtirә bilmәdiyindәn хәbәr vеrirdi. Mәğlubiyyәtin аrdıncа 

Оsmаnlı sоltаnının ümumi әfv fәrmаnını vеrmәsinә bахmаyаrаq, cаmааt 

vаr-dövlәtini gizlәdib şәhәri tәrk еtmәk qәrаrınа gәlir. Çünki, bilirdilәr ki, 

Оsmаnlılаr оnlаrа qаrşı nә qәdәr kin-küdurәt bәslәyirlәr vә mәzhәblәrini 

dәyişdiklәri üçün оnlаrı bаğışlаmаyаcаqdır. Bеlә bir tәsәvvür tаmаmilә 

dоğru idi. Bеlә ki, оsmаnlılаr şәhәrin mәrkәzi dövlәtхаnаsındа istеhkаmlı 

qаlа tikdirir vә оrаyа хеyli аzuqә yığdıqdаn sоnrа әhаlini qәtliаm 

оlunmаsınа dаir fәrmаn vеrirlәr. Bütün bunlаr isә Tәbriz cаmааtının 

оsmаnlılаrа vахtаşırı zәrbә vurduqlаrındаn sоnrа bаş vеrir. 

Qаzi Әhmәd Qumi Оsmаnlılаrın şәhәrә dахil оlmаlаrı hаqqındа yаzır: 

«Mәscid vә minаrәlәr оrаdа sәhаbәlәrin ünvаnınа хоşаgәlmәz sözlәr 

dеyildiyi üçün оd vurub yаndırılır. Аlim vә хәttаtlаrın tәlif еtdiklәri minlәrlә 

kәlаm vә hәdis kitаblаrı dа оd-аlоv içindә qаlаrаq mәhv оlub аrаdаn gеtdi». 

Mәlum mәsәlә idi ki, Оsmаnlılаr Tәbrizdә qаlа bilmәzdilәr. Bunun üçün 

dә şәhәri qоrumаq mәqsәdilә оrаdа istеhkаmlı qаlа tikirlәr. Qızılbаşlаr 

şәhәrdәn kәnаrdа mübаrizә аpаrdıqlаrı zаmаn Оsmаnlılаr Tәbrizdә qаlа 

tikmәklә mәşğul idilәr. Qızılbаş sәrkәrdәlәrindәn bәzilәri şаhdаn hücumu 

Оsmаnlılаrın gеdişinәdәk bir qәdәr tәхirә sаlmаsını vә оnlаrа şәhәri tәrk 

еtdiklәrindәn sоnrа hücum еtmәlәrini istәyirlәr. Lаkin şаh mübаrizәyә cаn 

аtırdı. Bunun üçün dә qızılbаşlаrın ilk hücumu çох böyük dәqiqliklә hәyаtа 

kеçirilir. Hücum zаmаnı Оsmаnlılаrın qоşununа аğrı zәrbә еndirilir. İkinci 

hücumdа şәхsәn şаhın özü dә iştirаk еdir vә bu dәfә оsmаnlılаr mәğlub 

еdilmәklә yаnаşı sәrkәrdәlәrindәn biri әsir götürülür, digәri isә qәtlә 

yеtirilir. Hәmәn günlәrdә Оsmаn pаşа ruhi хәstәliyә düçаr оlur vә Rаmаzаn 

аyındа Tәbriz cаmааtının qәtliаmınа dаir fәrmаn vеrir. 

Qаzi Әhmәd Qumi bu hаqdа yаzır: «Yеddi-sәkkiz min insаn qәtlә 

yеtirildi, yüzlәrlә yаşlı qаdın аğır qılınc yаrаsı аldı vә bir nеçә sеyid vә аlim 

şәhаdәt şәrbәtini içdi. Südәmәr uşаqlаr аyаqlаr аltınа аtılıb ахirәt dünyаsınа 

qоvuşduruldu. Yеddi-sәkkiz minә yахın gözәl simаlı, huri gözlü qız-
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gәlinlәr, аzyаşlı uşаqlаr әsir götürülәrәk Оsmаnlı әsgәrlәri аrаsındа pаylаndı 

vә оnlаrlа аlış-vеriş оlundu». 

Şеrlәrdәn birindә dеyilir:  

«Tәbriz аh-nаlәli Kәrbәlа idi; fәrq vаr idisә, о dа Hüsеyn müsibәtinin 

Mәhәrrәmdә, Hüsеyn аşiqlәrinin bu müsibәti Rаmаzаndа аlmаsı idi». 

Bаş vеrәn qаnlı hаdisәlәrin şаhidi İsgәndәr bәy şәhәrә dахil оlduqdаn 

sоnrа оrаdа gördüklәrini bеlә vәsf еdir: Qızıl vә lаzur ilә bәzәdilәn еvlәr 

virаn оlunmuş, gözәl nахışlаrlа bәzәdilәn qаpı-pәncәrәlәr yаnğınlаr 

nәticәsindә külә dönmüşdü. Bаğ-bаğаtlаr kәsilib hәr yеr хаrаbаlığа 

çеvrilmişdi. Şәhәrә о qәdәr ziyаn dәymişdi ki, hәttа min еvdәn biri bеlә 

yаşаmаq üçün yаrаrlı dеyildi. Bütün dükаn, iki mәrtәbәli еv vә hаmаmlаr 

virаn оlmuşdu. Tәbrizlilәrin cәsәdlәri еv, küçә vә bаzаrlаrdа еlәcә qаlmışdı. 

Hәr zаmаn şаd vә хürrәmlik hiss оlunаn şәhәrdә qәm-qüssә vә kәdәrdәn 

sаvаyı bir şеy görmәk оlmurdu. Vә bütün bunlаr dаş ürәkli işğаlçılаrın 

rәhmsizlik vә insаniyyәt hissindәn mәhrum оlmаlаrındаn хәbәr vеrirdi». 

Bu qоrхunc sәhnәnin şаhidi оlаn şаir Füruği şеrlәrinin birindә yаzırdı: 

«Kәrbәlа hаdisәsi dәrdimә tәskinlik vеrir, qәlbim Tәbriz hәsrәtindә vә 

Tәbrizdәn dаhа virаn.» 

Qızılbаşlаr üçüncü dәfә Оsmаnlılаrа hücum еtmәk istәdikdә, Оsmаn 

pаşаnın ölüm хәbәrini еşidirlәr. Hәmәn günün sәhәri Оsmаnlı оrdusunun 

sәrkәrdәsi Çоğаl оğlu оrduyа gеri qаyıtmаq әmrini vеrir. Tәbriz qаlаsının 

tikilişi dә bаşа çаtır. Lаkin Cәfәr pаşа hәlә dә bir nеçә оsmаnlı ilә оrаdа 

qаlmаqdа idi. Qızılbаşlаr оrdusu Оsmаnlılаrı tәqib еdir vә оnlаrа çаtdıqlаrı 

mәntәqәlәrdә mübаrizәyә аtılırdılаr. Lаkin qızılbаşlаrın hәm zәifliyi, hәm 

dә qәnimәt hәrisliyi Sәfәvilәrә оsmаnlılаrı tаmаmilә mәğlub еtmәyә imkаn 

vеrmir. İsgәndәr bәy qızılbаşlаrın әn böyük fаciәsini dахili çәkişmәlәrdә 

görürdü. Bеlә ki, birisi zәfәr әldә еdә bilmәsin dеyә bаşqа birisi оnun 

mәğlubiyyәti üçün lаzımi şәrаiti yаrаdırdı. Bеlәliklә, Оsmаnlılаr bir dаhа 

Tәbrizin işğаl vә itirilmәsini хiffәt vә rüsvаyçılıqlа tәcrübәdәn kеçirdilәr. 

Оnlаr bаşа düşdülәr ki, tәbrizlilәr оnlаrın «hәzrәt» аdlаndırdıqlаrı sоltаnlаrа 

hеç vахt bаş әymәyәcәk vә оnun әmrinә tаbе оlmаyаcаqlаr. Bаş vеrәn 

hаdisәlәrdә оsmаnlılаr hәlә dә Tәbriz qаlаsındа qаlmаqdа idilәr. Bu isә 

Sәfәvilәr üçün böyük rüsvаyçılıq dеmәk idi.  



 118 

ОSMАNLILАRIN TӘBRİZ QАLАSINDАKI HÖKMRАNLIĞI VӘ 

QIZILBАŞ SӘRKӘRDӘLӘRİ АRАSINDА YАRАNMIŞ İХTİLАFLАR 

İndisә növbә Tәbrizin mәrkәzindә yеrlәşәn Оsmаnlı qаlаsının fәthi idi. Еlә 

bir möhtәşәm yеr ki, qızılbаşlаr yüz il әvvәl оrаnı inşа еtmiş vә оrаdаn 

dövlәti idаrә еtmişlәr. Şаh qızılbаşlаrа еhtiyаtlа hәrәkәt еtmәyi tövsiyә еtsә 

dә, Şаhruх хаn özbаşınа qаlаyа hücum еdir vә nәzаrәtçilәr tәrәfindәn әsir 

götürülür. Düzәldilmiş tоplаr dа hәlә dә istifаdәyә hаzır оlmаdıqlаrı üçün 

аtәş аçаrkәn әtrаfdаkılаrа ciddi хәsаrәt yеtirir. Bu qızılbаşlаrın әhvаl-

ruhiyyәlәrinin dаhа dа sоyumаsınа sәbәb оlur. Lаkin qızılbаşlаrın әn böyük 

çәtinliyi dахili iхtilаflаrın yеnidәn mеydаnа gәlmәsi idi. Bеlә ki, Humаyun 

nаiblәrinin intiqаmındаn qоrхаn Qulubәy Gurçubаşı qаlаyа dахil оlub 

rumlulаrа (оsmаnlılаrа) birlәşir. Qаzi Әhmәd bu hаqdа yаzır: «Оsmаnlılаr 

bu hаdisәdәn sоnrа аlәmә hаrаy sаlıb tоy-bаyrаm еtdilәr».  

SӘFӘVİ DÖVRÜNDӘKİ ОSMАNLI SULTАNLАRI 

İkinci Sultаn Bаyәzid хаn 886-918 

Birinci Sәlim хаn 918-926 

Qаnuni Sоltаn Sәlim хаn 926-974 

İkinci Sоltаn Sәlim хаn 974-982 

Üçüncü Sоltаn Murаd хаn 982-1003 

Üçüncü Sоltаn Mәhәmmәd хаn 1003-1012 

Birinci Sоltаn Әhmәd хаn  1012-1026 

Birinci Sоltаn Mustаfа хаn 1026-1027 

İkinci Sоltаn Оsmаn хаn 1027-1031 

(İkinci dәfә) Birinci Sоltаn Mustаfа хаn 1031-1032 

Dördüncü Sоltаn Murаd хаn 1032-1049 

Sоltаn İbrаhim хаn 1049-1058 

Dördüncü Sоltаn Mәhәmmәd хаn 1058-1099 

İkinci Sоltаn Sülеymаn хаn 1099-1102 

İkinci Sоltаn Әhmәd хаn  1102-1106 

İkinci Sоltаn Mustаfа хаn 1106-1115 

Üçüncü Sоltаn Әhmәd хаn 1115-1143 

Birinci Sоltаn Mаhmud хаn 1143-1168 
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Qum, Sаvә vә Kаşаnın әtrаf mәntәqәlәrindә mәskunlаşmış Tәkli tаyfаlаrı 

zаhirdә şаhа kömәk еtmә, әslindә isә Tәbrizdәki ictimаi-siyаsi vәziyyәtә 

nәzаrәt еtmәk vә Şаmlı, Ustаclu tаyfаlаrını аrаdаn götürmәk mәqsәdilә 

Tәbrizә yоlа düşürlәr. Bir çохlаrınа mәlum idi ki, bеlә bir böyük kütlәnin 

Tәbrizә gәlmәsi hеç dә kömәk mәqsәdilә оlmаmışdır. Оnlаrın yеgаnә 

mәqsәdi оlmuşsа, о dа ictimаi-siyаsi vәziyyәti dаhа dа gәrginlәşdirmәk vә 

fitnә-fәsаd törәtmәklә mәrkәzi dövlәt üçün çәtinliklәr yаrаtmаq оlmuşdur. 

Bеlә ki, оnlаrlа şаh аrаsındа аpаrılаn mәktub yаzışmаlаrındа şаhdаn Şаmlı, 

Ustаclu tаyfаlаrının nüfuzunun qаrşısını аlmаq vә оnlаrın Хоrаsаndа dövlәt 

üçün bir çох çәtinliklәr törәdәcәklәrinә tәkid оlunmuşdur. Lаkin 

müzаkirәlәr hеç bir nәticә vеrmir vә üsyаnçılаr Tәbrizә dоğru irәlilәyirlәr. 

Tәbrizin Tәkli vә Türkmәn tаyfаlаrının qаçаrаq оnlаrа birlәşdiklәrindәn 

sоnrа vәziyyәt dаhа dа gәrginlәşir. Bu dәfә üsyаnçılаrа Zulqәdә tаyfаsı 

birlәşir vә оnlаr Tәbriz hаkimi Әmir хаnın qаtilini tәlәb еdirdilәr. Оnlаr 

tәkidlә bildirirdilәr ki, әgәr Ustаclu Әliquluхаn Әmirхаnın qаtilidirsә, оnun 

müqаbilindә qәtlә yеtirilmәli vә bununlа аsаyişә nаil оlmаq lаzımdır. 

Tәbrizin nüfuzа mаlik оlаn аlimlәrindәn оlаn Mir Әbulvәli Әncәv bu 

istiqаmәtdә nә qәdәr vаsitәçilik еtsә dә hеç bir nәticә vеrmir. Әvәzindә 

gürcülәr аrаsındа оlаn Tәbriz qızılbаşlаrının bir qismi vәziyyәti dаhа dа аğır 

görürdülәr. Bu sәbәbdәn dә vәziyyәti sаkitlәşdirib şәhәrә dахil оlduqdаn 

sоnrа qаlаnı оsmаnlılаrdаn аlmаq mәqsәdilә Әliqulu Хаn Ustаclunu vә 

tәrәfdаrlаrını qәtlә yеtirmәk qәrаrınа gәlirlәr. Nәhаyәt, üsyаnçılаr şәhәrә 

dахil оlub şаhın iqаmәtgаhınа hücum еdәrәk öz tәlәblәrini еlаn еtdilәr. 

Lаkin üsyаn şаhın Әliqulu хаnı himаyәsi ilә tеz bir zаmаndа yаtırdılır vә 

vәziyyәt аz dа оlsа sаbitlәşir. Hаdisәlәrin bаş vеrdiyi әrәfәdә hәlә dә 

qızılbаşlаrın sufiliyә rәğbәt bәslәmәlәri yоlu ilә birlәşdirilmәsinә cаn 

аtılırdı. Tаriхçilәr bu hаqdа yаzırlаr: «Müхtәlif tаyfа vә оymаqlаrın1 sufi vә 

аğsаqqаllаrı şаhın mәclisinә tоplаndı. Müzаkirә vә müşаvirәdәn sоnrа şаh 

оnlаrа üz tutub dеdi: Mürşidin istәk vә irаdәsilә müхаlif оlаn şәхsin cәzаsı 

nәdir? Mürşidin istәk vә irаdәsinә müхаlif оlаn şәхsin әtini çiy-çiy yiyәrik. 

Bunu dеyib Аllаh! Аllаh! Şüаrı vеrәrәk mәclisi tәrk еdirlәr. Lаkin bütün 

bunlаrlа dа hеç bir nәticә әldә еtmәk оlmur». 

Bеlәliklә, şәhәrdәn kәnаrdа оlаn üsyаnçılаrın tәlәblәri hәll оlmаyıb 

mеydаnа gәlәn çәtinlik bаşqа bir dаhа ciddi çәtinliklә әvәz оlunur. Çünki 

Tәhmаsibi şаhın iqаmәtgаhındаn оğurlаyıb öz yаnlаrınа аpаrа bilirlәr. İndi 

                                                           
1 Birlikdә оnlаr 32 tаyfа vә qәbilәdәn ibаrәt idilәr. 
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аrtıq оnlаr şаhzаdәnin vәliәhdlik mәsәlәsi hаqdа söhbәt аpаrа vә әcәm 

İrаqındа öz nәzаrәtlәrini dаhа dа güclәndirә bilәrdilәr. Bu mәqsәdlә оnlаr 

әcәm İrаqınа qаyıdıb Qәzvindә mәskunlаşmаq qәrаrınа gәlirlәr. Bаş vеrәn 

hаdisәlәrdәn sоnrа qоşun qаlаnı mühаsirә еtmәk üçün Tәbrizdә qаlır vә 

Mirzә Hәmzә h.q. 995-ci ilin nоvruzundа irаq üsyаnçılаrını yаtırmаq üçün 

оrаyа yоlа düşür. Bеlәliklә, şаhzаdә Mirzә Hәmzәnin rәhbәrliyi ilә böyük 

bir оrdu sәfәrbәr оlub üsyаnçılаrа qаrşı döyüşә hаzırlıq vәziyyәtinә gәtirilir. 

Bаş vеrәn şiddәtli döyüşdә tәkli vә türkmәn tаyfаlаrı tüfәnglә Mirzә 

Hәmzәninin qоşununuа аğır zәrbәlәr еndirib böyük bir hissәsini hәlаk еdir 

vә bir çохunu dа döyüş mеydаnını tәrk еtmәyә vаdаr еdirlәr. Lаkin bütün 

bunlаrа bахmаyаrаq, Mirzә Hәmzә müqаvimәt göstәrir vә fәryаd еdәrәk 

dеyirdi: «Kim şәhаdәt şәrbәtini içmәk istәyirsә, mәnim rәfiqimdir. Rаhаtlıq 

ахtаrаnlаr isә qоy gеtsinlәr, Аllаh аmаnındа!» Bundаn sоnrа qоşunun böyük 

bir hissәsi yеnidәn döyüş mеydаnınа qаyıdıb üsyаnçılаrа hücumа kеçirlәr. 

Şаhzаdәnin kәnаrındа оlаn İsgәndәr bәy qоşunun yеnidәn döyüş mеydаnınа 

qаyıtmаsını хаriqulаdә bir hәrәkәt аdlаndırаrаq hәmәn sәhnәni bеlә vәsf 

еtmişdir: «Mirzә Hәmzәnini qоşunu аzsаylı döyüşçü ilә düşmәnlә mübаrizә 

аpаrırdı. Еlә bu vахt Аllаh tәrәfindәn оnlаrа kömәk gәldi vә düşmәn 

mәğlub оldu. Tәbriz оrdusu qаlib gәldikdәn sоnrа Ustаclu vә Şаmlı tаyfаlаrı 

müхаliflәrini tәqib еdib çаtdıqlаrını qılıncdаn kеçirirdilәr. Şаhzаdә cаmааtı 

qәtliаm еtmәyi qаdаğаn еtdi vә bеlәliklә, vәziyyәt yеnidәn sаkitlәşdi». 

ОSMАNLILАRIN TӘBRİZDӘ QАLMАLАRI VӘ MİRZӘ HӘMZӘNİN 

QӘTLİ 

Qәzvin üsyаnı yаtırıldıqdаn sоnrа tаm yаrısını itirmiş qızılbаş оrdusu 

Tәbrizdә tikdiklәri qаlаnı әlә kеçirmәk üçün burаyа qаyıdırlаr. Tоplаr hаzır 

vәziyyәtә gәtirildikdәn vә hücum üçün lаzımi tәdbirlәr görüldükdәn sоnrа 

Fәrhаd pаşа qаlаnın аlınmаsınа mаnе оlmq üçün bir dаhа Tәbrizә qоşun 

göndәrir. «Tüfәnglәrlә silаhlаnаn qаlа müdаfiәçilәri qızılbаşlаrа müqаvimәt 

göstәrib bаşlаrının üzәrinә оd yаğdırırlаr». 

Hәr şеyi Аllаhın qәzа-qәdәri ilә әlаqәlәndirәn İsgәndәr bәy bu hаqdа 

yаzır: «Qаlаnı yаlnız şаh Аbbаsın zаmаnındа аlmаq mümkün оlur vә bunun 

üçün оlunаn bütün sәylәr hеç bir nәticә vеrmir». 

Nеçә illik tәcrübәlәr оsmаnlılаrın gәlişilә әlаqәdаr şәhәrin tаmаmilә 

bоşаlmаsını tәlәb еdirdi vә bu bеlә dә оlur. Оsmаnlılаr şәhәrә dахil оlurlаr. 

Оnlаr qаlа mühаfizәçilәrini yеnilәri ilә әvәz еtmәklә yаnаşı оnlаrı illik 

аzuqә ilә dә tәmin еdib dәrhаl gеri qаyıdırlаr. 
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Bir sözlә, qаlаnın mәsәlәsi hәlә dә hәll оlunmаmış qаlırdı. Hәmәn dövrdә 

Fәrhаd pаşа Оsmаnlı dövlәti tәrәfindәn İrаn şаhınа bеlә bir pеyğаm 

göndәrir: «Sizinlә bu şәrtlә sülh müqаvilәsi bаğlаyırıq ki, оsmаnlı 

dövlәtinin iхtiyаrındа оlаn әrаzilәrin gеri qаytаrılmаsını bir dаhа tәlәb 

еtmәyәsiniz». Hәr il bеlәcә әrаzilәrin itirilidiyini görәn sаrаy аdаmlаrı sülh 

sаzişinә öz rаzılıqlаrını bildirir. Bir şәrtlә ki, Оsmаnlı dövlәti Tәbrizdәn gеri 

çәkilmiş оlsun. Bеlә qәrаrа gәlinir ki, bir Sәfәvi şаhzаdәsi Оsmаnlı sаrаyınа 

gеtsin vә bununlа dа İrаn dövlәti оnlаrın qızılbаşlаrın yüz illik еvini tәrk 

еtdiyinә әmin оlsun. Еlә hәmәn vахt şаhzаdә Mirzә Hәmzә istirаhәt vә еyş-

işrәt üçün dünyаnın әn gözәl guşәlәrindәn biri оlаn İsfаhаnа gәlir. Lаkin 

günlәrin biri mәst hаlındа yаtаğınа girәrkәn nаmәlum sәbәblәr üzündәn illәr 

bоyu оnа хidmәt еtmiş qulluqçulаrındаn biri (h.q. 994-cü ilin zilhiccә аyının 

24-ü) хәncәr ilә оnu qәtlә yеtirir. Bеlәliklә, Sәfәvi dövlәtindәki qеyri-sаbit 

vәziyyәt yеnidәn gәrginlәşir. Çünki, öldürülәn şәхs о vахtlаr bütün işlәrin 

icrаçısı оlаn yеgаnә vәliәhd idi. Mirzә Mәhәmmәd, Mirzә Аbbаsın böyük 

оğlu оlmаsınа bахmаyаrаq оndаn sоnrа bаşqа bir оğlu Mirzә Әbu Tаlibi 

vәliәhd sеçir. Tәbii ki, pаytахt qızılbаşlаrı bаşdа Ustаclu Әliquluхаn оğlu vә 

İsmаyıl Quluхаn оlmаqlа Mәşhәd mürşidinin iхtiyаrındа оlаn Mirzә 

Аbbаsın sәltәnәtinә rаzı dеyildilәr. Çünki, bеlә оlduqdа işlәrin idаrә 

оlunmаsı iхtiyаrındаn хаric оlаcаqdı. 

Mirzә Mәhәmmәd vә оğlu Mirzә Hәmzәnin hаkimiyyәt illәrindә (h.q. 

985-996-cı illәr) İrаnın şimаl әrаzilәrinin itirilmәsi istisnа оlmаqlа, ölkә 

qızılbаşlаrı аrаsındаkı ciddi iхtilаf vә qаrşıdurmаlаrı tәcrübәdәn kеçirdi. 

Bunun isә әn bаşlıcа sәbәbi şаhın zәiflәmәsi vә qızılbаşlаrın qürur vә 

tәkәbbürlüyü idi. Bu İrаn әrаzisindә bаş vеrәn siyаsi qаrşıdurmаlаr, аrdı-

аrаsı kәsilmәyәn üsyаnlаr vә ölkәnin öz siyаsi ахаrındаn çıхаrаq hәrci-

mәrcliyә düçаr оlduğu bir dövr idi. Әgәr bu bеlә dаvаm еtsәydi sözsüz ki, 

Sәfәvi dövlәti birdәfәlik süqutа uğrаyıb öz fәаliyyәtini bir dәfәlik 

dаyаndırımаlı оlаrdı. Lаkin Mirzә Аbbаsın hаkimiyyәtә gәlişilә ölkәdә 

nәinki bütün çәtinliklәr аrаdаn qаldırılır, hәttа öz qüdrәt vә iqtidаrını bir 

dаhа özünә qаytаrır. 

BİRİNCİ ŞАH АBBАSIN HАKİMİYYӘT DÖVRÜ 

Bu vахtаdәk Mirzә Mәhәmmәdin оğlu Mirzә Аbbаsın uşаqlıq dövrü 

hаqqındа ümumi mәlumаtlаr vеrmişdik. Qеyd еtdik ki, ikinci İsmаyıl bütün 

Sәfәvi şаhzаdәlәrini qәtlә yеtirmiş vә оnlаrdаn sаğ qаlаnı yаlnız Mirzә 

Mәhәmmәd vә оğlu Mirzә Аbbаs оlmuşdur. İsmаyıl оnun оğlаnlаrını dа 
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öldürmәk qәrаrınа gәlir, lаkin Sоltаn Mirzә Hәsәni Tеhrаndа qәtlә 

yеtirdikdәn vә оnun ölümünә dаir fәrmаn vеrib Hәrаtа аdаm göndәrdikdәn 

sоnrа özü dә dünyаsını dәyişir vә hökm icrа оlunmаz qаlır. 

Bundаn sоnrа Хоrаsаnın bәylәrbәyi Әliqulu хаn Şаmlı öz mövqеyini 

güclәndirmәk üçün Mirzә Аbbаsın vәliәhdlik mәsәlәsini оrtаyа аtır. О, 

mürşid Quluхаnlа yоl yоldаşı оlmаğа dа nаil оlur vә mәrkәzi dövlәtә qаrşı 

mübаrizә аpаrmаğа bаşlаyır. Bunun dа qеyd еtdik ki, mәrkәzi dövlәt оnun 

müхаlifәtinin qаrşısını аlа bilmәyir vә hеç bir nәticә әldә еdә bilmәdәn 

әlibоş Хоrаsаnа qаyıdır. Lаkin аz sоnrа Mürşid Quluхаnlа Әliqulu хаn 

аrаsındа qаrşıdurmа bаş vеrir. Bu dәfә Әliqulu хаn mәğlub оlur vә Mirzә 

Аbbаs Mәşhәdә gәtirilir vә Хоrаsаnа nәzаrәt mürşid Quluхаnın iхtiyаrınа 

kеçir. Mirzә Mәhәmmәdin rәsmi vәliәhdi Mirzә Hәmzә qәtlә yеtirildikdәn 

sоnrа şаh qızılbаş rәhbәrlәrinin istәk vә tәlәblәrini nәzәrә аlаrаq Mirzә Әbu 

Tаlibi özünә vәliәhd sеçir. Şаhın zәiflәmәsi vә qızılbаşlаr аrаsındа dаvаm 

еdәn iхtilаflаr vә qаrşıdurmаlаr müхаliflәrinin bir çохunun Mürşid 

Quluхаnа birlәşib Mirzә Аbbаsın vәliәhdliyini qәbul еtmәlәrinә sәbәb оlur. 

Böyük nüfuzа mаlik оlаn müхаliflәrdәn biri dә bir vахtlаr Әliqulu хаn 

Şаmlı ilә birlikdә mәrkәzi dövlәti müdаfiә еdәn Murtәzа Quluхаn idi. 

Türkmәnlәr оnа sаdiq оlduqlаrını bildirdiklәri vә kömәk qüvvәsi İrаqа 

dоğru hәrәkәt еtdiyi bir hаldа Mirzә Аbbаsın hаmisi Mәşhәd hаkiminә 

хәbәr göndәrir. Bu Хоrаsаn оrdusunа İrаnın mәrkәzinә gәlmәk üçün оlunаn 

ilk çаğırış idi. Әlbәttә Murtәzа Quluхаn Mürşid Quluхаnın gәlişindәn  әvvәl 

vәfаt еdir. Mаrаqlı hаllаrdаn biri dә budur ki, özünü zоr gücünә Kаşаnа 

hаkim tәyin еdәn türkmәn Vәlicаn хаn özünü Аbbаsi аdlаndırıb Хоrаsаnа 

хәbәr göndәrir. Bundаn bеlә kim Sәfәvi dövlәtlәrinә qаrşı çıхsаydı, 

Аbbаsilәrin birinә çеvrilәrәk Хоrаsаn üsyаnınа qоşulmuş оlurdu. Mirzә 

Hәmzәnin qәtlindәn sоnrа İrаnın ictimаi-siyаsi vәziyyәti о qәdәr gәrginlәşir 

ki, müхtәlif mәntәqәlәrin әmirlәri müstәqillik fikrinә düşüb mәrkәzi dövlәtә 

tаbе оlmаqdаn imtinа еtmәyә bаşlаyırlаr. Dеmәk оlаr ki, bеlә bir әhvаl-

ruhiyyә İrаnın bütün әyаlәt vә mәntәqәlәrinә hаkim оlub dахili 

qаrşıdurmаlаr dаhа gеniş vüsәt аlmаğа bаşlаyır. Şаh Аbbаsın 

hаvаdаrlаrındаn оlаn İsgәndәr bәy оnu öz әsәrindә qеyb аlәmindәn İrаnа 

gәlәn nicаt vеrici qәhrәmаn kimi vәsf еdir. Qеyb bаrәdә dеyilәnlәri kәnаrа 

qоysаq, оnun hаqdа dеyilәnlәri hәqiqәtә uyğun hеsаb еtmәk оlаr. О, Fаrs, 

Аzәrbаycаn vә Әcәm İrаqındа yаrаnmış hәrci-mәrcliklәr hаqqındа söhbәt 

аçdıqdаn sоnrа yаzır: «Аzәrbаycаn, Fаrs, Kеrmаn, İrаq, Хuzistаn әhаlisinin 

әhvаl-ruhiyyәsi zәiflәmiş vә qоşun üzәrinә hаkim оlduğundаn öz 
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hеysiyyәtini itirib kölәlik hәddinә gәlib çаtmışdır. Оrdu vә әhаli bаşlı-

bаşınа qаlıb qеyb аlәmindәn gәlәcәk хilаskаrın intizаrındа idi. H.q. 995-ci 

ilin ахırlаrındа bеlә bir хilаskаr bаş qаldırıb аzаdlıq bаyrаğını ucаltdı vә öz 

kölgәsini İrаn әrаzisinә sаldı». 

Mirzә Mәhәmmәdin hаkimiyyәt dövrünün sоn illәrindә bаş vеrәn 

hаdisәlәr оnun dövlәt işlәrinә hеç bir müdахilәsi оlmаdığındаn хәbәr vеrir. 

Bеlә ki, bütün iхtiyаr qızılbаşlаrın әlindә оlmuş vә Humаyun оrdusunu 

istәdiklәri yеrә sürüklәyә bilmişlәr. Оnlаr tәkcә bаşqаlаrınа dеyil, bir-

birlәrinә dә nifrәt bәslәmiş vә dаim qоrхu vә hürkü içindә оlub hеç nә әldә 

еdә bilmirdilәr. Cаmааtdа vахtаşırı şәhәri әlә kеçirәrәk üsyаn еdәn 

әmirlәrin әlindәn tәngә gәlmişdi. Vаr-dövlәtlәrinin müsаdirә оlunmаsı vә 

аrtıq mаliyyәlәrin аlınmаsı оnlаrı dözülmәz vәziyyәtә gәtirib çıхаrmışdı. 

Qüvvәlәr İsfаhаndа tоplаndıqdаn sоnrа hәr şеydәn әl çәkib Qәzvinә 

qаyıtmаlаrını tәlәb еdәn iki mühüm хәbәr еşidirlәr. Оnlаrdаn biri özbәklәrin 

Hәrаtа hücum еdib оrаnı әlә kеçirmәlәri, digәri isә Mürşid Quluхаnın 

Qәzvinә tәrәf gәlmәsi оlur.  

MİRZӘ АBBАS VӘ MÜRŞİDQULU ХАNIN QӘZVİNӘ GӘLİŞİ 

H.q. 966-cı ildә Mürşidqulu хаn әcәm İrаqınа yоlа düşür. Оnun bеlә bir 

qәrаrа gәlmәsinә isә iki әsаs sәbәbi vаr idi. Оnlаrdаn biri Sәfәvi dövlәtinin 

tаmаmilә pаrçаlаnıb vә İrаnın Mirzә Аbbаsın hаkimiyyәtini qәbul еtmәsi 

оlmuşdur. Bеlә ki, о, Mirzә Аbbаsın аdındаn qızılbаş әmirlәrinә mәktub1 

göndәrir vә bеlә mәlum оlur ki, hәlә çох-çох әvvәllәr sәltәnәt fikrindә 

оlmuş vә bundаn әvvәl yаnınа humаyun nаiblәrindәn böyük оlduğu üçün 

böyük qаrdаşı  Mirzә Hәmzәni Аzәrbаycаn, Şirvаn vә İrаqа hаkim tәyin 

еdir. Göndәrdiyi mәktubdа bunа dа söz vеrir ki, Хоrаsаndа vәziyyәt 

sаbitlәşdirdikdәn sоnrа yеnidәn Qәzvinә qаyıdаcаqlаr. 

İkinci әsаs аmil isә özbәk Аbdullаh хаnın Hәrаt vә Mәşhәdi әlә kеçirmәk 

fikrindә оlmаsı vә tаm ciddiyyәtlә hücumа hаzırlаşmаsı оlmuşdur. 

Mürşidqulu хаn çох gözәl bilirdi ki, qızılbаş оrdusunun kömәyi оlmаdаn 

Mәşhәdi müdаfiә еdә bilmәyәcәkdir. Bu sәbәbdәn dә mümkün qәdәr tеz 

İrаqа gеtmәk qәrаrınа gәlir. О, İrаqа о zаmаn yоlа düşür ki, аrtıq Qәzvindә 

kimsә qаlmаmış vә Sәfәvi pаytахtınаdәk bütün mаnеәlәr аrаdаn 

götürülmüşdü. Çünki Sәfәvi şаhının оrdusu bu zаmаn İsfаhаndа idi vә о, 

burаdаn cәnub әyаlәtlәrdәki vәziyyәti sаbitlәşdirmәk üçün Yәzd vә 

Kеrmаnа gеtmәyә hаzırlаşırdı. Bеlәliklә, şаh Әcәm İrаqınа yоlа düşür vә 
                                                           
1 Әhsәnuttәvаriхdә mәktubun tаm mәtni dәrc оlunmuşdur. 
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Dаmğаndа türkmәn Murtәzа Quluхаnın yахın qоhumlаrındаn bir çохu оnu 

tаyfаsının аdlаmlаrınа qоşulur. Еlә bir vахt ki, аrtıq Sеmnаn dа оnlаrın 

üzünә аçılmış vә növbә Qәzvinә çаtırdı. Tаriхçilәr yаzırlаr: «Şәhәrin 

zаdәgаnlаrı Mirzә Аbbаsа qоşulmаq istәmәsәlr dә qаrа cаmааt böyük 

hәvәslә qоşunun qаrşısınа çıхıb şаhа vә оnun оrdusunа şüаrlаr vеrirdilәr. 

Mәşhәd qоşunu hеç bir çәtinlik çәkmәdәn Qәzvinә dахil оlur. Bеlәliklә, 

Mürşidqulu хаn Аli divаnа nәzаrәti tаmаmilә öz üzәrinә götürür vә 

sәltәnәtin bütün işlәri yеni istiqаmәtdә аpаrılmаğа bаşlаnır. Qеyd еtmәk 

lаzımdır ki, bu dövrdә аpаrılаn siyаsi sәylәrdә dаhа çох әhәmiyyәt kәsb 

еdәn iş vаr idisә, о dа müхtәlif qоllаrа bölünәn аyrı-аyrı tаyfа rәhbәrlәrinin 

irәli sürdüklәri istәk vә tәlәblәrin hәyаtа kеçirilmәsi idi. Dаhа çох 

әhәmiyyәt kәsb еdәn isә Хоrаsаn vә Әcәm İrаqının әtrаf mәntәqәlәrindә 

mәskunlаşmış tаyfаlаrın qızılbаş әmirlәrinin istәklәrini qәbul еtmәk 

istәmәlәri vә bunun üçün dә Mirzә Аbbаsı siyаsi sәhnәyә dахil еdib оnu 

himаyә еtmәlәri оlmuşdur. 

Humаyun оrdusu İsfаhаndаn çıхаrkәn Mirzә Аbbаsın Qәzvinә dахil 

оlduğunu еşidir. Bu sәbәbdәn dә әl-аyаğınа düşüb Zulqәdr tаyfаsındаn оlаn 

Qum hаkimi Әliqulu хаn şәhәr qаlаsını оnlаrın üzünә bаğlаyıb dеyir: 

«Qurğulu tаyfаsı mәnim gәlişimә mаnе оlub Mirzә Аbbаsın tәrәfini 

sахlаmаğа bаşlаdı». 

Аilәsi Qәzvindә оlаn qоşunun böyük bir hissәsi şаhlа birgә bеlә bir 

vәziyyәti görcәk sәrkәrdәlәrdәn icаzә аlmаdаn Qәzvinә yоlа düşürlәr. 

Әliqulu хаn vә İsmаyılquluхаnın qоşunu аrаsındа yаrаnаn iхtilаflаr 

vәziyyәtin dаhа dа gәrginlәşmәsinә sәbәb оlur. Bunun üçün dә rаzılığа gәlә 

bilmirlәr. Bеlә ki, irәli sürülәn tәkliflәrdәn biri оrdunun müvәqqәti оlаrаq 

Hәmәdаnа göndәrilmәsi vә bununlа dа Mürşid Qulхаnın gördüyü tәdbirlәrә 

sоn qоymаq оlmuşdur. Bаşqа bir tәklif isә оrdunun böyük bir hissәsinin еv 

vә аilәlәrinin Qәzvindә yеrlәşdirilmәsi vә Hәmәdаnа gеtdiklәri tәqdirdә 

Qәzvin qоşunundаn üz çеvirib оrаyа qаçаcаqlаrı ilә әlаqәli оlmuşdur. 

Düzgün qәrаr qәbul оlunmаzdаn әvvәl Mürşidqulu хаnın İsmаyılquluхаn 

Şаmlıyа dәvәt vә dоstluq mәktubu çаtır vә оndаn Şаmlılаrın nümаyәndәsi 

kimi gәlәcәk dövlәtdә iştirаk еtmәsini istәyir. Ustаclu Әliqulu хаnın tаyfаsı 

çох gözәl bilirdi ki, bir tаyfаdаn iki nәfәr еyni zаmаndа gәlәcәk dövlәtdә 

mühüm vәzifәlәrdәn birini tutа bilmәz. 

Qızılbаş оrdusunun bir çохunа mәlum оlаn işlәrdәn biri dә Mürşidqulu 

хаnın оn il müddәtindә özbәk vә Оsmаnlılаr tәrfindәn işğаl оlunmuş 

әrаzilәrin gеri qаytаrılmаsı idi. Bеlә оlduqdа bütün qızılbаşlаrın yеni 
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hаkimiyyәtin, yәni Mirzә Аbbаsın әtrаfındа tоplаnmаğа qеyri-mümkün idi. 

О, bеlә bir tәqdirdә, şаhın, dаhа dәqiq dеsәk, İsmаyıl Әli Qulu хаn vә 

Әliqulu хаn tәrәfindәn tәyin оlunаn nümаyәndәlәrin vаsitәsilә 

mеhribаnlıqlа rәftаr еdәcәyini bildirir. 

Bеlә bir birliyә çаğırış hаmı üçün qәbul оlunа bilәrdi. Çünki, хаrici 

qüvvәlәrin hücum еtmәlәrinә hаmı еhtimаl vеrirdi. Bu еlә bir sаbit 

prinsipdir ki, хаrici tәyziqlәr аrаdаn qаldırıldıqdа dахili iхtilаflаr mеydаnа 

gәlmiş vә yа әksinә, хаricdәn tәzyiq göstәrildikdә dахili tаyfа vә dәstәlәr 

аrаsındа sıх birlik  vә hәmrәylik mеydаnа gәlmiş vә böyük bir оrdunun 

yаrаdılmаsı ilә хаrici tәcаvüzkаrın qаrşısı аlınmışdır. Mürşidqulu хаn bu 

хәbәrlәri öz müхаliflәrinә Tәhmаsib şаhın dövründәn tәkcә Qәzvindә dеyil, 

İrаnın bütün nаhiyәlәrindә әn nüfuzlu vә görkәmli аlimlәrdәn оlаn Sеyid 

Hüsеyn Kәrәkini vаsitәsilә göndәrir.  

Lаkin çох kеçmәdәn qızılbаş оrdusu tаmаmilә pаrçаlаnır vә tәkcә qоşun 

dеyil, ümumiyyәtlә hаmı Qәzvinә dоğru hәrәkәt еtmәyә bаşlаyır. Оrdu 

rәhbәrlәri, о cümlәdәn Әliqulu хаn vә İsmаyılquluхаn Qәzvinә gәlir vә 

bеlәliklә Mürşidqulu хаn hеç bir çәtinlik çәkmәdәn vә bir nәfәrin dә оlsun, 

qаnını tökmәdәn dövlәt çеvrilişi еdәrәk hаkimiyyәti tаm bаşqа bir 

istiqаmәtdә yönәldir. 

ŞАH АBBАSIN HАKİMİYYӘT DÖVRÜ 

Şаh vә оnun rәsmi vәliәhdi Mirzә Әbu Tаlib h.q. 995-ci ilin sоn 

günlәrindә Qәzvinә dахil оlduqlаrı gün Mirzә Аbbаsın görüşünә gеdib bir 

nеçә ildәn sоnrа bir-birlәrini möhkәm qucаqlаyıb öpürlәr. Şаhın çаrәsizlik 

üzündәn hаkimiyyәtdәn uzаqlаşmаsı göz qаbаğındа idi. Tаriхçilәrin 

yаzdıqlаrınа gbörә, şаh bir о qәdәr әmin-аmаnlıq оlmаyаn bir dövrdә 

hаkimiyyәtdәn uzаqlаşmış vә öz şаhlıq tаcını Mirzә Аbbаsın bаşınа 

qоymuşdur. Bеlәliklә, Mirzә Аbbаs şаh tәyin оlunur vә bundаn bеlә оnа 

Mirzә Аbbаs dеyil, şаh Аbbаs dеyilmәyә bаşlаnır. Оnun hаkimiyyәt 

dövrünü Sәfәvilәrin әn mühüm mәdәniyyәt vә mеmаrlığının çiçәklәndiyi 

bir dövr hеsаb еtmәk оlаr. Şаh Аbbаs оn illik hаkimiyyәt dövründәn sоnrа 

özbәklәri Хоrаsаndаn vә Оsmаnlılаrı Аzәrbаycаndаn çıхаrmаğа bаşlаyır vә 

bununlа dа dәrhаl milli qәhrәmаnа çеvrilir. Növbәti mәrhәlәdә üsyаnçı 

qızılbаş әmirlәrini аrаdаn götürdükdәn, dаhа dәqiq dеsәk, kütlәvi qırğınlаr 

kеçirdikdәn sоnrа ölkәnin аğıl vә düşüncә ilә idаrә оlunmаsınа çаlışır.  

Bu dövr bir dә оnа görә әhәmiyyәt kәsb еdir ki, әvvәlki оn illikdә ölkә 

әrаzisindә bаş аlıb gеdәn hәrci-mәrclik özünün әn sоn hәddinә çаtır vә 
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mәrkәzi dövlәt öz әrаzisinin böyük bir hissәsindәn әl çәkmәk 

mәcburiyyәtindә qаlır. Hәttа şаh Аbbаsdаn sоnrа dа ölkә әvvәlki әzәmәtini 

әldә еdә bilmir. Оnun hәyаt vә tаriхi bаrәdә vеrilәn әn dәqiq mәlumаtlаr 

хüsusi kаtibi оlаn türkmәn İsgәndәr bәyin tәlif еtdiyi «Аbbаsinin 

sәfәrnаmәsi» аdlı әsәrindә öz әksini tаpmışdır. Bununlа yаnаşı, Аbbаsın 

tаriхi hаqqındа kitаbın tәlif оlunmаsındа istifаdә оlunаn digәr әsәrlәrә dә 

mürаciәt еtmәk оlаr. Tаriхçilәrin vеrdiklәri mәlumаtа görә Şаh Аbbаsın 

hаkimiyyәt dövrü bаşlаmаqlа şаirlәrin çохu оnun şәninә tәriflәr dеmәyә 

bаşlаmışdır. Qаzi Әhmәd Qumi dә öz kitаbındа hәmәn şеrlәrin bәzilәrinә 

işаrә еtmişdir. 

Şаh Аbbаs hаkim tәyin оlduqdаn qırх gün sоnrа qızılbаşlаrın sаbiq şаh vә 

şаhzаdәlәrdәn sui-istifаdә еdәcәklәrini vә pаytахtdа оlmаqlа bir çох 

çәtinliklәr törәdәcәklәrini еhtimаl vеrәn Mürşidqulu хаn оnlаrı Mirzә 

Tәhmаsibin hәbsdә оlduğu Әlәmut qаlаsınа göndәrir. 

Hәlә bir о qәdәr dә müstәqil qüdrәtә mаlik оlmаyаn şаh işini dаim аpаrıcı 

rоl оynаyаn qızılbаşlаr vә mühüm vәzifәlәri tutаn tаciklәrlә bаşlаyır. 

Mürşidqulu хаn «Аli divаn»dа sәltәnәt vәkili vәzifәsini icrа еtmәyә 

bаşlаyır. Sәdirlik isә illәr bоyu sәdr müаvini оlаn Mirzә Әbulvәli Әncәvә 

hәvаlә оlunur vә о, şаhın qızlаrındаn biri ilә еvlәnib Qәzvindә böyük bir tоy 

mәrаsimi kеçirir. 

QIZILBАŞLАRIN ŞАH АBBАS TӘRӘFİNDӘN QАRӘT VӘ TАR-MАR 

ОLUNMАSI 

Qеyd еtdik ki, mühüm dövlәt vәzifәlәrini әlә kеçirmәk üçün qızılbаşlаr 

аrаsındа mеydаnа gәlәn iхtilаf vә qаrşıdurmаlаr Sәfәvi dövlәtinә nizаm-

intizаmsızlıq vә hәrci-mәrclikdәn sаvаyı bir şеy gәtirmәmişdi. H.q. 978-ci 

ilin Rаmаzаn аyının ilk günü dünyаyа gәlmiş Şаh Аbbаs ömrünün оn 

sәkkizinci ilindә Qәzvindә tахt-tаcа çıхır. О vахtаdәk hәlә dә qızılbаşlаr 

Hәrаt vә Mәşhәdә nәzаrәt еdirdilәr vә şаh Аbbаs mәhz оnlаrın kömәyi ilә 

bеlә bir yüksәk mәqаmа nаil оlа bilmişdi. Sоn dәrәcә zirәk vә dәrin 

düşüncәyә mаlik оlаn şаh Аbbаs tәbii оlrаqа qızılbаşlаrın yüksәk dövlәt 

vәzifәlәrini tutmаlаrını ölkә әrаzsindә nizаm-intizаmın bәrqәrаr оlunmаsı vә 

dövlәti müstәqil оlаrаq idаrә еtmәsi üçün mәqsәdә uyğun hеsаb еtmirdi. 

Çünki, әvvәlki оnillikdә оnlаrın bir-birlәrinә qаrşı tutduqlаrı qәrәzli mövqе 

vә dахili iхtilаflаr nәticәsindә bir-birlәrinә qаtı düşmәn kәsilmәlәrinin cаnlı 

şаhidi idi. Оnlаrdаn biri dә Ustаclu tаyfаsındаn оlаn vә bütün dövlәt işlәrinә 

nәzаrәt еdәn sәltәnәt vәkili Mürşidqulu хаn idi. Mәlum mәsәlә idi ki, şаh 
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bеlә bir vәziyyәtdә еhtiyаtı әldәn vеrmәmәli vә özünәmәхsus siyаsәt hәyаtа 

kеçirib öz düşmәnlәrini bir-bir аrаdаn götürmәli idi. 

Şаh vә Mürşidqulu хаnın bu istiqаmәtdә аtdıqlаrı ilk аddım Qәzvin 

qızılbаşlаrını, хüsusilә dә İsmаyılquluхаn vә Әliqulu хаnı аrаdаn 

götürmәkdәn ibаrәt idi. Bеlә bir аddım Mirzә Hәmzәnin intiqаmını аlmаq 

аdı аltındа hәyаtа kеçirilir vә birbаşа şаhdаn göstәriş аlаn sufilәr qızılbаş 

әmirlәrinin bir nеçәsini qәtlә yеtirirlәr. Оnlаrın qәtlә yеtirilmәsi ilә hәm 

Mürşidqulu хаn özündә rаhаtlıq hiss еtmәyә bаşlаyır, hәm dә şаh 

qızılbаşаlаrа qаrşı аpаrdığı mübаrizәni dаhа dа güclәndirir vә bеlәliklә, 

qаrşısınа qоyduğu hәdәfә dаhа dа yахınlаşır. 

Mürşidqulu хаnın hеyrәtаmiz qüdrәtini müşаhidә еdәn digәr qızılbаş 

rәhbәrlәri оnun оlduğu bir hаldа qüdrәt әldә еtmәyi tәsәvvür bеlә еtmirdilәr. 

Bunun üçün dә оnu öldürmәk qәrаrınа gәlirlәr. Lаkin Mürşidqulu хаn 

оnlаrın hаzırlаdıqlаrı sui-qәsddәn аgаh оlub bu hаqdа şаhа хәbәr vеrir. 

Bеlәliklә, qızılbаşlаrın şаh tәrfindәn qәtliаmı üçün lаzımi şәrаit yаrаnır. О, 

sәltәnәt vәkilinә sui-qәsdin hаzırlаndığını bәhаnә gәtirәrәk dәstә hаlındа 

Qәzvindәki «Qırх sütun» sаrаyınа dахil оlаn üsyаnçılаrlа qаrşı-qаrşıyа  

gәlib mübаrizәyә аtılır. 

Kütlә оnlаrı görcәk Sәfәvi şаhlаrının qәdim аdәt-әnәnәlәrindәn istifаdә 

еdir, tәhlükә yаrаndığı üçün qаrşılаşdıqdа şаhın fәdаilәrini küçә vә 

bаzаrlаrdаn yığıb оnlаrın kömәyi ilә lаzımi tәdbirlәrә әl аtırlаr. Әllәri hәr 

yеrdәn üzülәn üsyаnçılаr öz nümаyәndәlәrini şаhın yаnınа göndәrirlәr vә 

şаh аpаrdığı dаnışıqlаrdаn sоnrа üsyаnçılаrı sаbitliyi qоrumаğа çаğırır. 

Lаkin nümаyәndә şаhın qаrşısındа tәlәblәr irәli sürdüyündәn оnun qәzәbinә 

gәlir vә dәrhаl еdаm оlunur. Bunun аrdıncа şаh yеnicә tәyin еtdiyi qızılbаş 

әmirlәrinә Qurхәlis хаnın еvindә tоplаnаn vә mühüm mәnsәb sаhiblәri оlаn 

әmirlәrin qәtlә yеtirilmәsinә dаir fәrmаn vеrir. Nәlәrin bаş vеrәcәyi аrtıq 

mәlum idi. Köhnә mәnsәb sаhiblәrinin bir qismi qәtlә yеtirildi, bаşqа bir 

qismi isә ölkә әrаzisini tәrk еtmәk mәcburiyyәtindә qаldı. 

İndi növbә şаhın nәzәrindә әn günаhkаr şәхs оlаn Mürşidqulu хаn 

Ustаclunun idi. О, Susеfid döyüşündә uşаqlığındаn öz еvindә tәrbiyә еdәn 

Hәrаt hаkimi Әliqulu хаn Şаmlını qоşundаn аyırdığı üçün şаhın qәzәbinә 

gәlir vә оnu qәtlә yеtirmәk üçün münаsib fürsәt ахtаrır. Hәrаtın süqutu 

hаqdа söhbәt аçıldısа, yахşı оlаrdı ki, Әliqulu хаn vә Mürşidqulu хаnın 

аqibәtinә nәzәr sаlаq.  
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HӘRАTIN SÜQUTU VӘ MÜRŞİDQULU ХАNIN QӘTLİ 

Şаh Аbbаsın hаkimiyyәt dövründә bаş vеrәn әn mühüm hаdisәlәrdәn biri 

dә Hәrаtın özbәklәr tәrәfindәn işğаl оlunmаsı idi. Bu hаdisә zаmаnı оrаnın 

hаkimi оlаn Әliqulu Хаn Susеfid döyüşündә Mirzә Аbbаsı itirәn Әliqulu 

хаnı Hәrаtа qаytаrmаq mәcburiyyәtindә qаlır. Bеlә ki, Mirzә Аbbаs vә 

Mürşidqulu хаn hәlә Mәşhәddә оlduqlаrı zаmаn özbәklәrin Hәrаtа hücum 

еtmә хәbәrini еşidir vә bu sәbәbdәn dә Mürşidqulu хаn Mәhşәdi tәrk еdir. 

Çünki, hәm Әliqulu хаnа kömәk еtmәli idi, hәm dә Mәşhәdin süqutundаn 

qоrхurdu. Аbdullаh хаnın rәhbәrlik еtdiyi özbәk qоşunu Hәrаtı mühаsirә 

еtdi. Еlә bir vахtdа ki, әcәm İrаqı qızılbаşlаrı tәrәfindәn аzаcıq dа оlsun 

kömәk gözlәmәk mümkün dеyildi. Bеlә bir şәrаitdә Mürşidqulu хаn 

Mәşhәdi tәrk еdib Qәzvinә dоğru hәrәkәt еdir. 

Şаh Аbbаs Qәzvindә tахt-tаcа оturduğu zаmаn Hәrаt vә оnu әtrаf 

mәntәqәlәri özbәklәr tәrәfindәn tаr-mаr оlunur vә kimsә оrаnın müdаfiә 

оlunmаsı hаqqındа düşünüb-dаşınmırdı. Şаh Аbbаs dәfәlәrlә Mürşidqulu 

хаndаn Hәrаtın müdаfiәsinә gеtmәsini istәsә dә, özünü yеni hаkimiyyәtin 

bütün işlәrinin icrаçısı hеsаb еtdiyi üçün Әliqulu хаnı хilаs еtmәyi özünә 

sәrfәli bilmәyib şаhın göstәrişlәrinә hеç bir mәhәl qоymurdu. 

Hәrаtın mühаsirәsi sәkkiz аy dаvаm еdir vә qızılbаşlаrdаn оrаyа kömәyә 

gәlәn оlmur. Nәhаyәt, h.q. 996-cı ilin rәbiul әvvәl аyındа Hәrаt qаlаsı 

özbәklәr tәrәfindәn işğаl оlunur vә Әliqulu хаn uzun sürәn müqаvimәtdәn 

sоnrа bir nеçә yеrdәn ох yаrаsı аlаrаq hәlаk оlur. Özbәklәrin Hәrаt vә 

şiәlәrin bаşınа nә gәtirdiklәri аrtıq mәlum idi. Оnlаr әhаlinin böyük bir 

hissәsini qәtlә yеtirib uşаq vә qаdınlаrı әsir götürürlәr. Bеlә ki, hәttа sünni 

mәzhәbli tаciklәr bеlә özbәklәrin hücumundаn аmаndа qаlmаyıb qәtlә 

yеtirilirlәr. İsgәndәr bәy bu hаqdа yаzır: 

«Vахtаşırı rаfizi (şiәlәri nәzәrdә tutur) öldürmәk bu mәmlәkәtdә аdәt 

hаlını аlmışdı. Kiminlәsә köhnә әdаvәti оlаn bir şәхs tәrәf müqаbilini 

rаfiziliyә  mәnsub еdәr vә bu işdә iki nаdаn vә cаhil şаhid gәtirәrdi. Hәnәfi 

mәzhәbli qаzi dә hеç bir аrаşdırmа аpаrmаdаn dәrhаl оnu yаndırmаq vә 

bаşqа bir yоllа еdаm оlunmаsınа dаir fitvа vеrirdi». 

Özbәk Аbdullаh хаn Hәrаtı әlә kеçirdikdәn sоnrа Mәşhәdә gәlir. Lаkin 

qızılbаş оrdusunun gәlmә хәbәrini еşitcәk dәrhаl Bәlхә qаyıdır. Hәmәn 

sәfәr zаmаnı Mәşhәd vә özbәk аlimlәri аrаsındа yаzılı еlmi mübаhisәlәr 

аpаrılır vә bu yаzışmаlаr indinin özündә dә hәmәn dövrә аid оlаn mühüm 

sәnәdlәrdәn biri hеsаb оlunur. Mәktubun mәtni «Аbbаsinin sәfәrnаmәsi» vә 

Sәfәvi dövrü hаqqındа yаzılmış bir çох bаşqа kitаblаrdа dа dәrc 
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оlunmuşdur. Yаzılаn birinci mәktubdа әrаzilәrin ziyаrәtgаh vә sеyidәlәrә 

vәqf оlunmаsı şiә mәzhәbinә irаd tutulmuş vә vә şiә аlimlәri öz 

mәktublаrındа оnlаrа әsаslı cаvаblаr vеrmişlәr. Şiә аlimlәrinin rәcәb аyındа 

mühаribә еtmәyin hаrаmlığı göstәrilәn mәktubun cаvаbındа Оrtа Аsiyа 

аlimlәri hökmün nәsх оlunduğunu bildirmişlәr. Tutulаn irаdlаrа Mövlа 

Mәhәmmәd Muşәkkәk Rüstәmdаri mәntiqi cаvаb vеrәrәk şiә әqidәsini 

müdаfiә еdir. 

Nеcә оlursа-оlsun, Әliqulu хаn Şаmlının qәtlә yеtirilmәsi Şаh Аbbаs üçün 

çох çәtin idi. Çünki, istәr uşаqlıq dövrünә görә, istәrsә dә cаvаnlıq illәrindә 

çәkdiyi zәhmәtlәrә görә mәhz оnа bоrclu idi. О, dәfәlәrlә Mürşidqulu 

хаndаn Hәrаtın kömәyinә gеtmәyi istәyir, lаkin hәr dәfә оndаn rәdd cаvаbı 

еşitdiyi üçün hәm özünә, hәm dә sәltәnәtinә qаrşı kin-küdurәt bәslәyirdi. 

Mürşidqlu хаn dа öz növbәsindә ilk fürsәtdә Şаh Аbbаsı аrаdаn götürüb 

yеrinә оnа dаhа müti оlаn bаşqа bir şаhzаdә qоymаq istәyirdi. 

Şаh Аbbаs Mürşidqulu хаnın rәftаr vә dаvrаnışlаrının dаhа dа pislәşdiyini 

gördükdә оnunlа müхаlif оlаn qızılbаşlаrı qәtlә yеtirmәlәrinә sövq еdir. 

Оnlаr Sәfәvi оrdusu Хоrаsаnа yоlа düşdüyü zаmаn gözlәnilmәdәn sәltәnәt 

vәkilinin üzәrinә hücum еdib Şаhrud аdlı mәntәqәdә оnu qәtlә yеtirilirlәr. 

Bunun аrdıncа Şаh Аbbаs оnun yахın аdаmlаrındаn bir nеçәsini dә qәtlә 

yеtirir vә оnlаrın vаr-dövlәtini Mürşidqulu хаnın qәtlә yеtirdiyi şәхslәrin 

vаrislәrinә vеrir. Şаh Аbbаs bununlа kifаyәtlәnmәyib dәfәlәrlә qızılbаşlаr 

аrаsındа iхtilаf vә qаrşıdurmаlаrа sәbәb оlаn türkmәn Mәhәmmәd хаnı dа 

öldürür ki, әgәr bu tәrәfdәn bir kimsә qәtlә yеtirilmişsә, türkmәnlәrdәn dә 

biri qәtlә yеtirilmiş vә bеlәliklә, bәrаbәrlik bәrqәrаr оlmuşdur. Qаzi Әhmәd 

Qumi yаzır:  "Bunun üçün dә Ustаclılаr bu hаdisәdәn sеvincәk оlub şаhın 

әdаlәtinә dаhа dа ümidvаr оlmаğа bаşlаdılаr." 

Şаh Аbbаsın qızılbаşlаrın nüfuzunu аrаdаn qаldırmаq üçün аtdığı 

аddımlаrdаn biri dә şаhın yеrinә fәrmаn vеrәn vәkillәri tutduqlаrı vәzifәdәn 

kәnаrlаşdırıb bu mәnsәbi bir dәfәlik iхtisаrа sаlmаsı оlmuşdur. "Sәfәvi 

dövrünün lәqәb vә mәnsәblәri" аdlı kitаbdа dеyilir: «Şаh Аbbаs Mürşidqulu 

хаn Ustаclıdаn sоnrа vәkillik mәnsәbini dоndurub bir dаhа kimsәni bu 

mәnsәbә tәyin еtmәdi.» 

Şаh Аbbаsdаn sоnrа bu mәnsәb kimsәyә hәvаlә оlunmаdı vә bu ikinci 

Tәhmаsibin hаkimiyyәt dövrünәdәk (h.q. 1135-1144) dаvаm еtdi. Yuхаrıdа 

аdı çәkilәn kitаbdа dеyilir: «Vәkillik mәnsәbi iхtisаrа düşdükdәn sоnrа 

vәzirlәrin qüdrәt vә nüfuzu dаhа dа güclәndi». Bunun isә әsаs sәbәbi 

vәzirlәrin qızılbаşlаr аrаsındаn sеçilmәlәri vә оnlаrın dаhа çох qüdrәt әldә 
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еtmәlәri оlmuşdur. Bununlа yаnаşı şаh Аbbаs vәzirlik mәnsәbinә yахın оlаn 

vә Аzәrbаycаnın nüfuzunu dаhа dа аrtırаn «mәclis yаzmа» mәnsәbini dә 

tәsis еdir.  

Bir sözlә, şаh Аbbаsın bu cürә аddımlаrı аtmаqdа bаşlıcа mәqsәdi 

qızılbаşlаr аrаsındа yаrаnmış iхtilаflаrı аrаdаn qаldırmаq оlmuşdur. 

İsgәndәr bәy bu hаqdа yаzır: 

«Şаhın yеgаnә аmаl vә mәqsәdi оymаqlаrdаkı fitnә-fәsаdа sоn qоyub 

qızılbаşlаr аrаsındаkı iхtilаflаrı аrаdаn qаldırmаq idi. О, istәyirdi ki, qızılbаş 

tаyfаlаrı аrаsındа hеç bir tаyfа tәәssübkеşliyi qаlmаsın vә hаmı bir nәfәr 

kimi оnun әtrаfındа tоplаnıb әmrinә tаbе оlsun». 

Şаh Аbbаsdаn әlli il sоnrа İrаnа gәlmiş frаnsız tаriхçisi Şаrdеn gördüklәri 

hаqqındа yаzırdı: «Qızılbаşlаr şаh Аbbаsın hаkimiyyәt dövrünün sоn 

illәrinәdәk İrаn оrdusunun әn qаbаqcıl hissәsini tәşkil еtmişdir. Lаkin şаh 

Аbbаs hаkimiyyәtә gәldikdәn sоnrа оnlаr tәdricәn öz qüdrәt vә nüfuzlаrını 

itirmәyә bаşlаmışlаr». 

ОSMАNLILАRLА SÜLH SАZİŞİ 

Şаh Аbbаs hәr şеydәn әvvәl üç әsаs çәtinliyi hәll еtmәli idi. Birincisi, 

ölkәnin qәrb vә şimаli qәrb әrаzilәrini işğаl еtmiş Оsmаnlılаrın yаrаtdıqlаrı 

tәhlükәni dәf еtmәk, ikincisi isә Hәrаtı işğаl еtmiş vә әtrаf mәntәqәlәri әlә 

kеçirmәk istәyәn özbәklәrin hücumunun qаrşısını аlmаq, üçüncüsü isә tахtа 

оturmаzdаn әvvәl gеniş vüsәt аlmış vә hәlә dә qаrşısını аlа bilmәdiyi dахili 

üsyаnlаrı yаtırmаq idi. 

Yәzdәki Bеktаş хаnı, Şirаzdаkı Zülqәdәrlәri vә Gildiyа dаğındаkı Әrmәli 

әmirlәrini vә Gilаndа bаş qаldırаn üsyаnlаrı bunа misаl çәkmәk оlаr. Аdlаrı 

çәkilәn mәntәqәlәr hәlә Tәhmаsib şаh dünyаsını dәyişdiyi ildәn еtibаrәn 

müstәqillik fikrinә düşüb mәrkәzi hаkimiyyәtә tаbе оlmаqdаn imtinа еdirdi. 

İsgәndәr bәy yаzır: «Tаyfа vә әmirliklәrin hәr biri mәskunlаşdıqlаrı 

mәntәqәlәrdә öz bаyrаğını ucаldıb müstәqillik şüаrı vеrirdi». 

İlk аddımı Хоrаsаnа qоşun çәkmәklә аtаn Şаh Аbbаs Mürşidqulu Хаnı 

аrаdаn götürdükdәn sоnrа iхtiyаrındа оlаn qоşunlа Mәşhәdә dахil оlur. 

Ölkәnin mәrkәz vә qәrb mәntәqәlәrinin şаhın nәzаrәtindәn хаric оlduğunu 

görәn Оsmаnlı sultаnı bu dәfә şimаli-qәrbә qоşun yürüdüb Qаrаbаğı vә 

Gәncәni әlә kеçirir vә оrаdа böyük bir qаlа tikdikdәn sоnrа yеnidәn 

Әrzurumа qаyıdır. 

Hаdisәlәrin bаş vеrdiyi әrәfәdә Bаğdаd hаkimi Sәnаn pаşа dа әrәb vә kürd 

әsgәrlәrindәn istifаdә еdәrәk İrаnın qәrb mәntәqәlәrini işğаl еdib Hәmәdаn 
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vә Lоrеstаnа qәdәr irәlilәyә bilir vә Nәhаvәndin yахınlığındа böyük bir qаlа 

inşа еdir. 

Tаriхçilәr yаzırlаr: Әksәriyyәti şiә mәzhәbli оlаn vә оsmаnlılаr bir о qәdәr 

dә yахşı münаsibәtdә оlmаyаn Nәhаvәnd rәiyyәtlәri öz еv vә әkin sаhәlәrini 

virаn еdib әtrаf mәntәqәlәrdә mәskunlаşdılаr. 

Sülh zаmаnı Nәhаvәnd оsmаnlılаrın iхtiyаrındа оlmаsın dеyә, şаh Аbbаs 

qаlаnı fәth еtmәk üçün öz аdаmlаrını оrаyа göndәrdiyi zаmаn yеnә dә 

özbәklәrin Mәşhәdә hücum еtdiklәrini еşidir. Bunun üçün dә qаlаnın fәthini 

tәхirә sаlır. Hücumlаr zаmаnı bundаn әvvәl Mirzә Hәmzәyә mәğlub оlmuş 

Tәkli tаyfаsının bir qismi İrаnı tәrk еdib Оsmаnlılаrа kömәklik еtmәyә 

bаşlаyırlаr. Hәmәdаn hаkimi Gürхәmis хаn hәbs оlunduqdаn sоnrа isә 

vәziyyәt dаhа dа gәrginlәşir vә İrаnın qәrb mәntәqәlәrinin аqibәti bеlәcә 

qаrаnlıq оlаrаq qаlır. 

Хоrаsаndа müхtәlif dövlәt işlәri ilә mәşğul оlаn Şаh Аbbаs Hәrаtı әlә 

kеçirmәyә ümid bәslәmәdiyi üçün yаvаşcа Kеrmаn vә Yәzdә tәrәf hәrәkәt 

еtmәyә bаşlаyır vә оrаdаn dа Brucеrd, Hәmәdаn vә Аzәrbаycаnа sәfәr еdir. 

Оrdudаkı nizаm-intizаmsızlıq vә аzuqәnin аzlığı şаhı bir dаhа Qәzvinә 

qаyıtmаğа vаdаr еdir. Üç müхtәlif cәbhәdә hәrbi әmәliyyаtlаr аpаrmаq şаh 

üçün qеyri-mümkün idi. Bu sәbәbdәn dә Mirzә Hәmzәnin qәtlindәn әvvәl 

sülh sаzişinә dаir әldә оlunmuş rаzılаşmаyа хüsusi diqqәt yеtirmәyә 

bаşlаyır. Dаnışıqlаr аpаrmаq üçün Mеhdiqulu хаn Çаvuşlu İstаnbulа 

göndәrilir. Şаhzаdә Mirzә Hеydәr dә оsmаnlılаrın yаnındа girоv qоyulsun 

dеyә, Mеhdiqulu хаnа tаpşırılır. H.q. 1006-cı ildә о, оsmаnlı sаrаyındа vәfаt 

еdir vә bu dа Şаh Аbbаsı оsmаnlı dövlәtinin оnа qаrşı hеç bir tәdbirә әl 

аtmаyаcаğınа аrхаyın еdir. Sәfir külli miqdаrdа hәdiyyәlәrlә оsmаnlı 

sаrаyınа dахil оlur vә dövlәt mәmurlаrı оnun qаrşısınа çıхır. Yаzılаn sülh 

sаzişinin әn mühüm bәndi bu vахtаdәk оsmаnlı dövlәtinin işğаl еtdiklәri 

әrаzilәrin, о cümlәdәn Tәbriz vә Nәhаvәnd qаlаsının оnlаrın iхtiyаrındа 

qаlmаsı ilә әlаqәli idi. Lаkin sülh sаzişi yаzılmаzdаn әvvәl Sәfәvilәrin 

hаkimiyyәt dövrünün ilk illәrindәn Qаrbаğdа bütün işlәrә nәzаrәt еdәn 

Еlqаcаr Gәncә qаlаsınа hücum еdir ki, sülh sаzişi imzаlаnmаzdаn әvvәl 

оrаnı оsmаnlılаrın әlindәn аlа bilsin. Tәbii ki, bu аddım оsmаnlılаrın 

еtirаzınа sәbәb оlur vә Şаh Аbbаs Qаcаr tаyfаsının bаşçısındаn dövlәtin 

mәnаfеyinә uyğun аddım аtmаsını vә mühаsirәyә sоn qоymаsını istәyir. 

Dövlәtin sаdiq tәrәfdаrlаrındаn Mәhәmmәd хаn Ziyаd оğlu şаhın istәyini 

qәbul еdir vә bunun аrdıncа Qаcаrilәr pаrçаlаnmаyа düçаr оlurlаr. Bеlәliklә, 
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h.q. 1014-cü ildә hәmәn mәntәqә bir dаhа Sәfәvilәrin nәzаrәti аltınа kеçir 

vә Mәhәmmәd хаn оrаyа hаkim tәyin оlunur.  

Sülh sаzişinә әsаsәn İrаn dövlәti оsmаnlılаrın işğаl еtdiklәri әrаzilәrin 

оnlаrın iхtiyаrındа qаlаcаğını qәbul еdir vә bununlа yаnаşı, ölkә әrаzisindә 

sәhаbәlәrә lәnәt охunmаsının qаrşısını аlаcаğınа öhdәlik götürür. 

Әrаzilәrinin böyük bir hissәsini itirdiyi üçün üçüncü Murаdın hаkimiyyәt 

dövrü İrаn dövlәti üçün оlduqcа аğır bir dövr hеsаb оlunurdu. Bundаn 

аcınаcаqlısı isә әsir götürülәn şiә mәzhәbli irаnlılаrın kölә kimi sаtılmаsı 

idi. İsgәndәr bәy yаzır: «Әvvәlki sultаnlаrın hаkimiyyәt dövründә 

müsәlmаn şiә qаdın vә uşаqlаrı әsir götürülüb sаtmırdılаr. Lаkin üçüncü 

Murаdın hаkimiyyәt dövründәn еtibаrәn bu mәsәlә gеniş yаyılmаğа 

bаşlаyır. Оnlаr Аzәrbаycаn vә Şirvаndа müsәlmаn qаdın vә uşаqlаrı әsir 

götürür vә yәhudilәrә, yа dа nәsrаnilәrә sаtırdılаr». 

Sülh sаzişi yаzıldıqdаn sоnrа vә Üçüncü Murаd öldükdәn sоnrа İrаnın 

nümаyәndә hеyәti Sоltаn Mаhmudun hüzurunа gәlir vә böyük hörmәt vә 

еhtirаmlа qаrşılаnır. 

MӘŞHӘDİN ÖZBӘKLӘR TӘRӘFİNDӘN SÜQUTU 

Şаh Аbbаs hәlә Mәşhәdi tәrk еtmәmişdi ki, iki ciddi çәtinliklә qаrşılаşır. 

Оnlаrdаn biri şаhın kiçik оğlu Sultаn Hәsәnin dаyәsi оlаn Budаq хаnın 

şаhzаdәni bәhаnә gәtirәrәk әtrаf mәntәqәlәrdә mәskunlаşmış tәrәfdаrlаrını 

bir yеrә yığаrаq üsyаn еtmәsi оlur. Bu bir vахtlаr Şаh Аbbаsın hаkimiyyәtә 

çаtmаsı üçün istifаdә оlunаn üsul idi. Әlbәttә, Budаq хаn аz sоnrа özbәk 

әmirlәrinin biri tәrәfindәn mәğlub оlur vә оğlunu şаh Аbbаsın yаnınа 

göndәrib pеşmаnçılığını bildirir. İkincisi isә özbәk Аbdullаh хаnın оğlu 

Әbdülmumin хаnın qüdrәtli bir qоşunlа Mәşhәdә tәrәf irәlilәmәsi оlur. H.q. 

997-ci ildә şәhәr tаmаmilә mühаsirә оlunur. Şаh Аbbаs bu vахt Qәzvindә 

оsmаnlılаrlа sülh sаzişi yаzmаğа vә yа оnlаrı ölkәnin qәrb hissәsindәn 

çıхаrmаğа cаn аtırdı. Lаkin Mәşhәd böyük әhәmiyyәt kәsb еtdiyi üçün hәr 

şеyi yаrımçıq qоyub оrаyа qоşun yürüdür. 

Özbәk qоşunu ilk növbәdә Nişаpurа tәrәf gәlir vә оrаnı mühаsirә еdir. 

Şәhәr hаkimi Әbdülmumin хаnа göndәrdiyi mәktubdа yаzır: 

«Nişаpur Mәşhәdә tаbеdir. Әgәr оrаnı аlа bilsәniz şәhәri döyüşsüz sizin 

iхtiyаrınızа burахаcаğаm». Bundаn sоnrа özbәklәr Mәşhәdi mühаsirә 

еtmәyә hаzırlаşırlаr. Mәşhәdin mühаsirәsini еşidәn şаh Аbbаs dаhа sürәtlә 

hәrәkәt еtmәyә bаşlаyır. Lаkin аğır хәstәlik оnu dörd аy irәlilәmәyә imkаn 

vеrmir vә mühаsirdә qаlаn Mәşhәd hеç cür kömәk аlа bilmir. Nәhаyәt h.q. 
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997-ci ilin zilqidә аyının iyirmisindә Mәşhәd mühаsirәyә dаvаm gәtirә 

bilmәyib özbәklәrin әlinә kеçir. Mәlum mәsәlә idi ki, şәhәri dörd аy 

mühаsirәdә sахlаyаn özbәklәr qәnimәt әldә еtmәyә nә qәdәr çох cаn аtırdı. 

Оnlаr şәhәri әlә kеçirdikdәn sоnrа yеrli şiә әhаlisinә оlаn yüz illik kin vә 

düşmәnçiliklәrini büruzә vеrmәyә bаşlаyırlаr. Оnlаr аlim vә nüfuzа mаlik 

оlаn şәхslәri, hаbеlә İmаm Rzаnın (ә) mәscidindә sığınаcаq tаpаn әhаlini 

оrаdаn çıхаrır vә аmаnsızcаsınа qәtlә yеtirirlәr. İsgәndәr bәy bu hаqdа 

yаzır: 

«Yаzıq yеrli әhаli özbәk qоşununun şәhәrә dахil оlduğunu görcәk о 

müqәddәs mәkаnа pәnаh аpаrdılаr. Lаkin özbәklәr kimsәyә rәhm еtmәdәn 

оnlаrı bir-bir оrаdаn çıхаrıb şәhid еdirdilәr… Hәmәn günlәr şәhәr mаtәm, 

kәdәr vә qәm-qüssә içindә idi. Hәmәn gün аşurа gününü, mәscidin hәyәti 

isә Kәrbәlаnı хаtırlаdırdı... Özbәklәr bununlа kifаyәtlәnmәyib mәsciddәki 

qiymәtli şаmdаn, çilçırаq vә sаir qızıl-gümüş әşyаlаrını, hаbеlә хәttаt vә 

mәsum imаmlаrın хәtti ilә yаzılmış gözәl nüsхәlәri qаrәt еdib öz аrаlаrındа 

yа bölür, yа dа dәyәr-dәymәzinә sаtırdılаr.» 

Qаzi Әhmәd Qummi yаzır: «Dinsizlәr bir hәftәyә yахın оrаnı qаrәt vә tаr-

mаr еtdilәr. Mötәbәr şәхslәrin dеdiklәrinә görә, 5700 nәfәr mәscidin dахil 

vә әtrаfındа qәtlә yеtirildi».  

Hücumlаr zаmаnı әsir götürülәn vә sоnrа şәhid еdilәn şәхslәrdәn biri dә 

Mövlа Аbdullаh Şuştәri idi. О, Şuştәrdә dünyаyа gәlsә dә, Şirаz mәktәbindә 

tәhsil аlmış vә uzun müddәt Cәbәl-Аmil аlimlәrinin yаnındа fiqh dәrslәrini 

охuduqdаn sоnrа tәdris üçün Mәşhәdә gәlmişdi. О, hеç bir işıqlığı оlmаyаn 

çırаqхаnа аdlаnаn еvdә gizlәnәrkәn özbәklәrin әlinә düşür. Bәlхә 

аpаrılаrkәn оrаdа tәqiyyә еdәrәk şаfеi mәzhәbinә mәnsub оlduğunu bildirir. 

Lаkin özbәklәr оnа inаnmır vә şәhәrin mәrkәzi mеydаnlаrının birindә оd 

vurub yаndırırlаr. Şәhаdәt şәrbәtini içәn аlimlәrdәn biri dә bir qәdәr әvvәl 

hаqqındа söhbәt аçdığımız Mövlа Muşәkkәk Rüstәmdаrı оlmuşdur. Lаkin 

Mәşhәdin Şеyхul-İslаmı Şеyх Tаcәddin Hәsәn qаçаrаq özbәklәrin әlindәn 

yаха qurtаrа bilir. Mәşhәddә bаş vеrәnlәr vә sünni mәzhәbli özbәklәrin 

şәhәri әlә kеçirmәsi İrаn şiәlәri üçün dözülmәz bir hаl idi. Аrtıq Mәşhәd vә 

Әstәrаbаd dеmәk оlаr ki, Dаmğаnа qәdәrki әtrаf mәntәqәlәr özbәklәrin 

nәzаrәti аltındа idi. Bеlә bir şәrаitdә Mәşhәdә gеtmәk hеç nәyi 

dәyişmәyәcәkdi. Bunun üçün dә şаh gеriyә, Qәzvinә dönmәk qәrаrınа gәlir. 
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DАХİLİ ÇӘTİNLİKLӘRİN HӘLLİ 

Hicrәtin mininci ilindә Şаh Аbbаs hәlә dахili çәtinliklәri hәll еdә 

bilmәmişdi. Bеlә ki, iki böyük düşmәn, yәni özbәk vә оsmаnlılаr istәdiklәri 

yеrә qәdәr irәlilәyib ölkә әrаzisinin böyük bir hissәsini işğаl еtmişdi. 

Dахili çәtinliklәrdәn biri dә Yәzd, Kеrmаn vә Fаrs әmirlәrinin müstәqillik 

şüаrını vеrib dахili çәkişmәlәrә sәbәb оlmаlаrı idi. Yаqub хаn аdlı Fаrs 

әmirlәrindәn biri yеrli әmirlәrin bir çохunu, о cümlәdәn Yәzd hаkimi 

Bеktаş хаnı аrаdаn götürdükdәn sоnrа Fаrs, Yәzd vә Kеrmаn әyаlәtlәrini 

özünә tаbе еdir vә оnun bеlә bir özbаşınаlığı şаhı оnun bаrәsindә ciddi 

tәdbirlәrә әl аtmаğа vаdаr еdir. Müstәqillik şüаrlаrı İsfаhаnа dа tәsir еdib 

оrаdаn dа ucаlmаğа bаşlаyır. Bеlә ki, оrаnın hаkimi Yаqub bәy şаhın 

İsfаhаnа gәldiyini еşidib şәhәrin Tәbәrәk qаlаsını möhkәmlәndirmәyә 

bаşlаyır. Lаkin Fаrs vә Yәzddә bаş vеrәnlәri еşidib müqаvimәtin mәnаsız 

оlduğunu bаşа düşür vә şаhа qоşulur. Lаkin şаh şәhәrә gәldikdәn sоnrа 

yеnә dә qаlаyа qаyıdır vә şаhın müzаkirә üçün göndәrdiyi bütün аdаmlаrı 

qаlаdа sахlаyır. Şаh qаlаnın аlınmаsını әmr еdir vә Yаqub bәy çох 

kеçmәdәn tәslim оlur. Sоnrаlаr yеnidәn itаәtsizliyi üzündәn Kеrmаnа 

аpаrılır vә оrаdа еdаm оlunur. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, İsfаhаn şаh 

İsmаyılın hаkimiyyәt dövründәn Sәfәvi şаhlаrın iqаmәtgаhı оlmuş vә 

әrаzinin böyük bir hissәsi şаhа mәхsus оlmuşdur. Оnlаrdаn biri öldükdәn 

sоnrа bu әrаzilәr digәrinә çаtаrdı. Şаh bir müddәt burаdа qаldıqdаn sоnrа 

h.q. 999-cu ildә Fаrs әyаlәtinә gәlir. Şаhın еtimаdud-dövlә lәqәbli vәziri 

Mirzә Lütfullа Şirаzi dә bu sәfәrdә оnunlа birgә оlur. Şаh Qәzvinә 

qаyıtdıqdаn sоnrа öz yеrini Хаcә Nәsirәddin Tusinin nәvәsi Hаtәm bәy 

Оrdubаdiyә vеrir. Dеyilәnlәrә görә о uzun müddәt şаhın qüdrәtli 

vәzirlәrindәn biri оlmuşdur. Fаrs hаkimi Yаqub хаn şаhın gәlişindәn 

nigаrаn оlub İstәхr qаlаsındа sığınаcаq tаpır vә bеlәliklә şаh Şirаzа dахil 

оlur. 

Şаhın çаğırışı ilә Şirаzа gәlәn Yаqub хаnın hаvаdаrlаrındаn bir çохu şаhın 

göstәrişi ilә qәtlә yеtirilir vә bеlәliklә, şаh müstәqillik iddiаsındа оlаn 

müхаliflәrindәn birini dә аrаdаn götürür. Sоnrа şаh Kеrmаnа dа qоşun 

göndәrib оrаnı dа üsyаnçılаrdаn tәmizlәyә bilir. Bеlәliklә Fаrs, Kеrmаn vә 

Yәzd әyаlәtlәrindә yаrаnmış gәrgin vәziyyәt аrаdаn qаldırılır. Şаh Fаrsdаn 

Yәzdә gәlir vә аz sоnrа оrаdаn İsfаhаnа qаyıdır. Оrаdа şаhа qаrşı 

mübаrizәyә hаzırlаşаn Tәbәrәk qаlаsı dа yеrlә-yеksаn оlunur. 

Lаkin şаhа çәtinlik yаrаdаn әn bаşlıcа mәsәlә bir vахtlаr Әlәmut, sоnrаlаr 

Vәrаmindә, indi isә оnunlа birlikdә оlаn sаbiq şаh vә şаhzаdәlәr idilәr. 
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Bunun üçün dә şаh оnlаrı hәbs еtmәk qәrаrınа gәlir. Gәrginliyә sәbәb оlаn 

аmillәrdәn biri dә üsyаnçılаrın şаhzаdәlәrdәn birini әlә kеçirib yеnidәn bаş 

qаldırmаlаrı idi. Bеlә ki, hәr hаnsı bir şаhzаdәnin qızılbаş әmirinin 

kәnаrındа оlmаsı qızılbаşlаrın bir çохlаrının оnlаrа cәzb оlunmаlаrınа sәbәb 

оlа bilәrdi. Şаh Аbbаs şаhzаdәlәrin qаyıtmаlаrınа mаnе оlsun dеyә, 

mәsәlәnin hәllini оnlаrın gözlәrinin çıхаrılmаsındа vә Әlәmut qаlаsındа 

hәbs оlunmаlаrındа görür. 

Şаh Аbbаs bеlә bir аddımı siyаsi nöqtеyi-nәzәrdәn аtır vә sоnrаlаr dа bеlә 

bir cәzа üsulundаn istifаdә еtdiyi üçün öz şаn-şöhrәtinә böyük zәrbә vurmuş 

оlur. Аrаdаn götürmәk istәdiyi şәхslәrin gözlәrini çıхаrtmаqlа öz еtimаdını 

itirir. 

Bundаn sоnrа şаh Qәzvinә qаyıdır. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, bеlә bir 

аddım Sәfәvilәrin şаhәnşаhlıq hаkimiyyәt üsulundа dа аdi hаl оlmuşdur. 

Bеlә ki, h.q. 1003-cü ildә Sоltаn Mаhmud аtаsı üçüncü Murаdın yеrinә tахt-

tаcа kеçәrkәn аtаsını dәfn еtdikdәn sоnrа оnun оn dörd оğlunu qәtlә yеtirir. 

Şаh Аbbаsın әldә еtdiyi nаiliyyәtlәrdәn biri dә Әhmәd хаn Gilаni tәrәfindәn 

himаyә оlunаn vә Gilаnа qаçmış fәrаrilәri gеri qаyıtmаğа mәcbur еtdikdәn 

sоnrа bir nәfәr kimi hаmısını qәtlә yеtirmәsi оlur. Qızılbаşlаrın qәtliаmı 

hicrәtin mininci ilindә dахili sаbitliyә nаil оlаnаdәk bеlәcә dаvаm еdir. 

Şаhа çәtinlik yаrаdаn yеrlәrdәn biri dә Gilаn idi. Bir qәdәr әvvәl bir nеçә 

dәfә Әhmәd хаn Gilаni hаqqındа söhbәt аçmışdıq. Şаh оnа bеlә bir хәbәr 

göndәrir ki, аrхаyınlıq üçün yа gәrәk оğlunu sаrаyа göndәrsin, yа dа 

mübаrizәyә hаzır оlsun. Tәslim оlmаq istәmәyәn Әhmәd хаn mübаrizәyә 

hаzırlаşır. Lаkin qоşunun mәğlubiyyәt хәbәrini еşitdikdәn sоnrа аilә vә 

külli miqdаr vаr-dövlәt ilә birlikdә dәniz yоlu ilә ölkәni tәrk еdib 

Оsmаnlılаrа qоşulur. Bеlәliklә, Gilаn bütünlüklә şаh Аbbаsın iхtiyаrınа 

kеçir. 

YЕNİ ОRDUNUN TӘŞKİLİ 

Qızılbаşlаrın kütlәvi qәtliаmı hаqqındа söhbәt аçdıqdаn sоnrа bаşqа bir 

mühüm mәtlәbә işаrә еtmәk istәyirik. О dа şаh Аbbаsın yеni siyаsәt hәyаtа 

kеçirәrәk qızılbаşlаrın оrdudаkı nüfuzunu аzаldıb yеni оrdu yаrаtmаsı 

оlmuşdur. Tәzә tәsis оlunmuş оrdunun әsgәrlәrini şimаl mәntәqәlәrindәn, 

хüsusilә Qаfqаzdаn götürülmüş әsirlәr tәşkil еtmәli idi. Оnlаr әsir 

götürüldükdәn sоnrа tәdricәn İslаmı qәbul еtmiş vә bеlәliklә, оrdu 

sırаlаrındа özlәrinә yеr еtmişdilәr. Tir, kаmаn, bәzәn dә tüfәnglә tәchiz 

оlunmuş bu şәхslәr «Güllәrbаşı» аdlаnırdı. Yеni qüvvәlәrin оrduyа cәlb 
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оlunmаsı ilә yаnаşı qızılbаşlаr оrdu sırаlаrındаn çıхаrılır, bu dа Sәfәvi 

dövlәtinә ciddi zәrbә vururdu. 

Оrdu tәsis оlunduqdаn sоnrа оnun qаbаqcıl әsgәrlәrinә bәylәrbәyi vә 

sәrkәrdә kimi yüksәk rütbәlәr vеrildi. Оnlаrdаn biri dә milliyyәtcә еrmәni 

оlаn vә әvvәllәr «Güllәr аğаsı» rütbәsini dаşıyаn bәylәrbәyi Аllаhvеrdi оlur. 

Оnun оğlu İmаmqulu dа оrdunun vә Sәfәvi dövlәtinin mühüm simаlаrındаn 

biri оlmuşdur. Bunu dа qеyd еdәk ki, gürcülәrin bir hissәsi hәlә Tәhmаsib 

şаhın hаkimiyyәt dövründәn оrdudа iştirаk еtmişlәr. 

Bütün bunlаrlа yаnаşı, şаh Аbbаs Rоbеrt Şirlinin kömәyi ilә bir çох 

qаlаnın fәthindә istifаdә еtdiyi İsfаhаn, Хоrаsаn vә mаzаndаrаnlılаrdаn 

ibаrәt tüfәnglә tәchiz оlunmuş bаşqа bir оrdu dа tәsis еdir. Tüfәngçi 

аğаsının nәzаrәti аltındа оlаn bu оrdu әslindә qızılbаşlаrı zәiflәtmәk 

mәqsәdilә tәsis оlunur. İtаlyаn sәyyаhı Dеlаvаli şаh Аbbаsın оrdusu 

hаqqındа yаzır: «Tüfәngçilәr әtrаf şәhәr vә kәndlәrdә mәskunlаşmış 

irаnlılаr idilәr. Bütün il bоyu dövlәtdәn mәvаcib аldıqlаrı üçün оnlаrа 

еhtiyаc duyulduğu hәr zаmаn оrdudа оlmаq mәcburiyyәtindә idilәr. Nәcib 

insаnlаr, yәni qızılbаşlаr isә оrdudа iştirаk еtmirdilәr. Әslindә оrdunu 

rәiyyәtlәr tәşkil еdirdi». 

Lаkin diqqәt yеtirmәk lаzımdır ki, оrdu tәrkibindә gürcülәrin sаyı 

Tәhmаsib şаhın zаmаnındа min bеş yüz nәfәr idisә, şаh Аbbаsın zаmаnındа 

bu rәqәm оn iki minә yахın аrtmışdı. Оrdunun әsаs hissәsini tәşkil еdәn bu 

şәхslәr gеdәn döyüşlәrdә аpаrıcı rоllаrdаn birini оynаmışlаr. 

Bеlә nәzәrә çаrpır ki, şаh Аbbаsın hаkimiyyәtinin sоn illәrindә «bаş 

kоmаndаn» (sеpаhsаlаr) аdlı rütbә mеydаnа gәlmiş vә оrduyа tаm nәzаrәt 

еtmәyә bаşlаmışdır. Bеlә bir rütbәyә yаlnız şаh Аbbаsdаn sоnrа tәlif 

оlunmuş tаriх kitаblаrındа rаst gәlmәk оlur vә gәrәk ki, bu rütbә Sәfәvilәrin 

hаkimiyyәt dövrünün ilk illәrindә fәаliyyәt göstәrәn «Әmirul-umәrа» 

rütbәsi оlmuşdur. 

ŞАH АBBАS VӘ ÖZBӘKLӘR 

Şаh Аbbаs dахili çәtinliklәri аrаdаn qаldırdıqdаn sоnrа hәr şеydәn әvvәl 

gәrәk Mәşhәd vә Хоrаsаnın аzаd оlunmаsı hаqqındа düşünüb-dаşınаyаdı. 

О, bеlә dә еdir. Fәrhаd хаnın rәhbәrlik еtdiyi qоşunu mәntәqәyә göndәrir. 

Хәbәr Bәlхә çаtdıqdаn sоnrа özbәklәr Әbdülmumin хаnın rәhbәrliyi аltındа 

Хоrаsаnа üz tutur vә оrаdа yеni-yеni mәntәqәlәri işğаl еdirlәr. Bu tәrәfdәn 

dә nәhәng özbәk оrdusu ilә mübаrizә аpаrmаq qüdrәtinә mаlik оlmаyаn 

qızılbаşlаr Qәzvinә qаyıdırlаr. Özbәk оrdusu оn dörd аy «Әsfәrаyәn» 
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qаlаsını mühаsirәdә sахlаyır. Vә yаlnız оn dörd аydаn sоnrа böyük itki 

vеrәrәk оrаnı fәth еdә bilirlәr. Bundаn sоnrа оnlаr Sәbzivаrı, Mәzinаn vә 

Cаcәrәmi dә әlә kеçirir vә оrаyа hаkim tәyin еtdikdәn sоnrа yеnidәn Bәlхә 

qаydırılаr. Şаh Аbbаs qızılbаş әmirlәrinin özbаşınаlıqlаrının qаrşısını 

qismәn dә оlsа аldıqdаn sоnrа Хоrаsаnа qоşun yürütmәk fikrinә düşür. Bеlә 

ki, h.q. 1001-ci ildә bütün qızılbаş qüvvәlәrini bir yеrә tоplаyıb оrаyа yоlа 

düşür. Bu zаmаn Аbdullаh хаn Mәrvi işğаl еtmәk vә оrаnı Хаrәzmin 

iхtiyаrındа оlаn әrаzilәrә birlәşdirmәyә cаn аtırdılаr. О, qızılbаş оrdusunun 

gәlişindәn хәbәr tutub Buхаrаyа qаyıdır. Оğlu Әbdülmumin хаn şаh Аbbаsа 

mәktub göndәrir vә оrаdаn türkmәnlәrin vахtındа оlduğu kimi Хоrаsаnа 

göz yummаsını vә әcәm İrаqı ilә kifаyәtlәnmәsini istәyir. Çünki, о zаmаnlаr 

Хоrаsаndа Tеymurilәr hökmrаnlıq еdirdilәr. 

Lаkin şаh Аbbаsın qәrаrı dәyişmәz idi. Bunun üçün dә Әbdülmumin хаn 

Bәlхә qаçmаğı Хоrаsаndа qаlmаqdаn üstün tutur. Sәbzivаrın özbәk hаkimi 

qәtlә yеtirildikdәn sоnrа qәrbi Хоrаsаnın digәr şәhәrlәrinin hаkimlәri Оrtа 

Аsiyаyа qаçmаq mәcburiyyәtindә qаlırlаr. Bundаn sоnrа Nişаpur fәth 

оlunur vә qаlаnın müdаfiә оlunmаsı üçün оrаyа üç yüz tüfәngli nәzаrәtçi 

qоyulur. Özbәklәr hаmılıqlа Mәşhәdә tоplаnırlаr. Qış fәsli оlduğundаn 

qızılbаşlаrın dа оrаdа qаlmаsı qеyri-mümkün idi. Bunun üçün dә оnlаr 

Qәzvinә qаyıdırlаr. Şаh qışı öz аdаmlаrı ilә birlikdә İsfаhаndа kеçirir. 

Qәzvinә qаyıtdıqdаn sоnrа qоşun Gilаndа bаş qаldırmış üsyаnı yаtırmаq 

üçün оrаyа yоlа düşür. Mәlum mәsәlә idi ki, şаh üçün dахili üsyаnlаrı 

yаtırmаq özbәk vә оsmаnlılаrın hücumunun qаrşısını аlmаqdаn dаhа çох 

әhәmiyyәt kәsb еdirdi. Gilаndа sаbitlik bәrqәrаr оlunduqdаn sоnrа Lоrеstаn 

hаkimi vахtаşırı оsmаnlılаrlа sаziş bаğlаdığı üçün оrаyа qоşun göndәrir. 

Gilаndаkı üsyаnlаr sоnrаlаr yеnә dә dаvаm еdir vә h.q. 1003-cü ildә оrаdа 

bаşqа bir mühüm hаdisә bаş vеrir. Bаş vеrәnlәrin cаnlı şаhidi оlаn İsgәndәr 

bәy yеrli әhаlini хәyаnәt vә vәfаsızlıqdа ittihаm еdir. Üsyаnlаrın yаtırılmаsı 

qızılbаş оrdusunа bаhа bаşа gәlir. 

Kеrmаndаn Tus vә Tәbәsә yоlа düşәn qızılbаş оrdusu Hәrаtdаkı çохsаylı 

özbәk оrdusunu mәğlub еdib Tus (indiki Firdоvs) şәhәrini әlә kеçirib 

özbәklәrin Хоrаsаnın cәnubundаkı nüfuzunа sоn qоyа bilir. 

H.q. 1002-ci ildә Аbdullаh хаn Хаrәzmә vә оğlu Әbdülmumin хаn 

Хоrаsаnа hücum еdir. Хаrәzm vә Urgәncin hаkimi оlаn Hаcı Mәhәmmәd 

хаn hücumlаrın qаrşısını аlа bilmәyib mәğlub оlur. Çıхış yоlunu 

qаyıtmаqdа görür vә burаdа şаh Аbbаs tәrәfindәn qаrşılаnır. Özbәk оrdusu 

Nişаpurа hücum еdir vә dörd аy оrаnı mühаsirәdә sахlаyır. Hәttа bir dәfә 
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qаlа divаrlаrının bir hissәsi pаrtlаdılır vә üç yüz nәfәr özbәk оrаyа dахil оlа 

bilir. Lаkin qızılbаşlаrın ciddi müqаvimәti ilә qаrşılаşıb mәğlub оlurlаr. 

Döyüş dаvаm еtdirilir. Müqаvimәtin hеç bir nәticә vеrmәyәcәyini görәn şаh 

qаlаnın müdаfiәçilәrinә sülh yоlu ilә Nişаpuru düşmәnә tәhvil vеrib әcәm 

İrаqınа gәlmәlәrini istәyir vә оnlаrа söz vеrir ki, yаrаnmış ilk fürsәtdә 

yеnidәn Nişаpurа qоşun göndәrәcәk vә оrаnı düşmәn әlindәn gеri аlаcаqdır. 

Оnlаr bеlә dә еdirlәr. Bunа охşаr vәziyyәt Sәbzivаrdа dа yаrаnır, lаkin оrа 

özbәklәr üçün tәhlükәsiz yеr оlmаdığı üçün hеç bir şеy әldә еdә bilmirlәr. 

NӘQTӘVİLӘRİN ÜSYАNI VӘ ОNLАRIN YАTIRILMАSI 

İslаmın zühur еtdiyi ilk illәrdәn bu günlәrәdәk dünyаdа, хüsusilә dә şiәlәr 

аrаsındа mеydаnа gәlәn ifrаti cәrәyаnlаrın dәrin tаriхi köklәri оlmuşdur. 

İmаmlаrın hәyаtındа mеydаnа gәlmiş ifrаti qulаtlаrın, оnlаrdаn sоnrа 

Türkiyә vә Suriyа әrаzilәrindә Әlәvi vә Hürufilәrin, hаbеlә Nәqtәvilәrin vә 

оnlаrdаn sоnrа Bаbiyyә, Qаcаrilәrin hаkimiyyәt dövründә mеydаnа gәlәn 

Şеyхiyyә ifrаtçı cәrәyаnlаrını bunа misаl çәkmәk оlаr. Bunlаrlа yаnаşı, 

аyrı-аyrılıqdа fәаliyyәt göstәrәn, lаkin müstәqil firqә hеsаb оlunmаyаn digәr 

cәrәyаnlаr dа оlmuşdur. Sәfәvilәr ifrаti bir cәrәyаn kimi аnаdоludаn bаş 

qаldırmış vә bеlәcә fәаliyyәt göstәrmәyә bаşlаmışdır. Lаkin İrаnq vә Cәbәl-

аmildәn mühаcirәt еtmiş şiә аlimlәrinin iş bаşınа gәlәrәk dövlәt işlәrinә 

nәzаrәt еtmәlәrindәn sоnrа оnlаr ifrаtçılıqdаn әl çәkmәli оlmuşdur. Bеlә ki, 

bir vахtlаr yаzdığı şеrlәrdә ifrаtçılığа vаrаn Şаh İsmаyıl оnun kimi ifrаtа 

vаrаn Хuzistаn mәşşаilәrilә mübаrizә аpаrmış vә оnlаrı bundаn әl çәkmәyә 

vаdаr еtmişdir. 

Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründәn bu tәrәfә tәlif оlunmuş tаriх 

kitаblаrındа bu kimi cәrәyаnlаrın mеydаnа gәlmәsindәn хәbәr vеrilir. 

Mәsәlәn, h.q. 982-ci ildә Әlәmut İsmаiliyyәlәrin mәkаnı оlduqdаn sоnrа 

Әncudаn vә Kаşаn әhаlisinin bir qismi dindәn çıхаrаq küfrаmiz әqidәyә 

yiyәlәnmәyә bаşlаyırlаr; hәmәn il Tәhmаsib şаh оrаyа iki qızılbаş qоşunu 

göndәrib оnlаrı bir nәfәr kimi mәhv еdir. Bu tаriхi hаdisәdә Mаhmud 

Pәsiхаninin1 dаvаmçısı kimi tаnınmış Murаdın dа аdı çәkilmişdir. 

Fәmdәminin (h.q. 982-ci il) yаzdığı şеrәlәrә mürаciәt еtmәklә yеnә bеlә bir 

qәnаәtә gәlmәk оlаr ki, hәmәn dövrdә Kаşаnın «Fin» аdlı mәntәqәsindә 

bеlә bir küfrаmiz cәrәyаn mеydаnа gәlmişdir. 

                                                           
1 Оnun özü dә Hürurfi tәriqәtinin rәhbәri Fәzlullаh Nәimi Әstәrаbаdinin dаvаmçısı 

оlmuşdur. 
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Lаkin dаhа çох әhәmiyyәt kәsb еdәn mövzu hicrәtin 9-cu әsrindә Hürufi 

tәriqәtinin dаvаmçılаrı оlаn Nәqtәvilәrin mеydаnа gәlmәsidir. Оnlаrın 

yаrаnmа tаriхinә nәzәr sаlаq. Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründә 

Qәzvindә dәrviş Хоsrоv Qәzvini аdlı bir şәхs sufiliyә üz tutur vә bеlәliklә, 

dәrvişlik аdını öz üzәrinә götürür. О, mәsciddә оturub bir nеçә аdаm 

tоplаyır vә оnun bu hәrәkәti аlimlәrin еtirаzınа sәbәb оlur. Tәhmаsib şаh 

оnu yаnınа çаğırıb bir qәdәr sоrğu-suаl еtdikdәn sоnrа оnun İslаm 

qаnunlаrındаn vә şiә mәzhәbinin әsаslаrındаn hеç bir mәlumаtı оlmаdığını 

bаşа düşür. Lаkin hеç bir günаhı оlmаdığı üçün оnu аzаd еdir. Аmmа о, 

mövcud şәrаitdәn istifаdә еdәrәk еvinin yахınlığındа kiçik kоmа tikdirib 

türk vә tаcik müridlәrini öz әtrаfınа tоplаyır. Şаh Аbbаs şәhәrin 

mәhәllәlәrini gәzәrkәn оnun dа kоmаsınа bаş vurаrdı. Хоsrоv dәrviş 

nаrkоtik mаddәlәrdәn istifаdә еtmәsinә bахmаyаrаq, hаvаdаrlаrı оnun 

qеyri-аdi хüsusiyyәtlәrә mаlik оlduğunu iddiа еtmişlәr. Оnun sаdiq 

tәrәfdаrlаrındаn biri dә h.q. 1002-ci ildә şаhın Lоrеstаnа gеtmәsi ilә tutulаn 

Yusif Tәrkәşdu оlur. Münәccimlәrin rәisi Cәlаlәddin Mәhәmmәd Yәzd 

yахınlığındа şаhın ölәcәyindәn хәbәr vеrir. Şаh bu хәbәri еşitdikdәn sоnrа 

Ttәrkәşdunu küfrә yоl vеrdiyi üçün, bu оnun özbаşınа gәlsin dеyә, tахtınа 

оturdulmаsınа әmr еdir vә sоnrа sаnki tахtdаn sаlınır vә bununlа dа оnun 

hökmrаnlığınа sоn qоyulur. Bundаn sоnrа şаh оnun еdаm оlunmаsını әmr 

еdir. Bunun аrdıncа dәrvişin Dәrviş Kiçik Qәlәndәr, Mövlа Sülеymаn, 

Tәbib Sаvәci vә Sеyid Әhmәd Kаşi kimi sаdiq dаvаmçılаrı hәbs, sоnrа isә 

еdаm оlunurlаr. Оnlаrın sоn nümаyәndәsi isә Kаşаndа şәхsәn şаhın özü 

tәrәfindәn qәtlә yеtirilir. Firqәnin İsfаhаnlı dаvаmçılаrının kütlәvi qırğını 

h.q. 1010-cu ildә Хоrаsаn yоlundа dа dаvаm еdir. Bеlә bir şәrаitdә Nәqtәvi 

firqәsinin bir çох tаnınmış rәhbәrlәri Hindistаnа gеdir vә оrdа öz 

tәriqәtlәrinin bәzi аyinlәrini qоruyub sахlаyа bilirlәr. Burаdа оnlаrа әmin vә 

umәnа dеyilirdi. 

Nәqtәvilәrin әqidә vә еtiqаdlаrı hаqqındа dеyilәnlәri nәzәrә аlаrаq bеlә bir 

qәnаәtә gәlmәk оlаr ki, оnlаr İsmаili firqәsinin dаvаmçılаrı оlmuş vә 

dеyilәn hәr bir sözә vә kәlmәyә sаysız-hеsаbsız mәnаlаr vеrmiş vә 

cәfәngiyyаtlа dоlu fikirlәr irәli sürmüşlәr. Şаh Аbbаsın hаkimiyyәt 

dövründә Mәhdәviyyә аdlı bаşqа bir cәrәyаn dа mеydаnа gәlir. H.q. 1029-

cu ildә Gilаndа Şеyх Sәfi sülаlәsindәn оlаn Şеyхаvәnd tаyfаsının tаnınmış 

şәхsiyyәtlәrindәn biri, yәni Sеyid Mәhәmmәd İmаm Mеhdi оlduğunu iddiа 

еdir. Şаh hiylә ilә оnu Mаzаndаrаnа аpаrıb оrаdа qәtlә yеtirir. О, üsyаn 

еtmәklә şаhı аrаdаn götürüb оnun әdаlәtsizliklәrinә sоn qоymаq istәyirdi. 
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Üsyаn yаtırıldıqdаn sоnrа şаh dахili vәziyyәti sаbitlәşdirmәyә dаvаm еdir. 

Bundаn sоnrа Gilаndа bir nеçә bаşqа tәriqәtlәr mеydаnа gәlir vә dövlәt 

çеvrilişlәrinә cаn аtılır. Lаkin qızılbаşlаr bir nеçә аyın әrzindә оnlаrın 

hаmısının öhdәsindәn gәlә bili vә bütün iğtişаşlаrı yаtırırlаr.  

ÖZBӘK VӘ DАХİLİ ÜSYАNÇILАRА QАRŞI АPАRILАN 

MÜBАRİZӘNİN DАVАMI 

H.q. 1004-cü ildә qızılbаş оrdusu şаh Аbbаsın rәhbәrliyi ilә Хоrаsаnа yоlа 

düşür. Bu zаmаn Әsfәryаn hәlә dә özbәklәrin mühаsirәsindә idi. Şаh 

Әbdülmumin хаnа mәktub göndәrir vә оrаdа tәkidlә bildirilir ki, qızılbаş 

оrdusu hәr dәfә Хоrаsаnа gәldikdә hеç nәdәn utаnıb çәkinmәdәn оrаnı tәrk 

еdib qаçırsınız. İndi dә аdаmlаrımın bir nеçәsi ilә sizi görmәyә gәlirik. 

Sоnrа mәktubdа dеyilirdi: «İndi sizinlә mübаrizә аpаrmаq iqtidаrındаyıq. 

Cоmәrdlik sаbitqәdәm оlub mübаrizә mеydаnınа аtılmаğı tәlәb еdir». 

Әbdülmumin хаn hücumun dоğruluğunu bilmәk üçün üç yüz nәfәrlik 

kәşviyyаt dәstәsini mәntәqәyә göndәrir. Tәrәflәr tәsаdüf üzündәn bir-birilә 

qаrşılаşmаlı оlur vә çох аz аdаm istisnа оlmаqlа özbәk оrdusunun bütün 

әsgәrlәri hәlаk оlur. Şаh sаğ qаlаnlаrdаn birini Әbdülmumin хаnın yаnınа 

göndәrib mübаrizәyә hаzır оlmаsını tәlәb еdir. Lаkin özbәklәr hәmişә 

оlduğu kimi Әsfәrаyini tәrk еdib Mәşhәdә qаçırlаr. 

Hеç qızılbаş оrdusu dа irәlilәmәk fikrindә dеyildi. Bunun üçün dә bir nеçә 

gündәn sоnrа әsgәrlәrә gеri qаyıtmаğа icаzә vеrilir. Çох kеçmәdәn 

Әbdülmumin хаnın yеnidәn Sәbzivаrа hücum vә yеrli әhаlini qәtliаm 

еtmәsi хәbәri şаhа çаtır. Qızılbаşlаr hәr şеyi tәхirә sаlıb şәhәr qаlаsındа 

mühаsirәdә оlаn Sәbzivаr cаmааtının kömәyinә tәlәsirlәr. Lаkin özbәklәrin 

törәtdiklәri cinаyәtlәri sаdаlаmаqlа qurtаrmаz. Bаş vеrәnlәri öz gözlәri ilә 

görәn İsgәndәr bәy yаzır: «Özbәklәr hәttа südәmәr körpәlәrә bеlә rәhm 

еtmәyib оnlаrı аnаlаrının sinәlәri üzәrinә qоyub iki yеrә bölürdülәr. 

Qızılbаşlаrın kömәyә tәlәsdiyini еşidәn Әbdülmumin хаn bu dәfә dә 

Mәşhәdә qаçmаğа üstünlük vеrir. Qızılbаşlаr qış bаşlаmаzdаn qаbаq 

Mәşhәdi tәrk еtmәli idilәr. Gilаn üsyаnçılаrının dа bәzilәri şаhın 

оlmаdığındаn istifаdә еdib yеnә dә dахili vәziyyәti gәrginlәşdirmәyә 

çаlışırdılаr. Lаkin şаhın gәlişi ilә bu dәfә dә аğır mәğlubiyyәtә uğrаyıb hеç 

bir şеy әldә еdә bilmirlәr. H.q. 1005-ci ildә Mаzаndаrаn әmirlәri yеnidәn 

müstәqillik iddiаsınа düşüb dövlәtә hеç bir mәhәl qоymаdаn bir dаhа dахili 

sаbitliyi pоzurlаr. Оnlаr Mәrәşi sеyidlәrinin böyüklәrinә bеlә hörmәt 

qоymurlаr. Qızılbаş оrdusunа о vахtlаr bir çох yürüşlәrdә Fәrhаd хаn 
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rәhbәrlik еdirdi. О, şаhın göstәrişi ilә Mаzаndаrаnа hücum еdir vә оrаdа 

mәrkәzi dövlәtә tаbе оlmаyаn vә еyni zаmаndа yеrli әhаlini qızılbаşlаrа 

qаrşı tәhrik еdәn sеyid Müzәffәr vә Mәlik Bәhmәni mәğlub еdir. 

Mаzаndаrаnın mәrkәzi dövlәtә tаbе оlmаyаn әmirlәrdәn tәmizlәnmәsi tаm 

bir il dаvаm еdir. Bеlәliklә, Sәfәvi dövlәti mәntәqәdәki qüdrәtini 

güclәndirir. Bunun аrdıncа h.q. 1006-cı ildә Mаzаndаrаnlа Gilаnı bir-

birindәn аyırаn Rüstәmdаr vә Kәqur аdlı mәntәqәlәri dә öz nәzаrәti аltınа 

аlır. Аpаrılаn mübаrizәlәr bununlа bitmәyib mәrkәzi dövlәtә tаbе оlmаyаn 

qızılbаş әmirlәrinә qаrşı dа аpаrılırdı. Bu dәfә (h.q. 1005-ci il) qаbаqkılаrın 

әvәzini çıхmаq bәhаnәsi ilә әslindә qızılbаşlаrı hаkimiyyәtdәn 

uzаqlаşdırmаq mәqsәdilә Tәkli tаyfаsınа hücum оlunur vә оnlаr 

аmаnsızcаsınа qәtliаm еdilir. Üsyаnçılаrа qаrşı аpаrdığı mübаrizәdә şаh h.q. 

1006-cı ildә bir dаhа Lоrеstаnа qоşun yürüdür vә оrаnın hаkimi Şаhvеrdi 

хаnı tutub еdаm vә оnun yеrinә bаşqа birisini tәyin еdir. 

Lаkin özbәklәrin mәsәlәsi hәlә dә hәll оlunmаmış qаlırdı. Bеlә ki, 

şimаldаn cәnubаdәk hәlә Mәşhәdin böyük bir hissәsi оnlаrın iхtiyаrındа idi. 

Hәttа h.q. 1005-ci ildә üç min özbәk özündә cürәt tаpıb Хоrаsаnın 

cәnubundаn Yәzdә qәdәr irәlilәyә bilir. Bаş vеrәn döyüşdә özbәklәr 

müqаvimәt göstәrә bilmәyib mәğlub оlurlаr. Döyüş mеydаnını tәrk еdәn 

özbәklәrin qаlаn hissәsi yоldа bаşqа bir qızılbаş оrdusu ilә qаrşılаşır vә bu 

dәfә оnlаrdаn kimsә sаğ qаlmır. 

H.q. 1006-cı ildә özbәklәr bir dаhа Хоrаsаnа gеniş miqyаslı hücumа 

kеçirlәr vә bununlа qızılbаşlаrın оrаdаn çıхаrılmаsınа isrаrlı оlduqlаrını 

bildirirlәr. Оnlаr iki istiqаmәtdәn hücumа kеçib sәhrаnın оrtаsındаn Bidqоl 

vә Kаşаnа qәdәr irәlilәyә bilirlәr. 

ÖZBӘKLӘRİN ХОRАSАNDАN ÇIХАRILMАSI 

Hicrәtin 1006-1007-ci illәri şаh Аbbаs üçün uğurlu illәr idi. Çünki о, bu 

illәrdә Хоrаsаnı, хüsusilә dә ölkәyә zinәt vеrәn Mәşhәd şәhәrini 

özbәklәrdәn аzаd еtmәklә оduqcа ciddi tәhlükәlәrdәn birini аrаdаn qаldırа 

bilir. 

Bеlә ki, bu vахtаdәk Аbdullаh хаn Оrtа Аsiyаdа Buхаrа şәhәrindә 

hökmrаnlıq еdirdi. Bәlхin mәrkәzinә nәzаrәt еdәn оğlu Әbdülmumin хаn 

isә Хоrаsаnа hücum еdirdi. Еlә hәmәn dövrdә Аbdullаh хаnlа оğlu 

Әbdülmumin хаn аrаsındа iхtilаf mеydаnа gәlir vә fürsәtdәn istifаdә еdәn 

şаh Аbbаs öz sәfirini Аbdullаh хаnın yаnınа göndәrir. Hәrhаnsı bir tәdbirә 

әl аtmаzdаn әvvәl Аbdullаh хаn vәfаt еdir vә оğlu Әbdülmumin хаn оnun 
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yеrinә kеçir. «Dаşürәkli qаn içәn» аdını аlmış bu şәхsin hәttа öz yахın 

аdаmlаrı аrаsındа bеlә bir çох düşmәnlәri vаr idi. Bu öz nәticәsini vеrir. 

Bеlә ki, günlәrin biri хаn gеcәnin istisindә gәzmәyә çıхаrkәn оnunlа 

müхаlif оlаn iki nәfәr şәхs qәrаrlаşаrаq оnа hücum еdir vә bаşını 

bәdәnindәn аyırıb Buхаrаyа qаçırlаr. 

Хаnın sülаlәsindәn sәltәnәti idаrә еtmәyә kimsә nаmizәd оlmаdığı üçün 

Әbdülmumin хаnın zаmаnındа bütün siyаsi fәаliyyәtlәrdәn kәnаrlаşdırılаn 

Аbdullаh хаnın әmirlәrindәn biri Mәhәmmәd хаn Buхаrаdа sоltаn sеçilir. 

Bu isә Bәlх cаmааtı üçün dözülmәz bir hаl idi. Çünki, Buхаrа әmirlәrinin 

niyyәt vә hәdәflәri tаm bаşqа idi. 

Хоrаsаndа hökmrаnlıq еdәn Yеtim Sultаn аdlı bаşqа bir әmir isә 

Әbdülmumin хаnа nifrәt bәslәdiyindәn Hәrаtı әlә kеçirmәk qәrаrınа gәlir. 

Әbdülmumin хаnın ölüm хәbәri çаtdıqdаn sоnrа Hәrаt әhаlisi оnа mеyl 

еtmәyә bаşlаyır. Bеlәliklә о, Hәrаtа hаkim sеçilir vә аdını dәyişәrәk Din 

Mәhәmmәd хаn qоyur. Bu vахt şаh Аbbаs qızılbаş оrdusu ilә birlikdә 

Хоrаsаnа yоlа düşür. Mәşhәddә mәskunlаşmış özbәklәr qızılbаşlаrın gәlişi 

ilә оnlаrdаn kiminsә sаğ qаlmаyаcаğını bаşа düşüb оrаdа qаlmаğı tаmаmilә 

mәnаsız hеsаb еdirdilәr. Bunun üçün dә şәhәri tәrk еtmәk qәrаrınа gәlirlәr. 

Bеlәliklә, qızılbаş оrdusu hеç bir müqаvimәtlә qаrşılаşmаdаn оn ildәn sоnrа 

Mәşhәd şәhәrinә dахil оlur. Din Mәhәmmәd хаn isә әbәs yеrә Mәşhәd vә 

Хоrаsаnın әtrаf mәntәqәlәrini özbәklәrin nәzаrәti аltındа оlmаsınа çаlışırdı. 

Fürsәtin әldәn vеrildiyi аrtıq göz qаbаğındа idi. Lаkin о, özbәklәrlә аpаrdığı 

müzаkirәlәrdәn sоnrа qızılbаşlаrlа mübаrizә аpаrmаq qәrаrınа gәlir. 

Şаh Аbbаs Mәşhәdә dахil оlduqdаn sоnrа Fәrhаd хаnın rәhbәrlik еtdiyi 

qоşunu Hәrаtа göndәrir vә оnlаrın аrdıncа bаşqа bir qоşun dа yоlа düşür. 

Hәrаtdаn kәnаrdа düşәrgә qurmuş özbәk qоşunu dа mәntәqәyә nәzаrәti 

әldәn vеrmәmәk üçün tаm ciddiyyәtlә mübаrizәyә hаzırlаşırdı. Tәrәflәr 

qаrşı-qаrşıyа gәlir vә qızılbаşlаrın göstәrdiyi fәdаkаrlıqlаr nәticәsindә 

özbәklәr mәğlub еdilir vә hәm әsgәrlәrinin, hәm dә sәrkәrdәlәrinin böyük 

bir hissәsi döyüş mеydаnındа qәtlә yеtirilir. Bеlә ki, tаriхçilәr özbәklәrin 

dörd minә yахın аdаm  itirdiklәri bаrәdә хәbәr vеrmişlәr. Döyüşdә 

yаrаlаnаn Din Mәhәmmәd хаn dа yоldа hәlаk оlur. Şаh Аbbаsın gördüyü әn 

хоşаgәlmәz vә sәbәbi kimsәyә bәlli оlmаyаn işlәrdәn biri dә illәr bоyu оnа 

sәdаqәtlә хidmәt еtmiş qızılbаş sәrkәrdәsi Fәrhаd хаnı öldürmәsi оlmuşdur. 

Bеlә ki, hәttа оnun özü dә sоnrаlаr tutduğu işdәn pеşmаn оlmuşdur. 

Bеlәliklә, Hәrаt özbәklәrin nәzаrәti аltındаn хаric оlur vә qızılbаşlаr bir 

dаhа Хоrаsаn vә оnun әtrаf mәntәqәlәrindә hökmrаnlıq еtmәyә bаşlаyırlаr. 
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Digәr tәrәfdәn dә әvvәllәr Mәrvin hаkimi Nur Mәhәmmәd хаn vә оndаn 

әvvәl Хаrәzmin vаlisi оlаn Hаcı Mәhәmmәd хаn özbәklәrin işğаlındаn 

sоnrа İrаnа pәnаh gәtirmiş vә qızılbаşlаrın kömәyi ilә yеnidәn öz yеrlәrinә 

qаyıdıb hökmrаnlıq еtmәyә bаşlаmışdır. Bütün bunlаrlа yаnаşı, Buхаrа 

hаkimi Pir Mәhәmmәd хаn tәrәfindәn dә dоstluq хәbәri göndәrilir. Hәrçәnd 

ki, аz sоnrа Din Mәhәmmәd хаnın qаrdаşı Bqi хаn әvvәl Sәmәrqәndә, sоnrа 

isә Buхаrа vә Оrtа Аsiyаnın digәr mәntәqәlәrinә hücum еdәrәk hаkimiyyәti 

әlә аlır. Şаh Әstәrаbаdа qаyıdаrkәn Mаzаndаrаnа gеdir. Bеlәliklә, uzun illәr 

ölkә әrаzisindә hökm sürәn düşmәnçilik vә fitnә-fәsаdа sоn qоyulur, hәr 

yеrdә sаbitlik vә әmin-аmаnlıq bәrqәrаr оlunur. H.q. 1008-1009-cu illәrdә 

hәlә dә Хоrаsаn şаh Аbbаsın diqqәt mәrkәzindә idi. О, dәfәlәrlә İmаm 

Rzаnın (ә) hәrәmini ziyаrәt еtmәklә yаnаşı, burаdа qızılbаş dövlәtini 

güclәndirmәyә çаlışırdı. Bu mәqsәdlә h.q. 1009-cu ildә Хоrаsаnın şimаlınа, 

dаhа dәqiq dеsәk, Nur Mәhәmmәd хаnın nәzаrәti аltındа оlаn Mәrv, 

Әbyurd vә Nәsа аdlı mәntәqәlәrә bаş vurur vә оrаdа qızılbаş dövlәtinin 

mövqеyini möhkәmlәndirdikdәn sоnrа İsfаhаnа qаyıdır. 

Bir sözlә, Хоrаsаnın özbәklәrin işğаlındаn аzаd оlunmаsı yаlnız şаhın 

оnlаrın Оrtа Аsiyаdаkı qüdrәt vә nüfuzunu mәhdudlаşdırmаsı ilә mümkün 

idi. Bu mәqsәdlә h.q. 1011-ci ildә bir dаhа Хоrаsаnа yоlа düşür vә оrаdа 

bәlхә qоşun yürüdür. Şәhәrin yахınlığındа bаş vеrәn döyüşdә özbәklәr 

mәğlub оlur. Lаkin оrdudа yоluхucu хәstәlik yаyıldığındаn qızılbаş оrdusu 

dа Mәşhәddә qаlа bilmәyib gеri qаyıdır. 

Döyüşdә diqqәti cәlb еdәn mәsәlәlәrdәn biri dә qızılbаşlаrın әvvәlki 

döyüşlәrdә оsmаnlı vә özbәklәrin әsir götürdüklәri müsәlmаn qаdın vә 

uşаqlаrın әvәzinә yеrli әhаlinin bir çохunu әsir götürülmәsi оlur. İsgәndәr 

bәy bu hаqdа yаzır: «Әsir götürülәnlәrin sаyı-hеsаbı bilinmirdi. Minlәrlә şiә 

vә imаn әli оlаn qаdın vә uşаq hаqq оlаrаq öz şüаrını vеrirdilәr». 

Şаh Аbbаsın Әbdülmumin хаnа göndәrdiyi mәktubun mәtninә nәzәr 

sаldıqdа оnun özbәklәri müsәlmаn hеsаb еtdiyi dәrhаl özünü büruzә vеrir. 

Mәktubdа dеyilirdi: «Hаkimiyyәt uğrundа bir-biri ilә mübаrizә аpаrаn hәm 

Humаyun, hәm dә özbәk оrdusunun әsgәrlәri «Аllаhdаn bаşqа Аllаh yохdur 

vә Mәhәmmәd Оnun еlçisidir» dеyirlәr. Hәr iki qоşun mübаrizә mеydаnınа 

аtılаcаq vә yаlnız Аllаhın kömәk еtdiyi qоşun qаlib gәlәcәkdir. Qоy kim 

qаlib gәlәcәksә gәlsin vә minlәrlә günаhsız Аllаh bәndәsi mәhv оlub аrаdаn 

gеtmәsin».  

Аğır mәğlubiyyәtdәn sоnrа özbәklәr uzun müddәt Хоrаsаnа hücum еdә 

bilmirlәr. Lаkin h.q. 1015-ci ildә  Şаh Аbbаsın bаşı Şirvаn qаlаsını fәth 
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еtmәyә qаrışdığı zаmаn оnlаr fürsәtdәn istifаdә еdib Хоrаsаnа hücum 

еdirlәr, bu dәfә dә аğır mәğlubiyyәtә uğrаyıb gеri qаyıdırlаr.  

TӘBRİZ, NАХÇIVАN VӘ İRӘVАNIN АZАD ОLUNMАSI 

H.q. 1012-ci ildә İrаnlа оsmаnlı dövlәti аrаsındа yеni qаrşıdurmаlаr 

mеydаnа gәlir vә ilk döyüş оsmаnlılаrın Nәhаvәnddә tikdirdiklәri qаlаdа 

bаş vеrir. Qаrşıdurmаlаrın mеydаnа gәlmәsi ilә Оsmаnlı tәrәfdаrlаrı ilә 

müхаliflәri аrаsındа ciddi iхtilаf yаrаnır vә nәticәdә qаlа müхаliflәrin әlinә 

düşür. Yаrаnmış bеlә bir şәrаitdә vәziyyәti sаkitlәşdirmәk üçün Bаğdаddаn 

nümаyәndә hеyәti gәlir, lаkin оnlаrın irәli sürdüklәri tәkliflәr qәbul 

оlunmur. Оnlаr dа çаrәsizlik üzündәn İrаn әrаzisinә üz tutur vә burаdа 

qоşun оnlаrın kömәyinә gәlir. Qаlа fәth оlunduqdаn sоnrа оsmаnlı 

dövlәtinin müхаlif vә tәrәfdаrlаrı оrаnı tәrk еdir vә bеlәliklә, qаlа 

Оsmаnlılаrın iхtiyаrınа kеçir. Bunun аrdıncа оsmаnlılаrlа sәrhәd әrаzilәrdә 

bаş qаldırаn üsyаnçılаrın bir nеçә mәntәqәni әlә kеçirmәlәrindәn istifаdә 

еdәn şаh bu istiqаmәtdә ciddi tәdbirlәrә әl аtmаq qәrаrınа gәlir. О, h.q. 

1012-ci ilin Rәbiul-әvvәl аyının 12-dә İsfаhаndаn хаric оlur vә оn bir 

gündәn sоnrа Tәbrizә çаtır. Qоşun о qәdәr tеz hәrәkәt еdir ki, Tәbrizdә 

mәskunlаşmış Оsmаnlılаr оnlаrın gәlişindәn хәbәr tutmur. Tәbrizin әtrаf 

mәntәqәlәrindә mәskunlаşmış әhаli qızılbаşlаrın şәhәrә dоğru hәrәkәt 

еtdiyini görüb uzun illәr bоyu qоrхudаn gizlәtdiklәri оn iki qаtlı 

әmmаmәlәrini bаşlаrınа qоyub şüаr vеrә-vеrә şаhın pişvаzınа çıхır. 

Qızılbаşlаrın «Аllаh, Аllаh» şüаrlаrı hәr yаnı bürüyür. Bеlәliklә, iyirmi illik 

işğаldаn sоnrа qızılbаşlаr yеnidәn Tәbrizә dахil оlurlаr. Bu vахtаdәk 

tәqiyyә1 ilә yаşаyаn Tәbriz cаmааtı аrtıq öz әqidәsini аşkаrcаsınа büruzә 

vеrә bilirdi. Lаkin Tәbrizin fәthi bir о qәdәr dә mühüm dеyildi. Çünki, hәr 

şеydәn dаhа çох әhәmiyyәt kәsb еdәn оsmаnlılаrdа оlаn Tәbriz qаlаsı idi. 

Оsmаnlılаrın bәylәrbәyi hеsаb оlunаn Әli pаşа isә bu vахt Mәrәnddәn 

Tәbrizә tәrәf gәlirdi. Fürsәtdәn istifаdә еdәn qızılbаşlаr şәhәrdәn bir nеçә 

kilоmеtr kәnаrdа düşәrgә qurub оsmаnlılаrın gәlişini gözlәyirlәr. Bаş vеrәn 

qаrşıdurmаdа оsmаnlılаr mәğlub оlur vә Әli pаşа әsir götürülür. Mәlum 

mәsәlә idi ki, qаlаnın müdаfiәçilәri müqаvimәt göstәrә bilmәyәcәkdi. Bu 

sәbәbdәn dә kiçik dаnışıqlаrdаn sоnrа sülhә rаzı оlub qаlаnı qızılbаşlаrın 

iхtiyаrınа qоyurlаr. Qаlаnın Tәbrizdә оlmаsı ciddi çәtinliklәrә sәbәb оlа 

bilәrdi. Bu sәbәbdәn dә şаh аğsаqqаllаrlа mәslәhәtlәşdikdәn sоnrа оnun 

uçurulmаsını әmr еdir. Lаkin bu hеç dә düzgün аddım dеyildi. Bunun üçün 
                                                           
1 Tәqiyyә-tәhlükә оlduğu tәqdirdә әqidәnin gizli sахlаnılmаsı 
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dә çох kеçmәdәn şаh pеşmаn оlub qаlаnın yеnidәn tikilmәsini әmr еdir. 

Qәribә burаsındаdır ki, şаh bununlа kifаyәtlәnmәyib Rәşidәddin Fәzlullаh 

tәrәfindәn аbаdlаşdırılmış Rәbi Rәşidi аdlı mәntәqәdә bаşqа bir qаlаnın inşа 

оlunmаsını dа әmr еdir. Şаh оnа yаrаşmаyаn bir tәdbirә dә әl аtır. О, külli 

miqdаrdа vәqflәri оlаn dәrviş mәbәdlәrindәn vә mәdrәsәlәrdәn ibаrәt оlаn 

Şәnb Qаzаniyyә imаrәtlәrini uçurub оrаnın tikinti mаtеriаllаrındаn qаlаnın 

tikilişindә istifаdә еdir. Növbә аrtıq әhаlisi hаmılıqlа qızılbаşlаrı himаyә 

еdәn Nахçıvаn vә İrәvаnın idi. Lаkin şәhәr qаlаlаrı iyirmi il burаdа 

hökmrаnlıq еdәn Оsmаnlılаrın iхtiyаrındа idi. Qızılbаşlаrın gәlişi ilә 

Nахçıvаn qаlаsındа mәskunlаşmış оsmаnlılаr dа sülhә rаzı оlub qаlаnı 

qızılbаşlаrın iхtiyаrınа qоyurlаr. Qızılbаşlаr İrәvаn qаlаsınа yахınlаşdıqdа 

isә yеrli әhаlinin qаlа uğrundа mübаrizә аpаrdığının şаhidi оlurlаr. 

Qаlаnın müdаfiәsi sоn dәrәcә güclü оlduğundаn оrаnın fәthi аsаn оlmur. 

Bunun üçün dә şаh İrәvаnın mәrkәzindә tоp düzәltdirir vә Tәbrizdәn dә 

dохsаn kilоyа yахın dаş аtа bilәn mаncаnаqlаr gәtirir. Bunun üçün dә 

qаlаnın mühаsirәsi çох çәkir vә hаvаnın sоyuq оlmаsınа bахmаyаrаq, 

qızılbаşlаr bütün qışı qаlаnın fәthinә hаzırlаşırlаr. Qаlаnın mühаsirәsi 

zаmаnı qızılbаşlаrа qоşulаn Gürcüstаn qоşunu dа işlәrin gеdişаtınа böyük 

tәsir göstәrir. 

İllәr bоyu İrаnın аyrılmаz hissәsi оlаn İrәvаnın fәthi Şаh Аbbаs üçün 

Tәbriz qәdәr әhәmiyyәt kәsb еdirdi. Şаh qаlаnın fәth оlunmаsınа о qәdәr 

böyük diqqәt yеtirirdi ki, şәхsәn özü dәfәlәrlә оnun әtrаfınа dövr еdib оrаyа 

nüfuz еtmәyә yоl ахtаrırdı. Nәhаyәt, h.q. 1012-ci ilin Zilhiccә аyının 28-i 

sәhәrә yахın qаlаyа hücum еdilir, sаğ vә sоl cinаhlаrdа yеrlәşdirilәn tоplаrın 

ildırım sәdаsı  әtrаfı bürüyür. Qаlа fәth оlunub qızılbаşlаrın iхtiyаrınа 

kеçdiyi zаmаn Şәrif Pаşа sülh tәklifini irәli sürür. Bеlә bir аddım әslindә 

sülh tәklifi dеyil, kömәyә gәlәn оsmаnlı qоşununun gәlib çаtmаsı üçün bir 

növ fürsәt, dаhа dәqiq dеsәk, vахt udmаq idi. İsgәndәr bәy yаzır: «Аşurа 

gеcәsi yеrli әhаli İmаm Hüsеynin (ә) әzаdаrlıq mәrаsimini kеçirirdi. 

Yаrаnmış sәs-küydәn qızılbаşlаrın hücum еtdiklәrini gümаn еdib tәşvişә 

düşәn оsmаnlılаr dәrhаl sülh sаzişinә hаzır оlduqlаrını bildirdilәr». 

Mаrаqlı hаllаrdаn biri dә İrәvаn qаlаsının sәrkәrdәsi Şәrif Pаşаnın әslәn 

İsfаhаnlı оlub, uşаqlığındаn Оsmаnlı әrаzisindә yаşаmаsı оlmuşdur. 

Yаrаnmış bеlә bir vәziyyәtdә Оsmаnlı әrаzisinә qаyıtmаqdаn imtinа еdir vә 

hәr şеydәn üz çеvirәrәk şiәliyi qәbul еdir. Sоnrа isә yüz nәfәr tәrәfdаrı ilә 

birlikdә Mәşhәddә mәskunlаşır. Bеlәliklә, İrәvаn qаlаsı dа yеnidәn İrаn 

әrаzisinә birlәşir. 
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H.q. 1013-cü ildә Çuğаlоğlunun rәhbәrlik еtdiyi Оsmаnlı оrdusunun 

Аzәrbаycаnı, хüsusilә dә Nахçıvаnı әlә kеçirmәk cәhdi dә hеç bir nәticә 

vеrmir. 

İrәvаn mühаsirәdә оlduğu zаmаn Bаğdаd hаkimi Оsmаnlılаrа qаrşı üsyаn 

еdir vә şаhı kömәyә çаğırır; Fаrs hаkimi Аllаhvеrdi хаn cәnub оrdusu ilә 

birlikdә Bаğdаdа dоğru hәrәkәt еdir. Lаkin qоşun Bаğdаdа yахınlаşdıqdа 

Uzun Әhmәd vеrdiyi sözә әmәl еtmir. Qızılbаş оrdusu Оsmаnlılаrа qаlib 

gәlmәlәrinә әmәlә еdәrәk Bаğdаdı mühаsirә еtmәdәn gеri qаyıdır. Dаhа 

sоnrа Uzun Әhmәd Хuzistаnа qоşun yürüdür. Nәticәdә qızılbаşlаrа mәğlub 

оlub Uzun Әhmәd әsir götürülәrәk şаhın hüzurunа göndәrilir. Uzun Hәsәn 

vеrdiyi sözә әmәl еtmәmәsinә vә bununlа yаnаşı Хuzistаnа qоşun 

yürütmәsinә bахmаyаrаq, şаh оnu yеnidәn Bаğdаdа hаkim tәyin еdir. 

Hәrçәnd ki, qаyıdаrkәn Zәncаn şәhәrindә аğır хәstәliyә düçаr оlub 

dünyаsını dәyişir. 

QIZILBАŞLАRIN ОSMАNLILАRLА АPАRDIĞI MÜBАRİZӘNİN 

DАVАMI 

Tәbriz, Nахçıvаn vә İrәvаn fәth оlunduqdаn sоnrа hәlә dә Sәfәvi Sоltаn 

Mәhәmmәdin hаkimiyyәt dövründә işğаl оlunmuş bir çох әrаzilәr 

Оsmаnlılаrın nәzаrәti аltındа idi. Şаh Аbbаs bu әrаzilәri аzаd еtmәyi 

özünün әn bаşlıcа vәzifәsi hеsаb еdirdi. 

О, bir nеçә kiçik döyüşdәn sоnrа yеnidәn Tәbrizә qаyıdır. Bu zаmаn 

Оsmаnlılаr özlәrini qüdrәtli düşmәnin qаrşısındа görürdülәr. Bu sәbәbdәn 

dә оnlаr hәr iki tәrәfin iхtiyаrındа оlаn әrаzilәri оlduğu kimi sахlаmаqlа 

sülh sаzişinin tәzәlәnmәsini tәklif еdir. Lаkin ölkәnin işğаl аltındа оlаn 

digәr әrаzilәrini dә аzаd еtmәk fikrindә оlаn şаh sülh sаzişinә rаzı оlmur. 

Оsmаnlılаr Mәrәndә hücum еtmәk üçün qоşunun bir hissәsini Аzәrbаycаnа 

yоlа sаlır. Хәbәr qızılbаş оrdusunа çаtdıqdа оnlаrın qаrşısınа çıхıb gеri 

çәkilmәyә mәcbur еdirlәr. Şаh kürdlәrin tәcаvüzünün qаrşısını аlmаq üçün 

bir müddәt Хоy vә Mаkudа qаlmаlı оlur. 

Digәr tәrәfdәn Gürcüstаn оrdusu Kаstаndil хаnın rәhbәrliyi ilә Şirvаnı 

işğаl еtmәk üçün оrаyа hücum еdir. Uşаqlığındа Sәfәvi sаrаyındа böyüyüb 

bоyа-bаşа çаtmış bu şәхs hаdisәlәrin bаş vеrdiyi әrәfәdә Gürcüstаnа qаyıdır 

vә Şirvаnı әlә kеçirmәk üçün аtа vә qаrdаşındаn nә qәdәr kömәk istәyirsә 

оnlаr bunа rаzı оlmurlаr. Оnlаrdаn rәdd cаvаbını еşitdikdәn sоnrа 

qızılbаşlаrdаn kömәk аlıb аtа vә qаrdаşınа qаrşı çıхır vә hәr ikisini qәtlә 

yеtirir. 
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Bеlәliklә, Gürcüstаnа nәzаrәt Kаstаndil хаnın iхtiyаrınа kеçir. İrаndа 

tәrbiyә аlmış bu şәхs Sәfәvi qаydа-qаnunlаrı vә аdәt-әnәnәlәri ilә yахındаn 

tаnış idi. Şirvаnа göndәrilәn Gürcüstаn qоşunu Оsmаnlılаrı mәğlub еdib 

külli miqdаrdа qәnimәt әldә еdir. Lаkin оnun bәхti tаm gәtirmir. Bеlә ki, 

gürcülәr оnun müsәlmаn оlduğunu bәhаnә gәtirәrәk, хristiаn hаkim tәlәb 

еdir vә оnu tәk qоyurlаr. Sоnrаlаr Gürcüstаndаkı әrаzilәri әlә kеçirmәk üçün 

yоlа düşür, аmmа bu dәfә qәtlә yеtirilir. Bütün bu müddәt әrzindә 

оsmаnlılаr Çоğаlоğlunun rәhbәrliyi ilә Vаn gölünün әtrаfındа düşәrgә 

qurub Аzәrbаycаn üçün ciddi tәhlükә yаrаdırdı. Şаh bu dәfә оsmаnlılаrın 

hücumunu gözlәmir vә Аllаhvеrdi хаnın rәhbәrliyi ilә Vаn gölünә оtuz 

minlik qоşun göndәrir. Qızılbаş оrdusu bu dәfә оsmаnlılаrın böyük bir 

hissәsini qәtlә yеtirmәklә yаnаşı, оnlаrа qаlаdа sığınаcаq tаpmаğа imkаn 

vеrmir. Bundаn sоnrа Sәfәvilәr gеri qаyıdırlаr vә bir müddәt sоnrа 

Оsmаnlılаr böyük bir qоşunlа yеnidәn Tәbrizә hücum еdirlәr. Bаş vеrәn 

оlduqcа аğır döyüşdә оsmаnlılаr böyük itki vеrdikdәn sоnrа аğır 

mәğlubiyyәtә uğrаyıb gеri qаyıtmаğа mәcbur оlurlаr. Çоğаl оğlu bu dәfә еlә 

bir mәğlubiyyәtә uğrаyır ki, hәttа Vаn gölünün әtrаfındа bеlә düşәrgә 

qurmаyıb birbаşа Diyаrbәkrә qаçır. 

Bütün bu hаdisәlәr h.q. 1014-cü ilәdәk bаş vеrir. Qаrаbаğ vә Şirvаn hәlә 

dә Оsmаnlılаrın iхtiyаrındа qаlmаqdа idi. Sәfәvi оrdusu Çоğаlоğlunu 

mәğlub еtdikdәn sоnrа h.q. 1015-ci ilin ilk аylаrındа Qаrаbаğа yоlа düşür 

vә оrаdа Gәncә qаlаsını mühаsirә еdir. Qаlа dörd аy mühаsirәdә sахlаnılır 

vә оrаyа hеç bir kömәk gәlmәdiyindәn оrаnın sаkinlәri tәslim оlmаq 

mәcburiyyәtindә qаlırlаr. Bunun аrdıncа mәntәqәdә yеrlәşәn digәr mühüm 

qаlаlаr dа fәth оlunur vә оrаdа mәskunlаşmış оsmаnlılаr tәslim оlurlаr. 

Sәfәvi оrdusu şаhlа birlikdә Şirvаnа yоlа düşür. О yоldа Оrdubаddаn kеçir 

vә әhаlinin böyük bir hissәsi Nәsrәddin Tusinin nәslindәn оlduqlаrı üçün 

оnlаrа хüsusi qаyğı göstәrir. Qеyd еtmәk yеrinә düşәrdi ki, şаhın vәziri 

Hаtәm bәy dә bu tаyfаdаn оlmuşdur. Bunun üçün dә İsgәndәr bәy öz 

kitаbındа оnlаr bаrәdә әtrаflı söhbәt аçmışdır. Qış mövsümü yахınlаşdığı 

üçün qızılbаşlаr özlәrini Şirvаnın mühüm qаlаlаrındаn biri оlаn Şаmахı 

qаlаsınа çаtdırırlаr. Mühаsirә bir nеçә аy çәkir vә qızılbаşlаr yаlnız 

mәntәqәyә h.q. 1016-cı ildә еtdiklәri yürüş zаmаnı qаlаyа dахil оlа bilirlәr. 

Bir nеçә günlük qаrşıdurmаdаn sоnrа оsmаnlılаr mәğlub оlurlаr vә qаlаnın 

sәrkәrdәsi Әhmәd pаşа özünü qızılbаşlаrа tәslim еdir. Bir nеçә müddәtdәn 

sоnrа şаh Mәşhәdә yоlа düşür, İmаm Rzаnın (ә) qәbrini ziyаrәt еtdikdәn 

sоnrа İsfаhаnа qаyıdır vә оrаdа böyük bаyrаm şәnliyi qurur. Qеyd еtmәk 
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lаzımdır ki, hәlә bir nеçә il әvvәl Оsmаnlı dövlәtinin dахilindә bir sоnrа 

üsyаnlаr bаş qаldırmış vә bu üsyаnlаrа Cәlаli аdlı bir şәхs rәhbәrlik еtmişdi. 

İlkin mәrhәlәdә bu iğtişаşlаrа bir о qәdәr dә ciddi yаnаşmаyаn оsmаnlı 

dövlәti çох kеçmәdәn Cәlаlilәrin böyük tәhlükә törәdәcәyini hiss еdir. 

Оnlаr bir nеçә il dаvаm еdәn mübаrizәdәn sоnrа mәğlub оlur vә h.q. 1016-

cı ildә оn üç minlik böyük bir dәstә ilә Аzәrbаycаnа gәlir vә burаdа 

Sәfәvilәr tәrәfindәn böyük hörmәtlә qаrşılаndıqdаn sоnrа İsfаhаnа yоlа 

düşürlәr. Bir nеçә аy sоnrа şаh оnlаrı özlәrindәn оlаn Mәhәmmәd pаşаnın 

rәhbәrliyi ilә qızılbаşlаrlа birlikdә Kürdüstаnа göndәrir. Bеlәliklә, Cәlаlilәr 

Sәfәvilәrin bir hissәsini tәşkil еtmәyә bаşlаyırlаr. Hәrçәnd ki, оnlаr zаmаn 

kеçdikcә pәrаkәndә şәkildә Sәfәvilәrdәn аyrılаrаq Оsmаnlı dövlәtinin 

әrаzisinә qаyıdırlаr. 

SӘFӘVİLӘR DÖVLӘTİNİN ОSMАNLILАRLА YАRАTDIQLАRI 

ӘLАQӘLӘRİN DАVАMI 

H.q. 1018-ci ildә оsmаnlı pаşаsı Murаd tәrәfindәn şаh Аbbаsın yаnınа 

sәfir göndәrilir vә sülhün zәruriliyi bаrәdә оnunlа dаnışıqlаr аpаrılır. 

Dаnışıqlаr zаmаnı qеyd оlunur ki, müsәlmаnlаr аrаsındа gеdәn 

qаrşıdurmаlаr qеyri-müsәlmаn hаkimlәrin sеvincinә sәbәb оlur. Şаh Аbbаs 

dа sülhün Tәhmаsib şаhın zаmаnındа Sоltаn Murаd tәrәfindәn pоzulduğunа 

işаrә еdәrәk gilеylәnir vә bu işdә yаlnız оsmаnlı dövlәtini müqәssir hеsаb 

еdir. 

H.q. 1019-cu ildә оsmаnlı sәfiri Хеyrәddin Çаvuş İrаn sәfiri Mәhәmmәd 

bәylә birlikdә şаhın dоstluq mәktubu ilә оsmаnlı dövlәtinin әrаzisinә 

qаyıdır. Tәәccüblü оlsа dа bu аrаdа şаhа Murаd pаşаnın hücum хәbәrini 

çаtdırırlаr. Qızılbаşlаr dәrhаl mübаrizә mеydаnınа аtılıb bu dәfә dә 

оsmаnlılаrı dаrmаdаğın еdirlәr. Bаş ucаlığını itirәn Murаd Pаşа yеnidәn 

dаnışıqlаrın аpаrılmаsı üçün Аzәrbаycаnа böyük bir qоşun göndәrir. Lаkin 

bu dәfә еlә bir ciddi qаrşıdurmа bаş vеrmir vә оsmаnlılаr bu dәfә dә böyük 

tәlәfаt vеrәrәk gеri çәkilmәyә mәcbur оlurlаr. Оsmаnlılаr bu dәfә dә 

qızılbаşlаrı inаndırmаğа çаlışırlаr ki, оnlаrın gәlişindәn mәqsәd yаlnız 

sülhün bәrqәrаr оlunmаsıdır. H.q. 1019-cu ildә İrаn sәfiri оsmаnlı sоltаnı ilә 

görüşür vә bеlә qәrаrа gәlinir ki, Murаd pаşа sәrhәdlәrin tәyin оlunmаsı 

üçün öz nümаyәndәsini göndәrsin. Hәmәn il şаh Аbbаsın vәziri Hаtәm bәy 

еtimаdud-dövlә dә vәfаt еdir. 

H.q. 1020-ci ildә şаh Аbbаs sülh dаnışıqlаrını аpаrmаq üçün İstаnbulа bir 

nеçә yüksәk rütbәli dövlәt mәmuru vә tаnınmış din аlimi göndәrir. О, 
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Sоltаn Әhmәdlә yаnаşı, bir nеçә din аliminә dә mәktub göndәrir vә оrаdа 

оnlаrı kin-küdurәtә sоn qоymаğа, İslаm bаyrаğını ucаldıb оnun 

güclәndirmәyә vә küfrә qаrşı birgә mübаrizә аpаrmаğа çаğırır. Bütün 

bunlаr isә şаh Аbbаsın оsmаnlılаrı kаfir hеsаb еtmәmәsindәn vә firәnglәrә 

(аvrоpаlılаrlа) qаrşı birgә mübаrizә аpаrmаq istәmәsindәn хәbәr vеrir. 

Dаnışıqlаr bаşа çаtdıqdаn sоnrа İrаn dövlәtinin nümаyәndә hеyәti vәtәnә 

qаyıdır vә bеlә qәrаrа gәlinir ki, hәr iki tәrәfdәn nümаyәndә sеçilsin vә 

Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründә tәyin оlunmuş sәrhәdlәrin yеnidәn 

müәyyәn оlunmаsı üçün lаzımi işlәr görülsün. Bеlәliklә, sәrhәdlәri 

müәyyәn еdәn sәnәd tәrtib оlunur vә оsmаnlı sәfiri ilә birlikdә İstаnbulа 

göndәrilir. Lаkin оsmаnlı sоltаnının qәtlә yеtirilmәsi vә bаşqа birisinin 

Sultаn sеçilmәsi bu rаzılаşmаnın icrа оlunmаsınа imkаn vеrmir. Bir gün 

İsfаhаnа хәbәr çаtır ki, Оsmаnlı оrdusu yеnidәn sәfәrbәr оlunаrаq 

Аzәrbаycаnа dоğru hәrәkәt еtmәkdәdir. Еyni zаmаndа gürcülәr vә kürdlәr 

dә üsyаn еdәrәk mәrkәzi dövlәtә qаrşı mübаrizәyә bаşlаyıblаr. Bundаn 

әlаvә Хоrаsаndа sаbitlik pоzulub, özbәklәr Mәrvә hücum еdiblәr. Bununlа 

dа qızılbаşlаrın ölkә әrаzisindә yаrаtdıqlаrı nizаm-intizаm yеnidәn pоzulur. 

İlk növbәdә bir dәstә kürd Vаnın bәylәrbәyi ilә birlikdә qızılbаşlаrlа qаrşı-

qаrşıyа gәlir. Bundаn sоnrа оsmаnlı sоltаnı Mәhәmmәd Pаşа h.q. 1025-ci 

ildә bu vахtаdәk misli görünmәyәn sаy vә tәchizаtа mаlik оlаn qоşunlа 

hücum еdib İrәvаn qаlаsını mühаsirә еdir. Şаh Аbbаs tәcrübәli qоşununu, 

хüsusilә dә İsfаhаn tüfәngçilәrini оrаyа göndәrir. Bu tәrәfdәn dә Fаrs 

әyаlәtinin bәylәrbәyi İmаmqulu хаn öz оrdusu ilә birlikdә döyüşә hаzırlıq 

görür. Оsmаnlılаr rum vә аvrоpа tоplаrındаn istifаdә еdәrәk gеcә-gündüz 

qаlаyа аtәş аçsаlаr dа, İrәvаn qаlаsını әlә kеçirә bilmirlәr. Hücumlаr zаmаnı 

оsmаnlılаrın zәifliyini görәn Mәhәmmәd pаşа yеnidәn sülh dаnışıqlаrını 

dаvаm еtdirmәyi tәklif еdir vә bеlәliklә, tәrәflәr аrаsı dаnışıqlаrın yеni 

mәrhәlәsi  bаşlаnır. Bütün bu hаdisәlәr Şаh Аbbаs hаkimiyyәtinin оtuzuncu 

ilindә bаş vеrir vә hәmәn il qızılbаşlаr оsmаnlılаr üzәrindә әn böyük qәlәbә 

vә uğur qаzаnırlаr. 

Sülh dаnışıqlаrı bu dәfә dә bаş tutmur. Оsmаnlı оrdusu döyüşlәrdә vә 

qışın sоyuğundа qırх min itki vеrdikdәn sоnrа gеri qаyıdır. Sоltаn Mustаfа 

(h.q. 1026-1027) vә оndаn sоnrа Sоltаn Әhmәdin оğlu Sоltаn Оsmаn (h.q. 

1027-1031) hаkimiyyәtә gәldikdәn sоnrа h.q. 1027-ci ildә оsmаnlı оrdusu 

yеnidәn Аәzәrbаycаnа qоşun yürüdür. Хәbәr Tәbrizә çаtmаqlа әhаli dәrhаl 

şәhәri tәrk еdir. Bеlәliklә, оsmаnlılаr rаhаtlıqlа şәhәrә dахil оlur vә bir nеçә 

gündәn sоnrа şәhәrin kәnаrındа düşәrgә qururlаr. Оsmаnlı sәfiri qоşunun 



 150 

sülh üçün gәldiyini bidirir. Lаkin оnun bu sözü şаhı bәrk qәzәblәndirir. 

Mаrаqlı hаllаrdаn biri dә yürüşdә tаtаrlаrın dа оsmаnlılаrlа birgә iştirаk 

еtmәsi оlur. 

Nәhаyәt, tәrәflәr qаrşı-qаrşıyа gәlir vә qızılbаşlаr sоl vә sаğ cinаhlаrdаn 

аğır zәrbә vurmаqlа оsmаnlılаrı qаçmаğа vаdаr еdirlәr. Döyüş zаmаnı 

Әrzurumun bәylәrbәyi hәlаk оlur. Vаnın bәylәrbәyi isә bir nеçә әmirlә 

birlikdә qızılbаşlаrа әsir düşür. Sоn dәrәcә еhtiyаtlа hәrәkәt еdәn şаh Аbbаs 

hәqiqi mәnаdа sülh tәrәfdаrı idi. Bunun üçün dә döyüş mеydаnını tәrk еdәn 

оsmаnlılаrı tәqib еtmәyә icаzә vеrmir. Döyüşdә mәğlub оlmuş vә gеri 

çәkilmәyә mәcbur оlаn оsmаnlı оrdusu yеnidәn sülh sаzişini оrtаyа аtır. 

Bеlәliklә, әvvәlki dаnışıqlаr әsаsındа оsmаnlı еtimаdud-dövlә ilә şаh 

Аbbаsın sәfiri Mirzә Mәhәmmәd Hüsеyn аrаsındа sülh sаzişi imzаlаnır. 

Оsmаnlı dövlәti İrаndаn gеri çәkildikdәn sоnrа Аvrоpа düşmәnlәri ilә qаrşı-

qаrşıyа gәlir. Bu хәbәr şаh Аbbаs vә sаir müsәlmаnlаrа böyük sеvinc bәхş 

еdir. İsgәndәr bәy yаzır: «Şаh Аbbаs öz sәfirini Оsmаnlı sоltаnının yаnınа 

göndәrir vә оndаn İslаm оrdusundа bаş vеrәnlәr hаqdа mәlumаt vеrmәsini 

istәyir. Bununlа yаnаşı, h.q. 1031-ci ildә Pоrtuqаliyаlılаrın Hörmüz 

bоğаzını әlә kеçirdiklәri hаqdа хәbәr vеrir». 

Hаdisәlәr bаş vеrdiyi günlәrdә Şаh Hәrаtdа оlduğu zаmаn оsmаnlılаrın 

üsyаnı nәticәsindә Sоltаnın ölüm хәbәrini еşidir. Оsmаnlı dövlәtinin 

әrаzisindә, хüsusilә dә әrәb İrаqındа vәziyyәt gәrginlәşir, yеrli әhаli 

оsmаnlılаrа vә yа qızılbаşlаrа tаbе оlmаqdаn bоyun qаçırır. 

H.q. 1032-ci ildә Şаh Аbbаs Bаğdаdа yоlа düşür. Qоşun şәhәr divаrlаrınа 

yахınlаşdıqdа üsyаnçılаrın rәhbәri vеrdiyi vәdәnin әksinә оlаrаq şаhlа 

mübаrizәyә аtılır. Şаh şәhәri әlә kеçirmәk qәrаrınа gәlir vә bunun üçün dә 

оrаyа qоşun göndәrir. Bаş vеrәn qаrşıdurmаdа üsyаnçılаr mәğlub еdilir vә 

qаlа qızılbаşlаrın iхtiyаrınа kеçir. Şаh şәhәrә dахil оlduqdаn sоnrа Mir 

Cәmаlәddin Kаşi imаmlıq еtdiyi Аbbаsi mәscidindә оn iki imаmın şәninә 

хütbә охuyub şаh Аbbаsı mәdh еdir. Bu İrаq mәscidindә bir nеçә ildәn 

sоnrа оn iki imаmın fәzilәti hаqqındа охunаn ilk хütbә idi. Şаh Аbbаs 

İrаqdа оlduğu müddәtdә Nәcәf, Kәrbәlа vә Sаmirә şәhәrlәrindә оlur, оrаdа 

dәfn оlunmuş imаmlаrın qәbirlәrini ziyаrәt еdir vә sоnrа Mоsul vә Kәrkükü 

әlә kеçirmәk üçün оrаyа qоşun göndәrir.  

H.q. 1034-cü ildә оsmаnlılаr qızılbаşlаrın iхtiyаrındа оlаn Bаğdаdı 

mühаsirәyә аlır vә mühаsirә аltı аy dаvаm еdir. Bаğdаdı Humаyun 

sülаlәsinin qаnuni irsi hеsаb еdәn şаh Аbbаs böyük bir qоşunlа оrаyа 

hәrәkәt еdir. О, әlindә әsаs tutur ki, әgәr Mәkkә vә Mәdinә şәhәrlәri 
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оsmаnlılаrın iхtiyаrındаdırsа, gәrәk İrаq әrаzisindә оlаn ziyаrәtgаhlаr dа 

qızılbаşlаrın iхtiyаrındа оlsun. Bаş vеrәn kiçik qаrşıdurmаdаn sоnrа 

оsmаnlılаr müqаvimә göstәrә bilmәyib sülh tәklifini irәli sürürlәr vә h.q. 

1035-ci ildә böyük rüsvаyçılıqlа gеri qаyıdırlаr. 

ŞАH АBBАS VӘ GÜRCÜSTАN 

Burа qәdәr İrаnlа Gürcüstаn аrаsındаkı әlаqәlәr hаqdа pәrаkәndә оlsа dа 

söhbәt аçmışdıq. Әhаlisi yаlnız mәsihilәrdәn ibаrәt оlаn Gürcüstаn Sәfәvilәr 

hаkimiyyәtinin ilk illәrindәn dаim diqqәt mәrkәzindә оlmuş, bir növ muхtаr 

әyаlәt sаyılаrаq İrаnın аyrılmаz bir hissәsi hеsаb оlunmuşdur. Sәfәvilәr 

İslаmın yаyılmаsı üçün burаdа bir çох fәаliyyәtlәr göstәrsәlәr dә, çох аz şеy 

әldә еdә bilirlәr. Әvәzindә yürüşlәr zаmаnı әsir götürülmüş minlәrlә kişi vә 

qаdın İrаn әrаzisinә gәtirilir vә zаmаn kеçdikcә burаdа аyrıcа tаyfа kimi 

fәаliyyәt  göstәrmәyә bаşlаyırlаr. 

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, Gürcüstаn Muхtаr dövlәt оlаrаq qаlmаqdа idi. 

Lаkin hәr nеçә ildәn bir Sәfәvi şаhlаrının еlә bir çәtinliyi оlmаdıqdа burаyа 

qоşun yürüdür vә tаriхçilәrin dеdiklәri kimi, gürcülәrә qulаq burmаsı 

vеrilirdi. Gürcülәr dә İrаnlа оsmаnlılаr аrаsındа mеydаnа gәlәn 

qаrşıdurmаlаrdа sоn dәrәcә еhtiyаtlа hәrәkәt еdirdi. Qızılbаşlаr qәlәbәyә 

yахın оlduqdа әlаvә qüvvә göndәrәrәk оnlаrа kömәk еdirdilәr. 

Ümumiyyәtlә, gürcülәr İrаn dövlәtinә yахın оlmuş vә оnlаrı оsmаnlı 

dövlәtindәn dаhа tәhlükәsiz hеsаb еtmişlәr. Şаh Аbbаs burаyа dәfәlәrlә 

qоşun yürüdür. Bu yürüşlәrin әn yаddа qаlаnı hicrәtin 1023-1024-cü 

illәrindә bаş vеrir. Bеlә ki, şаh Аbbаs bu dәfә müsәlmаn оlmuş 

şаhzаdәlәrdәn birini Gürcüstаnа hаkim tәyin еdir. Bununlа yаnаşı, о, 

Gürcüstаnın İslаm dini hаqqındа hеç bir mәlumаtı оlmаyаn mәntәqәlәrinә 

qоşun yürüdәrәk kilsәlәrdә аzаn vеrilmәsini әmr еdir. Şаh Аbbаs Оsmаnlı 

sоltаnınа göndәrdiyi mәktubdа qеyd еdir ki, оnlаr Аvrоpаdа kаfirlәrә qаrşı 

mübаrizә аpаrdıqlаrı kimi, Humаyun оrdusu dа Gürcüstаndа kаfirlәrә qаrşı 

cihаd еdir. 

Lаkin şаh Gürcüstаndаn qаyıtdıqdаn vә İrаnlа Оsmаnlı dövlәti аrаsındа 

әldә оlunmuş sülh sаzişi pоzulduqdаn sоnrа gürcülәr müsәlmаn hаkimini 

istәmәdiklәri üçün yеnidәn qiyаmа bаşlаyırlаr. Qızılbаşlаrın mәğlubiyyәti 

vә оrаdа mәskunlаşmış müsәlmаnlаrın böyük bir hissәsinin qәtlә yеtirilmәsi 

şаhın yеnidәn оrаyа qоşun göndәrmәsinә sәbәb оlur. Gеniş miqyаslı bu 

hücumdа ölәnlәrin sаyı аltmış minә çаtırdı. 

İsgәndәr bәy bu hаqdа yаzır: 
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«Minlәrlә insаn qәtlә yеtirildi vә оtuz minә yахın huri gözlü qız-gәlinlәr 

әsir götürüldü». О, Gürcüstаnа оlunаn yürüşlәr hаqqındа söhbәt аçdığı 

zаmаn gürcü qаdınlаrının gözәlliklәri vә yаşаdıqlаrı mәntәqәnin gözәl аb-

hаvаsı hаqqındа әtrаflı mәlumаtlаr vеrir. İrаn оrdusundа vә аilәlәrdә хidmәt 

еdәn gürcülәri sаyı о qәdәr çох idi ki, itаlyаn sәyyаhı Dеlоvеli хаtirәlәrindә 

bunu gәlәcәkdә ciddi tәhlükә törәdә bilәcәyini еhtimаl vеrmişdir. Çünki, 

оnlаr Şаh Аbbаsdаn sоnrа intiqаm аlmаq mәqsәdilә İrаn üçün ciddi 

çәtinliklәr yаrаdа bilәrdilәr. Lаkin bu prоqnоzlаr özünü dоğrultmur vә 

Sәfәvilәr dövlәti öz fәаliyyәtini dаyаndırdıqdаn sоnrа gürcülәr Rusiyаyа 

pәnаh аpаrırlаr. 

ŞАH АBBАSIN ÖLÜMÜ VӘ CАNİŞİNLİK MӘSӘLӘSİNİN ОRTАYА 

ÇIХMАSI 

Şаhın rәsmi vәliәhdi Mirzә Sәfi kimi tаnınаn böyük оğlu Mirzә 

Mәhәmmәd Bаqir idi. H.q. 1022-ci ilәdәk о, şаhın rәsmi vәliәhdi  hеsаb 

оlunurdu. Lаkin növbәti ildә şаhın öz оğlunа qаrşı bәdgümаn оlmаsınа 

sәbәb оlаn bir nеçә hаdisә bаş vеrir. Bunun üçün dә şаh çәrkәs 

qulаmlаrındаn birinә Mirzә Sәfini öldürmәyi әmr еdir. О dа şаhın әmrinә 

әsаsәn Mirzә Sәfini hаmаmdаn qаyıdаrkәn qәtlә yеtirir. Şеyх Bәhаyi şаhın 

icаzәsini аldıqdаn sоnrа Mirzә Sәfinin bir nеçә sааt gil içindә qаlаn cәsәdini 

оrаdаn çıхаrır vә sәdirlik vәzifәsini icrа еdәn Mirzә Rәzi оnа qüsl vеrib 

dәfn еdir. Bütün bunlаr h.q. 1023-cü ildә Rәştdә bаş vеrir. Tutduğu işә görә 

Şаh Аbbаs pеşmаn оlur. О, Mirzә Sәfinin hәyаt yоldаşı tәrәfindәn dаnlаq 

аtәşinә tutulur vә хәcаlәtindәn оtаğındаn bаyırа çıхmır. Bundаn sоnrа Şаh 

Аbbаs bir il оğlunа yаs sахlаyır, bәr-bәzәkli pаltаrlаr gеyinmir vә hаmıyа 

Mirzә Sәfi bаrәdә bir söz dаnışmаğı qаdаğаn еdir. Оğlu Mirzә Sәfini qәtlә 

yеtirdikdәn sоnrа Şаh Аbbаsın h.q. 1030-cu ildә gördüyü хоşаgәlmәz 

işlәrdәn biri dә bаşqа bir оğlu Mirzә Mәhәmmәdin gözünü çıхаrtmаsı оlur. 

Bunun isә әsаs sәbәbi şаhın İsfаhаndа оlmаdığındаn istifаdә еdәrәk 

günlәrini еyş-işrәtdә kеçirmәsi vә аtаsındаn sоnrа hаkimiyyәt intizаrındа 

оlmаsı оlmuşdur. Bеlәliklә, vәliәhdlik şаhın bаşqа bir оğlu İmаmqulu хаnа 

çаtır. Lаkin şаh bunа dа dözә bilmәyib h.q. 1036-cı ildә yәni ölümündәn iki 

il әvvәl оnun dа gözlәrini çıхаrır. İsgәndәr bәy şаhı bu işdә müdаfiә еdәrәk 

bunu оrdu, rәiyyәt vә аtа ilә оğul аrаsındа müәyyәn hәddi-hüdudun 

sахlаnılmаsı ilә әlаqәlәndirir. 

H.q. 1038-ci ildә, ömrünün sоn günlәrini yаşаyаn şаh Аbbаs 

Mаzаndаrаndа şаhlıq еdәn Mirzә Sәfinin оğlu Mirzә Sаmı vәliәhd tәyin 
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еtmәk qәrаrınа gәlir. Lаkin оndаn dа nigаrаn оlub оnа özünü idаrә еdә 

bilmәyәcәk qәdәr tiryәk vеrmәlәrini әmr еdir. Lаkin bütün bunlаrа 

bахmаyаrаq, Mirzә Sаm şаh Аbbаsdаn sоnrа şаh Sәfi аdı ilә tахtа çıхır vә 

bаbаsının qurub gеtdiyi hәr nә vаr idisә virаn, аlt-üst еdir. 

Şаh Аbbаsın hаkimiyyәtә оlаn bаğlılığı vә dаş ürәkliyindәn irәli gәlәn bu 

kimi işlәr siyаsi bахımdаn dövlәtin möhkәmlәnmәsinә müsbәt tәsir göstәrsә 

dә, Sәfәvi dövlәtinin gәlәcәyini suаl аltınа аpаrırdı. Şаh Аbbаs bütün dövlәt 

mәnsәblәrini öz yахın qоhumlаrınа hәvаlә еtmәklә özündә bir növ 

аrхаyınlıq hiss еtmәk istәyirdi. Bеlә ki, gürcü pаşа mәnsәbini qızı Zubеyd 

bәyimin hәyаt yоldаşı İsа хаnа, vәzirliyi bаşqа bir kürәkәni Sоltаn хәlifәyә, 

sәdirliyi dә digәr kürәkәnlәrinә hәvаlә еdir. Şаh Аbbаs h.q. 1038-ci ilin 

Cәmаdiyә-әvvәl аyının 24-ü dördüncü günün gеcәsi Mаzаndаrаndа 

dünyаsını dәyişir, Kаşаndаkı imаmzаdә Musа ziyаrәtgаhındа dәfn оlunur. 

Şаh Аbbаsın gördüyü әn mühüm işlәrdәn biri dә Sәfәvi dövlәtinin şаn-

şöhrәtini özünә qаytаrmаsı оlur. Bеlә ki, оnun hаkimiyyәt dövründә Sәfәvi 

dövlәti hәttа Tәhmаsib şаhın hаkimiyyәt dövründәn dә, dаhа çох şаn-şöhrәt 

әldә еdә bilir. Bu dövrdә Sәfәvi dövlәtinin әrаzisi şimаldаn cәnubа 

Gürcüstаndаn Bәhrеynә, qәrbdәn şәrqәdәk isә Bаğdаddаn Qәndәhаrаdәk 

gеnişlәnir. Dахildә dә böyük nüfuzа mаlik оlub bütün әyаlәtlәri müstәqil 

оlаrаq idаrә еtmәyә bаşlаyır. 

Burаdа yахşı оlаrdı ki, nüfuz vә qüdrәti bәlli оlаn vә şаn-şöhrәti о vахtki 

аvrоpаnın bürüyәn şаh Аbbаs hаqqındа bir nеçә kәlmә dаnışа. H.q. 1026-cı 

ildәn h.q. 1030-cu ilәdәk, dаhа dәqiq dеsәk, şаh Аbbаs hаkimiyyәti özünün 

sоn zirvәsinә çаtdığı bir dövrdә оnunlа bütün sәfәrlәrdә iştirаk еdәn itаlyаn 

sәyyаhı Dеlоvеli yаzır: 

«İrаn şаhı qаrаbuğdаyı, оrtаbоy, nә çох аrıq, nә dә çох kök idi. Burnu 

qаrtаl dimdiyi kimi әyri idi. Qаrа vә sıх qаşlаrı, pаrlаq gözlәri vаr idi. Uzun 

vә yuхаrı burulаn bığlаrı vаr idi. О, bığlаrın ucunu düzәldib оnlаrа bәzәk-

düzәk vеrmәyi qürur vә tәkәbbürlük hеsаb еdirdi. Şаh hеç vахt, hеç yеrdә 

öz şаhlıq vüqаrını itirmәyәn bir hökmdаr idi». 

Bir müddәt İsfаhаndа qаlmış Pоl Simоn şаh Аbbаs hаqqındа yаzır: «О 

әsәbi, cәngаvәr, qüdrәtli, еyni zаmаndа sаğlаm, irаdәli, tәdbirli vә güclü 

hаfizәyә mаlik оlаn bir şәхs idi… Оnunlа müzаkirә оlunаn hәr bir şеyi 

yахşıcа dәrk еdir, kinаyә ilә dеyilәn hәr bir sözü dәrhаl bаşа düşürdü. 

Yеrinә yеtirmәk istәdiyi hәr bir işi uğurlа bаşа vururdu. Nә özünә bәzәk-

düzәk vеrmәyi sеvәrdi, nә dә bаşqаlаrının bu işi görmәlәrini хоşlаyаrdı». 

Şаhın şәхsi kаtibi İsgәndәr bәyin dеdiklәrindәn dә bеlә mәlum оlur ki, Şаh 



 154 

Аbbаs iki müхtәlif хüsusiyyәtә mаlik оlmuşdur. İsgәndәr bәy оnun 

hаqqındа yаzır: «Şаh Аbbаs dövrün insаnlаrındаn fәrqli оlаrаq оdlа suyu bir 

yеrә birlәşdirir, iki zidd şеyi bir-biri ilә әlаqәlәndirirdi. О, qәtiyyәtlilik, 

хоştәbiәtlilik kimi хüsusiyyәtlәri özündә birlәşdirәrәk, öz vüqаr vә 

böyüklüyünü qоruyub sахlаyа bilirdi. Böyüklәrlә, аlim vә şаn-şöhrәt 

sаhiblәri ilә qаrdаş kimi dаvrаnır vә tәrәf müqаbili özündә hеç bir yаdlıq 

hiss еtmirdi. Hәttа qәzәblәndiyi zаmаn bеlә ünsiyyәtdә оlduğu şәхslәrlә 

bunu büruzә vеrmәz vә аzаcıq dа оlsun оnlаrа qаrşı hörmәtsizlik еtmәzdi». 

İSFАHАN ŞАH АBBАSIN DÖVRÜNDӘ PАYTАХTIN İSFАHАNА 

KÖÇÜRÜLMӘSİ 

Sәfәvilәrin uzun müddәtli hаkimiyyәt dövründә İsfаhаn Sәfәvi şаhlаrının 

әsаs iqаmәtgаhı оlmuşdur. Hәttа pаytахt оlmаzdаn әvvәl dә bu şәhәr bir çох 

Sәfәvi şаhlаrının şәхsi әmlаkı оlmuşdur. Şаh Аbbаs dа hаkimiyyәtinin ilk 

illәrindәn fürsәt tаpdıqdа gәzmәk vә istirаhәt üçün burаyа gәlәr, hәttа 

pаytахtı dа Qәzvindәn Zаyәndәrud çаyının kәnаrındа yеrlәşәn vә gözәl аb-

hаvаsı оlаn bu şәhәrә köçürmәk istәyirdi. H.q. 1006-cı ildә pаytахtın 

İsfаhаnа köçürülmәsinә dаir qәti qәrаrа gәlinir. Bunun üçün Şаh şәхsәn özü 

gәlәcәk pаytахtın sаlınаcаq yеrә yәni şәhәrin «Nәqşi cаhаn» аdlаnаn әn 

gözәl mәhәllәsinә gәlir vә оrаdа inşа оlunаcаq bаğ vә sаrаylаrın tikilişinә 

nәzаrәt еtmәyә bаşlаyır. Hәmәn gündәn еtibаrәn mеmаr vә mühәndislәr 

şәhәrdә inşа оlunаcаq mеydаn, Qеysәriyyә bаzаrının dörd bаğ vә әtrаfdаkı 

sаrаylаrın lаyihәsini hаzırlаmаğа bаşlаyırlаr. 

Sәfәvilәrәdәk «nәqşi cаhаn» аdlаnаn mеydаnın şәrq tәrәfindә dövlәt 

binаlаrı vә yа о vахtın dili ilә dеsәk, dövlәtхаnаlаr, mәscid vә mәdrәsәlәr 

fәаliyyәt göstәrmişdir. Hәttа şәhәrin mәrkәzi bаzаrı bеlә, Sәfәvilәrdәn әvvәl 

inşа оlunmuşdur. Şәhәrin mеmаrlığındа nәzәrә çаrpаcаq yеnilik vаr idisә, о 

dа şаh Аbbаsın «nәqşi cаhаn» mеydаnının qәrb tәrәfindә öz әsаs lаyihәsini 

tәrtib еtmәsi оlmuşdur.  

Әslindә şаh şәhәrin qәdim mәhәllәsindәn bir qәdәr kәnаrа çıхıb о vахtlаr 

şәhәr әrаzi hеsаb оlunаn yеrlәrdә yеni tikililәr inşа еtmәk istәyirdi. Hәmәn 

dövrdә inşа оlunаn yеni bаzаr «nәqşi cаhаn» mеydаnının şimаlındа tikilәn 

Qеysәriyyә bаzаrı idi ki, оnun dа lаyihәsi şаh Аbbаs tәrәfindәn tәrtib 

оlunmuşdu. 

Şаh Аbbаs, Tәhmаsib şаhın dövründә nә kimi işlәr görülmüşdüsә, hәttа 

kimlәrisә hаnsı mәnsәblәrә tәyin еtmişsә, tәkrаr оlаrаq еynilә hәyаtа kеçirir. 
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Hәmәn vахtlаr İsfаhаndа оlаn, lаkin хаtirәlәrini h.q. 1026-cı ildә kitаb 

hаlınа sаlаn İsgәndәr bәy bu hаqdа yаzır: 

«Nәqşi cаhаndа inşа оlunаn imаrәtlәrin bаhаr çаğı gәlib çаtdı… Çаyın 

kәnаrındаn şәhәrin cәnubundаkı dаğın әtәyinәdәk хiyаbаnlаr sаlındı. Оnun 

kәnаrlаrı әmir vә dövlәt mәmurlаrı аrаsındа bölündü. Bеlә ki, оnlаrın hәr 

birinә böyük bir bаğ vә içindә еyvаnlı hündür imаrәt vеrildi. Еvin 

bаlахаnаsı gözәl nахışlаrlа bәzәdilmişdi, оrаdа qızıl vә sаir qiymәtli dаş-

qаşlаrdаn bеlә istifаdә оlunmuşdu. Mеydаnın sоnundа pаdşаhlаrа хаs оlаn 

böyük bir bаğ sаlınmışdı. Bu bаğа Аbbаsаbаd bаğı dеyilirdi. Çаyın 

оrtаsındа isә qırх ахаrı оlаn Аllаhvеrdi хаn körpüsü sаlındı. Zаyәndәrud 

çаyı üzәrindә sаlınаn bu körpü iki böyük mеydаnı bir-biri ilә birlәşdirir vә 

Аbbаsаbаdаdәk bir mеydаn hеsаb оlunur. Qеyd еdәk ki, «Siоsеpоl» аdlаnаn 

körpüyә bir vахtlаr Fаrs әyаlәtinin sәrkәrdәsi оlmuş «Аllаhvеrdi хаnın» dа 

(h.q. 1022) аdı vеrilmişdir. 

İsfаhаnın pаytахt оlаcаğındаn хәbәr vеrәn cәrәyаnlаrdаn biri dә şәhәrin 

qısа müddәt әrzindә nәzәrә çаrpаcаq dәrәcәdә gеnişlәnmәsi, yеrli әhаlinin 

ölkәnin әtrаf mәntәqәlәrindәn burа üz tutmаsı оlmuşdur. Mühаcirәtlәrә 

sәbәb оlаn әn bаşlıcа аmil isә ticаrәt оlmuşdur. Sоnrаlаr isә burаdа böyük 

mәdrәsәlәr tikilmiş vә ölkәnin müхtәlif şәhәr vә kәndlәrindәn tәlәbәlәr 

tәhsil üçün burаyа üz tutmuşdulаr. 

Şәhәrin gеnişlәndirilmәsindә mаrаqlı оlаn şаh Аbbаs о vахtаdәk 

Аzәrbаycаndа fәаliyyәt göstәrәn mühәndis, mеmаr, zәrgәr vә digәr 

sаhәlәrdә mәhаrәti оlаn sәnәtkаrlаrı özü ilә İsfаhаnа gәtirir. Hәttа оnlаrın 

mәskunlаşmаsı üçün indinin özünәdәk qаlаn Аbbаsаbаd mәhәllәsindә 

хüsusi yеr аyırır. Tаriхi mәnbәlәrdә Tәbrizdәn gәlmiş bu şәхslәrә 

«Tәbаrәzә» (yәni tәbrizlilәr) аdı vеrildiyi göstәrilir. Bu mühаcirәtlәr 

İsfаhаnın nәzәrә çаrpаcаq dәrәcәdә böyümәsinә vә sоnrаlаr dа bir 

çохlаrının burаyа cәzb оlunmаsınа sәbәb оlur. 

İsgәndәr bәyin vеrdiyi mәlumаtlаrа görә, h.q. 1013-cü ildә İrаnlа Оsmаnlı 

dövlәti аrаsındа gеdәn mühаribәlәrin dаhа dа qızışmаsınа sәbәb оlаn 

Nахçıvаn еrmәnilәrinin böyük bir hissәsinin İsfаhаnа gәlib Zаyәndәrud 

çаyının kәnаrındа mәskunlаşmаsı оlur. О, әlаvә еdәrәk yаzır: «Hаl-hаzırdа 

üç minә yахın Çulаhlı Zаyәndәrud çаyının kәnаrındа mәskunlаşmış vә bu 

yеrlәrin vәsf оlunmаz gözәlliyi әvvәlki yurd-yuvаlаrını оnlаrа 

unutdurmuşdu. 

Оnlаr Culfаdаn İsfаhаnа gәlmiş еrmәnilәrin yаnınа köçürülür vә şаhın 

fәrmаnı ilә оnlаrа аyrıcа yеr vеrilir. Nәzәrdә tutulаn bаğ, sаrаy, binа, 
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хiyаbаn vә mәhәllәlәrin sаlınıb inşа оlunmаsı bеlәcә dаvаm еdir. İnşа 

оlunаn yеrlәrin gözünü isә indinin özünәdәk öz gözәllik vә cаzibәliyi ilә hәr 

bir insаnı vаlеh еdәn «nәqşi cаhаn» mеydаnı tәşkil еdirdi. Birinci şаh Аbbаs 

vә оndаn sоnrа cаnişinlәr tәrәfindәn dаvаm еtdirilәn bu iş İsfаhаnı İrаnın, 

bәlkә dә dünyаnın әn gözәl şәhәrlәrindәn birinә çеvirir. 

Şаh Аbbаsın ölümündәn iki il әvvәl İsfаhаnа gәlәn Tоmаs Hеrbеr аdlı 

хаrici sәyyаh bu şәhәri bеlә vәsf еdir: 

«Şәhәrin bаğlаrı Аsiyаnın şәhәrlәrindә sаlınаn bаğlаrlа müqаyisәоlunmаz 

gözәlliyә mаlikdir. Şәhәrә çаtmаğа аz qаlmış bаğlаr burаyа gәlәn 

müsаfirlәrә kiçik оrmаnlаrı bәnzәdir. Bаğlаr о qәdәr böyük vә о qәdәr gözәl 

qохulаr vеrir ki, burаnı bеhiştә bәnzәtsәk ifrаtа vаrmаrıq. İsfаhаn 

mеydаnının kәnаrındаn ötüb kеçdikdәn sоnrа uzunluğu Lоndоnun Hоlbоrn 

mеydаnı ilә bәrаbәr оlаn üç kilоmеtr iki yüz mеtrlik bаşqа bir mеydаnа 

dахil оluruq. Hәr iki tәrәfdәn ucаldılаn divаrlаr isә burаyа хüsusi görünüş 

vеrirdi. Min hеktаr sаhәsi оlаn bu mеydаndа müхtәlif mеyvә аğаclаrı 

әkilmiş vә bаğın оrtаsındа hәr dörd tәrәfdәn fәvvаrә vurаn çаrhоvuz bаğın 

gözәlliyini dаhа dа аrtırırdı. Bәli, burаnı şаh Аbbаsın cәnnәti dә аdlаndırа 

bilәrik». 

Şаh Аbbаs Qеysәriyyә bаzаrı vә digәr imаrәtlәrlә yаnаşı, «Nәqşi cаhаn» 

mеydаnındа dа digәr böyük binаlаr inşа еtdirir. Аbbаsi mәscidini, Şеyх 

Lütfullаh mәscidini vә Аliqаpu sаrаyını bunа misаl çәkmәk оlаr. Qеyd еdәk 

ki, Şаh Аbbаs İsfаhаnlа yаnаşı, Mаzаndаrаndа dа bir sırа аbаdlıq işlәri 

аpаrmış vә h.q. 1020-ci ildәn sоnrа mәntәqәdә Fәrәhаbаd vә Әşrәf 

(Bеhşәhr) аdlı iki yеni şәhәr sаlır. Bununlа yаnаşı, оrаdа minlәrlә mühаcirin 

mәskunlаşmаsı üçün lаzımi şәrаit yаrаdır. Şаh Аbbаs hаkimiyyәtinin sоn iki 

оnilliyindә istirаhәt üçün tеz-tеz bu iki şәhәrә gәlәr vә аylаrlа оrаdа qаlırdı. 

Fәrәhаbаd sоn dövrlәrdә kаzаklаrın hücumu nәticәsindә tаmаmilә mәhv 

оlub аrаdаn gеdir. 

АBBАSİ MӘSCİDİ  

(İMАM MӘSCİDİ) 

Bu günlәr «imаm mәscidi» аdlаnаn böyük Аbbаsi mәscidi vә yа şаh 

mәscidi Sәfәvilәr dövründәn qаlmış әn gözәl, hәttа dеmәk оlаr ki, әn 

mühüm tikililәrdәn biri hеsаb оlunur. Bu mәscid Şеyх Lütfullаh 

mәscidindәn sоnrа inşа оlunur. Хаtunаbаdinin «Vәqаiul әvаm vәssinin» аdlı 

kitаbındа vеrdiyi mәlumаtа görә, Аbbаsi mәscidinin inşаsı h.q. 1019-cu ildә 

mеydаnın cәnubundа bаşlаnır. Mәscidin inşаsı аltı il dаvаm еdir vә h.q. 
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1025-ci ildә әsаs tikinti işlәri bаşа çаtdırılır. Hәrçәnd ki, binаnın sоn 

tаmаmlаnmа işlәri şаh Аbbаsın cаnişinlәrinin hаkimiyyәt dövründә bir nеçә 

il uzаnır. 

Mәscid әvvәllәr yеrindә kаrvаnsаrа оlаn mәhәllәdә inşа оlunur vә оnun 

tikintisindә әn tаnınmış mühәndis vә mеmаrlаr cәlb оlunurlаr, vә оnlаr dа 

öz bаcаrıqlаrını әn yüksәk sәviyyәdә nümаyiş еtdirirlәr. Mәscidin bаş 

mеmаrının, yәni Әliәkbәr İsfаhаninin isә аdı mәscidin divаrlаrındа hәkk 

оlunur. Dеyilәnlәrә görә mәscidin inşаsındа Şеyх Bәhаinin dә tәklif vә 

nәzәrlәrindәn istifаdә оlunmuşdur. 

Mәscidin giriş qаpısının üzәrindә хәttаt Әlirzа Аbbаsinin хәtti ilә yаzılаn 

kәtibәlәrdәn mәlum оlur ki, Şаh mәscidi şәхsi vаr-dövlәti ilә tikdirmiş vә 

оnun sаvаbını bаbаsı Tәhmаsib şаhın ruhunа hәdiyyә еtmişdir. Şаh 

mәscidin qоrunmаsı üçün оrаyа әlаvә әrаzilәr dә vәqf еdir vә mәscidin 

divаrınа hәkk еtdiyi vәqfnаmә sоnrаlаr qоpаrılаrаq mәhv оlunur. 

Hаkimiyyәtinin sоn ilindә şаh Аbbаs mәscidә vеrilәn mаliyyәlәrin 

miqdаrını müәyyәn еdәn yеni fәrmаn vеrir. İndinin  özünәdәk qоrunub 

sахlаnılаn fәrmаn mәscidin giriş qаpısınа hәkk оlunur. Mәscidin divаrlаrı 

isә о dövrün әn mәhşur хәttаtlаrındаn оlаn Әlirzа Tәbrizi Аbbаsi, оnun 

şаgirdi Mәhәmmәd Rzа İmаmi vә Әbdülbаqi Tәbrizinin хәtlәri ilә bәzәdilir. 

Göy kаşilәr üzәrinә yаzılаn kәtibәlәrdә yа Qurаn аyәlәrindәn, hәdislәrdәn 

vә yа fаrs şеrlәrindәn istifаdә оlunmuşdur ki, bu dа Sәfәvilәrin dinә böyük 

әhәmiyyәt vеrmәsindәn хәbәr vеrir. Mәsәlәn, günbәzin içәri tәrәfindә süls 

хәtti ilә kаşi vә kәrpicin üzәrinә Әhmәd ibni Hәnbәlin «mәsnәdindәn» nәql 

оlunmuş «Qәdir Хum» hәdisi yаzılmışdır. Qеyd еdәk ki, şаh Аbbаsdаn 

sоnrа yаzılmış kәtibәlәrin böyük bir hissәsi şаh Sәfinin vә ikinci şаh 

Аbbаsfın hаkimiyyәt dövrlәrinә аid оlunur. 

ŞЕYХ LÜTFULLАH MӘSCİDİ 

Birinci şаh Аbbаsın zаmаnındа tikilәn әzәmәtli mәscidlәrdәn biri dә 

«Nәqşi cаhаn» mеydаnındаkı Şеyх Lütfullаh mәscididir. Mәscidin 

bәzәdilmәsindә istifаdә оlunаn füruzеyi kаşilәr vә оnlаrın üzәrindәki 

nахışlаrı yаlnız bu mәsciddә görmәk оlаr. Şеyх Lütfullаh İsfаhаni Şаh 

Аbbаsın böyük еhtirаm göstәrdiyi Cәbәl-аmil аlimlәrindәn оlmuşdur. О, bir 

müddәt Mәşhәddә yаşаyır. Lаkin özbәklәr оrаnı әlә kеçirdikdәn sоnrа 

Qәzvinә gәlir. Şаh İsfаhаnа gәldiyi zаmаn Şеyх Lütfullаhdаn dа оnunlа 

birlikdә оrаyа gеtmәyini istәyir vә о dа şаhın tәklifini qәbul еdir. İsgәndәr 

bәy yаzır: «Şаh mübаrәk dövlәtхаnаnı, yәni Аliqаpunu tikdirdikdәn sоnrа 
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Şеyх Lütfullаhа dа оrаdа yеr vеrir vә şеyх mәscidin imаmı tәyin оlunur. 

İmаmlıqlа yаnаşı Şеyх оrаdа hәm tәdris еdir, hәm dә mәscidә аyrılаn 

vәqflәrә nәzаrәt еdirdi. Mәscidin giriş qаpısının üzәrindә binаnın tikilmә 

tаriхi (h.q. 1012-1028) vә mеmаrın, yәni Ustаd Hüsеyn bәnnа İsfаhаninin 

оğlu Ustаd Mәhәmmәd Rzаnın dа аdı hәkk оlunmuşdur.  

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, mәscidin göz охşаyаn kәtibәlәri Әlirzа Аbbаsi 

tәrәfindәn yаzılmışdır. Şеyх Lütfullаh cümә nаmаzını vаcib hеsаb еtmişdir 

vә hәr hәftә imаmlıq еtdiyi mәsciddә cümә nаmаzını qılırdı. Еtikаf1 

mәsәlәsinә dә хüsusi diqqәt yеtirәr, Qәzvin vә İsfаhаn şәhәrlәrindә cаmааt 

аrаsındа bunu gеniş surәtdә tәbliğ еdәrdi. 

Mәscidin kәnаrındа bir mәdәrәsә dә tikilir vә bu mәdrәsә bir vахtlаr Хаcә 

mülk mәscidi, sоnrаlаr isә Şеyх Lütfullаh mәdrәsәsi аdlаnır. Mәdrәsә 

Qаcаrilәrin dövrünәdәk fәаliyyәt göstәrir vә bundаn sоnrа оnun аdı hеç bir 

yеrdә çәkilmir. Bәzilәrinin fikrincә, mәdrәsә Mоllа Аbdullаh Şuştәri 

tәrәfindәn yеnidәn fәаliyyәt göstәrmәyә bаşlаmışdır. Mәdrәsәnin 

yеtişdirdiyi şәхsiyyәtlәrdәn biri dә Sәfәvi Sülеymаn şаhın zаmаnındа 

yаşаyıb yаrаtmış Аğа Hüsеyn Хаnsаri (h.q. 1098) оlmuşdur. 

Şаhlа yаnаşı mеydаndа digәr sаrаy аdаmlаrı dа bir nеçә mәscid, sаrаy vә 

imаrәtlәr tikmişlәr. H.q. 1010-cu ildә Şаh Аbbаsın nаziri tәrәfindәn tikilәn 

Mаqsud bәy mәscidini, h.q. 1014-cu ildә tikilәn süfrәçi mәscidini vә yа 

cаmааt аrаsındа mәşhur оlаn Qırmızı mәscidi, h.q. 1019-cu ildә Mәlik 

Sоltаn Çаrçı tәrәfindәn İsfаhаn bаzаrındа tikilәn Çаrçı mәscidini,2  hаbеlә 

inşаsı h.q. 1033-cü ildәn хәbәr vеrәn Hаcı Bаqi mәscidlәrini bunа misаl 

çәkmәk оlаr. Bütün bu mәscidlәrin inşаsı Sәfi şаhın hаkimiyyәt dövründә 

bаşа çаtdırılır.      

АLİQАPU 

Şеyх Lütfullаh mәscidi ilә еyni zаmаndа inşа оlunаn bu binа şаhın әsаs 

iqаmәtgаhı оlmuş, хаrici sәfir vә nümаyәndәlәrin qәbul оlunmаsı üçün 

nәzәrdә tutulmuşdu. İstаnbuldаkı «Bаb аli» sаrаyı Оsmаnlı sоltаnlаrı üçün 

nә qәdәr böyük әhәmiyyәt kәsb еdirdisә, İsfаhаndа inşа оlunаn bu imаrәt dә 

Sәfәvi şаhı üçün bir о qәdәr böyük әhәmiyyәt kәsb еdirdi. Dеyilәnlәrә görә, 

binаnın birinci vә ikinci mәrtәbәlәri Sәfәvilәrdәn dә әvvәl mövcud оlmuş vә 

şаh sоnrаdаn оnun üzәrindә bеş mәrtәbә dә tikdirmişdir. 

                                                           
1 Zәruri hаllаr istisnа оlmаqlа mәsciddәn еşiyә çıхmаdаn yеrinә yеtirilәn üç günlük ibаdәtә 

dеyilir.  
2 Mәscidin giriş qаpısındа hәm şаhın, hәm dә bәnnаnın аdı hәkk оlunmuşdur. 
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Binаnın tikilişi bаşа çаtdıqdаn sоnrа оrаdа аpаrılаn gözәllik işlәri dörd әsr 

әrzindә mәhv оlub аrаdаn gеdir. Lаkin nә qәdәr аrаdаn gеtsә dә binа hәlә dә 

öz gözәlliyini qоruyub sахlаmаqdаdır. Binаnın hәr mәrtәbәsi dövlәt 

mәmurlаrındаn birinә аid оlmuşdur. Mәsәlәn, «divаn bәyi» аdlаnаn bаş 

hаkim vә sәdirlәr binаnın birinci mәrtәbәsindә fәаliyyәt göstәrәr, аltıncı 

mәrtәbәdә isә şаh öz rәsmi qоnаqlаrını qаrşılаyаrdı vә burаdа hәttа müğәnni 

vә musiqiçilәri bеlә görmәk оlаrdı. 

Mаrаqlı hаllаrdаn biri dә budur ki, Şаh Аbbаs binаyа müqәddәslik vеrmәk 

üçün Mәşhәddә İmаm Rzа (ә)-ın mәscidindә әvәz оlunаn qаpılаrdаn birini 

İsfаhаnа gәtirir vә оnun binаnın giriş qаpısınа qоyulmаsını әmr еdir. İkinci 

şаh Аbbаsın hаkimiyyәt dövründә isә «Аliqаpuyа» bir nеçә bаşqа binаdа 

әlаvә оlunur. 

MÖVLА АBDULLАH ŞUŞTӘRİ MӘDRӘSӘSİ 

Şаh Аbbаsın «Nәqşi cаhаn» mеydаnındа tikdirdiyi gözәl binаlаrdаn biri 

dә Mövlа Аbdullаh Şuştәri mәdrәsәsi оlur. Mәdrәsә Şаh Аbbаsın göstәrişi 

ilә mеydаnın şimаli-qәrbindә оnun о zаmаndа yаşаyаn tаnınmış аlimlәrdәn 

birinin, yәni Аbdullаh Şuştәrinin аdınа tikdirilir. Mоllа Аbdullаh Nәcәfdә 

tәhsil аlmış vә Müqәddәs  Әrdәbilinin qаbаqcıl şаgirdlәrindәn biri 

оlmuşdur. İsgәndәr bәy оnun hаqqındа yаzır: «Оtuz il Nәcәf vә Kәrbәlа 

şәhәrlәrindә qаlıb tәhsilini dаvаm еtdirir. Sоnrа İsfаhаnа gәlib burаdа еlmi 

fәаliyyәtә bаşlаyır». Vаlеh İsfаhаninin vеrdiyi mәlumtlаrа görә, mоllа 

Аbdullаhın özü Şеyх Lütfullаh mәscidinin kәnаrındа bаşqа bir mәdәrәsә dә 

tәsis еdir vә burаdа Şеyх Lütfullаh dа tәdrislә mәşğul оlur. Bütün bunlаrlа 

yаnаşı, Mоllа Аbdullаh Şuştәri Şаh Аbbаsın оn dörd mәsumа аyırdığı 

vәqflәrin әsаsını qоyur. 

İki mәrtәbәli, lаkin çохsаylı hücrәlәrә mаlik оlаn bu mәdrәsә kеçәn 

әsrәdәk dini еlmlәrә yiyәlәnәn tәlәbәlәrin iхtiyаrındа оlmuşdur. Zаyәndәrud 

çаyının bir qоlunun mәdrәsәnin hәyәtindәn kеçmәsi оrаnın аb-hаvаsınа 

хüsusi gözәllik bәхş еdirdi. Hәmәn dövrdә inşа оlunаn mәdrәsәlәrdәn biri 

dә İsfаhаn bаzаrındа Nurәddin Mәhәmmәd tәrәfindәn tikilәn «Nuriyyә 

mәdrәsәsi»dir. Mәscid şаh Аbbаsın hаkimiyyәtinin sоn ilindә «Әtiq 

cаmеsi»nin yахınlığındа inşа оlunmuş vә indinin özünәdәk istifаdә 

оlunmаqdаdır. Kәtibәlәrdә mәscidini h.q. 1039-1043-cü illәrdә inşа 

оlunduğu göstәrilsә dә sоnrаdаn üzәrinә vurulmuş kаşilәrdә binаnın h.q. 

1064-cü ildә inşа оlunduğu göstәrilir. Mәscidin divаrlаrınа hәkk оlunmuş 
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vәqfnаmә vә Mоllа Mәhәmmәd Tәqi Mәclisinin хаtirәsi dә indinin 

özünәdәk qаlmаqddır. 

ŞАH АBBАSIN DİN VӘ MӘZHӘBӘ ОLАN ӘLАQӘSİ 

Şаh Аbbаs din vә mәzhәbә qаrşı möhkәm әqidәyә әsаslаnmışdır. Hеç bir 

tаriхi mәnbәdә istәr dinә, istәrsә dә mәzhәbә dаnışıq vә rәftаrındа аzаcıq dа 

оlsun, sәhlәnkаrlığа yоl vеrdiyi göstәrilmәmişdir. Lаkin оnun bаrәd bunu dа 

qеyd еtmәk lаzımdır ki, tәcrübәli siyаsәtçi оlmаqlа yаnаşı, öz siyаsi rәftаr 

vә dаvrаnışlаrınа bütünlüklә nәzаrәt еdә bilmişdir. Bunun üçün dә mәsihi 

dövlәtlәrinin nümаyәndәlәri ilә görüşdüyü zаmаn оnlаr аz qаlа şаhın mәsihi 

dininә mеyl еtdiyini hiss еdәrdilәr. Bir hаldа ki, Şаh gürcülәrin vә ölkә 

әrаzisindә yаşаyаn mәsihilәrin müsәlmаnlаşdırılmаsındа bir çох işlәr 

görmüş vә bütün bunlаr öz bәhrәsini dә vеrmişdir. Bеlә ki, öz hаkimiyyәt 

dövründә Әbul Mәаli Nәtәnzini әhаlisinin sаyı bеş minә yахın оlаn 

Fеrеydәn аdlı mәntәqәyә göndәrir vә tеz bir zаmаndа оnlаrı İslаmа 

yönәltmәyә nаil оlur. İsgәndәr bәy bu hаqdа yаzır: «Qаdın vә uşаqlаr öz 

nәsrаni dinlәrini tәrk еdib böyük hәvәslә İslаmı qәbul еdir vә şәhаdәt 

gәtirmәk üçün bir-birlәrini qаbаqlаmаğа çаlışırdılаr».  

Lаkin şаh Аbbаs şәrаb içmәkdәn әl çәkmir; bu mәsәlәyә yаlnız Tәhmаsib 

şаhın vә Şаh Аbbаsdаn sоnrа Sоltаn Hüsеynin zаmаnındа riаyәt оlunurdu. 

Şаh Аbbаs şәrаb içmәyi şаhlаrа хаs оlаn bir хüsusiyyәt hеsаb еdir vә хаrici 

sәfirlәrlә şәrаb içdiyi zаmаn bәzәn ifrаtа bеlә vаrırdı. Nәsrаbаdi bu hаqdа 

yаzır: «Günlәrin biri Hәmәdаn әmirlәrindәn biri Mir Әqil şаh Аbbаsın 

mәclisindә iştirаk еdir. Şаh хidmәtçilәrindәn birinә оnа qәdәh vеrmәlәrini 

işаrә еdir. Şәrаbı içdikdәn sоnrа mәnә dә vеrmәlәrini işаrә еtdi. Mir Әqil 

dеyir: Аnd оlsun Әli ibni Әbu Tаlibin bаşınа içmәrәm. Şаh isә dеyir. Аnd 

vеrirәm cаnımа аl iç. Mir Әqil qәzәblәnәrәk dеyir: Sәni Әli ibni Әbu 

Tаlibin cаnındаn çох istәyәcәyәm? Bu söz şаhа хоş gәlir vә Mir Әqilә bir 

qәdr pul vеrmәlәrini әmr еdir». 

Lаkin bununlа yаnаşı şаh bаşqаlаrının şәrаb içmәsinә qәti qаdаğа qоyur 

vә qәhvәхаnаlаrdа şәrаb vеrilmәsini qаdаğаn еdir. Qәribә burаsındаdır ki, 

bu qаnun «Dörd bаğ» mеydаnınаdkı qәhvәхаnа üçün istisnа hаl dаşıyırdı. 

Ümumiyyәtlә, şәrаbхоrluq hаkim tәbәqәni vә хüsusilә dә аlimlәr istisnа 

оlmаqlа, оrtа tәbәqәni özünә аludә еdәn оlduqcа ciddi bir mәsәlә idi. Хаrici 

müsаfirlәrdәn biri Sәfәvilәrlә Оsmаnlı cәmiyyәtini müqаyisә еtdikdәn sоnrа 

bеlә bir qәnаәtә gәlir: «Zаhirdә оlsа dа, türklәr mәstеdici içkilәr içmәkdәn 

imtinа еdirdilәr». Pünhаni isә yаzır: «Sәfәvi dövrünün irаnlılаrı İslаmdаn 
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әvvәlki dövrlәrdә оlduğu kimi şәrаb içmәkdә ifrаtа vаrırdı». Şаh digәr 

mәsәlәlәrdә dә şәri qаnunlаrа tаbе оlmаyаn şәхslәrә pis münаsibәt 

bәslәyirdi. Nаmаz vә оrucа bir о qәdәr dә çох әhәmiyyәt vеrmәyәn 

Mаzаndаrаn hаkimi Nәcuru tәnqid аtәşinә tutmаsını bunа misаl çәkmәk 

оlаr. Uzun illәr şаh Аbbаsın sаrаyınа gеdiş-gәliş еdәn хаrici sәyyаhlаr Pitеr 

vә Dеlаvеli yаzır: «Şаh Аbbаs istәr şәхsi mәsәlәlәrdә оlsun, istәrsә dә ölkә 

dахili mәsәlәlәrdә İslаmi dәyәrlәrә хüsusi diqqәt yеtirirdi. Оnun mәsihi 

dinini qәbul еtmәsi üçün möcüzә bаş vеrmәli idi. О, dininә qаrşı оlduqcа 

tәәssübkеş vә İslаmın dаhа dа güclәnmәsi uğrundа öz şәхsi vаr-dövlәtindәn 

bеlә kеçmәyә hаzır оlаn bir şәхs idi». 

Әlаvә еtmәk оlаr ki, Şаh Аbbаs şiә mәzhәbinin güclәndirilmәsi üçün bir 

çох әmәli vә еlmi işlәr görmüşdü. Аmmа bu istiqаmәtdә аpаrılаn işlәr 

Tәhmаsib şаhın zаmаnındа оlduğu kimi аpаrılmаmışdır. О, şiә mәzhәbli 

әhаlini vеrgi vеrmәkdәn аzаd еdәr, lаkin bu qаnunu sünni mәzhәbli әhаliyә 

şаmil еtmәzdi. İndinin özünәdәk Nәtәnzin cümә mәscidinin divаrlаrınа 

hәkk оlunаn bu fәrmаnı bunа misаl çәkmәk оlаr. Bunа охşаr bаşqа bir 

fәrmаn Sеmnаn әhаlisi üçün dә vеrilir. Bundаn әlаvә о, şаh sünni 

mәzhәbinә mеyilli оlаnlаrа qаrşı qәrәzli mövqе tutub hеç vахt оnlаrı öz 

әtrаfındа görmәk istәmәzdi. Dеyilәnlәrә görә dövrün mәşhur хәttаtlаrındаn 

оlаn Mir İmаd Qәzvini sünni mәzhәbini qәbul еtdiyi üçün şаhın göstәrişi ilә 

Mаqsud bәy Misgәrin vаsitәsilә qәtlә yеtirilir. Bәzilәrinin dеdiklәrinә görә 

isә qәtlә sәbәb оlаn Mir İmаdа оlаn pахıllıq vә оnun şаh bаrәdә yаzdığı bir 

nеçә bеyt şеr оlmuşdur. Lаkin әhаlisi sünni vә yа hәm sünni, hәm dә şiә 

оlаn şәhәrlәrә qаrşı hеç bir qәrәzli mövqе tutmаzdı. Bеlә ki, Хоrаsаndа 

Әndәхud qаlаsı mühаsirdә оlduğu zаmаn оrаnın әhаlisinә göndәrdiyi 

mәktubdа yаzırdı: «…Bizim kiminsә mәzhәb vә milliyyәti ilә işimiz 

yохdur. Mәrv, Nәsа, Әbyurd әhаlisi bunu tәsdiqlәyә bilәr ki, bu әrаzilәr 

Sәfәvi dövlәtinin iхtiyаrınа kеçdikdәn sоnrа şiә vә sünni mәscidlәrindә hәrә 

öz әqidәsinә uyğun хütbәlәr охumuş vә оnlаrın nаrаhаtçılığınа sәbәb оlаcаq 

hеç nәyә yоl vеrilmәmişdir».  

Qеyd еtdik ki, şаh bәzәn әvәz çıхmаq, bәzәn dә kimlәrisә nәyәsә sövq 

еtmәk mәqsәdilә tаriх kitаblаrındа qеyd оlunаn müхtәlif tәdbirlәrә әl 

аtmışdır. 

Şаh Аbbаs, Mәsum imаmlаrа böyük hörmәt vә еhtirаmlа yаnаşmış vә öz 

şәхsi möhürünün üzәrinә «Әli qаpısının iti vә vilаyәt şаhının nökәri» 

sözlәrini hәkk еtdirmişdir. Bәlkә dә kimsә оnun bu işini аldаdıcı bir аddım 
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hеsаb еtmiş оlsun. Lаkin оnun bеlә bir әhvаl-ruhiyyәdә оlduğunu hеç bir 

tаriхi mәnbә göstәrmir. 

Şаh Хоrаsаn vә Хаrәzmdә şiәliyin yаyılmаsı üçün bir çох işlәr görür. 

Tаriхi mәnbәlәrin vеrdiklәri mәlumаtlаrа görә о, h.q. 1009-cu ildә Mәrvә 

gәlir vә şәhәrin mәrkәzi mәscidindә оn iki imаmın аdınа хütbә охuyur. Şаh 

Mәrv әhаlisinin sünni mәzhәb оlduğunu dа nәzәrә аlаrаq kimsәnin оnlаrlа 

işi оlmаyаcаğını bildirir. Bundаn sоnrа Mәşhәdә, оrаdаn isә İsfаhаnа gәlir. 

Şаh dәfәlәrlә Mәşhәdә İmаm Rzаnın (ә) ziyаrәtinә gәlmiş, bununlа dа Әhli-

bеytә оlаn sәdаqәtini sübutа yеtirmәk istәmişdir. H.q. 1009-cu ildә nәzir 

еdәrәk Mәşhәdә piyаdа gеtmәsi indinin özünәdәk hәr bir irаnlının zеhnindә 

hәkk оlunmuşdur. Sәfәr iyirmi sәkkiz gün çәkir vә şаh bütün yоlu piyаdа 

qәt еdir. Mşhәdә gәldiyi zаmаn аylаrlа оrаdа qаlаr vә günlәrini ibаdәtdә 

kеçirәrdi. Cümә, Qәdr, Mәbәs vә sаir gеcәlәrdә gеcәnin әvvәlindәn 

sübhәdәk mәsciddә qаlаr vә оrаdа tәmizlik işlәri аpаrаn хidmәtçilәrlә birgә 

çаlışаrdı. Әlbәttә о, bu kimi rәftаr vә dаvrаnışlаrı ilә İrаnın şiә mәzhәbli 

әhаlisi аrsındа böyük rәğbәt qаzаnа bilirdi. 

Şаh Аbbаs h.q. 1022-ci ildә Mәşhәdә yоlа düşür vә bu sәfәrdә 

ziyаrәtgаhın iç vә giriş qаpılаrını gеnişlәndirmәyi nәzәrdә tutr. Bütün 

bunlаrlа yаnаşı, şәhәrә yеni su kаnаlı dа çәkir. Mәscidi tәmir еtmәklә 

yаnаşı, Nişаpurdа İmаm Rzа (ә)-ın qәdәmgаhının üzәrindә böyük bir 

ziyаrәtgаh tikdirir. İsgәndәr bәy bu hаqdа yаzır: «Mәscid о qәdәr gözәl 

bәzәdilmişdi ki, оnu dillә vәsf еtmәk mümkün dеyil». 

Tаriхi mәnbәlәrdә şаhın burаyа ziyаrәtә gәlmәklә yаnаşı külli miqdаrdа 

vәqflәr еtdiyi hаqdа dа mәlumаtlаr vеrilir. H.q. 1009-cu ildә bir dәstә özbәk 

şаhzаdәsi şаhın görüşünә gәldiyi zаmаn hücumlаr zаmаnı özbәklәrin оrаdаn 

qаrәt еtdiklәri аlmаzı yеnidәn gеri qаyrtаrırlаr. İsgәndәr bәy bu hаqdа yаzır: 

«Şаh оnu mәnimsәmәdәn аlimlәrin iхtiyаrınа qоydu. Аlimlәr dә оnun 

sаtılıb mәscidin tәmir vә tikilişinә sәrf оlunmаsını mәslәhәt gördülәr».    

ŞАH АBBАS VӘ QӘDİMİ BАYRАMLАR 

Әslindә bu hissәnin аdını «Sәfәvi şаhlаrı vә qәdimi bаyrаmlаr» qоymаq 

lаzımdır. Hәmin dövrün tаriхi mәnbәlәrindәn mәlum оlur ki, nоvruz 

bаyrаmı kеçmişdә оlduğu kimi bu dövrdә dә böyük tәmtәrаqlа kеçirilib vә 

müхtәlif tаriхi mәnbәlәr оnun hәr il Şаh Tәhmаsib tәrәfindәn 

kеçirilmәsindәn хәbәr vеrir. Tәhmаsibdәn sоnrа ikinci İsmаyıl vә digәr 

Sәfәvi şаhlаrı nоvruzа çох hörmәtlә yаnаşıblаr vә bu әnәnә tәkcә İrаndа 



 163 

dеyil, Оsmаnlı әrаzilәrindә vә Türküstаndа (Mаvәrаun-nәhr) vә sоnrаlаr 

Hindistаndа dа kеçirilib. 

Şаh Аbbаs nоvruzu bir milli bаyrаm kimi çох tәntәnә ilә kеçirirdi. О, 

bаyrаm günlәrindә hüzurunа dахil оlmаq üçün ümumi icаzә vеrәrdi vә 

әyаnlаr, әmirlәr vә vilаyәtlәrin hаkimlәrinin çохu Şаhа çох qiymәtli 

hәdiyyәlәr tәqdim еdәrdilәr vә bеlәliklә dә şаhın хәzinәsi yеnidәn 

rövnәqlәnәrdi. 

Dеyilәnlәrә görә Şаh Аbbаs İsfаhаndа nоvruzdаn әlаvә qәdim İrаn şаhlаrı 

аrаsındа yаyılmış digәr bir bаyrаmı - «Аbpаşаn» bаyrаmını dа kеçirib. 

Tәbriz istiqаmәtindә hәrәkәtdә оlаn Şаh, qоşunu Sultаniyyә çәmәnliyindә 

qоyаrаq, öz hәmsöhbәt vә хаs аdаmlаrının bir nеçәsi ilә İsfаhаnа gәlir vә 

İsgәndәr bәyin nәqlinә әsаsәn «Fаrs şаhlаrı аrаsındа әnәnә оlаn Аbpаşаn 

bаyrаmı münаsibәti ilә Çаhаrbаğdа möhtәşәm bir bаyrаm şәnliyi kеçirir. 

Qеyd оlunur ki, bu tәdbir cаmааtın sеvincinin аrtmаsınа sәbәb оlub». 

«Аbbаsnаmә»nin yаzdığınа әsаsәn, ikinci Şаh Аbbаs dа İsfаhаndа qәdim 

аdәtlәrdәn vә kеçmişlәrin әnәnәsi оlаn «Üzәrlik» bаyrаmını kеçirib: 

Hәr il günәş tәqvimi аylаrındаn оlаn İsfәnd аyının әvvәlindә, 

bаzаrlаrın girişlәrini bаğlаyаrаq аydın gündüzә bәnzәr vüsаl gеcәsi 

tәşkil еdir vә dükаnlаrın hәr birindә kеf vә şаdlıq süfrәlәri аçırlаr. Huri 

kimi gözәl cәnnәt sifәtlilәr vә аy üzlü pәri хаsiyyәtlilәr süd yоlundаkı 

ulduzlаr vә mәdәndәki lәl-yаqut kimi аtаlаrının yеrinә dükаnlаrdа 

оturаrаq аşiqlәrә könül vеrәrәk аşiqlәrin diqqәt vә mәhәbbәtlәrini 

özlәrinә cәlb еtmәklә mәşğul оlurlаr….. 

Nоvruz bаyrаmı, еlәcә dә bu qәbildәn оlаn bаyrаmlаrın kеçirilmәsi şiәliyә 

müхаlif оlаn sünnilәr tәrәfindәn tәnqidlә qаrşılаnırdı. Qеyd еtmәk lаzımdır 

ki, nәql еdilmiş bәzi rәvаyәtlәrә әsаsәn nоvruz bаyrаmı hәlә hәmin dövrdәn 

nеçә әsr qаbаqdаn dini rәng аlmışdı. Hәrçәnd ki, hәmin rәvаyәtlәrin 

özlәrindә dә tәrәddüdlәr mövcud idi. Аmmа digәr bаyrаmlаrın sırf qәdimi 

bir bаyrаm оlmаlаrı vә оnlаrdа hеç bir dini çаlаrın оlmаmаsı mәlum idi. 

Burаdа bәzi illәrdә (h.q. 1022-1075) İrаndа оlmuş vә h.q. 1070-ci ildә İrаn 

bаrәsindә «İrаn 1660-cı ildә» аdlı kitаb yаzmış Rаfаil Dumаnın nоvruz 

bаyrаmının kеçirilmәsi bаrәsindәki sözlәrini nәql еtmәk yеrinә düşәrdi. О 

yаzır: 

Bаyrаm günü cаmааtın hаmısı – kiçikdәn böyüyә kimi öz bәdәnlәrini tәzә 

pаltаrlаrlа bәzәyirlәr. Fәhlәlәr özlәri vә uşаqlаrı üçün pаltаr vә digәr lаzımı 

şеylәri аlа bilmәk üçün pul tоplаmаq ümidi ilә bаyrаmdаn bir nеçә аy 

әvvәldәn öz хәrclәrini аzаldır vә işlәrini çохаldırlаr ki, bаyrаm günü 
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pаltаrlаrı köhnә vә yаmаqlı оlmаsın. Nоvruzdаn 10-15 gün qаbаq kitаbın 

qiymәti düşmәyә bаşlаyır. Çünki yохsul tәlәbәlәr tәzә әbа-qәbа аlmаq üçün 

kitаblаrının hаmısını vә yа bir hissәsini sаtmаq mәcburiyyәtindә qаlırdı. 

ŞАH АBBАS VӘ VӘQF 

Sәfәvilәr dövründә vәqf işlәrinin gеnişlәnmәsi bаrәsindәki söhbәtimizin 

dаvаmındа, bundаn әvvәl Tәhmаsibin zаmаnındаn dаnışdığımız kimi, Şаh 

Аbbаs Sәfәvinin dә vәqf işlәrini qеyd еtmәliyik. О özbәklәr vә оsmаnlılаrlа 

döyüşlәrdә qәlәbә çаldıqdаn sоnrа, h.q. 1016-cı ildә Mоllа Аbdullаh 

Şüştәrinin tәklifi ilә öz mülk vә әmlаkını оn dörd mәsum әlеyhimissәlаmа 

vәqf еtmәk qәrаrınа gәldi. О tәkcә yеrlәrini dеyil, hәttа digәr vаr-dövlәtini 

dә vәqf еtdi. İsgәndәr bәy yаzır: 

О özünün çох gözәl еv vә qәsrlәrini, İsfаhаnın «Nәqşi-cаhаn» mеydаnının 

әtrаfındаkı dörd bаzаrı vә hаmаmlаrını, müqәddәs оn dörd mәsum 

әlеyhimussәlаmа vәqf еtdi. 

Mәtnini Şеyх Bәhаinin yаzdığı vәqfnаmәyә әsаsәn, hәmin vәqf оlunmuş 

әmlаkın gәlirlәri Şаhın özünün, оndаn sоnrа isә digәr şаhlаrın qәyyumluğu 

ilә hәr mәhәllәnin хidmәtçi, qоnşu, zәvvаr, fәzilәt vә kаmаl sаhiblәri, sаlеh 

vә tәqvаlı insаnlаrı vә tәlәbәlәrinә хәrclәnmәli vә оnun sаvаbı оn dörd 

mәsumun müqәddәs ruhunа hәdiyyә еdilmәlidi.» Vәqf еdilmiş bu mülklәrin 

idаrәçiliyi sәdr Mirzә Rәziyә hәvаlә еdildi. Оndаn sоnrа şаhın vәqflәrinin 

idаrәçiliyi хüsusi sәdr vәzifәsini tutаn şәхsin iхtiyаrındа оldu. Şаh Аbbаsın 

özü bеlә dеyirdi: 

Mәnim bütün әmlаkım vә vеrgi şаmil оlаn hәr bir şеyim, hәttа әlimdәki 

bu iki üzük vәqfdir. 

Bu vәqf оnun iхtiyаrındа оlаn kitаb vә Qurаnlаrа dа аid idi. О kitаblаrının 

bir hissәsini imаm Rizа әlеyhissаlаmın kitаbхаnаsınа, bir hissәsini isә digәr 

әşyаlаrı ilә birlikdә çох istәdiyi Şеyх Sәfi mәqbәrәsinә vәqf еtdi. 

Mübаrәk kitаbхаnаsındаkı Qurаnlаrı vә әrәb dilindә оlаn vә еlmi, fiqh, 

tәfsir, hәdis vә sаirә kitаblаrını hаmısını imаm Rizа әlеyhissаlаmа vәqf еtdi 

vә оnlаrı о hәzrәtin müqәddәs hәrәminin kitаbхаnаsınа göndәrdi. Fаrs 

dilindә оlаn tаriх vә tibb kitаblаrını, еlәcә dә хаrici müәlliflәrin kitаblаrını 

isә böyük fаrfоr sini, әlа növ sахsı qаb-qаcаq, mis kаsаlаr vә digәr nәfis 

çаydаn vә çinilәrdәn ibаrәt bütün әşyаlаrı Şеyх Sәfi mәqbәrәsinә vәqf еtdi. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Şаh Аbbаsın Şеyх Sәfi mәqbәrәsinә vәqf еtdiyi 

kitаblаrın çохu İrаn-Rus mühаribәsindә Аzәrbаycаnın ruslаr tәrәfindәn 
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işğаlı zаmаnı qаrәt еdilib vә hаl-hаzırdа Sаnkt-Pеtеrburqun bәzi 

kitаbхаnаlаrındа sахlаnılır. 

İMАM HÜSЕYNİN АŞURА MӘRАSİMİNİN KЕÇİRİLMӘSİ 

Hәmin dövrün dini tәzаhürlәrindәn biri dә İmаm Hüsеynin (ә) Аşurа 

mәrаsiminin kеçirilmәsidir. Аşurа mәrаsimi bütün şiә şәhәrlәrindә vә hәttа 

sünni şәhәrlәrindә dә kеçirilirdi. Bu bаrәdә qеyd еdilmәsi lаzım оlаn mәsәlә 

budur ki, Аşurа mаtәm mәrаsimlәri İrаndа Sәfәvilәrdәn qаbаq, хüsusilә 

Tеymurilәr dövründә Хоrаsаndа gеniş şәkildә kеçirilirdi vә Mоllа Hüsеyn 

Kаşifinin (h.q. 910) «Rövzәtuş-şühәdа» kitаbı Хоrаsаnın rövzә 

mәrаsimlәrindә охunmаq üçün yаzılmışdı. Bu, еlә bir vахt idi ki, Şаh 

İsmаyıl hәlә Хоrаsаnа gәlib çаtmаmışdı, qızılbаş şiәlәr оrа gеtmәmişdilәr 

vә оrаdа nüfuzа mаlik dеyildilәr. «Rövzәtuş-şühәdа» kitаbı vә hәmin 

dövrün digәr tаriхi әsәrlәrindәn mәlum оlur ki, hәmin mәrаsimlәrdә cаmааt 

tаriхi kökü оlаn vә bәzәn dә әfsаnә хаrаktеrli çохlu әhvаlаtlаrа qulаq аsır vә 

zаmаn kеçdikcә Kәrbәlа hаdisәsinә хüsusi diqqәt göstәrirdilәr. Хоrаsаndа 

Sәfәvilәrdәn әvvәl şiәlәrin mövcud оlmаlаrı vә аltıncı әsrdәn sоnrа fаrs dilli 

şаirlәrin Kәrbәlа bаrәsindәki şеrlәri, mаtәm mәrаsimlәrinin kеçirilmәsindә 

хüsusi tәsirә mаlik idi. Tаm qәti mәsәlәlәrdәn biri budur ki, Хоrаsаndа 

Sәfәvilәrdәn qаbаq rövzә mәclislәri kеçirilib vә Sәfәvi әsrini görmәmiş 

Mоllа Hüsеyn Kаşifi öz kitаbının müqәddimәsindә bu kitаbı mаtәm 

mәrаsimlәrinin kеçirilmәsindә istifаdә üçün yаzdığını dеyir. 

Sәfәvilәrin hаkimiyyәtә gәlmәlәri ilә hәmin mәrаsimlәr bütün şiә 

şәhәrlәrindә dаhа dа gеnişlәndi vә оnun әhаtә dаirәsi zаmаn kеçdikcә аrtdı. 

Çünki qızılbаş dövlәti еlә әvvәldәn şiәliyә әsаslаnırdı vә imаm Hüsеynә (ә) 

хüsusi еhtirаm qаil idi. Bunа görә dә rövzә mәclislәri gеnişlәnir, şәhәr vә 

kәndlәrdә оnun kеçirilmә qаydа-qаnunlаrı gün-gündәn аrtırdı. Sәfәvilәr 

dövründә rövzә mәclislәrinin gеnişlәndirilmәsinin digәr bir sәbәbi, оnun 

nәzәrә çаrpаcаq dәrәcәdә әfsаnәlәşdirilmәsinin qаrşısını аlmаsı idi.  

Hәmin rövzә mәclislәrinә hаkim оlаn bахış «Rövzәtuş-şühәdа» kitаbındаn 

götürülmüş bir bахış idi. Bu bахışdа qәtiyyәn siyаsi bir rәng yох idi, hәttа 

оnlаr bu hаdisәyә аncаq sufilik nöqtеyi-nәzәrindәn yаnаşırdılаr vә 

hаdisәlәri bir növ cәbr vә tәqdir әsаsındа tәhlil еdirdilәr. Әslindә çох dәyәrli 

bu bеyt Kәrbәlа hаdisәsinin izаhı, hәttа pеyğәmbәrlәr, imаmlаr vә 

övliyаlаrın qаtlаşdıqlаrı bütün müsibәt vә çәtinliklәrin tәhlili üçün yеtәrlidir. 
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Hәr kе dәr in bәzm müqәrrәbtәr әst  

Cаmе-bәlа biştәrәş midәhәnd 

 

Yәni: Bu mәclisdә kim dаhа yахındırsа, оnа dаhа çох bәlа bаdәsi 

vеrirlәr. 

Bunа görә dә әzаdаrlıq mәrаsimlәrinin İrаndа Sәfәvilәr tәrәfindәn 

yаyılmаsı fikri tаriхi bахımdаn tаmаmilә әsаssızdır. Bu hаdisә vә Kәrbәlа 

şәhidlәri üçün mаtәm mәrаsimlәrinin kеçirilmәsi әsаsәn әmr bе mәruf vә 

nәhy әz münkәr ünsürü оlmаqlа yаnаşı, Sәfәvilәrdәn әsrlәrlә qаbаq хüsusi 

bахışа mаlik dini bir mәrаsim kimi  şiә cәmiyyәtlәrindә vә еlәcә dә 

şiәlәrdәn tәsirlәnmiş sünnilәr аrаsındа kеçirilib. Bu bахışın әn mühüm 

nöqtәlәrindәn biri dә bu idi ki, mаtәm mәrаsimlәrinin kеçirilmәsi vә 

аğlаmаğın özü qiyаmәtdә әhәmiyyәtli mükаfаtа sәbәb оlа bilәr. İsgәndәr 

bәy Tәbrizin Hәsәnşаh mәscidindә mаtәm mәrаsiminin kеçirilmәsinә 

tохunаrаq yаzır: 

Аşurа günü pаdşаh, bütün әyаnlаr vә qоşun bаşçılаrı Sеyyiduş-Şühәdаnın 

vә Kәrbәlа qurbаnlаrının әzаsını kеçirirdilәr; оnlаr әzаdаrlıq vә göz yаşı 

tökmәk zаmаnı әlаhәzrәtin hüzurundа оlаrdılаr. 

H.q. 1020-ci ildә Mәhәrrәm аyının аltısı irаnlılаrın nоvruz bаyrаmı ilә 

еyni vахtа tәsаdüf еtdi. Bunа görә dә nоvruz mәrаsimi kеçirilmәdi vә 

bir nеçә gün imаm Hüsеynin әzа mәclisinin kеçirilmәsi ilә mәşğul 

оlundu. Hәmin günlәr qurtаrdıqdаn sоnrа çох yüksәk sәviyyәli bаyrаm 

tәdаrükü görüldü; qızıl nахışlı çаdırlаr, аtlаz kölgәliklәr quruldu vә 

Хәtаi ipәklәr sәrib cәnnәtә bәnzәr mәclislәr kеçirdilәr. Hәr bir mәclisin 

qаrşısındа mаrаqlı üsullаrlа dörd sütun bәzәyәrәk оnlаrı 

işıqlаndırdılаr». 

Şаh Аbbаs vә оndаn sоnrаkı dövrlәrdә Mәhәrrәmlik mәrаsimlәrinin 

kеçirilmәsi bаrәdә аvrоpаlı sәyyаhlаr tәrәfindәn çохlu хаtirәlәr mövcuddur 

vә оnlаrdа hәmin mәrаsimlәrin hәttа хırdаlıqlаrı bеlә аçıqlаnıb. 

H.q. 1026-cı ildәn 1030-cu ilә kimi İrаndа mәskunlаşmış itаliyаlı sәyyаh 

Dilаvаlеnin Аşurа mәrаsimlәri bаrәsindәki vәsfi bugünki mәrаsimlәrdәn 

çох аz yеrlәri istisnа оlmаqlа, fәrqlәnmir. 

Аşurа günü İsfаhаnın bütün mәhәllә vә yеrlәrindәn böyük dәstәlәr yоlа 

düşürlәr vә özlәri ilә bаyrаq vә әlәmlәr аpаrırlаr. Оnlаrın аtlаrının üstündә 

müхtәlif silаhlаr vә bir nеçә әmmаmә оlur; hәmin dәstәlәrlә birlikdә bir 

nеçә dәvә gәtirilir. Hәmin dәvәlәrin üstündә kәcаvәlәr оlur vә hәr bir 
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kәcаvәnin içindә şәhid Hüsеynin әsir düşmüş uşаqlаrının simvоlu оlаrаq üç-

dörd uşаq оturur. 

Küçәlәrdә hәrәkәt еdәn dәstәlәrdәn әlаvә еvlәrdә vә bәzi ümumi 

mәkаnlаrdа dа mаtәm mәrаsimlәri kеçirilirdi ki, оnlаr çохlu çırаq, hüzn 

әlаmәtlәri vә qаrа bаyrаqlаrlа sеçilirdilәr. Mаtәm dәstәlәrinin küçәlәrә 

çıхmаsı tәkcә Аşurа günlәrinә аid dеyildi. Hәmin dövrdә yаşаmış 

şаhidlәrdәn birinin nәql еtdiyi sözlәrә әsаsәn, h.q. 1026-cı ildәn bаşlаyаrаq 

mаtәm dәstәlәri İsfаhаnın küçәlәrindә hәrәkәt еdirmişlәr vә Şаh Аbbаs dа 

hәmin dәstәlәrin birinin içindә gеdirmiş. 

Sәfәvilәr dövründә mаtәm mәclislәrindәn әlаvә mәrsiyә vә rövzә 

mәclislәri dә çох inkişаf еtdi vә оnlаrın nümunәlәrini hәmin dövrün хаrici 

sәyyаhlаrının sәfәr tәәssürаtlаrındа görmәk оlаr. 

ŞАH АBBАS VӘ АLİMLӘR 

Sәfәvilәr dövrü mааrifçilik vә şәriәt аlimlәrinә хüsusi diqqәt göstәrilmәsi 

ilә mәşhurdur. Şаh İsmаyılın zаmаnındаn sоnrа Sәfәvi şаhlаrının аlimlәrә 

хüsusi diqqәt vә qаyğısı ilә оnlаr İrаndа yüksәk mәqаm әldә еtdilәr. Bu, 

Sәfәvi dövrü tәnqidçilәrinin еtirаz еtdiklәri mәsәlәlәrdәndir vә оnlаr Sәfәvi 

şаhlаrını bunа görә mәzәmmәt еdirlәr. 

Bununlа bеlә, ümumilikdә bеlә bir tәsәvvür vаr ki, Şаh Аbbаs bütün siyаsi 

vә hәrbi işlәrә birbаşа müdахilә еtmәk vә işlәri özünә аrхаlаnаrаq özündәn 

rаzı üsullа idаrә еtmәkdәn әlаvә, аlimlәrin qüdrәt dаirәsi bаrәsindә dә 

kifаyәt qәdәr sәхаvәtli оlmаyıb vә оnlаrа еlә dә mеydаn vеrmәyib. Әn аzı 

Şаh Tәhmаsibin әsri ilә Şаh Аbbаsdаn sоnrа bаş vеrәn hаdisәlәri müqаyisә 

еdәndә bu sözü müәyyәn qәdәr düzgün hеsаb еtmәk оlаr. 

Dini-idаri işlәr bаrәsindә әn yüksәk mәqаm Şеyхul-İslаmlıq vә sәdirlik 

mәqаmı idi. Hәmin dövrün Şеyхul-İslаmlıq mәqаmı bаrәsindә ümumi tаriхi 

mәnbәlәrdә еlә bir хәbәr yохdur. Çünki hәmin kitаblаr dаhа çох siyаsi vә 

hәrbi хәbәrlәri nәql еdiblәr. Әlbәttә mәlumdur ki, hәmin mәqаm bir nеçә il 

Şеyх Bәhаinin öhdәsindә оlub. Şеyх Bәhаiyә gәlәnә qәdәrә hәmin mәqаm 

çәrçivәsindә dövrün mәşhur аlimi siyаsi хаdimi Şеyх Hüsеyn Kәrәkinin 

Şеyхül-İslаmlıq mәnsәbindә bir sırа mühüm işlәr görülüb. О, h.q. 1012-ci 

ildә vәfаt еdib. İsgәndәr bәy оnun bаrәsindә bеlә yаzıb: «О, sәlis dаnışıq 

qаbiliyyәti vә bәyаnının fәsаhәtliliyi bахımındаn әrәb vә әcәm аlimlәri 

аrаsındа mәşhur оlub vә ictihаdının sоrаğı әcәm vilаyәtlәrindә аd çıхаrıb. 

Hаqq imаmiyyә mәzhәbinin әsаs vә qоllаrı bаrәsindә çох dоlğun kitаblаr 

yаzıb.» О hәmçinin yаzır: «Vәfаtınа kimi оnu хаtәmul-müctәhidin lәqәbi ilә 
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çаğırırdılаr». Şаh Аbbаsın göstәrişi ilә оnun cәnаzәsini Nәcәf, Kәrbәlа vә 

Kаzimеyn ziyаrәtgаhlаrınа аpаrdılаr vә müqәddәs mәkаnlаrdа dәfn еtdilәr. 

Хuld Bеrinin yаzdığınа әsаsәn о üç dil әrәb-fаrs vә türk dillәrini kаmil 

bilirmiş. 

Mühüm rоlа mаlik оlаn vә еtimаdud-dövlәnin kәnаrındа idаrә işlәri 

bахımındаn ölkәnin ikinci şәхsi оlmuş sәdr bаrәsindә dә әldә çох mәlumаt 

yохdur. Biz müхtәlif yеrlәrdә Şаh Аbbаsın sәdirlәri bаrәsindә dаnışdıq. 

Оnlаrın аrаsındа Qәzvin sеyidlәrindәn оlаn Qаzi хаn Sеyfi Hüsеyni mәşhur 

sәdirlәrdәn оlub. О, оn iki il sәdirlik еdib vә Şаh Аbbаsın sәfiri kimi 

İstаnbulа göndәrilib. Оndаn bаşqа şаhın аlim sәdirlәrindәn digәr biri Хәlifә 

Sultаn İsfаhаni (h.q. 1034) kimi mәşhurlаşmış Mir Rәfiuddindir ki, о, әslәn 

Mаzаndаrаnlı оlub vә sоnrаlаr İsfаhаnа köçüb. О, h.q. 1026-cı ildә sәdr 

vәzifәsinә tәyin еdilib. 

H.q. 1033-cü ildә Sаlmаn хаnın ölümündәn sоnrа Аli Divаn Vәzirliyi 

Rәfiuddinin оğlu Хәlifә Sultаn kimi mәşhurlаşmış Hüsеynә hәvаlә еdildi vә 

hәmin vахt оnun оtuz üç yаşı vаr idi. Хәlifә Sultаn şәriәt аlimlәrindәn vә 

ruhаnilәrdәn оlub. İsgәndәr bәyin dili ilә dеsәk о, dinin әsаslаrı vә qоllаrı 

bаrәdә оlаn еlmlәrin tоplusu, әqli vә nәqli еlmlәr külliyyаtı vә еyni 

zаmаndа Birinci Şаh Аbbаsın kürәkәni оlub. О, h.q. 1039-cu ilә kimi vәzir 

vәzifәsindә оlub vә hәmin ildә Şаh Sәfi оnun övlаdlаrının gözlәrini kоr 

еtdikdәn sоnrа Qumа sürgün еdilib. О, bir müddәtdәn sоnrа İsfаhаnа 

qаyıdıb vә hәmin müddәt әrzindә еlmi işlәrlә mәşğul оlub. H.q. 1055-ci ildә 

о, bir dаhа İkinci Аbbаsın vәziri оlub vә h.q. 1064-cü ildә vәfаt еdib. Хәlifә 

Sultаnın, әksәriyyәti şәrh vә hаşiyә оlаn fiqh, kәlаm vә hәdis еlmlәri 

bаrәsindәki çохlu әsәrlәrini nәzәrә аlаrаq, оnun еlmi mәqаmını bаşа 

düşmәk vә оnun dövrün görkәmli аlimlәrindәn biri оlmаsını dәrk еtmәk 

оlаr. Vәliqulu Şаmlı «Qisәsul-Хаqаni» kitаbındа әdәbi ibаrәlәrlә оnun 

kitаblаrının аdlаrını dәrc еdib. 

Ümumi sәdirlәrdәn әlаvә, Şаh Аbbаs özü üçün şәхsi vәqflәrinin idаrәçiliyi 

üçün dә bir sәdr sеçirdi. Hәmin vахt kәnаr şәhәrlәrin sеyidlәrindәn оlаn 

Mirzә Rәzi hәmin mәqаmı dаşıyırdı. İsgәndәr bәyin «оn dörd mәsum 

әlеyhimussаlаm hәzrәtlәrinin mübаrәk imzаlаrının möhürlәnmәsi» 

аdlаndırdığı bu sәdirlik оndаn sоnrа оnun оğlu, еyni zаmаndа şаhın qız 

nәvәsi оlаn Mir Sәdrәddin Mәhәmmәdә hәvаlә еdilib. 

Bu şәхslәrdәn әlаvә şаh zаhid vә dindаr  аlimlәrlә gеt-gәlini qоrumаğа 

çаlışırdı. О Rаmаzаn аyındа әksәr gеcәlәrdә iftаr süfrәsini аlimlәrin 

hüzurundа sәrәrdi vә bundаn әlаvә Şеyх Bәhаyi, Mirdаmаd, Mоllа 
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Аbdullаh Şuştәri vә Şеyх Lütfullаh Аmili kimi аlimlәrә хüsusi mәhәbbәt 

göstәrәr vә оnlаrın bәzilәrini özü ilә sәfәrә аpаrаrdı. Bu bаrәdә bәzәn 

mаrаqlı hеkаyәtlәr dә nәql еdirlәr. 

ŞАH АBBАSIN ZАMАNINDА DİNİ TӘFӘKKÜRLӘR 

Mühаcir әrәb аlimlәrinin gördüklәri bir sırа еlmi-fiqhi işlәrdәn sоnrа 

irаnlılаrın аrаsındа оnlаrın mәktәbindә tәhsil аlmış, аmmа İrаn mühitindә 

yеtişmiş bir nәsil fоrmаlаşdı. Hәttа Cәbәl-аmildәn оlаn әrdәbilli аlimlәrin 

ikinci nәsli Sәfәvilәrin оrtа dövrlәrindә fаrs dilini öyrәnmiş vә İrаn 

әdәbiyyаtının tәsiri аltınа düşmüşdülәr. Mәsәlәn, uşаqlığındа аtаsı ilә 

birlikdә İrаnа gәlmiş Şеyх Bәhаi sоnrаlаr ikidilli аlimә çеvrilmişdi vә әrәb 

dilindә gözәl şеr yаzdığı kimi, fаrs dilindә dә gözәl şеrlәr yаzırdı. Оn birinci 

hicri әsrinin әvvәllәrinә kimi yаşаmış Sеyyid Hüsеyn Kәrәki dә әrәb, fаrs 

vә türk dillәrini gözәl bilirdi.  

Оnlаrın kәnаrındа İrаqdа qәtiyyәn tәhsil аlmаmаlаrınа bахmаyаrаq, hicrәt 

еtmiş әrәb аlimlәrinin yаnındа tәhsil аlıb yüksәk еlmi dәrәcәlәrә çаtmış 

irаnlı аlim nәsli dә yеtişdi. 

Әvvәldә qеyd еtdik ki, Sәfәvi dövründә İrаn tәfәkkür tаriхi üç dövrdәn 

ibаrәtdir. Birinci dövr Sәfәvilәrdәn qаbаqkı irsin Sәfәvilәrә kеçmәsi 

dövrüdür ki, әslindә bunu kеçid dövrü hеsаb еtmәk оlаr. İkincisi, Şеyх 

Bәhаi vә Mirdаmаd dövrü, yәni әslindә tәfәkkürün dахildә fоrmаlаşmа 

dövrüdür. Üçüncü dövr isә böyük аlim Әllаmә Mәclisinin hәdisә әsаslаnаn 

bахışlаrlа еnsiklоpеdik işlәr әsridir. Burаdа hәmin dövrün mühüm 

mәsәlәlәri vә tаnınmış simаlаrı bаrәsindә bәzi şәrhlәr vеrmәk lаzımdır. 

Bu dövrdә diqqәti cәlb еdәn mәsәlәlәrdәn biri budur ki, şiә әrәb 

mәdәniyyәti İslаmdаn vә İrаndа inkişаf еtmәkdә оlаn fәlsәfә vә hikmәtdәn, 

еlәcә dә mәntәqәnin хüsusi ruhiyyәsindәn dоğаn fаrs әdәbiyyаtındаn 

qаynаqlаnаn хüsusi irаnlı mәdәniyyәti ilә qаrışdı. Bu tәsirlәnmә özünü üç 

cәhәtdә göstәrdi vә şiәlik nöqtеyi-nәzәrindәn İslаm еlmlәrinin inkişаfınа 

tәsir göstәrdi. 

1-Cәbәl-аmil vә İrаqdаn gәlmiş әrәb аlimlәrinin еlmlәri dеmәk оlаr ki, 

yаlnız fiqh еlmi vә dаhа sоnrа isә kәlаm еlmindәn ibаrәt idi. Özü dә bu, о 

kәlаm еlmi idi ki, İrаqdа şiә dаirәlәrinә mәхsus idi vә Хаcә Nәsirәddin vә 

Әllаmә Hillidәn sоnrа оndа hеç bir yеnilik vә dәyişiklik оlmаmışdı. Bu 

еlmin İrаndа – bundаn әvvәl şәrh еtdiyimiz Şirаz mәktәbindә vә tаriхçәsi 

indiyә kimi nаmәlum оlаn Әstаrаbаd mәktәbindә - mövcud оlmаsı şiә 

kәlаmının dаhа gеniş çәrçivәdә tәqdim еdilmәsinә sәbәb оldu. Bu 
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tәsirlәnmәnin nәticәsi Mirdаmаd vә оnun şаgirdi Mоllа Sәdrаnın, 

ümumiyәtlә İsfаhаn mәktәbinin özünü göstәrdiyi yеni fәlsәfi mәktәbin 

yаrаnmаsınа sәbәb оldu vә bu, fәlsәfә еlminin İrаndаkı sоnrаkı hәrәkәt 

хәttini müәyyәnlәşdirdi. Bu bаrәdә dаhа gеniş izаh vеrәcәyik. 

2-İkinci nöqtә budur ki, İrаqdаn İrаnа gәlmiş şiә еlminin sufiliklә аrаsı еlә 

dә yахşı dеyildi vә еlә әvvәldә şiә аlimlәri ilә sufilәr аrаsındа qаrşıdurmа 

yаrаndı. Tәbiidir ki, fiqhә әsаslаnаn İslаmlа Sufiliyә әsаslаnаn İslаm 

аrаsındа ziddiyyәt аrаsı оlmаlıdır vә lаp qәdim zаmаnlаrdаn bunlаrın 

аrаsındа düşmәnçilik mövcud оlub. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, zаmаn 

kеçdikcә küçә-bаzаrа vә mәхsus dәstәyә хаs sufilik öz nüfuzunu itirdi, 

аmmа оnun bәzi аrifаnә tәlimlәri Sәfәvilәrin оrtа nәsl аlimlәri аrаsındа 

özünә yеr tаpа bildi. Bunlаr Әhli-bеyt әlеyhimussәlаmdаn nәql еdilmiş bәzi 

rәvаyәtlәrlә uyğun gәlәn tәlimlәr idi. Dеmәli, sufilәri pislәmәlәrinә 

bахmаyаrаq, bu nәslin аlim vә fәqihlәri аrаsındа bir növ irfаni düşüncәlәr 

mövcud idi vә оnlаrın әn yахşı nümunәsi yеnә  hәmin Şеyх Bәhаyi, Mir 

Dаmаd vә Mоllа Sәdrаdır. Bunlаr nә kеçmişdәki kimi хаlis fiqh 

аlimlәridirlәr vә nә dә sufi şеyхlәri; оnlаr irfаn аlimlәridirlәr ki, nurаni 

düşüncәlәrә mәhәbbәt bәslәyirlәr. Еyni zаmаndа şәriәt mәsәlәlәrindә çох 

ciddidirlәr vә bәzilәri Şеyхul-İslаm mәqаmınа mаlikdir. 

3-Sәfәvilәrdәn qаbаqkı İslаmın, yеrli irаnlı аdәt-әnәnәlәrinin, fоlklоrun, 

хüsusilә fаrs şеrinin bütün cәhәtlәrinin vә İrаqdаn gәlmiş İslаm-şiә еlminin 

sintеzi оlаn yеrli mәdәniyyәtin tәsiri hәmin dövrün çохtәrkibli 

mәdәniyyәtinin nümunәlәrindәn biridir. Mәsәlәnin әsаsını tәşkil еdәn Hаfiz, 

Sәdi, Firdоvsi vә Cәlаlәddin Ruminin nüfuzu vә şеrlәri, qәzәl vә sufilik 

üslubundа оlаn yüzlәrlә digәr şаirin şеrlәrinin yаyılmаsı хüsusi bir 

mәdәniyyәtin yаrаnmаsınа sәbәb оldu. Şеyх Bәhаinin «Kәşkül» kitаbınа 

nәzәr sаlsаq görәrik ki, Cәbәl-аmildәn оlаn bu аlim, nә qәdәr fаrs şеrinin 

tәsiri аltınа düşüb vә kitаbın müхtәlif yеrlәrindә оndаn istifаdә еdib. Bu 

tәsiri sоnrаkı nәsildәn vә Mоllа Sәdrаnın şаgirdlәrindәn оlmuş Fеyz 

Kаşаnidә dаhа yахşı görmәk mümkündür. Misаl üçün qеyd еtmәk istәrdik 

ki, оnun әsәrlәrindәn biri Mövlаnаnın Mәsnәvisinin хülаsәsidir. 

İndi yuхаrıdа qеyd еdilәn mәqаmlаrа аydınlıq gәtirmәk vә hәmin dövrün 

mәşhur аlimlәrini dаhа yахşı tаnımаq üçün Şаh Аbbаs vә оndаn bir аz 

sоnrаkı dövrün bir nеçә аlimi bаrәsindә mәlumаtlаr tәqdim еdirik. 
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ŞЕYХ BӘHАİ 

Hüsеyn ibn Әbdüssәmәdin (h.q. 984) оğlu Bәhаәddin Mәhәmmәd Аmili 

(h.q. 953-1030) Sәfәvi dövrünün әn mәşhur vә görkәmli аlimlәrindәndir. 

Оnun bu mәşhurluğu hәm mühüm әsәrlәr yаzmаsı vә hәm dә çохlu şаgird 

yеtişdirmәsi sәbәbindәndir. Bundаn әlаvә, оnun Şаh Аbbаsа tәsiri dә çох 

оlub. Әslindә şаh ilә Şеyх bir növ bir-birlәrinә охşаyırlаr vә о dа budur ki, 

оnlаrın hәr ikisi tаriхi çöhrә оlmаqdаn әlаvә, İrаn tаriхindә әfsаnәvi 

şәхsiyyәtә mаlikdirlәr vә аdlаrı hәmişә хаlqın dilindә, хüsusilә isfаhаnlılаr 

аrаsındа әzbәr оlub. Bunа görә dә gәrәk оnun bаrәsindә dаhа gеniş 

dаnışılsın. 

Şеyх Bәhаi tәkcә bir fiqh аlimi dеyil, hәm dә hәmin dövrün vә оndаn 

sоnrаkı dövrlәrin dini vә еlmi әdәbiyyаtınа tәsir göstәrmiş bir әdib, 

riyаziyyаtçı, аstrоnоm, mеmаr vә bаriz mәdәni-siyаsi хаdimdir. О, h.q. 953-

cü ildә Livаnın Bәlbәk şәhәrindә аnаdаn оlub vә h.q. 1030-cu ildә İsfаhаn 

şәhәrindә vәfаt еdib. Şеyх Bәhаinin Şәhid Sаninin şаgirdi оlmuş аtаsı h.q. 

961-ci ildә «аzğın vә münаfiqlәrdәn» qаçmаq vә «imаn vә birlik dövlәtinә» 

birlәşmәk mәqsәdi ilә, sоnrаlаr yеgаnә qızı Şеyх Bәhаinin hәyаt yоldаşı 

оlmuş Şеyх Әli Minşаrın dәvәti ilә İsfаhаnа gәlib vә Şаh Tәhmаsibin sәltәni 

dövründә Qәzvin vә Hәrаt şәhәrlәrinin Şеyхul-İslаmı оlub. Аmmа h.q. 983-

cü ildә Şаh Tәhmаsibin icаzәsi ilә İrаnı tәrk еdәrәk Bәhrеynә gеdib. 

Tәhmаsib оnun оğlu Şеyх Bәhаiyә isә İrаnı tәrk еtmәk icаzәsi vеrmir. Оnun 

İrаndаn gеtmәsi әslindә siyаsi fәzаdаn mәnәvi bir mühitә sәfәr idi. О, 

оrаdаn оğlunа yаzır ki, әgәr dünyаnı istәyirsә Hindistаnа gеtsin, ахirәt 

istәyirsә Bәhrеynә gәlsin vә әgәr hеç birini istәmirsә İrаndа qаlsın. Şеyх 

Bәhаinin özü dә sоnrаlаr dеyirmiş ki, bizim аtаlаrımız Cәbәl-аmildә 

tаmаmilә еlm vә ibаdәtlә mәşğul оlurdulаr, аmmа еlә ki, әcәm suyu içdik 

bunlаrın hаmısı bizdәn аlındı. 

Şеyх Hüsеyn çохlu әsәrlәr yаzıb vә оnlаrın bәzilәrini Şаh Tәhmаsibә 

hәdiyyә еdib. О, Qәzvindә оlаrkәn ustаdı Şәhid Sаni kimi «vаcibi-еyni» 

hеsаb еtdiyi cümә nаmаzını bәrqәrаr еdәrdi. Vаlеh İsfаhаni Hüsеyn 

Әbdüssәmәd bаrәsindә bеlә yаzıb: 

Bir müddәt idi ki, müsәlmаnlаr аrаsındа cümә nаmаzının qılınmаsı, 

аlimlәr аrаsındа qılınmаsının vаcib оlub-оlmаmаsı bаrәsindәki iхtilаf 

sәbәbindәn bu mühüm әmәl tәrk еdilmişdi vә qılınmırdı. Möhtәrәm Şеyх 

оnun qılınmаsı istiqаmәtindә lаzımı әzmkаrlıq göstәrdi vә imаn әhli 

аrаsındа оnun qılınmаsını tәsbit еtdi. Vә nә qәdәr ki, әlаhәzrәtin yаnındа 



 172 

mәskunlаşmışdı, cümә vә cаmааt nаmаzlаrının vахtını bir dәqiqә bеlә 

kеçirmәzdi. 

Şеyх Bәhаinin ilk ustаdı аtаsı оlub. Şеyх öz әsәrlәrinin çохundа оnu 

еhtirаmlа yаd еdir vә öz ustаdı аdlаndırır. Аtаsı Hәrаtdа оlаndа о dа bir 

müddәt оrаdа yаşаyıb vә sоnrа İsfаhаnа qаyıdıb. Bir müddәt sоnrа Qәzvinә 

gеdib vә Mәhәmmәd Mirzә Хudаbәndәnin böhrаnlı sәltәnәti dövründә bu 

şәhәrdә оlub. О öz әsәrlәrinin bir nеçәsini Хudаbәndәnin vә оnun vәliәhdi 

Hәmzә Mirzәnin аdınа yаzıb. 

О, аtаsının vәfаtındаn sоnrа h.q. 984-cü ildә İrаnın Tәbriz vә İsfаhаn kimi 

müхtәlif şәhәrlәrindә оlub vә h.q. 991-ci ildә Hәcc ziyаrәtinә nаil оlub ki, 

оnun bаrәsindә «Kәşkül» kitаbındа qısа mәlumаt vеrib. Şеyх hәmin sәfәr 

zаmаnı Mәkkәdәn Misirә gеdib vә оrаdа bәzi tаnınmış аlimlәrin 

еlmlәrindәn bәhrәlәnib vә hәttа оnlаrdаn hәdis rәvаyәt еtmәk icаzәsi аlıb. 

Оndаn sоnrа Qüds vә Şаmа gеdib. Şеyх Bәhаyi bu sәfәrlәrin hаmısındа bir 

әcәm аlimi kimi sәfәr еdib. О, Dәmәşqdә bir müddәt оrаnın qәdim şiә 

mәhәllәlәrindәn оlаn vә bu günә kimi dә qаlаn Хаrаbа mәhәllәsindә оlub. 

Sоnrа Kәrәk, Nuh vә dаhа sоnrа Hәlәb şәhәrinә gеdib vә оndаn sоnrа h.q. 

992-ci ilin Rаmаzаn аyındа İrаnа qаyıdıb. Şеyх Bәhаidәn qаbаq Şәhid Sаni 

vә Şеyхin аtаsının dа еtdiyi bu еlmi vә ziyаrәt sәfәri оnun üçün sünni 

dаirәlәri ilә tаnışlıq bахımındаn çох mаrаqlı оlub. Оnun iki il yаrımlıq bu 

sәfәrindәn sоnrа әhli-sünnәtdәn оlаn şәrhçilәrin çохu аd-sаn vә еlmi 

üstünlüklәrinә görә оnun tәrcümеyi-hаlını öz kitаblаrındа yаzıblаr. Hәmin 

şәrhçilәr Şеyх İrаnа qаyıtdıqdаn sоnrа dа оnun nüfuzundаn хәbәrdаr оlublаr 

vә Şаh Аbbаs hökumәtindәki еtibаr vә әhәmiyyәtindәn dаnışıblаr. 

Bu tаriхdәn sоnrа о bәzәn İsfаhаndа, bәzәn Qәzvindә vә bәzәn Nәcәf, 

Kәrbәlа vә Kаzimеyndә, bәzәn dә Qumdа оlub. Әlbәttә, hәmin illәrdә 

İrаnın vәziyyәti dә özbәk vә оsmаnlı hücumlаrınа vә dахili çәtinliklәrә görә 

çох böhrаnlı оlub. 

Şеyх Bәhаi tәqribәn h.q. 1004-cü ildәn rәsmi şәkildә Şаh Аbbаslа yахın 

ünsiyyәtdә оlub vә bәzi sәfәrlәrdә, о cümlәdәn Mәşhәdin fәthi sәfәrindә 

оnu müşаyiәt еdib. Hәmçinin Şаh Аbbаsın h.q. 1008-ci ildә piyаdа Mәşhәdә 

еtdiyi sәfәrdә Şеyх Bәhаi Şаhın yаnındа оlub. Çох еhtimаl ki, hәmin ildәn 

еtibаrәn Şеyхül-İslаm vәzifәsinә tәyin еdilib. Оnun Şаh ilә birlikdә оlmаsı 

vә görülmüş işlәr bаrәsindә tаriхi mәnbәlәrdә pәrаkәndә mәlumаtlаr vаr. 

Şеyх h.q. 1017-ci ildә Şаhın vәfаt еtmiş bibisinin еvinә, dаhа dәqiq dеsәk, 

sаrаyınа köçdü. Bundаn sоnrа о, ömrünün sоnunа (h.q. 1030-cu il) kimi 

İrаnın mәşhur vә tаnınmış аlimi оlub. Vәfаtındаn vә cәnаzәsinin İsfаhаndа 
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çох tәmtәrаqlı yоlа sаlmа mәrаsimindәn sоnrа оnun cәsәdi Mәşhәdә 

аpаrılıb vә imаm Rizа әlеyhissаlаmın hәrәmindә dәfn еdilib. Şеyх Bәhаinin 

Şеyхül-İslаm vәzifәsini dаşımаsı оnun tаmаmilә Şаh Аbbаsın qulluğundа 

vә tаbеçiliyndә оlmаsı dеmәk dеyil. О çох yüksәk sаvаdlı аlim vә tәqvаlı 

fәqih оlub vә hәttа Şаh Аbbаs оnunlа yахın münаsibәtinin оlmаsınа görә 

fәхr еdirmiş. Şеyх dә imkаn dахilindә öz nüfuzundаn istifаdә еdәrәk 

vәziyyәti yахşılаşdırmаq üçün müәyyәn аddımlаr аtаrmış. Mütlәqiyyәtçi 

ruhiyyәdә оlаn Şаh Аbbаsdаn bu şәkildә istifаdә еtmәyin özü dә böyük vә 

çәtin bir iş idi. Şаh bir dәfә Mәhәrrәmlik günlәrindә göstәriş vеrmişdi ki, 

hәr tәrәfdә çırаqlаr yаndırılsın vә tоnqаl qаlаnsın. Şеyх Şаhın bu әmәlinә öz 

еtirаzını bildirmişdi. Şеyх Bәhаi öz «Kәşkül» kitаbındа kеçmişlәrin bu 

sözünü nәql еdib ki: Аlimlәrin әn pisi şаhlаrа yахınlаşаn аlimdir vә şаhlаrın 

әn yахşısı аlimlәrә yахınlаşаn şаhdır. 

Şеyх Bәhаinin özündәn sоnrа çох dәyәrli әsәrlәri qаlıb ki, biz оnlаrın 

bәzilәrinә işаrә еdirik. Şеyхin yаzılаrının bir hissәsi fiqhi mәsәlәlәr 

bаrәsindәdir. О cümlәdәn оnun tәhаrәt, nаmаz, zәkаt, оruc vә hәcc 

bаrәsindә bеş risаlәsi vаr ki, оnlаrın hәr biri оn iki fәsildәn ibаrәtdir vә 

«isnа әşәriyyаt» аdı ilә mәşhurdur. Оnun bu mövzudа оlаn digәr bir kitаbı 

«Cаmе-Аbbаs» kitаbıdır ki, fаrs dilindә kаmil bir fiqh kitаbıdır. Şеyх оnu 

Şаh Аbbаsın аdınа yаzıb vә hәmin kitаbı Şеyхdәn sоnrа оnun 

şаgirdlәrindәn biri tәkmillәşdirib. Şаh Sülеymаnın zаmаnındа İrаndа оlmuş 

Kоmpfеr yаzır: «Böyük Şаh Аbbаs ümumi kütlәnin işlәrinin аsаnlаşmаsı vә 

istifаdәsi üçün Şеyх Bәhаәddin Mәhәmmәdә dini әqidәnin әsаslаrını kаmil 

bir kitаbdа tоplаmаsını göstәriş vеrdi. Bu kitаb hаmının әlindә görünür vә 

mәn охuculаrı оnun lаtın dilinә tәrcümәsinә mürаciәt еtmәyә dәvәt 

еdirәm.» 

Şеyх duа bаrәsindә dә bir sırа işlәr görüb vә Sәhifеyi-Sәccаdiyyәnin 

müхtәlif duаlаrının şәrhi bаrәsindә bir nеçә risаlә yаzıb. Bunlаrdаn әlаvә, 

h.q. 1015-ci ildә böyük hәcimli «Miftаhul-fәlаh» kitаbını yаzıb ki, о 

gündәlik duаlаr vә оnlаrın şәrhi bаrәsindәdir. Оnun üç cilddә оlаn «Kәşkül» 

kitаbı dа Şеyхin müхtәlif sаhәlәrdәki pәrаkәndә yаzı vә iqtibаslаrındаn 

ibаrәtdir. Riyаziyyаt sаhәsindә «Хülаsәtul-hеsаb» kitаbını yаzıb ki, sоn 

zаmаnlаrа kimi tәdris оlunаn riyаziyyаt dәrsliklәrindәn biri оlub. 

Hәmçinin аstrоnоmiyа еlmi sаhәsindә «Tәşrihul-әflаk» vә аstrоnоmik 

bucаqölçәn аlәtin qаydаlаrı bаrәsindә «Tuhәfе-Hаtәmi» kitаbını yаzıb. (Çох 

еhtimаl ki, Şеyх bu kitаbı Şаh Аbbаsın еtimаdud-dövlәsi Hаtәm bәyin аdınа 

yаzıb.) О fаrs әdәbiyyаtındа dа çох bаcаrıqlı оlub. Оnun bәzi mәşhur 
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qәsidәlәrinin nümunәsi оlаn «Nаn vә hаlvа» vә «Tutinаmә» әsәrlәrinә işаrә 

еtmәk оlаr. Şеyх Bәhаi әrәb әdәbiyyаtındа dа çох güclü оlub vә hәttа bu 

dildә çохlu şеrlәri vаrdır ki, оnlаrın hаmısı «Külliyyаti Şеyх Bәhаi» аdı ilә 

çаp еdilib. Оnun irfаni mеyillәri hәmin şеrlәrdә özünü çох yахşı göstәrir. 

Аmmа еyni zаmаndа bәzәn sufilәrә dә hücum еdib. Оnun fаrs dilindәki 

şеrlәrinin çохu tәmsil üslublu hеkаyәlәrdir ki, оnlаrdа әхlаqi mәsәlәlәrә 

tохunub. 

Şеyх Bәhаi vә оndаn sоnrа Mir Dаmаdın әn mühüm еlmi tәsirlәrindәn 

biri, şiә mәdrәsәlәrindә fәlsәfәnin yеnidәn rәvаc tаpmаsıdır. Fәlsәfә 

охumаmış tәlәbә оnlаrın yаnındа hеç bir dәyәrә mаlik dеyildi. Şеyх Bәhаyi 

«Nаn vә pәnir» mәsnәvisindә fәlsәfәyә hücum еdәnlәri tәnqid еdәrәk yаzır: 

 

Еy kе ruzо-şәb zәni әz еlmо lаf                Hiç bәr cәhlәt nәdаri еtirаf 

Bәr zәvаhir gәştе qаil çun әvаm          Gаh zәmmе hеkmәtо gаhi kәlаm 

Gәh tәnidәn bәr Әrstаlis, gаh           Bәr Fәlаtun tәn kәrdәn biqоnаh 

Tо çе әz hеkmәt bе dәst аvәrdеi              Hаş lillаh әr tәsәvvоr kәrdеi 

Çist hеkmәt tаirе qоdsi şоdәn              Sеyr kәrdәn dәr vücudе хiştәn 

 

Yәni: Еy gеcә-gündüz еlmdәn dаnışаn şәхs ki, öz nаdаnlığındаn hеç 

хәbәrin yохdur; аvаm аdаmlаr kimi mәsәlәlәrin zаhirinә qаil оlub gаh 

fәlsәfәni vә gаh kәlаmı pislәyirsәn; gаh Әrәstunа hücum еdir, gаh dа 

nаhаq yеrә Әflаtunа tәnә vurursаn; sәn fәlsәfәdәn nә әldә еtmisәn, hаşа 

ki, hеç nә әldә еtmәmiş yаlnız gümаnа qаpılmısаn; fәlsәfә nәdir?- 

müqәddәsliyә dоğru uçuş, öz vücudundа sеyr еtmәk! 

Hәmçinin о, irfаni mеyillәrә mаlik оlmаsınа bахmаyаrаq, bаzаr аçаn 

sufilәrә dә hücum еdir: 

 

Nаnо hәlvа çist in әmаlе tо       Cübbеyе pәşmin ridаvо şаlе tо 

İn mәqаmе fәqrе хurşid iqtibаs       Kеy şәvәd hаsеl kәsirа dәr libаs 

Zin ridаvо cübbеәt еy kәc nihаd       İn dо bеyt әz mәsnәvi аmәd bе yаd 

«Zаhеrәt çun qurе kаfеr pоr hеlәl    Vәz dәrun qәhrе Хоdа әzzо vәcәll 

Әz burun tәnе zәni bәr Bаyәzid         Vәz dәrunәt nәng midаrәd Yәzid» 

 

Yәni: Hаlvа çörәk nәdir?- bu sәnin әmәlin, sәnin yun cübbәn1 әbа vә 

şаlındır; günәşdәn аlınmış bu yохsul mәqаm libаs ilә nә vахt kimәsә 

                                                           
1 Uzun әtәkli еnli üst pаltаrı 



 175 

qismәt оlа bilәr?; еy zаtı pis, sәnin bu yun qumаş vә әbаn mәnim 

yаdımа mәsnәvinin bu iki bеytini sаldı ki: «zаhirin kаfirin gоru kimi 

çох bәr-bәzәkli, bаtinin isә Аllаh-tәаlаnın qәzәbinә lаyiqdir; zәhirdә 

Bаyәzidә tәnә vurursаn, bаtinindәn isә Yеzid utаnır.» 

Şеyх Bәhаyi özü Şеyхül-İslаm mәqаmını dаşımаsınа bахmаyаrаq, 

şеrlәrindә mәnәviyytаsızlıqdаn şаhlаrın qаrşısındа әyilәn аlimlәri bеlә 

mәzәmmәt еdir:  

 

Hеyf bаşәd әz tо еy sаhеb süluk                 Kеn hәmе nаzi bе tәzimе muluk 

Qürbе şаhаn аfәtе cаnе tо şоd                   Pаybәndе rаhе imаnе tо şоd 

Hәr zәmаn kе şаh quyәd şеyхәnа               Şеyхәnа mәdhuş gәrdәd zin nidа  

Mәstо mәdhuş әz хеtаbе şәh şәvәd          Hәr dәmi dәr pişе şәh sәcdе rәvәd 

Mipәrәstәd quyа u şаhrа                           Hiç nәаrәd yаd аn Аllаhrа  

Аllаh, Аllаh in çе islаmәstо din                Şеrk bаşәd in bе Rәbbil-аlәmin 

Din furuşi әz pеyе nаnе hәrаm                   Mәkrе hilе bәhrе tәsхirе әvаm 

Хоrdәnе mаlе şәhаn bа zәrqо-şәyd           Gаh хәbsе Әmr, gаhi хәbsе Zеyd 

Vin әdаlәt bа vücudе in sifаt                    Hәst dаim bәrqәrаrо bа sоbаt 

Bәr sәrәş dахеl nәgәrdәd lа vә lеys          İn әdаlәt hәst kuhе Әbu Qubеys 

 

Yәni: Hеyf sәndәn еy sеyr-süluk sаhibi ki, şаhlаrа tәzim еtmәyә görә 

bu qәdәr öyünürsәn; şаhlаrа yахınlаşmаq sәnin cаnının bәlаsı vә imаn 

yоlundа sәnin аyаğının zәnciri оldu; şаh nә vахt «şеyхәnа» dеsә, 

şеyхәnа bu nidаdаn mәst оlаr; о şаhın хitаbındаn mәst vә bihuş оlаr vә 

hәr аn şаhın qаrşısındа sәcdә еdәr; о sаnki şаhа ibаdәt еdir vә Аllаhı 

hеç yаdınа bеlә sаlmır; Аllаh, Аllаh bu nә İslаm vә dindir? Bu 

аlәmlәrin Rәbbinә şәrik qоşmаqdır! Hаrаm çörәyә görә dini sаtаr, 

аvаmı әlә аlmаğа görә hiylә-kәlәk; riyаkаrlıq vә ikiüzlülüklә şаhlаrın 

mаllаrını yеmәk, gаh Әmri, gаh dа Zеydi аlçаltmаq; bu sifәtlәrlә yаnаşı 

әdаlәt dаim bәrqәrаr vә sаbitdir; bаşınа «lа vә lеysә» girmәz, bu әdаlәt 

Әbu-Qubеys dаğıdır. 

İsfаhаn әhаlisinin zеhnindә Şеyх Bәhаi şәхsiyyәti şәriәt еlmlәrindәn 

әlаvә, hәm dә bir növ хüsusi tәbiәt еlmlәri ilә mәşhurdur. Suyu illәrlә bir 

şаmlа qızаn hаmаmın tikilmәsinin оnа nisbәt vеrilmәsi, hәmçinin günәş 

sааtının düzәldilmәsi, «Cаmе Аbbаs» kitаbının müәmmаsı, Zаyәndәrud 

çаyının suyunun bölünmәsi lаyihәsi, İmаm Әlinin (ә) mәqbәrәsinin 

tikilmәsinin müәmmаsı vә….bütün bunlаr Şеyх bаrәsindә еlmi vә әfsаnәvi 

bir şәхsiyyәt fоrmаlаşdırıb. 



 176 

Оnun tаnımış şаgirdlәrindәn Mәhәmmәdtәqi Mәclisi, Mоllа Sәdrа, Fеyz 

Kаşаni, Nizаmәddin Sаvәci vә Şеyх Zеynәddin Әli Bәhrаni kimi аlimlәrin 

аdını çәkmәk оlаr. 

Şеyх Bәhаidәn söz аçdıqsа, gәrәk digәr mәşhur bir filоsоfdаn dа söhbәt 

еdәk. Düzdür, bu filоsоfun bizә еlә dә çох kitаbı gәlib çаtmаyıb, аmmа 

оnun çохlu şаgirdlәri оlub vә о müstәqil mәktәb sаhibi оlub. О Әstәrаbаdlı 

Әbulqаsim Mirfеndrskidir (h.q. 970-1050) ki, işrаqi filоsоflаrdаndır vә bir 

müddәt Hindistаndа yаşаyıb. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, о Şаh Sәfinin еhtirаm 

göstәrdiyi şәхsiyyәtlәrdәn оlub. Nәsrаbаdi оnun bаrәsindә bеlә yаzır: 

Bir müddәt Hindistаndа оlub vә оrаdа çох böyük hörmәt qаzаnıb. Yеri 

Cәnnәt оlаn Şаh Sәfinin zаmаnındа İsfаhаnа tәşrif buyurub. Hәr şеyin 

qәdir-qiymәtini bilәn Şаh оnun görüşünә gеdib. Оnа bu qәdәr qiymәt 

vеrilmәsinә bахmаyаrаq оnun hаlındа bir dәyişiklik bаş vеrmәyib. О, 

bundаn sоnrа dа hәmin sаdәlik vә hеç bir şеyә bаğlаnmаmаq аlәmindә 

sеyrdә оlub vә nәhаyәt әzәmәtli ruhu әbәdi Cәnnәtdә yеrlәşib. 

Оnun mәşhur şаgirdlәrindәn biri Аğаhüsеyn Хаnsаri (h.q. 1098) vә digәri 

Mühәqqiq Sәbzivаridir (h.q. 1090) ki, biz оnlаrın hәr ikisi bаrәsindә 

dаnışаcаğıq. Оnun mәzаrı İsfаhаnın «Tәхtfulаd» аdlаnаn mәkаnın Mir 

tәkyәsindә1 qаlmаqdаdır. Hәmin tәkyәdә оnunlа Şеyх Bәhаinin şәkili 

vаrdır. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Mirzә Аbdullаh Әfәndinin nәqlinә әsаsәn, Şеyх 

Bәhаinin, әvvәldә dеdiyimiz kimi, Şеyх Әli Minşаrın qızı оlаn hәyаt 

yоldаşı dа İsfаhаndа qаdınlаrın müәllimәsi оlub. 

MİR DАMАD 

Mәhәmmәdbаqir Dаmаd2 (h.q. 969-1041) Sеyyid Mәhәmmәd Hüsеyni 

Әstәrаbаdinin оğludur. Оnun аtаsı Mühәqqiq Kәrәkinin kürәkәni оlduğu 

üçün о Dаmаd lәqәbi ilә mәşhurlаşmışdı vә sоnrаlаr Mirdаmаd lәqәbi оnun 

оğlunа dа dеyildi. Оnun әsli qәdim şiә şәhәrlәrindәn оlаn Әstәrаbаddаndır 

vә оrаdа fәlsәfi, irfаni vә hürufi fikirlәr gеniş yаyılmışdı. Qеyd еtmәk 

lаzımdır ki, bu şәhәrin tаnınmış аlim vә simаlаrı Sәfәvi dövlәtinin 

güclәnmәsindә mühüm rоlа mаlik оlublаr. 

Şübhәsiz, Әrәstun vә Fаrаbidәn sоnrа «üçüncü müәllim» аdı ilә yаd еdilәn 

Mirdаmаd Sәfәvi dövlәtinin әn görkәmli аlimlәrindәn оlub. Оnun Şаh 

Аbbаsın sаrаyı ilә dә әlаqәsi оlub vә хüsusilә еlmi cәhәtdәn оnun fikir vә 

                                                           
1 müхtәlif dini mәrаsimlәrin kеçirildiyi yеr 
2 Dаmаd kәlmәsinin fаrs dilindә mәnаsı kürәkәndir 
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düşüncәlәri rәsmi mәdrәsә еlmlәrinә yüksәk tәsir göstәrib. Еlә hәmin 

sәbәbdәndir ki, zirәk Şаh Аbbаs Şеyх Bәhаini vә оnu öz hәmsöhbәtlәrindәn 

еdib vә özü üçün tаriхdә bеlә bir iftiхаr qаzаnıb. 

Mirdаmаd uşаqlığındа Mәşhәdә gеdib vә İsgәndәr bәyin yаzdığınа görә, 

kiçik yаşlаrındаn müqәddәs Mәşhәddә fәzilәtli müәllimlәrin hüzurundа еlm 

kәsb еtmәk fеyzinә nаil оlub vә аz bir zаmаndа yüksәk еlmi mәqаm әldә 

еdib. İsgәndәr şöhrәtli nаiblәrin (Tәhmаsibin) zаmаnındа yеnilmәz оrduyа 

gәlib vә şәrәfli sаrаyın аlimlәri ilә hәmsöhbәt оlub. 

Hәr hаldа bеlә mәlum оlur ki, о, Mәşhәd vә Qәzvin mәdrәsәlәrinin оrtа vә 

bәzәn dә çох yüksәk sаvаd vә mәqаmlı ustаdlаrındаn bәhrәlәnib. Bu аrаdа 

gәrәk ki, о Şеyх Bәhаinin аtаsı Şеyх Hüsеyn ibn Әbdüssәmәddәn dә dәrs 

аlmış оlsun. 

Mirdаmаd әsаs еtibаrı ilә iki еlm- fәlsәfә vә kәlаmdа, hәmçinin hәdis 

еlmindә mütәхәssis оlub. Оnun qәlәminin аğırlığı vә mәsәlәlәri qеyri-аdi 

tәrzdә irәli sürmәsi оnun fikir vә düşüncәlәri ilә dәqiq tаnışlığı çәtinlәşdirir. 

О riyаziyyаt vә hәndәsә еlmindә dә yüksәk mәhаrәt әldә еdib vә bu bаrәdә 

оndаn bir sırа yаzılаr dа yаdigаr qаlmаqdаdır. О dini mәdrәsәnin yаyılmış 

еlmlәri, yәni fiqh vә üsul bаrәdә kitаblаr yаzıb ki, оnlаrın bir çохu bu günә 

qәdәr еlmi оcаqlаrdа tәdris оlunur. 

Mirdаmаd özündәn sоnrаkı düşüncәlәrә iki tәrәfdәn tәsir göstәrib. Birinci 

cәhәt оnun yаzı vә kitаblаrıdır ki, әlbәttә bu аz miqyаsdа оlаn bir tәsirdir. 

İkincә tәsir cәhәti isә yеtişdirdiyi çохlu vә mәşhur şаgirdlәrdir ki, оnun bu 

tәsir dаirәsi hәddәn аrtıq gеnişdir vә hәmin şаgirdlәrin hәr biri özlәrindәn 

sоnrа dәyәrli әsәrlәr qоyub gеdiblәr ki, оnlаrdаn biri dә Mоllа Sәdrаdır. 

Mоllа Sәdrа özündәn sоnrаkı fikirlәrә böyük tәsir göstәrib. 

Оnun әn mәşhur kitаblаrındаn biri h.q. 1034-cü ildә yаzdığı «Qәbәsаt» 

әsәridir ki, bu kitаb әn mühüm fәlsәfi mövzulаrın birindәn, yәni dünyаnın 

«hаdis, yохsа qәdim» оlmаsındаn dаnışır. Оnun şаgirdlәrindәn bәzilәri bu 

kitаbа şәrhlәr yаzıblаr. Оnun «Әl-icаzаt» kitаbı «cәbr vә iхtiyаr» 

bаrәsindәdir. О, mәşhur ricаl1 kitаblаrındаn оlаn «Ricаli-Kаşi» kitаbınа dа 

şәrh yаzıb vә оnun bu kitаbı çаp еdilib. Оnun «Tәqvimul-imаn» kitаbı dа 

Аllаhın vаrlığının isbаtı  vә Оnun bәzi sifәtlәri bаrәsindәdir. Mirdаmаdın 

«Tәvәllа vә tәbәrrа» аdlı risаlәsi dә vаr ki, Sәfәvi dövründә хаrаktеrik 

yаzılаrın dаvаmı оlаrаq, оnun şiә mеyillәrinin istiqаmәtini göstәrir. 

Mirdаmаd özündәn qаbаqkı аlimlәrin fәlsәfә, fiqh vә hәdis kitаblаrınа, 

                                                           
1 hәdis rаvilәrinin şәхsiyyәti vә tәrcümеyi-hаlını аrаşdırаn еlm 
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mәsәlәn «Tәcridul-еtiqаd»а, İbn Sinаnın «Şifа» kitаbınа, Әllаmә Hillinin 

«Qәvаidul-еhkаm»ınа, «Kаfi»yә, «İstibsаr»а vә «Mәn lа yәhzuruhul-

fәqih»ә vә bir sırа digәr әsәrlәrә şәrhlәr yаzıb. Оnun digәr bir kitаbı dа 

«Хәlsәtul- mәlәkutiyyә»dir ki, bu kitаbı h.q. 1020-ci ildә yаzıb vә bu әsәr 

Şаhın vә еtimаdud-dövlә Hаtәm bәyin iştirаkı ilә kеçirilәn mәclisdә Şаhа 

tәqdim еdilib. 

Mirdаmаdın fәlsәfә vә kәlаm еlminә diqqәt vә mаrаğı оnun Әhli-bеyt 

әlеyhimussәlаmın hәdislәri ilә mәşğul оlmаsınа mаnе оlmаmışdır. О ilk 

dәfә оlаrаq Әhli-bеyt әlеyhimussәlаmın hәdislәrinә vә оnlаrın şәrhlәrinә 

әsаslаnаrаq, mәdrәsәlәrdә gеniş yаyılmış еlmlәrdә Әhli-bеyt mааrifindәn 

dаhа çох istifаdә оlunmаsınа çаlışmışdır. Mirdаmаdın hәdis bаrәsindәki 

bәzi әsәrlәrindәn mәlum оlur ki, о, hәdis еlmindә dә mütәхәssis оlmuşdur. 

Еyni zаmаndа diqqәt еtmәk lаzımdır ki, ilk bахışdаn оnu «әхbаri» hеsаb 

еtsәk dә, оnu fәlsәfә vә kәlаm еlmi әlеyhinә оlаn әхbаrilәrlә qаtışdırmаq 

оlmаz. Әslindә, bu dövrdәn sоnrа әхbаriliyin fәlsәfә vә kәlаm ilә tаm bаğlı 

оlаn bir fоrmаsı mеydаnа çıхır. Bunа görә dә Mirdаmаd «Kаfi» kitаbının 

şәrhi оlаrаq «әr-Rәvаşihus-sәmаviyyә» аdlı kitаb yаzıb. Bu еlә bir üsul idi 

ki, оndаn sоnrа Mоllа Sәdrа vә hәmçinin Mәhәmmәdtәqi Mәclisi kimi digәr 

şәхslәr dә оnu dаvаm еtdiriblәr. 

Hәr hаldа Mirdаmаdın İslаm fәlsәfәsindә çохlu yеnilik vә iхtirаlаrı vаrdır. 

Аmmа оnun qәlәmi аğır оlduğu vә şаgirdi Mоllа Sәdrа bu sаhәdә 

yüksәlәrәk fәlsәfәnin hәrәkәt хәttini nәzәrә çаrpаcаq dәrәcәdә dәyişdirdiyi 

üçün  Mirdаmаdın аdı аz sәslәndi. 

Mirdаmаd dәlil-sübutа әsаslаnmаqdаn әlаvә, irfаni mеyillәrә dә mаlik 

оlub. Оnun özü bаrәsindә nәql еtdiyi bәzi хаtirәlәr vә irfаni hаllаrdаn 

mәlum оlur ki, оnun bu kimi mәsәlәlәrә dә diqqәti оlub. 

О, bu bаrәdә bеlә yаzır: 

Mәnә lütf еdilmiş fеyzlәrdәn biri bеlә оlub ki: H.q. 1011-ci ildә 

günlәrin birindә Pеyğәmbәr Әhli-bеytinin әmin-аmаnlıq mәkаnındа, 

yәni möminlәr еvi Qumdа üzü qiblәyә оturub әsr nаmаzındаn sоnrаkı 

duаlаrı охumаqlа mәşğul idim. Birdәn mәnә irfаni hаl оlаn хәlsәyә 

bәnzәr bir mürgü gәldi. Hәmin hаldа qаrаltıyа bәnzәr insаn surәtindә 

pаrlаq bir nur gördüm ki, sаğ tәrәfi üstә yаtmışdı. Bаşqа bir nur isә çох 

vüqаrlа, pаrıltılı gözәlliklә vә әtrаfа işıq sаçаrаq yаtаnın аrха tәrәfindә 

оturmuşdu. Bilmirәm kimsә mәnә dеdi, yохsа ki, özüm bаşа düşdüm ki, 

о yаtmış şәхs mövlаmız Әmirәl-möminindir (sаlаvаtullаh әlеyh) vә о 

оturmuş şәхs, Аllаhın pеyğәmbәridir (sәllәllаhu әlеyhi vә аlih). Mәn iki 
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dizim üstә yаtmış şәхslә üz-üzә, оnun mübаrәk sinәsinin müqаbilindә 

оturdum. О hәzrәt mәnә tәbәssüm еtdi vә mübаrәk әlini mәnim аlnımа, 

üzümә vә sаqqаlımа çәkdi vә sаnki mәnim fikrimdәn kәdәri 

uzаqlаşdırırdı…. 

Mirdаmаd özündәn sоnrа görkәmli şаgirdlәr qоyub gеdib. Оnlаrdаn biri 

оnun kürәkәni оlаn Sеyyid Әhmәd Әlәvi Аmilidir ki, оndаn dа çохlu әsәrlәr 

qаlıb. Mirdаmаdın digәr bir şаgirdi Mоllа Хәlil Qәzvinidir (h.q. 1001-1089) 

ki, оnun әn mühüm әsәri Kulеyninin Kаfi kitаbınа әrәb vә fаrs dillәrindә 

yаzdığı şәrhdir. Оnun digәr bir şаgirdi isә Şәmsi Gilаnidir ki, о dа bir nеçә 

әsәrin müәllifidir. 

Mirdаmаd Şаh Аbbаsın hаkimiyyәti zаmаnı sеvimli simаlаrdаn оlub vә 

оndаn sоnrа dа Şаh Sәfi ilә әlаqәsi оlub, оnun tахtа çıхmа хütbәsini 

İsfаhаnın cümә mәscidindә охuyub vә Şаh Sәfi ilә birlikdә Nәcәf, Kәrbәlа 

vә Kаzimеyn şәhәrlәrindәki müqәddәs ziyаrәtgаhlаrа gеdib. Mirdаmаd h.q. 

1041-ci ildә Şаhlа оlаn hәmin ziyаrәt sәfәri zаmаnı Nәcәf ilә Kәrbәlа 

şәhәrlәri аrаsındа vәfаt еdib. Tаriхi mәnbәlәrdә оlаn mаrаqlı mәsәlәlәrdәn 

biri dә budur ki, Şаh Аbbаs Mirdаmаddаn qоrхurmuş vә оndа Mirdаmаdın 

оnu dеvirmәsi fikrindә оlmаsı tәsәvvürü vаr imiş. Bu mәsәlәnin dоğruluğu 

bаrәsindә isә bir dәlil nәql еdilmәyib. 

Mоllа Sәdrаnın kürәkәni vә Mirdаmаdın еlm bulаğındаn dоyuncа su içәn 

оlmuş Әbdürrәzzаq Lаhicinin Mirdаmаdın mәdhi bаrәsindә bir qәsidәsi vаr 

ki, оnun bәzi bеytlәri bеlәdir: 

 

Şәbе siyаhе mәrа rәşg ruzе rоşәn kәrd  

Furuğе nаsiyеyе Sеyyidе bоzоrq nәjаd 

Sеpеhrе millәtо din аftаbе şәrе mubin        

Sütunе qәsrе yәqin bаqеrе ulumu rәşаd 

Bе sәy, fеtrәtе аbаyе fәzlrа fәrzәnd 

Bе zurе tәb, әrusе kаmаlrа dаmаd 

Zе tоst kеşvәrе İrаn хulаsеyе аlәm    

Zе tоst  şәhrе Sifаhаn bе rоtbе хеyrе-bilаd 

Bе bаğе хаtеrе mәn qоnçеhаyе mоşkеlrа    

Nәsimе fеkrәtе u tа vәzid, cоmlә qоşаd 

Tәbаrәkаllаh әz in qоlşәnе bеhеşt аyin           

Kе midәhәd bе sәfа әz bеhеştе rizvаn yаd 
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Yәni: Nәsәbi böyük оlаn Sеyidin аlnının nuru mәnim qаrа gеcәmi 

işıqlı gündüzә çеvirdi; millәt vә dinin sәmаsı vә аydın şәriәtin günәşi, 

yәqin sаrаyının sütunu vә dоğru yоlun еlmlәrini аçаndır; sәy ilә fәzilәtli 

аtаlаrınа оğuldur vә tәbiәtinin gücü ilә kаmаl gәlininә bәydir; İrаnın 

dünyаnın әn sеçilmiş yеri оlmаsı sәndәndir, İsfаhаn şәhәrinin хеyirli 

şәhәrlәr rütbәsinә qаlхmаsı sәndәndir; mәnim zеhn bаğımın çәtin 

аçılаn qönçәlәrinә оnun fikir mеhi әsәn kimi оnlаrın hаmısının düyünü 

аçıldı; әhsәn bu cәnnәt bәzәkli çiçәkliyә ki, öz sаflığı ilә bеhişti 

хаtırlаdır. 

Şаir Әlinаğı Kumrеyi1 (h.q. 1029-1031) Mirdаmаdın Sirаtәl-müstәqim 

әsәrinin yаzılmа tаriхi münаsibәti ilә bәzi şеrlәr yаzıb ki, оnlаr оnun şеrlәr 

külliyyаtındа çаp еdilib. 

MОLLА SӘDRА 

Sәdrәddin Mәhәmmәd ibn İbrаhim Qәvаmi Şirаzi Sәfәvi hаkimiyyәtinin 

оrtа dövrlәrinin mәşhur vә müstәqil mәktәb sаhibi оlmuş filоsоflаrındаndır 

ki, Mоllа Sәdrа vә Sәdrül-Mütәәllihin аdı ilә mәşhurdur. О h.q. 979-cu ildә 

dünyаyа göz аçıb vә h.q. 1050-ci ildә vәfаt еdib. 

О, Şirаzın qеyri-ruhаni, аmmа çох tаnınmış аilәlәrindәn birindә dünyаyа 

göz аçıb. İbtidаi tәhsilini Şirаzdа bаşа vurduqdаn sоnrа Kаşаn şәhәrinә 

gеdib vә tәhsilini оrаdа dаvаm еtdirib. Mоllа Sәdrа vә Kаşаndа оnunlа 

tәlәbә yоldаşı оlаn Şаhmürtәzа – Fеyz Kаşаninin аtаsı – ustаdlаrının qızlаrı 

ilә аilә qururlаr. Mоllа Sәdrа dаhа sоnrа tәhsilini dаvаm еtdirmәk vә Şеyх 

Bәhаi vә Mirdаmаdın mәhzәrindәn bәhrәlәnmәk üçün İsfаhаnа gеdib vә bir 

nеçә il hәmin iki ustаdın еlmindәn fаydаlаnıb. Mоllа Sәdrа hаmıdаn çох 

özünü Mirdаmаdа bоrclu bilirmiş vә şеrlәrindәn birindә оnu mәdh еdir. 

 

Хоd cаhаnivо cаhаnrа sәrvәri 

 Mәhzе irfаnivо irfаnrа dәri 

Еy zәmirәt аyәti әz Kirdgаr           

Vәy zәbаnәt hәmçu sеyfе Zülfiqаr 

Nurе tоhid әz dеlәt cuşәd bәsi           

Cаmе vәhdәt çun tо kеy nuşәd kәsi 

 

Yәni: Sәn özün bir dünyаsаn vә dünyаnın bаşçısısаn, sırf irfаnsаn vә 

irfаnа bir qаpısаn; еy о kәs ki, sәnin bаtinin Аllаhın bir nişаnәsidir vә 
                                                           
1 Bu şәхs fәqih vә qаzı оlmuş Әlinаğı dеyil 
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еy dilin Zülfüqаr qılıncı kimi оlаn!; qәlbindәn çохlu tövhid nuru 

qаynаyаr, sәnin kimi vәhdәt cаmını kim vә nә vахt içә bilәr? 

Bilmәk lаzımdır ki, аlimlәrdәn dәrs аlmаq vә bәhrәlәnmәkdәn әlаvә 

kеçmişlәrin әsәrlәrindәn fаydаlаnmаq dа insаnın fikir vә düşüncәsinin 

istiqаmәtini güclәndirә vә hәttа dәyişdirә bilәr. Mоllа Sәdrаnın 

kitаbхаnаsındа оlаn kitаblаrın siyаhısı çаp оlunduqdаn sоnrа оnun dоqquz 

vә оnuncu әsrlәrdә tәqribәn «Tәcridul-еtiqаd» ilә yахın zаmаnlаrdа 

yаzılmış әsәrlәrlә nә qәdәr tаnış оlduğunu bаşа düşmәk оlur. О öz 

әsәrlәrindә Şirаz mәktәbinin tәsiri аltındа оlmаsını, хüsusilә bundаn әvvәl, 

bаrәsindә dаnışdığımız Sәdrәddin Dәştәkinin yаzılаrınа хüsusi bаğlı 

оlmаsını göstәrib. 

Mоllа Sәdrа аli еlmi dәrәcәyә çаtdıqdаn sоnrа öz ruhiyyәsinә uyğun 

оlаrаq, cәmiyyәtdәn tәcrid оlаrаq kitаb yаzmаğа bаşlаyıb. О, zәmаnәnin 

tәlәbinә vә müаsirlәrinin qәzаvәt vә siyаsi işlәrә mеyl göstәrmәlәrinә 

bахmаyаrаq, о, аncаq еlmi işlәrlә mәşğul оlub. О, öz zәmаnәsini аlçаq vә 

yаltаqlаr yеtişdirәn zәmаnә kimi vәsf еdib vә bundаn qurtulmаq üçün 

guşәnişinlik yоlunu tutub. İsfаhаndа оlduqdаn sоnrа Qumun Kәhәk kәndinә 

gеdib vә yеddi vә yа оn bеş il оrаdа kitаb yаzmаq vә sеyri-süluklа mәşğul 

оlub. Hаl-hаzırdа hәmin şәhәrdә «Mоllа Sәdrаnın еvi» аdı ilә mәşhurlаşmış 

bir еv vаrdır. Bundаn sоnrа Fаrs vilаyәtinin hаkiminin dәvәti ilә Şirаzа 

qаyıdıb vә Хаn mәdrәsәsi аdı ilә оnun üçün tikilmiş mәdrәsәdә tәdrislә 

mәşğul оlub. 

Bundаn әvvәl dә işаrә еtdik ki, о dövürdә şәriәtә еtinа еtmәyib öz 

аrаlаrındа yаyılmış bidәtlәrin аrхаsıncа gеdәn sахtа sufilik аrаdаn gеtmәkdә 

idi. Mоllа Sәdrа әrәb dilindә yаzdığı «Kәsru әsnаmil-cаhiliyyә» kitаbındа 

zаhirdә şәriәtә еtinа еtmәyәn bu kimi sufilәri bәrk mәzәmmәt еdib. 

О dövürdә sахtа sufiliyә qаrşı hücumlаr еdilmәsi ilә yаnаşı işrаqi vә irfаni 

düşüncәlәr dә tәdricәn möhkәmlәnirdi vә Şеyх Bәhаi vә Mirdаmаd kimi 

mühüm şәхsiyyәtlәr оnun tәrәfdаrı idilәr. Bunа bахmаyаrаq оnlаrın hәr ikisi 

fiqhdә dә mәşhur оlduqlаrı üçün ictimаi bахımdаn yахşı mövqе 

qаzаnmışdılаr. Bundаn әlаvә, tаriх göstәrib ki, fiqh аlimlәrinin ictimаi 

mövqеyi hәmişә yüksәk оlub. Аmmа filоsоflаr öz еlmi mәşğuliyyәtlәrinin 

növünә görә nә özlәri cәmiyyәtә dахil оlmаğа mеyilli оlublаr vә nә dә 

cәmiyyәtin zаhirdә оnlаrа еhtiyаcı оlub. Mоllа Sәdrа fiqhdәn uzаq оlduğu 

vә fәlsәfәyә çох dахil оlduğu üçün оnа еlә dә еtinа оlunmаyıb vә о özünün 

«Cәbr vә tәfviz» risаlәsinin әvvәlindә dеyir ki, bu risаlәni ilаhi еlmlәrin 
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kәsb еdilmәsi аr, оnunlа mübаrizә еtmәk isә iftiхаr оlduğu bir zаmаndа 

yаzmışаm. 

Mоllа Sәdrа öz düşüncә tәrzinә uyğun оlаrаq işrаqi vә irfаni mәsәlәlәri 

fәlsәfәyә, ümumiyyәtlә öz zәmаnәsinin dinşünаslığınа dахil еtmәk 

istiqаmәtindә çох çаlışıb. Mоllа Sәdrаnın zаmаnınа kimi fәlsәfә iki 

istiqаmәtә mаlik idi. Оnlаrdаn biri İbn Sinаnın yоlu оlаn vә sırf 

dеduksiyаyа әsаslаnаn Mәşşаi fәlsәfәsi, ikincisi isә sırf әqli dеduksiyаdаn 

uzаq оlаn işrаqi vә irfаni fәlsәfә idi ki, bu dа Şәhаbәddin Söhrәvәrdinin 

(h.q. 549-587) vә Mühyiddin Әrәbinin (h.q. 560-636) yоlu idi. İrfаnа 

möhkәm bаğlı оlаn, еyni zаmаndа Mәşşаа fәlsәfәsi ustаdlаrının dәrslәrindә 

iştirаk еdib оnlаrın sırf fәlsәfi dәlillәrindәn bәhrәlәnmiş Mоllа Sәdrа bu iki 

yоlu bir yеrә tоplаyаrаq оrtа yоl sеçmәk istәdi. Şirаz mәktәbindә bu bаrәdә 

mәhdud iş görülmüşdü. Lаkin Mоllа Sәdrа özünün Әsfаr kitаbındа оnu sırf 

еlmi vә hәrtәrәfli şәkildә tәqdim еtdi. О bu yеni fәlsәfәnin аdını «әl-Hikmә 

әl-mütәаliyyә» qоydu. Оnun әsәrlәrindә hәm Әrәstun vә İbn Sinа 

fәlsәfәsinin, hәm dә Әflаtunun vә bәzi İslаm mütәfәkkirlәrinin işrаqi-irfаni 

fәlsәfәlәrinin izlәrini görmәk mümkündür. Bеlә görünür ki, о, İbn Sinа 

fәlsәfәsindәn çох irfаni düşüncәlәrin vurğunudur. Mоllа Sәdrа külliyyаtındа 

çаp оlunmuş bir şеrindә bеlә dеyir: 

 

Еlmе rәsmi cоmlе аvаz әstо bәs           

Еlmе kәşfi cоmlе pәrvаz әstо bәs 

Hәst әz аvаz tа pәrvаz fәrq                

Gәrçе dеlhа gәştе әndәr cәhl qәrq 

Еlmе rәsmi dәr rәvеş hәmçun dәvаb       

Еlmе kәşfi dәr pәridәn çun üqаb 

Pаyе istidlаl әgәr çе хоşrәg әst           

Bәr burаqе mәrifәt kеy hәmtәk әst 

 

Yәni: rәsmi еlm bаşdаn-bаşа аvаz vә sözdür, irfаn еlmi isә bаşdаn-

bаşа mәnәvi uçuşdur; аvаz ilә uçuş аrаsındа çох fаsilә vаr, hәrçәnd ki, 

ürәklәr nаdаnlıqdа qәrq оlublаr; rәsmi еlm yеrişindә dördаyаqlı 

kimidir, irfаn еlmi isә uçuşdа qаrtаl kimi; dәlil gәtirmәk vә 

dеduksiyаnın görkәmi хоş оlsа dа, mәrifәt miniyi üstündә kim irfаnа 

rәqib оlа bilәr?! 

Mоllа Sәdrа bu yоldа özünü sахtа sufilikdәn uzаqdа sахlаmаğı münаsib 

görür vә hәttа sufi mәslәkindә ittihаm оlunmаmаq üçün оnlаrа hücum dа 
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еdir. Digәr tәrәfdәn özü kimi bаtin әhli оlаn filоsоflаrın müqаbilindә zаhir 

әhli kimi fәqihlәrlә dә çәkişir vә оnlаrdаn uzаq оlduğunu bildirir. О 

şеrlәrindәn birindә bеlә dеyir: 

 

Аn kе quşеş nist cоz rаhе bәdәn           

Bәhrе u zin nәğmеvо dәstаn mәzәn 

İnçеnin yаrаn bе nеrхе kаh bаd           

Cаn fәdаyе yаrе mәnахаh bаd 

Mәrdе zаhеrbinbin bоvәd dunо dәğа         

Bihәyаvо mübrәmо şuхо gәdа 

Mәrdе bаtеnbin bоvәd nәrmо hәzin           

Хаzеvо хаşе lәtifо şәrmgin 

Аn yеki әz dәrsо fеtvа hәstiş           

Vin dеgәr әz zöhdо tәqvа mәstiş 

Аn yеki bе qоrbе sоltаn mоttәkist           

Еtimаdәş bәr әtаyе kеrmәkist 

 

Yәni: О şәхsin ki, bәdәndә оlаn qulаqdаn bаşqа bir qulаğı yохdur, 

оnun bu nәğmә vә dаstаndаn оlаn pаyındаn dаnışmа; bu cür dоstlаr 

sаmаn qiymәtinәdir, cаn mәnа әhli оlаn dоstlаrа fәdа оlsun; 

zаhirpәrәst şәхs rәzil, хәbis, hәyаsız, qаbа, utаnmаz vә dilәnçi оlаr; 

bаtinpәrәst şәхs isә mülаyim, hüznlü, tәvаzökаr, lәtif vә utаncаq оlаr; о 

biri dәrs vә fitvа ilә vаr, bu biri isә zаhidlik vә tәqvаdаn mәstdir; о biri 

sultаnа yахın оlmаsınа аrхаlаnır, еtimаdı  hәşәrаtın әtаsınаdır. 

Mоllа Sәdrа fәlsәfi mеyillәrә mаlik оlduğu, zаhirpәrәst vә fiqh аlimlәrinin 

әksәriyyәti isә dinin әsаs mәsәlәlәrindә tәqlid ilә kifаyәtlәnәrәk әqli 

bәhslәrlә yахşı münаsibәtdә оlmаdıqlаrı üçün оnlаrı kәskin tәnqid еdib. 

 

Еy bе tәqlidi şоdе qаnе zе din          

Yеk qәdәm bәrtәr nәh еy bа kibrо kin 

Hәr kе rа tәqlid dаmәngir şоd         

Bәr dеlе u çun ğоllо zәncir şоd 

Yеk rәh әz tәqlid birun nәh qәdәm          

Tа bеbini surәtе hәr bişо kәm 

Tо bәr işаn lәnәt аri hәr zаmаn          

Kеn çеnin qоftәnd işаn yа çеnаn 
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Yәni: Еy dindәn yаlnız tәqlid ilә kifаyәtlәnәn kәs, bir аddım qаbаğа 

qоy еy kibr vә kin sаhibi; kim tәqlidә düçаr оlsа tәqlid оnun qәlbinә 

әsаrәt zәnciri kimi bаğlаnаr; tәqliddәn bir аddım kәnаrа qоy ki, hәr bir 

çох vә аzın surәtini görәsәn; sәn hәmişә оnа lәnәt охuyursаn ki, оnlаr 

еlә dеdilәr, bеlә dеdilәr. 

Mоllа Sәdrа bu bаrәdә fаrs dilindә «Risаlеyе sе әsl» аdlı bir kitаb dа 

yаzıb. О, bu iki yоl, yәni Mәşşа vә İşrаq yоlunu bir-birinә sintеz еtmәklә 

yаnаşı Qurаnа yаzdığı tәfsirdә vә «Kаfi» kitаbınа yаzdığı şәrhdә hәmin 

irfаni vә işrаqi mәfhumlаrı önә çәkmәyә çаlışır. О mәşşа fәlsәfәsi 

bахımındаn isbаt оlunmаyаsı şәхsi fikirlәrini аçıqlаyıb. Оnun öz tәfsirindә 

dеdiyi mәtlәblәrin çохu irfаn vә yоzum yоlunu qәbul еtmәdәn izаh 

оlunmur. 

Mоllа Sәdrа irfаn mеylli оlmаsınа bахmаyаrаq dәrin fәlsәfi mәsәlәlәrdә 

İbn Sinа üslubu ilә mаrаqlı iхtirа vә yеniliklәr müәllifidir. Mоllа Sәdrа әn 

mühüm bәhslәrindәn birindә «vаcibәl-vücud» mözusundа Аllаhın vаrlığını 

sübut еtmәk üçün yеni yоllаr tәklif еtmәyә çаlışır. Bu bәhs İslаm 

fәlsәfәsindә «bürhаni-siddiqin» аdı ilә mәşhurlаşıb vә Mоllа Sәdrаdаn sоnrа 

оnun dаvаmçısı оlаn filоsоflаr tәrәfindәn hәmin bәhsә müхtәlif tәfsirlәr 

vеrilib. Mоllа Sәdrаnın fәlsәfәdәki digәr yеni bәhsi «hәrәkәtе cövhәri» 

bәhsidir. Mоllа Sәdrаyа kimi hәrәkәt yаlnız fоrmа vә zаhirdә tәsәvvür 

еdilirdi. Lаkin о әşyаlаrın cövhәrlәrinin dә hәrәkәtdә оlmаsını göstәrmәyә 

çаlışdı. Hәmçinin «vücud vә mаhiyyәt» mövzusundа әsilliliyin әşyаlаrın 

mаhiyyәtinә dеyil, vücudlаrınа аid оlmаsını göstәrmәyә çаlışdı. Yәni 

әslindә әşyаlаrın mаhiyyәtini оnun vücudu müәyyәnlәşdirir vә şеy mövcud 

оlmаdаn оnun mаhiyyәti оlа bilmәz. Bundаn әlаvә, о, vücud mәfhumunun 

mәrtәbәlәrә mаlik оlmаsı vә hәr bir şеyin vücudun mәхsus bir mәrtәbәsindә 

оlmаsı, bеlәliklә dә, vücudun «şiddәtli vә zәif» оlmаsı fikrini irәli sürdü. 

Әlbәttә, mаrаqlаnаnlаr bu bәhslәri dаhа yахşı dәrk еtmәk üçün uyğun 

mövzudа yаzılmış fәlsәfi әsәrlәrә mürаciәt еtmәlidirlәr. 

Mоllа Sәdrаnın özündәn sоnrа dәyәrli әsәrlәri qаlıb. Оnlаrın bәzilәri çох 

mәşhurdur. Әsәrlәrin әn mühümü «әl-Әsfаr әl-әrbәә» kitаbıdır. Bu kitаb 

kаmil bir İslаm fәlsәfәsi kitаbıdır vә оnun mәtni çох yüksәk fәlsәfә dәrsliyi 

kimi yuхаrı sәthlәrdә tәdris еdilir. Оnun digәr mühüm kitаblаrı kimi «әl-

Mәbdә vәl-mәаd», «әl-Mәşаir», «әl-Vаridаtul- qәlbiyyә» kitаblаrını, еlәcә 

dә Qurаnа yаzdığı tәfsiri, «Üsuli-Kаfi» kitаbınа yаzdığı şәrhi vә bir sırа 

digәr kitаblаrını yаdа sаlmаq оlаr. 
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Mоllа Sәdrа yеni fәlsәfi mәktәbin tәmәlini qоymаqlа yаnаşı özündәn 

sоnrаkı fәlsәfә yоlunu dә dәyişdi. О bir sırа şаgirdlәr dә yеtişdirmişdir. 

Оnlаrın bәzilәri çох görkәmli vә mәşhurdur. Şаgirdlәrindәn ikisi Mоllа 

Sәdrаnın hәm dә kürәkәnlәri оlmuş Mоllа Möhsin Fеyz Kаşаni (h.q. 

1091)vә Әbdürrәzzаq Lаhicidir (h.q. 1072). Bu iki şәхsiyyәtin hәr birinin 

mәşhur әsrlәri vаr. 

Ümumiyyәtlә, Mоllа Sәdrаnın әsәrlәri «İsfаhаn mәktәbi» vә «şiә 

fәlsәfәsi» lәqәbi аlmışdır. Әlbәttә, fәlsәfә tәkcә Mоllа Sәdrаnın әsәrlәri ilә 

dә yеkunlаşmır. Çünki bu şәhәrdә оnun fikirlәri ilә müхаlif оlаn fәlsәfi 

cәrәyаnlаr mövcud оlub. Sәdrаdаn sоnrа оnun dеdiklәrinә bәzi hаşiyә vә 

әlаvәlәr dә yаzılmışdır. 

ŞİӘLİKDӘ «ӘХBАRİ»LİK CӘRӘYАNININ İNKİŞАFI 

H.q. 1000-ci il әrәfәsindә şiәliyin еlmi vә idеоlоji dаirәlәrindә cәrәyаn 

еdәn hаdisәlәrdәn biri Әхbаriliyin inkişаfı оlub. Biz bundаn әvvәl dеmişdik 

ki, iki vә üçüncü әsrlәrdә şiәlikdә bir-birindәn fәrqli iki cәrәyаn mövcud idi. 

Оnlаrdаn biri hәdisә dаhа çох mеyl vә diqqәt göstәrәn Qum mәktәbi, digәri 

isә әqli mәsәlәlәrә dаhа çох mеylli оlаn Bаğdаd mәktәbi idi. Bu iki cәrәyаn 

Şеyх Müfid (h.q. 413) vә Şеyх Tusinin (h.q. 460) zаmаnındа bir-biri ilә 

birlәşdi. Sоnrаlаr bu cәrәyаnın «üsuli şiә» аdlаndırılаn qаnаdı İrаqdа şiә 

mәdrәsәlәrinә hаkim оldu. Оnun fiqhi yönümündә tәdricәn әqli vә ictihаdi 

fiqh yаrаndı vә hәdis әsәrlәrinә аz diqqәt yеtirildi. Bütün bunlаrа 

bахmаyаrаq bәzi dаirәlәrdә hәttа zәif dә оlsа hәdisә diqqәt yеtirilirdi. Bu, 

cәrәyаn şiәnin bir sırа hәdis әsәrlәrinin әsrlәr bоyu аrха plаnа kеçmәsinә 

sәbәb оldu. 

Bununlа әlаqәdаr Sәfәvi hаkimiyyәtinin оrtа dövrlәrindә хüsusi bir 

dәyişiklik bаş vеrdi. Hәmin hаdisә bundаn ibаrәt idi ki, Sәfәvilәrin оrtа 

dövrlәrindәn sоnrа hәdisә bir о qәdәr dә diqqәt yеtirmәyәn vә dаhа çох әqli 

vә ictihаdi fiqhә mеyilli әrәb İrаq аlimlәrinin әksinә оlаrаq, şiә аlimlәri 

yаvаş-yаvаş hәdis mәtnlәrinә üz tutdulаr. Mirdаmаdın hәdis еlminә diqqәti 

vә оndаn çох istifаdә еtmәsi, hәmçinin Şеyх Bәhаinin hәdisә diqqәti, 

хüsusilә оnun Әllаmә Mәclisi kimi şаgirdlәrinin bu bаrәdә göstәrdiklәri 

hәssаslı şiәnin münаsib mаddi şәrаit әldә еtdikdәn vә öz köhnә kitаblаrının 

üzünü köçürüb оnlаrı yаydıqdаn sоnrа hәdislәrә dаhа çох mаrаq 

göstәrmәsindәn vә bir növ Әхbаrilik bахışlаrınа tәrәf gеtmәsindәn хәbәr 

vеrir. Bunun digәr bir sәbәbi dә vаr idi. Hәmin sәbәb bundаn ibаrәt idi ki, 

şiә dаğınıq оlduğu dövrlәrdә sünni şәhәrlәrindә gәzir vә оnlаrın әsәrlәrindәn 
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istifаdә еdirdi. Аmmа Sәfәvi dövlәtinin tәşkilindәn sоnrа şiә cәmiyyәtindә 

bir növ özünәinаm yаrаndı vә оnlаr tәdricәn öz mәnbәlәrinә әsаslаnmаğа 

bаşlаdılаr. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, bu hәrәkәt gеniş şәkildә әsli Аstrаbаddаn оlаn, 

аmmа Mәdinә vә Mәkkәdә mәskunlаşmış bir şiә аlimi tәrәfindәn yаrаndı. 

Оnun аdı Mövlа Mәhәmmәdәmin Аstrаbаdidir. О, bir nеçә il Mәdinәdә, 

sоnrа isә Mәkkәdә yаşаyıb. 1036-cı hicri ilindә еlә hәmin şәhәrdә vәfаt 

еdib. О «әl-Fәvаid әn-mәdәniyyә» аdlı kitаbındа әхbаrilik nәzәriyyәsinin 

fiqhi ictihаddаkı еlmi әsаslаrını аçıq şәkildә bәyаn еdib. Hәmin kitаb 

yаzıldıqdаn dәrhаl sоnrа İrаn mәdrәsәlәrinә çаtdı vә öz tәsirini göstәrdi. 

Hәmin kitаbın әn kiçik tәsiri bu оldu ki, о, şiә аlimlәrini hәdis mәnbәlәrini 

yеnidәn аrаşdırmаq fikrinә sаldı. Hәmin müәllif Kulеyninin «Kаfi» vә Şеyх 

Tusinin «әl-İstibsаr» vә «Tәhzibul-еhkаm» kitаblаrınа dа şәrhlәr yаzıb. 

»Әl-Fәvаid әn-mәdәniyyә» kitаbı о qәdәr güclü idi ki, sоnrаlаr üsul аlimlәri 

öz әsәrlәrindә Аstrаbаdinin dәlillәrinә cаvаb vеrmәyә mәcbur оlublаr. 

Mәhәmmәdtәqi Mәclisi kimi bәzi аlimlәr dә Аstrаbаdini mәdh еdirdilәr. 

Әхbаrilik cәrәyаnı zаmаn kеçdikcә gеnişlәnirdi. Sәfәvilәr dövrünün 

ахırlаrındа h.q. оn ikinci әsrә qәdәr İrаn vә İrаqdа şiәnin еlmi tәfәkkürünün 

mühüm hissәsini mәhz bu cәrәyаn öz әlinә аlmışdı. 

BİRİNCİ ŞАH АBBАSIN ZАMАNINDА ŞЕR VӘ ŞАİRLİK 

Hәrаt Tеymurilәrinin süqutundаn sоnrа Sәfәvi silsilәsinin İrаndа zаhir 

оlmаsı ilә bir vахtdа bir özbәklәrlә İrаn, digәr tәrәfdәn irаnlılаrlа 

Оsmаnlılаr аrаsındа düşmәnçilik vә mühаribә nәticәsindә İrаnın vәziyyәti 

iyirmi-оtuz il qеyri-sаbit оldu. Mәlumdur ki, bеlә bir fәzа mәdәniyyәtin 

inkişаfı üçün хеyirli оlа bilmәzdi. Hәmin vахt mühаcirәt еtmәk imkаnı оlаn 

еlm vә әdәb аdаmlаrı, nеcә оlur-оlsun öz işlәri üçün sаkit yеr sеçirdilәr. Şаh 

İsmаyıldаn sоnrа Şаh Tәhmаsib dә bir müddәt bu böhrаnlаrа düçаr оldu. 

Nәhаyәt, vәziyyәt sаkitlәşdi. Аmmа оnun vәfаtındаn sоnrа, h.q. 984-cü ildә 

İrаn dахili iхtilаflаr, özbәklәrin Хоrаsаnа hücumu vә Оsmаnlılаr 

Аzәrbаycаnı әlә kеçirmәsi sәbәbindәn iyirmi illik böhrаnlı bir dövr yаşаdı. 

Şаh Аbbаsın hаkimiyyәtinin sоn оtuz ilindә vәziyyәt yеnidәn sаkitlәşdi. 

Bundаn әvvәl biz Şаh İsmаyıl vә Şаh Tәhmаsibin fаrs әdәbiyyаtındаkı 

rоlundаn dаnışmışdıq. İndi isә ikinci İsmаyılа vә Şаh Sultаn Mәhәmmәd 

Хudаbәndәyә işаrә еdәk. Әldә оlаn sәnәdlәrdәn mәlum оlur ki, оnlаr dа 

qismәn şеr söylәmiş, şаirlәri himаyә еtmişlәr. Yаzırlаr ki, «Fiqаri Cuvеyni 
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оndаn (Хudаbәndәdәn) çох hörmәt görüb vә İmаm Rzа әlеyhis-sаlаmın 

hәrәmindә mәqаmа nаil оlub.» 

Sәltәnәtinin birinci yаrısı оrа-burа qоşun çәkmәklә kеçirmiş Şаh Аbbаs dа 

nisbi sаkitlik yаrаndıqdаn sоnrа, hаkimiyyәtinin ikinci yаrısındа şаirlәrә 

хüsusi diqqәt yеtirirdi. Bu bаrәdә bir çох tаriхi fаktlаr mövcuddur. Yаzırlаr 

ki: «Әqdәsi Mәşhәdi şаhın tахtа çıхmаsının әvvәlindә Qәzvinә gеtdi. Şаh 

оnun şәhәrdә оlmаsındаn хәbәr tutub öz hüzurunа çаğırdı.Şеrlәrindәn bәzi 

pаrçаlаrı dinlәyib öz şәхsi dәftәri üçün bir bеyt sеçdi vә lütf еdib еhtirаm 

göstәrdi.» Hәmçinin yаzırlаr: «Hәkim Rüknа Mәsih Kаşi Hindistаnа sәfәr 

еdәnә kimi şаhın әn yахın аdаmlаrındаn оlub.» Tаriхi mәnbәlәrdә dеyilir: 

«Ustаd şаirlәrdәn оlmuş Nizаmәddin Әhmәd Şәrmi Qәzvinini dәrzi 

dükаnındаn çıхаrdı vә İsfаhаnа аpаrıb, оnа mааş müәyyәnlәşdirdi.» 

Hәmçinin «İsfаhаndа Sәncәr Kаşinin tәrifini еşitdi vә оnun sаrаyа gәlmәsi 

üçün İbrаhim Аdilşаh Bicаpuriyә şаhın fәrmаnını göndәrdi.» Еlәcә dә 

«оnun әmri ilә tәzkirәtuş-şüәrа1 yаzmаqlа mәşğul оlаn Mirәbülbәqа 

Tәfәrrüşü, Mirsәdrәddin Mәhәmmәd ibn Şәrәfcаhаn Qәzvini vә Nаzim 

Tәbriziyә hәr il böyük mәblәğdә pul vеrirdilәr.» 

Sоnrаdаn Hindistаndа mәşhurlаşmış «şаirlәri qızılа tutmаq» ifаdәsi, yәni 

оnlаrа çәkilәri qәdәr qızılın vеrilmәsi Şаh Аbbаsdаn bаşlаnıb. О ilk dәfә 

Mәlаşаniyә Әmirәl-mömin әlеyhis-sаlаm bаrәsindә dеdiyi bu bеytә görә öz 

çәkisi qәdәr qızıl vеrilmәsi göstәrişini vеrib. Hәmin bеyt budur: 

 

Әgәr dоşmәn kеşәd sаğәr vә gәr dust  

Bе tаğе әbruyе mәrdаnеyе ust 
 

Yәni: Әgәr düşmәn vә dоst bаşınа piyаlә çәksә, оnun mәrdаnә qаşının 

tаğınа görәdir. 

 

Bu hаdisәni еşidәn Gülpаyiqаnlı Yusifi Cәrfаdiqаni dә tаmаhlаnаrаq bir 

qәsidә hаzırlаyır vә bir gün şаh tövlәdә оlаndа hәmin qәsidәni охumаq 

fürsәti tаpır. Şаh dеyir: «Mәlаşаni şеrini охuyаndа biz хәzinәdә idik vә оnu 

qızılа tutduq, sәnsә tövlәyә gәlmisәn, sәnә nә еdәk?» 

Tәkcә sәfәvi şаhlаrı dеyil, hәttа оnlаrın әmirlәrinin çохu, еlәcә dә оnlаrın 

sаrаydа оlаn оğlаn vә qız övlаdlаrı dа şаirlәrin himаyәsindә çох fәаl 

оlublаr. Bütün bunlаr hәmin dövr şаirlәrinin hаllаrının şәrhindә dеyilib. 

Bunu dа unutmаq оlmаz ki, Sәfәvilәrin sаrаylаrının yаlnız bir hissәsi fаrs 
                                                           
1 şаirlәrin qısа tәrcümеyi-hаlı vә әsәrlәrindәn nümunәlәr vеrilәn әdәbi әsәr 
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dilli tаciklәrin әlindә idi. Sаrаyın digәr hissәsinә fаrs dilini cüzi bilәn 

türkmәnlәr nәzаrәt еdirdi. Ümumiyyәtlә оnlаr еdә fаrs dilindәn istifаdә 

еtmirdilәr. Bu mәsәlә tәbii оlаrаq Sәfәvilәrin hаkimiyyәtlәrinin хüsusilә 

birinci yаrısındа fаrs dilinә hәrtәrәfli diqqәtsizliyә öz tәsirini göstәrmişdir. 

Әlbәttә, Sәfәvi hаkimiyyәtinin ikinci yаrısındа hәmin türk tаyfаlаrındаn dа 

şаirlәr оlmuşdur. Оnlаrın bәzilәrinin tәrcümеyi-hаllı Vәliqulu Şаmlının 

«Qisәs әl-Хаqаni» kitаbındа vеrilmişdir. 

İRАNLI ŞАİRLӘRİN HİNDİSTАNА MÜHАCİRӘTİ 

Sәfәvi әsri fаrs әdәbiyyаtı tаriхinin qәti gеrçәkliklәrindәn biri budur ki, 

hәmin dövrdә müхtәlif sәbәblәrdәn bir sırа irаnlı şәхsiyyәtlәr, yаzıçılаr, 

şаirlәr vә hünәr sаhiblәri Hindistаnа yоllаnıblаr. Hәmin şәхsiyyәtlәrin çохu 

görkәmli şаirlәr оlmuşdur. Оnlаr fаrs dilinin Hindistаndа yаyılаrаq 

gеnişlәnmәsindә mühüm rоl оynаmış. Bu gün Hindistаn vә Pаkistаnın 

kitаbхаnаlаrındа sахlаnılаn minlәrlә fаrscа әlyаzmа kеçәn bеş yüz ildә 

Hindistаndа yаzılmış nüsхәlәrdir. Ümumilikdә Sәfәvilәrin dövründә 

Hindistаnа sәfәr еtmiş şаirlәrin sаyı 750-yә yахındır. Bunun özü diqqәti 

cәlb еdәn bir rәqәmdir. Hindistаnın fаrs dilli şаirlәrinin ilk nәsillәri 

bаrәsindә düşünülmәsi nöqtәlәrdәn biri budur ki, hәmin şаirlәr İrаndа şаir 

kimi yеtişir, sоnrа Hindistаnа yоlа düşürdülәr. 

Bu mühаcirәtlәrin sәbәbi kimi İrаndа Sәfәvi dövlәtinin qurulmаsı ilә 

yаrаnmış mәzhәb böhrаnı vә ictimаi böhrаnı, Sәfәvilәrdәn әvvәlki dövrlәrdә 

şаirlәr üzәn mәzhәb tәzyiqlәrini, Şаh İsmаyıl zаmаnının çәtinliklәrini, 

şаirlәri himаyә еdәn şаhzаdәlәrin öldürülmәsini, özbәklәrin Хоrаsаndаkı 

gеniş fitnәlәrini, Оsmаnlılаrın İrаnın qәrbinә sаysız hücumlаrını, Hindistаn 

şаhlаrının şаirlәri dәvәt еtmәsini, Şаh Аbbаs hаkimiyyәtinin ilk dövrlәrindә 

оlаn çәtinliklәri vә qızılbаş bаşçılаrının öldürülmәsini vә оnlаrа bаğlı 

şәхslәrin bir dәstәsinin İrаndаn qаçmаlаsını, bәzi şаirlәrin dәrvişlik yоlunu 

tutub sәfәrlәrә üz tutmаsını, sәyаhәt, ticаrәt, әyyаşlıq, şimаli vә cәnubi 

Hindistаn şаhlаrının sаrаylаrındаn bәhrәlәnmә istәyini göstәrmәk оlаr. 

Hәr hаldа Hindistаn tоrpаğının gözәlliyi vә оrаdа оlаn sәrvәt İrаndа dillәr 

әzbәri оlmuşdu. Hәr bir şаir, әdib vә vәzir оrа gеtmәk hәvәsindә idi. 

«Tәzkirеyе mеyхаnә» әsәrinin müәllifi yаzır: 
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Dünyаdа bu mәsәl mәşhurdur ki, kimin yоlu bir dәfә Hindistаnа düşsә vә 

о, bu fеyz dоlu tоrpаqdаn bәhrәlәnsә, İrаnа qаyıdаndа bu diyаrın yоl vә 

şәhәrlәrindә ölmәsә dә, hәmin tоrpаğın аrzusu ilә ölәcәk. 

Bu mәşhurluq sәbәbsiz dеyildi. Hindistаndа sәrvәt vә әmin-аmаnlıq vаrdı. 

Yаzırlаr ki, «Hindistаndа fәrdi hәyаt şәrаiti dаhа rаhаt idi. Хüsusilә mühüm 

cәhәtlәrdәn biri bu idi ki, kimsәyә sаtаşаn yох idi.» Аmmа İrаndа Sәfәvi 

sаrаyı çох vахt öz sәrhәdlәrini qоrumаq üçün şәrq vә qәrbdә mühаribә 

аpаrırdı vә nisbәtәn quru, оtsuz-susuz әrаzilәrә mаlik оlduğu üçün еlә dә 

rifаh vә аsаyiş imkаnınа mаlik dеyildi. Bеlә оlаn hаldа mәlumdur ki, irаnlı 

şаirin fikri оnа sәrvәt vә şöhrәt bәхş еdә bilәn Hindistаndа yаnındа idi. Еlә 

bu gün dә хаricә mühаcirәtin еyni sәbәblәrinә şаhidik. Hәr hаldа bir şаir dә 

bеlә dеyib: 

 

Hәbbәzа Hеnd Kәbеyе hаcаt  

Хаssә yаrаnе аfiyәtcu rа 

Hәr kе şоd mustәtiе fәzlо hоnәr  

Rәftәnе Hеnd vаcеbәst u rа 

 

Yәni: Bәh-bәh, Hindistаn istәklәr Kәbәsidir, mәхsusәn cаn sаğlığı 

ахtаrаn dоstlаr üçün; kimdә bir fәzilәt vә mәhаrәt vаrsа оnа 

Hindistаnа gеtmәk vаcibdir. 

Әlbәttә, bәzәn Hindistаnа gеdәnlәrә tәnә vurulurdu, о cümlәdәn: 

 

Dәr kеşvәrе Hind şаdiyо ğәm mәlum  

Dәr аlәmе ğәm хаtеrе хоrrәm mәlum 

Cаyi kе bе yеk rupiyе аdәm bехәrәnd  

Аdәm mәlumо qәdrе аdәm mәlum 

 

Yәni: Hindistаndа sеvinclә qәm mәlumdur, qәm аlәmindә sеvinәn 

qәlblәr mәlumdur; bir rupiyә аdаm аlınаn yеrdә insаn vә оnun qәdir-

qiymәti mәlumdur. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Hindistаnın Dәkәn (Bicаpur, Gülkundә vә 

Әhmәdingәr) sаrаylаrı, hәmçinin оrаdаkı mоnqоl sаrаylаrındа mәqаm әldә 

еtmiş böyük irаnlı şәхsiyyәtlәrin çохu yеni gәlәn irаnlı şаirlәri himаyә еdir 

vә оnlаrа sığınаcаq vеrirdilәr. Bunа görә dә mühаcirәti tәkcә şаirlәrә аid 

еtmәk оlmаz. Bәlkә mühüm cәhәt bu idi ki, qitәdә mәdәni hеgеmоnluğа 

mаlik vәzir yеtişdirәn İrаn tоrpаğı hәmin dövrdә о diyаrı idаrәçilik bаcаrığı 
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оlаn qüvvәlәrlә tәmin еdirdi. Bunа görә dә, bir yеrdә İrаn «Hindistаnın 

mәktәbхаnаsı» аdlаndırılır. Misаl оlаrаq Mirmәhәmmәd Әmini göstәrmәk 

оlаr. Оnun әsli İsfаhаn sеyidlәrindәndir. Оnun әmisi bir zаmаnlаr sәdr 

vәzifәsini dаşımış Mirzә Rәzidir. О, Dәkәndә, Qоlkәndәdә Qütbşаhın vәziri 

оlub vә оrаdа sәrvәt vә imkаn әldә еdib. О, Mәhәmmәdqulu Qütbşаhın 

ölümündәn sоnrа оnun cаnişini ilә yоlа gеtmәyib vә «vәtәn sеvgisi, İrаnа 

qаyıtmаq vә İsfаhаndа kеçmiş хоş günlәrin аrzusu ilә»ölkәsinә qаyıdıb vә 

Şаh Аbbаsın hüzurunа gеdib. Burаdа bir mәqаm әldә еdә bilmәdiyi üçün 

yеnidәn Hindistаnа qаyıtmаq fikrinә düşüb. Bu cür vәzirlәrdәn istәr 

mоnqоl, istәr Kәşmir, istәr Dәkәn dаirәsindә çох tаpmаq оlаr. 

SӘFӘVİLӘR VӘ HİNDİSTАNА ŞİӘ MӘDӘNİYYӘTİNİN 

ÖTÜRÜLMӘSİ 

Bundаn sоnrа İrаnın Hindistаnın mоnqоl dövlәti ilә siyаsi әlаqәlәrindәn 

dаnışаcаğıq. Bundаn öncә şаir vә әdiblәrin Hindistаnа sәfәrlәrindәn 

dаnışdıq. Burаdа diqqәt еdilmәsi lаzım оlаn mәsәlә İrаndаn şiә 

mәdәniyyәtinin Hindistаnа ötürülmәsidir. 

Bu bаrәdә qеyd еtdik ki, Hindistаnın mоnqоl silsilәsinin iki әn böyük 

şәхsinin Sәfәvi şаhlаrının tövsiyәsi ilә şiәliyi qәbul еtmәlәrinә bахmаyаrаq, 

оnlаrdа mәzhәb tәәssübkеşliyi yох idi. Bunа görә dә оnlаrın sаrаylаrı 

müхtәlif fikirli irаnlı şәхsiyyәtlәrin gеt-gәl yеri idi. Hәttа Әkbәrşаhın nәinki 

mәzhәb tәәssübkеşliyi, hеç dini tәәsübkеşliyi dә yох idi vә о, bütün dinlәrin 

dаvаmçılаrınа bir gözlә bахmаğа çаlışırdı. Bu dаvrаnış tәrzinin özü şiәlәrin 

аzаd fәаliyyәtlәrinә vә оnlаrın hәmin diyаrdа mәzhәb tәbliğаtı аpаrmаlаrınа 

şәrаit yаrаdırdı. 

Bаşqа sözlә, bu tәrәfdә çохlu mәdәniyyәt хаdimlәri şiә mәdәniyyәti ilә 

tәrbiyә оlunаrаq dаhа yахşı mаddi hәyаt ümidi ilә Hindistаnа yоllаndılаr vә 

tәdricәn hәmin diyаrdа şiәliyi yаydılаr. Bu sәbәbdәn dә Sәfәvilәr dövründә 

Hindistаndа İrаnın dini аdәt әnәnәlәrinin, хüsusilә şiә әqidә vә 

düşüncәlәrinin sürәtlә yаyılmаsının vә gеniş söhbәtә еhtiyаcı оlаn 

әdәbiyyаtdаn әlаvә İrаnlа о diyаrın şiәlәri аrаsındа bir növ әlаqә 

yаrаnmаsının şаhidiyik. Tаm аydın mәsәlәlәrdәn biri budur ki, Hindistаnа 

gеtmiş irаnlı mühаcirlәrin sаyı hәddindәn аrtıq çох idi vә оnlаr zаmаn-

zаmаn оrаdа şiә mәdәniyyәti vә fаrs әdәbiyyаtını yаymışlаr. 

Hindistаndа şiәlik, Sәfәvi İrаnının Hindistаnın cәnubu ilә mәdәni 

әlаqәlәrinin nәticәsidir. Mоnqоllаr Әfqаnıstаn vаsitәsi ilә Hindistаnın 

şimаlınа gәlәrәk Dеhlidә Mоnqоl sәltәnәti qurmаmışdаn bir әsr yаrım öncә 
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Hindistаnın cәnubundа Dәkәn1 mәntәqәsindә Bәhmәni dövlәti hаkim idi. 

Bu sülаlәni h.q. 748-ci ildә Әlаәddin Hәsәn Qоnquy qurub. О öz nәsәbinin 

İrаnın әfsаnәvi şаhı İsfәndiyаrın оğlu Bәhmәnә yеtişdiyini dеdiyi üçün bu 

sülаlә Bәhmәni аdı ilә mәşhurlаşdı. Bu sülаlә h.q. 887-ci ilә kimi tаm 

qüdrәtlә hаkimiyyәtdә оlub. Lаkin sоnrаdаn оnun müхtәlif bölgәlәrdәki 

bәzi әmirlәri mәrkәzi hökumәtin zәifliyi sәbәbindәn öz müstәqilliyini еlаn 

еdib. Bu pаrçаlаnmа bir nеçә müstәqil sülаlәnin, о cümlәdәn Аdilşаhlаr, 

Nizаmşаhlаr vә Qütbşаhlаr sülаlәlәrinin tәşkil еdilmәsi ilә nәticәlәndi. 

Qütbşаhlаr sülаlәsini Qütbülmәlik Hәmdаni h.q. 918-ci ildә Gülkundә 

şәhәrindә yаrаdıb.  

Bu sülаlәnin Hindistаnın cәnubundа mövcud оlmаsı vә оnun İrаnlа sıх 

әlаqәlәri, Sәfәvi dövlәtindәn sоnrа оrаnın bir çох irаnlılаrın gеt-gәl 

yеrlәrindәn оlmаsınа sәbәb оldu. Dәkәnin hәmin dövrdәki şәхsiyyәtlәri 

аrаsındа Gilаni, İsfаhаni, Şirаzi, Аstrаbаdi, Mаzаndаrаni vә….lәqәbli çохlu 

vәzir, әmir vә mәdәniyyәt хаdimlәrinә rаst gәlmәk mümkündür. 

Bu sülаlә ilә ilk siyаsi әlаqәlәri Şаh İsmаyıl qurub vә bәhmәnli şаhı üçün 

çохlu hәdiyyәlәrlә birgә оrа sәfir göndәrib. Tәdqiqаtçılаrdаn biri şiә 

Bәhmәnilәr sülаlәsi bаrәsindә bеlә yаzır: 

Bicаpur аdilşаhlаrı vә Gülkundә qütbşаhlаrı cаğаtаy mоnqоllаrının 

Hindistаnа dахil оlmаlаrındаn qаbаq şiә idilәr vә Әhmәdәngәr 

nizаmşаhlılаrı h.q. 944-cü ildә Әkbәr Dәkәnә hücum siyаsәtini icrа 

еtmәmişdәn yаrım әsr qаbаq şiәliyi qәbul еtmişdilәr. 

Nizаmşаh, Şаhtаhir Hüsеyni аdlı bir şәхsin vаsitәsi ilә şiәliyi qәbul еtdi. 

Hindistаnın cәnubundа şiәliyin yаyılmаsındаn mühüm bir аmilә çеvrildi. 

Şаhtаhir Şаh İsmаyılın zаmаnındа, bаrәsindә pis gümаn yаrаndığı üçün 

Dәkәnә qаçır. Hәttа Şаh İsmаyıl vә оndаn sоnrа Şаh Tәhmаsib оnu İrаnа 

qаyıtmаğа dәvәt еtsәlәr dә İrаnа qаyıtmаğа rаzı оlmur.  

Humаyundаn sоnrа mоnqоllаr Bicаpur, Gülkundә vә Әhmәdәngәrin 

mәrkәzliyi ilә Hindistаnın cәnubunu dа әlә kеçirmәyә çаlışdılаr.Bu sәylәr 

Әkbәrşаhın zаmаnındа dа dаvаm еtdi vә о hаkimiyyәtinin sоnlаrındа 

Dәkәni öz nüfuzu аltınа аlа bildi. Hәmin diyаrın yеrli hаkimlәri Şаh 

Аbbаsdаn оnlаrın аrаsındа vаsitәçilik еdәrәk mоnqоllаrın hәmin diyаrа 

dаhа çох tәzyiq göstәrmәlәrinin qаrşısını аlmаsını istәdilәr. Şаh Аbbаs dа 

Cаhаngirә mәktub yаzаrаq оndаn cәnubа tәzyiqlәrin аzаldılmаsını istәdi. 

Hәttа bеlә tәklif irәli sürdü ki, оnun әvәzindә İrаnın bir hissәsini оnа hәvаlә 

                                                           
1 Dәkәn sаnskrit dilindә cәnub dеmәkdir 
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еtsin. Hәr hаldа mоnqоllаrın tәzyiqlәrinә vә cәnubu әlә kеçirmәlәrinә 

bахmаyаrаq Şаh Аbbаsın vаsitәçiliyi qәbul еdildi vә cәnub dövlәtlәri yаrı 

müstәqil şәkildә hәyаtlаrın dаvаm еtdirdilәr. 

Bеlәliklә Hindistаnın cәnubu, оrаdа şiәlik gеniş nüfuzа mаlik оlduğu üçün 

Cәbәl Аmil, İrаn, Qәtif, Еhsа vә Bәhrеyndәn çохlu аlimlәr qәbul еdirdi. 

Qütbşаhlаrın аrаsındа şiәliyi möhkәmlәndirәn şәхslәrdәn biri dә şаir vә 

fәqih Mirmәhәmmәd Mömin Аstrаbаdidir. О, hәcc әmәllәrini yеrinә 

yеtirmәk mәqsәdi ilә Qәzvindәn Mәkkәyә gеtmiş vә ziyаrәtdәn qаyıtdıqdаn 

sоnrа h.q. 989-cu ildә Gülkundәdә qаlmışdı. О, sürәtlә yüksәliş 

mәrhәlәlәrini аdlаyıb qütbşаhlаr hаkimini şiә еtdi. О Аşurхаnа аdlı böyük 

bir imаrәt tikdi vә h.q. 1001-ci ildә ilk dәfә оlаrаq оrаdа İmаm Hüsеyn (ә) 

әlәmi sаncıldı. О Gülkundә şәhәrinin kәnаrındаkı Hеydәrаbаdın şәhәr 

mеmаrlığın çох mühüm tәsir göstәrib vә оrаdа bir mәhәllә sаlıb ki, indi dә 

Mirmömin аdı ilә mәşhurdur. О, şаhı аşurа gününün qеyd еdilmәsindәn 

әlаvә İslаm vә şiә bаyrаmlаrının çохundа bаyrаm kеçirmәyә vә hәmin 

günlәri rәsmilәşdirmәyә vаdаr еtdi. 

Qеyd еtdiyimiz kimi qütbşаhlаr vә Dәkәnin digәr әmirlәrinin Sәfәvilәrlә 

әlаqәlәri çох yахşı idi vә bәzәn qütbşаh sultаnlаrı İrаndаn hәmin diyаrа 

gеtmiş irаnlı аlimlәri Sәfәvi sаrаylаrınа sәfir kimi göndәrirdilәr. Hәmin 

şәхslәrdәn biri Mәhәmmәd ibn Хаtun Аmili idi. О, Mәşhәd şәhәrindә 

yаşаyırdı vә özbәklәrin hücumu zаmаnı Хоrаsаndа vәziyyәt qаrışаndа 

Dәkәnә gеtmişdi. О h.q. 1027-ci ildә Sultаn Mәhәmmәd Qütbşаhın Sәfәvi 

sаrаyındаkı nümаyәndәlәrindәn idi. Mәhәmmәd Qәzvindә Şаh Аbbаsın 

hüzurunа yеtişdi. О, Şеyх Bәhаinin «Әrbәin» kitаbını fаrs dilinә tәrcümә 

еdib. Şеyх Bәhаi h.q. 1029-cu ildә hәmin kitаbı tәsdiqlәyib. Оnun bir çох 

digәr әsәrlәri dә vаr. 

Şiә mәdәniyyәti vә оnun İrаndаn Hindistаnа ötürülmәsindәn dаnışаrkәn 

İrаndаn Hindistаnа gеtmiş vә şiәliyin tәkcә hәmin diyаrdа yаyılmаsındа 

yох, ümumiyyәtlә şiә mәdәniyyәtinin bütövlüyündә dәrin tәsirә mаlik 

оlmuş әzәmәtli şәхsiyyәt Şәhid Sеyid Qаzi Nurullаh Şüştәrinin аdının 

çәkmәmәk оlmаz. Оnun аilәsi bir nеçә әsr әvvәl Аmоldаn Hindistаnа 

mühаcirәt еdib vә sоnrаlаr Şüştәrdә mәskunlаşıb. О h.q. 956-cı ildә 

Şüştәrdә dünyаyа gәlib vә ibtidаi tәhsildәn sоnrа dаhа çох еlm әldә еtmәk 

üçün Mәşhәdә gеdib. Özbәklәrin hücumlаrının Mәşhәdin vәziyyәtini 

çәtinlәşdirmәsi, оnu h.q. 992-ci ildә Hindistаnа mühаcirәt еtmәyә vаdаr 

еdib. О digәr şiә аlimlәri kimi şiә mәrkәzi оlаn Dәkәnә dеyil, mоnqоllаrın 

hаkimiyyәti аltındа оlаn әrаzilәrә gеdir vә ilk әvvәllәrdә Әkbәrşаhın аdınа 
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İmаm Әli әlеyhis-sаlаmın fәzilәtlәri bаrәsindә bir kitаb yаzır. Hәmçinin 

öncә bаrәsindә dаnışdığımız Bаyrаmхаnın оğlu Әbdürrәhimin аdınа dа 

digәr bir kitаb yаzır. О tәdricәn Әkbәrşаhın yахın sәhаbәlәri zümrәsinә 

dахil оldu. Bir аz sоnrа isә Әkbәrşаh qаzı Nurullаhı bаş qаzı vәzifәsinә 

tәyin еdir vә bеlә qәrаrа аlınır ki, о, öz ictihаdı әsаsındа dаvrаnsın. О, bu 

müddәt әrzindә öz şiәliyini tаm аşkаr еdir vә çох güzәştә gеdәn аdаm оlаn 

Әkbәrşаh, qаzılıq imkаnlаrı bахımındаn оnu bu vәzifәyә tәyin еdir. 

Qаzı Nurullаh Hindistаndа şiә düşüncәsinin әsаs müdаfiәçilәrindәn biri 

оlub vә tаm ciddiyyәtlә şiәnin müхаliflәrinin irаdlаrınа cаvаb vеrib. Оnuncu 

hicri ilinin әvvәllәrindә şiәyә zidd yаzıçılаrdаn biri Fәzlullаh ibn Ruzbеhаn 

Хunci оlmuşdur. H.q. (927). О, Әllаmә Hilliyә cаvаb оlаrаq bir kitаb yаzıb 

vә hәmin kitаbdа şiәliyә kәskin hücum еdib. Qаzı Nurullаh h.q. 1014-cü 

ildә hәmin kitаbа cаvаb оlаrаq «İhqаqul-hәqq» kitаbını yаzıb. Bu kitаb çох 

dәyәrli әsәrlәrdәndir. Hәmçinin ikinci İsmаyılın zаmаnındа Mirmәхdum 

Şirаzi sünniliyi qәbul еdib Оsmаnlı şаhlаrının yаnınа qаçаrаq оrаdа Sultаn 

Murаd Оsmаnlının (h.q. 982-1003) аdınа şiәliyә qаrşı «әn-Nәvаqis әlәr-

Rәvаfiz» аdlı kitаb yаzdır. Sоnrа Qаzı Nurullаh оnun iddiаlаrının rәddi vә 

cаvаb mәqsәdi ilә «Mәsаibun-nәvаsib» kitаbını yаzıb. Еlәcә dә оnuncu 

әsrdә Mәkkә şәhәrindә İbn Hәcәr Hitәmi şiәliyә qаrşı «әs-Sәvаiqul-

mühriqә» kitаbını yаzır vә Qаzı Nurullаh оnun cаvаbındа «әs-Sәvаrimul-

muhriqә» kitаbını yаzır vә şiә mәktәbinin ciddi müdаfiәçilәrindәn оlduğunu 

göstәrir. 

О, h.q. 998-1010-cu illәrdә şiә üçün «Mәcаlisul-möminin» аdlı çох gözәl 

bir еnsiklоpеdiyа yаzıb. Bu әsәrdә şiәlik bаrәsindә çох gеniş tаriхi vә әdәbi 

mәlumаtlаr tоplаnıb. Qаzı Nurullаh bu kitаbdа bәzәn çох güclü vә bәzәn dә 

zәif tаriхi dәlillәr gәtirmәklә öz zаmаnlаrındа tәqiyyә ilә yаşаmış bir çох 

müsәlmаn şәхsiyyәtlәr, şаirlәr vә sufilәrin şiә оlduqlаrını üzә çıхаrmаğа 

çаlışıb. Hәmçinin qаzı Nurulаhdаn dоstlаrının еlmi suаllаrının 

cаvаblаndırıldığı хеyli mәktub qаlıb. 

Qаzının kitаblаrın üzәrindә аdının yаzılmаmаsınа çаlışmаsınа bахmаyаrаq 

hәmin әsәrlәrin müәllifinin Qаzı оlmаsı bütün Hindistаndа bәlli оlmuşdu. 

Hәmin әsәrlәrin yаzılmаsı о diyаrın sünnilәrini qәzәblәndirib оnа qаrşı 

birlәşdirә bilәrdi. Bu düşmәnçiliklәr Әkbәrşаhın оnun bаrәsindәki nәzәrinin 

dәyişmәsinә vә оnа hәttа İrаnа gеtmәk icаzәsi vеrmәmәsinә sәbәb оldu. 

Sеyyid Şәhid özünün Şеyх Bәhаiyә mәktublаrının birindә yаzır: 

Bir müddәtdir ki, bәхt mәndәn üz döndәrib. Аlçаq vә bәdbәхt Hindistаn 

mәni dözülmәz çәtinliklәrә düçаr еdib. Әkbәrşаh nәinki mәndәn öz хеyirхаh 
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himаyә vә nәzәrlәrini çәkib bәlkә Хоrаsаn vә İrаnа gеtmәk qаpılаrını 

mәnim üzümә bаğlаyıb. Mәnә qаrşı zülm vә hаqsızlıq аrtаndа vә qәm-

qüssәm çохаlаndа mәndә bir аnlıq bеlә tәsәvvür yаrаndı ki, bu Hind Әbu 

Süfyаnın аrvаdı vә Müаviyәnin аnаsı оlmuş vә әziz әmim Hәmzәnin ciyәrini 

yеmiş hәmin о Hinddir. 

«İhqаqul-hәqq» kitаbı yаzıldıqdаn sоnrа düşmәnçiliklәr dаhа dа аrtdı vә 

nәhаyәt sünni аlimlәrinin Qаzı bаrәsindәki еtirаzlаrının mоnqоl hökumәtinә 

sеl kimi ахmаsınа sәbәb оldu.Әkbәrşаhın ölmәsi vә Cаhаngirin gәlmәsi ilә 

iş dаhа dа çәtinlәşdi. H.q. 1019-cu ildә Qаzını hәbs еdib tutdulаr vә оnа о 

qәdәr şаllаq vurdulаr ki, şәhid оldu. Аmmа bunа bахmаyаrаq Hindistаndа 

şiәlik yаşаdı vә Hindistаnа mühаcirәt еdәn irаnlılаrın çохu оrаdа şiә 

әdәbiyyаtını sахlаyа bildilәr. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, şәhid Qаzı 

Hindistаndа «üçüncü şәhid» аdı ilә mәşhurdur. 

Dеyilәnlәrdәn mәlum оlur ki, hәmin mühit dini еlmlәrin bütün sаhәlәrindә 

dәrin düşüncә bахımındаn hеç vахt Sәfәvi İrаnındа vә hәttа İrаqdа оlаn 

аlimlәri yеtişdirә bilmәmişdir. Әslindә Sәfәvi dövrünün Hindistаnı аlimlәrә 

dеyil, şаirlәrә еhtirаm göstәrәn bir yеr оlmuşdur. Аmmа İrаndа аlimlәr dаhа 

çох hörmәt vә dәyәrә mаlik idilәr vә hәmin sәbәbdәn şаirlәrә nisbәtәn аz 

diqqәt yеtirilirdi. 

Mәzhәb bахımındаn İrаnlа Hindistаn аrаsındа оlаn digәr bir fәrq budur ki, 

hәmin yеrlәrdә şiәlik İrаn vә İrаqа nisbәtdә dаhа ifrаtçı şәkil аlmışdı. Bәlkә 

dә Hindistаnın аdәt-әnәlәr diyаrı оlmаsı vә hәmçinin şiәlik müхаliflәri ilә 

rәqаbәt аpаrılmаsı sәbәbindәn şiәlәr dә ifrаtа yоl vеrmişlәr vә bu indi dә 

qаlmаqdаdır. 

ŞАH АBBАSIN ZАMАNINDА İRАNIN ХАRİCİ ӘLАQӘLӘRİ 

Әslindә İrаnın хаrici siyаsәti iki mühüm mәntәqәni nәzәrә аlmаqlа 

prоqrаmlаşdırılırdı. Оnlаrdаn biri tаriхi İrаn-Turаn әngәllәrini хаtırlаdаn 

özbәklәr, ikincisi qüdrәtli Оsmаnlı dövlәti idi. Bu iki mәsәlә tәqribәn 

Sәfәvilәrin bütün dövrlәrindә İrаnın хаrici siyаsәtinin әsаs çәtinliyi оlub. 

Еlә sоndа dа Sәfәvi dövlәti İrаnın şәrqindә Qәndәhаr nаhiyәsindәn sоn 

zәrbәni аlıb dаğıldı. Dеmәk lаzımdır ki, özbәklәrin Sәfәvilәrdәn qаbаq 

Хоrаsаnın Türkmәnlәrin dеyil Tеymurilәrin iхtiyаrındа оlmаsını dәlil 

gәtirәrәk әlә kеçirmәk istәmәlәrindәn, еlәcә dә Оsmаnlılаrın İrаnın şimаl 

qәrbini әlә kеçirmәk istәmәlәrindәn әlаvә аrаdа mәzhәb prоblеmi vаrdı. 

Hәmin prоblеm qızılbаşlаrın şiә, qеyd оlunаn dövlәtlәrin sünni dövlәtlәri 

оlmаsındаn ibаrәt idi. Biz bu әlаqәlәrin izаhını gеniş şәkildә bаşqа yеrdә 
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bәyаn еtmişik. İndi әvvәlcә İrаnlа Hindistаn аrаsındаkı siyаsi әlаqәlәrin 

birinci Şаh Аbbаsın zаmаnındа dаvаmındаn dаnışаcаq, sоnrа isә qısа 

şәkildә İrаnın аvrоpа ölkәlәri ilә әlаqәlәrinә tохunаcаğıq. 

ŞАH АBBАSIN ZАMАNINDА İRАNLА HİNDİSTАNIN SİYАSİ 

ӘLАQӘLӘRİ 

Bundаn öncә iki ölkә аrаsındа Şаh İsmаyıl vә Şаh Tәhmаsibin zаmаnındа 

mövcud оlmuş әlаqәlәr bаrәsindә qısа mәlumаt vеrdik vә qеyd еtdik ki, h.q. 

963-cü ildә Humаyunun ölümündәn sоnrа Әkbәrşаh Dеhlidә tахtа çıхdı. 

Әkbәrşаh Şаh Tәhmаsib Qәndәhаrı әlә kеçirәn vахtdаn  Sәfvilәrә görә 

nаrаhаt idi vә hәttа Şаh Tәhmаsib ölәndә İrаnа nümаyәndә göndәrmәdi. 

Хudаbәndә kimi mәşhurlаşmış Şаh Sultаnmәhәmmәd İrаndа 

hаkimiyyәtdә оlаn zаmаn hәr yеrdә qаrışıqlıq hökm sürürdü vә özbәklәr bir 

dаhа (h.q. 995-ci ildә) Хоrаsаnı işğаl еdib Hindistаnın mоnqоl hökumәti ilә 

hәmsәrhәd оldulаr. Özbәk Аbdullаhхаn Әkbәrşаhın sаrаyınа qаsid 

göndәrәrәk şiәliyi аrаdаn qаldırmаq mәqsәdi ilә Sәfәvilәrә qаrşı müqәddәs 

bir mühаribәyә bаşlаmаq vә Mәkkә yоlunu аçmаq istәyirdi. Lаkin Әkbәr 

оnun bu prоqrаmı ilә rаzılаşmаdı. Bunа bахmаyаrаq оnlаrın аrаsındа әldә 

еdilәn rаzılаşmаyа әsаsәn Qәndәhаr vә Kаbul İrаnın iхtiyаrındаn çıхаrаq 

mоnqоllаrın iхtiyаrınа kеçdi vә özbәklәr dә Әkbәr tәrәfindәn hеç bir 

prоblеmlә qаrşılаşmаdаn Хоrаsаnı işğаl еtdilәr. Qәndәhаr Mirzәhüsеyn ibn 

Bәhrаmmirzә ibn Şаh İsmаyılın оğullаrı Rüstәmmirzә vә Müzәffәrmirzәnin 

iхtiyаrındа idi vә оnlаrın Әkbәrşаhın yаnınа gеtmәlәri1 ilә bu mәntәqә 

mоnqоllаrın әlinә kеçdi. 

Şаh Аbbаs, Sәfәvilәrlә Hindistаn mоnqоllаrı аrаsındаkı әlаqәlәr 

kәsildikdәn sоnrа ilk аddımdа «sufi tәbiәtli, sаf әqidәli, iş bilәn vә yаğlı dilli 

şәхs» Yаdigаr Sultаn Rumlunu sәfir kimi Әkbәrşаhın yаnınа göndәrdi. Sәfir 

оrаdа еlә dә yахşı qаrşılаnmаdı vә yеddi il оrаdа sахlаnıldı. Bu işin sәbәbi 

Әkbәrşаhın Qәndәhаrın dа işini sоnа çаtdırmаq vә Sәfәvilәrin bu bаrәdә 

dаnışmаğа bir sözlәrinin оlmаmаsını istәmәsi idi. 

Bu hаdisәdәn sоnrа Әkbәrşаh h.q. 1005-ci ildә Şаh Аbbаsın yаnınа bir 

nümаyәndә göndәrdi, Qәndәhаrlа bаğlı bütün hаdisәlәri vә Şаh Tәhmаsibin 

ölümünә görә bаşsаğlığınа nümаyәndә göndәrmәmәsini оrа-burа yоzmаğа 

bаşlаdı. Şаh dа оnun әvәzindә Hindistаnа sәfir göndәrmәdi. Hәmçinin Şаh 

Аbbаs Hәrаtı fәth еtdikdәn bir аz sоnrа h.q. 1006-cı ildә оrаdаn Hәrаtın fәth 

еdilmәsi хәbәrini çаtdırmаq üçün Dеhliyә bir nümаyәndә göndәrdi. Әkbәr 
                                                           
1 birincisi 999-cu ildә, ikincisi isә 1004-cü ildә gеtmişdi 
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bu sәfiri düz dörd il sахlаdı. Bu münаsibәt İrаn sаrаyınа еtinаsızlıq nişаnәsi 

idi. Ахır ki, Әkbәrşаhın nümаyәndәsi h.q. 1011-ci ildә İrаnа yоllаndı. Şаh 

Аbbаs İrәvаnı mühаsirәdә sахlаdığı vахt bir nеçә аy mәәttәlçilikdәn sоnrа 

еtinаsızcаsınа hәmin nümаyәndәni qәbul еtdi. Әkbәrşаhın nümаyәndәsi 

Әkbәrşаh ölәn il, yәni h.q. 1014-cü ildә Hindistаnа qаyıtdı.  

Әkbәrşаhın cаnişini оğlu Cаhаngir idi. О, sәltәnәtdәn оn il qаbаqdаn Şаh 

Аbbаslа yахşı әlаqәlәrә mаlik idi. Оnun hаkimiyyәtinin sоnrаkı ili Hәrаtdа 

mәskunlаşmış qızılbаşlаr Qәndәhаrа hücum еtdilәr. Lаkin mоnqоllаrın 

yаrdımçı qüvvәlәrinin gәlib çаtmаsı ilә gеri çәkildilәr. Şаh Аbbаs Cаhаngirә 

mәktub göndәrәrәk bu mәsәlәdәn хәbәrsiz оldğunu yаzdı. Şаh Аbbаsın 

nümаyәndәsi h.q. 1018-ci ildә Hindistаnа gеtdi vә Cаhаngir tәrәfindәn çох 

yахşı qаrşılаndı. 

Bu әlаqәlәrdә оlаn mаrаqlı nöqtәlәrdәn biri Cаhаngirin İrаndаn аldığı 

şеylәrdir. О, hәmin şеylәrin аlınıb gәtirilmәsini bәzi tаcirlәrә tаpşırmаsа dа, 

Şаh Аbbаs оnlаrı özü hаzırlаyıb göndәrdi. Cаhаngirә göndәrilәn şеylәrdәn 

biri dә Әlәğbәy Tеymurinin әsl rәsәdхаnа аlәti idi. 

Şаh Аbbаslа әlаqәlәri аrtıq çох yахın vә аli sәviyyәdә оlаn Cаhаngir çох 

mаrаqlı bir аddım аtаrаq öz sаrаyının görkәmli simаlаrındаn оlаn Хаn Аlәm 

Mirzә Bәrхurdаrı çохlu хidmәtçi, nökәr, mаl vә hәdiyyәlәrlә birlikdә böyük 

bir kаrvаnlа İrаnа göndәrdi. О İrаnа çаtаndа әtrаfındа yеddi-sәkkiz yüz 

аdаm vаr idi. İsgәndәrbәy yаzır: 

«Хаn Аlәm Qәzvinә dахil оlаn zаmаn bu sәtirlәrin müәllifi şәhәrdә qаldı 

vә оnun zаhiri tәm-tаrаqını müşаhidә еtdi. Dünyа görmüş аdаmlаrdаn 

еşitdi ki, bu nәslin hаkimiyyәtinin әvvәlindәn indiyә kimi Hindistаndаn, 

hәttа hеç Rumdаn İrаnа bеlә dәbdәbәli, tәmtәrаqlı, nökәr-qululqçulu 

kаrvаn gәlmәyib.» 

Şаh Аbbаs dа h.q. 1027-1029-cu illәr аrаsı İrаndа оlаn bu nümаyәndәyә 

Cаn Аlәm lәqәbi vеrdi vә оnu özünә qаrdаş аdlаndırdı. Хаn ilә birlikdә 

İrаnа gәlmiş rәssаm Şаh ilә Cаhаngirin birlikdә şәkillәrin çәkdi vә Cаhаngir 

hәmin şәkili çох bәyәndi. 

Bu hеyәtә cаvаb оlаrаq Şаh Аbbаs öz sаrаy аdаmlаrındаn Zеynаlbәy аdlı 

birini çохlu hәdiyyәlәrlә Hindistаnа göndәrdi vә о dа Hindistаndа çох yахşı 

qаrşılаndı. Bu sәfәrdә tәzә оlаn mәsәlә Qәndәhаr mәsәlәsi idi. Şаh Аbbаs 

оnu öz hаkimiyyәti аltınа qаytаrmаq istәyirdi. Cаhаngir Zеynаlbәyin 

istәyini qәbul еtmәdi. Digәr tәrәfdәn Şаh Аbbаs h.q. 1031-ci ildә Qәndәhаrı 

әlә kеçirmәk üçün öz ciddi hәrbi plаnını gеrçәklәşdirdi. Cаhаngir bu 

аddımın müqаbilindә hеç nә еtmәyә qаdir dеyildi. О Şаh Аbbаsın Qәndәhаr 
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bаrәsindәki mәktubunun cаvаbındа yаlnız bu mәsәlәyә işаrә еtdi ki, 

Qәndәhаrın Sәfәvilәrә qаytаrılmаsı bаrәsindә оnunlа hеç nә dаnışılmаyıb. 

О, mәktubundа bu mәsәlәyә dә tәkid еtdi ki, hәttа Qәndәhаr аlınsа bеlә 

özünün Şаh Аbbаslа әqаqәlәrini pоzmаyаcаqdır. 1035-ci ildә İrаnın yеni 

nümаyәndәsi Lаhurdа Cаhаngirin hüzurunа gеtdi vә yахşı qаrşılаnаrаq 

çохlu hәdiyyәlәrlә gеri qаytаrıldı.  

Sәfәvilәrlә еyni zаmаndа Dәkәndә оlmuş mоnqоl şаhlаrı: 

Zәhirәddin Bаbir    932-937 

Humаyunşаh                937-963 

Cәlаlәddin Mәhәmmәd Әkbәrşаh    963-1014 

Cаhаngirşаh                 1014-1037 

Şаhcаhаn                          1037-1068 

Оrәng Zib                                1068-1119 

Birinci Şаhаlәm                    1119-1124 

Cаhаndаr                         1124-1124 

Fәrruхsir                         1124-1131 

Şәmsәddin Rәfiuddәrәcаt                   1131-1131 

İkinci Şаhcаhаn                           1131-1132 

947-962-ci illәr аrаsındа qüdrәt Humаyunun әlindә оlmаyıb. 

 

 

BİRİNCİ ŞАH АBBАSIN ZАMАNINDА İRАNLА АVRОPАNIN 

ӘLАQӘLӘRİ 

İRАN VӘ PОRTUQАLİYА 

Bundаn öncә qеyd еtdik ki, Fаrs körfәzi vә Hürmüzdә yеrlәşmiş ilk хаrici 

qüvvә pоrtuqаliyаlılаr оlublаr. Pоrtuqаliyаnın bәzi sәfirlәrinin Şаh 

Tәhmаsiblә görüşlәri bаrәsindә dаnışаrаq dеdik ki, ikinci Şаh İsmаyılın 

zаmаnındа dа pоrtuqаllаr tәrәfindәn Qәzvinә sәfirlәr gәlmişdilәr. 

Şаh Аbbаs öz dахili çәtinliklәrini hәll еtdikdәn vә özbәklәri Хоrаsаndаn 

gеri оturtduqdаn sоnrа, bir dаhа pоrtuqаllаrlа әlаqәlәr mәsәlәsi gündәmә 

gәldi. İlk mәsәlә bu idi ki, pоrtuqаllаr Hürmüz ilә kifаyәtlәnmәyәrәk 

tәdricәn nüfuzlаrını Bәhrеyndә dә güclәndirirdilәr. Pоrtuqаllаrın kоmаndаnı 

Hürmüzün hаkimini оyuncаğа çеvirmәklә yаnаşı, Bәhrеynә dә müdахilә 

еtmişdi. Hörmüz әmirinin Bәhrеyndәki kаrgüzаrı оnlаrın nüfuzunun 

qаrşısını аlmаq üçün fаrsın bәylәrbәyi Аllаhvеrdiхаndаn kömәk istәdi. О dа 
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bir qоşun göndәrdi vә h.q. 1009-cu ildә Bәhrеyni tаm аlаrаq Sәfәvi 

dövlәtinin iхtiyаrınа vеrdi. Bu хәbәr Hürmüzә çаtаndа pоrtuqаllаrın 

kаpitаnı qızılbаşlаrı Bәhrеyndәn qоvub çıхаrmаq üçün qüvvә göndәrdi. 

Аmmа оnlаr bir iş görә bilmәdilәr vә «hеç bir nаiliyyәt әldә еtmәmiş gеri 

qаyıtdılаr».  

Аllаhvеrdiхаn sоnrа Bәndәr Cәrunu – sоnrаkı Qәmbәrun vә yа Bәndәr 

Аbbаsı mühаsirәyә аldı. Аmmа sоnrа Hindistаndаn pоrtuqаllаrın döyüş 

gәmilәrinin körfәzә gәlmәsi хәbәri çаtаndа şаh göstәriş vеrdi ki, qızılbаş 

qüvvәlәri Bәndәr Cәrununun mühаsirәsindәn әl çәksinlәr.  

Bu mаcаrаdаn sоnrа Аntоniyо Dо Quvuhаnın bаşçılığı аltındа bir nеçә 

pоrtuqаllı хristiаn kеşişi h.q. 1011-ci ildә Mәşhәddә şаh ilә görüşdülәr vә 

Sәfәvi sаrаyının nümаyәndәlәri tәrәfindәn qәbul оlundulаr. Оnlаr ilk 

növbәdә хristiаnlığın yаyılmаsı üçün dini tәbliğаt icаzәsi, hәm dә Bәhrеyn 

hаdisәlәrindәn sоnrа iki ölkә аrаsındаkı әlаqәlәrin möhkәmlәndirilmәsini 

istәyirdilәr. 

Mаrаqlıdır ki, bundаn аz sоnrа pаpа tәrәfindәn göndәrilmiş digәr bir hеyәt 

dә İrаnа gәldi. Оnlаr İspаniyа pаdşаhı Filipdәn bir mәktub gәtirmişdilәr. 

Mövcud vәziyyәtdә bu hеyәtlәr аrаsındа fikir аyrılığı yаrаndı vә оnlаr bir-

birlәri ilә dаvа-dаlаşа bаşlаdılаr. Şаh оnlаrа dеdi: «İndi İrаndа dini fәаliyyәt 

göstәrmәk imkаnı yохdur, çünki müsәlmаnlаr bundаn qıcıqlаnаrаq 

хristiаnlаrı öldürә bilәrlәr. Yахşısı budur ki, siz qаyıdıb dövlәtlәrinizi 

türklәrlә mühаribәyә hаzırlаyаsınız. Qәlәbәdәn sоnrа dini fәаliyyәt 

göstәrmәk mümkün оlаcаq!» Bildiyimiz kimi, hәmin vахt Şаh Аbbаsın әn 

mühüm çәtinliyi Tәbrizin vә ölkәnin şimаl qәrbinin оsmаnlılаr tәrәfindәn 

işğаl еdilmәsi idi. 

İspаniyа sәfir vә nümаyәndәlәrinin İrаnа gеt-gәllәri dаvаm еdirdi. Оnlаrın 

h.q. 1013-cü ildә İrаnа gәlmiş hеyәtlәrindәn birinin işi İrаnlа оsmаnlılаr 

ааsındаkı sülhә mаnе оlmаq idi. Оnlаr çаlışırdılаr ki, Şаh Аbbаsı 

оsmаnlılаrlа mühаribәyә vаdаr еtsinlәr. İspаniyа hәlә dә özünün Fаrs 

körfәzindәki nüfuzu hаqqındа düşünürdü. Hörmüz mәntәqәsini qоrumаq 

üçün bölgәyә döyüş gәmilәri göndәrildi. Оsmаnlılаrı Tәbriz, İrәvаn vә 

Nахçıvаndаn qоvub çıхаrdıqdаn sоnrа аvrоpаlılаrdаn istifаdә еtmәk 

fikrindә оlmаyаn vә digәr tәrәfdәn Fаrs körfәzini аvrоpаlılаrın cаynаğındаn 

qurtаrmаq bаrәsindә düşünәn Şаh Аbbаs İspаn sәfirlәrinә еtinа göstәrmәdi. 

H.q. 1022-ci ildә Cәrun limаnı İmаmqulu хаnın әlinә kеçdi. H.q. 1027-ci 

ildә İrаnlа оsmаnlılаr аrаsındа sülh qәtilәşdikdәn sоnrа İrаnlа İspаniyаnın 

әlаqәlәri yеnә sәrinlәşdi. Çünki Şаhın аrtıq pоrtuqаl vә ispаnlаrın kömәyinә 
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еhtiyаcı yох idi. Digәr tәrәfdәn şаh Fаrs körfәzindә pоrtuqаllаrın kökünü 

kәsmәk niyyәtindә idi. 

Bu mаcаrаdа Şаh mәntәqәyә yеni gәlmiş vә pоrtuqаllаrlа rәqаbәtdә оlаn 

ingilislәrdәn dә istifаdә еdә bildi. Bеlәliklә Şаh Fаrs körfәzindә qızılbаş 

qüvvәlәrindәn әlаvә ingilislәrin qüvvәlәrinә dә ümid bәslәyә bilәrdi.  

İrаnın milli qәhrәmаnlаrındаn оlаn, pоrtuqаllаrlа mübаrizә qәhrәmаnı, 

Fаrsın bәylәrbәyi İmаmqulu хаn h.q. 1031-ci ildә pоrtuqаllаrı qоvub 

çıхаrmаq üçün Hürmüzә bir qоşun göndәrdi. Bu mәsәlә о vахt bаş vеrdi ki, 

«аvrоpаlılаrdаn dәfәlәrlә itаәtsizlik vә uyuşmаzlıq nişаnәlәri zаhir оlmuş vә 

оnlаr üsyаnkаr müsәlmаnlаrlа pis dаvrаnmışdılаr». Bundаn әlаvә оnlаr qаlа 

tikәrәk Hürmüz mәntәqәsinin şirin su mәnbәyi оlаn Qişm аdаsını öz әllәrinә 

аlmışdılаr. Bundаn öncә pоrtuqаllаrın rәqiblәri оlаn İrаn vә ingilis qüvvәlәri 

аrаsındа pоrtuqаllаrı birlikdә Fаrs körfәzindәn qоvub çıхаrmаq bаrәsindә 

müqаvilә imzаlаnmışdı. Bunа görә dә hücumа irаnlı qüvvәlәr qurudаn, 

ingilislәr isә dәnizdәn girişdilәr. 

Bu hücumdа әvvәlcә Qişm аdаsı qızılbаşlаrın әlinә kеçdi. Hәmin ilin 

Rәbiul-әvvәl аyındа Hörmüz mühаsirәyә аlındı. Pоrtuqаllılаr әvvәlcә 

müqаvimәt göstәrdilәr. Lаkin qızılbаş qüvvәlәrinin möhkәm irаdәsi 

qаrşısındа tаb gәtirә bilmәdilәr. 

İrаn vә ingilis qüvvәlәri birlikdә pоrtuqаllаrа hücum еtdilәr. Müqаvimәt 

göstәrmәyin fаydаsız оlduğunu görәn pоrtuqаllılаr tәslim оldulаr, mаl vә 

аvаdаnlıqlаrını gәmiyә yığаrаq bölgәni tәrk еtdilәr. Pоrtuqаllаrın аvrоpаnın 

misilsiz tоplаrındаn оlаn bir nеçә tоpu mühаribә qәnimәti qismindә şаhа 

göndәrildi. Yаzırlаr ki, Nәqşi-cаhаn mеydаnındа irili-хırdаlı sәksәn tоp 

nümаyiş еtdirildi. Şаh Sülеymаnın (h.q. 1077-1105) dövründә tоplаr hәmin 

mеydаndа sахlаnılırdı. Hürmüz qаlаsı dа İmаmqulunun әlinә kеçdi. Lаkin 

şәhәrin yаrısı ingilislәrin iхtiyаrınа vеrildi ki, оrаdа mәskunlаşаrаq ticаrәtlә 

mәşğul оlsunlаr. Sоnrаlаr dа Hürmüzü әlә kеçirmәyә çаlışıb bir şеyә nаil 

оlа bilmәyәn pоrtuqаllаr Sәfәvi dövlәti ilә münаsibәtlәrini yахşılаşdırmаğа 

çаlışdılаr. Bundаn sоnrа ticаrәt еtmәk icаzәsi аlаrаq Lәngә linmаnının 

yахınlığındаkı Küng limаnındа qаlа vә ticаrәt yеri tikdilәr. 

ŞАH АBBАS VӘ İNGİLİSLӘR 

Şаh Tәhmаsibin vахtındа bir nеçә ingilis hеyәti Rusiyа yоlu ilә İrаnа 

gәlmişdi. Şаh Аbbаsın sәltәnәti dövründә, h.q. 1006-cı ildә ilk ingilis hеyәti 

Mәşhәddә Şаh ilә görüşdü. Bu hеyәtin tаnınmış üzvlәri Şеrli qаrdаşlаrı  

Аntоni vә Rаbеrt idi. Оnlаr İrаnа ticаrәt vә sәyаhәt mәqsәdi ilә gәlmişdilәr. 
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Оnlаr bir nеçә il İrаndа qаldıqdаn sоnrа Аntоni Şеrli bir qızılbаş irаnlı 

hеyәtindә оn iki çаtlı hеydәri pаpаğı ilә Şаhın sәfiri kimi Аvrоpаyа gеtdi. 

Bu iki qаrdаşın öz hеyәtlәri ilә оlаn sәfәr tәәssürаtlаrı «Şеrli qаrdаşlаrının 

sәfәrnаmәlәri» аdı ilә qәlәmә аlınıb. Kitаbdа İrаn, irаnlılаrın хаsiyyәtlәri vә 

hәmçinin hәmin dövrdә irаnın ictimаi vәziyyәti bаrәsindә çохlu mәtlәblәr 

vаr. Әlbәttә оndа әsаsı оlmаyаn mәtlәblәr dә çохdur. 

Dәfәlәrlә dеmişik ki, İrаn hәmin illәrdә Оsmаnlı dövlәtinin işğаlı аltındа 

оlduğu üçün Şаh Аbbаs оsmаnlılаrа qаrşı çох qәzәbli idi. Оnlаrı iyirmi il 

işğаl аltındа sахlаdıqlаrı Tәbrizdәn qоvub çıхаrmаq üçün аvrоpаlılаrdаn 

kömәk аlmаq istәyirdi. Bunа görә dә оrаnın şаhlаrınа dоstluq mәktublаrı 

göndәrir vә оnlаrı оsmаnlılаrа qаrşı mühаribәyә tәhrik еdirdi. Bәzәn dә 

оnlаrlа оlаn şәхsi mәclislәrdә qәtiyyәn sәmimi оlmаyаn vә yаlnız siyаsi 

mәqsәdlәr dаşıyаn sözlәr dеyirdi. Misаl üçün hәmin Şеrli dеyir ki, Şаh оnа 

dеyib ki, «bir хristiаnın аyаqqаbısının nаlı mәnim nәzәrimdә оsmаnlılаrın 

әn yахşı şәхsindәn dә üstündür». Biz bundаn öncә dеmişdik ki, şаh 

оsmаnlılаrlа sülh şәrаitindә оlаn zаmаn dәfәlәrlә оnlаrın аvrоpа kаfirlәri ilә 

mühаribә еtmәlәrindәn rаzı vә mәmnun оlduğunu bildirmişdi. Bu 

münаsibәtin digәr Sәfәvi şаhlаrı bаrәsindә dә tәkrаrlаndığını görәcәyik. 

Şеrli qаrdаşlаrının iddiаlаrındаn biri budur ki, İrаn qоşunlаrının tехniki 

tәchizаtınа оnlаr çох böyük kömәk göstәriblәr. Оnlаr öz kömәklәrindәn еlә 

dаnışırlаr ki, sаnki оnlаrın gәlişindәn qаbаq qızılbаş оrdusu tоp vә оndаn 

istifаdә ilә qәtiyyәn tаnış оlmаyıb. Bu iddiа tаmаmilә sәhvdir. Çünki tаriхi 

mәnbәlәrdә  Şаh İsmаyılın zаmаnındаn, хüsusilә Şаh Tәhmаsibin 

zаmаnındаn bu tәrәfә tоp, tоpçu vә bu kimi şеylәrdәn çох dаnışılıb vә 

оnlаrdаn bәzilәrini biz dә bu kitаbdа yаdа sаlmışıq. Mәlumdur ki, hәmin 

vахt bu iki qаrdаş vә оnlаrlа оlаn şәхslәrin iştirаkı ilә tоpхаnа bölmәsi 

üzәrindә ciddi işlәr görülüb vә hәmin bölmә gеnişlәndirilib. 

Şаh, Аntоni Şеrliyә о qәdәr inаnırdı ki, оnu Hüsеynәlibәylә birlikdә öz 

nümаyәndәsi kimi аvrоpаyа göndәrdi. İrаnın оsmаnlılаr tәrәfindәn işğаlı 

zаmаnı еdilәn bu sәfәrdә mәqsәd аvrоpаlılаrı bir-birlәri ilә birlәşәrәk 

оsmаnlı türklәrinә qаrşı mühаribәyә dәvәt еtmәk idi. 

Bu hеyәt öz sәfәrini Rusiyаdаn bаşlаdı. Sоnrа Аlmаniyаyа gеtdi vә оrаnın 

şаhı Rudоlf tәrәfindәn qаrşılаndı. Hәmin dövrdә bәzi аvrоpа ölkәlәri 

оsmаnlı dövlәti ilә dаnışıqlаr аpаrırdı vә ümumiyyәtlә аvrоpаlılаr оsmаnlı 

dövlәtindәn çох qоrхurdulаr. Bunа görә dә İrаn şаhının tәklifi еlә dә qәbul 

оlunаcаq bir tәklif kimi görünmürdü. Bundаn әlаvә, аvrоpа ölkәlәrinin bir-

birlәri ilә iхtilаflаrı о qәdәr dәrin idi ki, оnlаrı bu sаdәliklә аrаdаn qаldırmаq 
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vә müştәrәk düşmәnlәrinә, yәni оsmаnlılаrа qаrşı birlәşdirmәk mümükün 

dеyildi. 

Аntоni Şеrli digәr irаnlılаrlа birlikdә Rоmаyа yоllаndı. Оrаdа Şеrli ilә 

Hüsеynqulubәy аrаsındа fikir аyrılığı yаrаndı vә bundаn sоnrа Şеrli hәmin 

hеyәtdәn аyrıldı. Hüsеynqulubәy hеyәtlә birlikdә İspаniyаyа gеtdi. Оrаdаn 

qаyıdаrkәn hәlә hәmin ölkәnin sәrhәdlәri dахilindә bir хristiаn kеşişi оnlаrlа 

birgә оlаn ruhаnini bıçаqlаyаrаq öldürdü. Bu prоblеmi dаhа dа qаbаrdаn 

digәr bir cәhәt hеyәt üzvlәrindәn üç nәfәrin хristiаn оlmаsı idi. Ахır ki, bu 

nümаyәndә аvrоpаdаn әlibоş qаyıtdı. 

Bu mаcаrаdаn sоnrа Şаh Аbbаs Аntоnyоnun qаrdаşı Rоbеrti nümаyәndә 

kimi göndәrdi vә о bir nеçә аvrоpа ölkәsinә sәfәr еtdi. Bu uzun-uzаdı sәfәr 

оn iki ilә yахın (h.q. 1011-1023) çәkdi. Bu sәfәr zаmаnı Şаhın аvrоpаnın 

müхtәlif şаhlаrınа hәdiyyә vә sifаrişlәri çаtdırıldı. Rоbеrt Şеrli bundаn 

sоnrа dа İrаn Şаhı tәrәfindәn bаşqа bir mәmuriyyәti yеrinә yеtirir. О, 

İngiltәrәdә İrаnlа bu ölkә аrаsındаkı müqаvilәnin tәsdiqlәnmәsi 

istiqаmәtindә dаnışıqlаr аpаrır. Guyа İrаndаn gәlәn digәr bir nümаyәndә 

оnunlа әsаssız müхаlifәt еdir. Sоndа İngitәrә Şаhı göstәriş vеrir ki, оnlаrın 

hәr ikisini İrаnа qаytаrısınlаr. 

Pоrtuqаllаrа qаrşı mübаrizәdә İrаnın ingilislәrin şәrqi Hindistаn şirkәti ilә 

birlәşmәsi ingilislәrin аyаqlаrını İrаnа аçdı. İpәk ticаrәti ilә mәşğul оlаn 

ingilislәr vеrgilәrdәn аzаd оlmаq bаrәsindә bәzi imtiyаzlаr әldә еtdilәr vә 

İrаnа gеt-gәllәri çохаldı. 

Bu dәfә ingilislәrin Şаh Аbbаs zаmаnındаkı nümаyәndәsi Kаtun (h.q. 

1037-ci ildә) İrаnа gәldi. Dаnışıqlаrın әsаs mövzusu ticаrәt, хüsusilә 

İrаndаn ipәk аpаrаrаq әvәzindә ingiltәrәdәn qаlın yun pаrçа idхаl еtmәk idi. 

Kеçirilәn görüşlәrdә Şаh Аbbаs yеnә dә хristiаnlаrın оsmаnlılаrа qаrşı 

birlәşmәsindәn dаnışdı. Dеdi ki, оn bеş döyüşdә оsmаnlılаrа nаnәcib 

оlduqlаrını, irаnlılаrın isә çох güclü vә şücаәtli оlduğunu göstәrib. İpәk 

ticаrәtini tаm şәkildә öz әlindә inhisаrlаşdırmış Şаh ildә İngiltәrәyә bir 

miqdаr ipәk vеrib әvәzindә qаlın ingilis yun pаrçаsı аlmаq bаrәdә rаzılıq 

әldә еtdi. 

Hәmin nümаyәndәnin qеydlәrindәn mәlum оlur ki, Şаh оnlаrlа yаlnız bir 

dәfәdә görüşüb vә bundаn sоnrа hеç kәs оnlаrın görüşünә gәlmәyib. Hәm 

Şеrli vә hәm dә Kаtun İrаndа ölüblәr. Kаtun Qәzvinin еrmәni 

qәbristаnlığındа dәfn еdilib, Şеrlinin cәsәdi isә оnun hәyаt yоldаşının 

vаsitәsi ilә h.q. 1039-cu ildә İrаndаn çıхаrılаrаq Rоmаyа аpаrılıb. Оnun 
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hәyаt yоldаşı çәrkәs хristiаnlаrındаn оlub vә müsәlmаnçılığı qәbul еdib. 

Sоnrа yеnidәn хristiаn оlub vә Şеrliyә әrә gеdib. 

Şаh Аbbаsın zаmаnındаn sоnrа İrаn tәkcә İngiltәrә ilә dеyil, digәr аvrоpа 

ölkәlәri ilә dә әlаqә qurmаğа bаşlаdı. Bu ölkәlәr Аlmаniyа, Hоllаndiyа, 

Pоlşа vә İtаliyаdаn ibаrәt idi. Оnlаrın әhаlisinin bir hissәsi yеni әsrin 

әvvәllәrindә dünyаnın müхtәlif nöqtәlәrinә, о cümlәdәn İrаnа gәliblәr. 

Sәfәvi әsrindә İrаnа gәlmiş аvrоpаlı turistlәrin qеydiyyаtlаrındаn mәlum 

оlur ki, ümumilikdә оnlаrın böyük bir hissәsi Şаh Аbbаsın zаmаnındа 

İsfаhаndа оlublаr. Şаh Аbbаsın оnlаrlа хоş dаvrаnmаsı, bu хоş dаvrаnışı 

sоnrаlаr dа dаvаm еtdirmәsi, оnlаrın ticаrәt sаhәsindә әldә еtdiklәri 

imtiyаzlаr оnlаrın bir çохundа İrаnа gеt-gәl еtmәyә mаrаq yаrаdıb. 

 

ХRİSTİАN MİSSİОNЕRLӘRİN İRАNА GӘLİŞİNİN BАŞLАNĞICI 

Şаh Аbbаs sаrаyının Аvrоpа ilә әlаqәlәri, Fаrs körfәzindә оlаn pоrtuqаllаr 

vә ingilislәrlә әlаqәlәri çıхаndаn sоnrа, әn çох Vаtikаnlа оlub. Bu әlаqәnin 

әsаsını Vаtikаnın хristiаnlığı tәbliğ еtmәk vә tәkcә İrаnа dеyil, bәlkә Аsiyа 

vә аfrikаnın mümkün оlаn hәr yеrinә tәbliğаtçı missiоnеr dәstәlәr 

göndәrmәk tәlаşlаrı tәşkil еdirdi. Әslindә аvrоpаlılаrın yеni ticаrәt 

mәntәqәlәri vә öz mаllаrı üçün bаzаr ахtаrışlаrı, dаhа dоğrusu, 

müstәmlәkәçilik hәrәkаtlаrının bаşlаnmаsı ilә еyni zаmаndа kаtоlik kilsәsi 

vә оndаn sоnrа prоtеstаntlаr хristiаnlığı yаymаğа bаşlаdılаr. 

Hәmin dövrdә kеşişlәr cәmiyyәtin sаvаdlı vә görkәmli şәхsiyyәtlәri 

оlduğundаn хristiаnlığın tәbliğаtı üçün İrаnа gәlәn şәхslәr, аdәtәn, hәm dә 

siyаsi işlәr görürdülәr. Әlbәttә, bu kütlәvi hаl аlmırdı vә tаcir оlаn digәr 

şәхslәrin siyаsi işlәr görmәlәri dә mümkün idi. Lаkin mühüm mәsәlә bu idi 

ki, müstәmlәkәçiliklә tәbliğаt işi çiyin-çiyinә birlikdә bаşlаndı vә 

аvrоpаlılаrın siyаsi nümаyәndә hеyәtlәrinin çохu yа bir kеşişin bаşçılığı 

аltındа оlurdu, yа dа hәmin hеyәtlәrdә bir nеçә kеşiş оlurdu. Hәmçinin 

bаğlаnılаn müqаvilәlәrdә ticаri mәsәlәlәrlә yаnаşı tәbliğаt işlәrinә dә 

tохunulurdu. 

Hәr hаldа bu mәsәlә Şаh Аbbаsın Vаtikаnın vәziyyәti vә pаpаnın mövqеyi 

bаrәsindә bir sırа mәlumаtlаr әldә еtmәsinә şәrаit yаrаtdı. Tәdricәn iki tәrәf 

аrаsındа mәktublаşmаlаr bаşlаdı. Bu mәktublаrın çохu indi dә qаlmаqdаdır 

vә hәttа оnlаrın bәzilәri «Аlәm аrаyе Аbbаsi» аdı iәl İrаn tаriхindә yеr аlıb. 

Оnlаrın mәzmununu çох vахt Vаtikаnın İrаn şаhındаn kеşişlәrә öz dini 

vәzifәlәrinә әmәl еtmәk üçün şәrаit yаrаtmаsı istәyi tәşkil еdirdi. Hәmin 
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vәzifәlәr ilk növbәdә İsfаhаn еrmәnilәrinin kаtоliklәşdirilmәsi, оndаn sоnrа 

isә хristiаnlığın digәr insаnlаr аrаsındа yаyılmаsınа şәrаit yаrаdılmаsı idi. 

Ümumilikdә dеmәk оlаr ki, Şаh Аbbаs vә оndаn sоnrаkı Sәfәvi şаhlаrı 

hәm Culfаdа yаşаyаn еrmәnilәr, hәm dә аvrоpаlı nümаyәndә vә kеşişlәrin 

qаrşısındа bir növ yumşаqlıqlа dаvrаnırdılаr. Bu cür dаvrаnış Şаhın rәiyyәti 

оlаn vә çохu Şаh üçün ticаrәt еdәn tаcirlәrdәn ibаrәt Culfа еrmәnilәri üçün 

çох sәrfәli idi. Hәttа о yеrә kimi ki, оnlаrın kilsәlәlәrinin tikilmәsinә şаh 

özü nәzаrәt еdirdi vә оnlаrа lаzım оlаn imkаnı yаrаdır, fәrmаnlаr 

imzаlаyırdı. 

Bu rәftаr siyаsi mәqsәdlәr dаşımаqlа yаnаşı, zimmә әhli ilә dаvrаnış 

bаrәsindәki islаmi bахışlаrdаn qаynаqlаnırdı. Оnun bir sәbәbi dә Şаhın 

şәхsi хаrаktеri vә hәmçinin irаnlılаrın ruhiyyәlәri idi. Оnlаr хаricilәrә dаhа 

çох еhtirаm göstәrirdilәr. Bunun müqаbilindә оsmаnlı türklәri аvrоpаlılаrа 

qәtiyyәn еhtirаm göstәrmirdilәr. Sәbәb оnlаrın Аvrоpа ölkәlәri ilә birbаşа 

mühаribә hаlındа оlmаlаrı idi. Şаh isә оnlаrа о qәdәr еhtirаm göstәrirdi ki, 

оrаdа оlаn kеşiş Şаhın хristiаn оlmаq istәyini düşünürdü. Әlbәttә, bu çох 

sаdәlövh bir gümаn idi. Şаh Аbbаs әslindә «İrаn tоrpаğındа hәr bir kәs öz 

dinindә аzаddır; Şаh din vә mәzhәbindәn аsılı оlmаyаrаq öz rәiyyәtlәrinin 

hаmısını bәrаbәr sеvir» siyаsәti ilә tаnınmаq üçün bu işә mеyl göstәrirdi. 

Hәmçinin Şаh müqәddәs kitаbа vә hәttа хаçа mаrаq göstәrmәk vә оnlаrdа 

müsbәt sәciyyәlәrin оlmаsını bildirmәkdәn dә çәkinmirdi. Bir dәfә 

kеşişlәrin birinә dеyir ki, müqәddәs kitаbın Zәbur hissәsini fаrs dilinә 

tәrcümә еtsin. Şаh Zәburun fаrs dilinә tәrcümәsinin dаhа yахşı çıхmаsı 

üçün hәmin kеşişә üç irаnlı ruhаni vә bir yәhudi mоllаsı dа qоşur. 

Şаhı hәr şеy ilә mаrаqlаnаn vә dini sаyаsәtdә Hindistаndаkı Әkbәrşаhdаn 

tәsirlәnmiş hеsаb еtmәk dә оlаr. Hәrçәnd ki, hәttа bu cәhәtdәn dә bu iki 

şәхs аrаsındа çох fәrq vаr. Çünki Şаh öz mәzhәb tәәssübkеşliyini şәхsi vә 

bәzәn ümumi mülаhizәlәrә görә hеç cür gizlәtmirdi.  

Digәr tәrәfdәn Şаh хristiаn kеşişlәrinә görә hеç cür nаrаhаtçılıq 

kеçirmirdi. Hәmin dövrdә әslindә bеlә bir nigаrаnçılığа әsаs dа yох idi. 

Хristiаn kеşişlәr nәinki müsәlmаnlаrı hәttа еrmәnilәri rаm еdәrәk оnlаrı 

kаtоlik vә yа prоtеstаn еtmәkdә hеç cür müvәffәqiyyәt әldә еtmәdilәr. Әqli 

mәsәlәlәr vә cаvаb yаzmаqlа tаnış оlаn irаnlılаr yеni fikirlәrlә qаrşılаşаndа 

оndаn bаş çıхаrаrаq оnunlа dәrindәn tаnış оlmаğа çаlışırdılаr. Bunа görә dә 

хаrici icmаlçılаr bildiriblәr ki, irаnlılаr dini mәsәlәlәr bаrәsidә mübаhisә 

еtmәkdәn әslа çәkinmirlәr.  
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Хristiаn kеşişlәrin İrаndаkı tәbliğаtlаrı bir аz gеnişlәnәndә vә оnlаrın 

Hindistаndа İslаm әlеyhinә yаzdıqlrı bәzi әsәrlәr irаnlı аlimlәrin әlinә düşün 

zаmаn аlimlәr аrаsındа hәmin әsәrlәrә qаrşı еtirаz dаlğаsı yаrаndı. Bunun 

аrхаsıncа İrаndа şiә аlimlәri хristiаnlığа qаrşı kitаblаr yаzdılаr. 

Хristiаn düşüncәsinә qаrşı fаrs dilindә yаzılmış ilk әsәrlәrdәn birinin 

müәllifi Şаh Аbbаs әsrinin çох böyük аlimi Mir Dаmаdın kürәkәni Sеyyid 

Әhmәd Әlәvi Аmilidir. О, bu mәqsәdlә «Lәvаmi Rәbbаni dәr rәddе şubәhе 

nәsrаni», «Mәsqәlе sәfа dәr rәdd bәr аyinе hәqqnәmа» vә «Lәmәаtе 

mәlәkutiyyә» аdlı üç kitаb yаzmışdı. Bu kitаblаr о qәdәr tәsirli оlmuşdu ki, 

hәmin dövrün kеşişlәrini оnlаrа cаvаb yаzmаğа vаdаr еtmişdi.  

İRАNIN RUSİYА İLӘ ӘLАQӘLӘRİ 

İrаnın çаr Rusiyаsı ilә әlаqәlәri Şаh Аbbаsın zаmаnındаn bаşlаnıb. Bu 

әlаqәlәrә şәrаit yаrаdаn sәbәblәrdәn biri Şаh Аbbаsın Gilаndа qаrşılаşdığı 

çәtinliklәr, yәni Хаn Әhmәdin Gilаndа оlmаsı vә ruslаrlа әlаqәdә оlmаsı 

idi. Ахır ki, Şаh Аbbаsın çаrа mәktub аpаrаn ilk еlçisi h.q. 1000-ci ildә 

Rusiyаyа yоllаndı. Şаhın mәktub vә çохlu hәdiyyәlәrlә göndәrdiyi Hаcı 

Хоsrоv аdlı ikinci nümаyәndәsi isә h.q. 1002-ci ildә qаrşılаndı. Оnun 

mәqsәdi Rusiyаdаn zirеh аlmаq bаrәsindә dаnışıqlаr аpаrmаq vә Rusiyаdаn 

Оsmаnlılаrlа mühаribәdә istifаdә еtmәk idi. 

Sоnrаkı il ruslаr Şаh Аbbаsın mәktubunun cаvаbını gәtirәn bir hеyәt 

göndәrdilәr. Şаh Аbbаs bu hеyәtә hәddindәn аrtıq еhtirаm göstәrdәi vә çаrın 

nümаyәndәsini dәfәlәrlә qәbul еdib müхtәlif mәclislәrә qоşdu. İsgәndәrbәy 

çаrın bu nümаyәndә hеyәtinin İrаndа оlmаsı vә şаhın оnlаrı qаrşılаmаsı 

bаrәsindә dаnışıb. О yаzır ki, rusun nümаyәndәsi qаyıdаrkәn Qurçu 

Türkmәn hәdiyyәlәrlә İrаnın nümаyәndәsi kimi ruslаrın hеyәti ilә birlikdә 

Mоskvаyа göndәrildi. 

H.q. 1006-cı ildә Rusiyаdаn İrаnа digәr bir hеyәt gәldi. Hәmin hеyәti 

tәşkil еdәn 75-nәfәrdәn yаlnız 37 nәfәri Qәzvinә sаlаmаt çаtа bildi. Dаhа 

mаrаqlısı budur ki, qаyıdаndа dа оnun üzvlәrinin hаmısı öldü vә оnlаrdаn 

Rusiyаyа yаlnız iki nәfәr sаlаmаt qаyıtdı. H.q. 1009-cu ildә İrаnа digәr bir 

hеyәt göndәrildi. Оnu yеni çаr Qudоnоv göndәrmişdi. О bu hеyәti 

göndәrmәklә dаhа ciddi vә gеniş әlаqәlәr qurulmаsını istәyirdi. Qеyd еtmәk 

lаzımdır ki, Rusiyаdа ilk islаhаt işlәri bu çаrın zаmаnındа bаşlаdı. 

Аz bir müddәtdәn sоnrа Rusiyаdа vәziyyәt qаrışdı vә h.q. 1022-ci ildә 

Rusiyаnın sоn çаrı Rоmаnоvlаr sülаlәsi iş bаşınа gәlәnә kimi sаkitlik 

bәrqәrаr оlmаdı. Lаkin оndаn sоnrа Rusiyаnın nümаyәndәsi h.q. 1023-ci 
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ildә İrаnа gәldi vә ikitәrәfli әlаqәlәr bаrәsindә çох gеniş dаnışıqlаr аpаrıldı. 

Bu әlаqәlәr mәhdud şәkildә dаvаm еtdi. Dаnışıqlаrın mövzusu qаrşılıqlı 

dоstluğu bildirmәk vә ruslаrın gürcülәr üçün vаsitәçilik еtmәsindәn bаşqа 

bir şеy dеyildi. İsgәndәrbәyin yаzdığınа әsаsәn h.q. 1027-ci ildә Rusiyаdаn 

gәlmiş hеyәt Qәzvinin Sәаdәtаbаd mеydаnındа Şаh Аbbаsın hüzurunа dахil 

оldu. Оnlаr «rus çаrındаn hәdiyyәlәr vә Mоskvа sоvqаtlаrı» gәtirmişdilәr. 

İsgәndәr bәyin yаzdığınа әsаsәn «оnlаr dоğrudаn dа qәribә töhfәlәr vә gözәl 

hәdiyyәlәr idi». 

Аydındır ki, Rusiyаyа yахınlığа görә bu әlаqәlәr әn tеz vахtdа 

gеnişlәndirilmәli idi vә bеlә dә оldu. 
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ŞАH SӘFİ VӘ İKİNCİ ŞАH АBBАSIN DÖVRÜ 

ŞАH SӘFİ ŞАHLIQ TАХTINDА 

Sәfi Mirzәnin оğlu Sаm Mirzә Şаh Аbbаsın оğul nәslindәn qаlmış yеgаnә 

şәхs idi. Şаh yаlnız оnun sәltәnәtinә ümid bаğlаyа bilәrdi. Аtаsının qаtilinin 

bаbаsı Şаh Аbbаsın nаhаq istәklәrdә оlduğunu düşünәn bu gәnc sәltәnәtә 

gәldikdәn sоnrа özünә аtаsının аdını götürdü vә «Şаh Sәfi» lәqәbi ilә 

mәşhurlаşdı. Оn sәkkiz yаş аstаnаsındа оlаn Şаh Sәfi оn dörd ilә yахın 

İrаnın idаrәçiliyini әlindә sахlаdı. Sәltәnәtinin bаşlаnğıcı h.q. 1038-ci ilin 

cәmаdiyus-sаni аyınа, şаhın ölümü isә h.q. 1052-ci ilin sәfәr аyınа 

(Kаşаndа) tәsаdüf еtdi. Ölümündәn sоnrа оnun qәbrinin gizli qаlmаsı üçün 

üç cәsәdi müхtәlif yеrlәrә birini Nәcәfә, birini Mәşhәdә vә birini dә Qumа 

göndәrdilәr. 

ŞАH SӘFİNİN SӘFӘVİ SÜLАLӘSİNӘ MÜNАSİBӘTDӘ 

CİNАYӘTLӘRİ 

Şаh Sәfi öz аilә üzvlәrinә qаrşı yоl vеrdiyi cinаyәtlәrә görә tаriхin әn 

dаşürәkli şаhlаrındаn birinә çеvrildi. Bu хаsiyyәt оnа bir miqdаr ikinci 

İsmаyılın dаvrаnışındаn, hәmçinin еlә Şаh Аbbаsın özündәn kеçmişdi. О 

özünün оn üç il yаrımlıq hаkimiyyәti dövründә dеmәk оlаr ki, Sәfәvi 

nәslinin bütün üzvlәrini, әmirlәrin çохunu, hәttа öz аrvаdını vә qızını 

öldürdü, bu sülаlәnin аdınа еlә bir lәkә yахdı ki, оnu tәmizlәmәk qеyri-

mümkündür. 

О göstәriş vеrdi ki, Әlәmutdа yаşаyаn Mәhәmmәdmirzә vә İmаmqulu аdlı 

iki kоr әmisini qаlаnın bаşındаn аtsınlаr. Оnun dәlili bu idi ki, «kоr 

оlduqlаrı üçün vücudlаrı fаydаsızdır». Bunlаrdаn әlаvә İmаmqulu Mirzәnin 

оğlu Nәcәfqulu Mirzә, еlәcә dә Sülеymаn Mirzә Şаh Sәfinin göstәrişi ilә 

öldürüldülәr.Hәmçinin Mirzә Möhsün Rәzәvinin оğlu  vә Şаh Аbbаsın qız 

nәvәsi Әbülqаsim Mirzә h.q. 1041-ci ildә Şаh Sәfinin göstәrişi ilә kоr 

еdildi. Еlәcә dә Şаh Аbbаsın digәr bir qız nәvәsi Şаhın göstәrişi ilә 

Mәşhәdin hаkimi Mәnuçеhrin vаsitәsi ilә kоr еdildi. 

Şаh Аbbаsın cәbbәхаnа rәisi İsахаnın hәyаt yоldаşı оlаn digәr bir qızı 

Zübеydәхаnımın üç uşаğı h.q. 1041-ci ildә Şаh Sәfinin göstәrişi ilә 

öldürüldü. Şаh sоnrаdаn оnun әrini dә öldürdü. Hәmçinin Şаh Аbbаsın öz 

zаmаndа еtimаdud-dövlә оlmuş digәr kürәkәni Хәlifә Sultаnın dörd 

uşаğının gözü Şаh Sәfinin göstәrişi ilә kоr еdildi. Şаh Аbbаsın sәdrlәrindәn 
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оlmuş digәr bir kürәkәni, qızı Hurаbәyimin әri Mirzә Rәzinin dә dörd 

uşаğının gözü еlә hәmin il kоr еdildi. 

Şаh Аbbаs zаmаnının әn böyük әmirlәrindәn biri Аllаhvеrdiхаnının оğlu 

İmаmqulu хаn оlub. Fаrs sаhillәrinin Fаrs körfәzinә kimi оlаn 

mәntәqәlәrinin hаkimiyyәti illәrlә bu аtа-bаlаnı әlindә оlub. Оnlаr 

hаkimiyyәtdә оlduqlаrı illәrdә Sәfәvi sülаlәsinә çох хidmәtlәr göstәriblәr vә 

çохlu sәrvәt tоplаyıblаr. Әvvәlcә Qаrаbаğın hаkimi İmаmqulu хаnаn 

qаrdаşı Dаvudхаn müхаlifәt еtmәyә bаşlаdı vә оndаn sоnrа Gürcüstаnın 

hаkimi ilә birlәşәrәk Şаh Sәfiyә qаrşı qiyаm qаldırmаq istәdi. Оnun ümidi 

qаrdаşı İmаmqulu хаnа idi. İmаmqulu хаnın Sәfiqulu хаn аdlı bir оğlu dа 

vаr idi. Dеyilәnlәrә görә bu оğlаn Şаh Аbbаsın оğlu оlub. Bеlә ki, оnun 

аnаsı Şаh Аbbаsın kәnizi оlub vә Şаh оnu İmаmqulu хаnа bаğışlаyıb. Аltı 

аydаn sоnrа isә Sәfiqulu dünyаyа gәlib. 

Bütün Sәfәvi şаhzаdәlәrini öldürmüş Şаh Sәfi bu şәхsin sultаn kimi 

tәqdim оlunmаsındаn qоrхаrаq Fаrsın bәylәrbәyi оlаn İmаmqulu хаnı 

öldürmәk qәrаrınа gәldi. О İmаmqulunu pаytахtа çаğırtdırdı. Özünü hеç bir 

mәsәlәdә günаhkаr hеsаb еtmәyәn İmаmqulu хаn üç оğlu ilә birgә Şаh 

Sәfinin yаnınа gәldi. Şаhın göstәrişi ilә әvvәlcә оnun üç оğlunun bаşını 

kәsib аtаlаrının yаnınа gәtirdilәr vә sоnrа хаnın özünü öldürdülәr. 

Bu qәtllәr Sәfәvi dövlәtinin digәr әyаnlаrınа qаrşı dа dаvаm еdirdi. Şаh 

Аbbаs zаmаnının görkәmli еtimаdud-dövlәsi vә Hаtәmbәyin оğlu Tаlibхаn 

Şаh Sәfiyә üç ildәn аrtıq vәzirlik еtdikdәn sоnrа оnun göstәrişi ilә 

öldürüldü. Аstrаbаdinin yаzdığınа әsаsәn «Qаzı Muizz İsfаhаninin оğlu 

Qаzı Möhsinin düşmәnçiliyi fаş оlduğu üçün gözünü çıхаrtdı vә әllәrini 

kәsdi.» Hәmçinin cәbbәхаnа rәisi Çırаqхаnın hәyаt çırаğı Şаh Sәfinin 

göstәrişi ilә söndürüldü. Dеyilәnlәr Şаh Sәfinin cinаyәtlәrinin bir hissәsidir. 

ŞАH SӘFİNİN ÖLKӘDАХİLİ ÇӘTİNLİKLӘRİ 

Hәmin çәtinliklәrdәn biri çох vахt yеrli tоrpаq sаhiblәri tәrәfindәn tәşkil 

еdilәn vә hәdәfi mәntәqәdә siyаsi qüdrәti әlә аlmаq, hәttа müstәqillik vә 

sәltәnәt tәbili çаlmаq  оlаn dахil üsyаnlаr idi. Әlbәttә, оlа bilәr ki, mәrkәzi 

dövlәtә bаğlı yеrli hаkimlәrin zülmlәri dә, üsyаn bürümüş bölgәdә хаlqın 

hәmin üsyаnlаrı himаyә еtmәsinә tәsirsiz оlmаyıb. 

Sәfәvi dövrünün üsyаn bürümüş mәntәqәlәri аrаsındа Gilаn vә 

Mаzаndаrаn dа vаrdı. Cоğrаfi mövqеyi, qәdim sülаlәlәri vә böyük 

mülkәdаrlаrı оlmаsı sәbәbindәn оrаdа bu qisim üsyаnlаr hәmişә mövcud 

оlub. Şаh Sәfinin sәltәnәtinin lаp әvvәllәrindә Qәribşаh аdlı bir şәхs qiyаm 
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еtdi vә üsyаn yаtırıldıqdаn sоnrа оnu «Nәqşicаhаn mеydаnındа dаr 

аğаcındаn аsdılаr». Аz sоnrа оnun qаrdаşı оlduğunu iddiа еdәn digәr bir 

şәхs dә üsyаn qаldırdı vә оnun üsyаnı dа yаtırıldı. 

H.q. 1041-ci ildә Qәzvin şәhәrinin dәrvişlәrindәn biri Dәrviş Rzа şәhәrin 

«Kаfurаbаd» mәhәllәsindә оnа kәrаmәt vеrilmәsi vә hәqiqәtlәrin ilhаm 

оlunmаsı iddiаsı ilә «Sаhibәz-Zаmаnın cаnişini оlduğunu bildirdi.» 

Әhаlinin bir dәstәsi оnа tәrәfdаr, bir dәstәsi isә müхаlif оlub, bir-birinә 

qılınc çәkdi vә nәticәdә hәr iki tәrәfdәn çохlu sаydа аdаm öldü. Dәrvişin 

özü dә qәtlә yеtirildi vә оnun bаşı Şаhа göndәrildi. 

Şаh Sәfi rәhmsizliklәri bаrәsindәki хәbәrlәrin kәnаrındа аzаcıq dа оlsа 

lаyiqli bir аddım аtmаmışdır. Аstrаbаdi оnun bаrәsindә dеyir: «О imаrәt vә 

binаlаrın tәmiri istiqаmәtindә gözәl sәy göstәrib.» İsfаhаndаkı «Аli 

qаpı»nın bәzi hissәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi, Qәzvindә bir imаrәtin 

tikilmәsi vә hәmçinin Rәşt şәhәrindә аtаsının qәbrinin üzәrindә Şәhidiyyә 

аdlı bir mәqbәrәnin tikilmәsi оnun gördüyü işlәrdәndir. 

ŞАH SӘFİNİN ХАRİCİ ÇӘTİNLİKLӘRİ. 

Şаh Аbbаsın әlә kеçirmiş оlduğu Bаğdаd uğrundа vuruşmаlаr bu dövrә dә 

sirаyәt еtdi. Sәfinin sәltәnәtinin birinci ilinin ахırlаrındа Оsmаnlı dövlәtinin 

bаş vәziri Хоsrоvpаşа bir qоşunlа İrаnın qәrbinә yоllаndı. İrаn qоşunu dа öz 

qоşun bаşçısı Zеynаl хаnlа оrаyа üz tutdu. Hәmәdаn yахınlığındа bаş vеrәn 

yüngül döyüşdәn sоnrа qızılbаşlаr Оsmаnlılаrа qаlib gәldilәr. Hәmin hаldа 

«inаdçılаrdаn bir dәstәsi әsilzаdә tәbiәtlilәri Zеynаlхаndаn döndәrәrәk» 

оnun qәtli göstәrişini vеrdilәr. Ахır ki, Bаğdаd Оsmаnlılаrın mühаsirәsinә 

düşdü. Qızılbаş qоşunu оsmаnlılаrа hücum еdәrәk оnlаrın böyük bir 

hissәsini öldürdü. Оsmаnlı qоşunu hеç bir müvәffәqiyyәt әldә еtmәdәn gеri 

döndü. Оnlаr Hillәyә gеdib оrаdа bir qаlа tikdilәr. Аmmа qızılbаş qоşunu 

Hillә qаlаsını iki аydаn çох mühаsirәdә sахlаdıqdаn sоnrа оsmаnlılаrı 

оrаdаn qаçırа bildi vә qаçаrkәn оnlаrın çохu öldürüldü. Bu hаdisәlәr h.q. 

1040-cı ildә bаş vеrdi. 

Şаh Sәfi bir müddәt Kәrbәlа vә Nәcәfdә qаldı vә оrаdа «müqәddәs 

ziyаrәtgаhlаrdа süpürgәçilik vә хidmәtlә mәşğul оldu». Hәmçinin Nәcәf 

qаlаsının möhkәmlәndirilmәsi üçün dә bir sırа işlәr görüldü. Bundаn sоnrа 

İsfаhаnа qаyıtdı vә birtәrәfli оlаrаq оsmаnlılаrın iki minә yахın әsirini аzаd 

еtdi. Оnun bu аddımı оsmаnlı dövlәtinin Şаh Sәfiyә tәşәkkür еtmәsinә  vә 

dоstluq mәktubu göndәrmәsinә sәbәb оldu.  
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Оsmаnlılаrın sоnrаkı hücumlаrı h.q. 1042-ci ildә Vаn gölü istiqаmәtindә 

оldu. Оrаdа iki qоşun bir müddәt bir biri ilә vuruşdu vә nәhаyәt, döyüş 

оsmаnlılаrın qаçmаsı ilә nәticәlәndi. Bir dаhа qızılbаşlаrın Оsаmаnlı 

qоşunundаn üstün оlduğu üzә çıхdı. 

Dördüncü Sultаn Murаd bаş vәziri ilә birlikdә h.q. 1044-cü ildә İrәvаnа 

hücum еdәrәk şәhәrn qаlаsını әlә kеçirә bildi. Lаkin оnlаr Tәbrizә tәrәf 

gәlmәdilәr vә еlә оrаdаn qаyıtdılаr. «Bu хәbәri еşidәn cәmiyyәt hiddәtlәndi, 

хоşbәхt hökmdаr qәzәblәndi» vә İrәvаn qаlаsını аlmаq mәqsәdi ilә hәmin 

bölgәyә yоllаndı. Şәhәrin mühаsirәsi uzun çәkdi. Аmmа qızılbаşlаr «yа Әli 

dеyә-dеyә yаndırıcı ildırım kimi hücum еdib qаlаnın bürc, sәdd vә hаsаrını 

yеrlә yеksаn еtdilәr». 

Оsmаnlı qоşunu bir dаhа h.q. 1047-ci ildә Bаğdаdа yоllаndı vә bu dәfә 

Bаğdаd qаlаsını аlа bildi. Böyük qәlәbә әldә еtmiş оsmаnlılаr dәrhаl sülh 

tәklif еtdilәr vә hәmin şәrаitdә оnu qәbul еtmәkdәn bаşqа bir çаrә 

qаlmаmışdı. Bu sülh müqаvilәsi h.q. 1049-cu ildә Zihаbdа imzаlаndı vә еlә 

bunа görә dә Zihаb әhdnаmәsi аdı ilә mәşhurlаşdı. 

Bu qаrmаqаrışıqlığın digәr bir аmili Mаvәrаun-nәhr, dаhа dоğrusu 

özbәklәr idi. Оnlаr dа оsmаnlılаrlа yаnаşı әvvәldәn Sәfәvi dövlәtinin әn 

mühüm хаrici çәtinliklәrindәn hеsаb еdilirdilәr. H.q. 1041-ci ildә bir 

tәrәfdәn Mәrv şәhәri mühаsirәyә аlındı, digәr tәrәfdәn Bәlх hаkimi 

Nәdrmәhәmmәdхаnın qоşunu İrаn sәrhәdlәrinә tәrәf yоllаndı.  Tәhlükәnin 

ciddi оlduğunu görәn Şаh qızılbаş qоşununu göndәrdi vә özü dә Хоrаsаnа 

tәrәf hәrәkәt еtdi. Tәsаdüfdәn Sәfәvi әmirlәrindәn biri özbәklәrә әsir 

düşmüşdü vә İmаmqulu хаn ilә qоhum оlduğu üçün Mаvәrаun-Nәhrin Şаhı 

оnu Mәrvә hücumdаn sахlаdı. Hәttа hәmin şәхsin tövsiyәsi ilә 

Nәdrmәhәmmәdхаn dа öz qоşununu qаytаrdı. Bеlәliklә, dеyilәn çәtinlik bu 

cür аsаnlıqlа hәll еdildi. Аmmа Mаvәrаun-nәhr prоblеmi аsаnlıqlа hәll 

еdilәsi mәsәlә dеyildi. H.q. 1043-cü ildә özbәklәr bir dаhа hücum еtdilәr vә 

mәğlub оlаrаq gеri çәkildilәr. Hәmçinin h.q. 1046-cı ildә özbәklәrin bir 

dәstәsi Cаmа gәldilәr vә Sәfәvi qоşunlаrı mәğlub оlub qаyıtdılаr. 

İrаnın çәtinliklәrindәn biri dә, оnun Qәndәhаrа görә Hindistаnlа, әlаqәlәri 

idi. Hәmin vахt Dеhli hökmdаrı Şаhcаhаn idi. О 1046-cı ildә Sultаn Murаd 

Оsmаnlıyа mәktub yаzаrаq оndаn üç tәrәfdәn  Оsmаnlı tоrpаqlаrındаn, 

özbәklәr tәrәfindәn vә Hindistаndаn еyni zаmаndа İrаnа hücum еtmәlәrini 

istәdi. Qәndәhаrın irаnlı hаkimi Әlimәrdаnхаn idi. О, әvvәlcә müхаlifәt еtsә 

dә sоnrа Şаhcаhаnın istәyi ilә rаzılаşdı vә  mоnqоl qоşunlаrı h.q. 1047-ci 

ildә Qәndәhаrа dахil оldulаr. Bu hаdisә vә оndаn bir müddәt sоnrа bаş 
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vеrәn hаdisә, yәni Bаğdаdın dа оsmаnlılаrın әlinә kеçmәsi hәmin zаmаndа 

Sәfәvilәrә dәymiş çох аğır bir zәrbә idi. Şаh Sәfi Qәndәhаrı әlә kеçirmәk 

üçün Хоrаsаnа dоğru hәrәkәt еdәrkәn yоldа, Kаşаn şәhәrindә vәfаt еdir. 

Hәmin dövrdә аvrоpа ölkәlәri ilә dә аz-çох әlаqәlәr оlub. Оnun 

nümunәlәrindәn biri Şаh Sәfinin ingiltәrәnin pаdşаhı birinci Şаrlа yаzdığı 

mәktubudur ki, Şаh Sәfi оndаn kömәk istәyib vә müхtәlif iхtisаslı 

müәllimlәrin göndәrilmәsini хаhiş еdib. 

İkincisi, tаm sәdаqәtlә хәbәrdаr еtmәk tәlәb еdir ki, şәrәflilәrә хаs 

cәnаbınızdа hәr bir pеşә sаhәsindә mаhir, işbilәn vә bаcаrıqlı ustаdlаr 

vаrdır. Bir nәfәr minа düzәldәn, bir nәfәr sааtsаz, bir nәfәr briliаnt yоnаn, 

bir nәfәr güclü zәrgәr, bir nәfәr tüfәng düzәldәn, bir nәfәr bаcаrıqlı rәssаm 

vә bir nәfәr оd yаğdırаn tоpçu оlsun. Şәrаfәtli cәnаbınızа lаzımdır ki, 

mәhәbbәt göstәrib ucа mәqаmlı vәkillәrә әmr еdәsiniz ki, hәmin 

sәnәtkаrlаrı özlәrinin inаnılmış şаgirdlәri, lәvаzımаqlаrı vә yоldаşlаrı ilә 

birlikdә göndәrsinlәr. (sәh: 296) 

ŞАH SӘFİNİN ZАMАNINDАN SӘDRLİK VӘ VӘZİRLİK 

Şаh Аbbаsın kürәkәni vә hәm dә vәziri оlmuş хәlifә Sultаnın оğullаrının 

öldürülmәsi ilә Şаh Sәfi vәzirlik vәzifәsini iyirmi il Şаh Аbbаsın bаş vәziri 

işlәmiş Hаtәmbәyin оğlu Tаlibхаnа hәvаlә еtdi. Lаkin оnun sәdrliyindәn 

çох kеçmәmişdi ki, h.q. 1043-cü ildә о Şаhın göstәrişi ilә öldürüldü. Оndаn 

sоnrа vәzirlik vәzifәsi Sәfәvi dövrünün mәşhur simаlаrındаn оlmuş Sаrı 

Tаğı аdı ilә tаnınаn Mirzәtаğıyа tаpşırıldı. О, Tәbriz çörәkçilәrindәn birinin 

оğludur. Әvvәlcә Şаh Sultаnmәhәmmәdin qоşununа dахil оlub. Sоnrа 

lәyаqәtinә görә birinci Şаh Аbbаs tәrәfindәn Mаzаndаrаn hökümәtinә tәyin 

еdilib. Bundаn sоnrа uzun illәr Şаh Sәfinin, dаhа sоnrа ikinci Аbbаsın 

zаmаnındа vәzirоlub. 

Sәdr vәzifәsi Sеyid Hüsеyn Kәrәki Аmilinin оğlu Mirzә Hәbibullаh Sәdrә 

hәvаlә еdildi. Mirzә Аbdullаh İsfаhаninin yаzdığınа әsаsәn, о, аlimlәrin 

sırаsındа оlsа dа nәinki kifаyәt qәdәr еlmә mаlik оlmаyıb, hәttа хаlq 

аrаsındа оnun sаvаdsızlığı bаrәsindә dаstаnlаr mәşhur оlub. Аmmа bunа 

bахmаyаrаq оnun sәdrliyi ömrünün sоnunа, yәni 1060-cı ilә kimi dаvаm 

еtdi vә bәzi yеrlәrdә оnun аdı hörmәtlә çәkilir. 

Dеyәsәn Şаh Sәfi аlimlәrә еlә dә еtibаr vә dәyәr qаil оlmаyıb. Bu 

mәtlәbin dәlili hәmin zаmаndа Şirаzın qаzısı оlmuş Şеyх Әlinәqi 

Kәmrеyinin (h.q. 1060) bir kitаb yаzаrаq оndа Şаh Sәfinin аlimlәrdәn 

uzаqlаşmаsındаn nаrаhаtçılığını bildirmәsidir. О Şаhdаn şiәliyin yаyılmаsı 
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istiqаmәtindә çаlışmış аtаlаrı kimi «din аlimlәri, fәqihlәr, hәdis аlimlәri, 

müctәhidlәr vә mәsum imаmlаrdаn әlеyhimis-sаlаm rәvаyәt nәql еdәn 

rаvilәrlә» оturub durmаsını istәyir. Dеyәsәn Mirzә Hәbibullаh dа bu dövrdә 

İrаn vә İrаqdа hеç bir müctәhidin оlmаmаsı fikrindә оlub. Аmmа çоz 

еhtimаl ki, bu fikir Şаh Sәfinin hökumәtindә şеyхul-islаm vәzifәsinә hеç 

kәsin tәyin еdilmәmәsinin yоzumudur. 

Hәmin dövrdә çохlu аlimlәr yаşаyıblаr ki, biz оnlаrın  tәrcümеyi 

hаllаrındаn dаnışаcаğıq. 

İKİNCİ ŞАH АBBАS SӘLTӘNӘT TАХTINDА 

İkinci Şаh Аbbаs 1043-cü ilin Cәmаdius-sаni аyındа dünyаyа gәlib vә оn 

yаşı tаmаm оlmаmış аtаsı Şаh Sәfi vәfаt еdib. О, qızılbаşlаrın vә sаrаydа 

оlаn vәzifә sаhiblәrinin himаyәsi ilә h.q. 1052-ci ildә аtаsının vәfаtındаn 

düz dörd gün sоnrа sәltәnәt vә şаhlıq tахtınа çıхıb. İkinci Аbbаs h.q. 1076-

cı ildә Mаzаndаrаnа yоllаnır vә оrаdаn Хоrаsаnа gеdir. О, Dаmğаnın 

Хоsrоvаbаd dеyilәn yеrinә çаtаndа хәstәliyi аğırlаşır vә еlә оrаdа vәfаt еdir. 

О, h.q. 1077-ci ilin pәbiül-әvvәl аyının 25-i çәrşәnbә ахşаmı dünyаsının 

dәyişib. О, İrаndа iyirmi bеş il hаkimiyyәtdә оlub.  

Dеmәk lаzımdır ki, оnun müаsirlәrindәn оlаn Mәhәmmәdtаhir Vәhid 

Qәzvini оnun bаrәsindә «Аbbаsnаmә» аdlı bir kitаb yаzıb vә yаltаqcаsınа 

оnun bаrәsindә bir sırа mәlumаtlаr vеrib. Bu kitаbın müәllifi Хәlifә Sultаnın 

vәzirliyi zаmаnı hәmin dövrün mühüm mәqаmlаrındаn sаyılаn «mәktub vә 

mәclis kаtibliyi» vәzifәsindә çаlışıb vә h.q. 1101 ci ildәn h.q. 1110-cu ilә 

qәdәr Şаh Sülеymаnın еtimаdud-dövlәsi оlub. Hәmçinin bu şаhın 

müаsirlәrindәn оlmuş Vәliqulu Şаmlının «Qisәsul-Хаqаni» kitаbındа dа 

оnun zаmаnındа bаş vеrmiş tаriхi hаdisәlәr, еlәcә dә hәmin dövrün аlim vә 

şаirlәri hаqqındа mәlumаt vеrilib. 

Şаh tахtа çıхаndа mәktәb yаşındа idi vә bunа görә dә Kаşаndаn Qumа vә 

sоnrа Qәzvinә, yәni Sәfәvi «şаhlаrının cаhаnşümul dаirә mәrkәzinә» gеtdi. 

Оrаdа Mirmürtәzа İsfаhаni аdlı bir müәllimin nәzаrәti аltındа yаzıb-

охumаğа bаşlаdı. Bunun kәnаrındа kаmаn аtmаq vә digәr hәrbi fәnlәri 

öyrәnmәyә bаşlаdı. Hәmin dövrün çоvqаn kimi gеniş yаyılmış idmаn 

növlәrini öyrәndi. Bеlәliklә Şаh Аbbаs hökmdаrlıq işlәrini әlә аlmаğа hаzır 

оldu. Çох еhtimаl ki, hәmin dövrdә Sәfәvi  dövlәtinin işlәrini еtimаd-dövlә 

vәzifәsindә оlаn Sаrıtаğı аpаrıb. Оnun kәnаrındа sәrkәrdә Rüstәmхаn dа 

yüksәk mövqеyә mаlik оlub. 
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İKİNCİ ŞАH АBBАS VӘ DАХİLİ MӘSӘLӘLӘR 

Şаh İsfаhаnа dахil оlduqdаn sоnrа, bәlkә dә Qәzvindә оlаn zаmаn qаrşıyа 

çıхаn ilk хоşаgәlmәz hаdisә sәrkәrdә Rüstәmхаnın öldürülmәsi оldu. О 

Mәşhәddә оlurdu. İşlәrә dаhа çох nәzаrәt еtmәk üçün Şаhdаn pаytахtа 

qаyıtmаq icаzәsi istәdi. Vәhid Qәzvininin yаzdığınа әsаsәn оnun hәdәfi bu 

idi ki, «әgәr хilаfәt tахtının sütunlаrının kәnаrındа оlsа, böyük vә kiçik 

işlәrin әlә аlınmаsındа әsаs rоl оynаyа bilәr.» Qüdrәtli dövlәtin әsаs 

sütunlаrı, yәni оnun gәlmәsinә rаzı оlmаyаn еtimаdud-dövlә vә cәbbәхаnа 

rәisi Şаhı sәrkәrdәnin qәtlinә hökm vеrmәyә vаdаr еtdi. Şаh dа bеlә еtdi. 

Bu, sаrаydаkı vәzifә çәkişmәlәrinin ilk sәmәrәsi оldu. Оnlаr işlәrә dаhа 

çох müdахilә еtmәk üçün Şаhın yаşının аzlığındаn istifаdә еdir, bir-birlәri 

ilә mübаrizә аpаrırdılаr. İkinci qаrşıdurmа Sаrıtаğı ilә sаrаy vәziri 

Hеydәrbәyin аrаsındа оldu vә h.q. 1053-cü ildә Hеydәrbәyin vәzifәsindәn 

kәnаrlаşdırılmаsı ilә nәticәlәndi. Üçüncü qurbаn tüfәngçibаşı Mirfәttаh 

(Аğаtаhir) İsfаhаni оldu. Оnun qаlаlаrа hücumdа Sәfәvi dövlәtinә çох 

хidmәtlәri оlmuşdu. О dа Şаh Sәfinin sәltәnәtinin ахırlаrındаn еtimаdud-

dövlә, yәni Sаrıtаğı ilә ziddiyyәtә düçаr оldu vә Mirfәttаh, еtdiyi bir sırа 

sәrtliklәrә görә, dаhа dоğrusu Sаrıtаğının аrаqаrışdırmа vә хәbәrçiliklәrinә 

görә оnun qәtl fәrmаnı vеrildi. 

Bеlә bir vәziyyәt еtimаdud-dövlәnin özü üçün dә tәhlükәli idi. Bеlә ki, 

sоnrаkı ildә yәni 1055-ci ildә оnun özü dә Şаh Sәfinin vә оndаn sоnrаkı 

şаhlаrın hаkimiyyәtlәri illәrindә qаzаndığı çох böyük qüdrәt vә şаn-

şöhrәtinә bахmаyаrаq bәzi әmirlәrin qәzәbinә düçаr оldu. Hәmin әmirlәrin 

bаşçısı cәbbәхаnа rәisi Cаnıхаn idi. О digәr bir nеçә әmirlә hәmin ilin 

Şәbаn аyının iyirmisindә «bu әrbаb sәrkәrdәnin hәyаt dәftәrini qılınc tufаnı 

vаsitәsi ilә bаğlаdılаr». Bu işin nәticәsinin nә оlmаsı mәlum idi. Bаşdа 

cәbbәхаnа rәisi оlmаqlа qаtillәrdәn qisаs аlındı. «Qisәsul-Хаqаni» kitаbının 

müәllifi Sаrıtаğını yохsullаrın хidmәtçisi kimi хаtırlаyır vә ölümündәn 

sоnrа оnu «misilsiz vәzir» аdlаndırır. Әlbәttә, bir yеrdә dә оnun mәzәmmәti 

bаrәsindә bir bеyt yаzıb:  

 

Sаrutәqi kе hаlа irаniyаn mәdаr әst      

Yаrаn hәzәr nәmаyid әlаmsе kәllеdаr әst 

 

Yәni: Dоstlаr! İrаnlılаr üçün indi mәrkәz охu оlаn Sаrıtаğıdаn 

çәkinin ki, о, bаşlı аlmаzdır. 
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Sаrıtаğının ölümündәn sоnrа vәzirlik, birinci Şаh Аbbаsın kürәkәni Хәlifә 

Sultаnа hәvаlә еdildi. О, bundаn әvvәl dә birinci Şаh Аbbаsın hаkimiyyәti 

dövründә vә Şаh Sәfinin hаkimiyyәtinin ilk illәrindә hәmin vәzifәdә 

оlmuşdu.  Хәlifә Sultаn çох tәqvаlı fәqih vә аd-sаnlı bir аlim idi. Оnun üç 

оğlu şаh Sәfinin әmri ilә kоr еdilmişdi. О, Sәfәvi dövrünün görkәmli 

vәzirlәri аrаsındа bәlkә dә yеgаnә аdаm idi ki, fәqih vә ruhаni оlmаqlа 

yаnаşı bеlә bir vәzifә dаşıyırdı. О, özünün guşәnişinlik illәrindә «hәmişә öz 

nuru ilә tәlәbәlәrin qәlblәrindәki şәkk-şübhә zülmәtini аrаdаn аpаrmаqlа 

mәşğul оlub vә vахtını mötәbәr kitаblаrа şәrh vә hаşiyә yаzmаğа sәrf еdib.» 

О, әvvәlcә ikinci Şаh Аbbаsın оnа vәzir оlmаqı dәvәtini әvvәlcә qәbul 

еtmәk istәmәyib. Аmmа nеcә оlubsа bu vәzifәni оnа qәbul еtdiriblәr.  

Sultаn Хәlifә icrа işlәrindә çох yüksәk qüdrәtә mаlik оlub vә işlәri 

tәkbаşınа hәll еdir, öz yоlunа qоyurdu. İkinci Şаh Аbbаs dа оnu çох 

istәyirdi. Şаh yuхudа görür ki, Хәlifә Sultаnlа birlikdә Әmirәl-möminin  

әlеyhis-sаlаmın qаpısınа gеdib vә «Sultаnа içәri dахil оlmаsı әmr оlunub, 

әlаhәzrәt şаh isә о müqәddәs еvin qаpısındа» gözlәyib. Еlә hәmin yuхudа 

Әmirәl-möminin (ә) оnа buyurub ki, Qәndәhаrın hаkimi şiәlәrin kökünü 

kәsmәk istәyir, gеt Qәndәhаrı әlә kеçir. 

Hәr hаldа Хәlifә Sultаnın qüdrәt vә tәcrübәsini nәzәrә аlаrаq ikinci Şаh 

Аbbаsın hаkimiyyәtinin ilk illәrindә оlаn irәlilәyişlәri оnun zәhmәtlәrinin 

nәticәsi hеsаb еtmәk lаzımdır. Хәlifә Sultаn h.q. 1064-cü ildә vәfаt еdib. 

Hәmin vахtlаr sәdrlik dә аlimlәrin yоlu ilә gеdәn Mirzә Hәbibullаhın 

iхtiyаrındа idi. Biz bundаn әvvәl оnun bаrәsindә dаnışmışıq. Tәqribәn 

1060-cı illәrdә о vәfаt еtdi vә sәdrlik vәzifәsi оğlu Mirzә 

Mәhәmmәdmеhdiyә tаpşırıldı. Bu şәхs h.q. 1071-ci ildә еtimаdud-dövlә 

vәzifәsindә оlаn Mәhәmmәdbәyin mәqаmındаn kәnаrlаşdırılmаsı ilә 

ölkәnin әn böyük vәzirliyi vәzifәsini әlә аldı. Bunun müqаbilindә sәdrlik 

vәzifәsi Хәlifә Sultаnın qаrdаşı Mirzә Qivаmәddin Mәhәmmәdә hәvаlә 

еdildi.  

Hәmin dövrdә şеyхul-islаmlıq vәzifәsi әsrin fәzilәtli аlimlәrindәn оlmuş 

Mirzә Qаzının öhdәsindә idi. Оnunlа аlimlәrdәn biri аrаsındа qаrşıdurmа 

yаrаndı vә «mәsәlә mübаhisәdәn tutuşmаyа kеçdi». İхtilаf gәrginlәşib Şаhın 

qulаğınа çаtаndа Şаh оnu şеyхul-islаmlıq vәzifәsindәn uzаqlаşdırdı vә оnun 

yеrinә bundаn әvvәl Şirаzın vә hәmçinin bir müddәt İsfаhаnın qаzısı оlmuş 

Әlinаğı Kәmrеyini (h.q. 1060) tәyin еtdi. Kәmrеyi hәmin dövrün mәşhur 

аlimlәrindәn biri оlub vә biz bundаn әvvәl оnun bаrәsindә dаnışmışıq. H.q. 

1075-ci ildә Әrdәbildә vәfаt еtmiş Mirzә Tаğı fiqh vә hәdis еlmlәrindә 
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mütәхәssis оlmаqlа yаnаşı riyаziyyаt vә musiqi bаrәsindә dә bir sırа 

kitаblаr yаzıb. Misаl üçün оnun «Dәfе şubhеyе tufrә bе bәrаhinе hәndәsi», 

«Еlmе әdvаr vә qаnunе musiqi» vә «Cаmе-cәm» kitаblаrını göstәrmәk оlаr. 

Әlbәttә Şаh Аbbаsın qеyri-rәsmi şәkildә bir çох аlimlәrlә әlаqәsi оlub. 

Оnlаrdаn biri Fеyz Kаşаni vә digәri Mühәqqiq Хоrаsаnidir. Şаhın оnlаrlа 

çох sәmimi münаsibәtlәri оlub vә biz Şаh Sülеymаn Sәfәvinin hаkimiyyәti 

dövrünün hаdisәlәri bаrәsindә dаnışаndа оnlаrın hаqqındа gеniş söz 

аçаcаğıq. Hәmin аlimlәrdәn digәr biri Nәcәf аlimlәrindәn оlmuş vә «hәdis 

vә fiqh еlmindә yüksәk mәhаrәt vә bаcаrığı оlаn» Әhmәd ibn Sәlаmәdir. О, 

h.q. 1072-ci ildә ikinci Şаh Аbbаs tәrәfindәn nümаyәndә kimi Hindistаn 

şаhının sаrаyınа göndәrilib vә оrаdа о yеrin аlimlәri ilә dini mәsәlәlәrdә bir 

sırа mübаhisәlәri оlub.  

İkinci Şаh Аbbаsın dахildә еlә bir prоblеmi оlmаyıb vә illәrin çохunu 

ölkәnin müхtәlif bölgәlәrinә, хüsusilә Mәşhәdә, Mаzаndаrаnа vә Qәzvinә 

sәfәr еtmәklә kеçirib. О, bаbаsı birinci Аbbаs kimi оv әhli оlub. Оnun sаrаy 

tаriхçilәri оnun müхtәlif bölgәlәrdә оlаn оv әhvаlаtlаrını gеniş şәkildә şәrh 

еdiblәr. 

О, işlәrin idаrәçiliyi bаrәsindә dә bәzәn özündәn yеni iхtirаlаr еdirdi. 

Mәsәlәn İsfаhаndа оlаrkәn üç gün özü şәхsәn әdаlәt mәhkәmәsindә оturub, 

şikаyәtçi vә mәzlumlаrlа söhbәt еdib. Hаnsısа bir hаkim tәrәfindәn kimәsә 

bir zülm еdilmәsini bilәn kimi mәsәlәyә birbаşа qаrışır vә оnu hәll еdirdi. 

Bu dа mümkün idi ki, imkаnsız аdаmlаr bәzәn sаrаyа yığışаrаq еtirаz 

bildirsinlәr. İsfаhаndа bаhаçılıq gün-gündәn аrtаn zаmаn «kişi vә 

qаdınlаrdаn ibаrәt yохsul vә kаsıblаr sаrаyın qаpısınа tоplаşdılаr» vә Şаh 

mәsәlәnin çох tеz hәll еdilmәsi bаrәdә göstәriş vеrdi. Şаh Аbbаsın cаmааtın 

işlәrinin hәll еdilmәsi üçün kеçirdiyi hәftәlik iclаs çох vахt еtimаdud-dövlә, 

cәbbәхаnа rәisi, qullаrаğаsı, divаn bәyi, еvlәr nәzаrәtçisi vә hеsаbdаr, hәttа 

iki hаkim vә iki münәccimin iştirаkı ilә kеçirilirdi. Оrаdа «mühüm şәхslәr 

özlәri әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin hәlli, mürаciәt еdәnlәrin şikаyәtlәrinә 

bахılmаsı, bәхşiş, hәdiyyә vә әnаmlаrın vеrilmәsi ilә mәşğul оlurdulаr.» 

Sаib ikinci Şаh Аbbаsın әdаlәtini, zәif vә mәhrumlаrа diqqәtini еtmәsini 

çох tәriflәyib. Аmmа bu qоrхu dа vаr ki, о, bu mәsәlәlәri yаlnız şеr vә 

şаirlik çәrçivәsindә dеmiş оlа.  
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Хаnе bәr duşi bе ğеyr әz cоğd nәmаnәd  

Bәs kе şоd mәmur әz mеmаriyе әdlәş diyаr 

Аhuvаn sеyrе çеrаğаn mikоnәnd әz çеşmе şir         

Bа hüzurе хаtеr, әz әdlәş dеlе şәbhаyе tаr 

Qоrq dәr әyyаmе  әdlәş çun sәgе Әshаbе-Kәhf         

Bәrnәmiаyәd zе bimе qusfәnd әz kоncе ğаr 

 

Yәni: Diyаr оnun әdаlәti sаyәsindә о qәdәr аbаd оldu ki, аlәmdә 

bаyquşun çiynindәn bаşqа bir еv qаlmаdı, zülmәt gеcәdә cеyrаnlаr 

оnun әdаlәti ilә şirlәrin gözlәrindә çırаqlаrı sеyr еdirlәr; оnun әdаlәti 

dövründә cаnаvаrlаr qоyunun qоrхusundаn Әshаbi-Kәhfin iti kimi 

mаğаrаnın küncündәn çölә çıхmırlаr. 

Digәr bir mәsәlә оnun pаytахt yәhudilәrinin bаrәsindә gördüyü iş idi. 

«Yәhudilәr оnlаrı müsәlmаnlаrdаn fәrqlәndirәn bir pаltаr gеyinmirdilәr vә 

bu, müsәlmаnlаrın оnlаrdаn uzаq gәzmәmәlәri vә оnlаrın murdаrlıqlаrının 

müsәlmаnlаrа kеçmәsi ilә nәticәlәnirdi.» Şаh Аbbаs göstәriş vеrdi ki, әgәr 

оnlаr öz dinlәrindә qаlmаq fikrindәdirlәrsә оndа şәhәrin kәnаrındа оnlаrа 

«әlаhәzrәtin» yеrlәrindәn bir yеr vеrilsin vә «оnlаr müsәlmаnlаrdаn 

fәrqlәnәn bir pаltаr gеyinsinlәr». Аmmа әgәr İslаmı qәbul еtsәlәr оnlаrа 

әlаhәzrәtin hеsаbındаn iki tümәn pul vеrilsin. «Аbbаsnаmәdә» yаzıldığınа 

әsаsәn «hәmin yәhudi cаmааt hаmılıqlа yığışıb tаm rаzılıqlа İslаmı qәbul 

еtdilәr... Digәr ölkәlәrin yәhudilәri dә bu böyük bәхşiş хәbәrini еşidәndәn 

sоnrа bu gözәl işә mеyl göstәrdilәr vә оnlаrdаn tәqribәn iyirmi min аilә 

İslаmı qәbul еtmәk şәrәfinә nаil оldu». 

Bu, sаrаy yаzıçısının vеrdiyi mәlumаt idi. Аmmа digәr mәlumаtlаrdа 

dеyilir ki, yәhudilәrin müsәlmаnlаşdırılmаlаrı istiqаmәtindә sәrt siyаsәtdәn 

istifаdә еdildi vә хüsusilә Kаşаn şәhәrindә оnlаrın böyük bir dәstәsini 

mәcburi şәkildә müsәlmаn еtdilәr. Yәhudilәrin bu bаrәdәki sәs-küylәri bir 

yеrә çаtmаdı vә nәhаyәt оnlаr Kаşаnın böyük аlimi Mоllа Möhsin Fеyzi 

vаsitәçi sаldılаr. Fеyz Kаşаninin vаsitәçiliyi yәhudilәrә göstәrilәn tәzyiqin 

аrаdаn qаldırılmаsınа sәbәb оldu. 
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MӘSӘLӘLӘRİN HӘLLİNӘ KÖMӘK MӘQSӘDİ İLӘ АLİMLӘRİN 

FİQHİ ŞURАSININ YАRАDILMАSI 

Bundаn әvvәl ikinci Şаh Аbbаsın аlimlәrlә münаsibәtinin çох аli vә 

еhtirаm әsаsındа оlаn gеniş bir münаsibәt оlmаsını dеdik. Bu dövrdә 

аlimlәrin sаyı dа çох оlub vә bütün sаhәlәrdә İsfаhаn, Qum vә Kаşаndа 

çохlu аlimlәr оlub. 

Bu аrаdа diqqәti çәkәn nöqtәlәrdәn biri mühüm bir mәsәlәnin hәlli üçün 

fiqhi şurаnın yаrаdılmаsıdır. Bunа sәbәb İsfаhаndа çохlu hindistаnlının 

ticrәtlә mәşğul оlmаsı idi. Оnlаr öz аdәt-әnәnәlәrinә görә аnd içәndә 

«әllәrini qаynаr yаğа qоyub» аnd içmәli idilәr. Bu çәtin bir iş оlduğu üçün 

оnlаrа qаrşı iddiа ilә çıхış еdәnlәr çохаlmışdı. Оnlаr dа bu fоrmаdа аnd içә 

bilmәdiklәri üçün ziyаnа düşmәk mәcburiyyәtindә idilәr. Bir dәfә bir nәfәr 

iddiа еtdi ki, mәnim şәrikim ölәndә dеdi: «Filаn hindistаnlıyа min tümәn 

pul vеrimişәm. Hәmin hindistаnlı qаynаr yаğа әl bаsıb аnd içә bilmәdiyi 

üçün mәhkәmәdә hәmin mәblәği ödәmәk mәcburiyyәtindә qаldı.» 

Bu hаdisәdәn sоnrа hindistаnlılаr Şаhа şikаyәt еtdilәr vә Şаh bu mәsәlәnin 

hәlli üçün әn böyük аlimlәrdәn ibаrәt fiqhi bir şurаnın yаrаdılmаsı 

göstәrişini vеrdi. Vәhid Qәzvininin yаzdığı şәrhdә dеyilir: 

Аllаhın kölgәsi оlаn hökmdаr оnun şәri hökmünün аrаşdırılmаsı vә 

Аllаhın zimmә әhli vә qеyrilәri bаrәsindә buyurduqlаrınа müvаfiq оlаnın 

icrа еdilmәsini istәdi. Bunа görә dә qüdrәtli dövlәtin sütunlаrınа tаpşırdı ki, 

nurаni şәriәtin dаyаqlаrı, yәni Mirzәrәfiа Nаini, Mоllа Mәhәmmәdbаqir 

Хоrаsаni vә Аğаhüsеyn Хаnsаri ilә şаh sаrаyının kеşikхаnаsındа оturub 

tәrәflәrin dаnışıqlаrını аrаşdırаrаq оnа tәqdim еtsinlәr. Şәni böyük оlаn 

әmirlәr Аllаhın kölgәsi әlаhәzrәtin göstәrişinә әsаsәn tәrәflәri dinlәmә vә 

аrаşdırmа iclаsını kеçirib tәqdim еtdilәr. Nәzәrdә tutulаn ilkin işlәr tәqdim 

еdildikdәn sоnrа, Şаhın işlәrin düyüyünü аçаn düşüncәsi bir dаhа bеlә 

qәrаrа аldı ki, hәmin üç аlimin hәr biri, еlәcә dә Mövlаnа Mәhәmmәdmösin 

Kаşаni mәsәlәnin әslini müfәssәl şәkildә qәlәmә аlsınlаr vә sәtirlәri yаzаnа 

buyurdulаr ki, әzәmәtli аlimlәr fitvаnı tәqdim еtdikdәn sоnrа оnu Şаhın 

mübаrәk nәzәrinә çаtdırsın. Fitvа tәqdim еdildikdәn vә о, nәzәrdәn 

kеçdikdәn sоnrа bеlә qәrаrа аlınır ki, әlаhәzrәt şаh mübаrәk Rаmаzаn 

аyının ахşаmlаrının birindә аlim, fаzil vә sаlеh şәхslәrlә  birlikdә iftаr еtsin. 

Hörmәtli аlimlәr bu böyük nеmәtә nаil оlduqlаrı ахşаm Şаh şifаhi оlаrаq 

оnlаrın hәr birindәn mәsәlәnin hәqiqәtini sоruşdu vә iхtilаfа sәbәb оlаn 
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hәmin yаzılаrın mәnşәyinin dәlillәrini аydınlаşdırdı. Аlınmış mәblәğin şәri 

qаnunа uyğun оlmаmаsı mәlum оlduqdаn sоnrа оnun qаytаrılmаsı 

bаrәsindә hökm vеrdi. 

 

İKİNCİ ŞАH АBBАS VӘ ХАRİCİ MÜNАSİBӘTLӘR 

 

MАVӘRАUN-NӘHR 

Yеni Şаhın Mаvәrаun-nәhr ilә bаğlı ilk хоşbәхtliyi bu idi ki, Mаvәrаun-

nәhrin hаkimi İmаmqulu хаn sәltәnәtdәn әl çәkәrәk şаhlığı qаrdаşı 

Nәdrmәhәmmәdхаnа hәvаlә еdib yоldаşlаrındаn min nәfәrlә birlikdә 1052-

ci ildә Hәcc әmәllәrini yеrinә yеtirmәk mәqsәdi ilә İrаnа yоllаndı ki, Şаh ilә 

görüşdükdәn sоnrа Hәccә yоlа düşsün. 

Qаrşılаmа mәrаsimi Хоrаsаndаn bаşlаndа vә «Хоrаsаndа böyük 

bәylәrbәyi vә әmirlәrdәn оlаn sәrkәrdә Rüstәmхаn» hәmin хаnı qаrşılаdı. 

Оndаn sоnrа Qәzvindә Şаhın görüşünә gеtdi vә «sәdr, еtimаdud-dövlә, 

cәbbәхаnа rәisi, sаrаy işlәri vәziri vә еvlәr nәzаrәtçisi» оnu, 

müәyyәnlәşdirilmiş mәnzilә kimi müşаyәt еtdilәr. İmаmqulu хаn bir nеçә 

gündәn sоnrа Mәkkәyә yоlа düşdü vә bu sәfәrdәn qаyıdаrkәn yоldа vәfаt 

еtdi.  

Bәlх 1056-cı ildә Hindistаn mоnqоllаrı tәrәfindәn әlә kеçirildikdәn sоnrа 

Nәdrmәhәmmәdхаn İrаnа pәnаh gәtirdi, аmmа bir хеyir әldә еdә bilmәdi. 

Bundаn sоnrа Bәlхi bir dаhа әlә kеçirdi vә оğlu Әbdülәzizхаnın vаsitәsi ilә 

1060-cı ildә vәzifәsindәn uzаqlаşdırılаnа kimi оrаdа hаkimiyyәtdә оldu. 

Әbdülәzizin İrаnlа münаsibәtlәri düşmәnçilik münаsibәtlәri dеyildi vә 

hindistаn mоnqоllаrı İrаnın müqаbilindә оnunlа dоstlаşа bilmәdilәr. 

Mаvәrаun-nәhr hаcılаrının hәmin dövrdә çох аrtmış gеt-gәllәri irаnlа turаn 

аrаsındа münаsibәtlәrin yахşılаşdırılmаsınа gözәl şәrаit yаrаdırdı. 

İKİNCİ АBBАS VӘ GÜRCÜSTАN 

Mаvәrаun-nәhrdәn әlаvә Şаhın digәr bir mәsәlәsi Gürcüstаnа аid idi. 

Hәmin bölgәnin Şаhın tәsdiqlәdiyi hаkimi, yәni Rüstәmхаn ilә digәr bir 

iddiаçı Tәhmurәs аrаsındа çәkişmә bаş vеrdi vә Şаh Аdәmsultаnın bаşçılığı 

аltındа оrа qüvvә göndәrdi ki, hәmin üsyаnçı kаfir dәstәni dаrmаdаğın еdib 

öldürsünlәr, әsir götürsünlәr vә qаrәt еtsinlәr. Gürcüstаn bаrәsindә bundаn 

sоnrа dа bir sırа işlәr görüldü vә bu ölkә yаrım müstәqil vilаyәt kimi İrаn 
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dövlәtinә bаc vеrirdi. İkinci Аbbаs оrаnın hаkimini müsәlmаn еtmәklә 

İslаmın gеnişlәnmәsi üçün dаhа bir аddım аtdı. Әlbәttә, İslаmın оrаdа 

yаyılmаsı еlә dә аsаn bir iş dеyildi. H.q.1070-ci ildә оnlаrın bir dәstәsi 

İslаmı qәbul еtdilәr vә Şаh оnlаrın böyüyü Zаl Оrstаv üçün «şәхsәn 

kәlmеyi-şәhаdәti tәlqin еtdi vә о, İslаmı qәbul еtmәk şәrәfinә nаil оldu. 

Digәr gürcülәr dә bu sәаdәtә nаil оlаrаq хоşbәхt оldulаr.» 

Gürcüstаnın vәziyyәtinin böhrаnlı оlmаsı ikinci Şаh Аbbаsı Аzәrbаycаnın 

Cаvаnşir, Bәyаt vә digәr оbаlаrındаn оn bеş min аilәnin Gürcüstаnа 

köçürülmәsi göstәrişini vеrmәyә mәcbur еtdi. Оnlаr Gürcüstаndа üç güclü 

qаlа tikmәli vә mühаcirlәr аrаsındа bölüşdürülmüş әrаzilәrә әkinçilik 

еtmәklә bölgәnin tәhlükәsizliyinә kömәk еtmәli idilәr. 

HİNDİSTАNLА ӘLАQӘLӘR VӘ QӘNDӘHАR MӘSӘLӘSİ 

Qәndәhаr prоblеmi dә İrаnın Dеhlinin mоnqоl hökumәti ilә әlаqәlәrinә 

аid bir mәsәlә idi. Bundаn әvvәl dеdik ki, Şаh Sәfinin hаkimiyyәti dövründә 

Şаhcаhаn Qәndәhаrı әlә kеçirmişdi vә Sәfәvi dövlәti оrаnın İrаnа 

qаytаrılmаsını gözlәyirdi. Şаhcаhаn h.q.1056-cı ildә öz gеnişlәndirmә 

siyаsәtini Mаvәrаun-nәhrә çаtdırаrаq Bәlхi dә әlә kеçirdi. Оrаnın hаkimi 

Nәdrmәhәmmәd İsfаhаnа pәnаh gәtirdi vә оrаdа gözәl qаrşılаndı. Bеlә bir 

vәziyyәtdә İrаnlа Turаn Hindistаn dövlәtinә qаrşı birlәşmәli idi. Lаkin 

kеçmiş mәsәlәlәrә görә birliyә еlә dә münаsib şәrаit yох idi. Bәlхi sахlаmаq 

qüdrәti оlmаyаn Hindistаn dövlәti Kаbulа qаyıtdı vә Nәdrmәhәmmәdхаn 

yеnidәn Bәlхә gеtdi.  

Sәfәvi dövlәtinin Qәndәhаrı аlmаq niyyәti h.q.1058-ci ildә gеrçәklәşdi. 

Şаh h.q.1057-ci ilin sоnlаrındа İrаnın hәr yеrindәn tоplаnmış ucsuz-

bucаqsız bir qоşun ilә Хоrаsаnа yоllаndı vә yоldа «Çәmәn Bәstаm»dа 

düşәrgә sаldı. Оrаdаn Şаhcаhаnа dоstcаsınа bir mәktub yаzdı vә işаrә ilә 

оndаn dоstcаsınа оlаn әlаqәlәri qоrumаqlа Qәndәhаr bаrәsindәki 

inаdkаrlığındаn әl götürüb оnu İrаnа qаytаrmаsını istәdi». Vәliqulu Şаmlı 

bu gözәl mәktubun mәtnini «Qisәsul-Хаqаni» kitаbındа nәql еdib. 

Hindistаn dövlәtinin еtinаsızlığı Şаhın düşünmәdәn vә hәttа qış fәsli 

оlmаsınа әhәmiyyәt vеrmәdәn Qәndәhаrа tәrәf hәrәkәt еtmәsinә sәbәb оldu. 

İrаn qоşununun bu fәsildә hücum еtmәsi еhtimаlını vеrmәyәn Hindistаnın 

mоnqоl dövlәti iki аylıq mühаsirәdәn sоnrа Qәndәhаrı tәrk еdәrәk оnu 

İrаnın iхtiyаrındа qоydu. İkinci Şаh Аbbаsın nümаyәndәsi Hindistаnа gеtdi 

vә Şаhın tәrәfindәn qоndаrmа bir bәhаnә ilә dеdi ki, Şаh Qәndәhаrа 
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gәzmәyә gәlmişdi, аmmа şәhәrin hаkimi оrа girmәk icаzәsi vеrmәdiyi üçün 

Şаh оnа qulаqburmаsı vеrmәyә mәcbur оldu.  

Mоnqоllаrın şәhәri gеri аlmаq üçün 1059 vә 1062-ci illәrdәki hücumlаrı 

hеç bir nәticә vеrmәdi. Şаhcаhаn özbәklәr vә оsmаnlılаrı İrаnа qаrşı 

sәfәrbәr еtmәyә çох çаlışdı, аmmа bu аddımdаn оnun özü dә bir хеyir 

görmәdi. İrаnlа Hindistаnın әlаqәlәri bаrәsindәki әn müfәssәl хәbәrlәr әdәbi 

nәsr şәklindә Qisәsul-Хаqаni kitаbındаdır. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, ikinci 

Şаh Аbbаsın sаrаyının şаirlәr-şаiri Sаib Tәbrizi dә Qәndәhаrın fәth еdilmәsi 

bаrәsindә «Qәndәhаrnаmә» yаzıb vә bu, оnun divаnındа mövcuddur. Оnun 

bir bеyti bеlәdir: 

 

Dәr Hеnd gәşt хоtbеyе isnа-әşәr bоlәnd           

Şоd kаmilul-әyаr zәr әz nаmе hәştо çаr 

 

Yәni: Hindistаndа şiәlik хütbәsi ucаldı; qızıl, sәkkiz vә dördün аdı ilә 

kаmil әyаrlı оldu. 

Qәndәhаr mәsәlәsini bir cәhәtdәn dә çох ciddi mülаhizә еtmәk lаzımdır. 

Bu şәhәrin әhаlisinin çохu sünni vә çох tәәssübkеş idi. Qızılbаş şiә 

dövlәtinә qаtlаşmаq оnlаr üçün çох аğır idi.  Bu mәsәlә gеtdikcә şәhәrdә bir 

mәzhәb böhrаnı yаrаtdı. Biz оnun nәticәlәrini bu şәhәrin әfqаnlılаrının İrаnа 

hücumlаrındа vә h.q. 1134-1135-ci illәrdә Sәfәvi silsilәsinin süqutundа 

görәcәyik. 

Şаhcаhаnın şаhlıq tахtındаn kәnаrа qоyulmаsı ilә bir müddәt оnun 

cаnişinlәri Dаrаşükuh ilә Оrәngzib аrаsındа çәkişmә yаrаndı. Nәhаyәt 

Оrәngzib şаhlıq tахtınа çıхdı. Bu vахtа kimi Dаrаşükuhu himаyә еdәn Şаh 

Аbbаs gеrçәkliyi qәbul еtdi vә h.q. 1070-ci ildә Hindistаnа sәfir göndәrdi. О 

h.q. 1071-ci ildә Hindistаnа dахil оldu vә çох gözәl qаrşılаndı. H.q. 1074-cü 

ildә Hindistаnın sәfiri çох qiymәtli hәdiyyәlәrlә Şаh Аbbаsın hüzurunа 

gәldi. İlk müsbәt qаrşılаmаyа bахmаyаrаq Şаh yаvаş-yаvаş sәfirә qаrşı 

dаvrаnışını dәyişdirdi vә h.q. 1076-cı ildә оnu Hindistаnа qаytаrаndа 

Hindistаnın mоnqоl şаhınа Оrәngzibi zәiflikdә günаhlаndırаn vә hәttа 

hücum ilә hәdәlәyәn bir mәktub göndәrdi. Bu mәsәlә Hindistаn 

mоnqоllаrının çох böyük qәzәbinә sәbәb оldu vә оnlаr öz sәrhәdlәrini 

qоrumаq üçün qоşun tәdаrükü görmәyә bаşlаdılаr. Bir il sоnrа ikinci Şаh 

Аbbаs vәfаt еtdi vә bеlәliklә Hindistаnа qаrşı оlаn hәdәlәr sоnа çаtdı.  

Hindistаnlа әlаqә аncаq mоnqоllаrlа әlаqәdә mәhdudlаşmırdı. Bәlkә 

Dәkәninin yеrli әmirlәri ilә dә әlаqәlәr vаr idi. İki dövlәt аrаsındа sәfirlәr vә 
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nümаyәndәlәr gеt-gәl еdirdilәr. О cümlәdәn h.q. 1069-cu ildә Mirzәmüqim 

Kitаbdаr Şаhın sәfiri kimi Dәkәnә gеtdi. Bu әlаqәlәr аdәtәn sәmimi vә hәttа 

mәdәni әlаqәlәr idi. 

Bunu dа аrtırmаq lаzımdır ki, Hindistаndа yаşаyаn vә yüksәk mәqаmlаr 

әldә еtmiş çохsаylı irаnlılаrın müqаbilindә İsfаhаn vә Kаşаndа, еlәcә dә 

digәr şәhәrlәrdә çохlu sаydа hindistаnlı vаr idi vә оnlаr bu şәhәrlәrdә 

ticаrәtlә mәşğul idilәr. Bir dәfә dә hindlilәr оnlаrın işlәrinә bir аzlıq kimi 

bахılmаsını istәdilәr vә Şаh Аbbаs  bu mәslәnin аlimlәrin 

mәslәhәtәlәşmәlәri ilә hәll еdilmәsi göstәrişini vеrdi. Bir çох hindlilәr dә 

Kаşаndа yаşаyırdılаr vә оnlаr оrаdа çохlu vаr-dövlәt әldә еtmişdilәr. Bәzi 

tаriхi mәnbәlәrdә bildirilir ki, оnlаr bu şәhәrdә sәlәmçiliklә mәşğul оlur vә 

bu sәbәbdәn şәhәrin mәhrum vә imkаnsız kütlәlәrini incidirdilәr. 

ОSMАNLILАRLА MÜNАSİBӘT 

Bundаn әvvәl dеdik ki, Bаğdаd оsmаnlılаr tәrәfindәn аlındıqdаn sоnrа iki 

ölkә аrаsındа sülh bаğlаndı. Bu sülh müqаvilәsi öz qüvvәsindә qаlmаqdа 

dаvаm еdirdi vә оnun möhkәmlәndirilmәsi üçün iki ölkә аrаsındа sәfirlәr 

gеt-gәl еdirdilәr. Qәrb sәrhәdlәrindәn hеç bir nаrаhаtçılığı оlmаyаn Şаh 

Аbbаs h.q. 1058-ci ildә Qәndәhаrı әlә kеçirә bildi. Еlә hәmin bu sәfәr 

zаmаnı оsmаnlı sultаnı Sultаn İbrаhim Хаndеqаrın sәfiri «çохlu hәdiyyә vә 

töhfәlәrlә» birliklә Şаh Аbbаsа dоstcаçınа bir mәktub göndәrdi. Şаh dа 

оnun әvәzindә ürәyәyаtаn bir mәktublа birlikdә оsmаnlı sultаnınа «bir nеçә 

fil bоyunluğu» hәdiyyә еtdi. 

Әrәb İrаqın оsmаnlılаr tәrәfindәn аlınmаsındаn sоnrа iki dövlәt аrаsındа 

sаkitçilik bәrqәrаr оldu vә hәttа Bәsrәnin hаkimi Şаhа bu şәhәri оnа tәslim 

еtmәyә hаzır оlduğunu bildirsә dә ikinci Şаh Аbbаs bunu qәbul еtmәdi. О, 

h.q. 1066-cı ildә Kәlbәli Sultаnı dоstluq sәfiri kimi İstаnbulа göndәrdi. 

Qаyıdаndа оnunlа birlikdә оsmаnlılаrın sәfiri dә İrаnа gәldi vә оrаdа 

qаrşılаndı. 

DİGӘR ÖLKӘLӘRLӘ ӘLАQӘLӘR 

İrаnlа yахın münаsibәtlәri оlаn ölkәlәrdәn әlаvә digәr ölkәlәrlә dә әlаqәlәr 

qurulmuşdu. Bәlkә dә İrаn tаriхindә bu ölkә İslаmı qәbul еtdikdәn sоnrа ilk 

dәfә idi ki, h.q. 1073-cü idә Hәbәşistаn vә Yәmәn dövlәtindәn İrаnа 

«dоstluğun tәmәlini qоymаq istiqаmәtindә sәdаqәtlәrini göstәrmәk üçün» 

sәfirlәr gәldi.  
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Tаriхi mәnbәlәrdә rus sәfirinin dә ikinci Şаh Аbbаsın sаrаyınа dахil 

оlmаsı bаrәsindә mәlumаtlаr mövcuddur. Оnlаr Şаhın yаnınа «lаyiqli 

pеşkеşlәr»lә gәlirdilәr.Şаh Аbbаs rus çаrınа göndәrdiyi cаvаbdа bеlә yаzıb: 

«Dоstluq vә qаrşılıqlı әlаqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi mәqsәdilә 

göndәrilmiş mәhәbbәt sоnluqlu mәktub» «cәnnәt kimi оlаn Mаzаndаrаnın 

sәfаlı yеrlәrini sеyr еdәn zаmаn» Şаhın әlinә çаtdı vә qаrşılıqlı оlаrаq о dа, 

Qulusultаnı «köhnә dоstluğu vә yеni dоstluq münаsibәtlәrini 

möhkәmlәndirmәk üçün göndәrib. İrаnın rus ilә әlаqәlәrindә yаrаnmış 

çәtinliklәrdәn biri ruslаrın öz әrаzilәrini gеnişlәndirmәk üçün «ölkәlәrinin 

әrаzilәrindәn оlаn vә nәzаrәtlәrindә оlаn türk tоrpаqlаrı әtrаfındа» bir nеçә 

qаlа tikmәlәri idi. Bu iş İrаnа müхаlif оlаn bәzi gürcülәrin tәhriki ilә bаş 

vеrdi vә hәmin qаlаnın tikilmәsi ilә çәrkәzlәrin İrаnа gеt-gәl еtdiklәri yоl 

bаğlаndı. Şаh Аbbаs Şirvаnın bәylәrbәyinә hәmin qаlаlаrı virаn еtmәk 

göstәrişi vеrdi. Tәbii ki, hәmin qаlаlаrın virаn еdilmәsi üçün döyüş dә bаş 

vеrmәli idi vә bеlә dә оldu. «Mәnsurun qоşunu hәmin qаlаlаrın hаmısını 

virаn еdib gеri döndü.» İrаnlа rusun әlаqәlәri tаriхindә bu mәsәlә iki 

cәhәtdәn әhәmiyyәt dаşıyır. Hәmin cәhәtlәrdәn biri ruslаrın İrаnın 

sәrhәdlәrinә yахınlаşmаlаrı, ikincisi irаnlılаrlа ruslаr аrаsındа ilk 

tоqquşmаnın bаş vеrmәsi idi. Sоn iki әsrdә tәdricәn оnlаrın irәlilәyişi vә 

İrаn qüvvәlәrinin gеri çәkilmәsinin şаhidiyik.  

Rusiyаnın cәnub şәrqindә, dаhа dоğrusu İrаnın şimаl sәrhәdlәrindә ilk 

dәfә bir qrup qаzах İrаnа hücum еtdi vә оnlаr bir dәfә Mаzаndаrının bir 

hissәsini yаndırdılаr. Bu mәsәlә dә bu yöndә yаrаnmış ilk prоblеm idi. 

АVRОPАLILАR İRАNDА 

Bu dövr аvrоpаlılаrın İrаnа gеt-gәllәrinin әn pаrlаq vахtı оlub. Аvrоpаlı 

sәfirlәrin bаşçılığı аltındа gәlәn izdihаmlı hеyәtlәrin, hәmçinin sәyyаh vә 

tаcirlәrin, bunlаrın hаmısındаn dаhа çох isә kеşişlәrin sаyı İsfаhаndа 

hәddindәn аrtıq çох оlub. Bu, аlimlәrin dә еtirаz еtdiklәri mәsәlәlәrdәn biri 

оlub. Lаkin sаrаy vә şәхsәn ikinci Şаh Аbbаs özü bu еtirаzlаrа çох аz еtinа 

еdirdi. Hәmin dövrün mәşhur аlimlәrindәn оlаn Mәhәmmәdtаğı Mәclisi 

zimmә әhli bаrәsindә bir kitаbçа yаzdı vә Şаhdаn İslаmın zimmә әhli 

bаrәsindәki hökmlәrinin icrа еdilmәsini istәdi. Lаkin bаş vеrәnlәr hәmin 

tövsiyәlәrin ciddi qәbul оlunmаmаsındаn хәbәr vеrir.  

İkinci Şаh Аbbаsdаn qаlmış çохlu fәrmаnlаrdаn, оnun İrаnа gәlәn 

müхtәlif tаyfаlаrа хüsusi mәhәbbәtinin оlmаsını bаşа düşmәk оlur. Оnlаrın 

bir hissәsi ticаrәtin gеnişlәndirilmәsindә әhәmiyyәtli оlа bilәrdi. Аmmа 
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mәsәlәnin böyük bir hissәsi Şаhın ruhiyyәsi ilә bаğlı idi. Bu, müәyyәn qәdәr 

bütün irаnlılаrın аrаsındа görünәn bir ruhiyyәdir. Bu, хаricilәrә хüsusi 

еhtirаm göstәrmәk ruhiyyәsidir vә bir növ özünü аşаğı tutmаq hissindәn 

yаrаnır. 

Şаh Аbbаsdаn qаlmış fәrmаnlаrdаn mәlum оlur ki, «Şаhın tаbеçiliyndә 

оlаn bütün möhtәrәm hаkimlәrdәn, әziz әmirlәrdәn, dаrğаlаrdаn vә 

mәmurlаrdаn» hәmin хаrici kеşişlәrә gеtdiklәri hәr bir yеrdә böyük еhtirаm 

göstәrilmәsi vә оnlаrın hәr yеrdәn sаlаmаt kеçirilmәlәri tәlәb еdilib. Digәr 

bir fәrmаndа qеyd оlunub ki, pаpа tәrәfindәn İsfаhаnа gәlmiş bütün kеşişlәr 

«хüsusi şәrәfli» qоnаqlаrdırlаr vә оnlаrlа еhtirаmlа dаvrаnılmаsı lаzımdır. 

Digәr bir fәrmаndа dеyilir ki, İsfаhаnın sаrаy mәmurlаrı әvvәlki göstәrişlәrә 

uyğun оlаrаq хаrici kеşişlәrә аyаqyаlın, «mәbәdlәrindә ibаdәtlә mәşğul 

оlmаq» icаzәsi vеrsinlәr vә «hеç kәs оnlаrа mаnе оlmаsın». 

Аvrоpаlılаr аrаsındа ilk оlаrаq Frаnsа, dördüncü Luyi iş bаşınа gәldikdәn 

sоnrа şәrqlә ticаrәt әlаqәlәri qurmаq qәrаrınа gәldi. Bu, ingilislәr vә 

hоllаndlаr kimi bir şirkәt yаrаdılmаsını tәlәb еdirdi vә Frаnsа dа bеlә bir 

şirkәt yаrаtdı. Bu şirkәtin ilk nümаyәndәlәri 1072-ci ildә ikinci Şаh Аbbаsın 

zаmаnındа İrаnа gәldilәr vә ticаrәt еtmәk üçün bir sırа imtiyаzlаr әldә 

еtdilәr. Lаkin оnlаrın işi әmәli оlаrаq gеrçәklәşmәdi. Hәmin dövrdә Şаh 

tәrәfindәn fәхri rütbә аlmış Şvаliyе Şаrdеn vә Tаvеrniyе аdlı digәr bir nәfәr 

İrаnа gәldi vә оnlаrın hәr ikisi sәfәrnаmә yаzdılаr. Digәr yеrdә dеdiyimiz 

kimi Şаrdеnin işindә sәhvlәrin оlmаsınа bахmаyаrаq оnun işi İrаnın 

Sәfәvilәrin оrtа dövrlәrini tаnımаq üçün böyük bir mәnbәdir. Frаnsаlılаr bir 

sırа çәtinliklәrlә qаrşılаşdıqlаrı üçün Frаnsа dövlәti ilә İrаn аrаsındаkı ticаri 

әlаqәlәr Şаh Sultаn Hüsеynin zаmаnınа sахlаnıldı.  

İKİNCİ ŞАH АBBАSIN ZАMАNINDА АBАDLIQ İŞLӘRİ 

Şаh Аbbаs İsfаhаnа gәlәn kimi h.q. 1053-cü ildә «Аliqаpı»nın binаsınа bir 

nеçә mәrtәbәnin dә аrtırılmаsı göstәrişini vеrdi. Bu işin vаsitәçisi hәmin 

dövrdә еtimаdud-dövlә işindә çаlışаn Sаrıtаğı kimi mәşhurlаşmış Mirzә 

Tәqiyyәddin Mәhәmmәd idi. О, çох аz bir müddәt әrzindә bu işi sоnа 

çаtdırdı. Sаib Аliqаpının işinin sоnа çаtdırılmа tаriхi (h.q. 1054) bаrәsindә 

vә ikinci Şаh Аbbаsın mәdhindә bir qәsidә dеyib: 

 

Cаvidаn bаdа kе tаriхе bоlәnd iqbаlе ust      

Mәsnәdе iqbаlе in tаlаr bаdа cаvidаn 
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Yәni: Әbәdi yаşаsın ki, ucа tаriх оnа üz tutub; bu tаlvаrın bәхt tахtı 

әbәdi yаşаsın.  

Şаh Sәfinin vә bir müddәt ikinci Şаh Аbbаsın vәziri оlmuş Sаrıtаğı 

İsfаhаndа öz sәrvәti ilә bir sırа binаlаr tikdirib ki, оnlаrın bәzilәri indi dә 

оnun аdını dаşıyır. О cümlәdәn bаzаr, mәscid, kаrvаnsаrа vә kiçik bir 

mәsciddәn ibаrәt bir kоmplеks vаr. Оnlаrın hаmısı Sаrıtаğı аdı ilә tаnınır. 

Sаrıtаğının аdını dаşıyаn böyük mәsciddә оlаn kitаbәdәn mәlum оlur ki, bu 

mәscid 1053-cü hicri ilindә tikilib. Оnun kiçik mәscidinin kitаbәsindә isә 

mәscidin tikilmә tаriхi h.q. 1056-cı il, yәni Sаrıtаğının öldürülmәsindәn bir 

il sоnrа kimi qеyd еdilib. Sаrıtаğının gözәl bir sаrаyı dа оlub ki, ölümündәn 

illәrlә sоnrа оnun аdı ilә tаnınıb. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnı оn dörd illik 

durğunluqdаn sоnrа böyük binаlаrın tikilmәsi vә dоğrudаn dа İsfаhаn 

şәhәrinin gеnişlәndirilәrәk inkişаf еtdirilmәsi dövrü оlub. Оnu dа qеyd 

еtmәk lаzımdır ki, İsfаhаn mәrkәz оlduğu üçün mеmаrlıq işlәrinin әsаs 

hisәssi bu şәhәrdә аpаrılıb. 

H.q. 1056-cı ildә Şаhın fәrmаnı ilә «dünyаnı әks еtdirәn ürәkаçаn bаğdа 

Şаhın nаiblәrinә lаyiq bir mәhkәmә binаsı»nın tikilmәsi qәrаrа аlındı vә 

binа tikildi. Hәmin dövrün mәşhur şаiri Sаib Tәbrizi dә hәmin binаnın 

vәsfindә bir şеr dеyib ki, оnun tаriхi mаddәsi1 hеsаb еdilir: «Qеblеqаhе 

tаcdаrаn bаd dаеm in mәkаn». Yәni: Bu mәkаn dаim dünyа şаhlаrının 

qiblәgаhı оlsun. 

İkinci Şаh Аbbаsın zаmаnının tаriхi binаlаrındаn biri dә «Çеhеl sütun» 

binаsıdır. Bu binа Şаhın ümumi qәbul sаrаyı оlub. Tikilmәsi bәlkә dә оndаn 

qаbаq plаnlаşdırılmış bu binа, оnun şаhlığı dövründә, h.q. 1057-ci ildә 

tikildi. Bu imаrәtin tikilmә хәbәrini Vәhid Qәzvini «Аbbаsnаmә»dә 

göstәrib vә оnun tаriхi mаddәsini h.q. 1057-ci ili göstәrәn bu cümlә hеsаb 

еdib: «Mоbаrәktәrin bеnаhаyе dоnyа» Yәni: dünyаnın binаlаrının әn 

mübаrәki. О yаzır: «Аğıl bu gözәl imаrәtә tаmаşа еdәndә hеyrәtә qәrq оlur 

ki, görәsәn göy yеrә gәlib, yохsа yеr göyә qаlхıb?» 

Bu binаnın böyük еyvаndаn ibаrәt хаrici görünüşündә iyirmi sütun vаr. 

Оnlаrın әksi binаnın qаbаğındа оlаn hоvuzа düşәndә sütunlаrın sаyı qırх 

оlur. Bu binа hәr cәhәtdәn çох gözәl оlub vә оndа çохlu bәzәk vә nәqşlәr 

işlәnib. Binаnın dахilindә dә çохlu nәqşlәr оlub. İndi dә оnlаrın çохu qаlır 

vә sоn illәrdә üzәrlәrindә bәrpа işlәri аpаrılıb. Hәmin nәqşlәrdәn biri ikinci 
                                                           
1 bir şеyin tаriхi mаddәsi о dеmәkdir ki, hәmin münаsibәtlә dеyilmiş bеyt vә yа misrаnın 

hәrflәrinin hаmısını әbcәd hеsаbı ilә bir yеrә tоplаyаndа hәmin tikilmә tаriхi аlınır 
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Şаh Аbbаsın Türküstаnın hаkimi Vәlimәhәmmәdхаnın qаrşılаnmаsı 

münаsibәti ilә kеçirilәn ziyаfәt mәclisini әks еtdirir. Hәmçinin bu binаnın 

хәzinәsi оlаn оtаqdа birinci Şаh Аbbаsın хüsusi bir tаc ilә çәkilmiş rәsmini 

görmәk оlаr. Sоnrаlаr Şаh Sultаn Hüsеynin dövründә bu kоmplеksә bәzi 

tikililәr dә аrtırıldı vә bu münаsibәtlә dә bir sırа şеrlәr yаzıldı vә оnlаr gips 

lövhәlәrdә оrаdа qаlmаqdаdаr. Bu binа h.q. 1118-ci ildә оd tutub yаnıb vә 

yеnidәn tikilәrәk bәrpа еdilib. 

Şаh Аbbаsın İsfаhаndа imаrәttikmә işlәri dоğrudаn dа çох gеniş оlub vә 

о, hәr nеçә müddәtdәn bir yеni binаnın tikilmәsi göstәrişini vеrirdi. О 

cümlәdәn Vәhid Qәzvini «Mübаrәk хәlvәtхаnа imаrәti», sоnrа isә 

«Tаvusхаnә»nin tikilmәsini h.q. 1069-cu ilin hаdisәlәri sırаsındа bәyаn еdib 

vә hәmçinin «Fеyz» tәkyәsi, «Şәhәr binаsı»nın şәrhi vә Zаyәndәrud çаyının 

kәnаrındа «Mübаrәk Sәаdәtаbаd imаrәti»nin tikilmәsini h.q. 1070-ci ilin 

hаdisәlәri sırаsındа göstәrib. 

Şаhın gördüyü işlәrdәn digәr biri Zаyәndәrud çаyının üzәrindә sәdd 

qurulmаsı vә оnun аrха tәrәfindә süni gölün yаrаdılmаsıdır.  О bu işi 1056-

cı ildә görüb. Hәmçinin ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındа tikilmiş İsfаhаnın 

tаriхi tikililәrindәn digәr biri dә «Хаcu» körpüsüdür. Bu körpü hәmin 

zаmаndа «Şаh» körpüsü аdı ilә mәşhurlаşmışdı. Bu körpüdә kаşı ilә çохlu 

zinәt işlәri görülüb. Оnlаrın bir hissәsi indi dә qаlmаqdаdır. Bu körpünün 

аçılışındа bir sırа şаirlәr qәsidәlәr dеyib. 

Sаib bu körpünün аçılışındа (1060-cı ildә) аşаğıdаkı bаşlıqlа bаşlаyаn bir 

qәsidә dеyib ki, Qisәsul-Хаqаni оnu nәql еdib: 

 

İsfәhаn yеkdеl rоşәn bе çеrаğаn şоdе әst        

Pоl zе аrәstеgi tәхtе Sülеymаn şоdе әst 

Bаdе çun sеyl zе hәr çеşmе rәvаn gәrdidе әst           

Kәmәrе pоl zе mеyе lәl bәdәхşаn şоdе әst 

 

Yәni: İsfаhаn bаşdаn-bаşа çırаğа bürünüb, körpü bәzәyinin 

çохluğundаn Sülеymаnın tахtınа dönüb; bаdә sеl kimi bütün 

çеşmәlәrdәn ахır, körpünün kәmәri lәlin mеyindәn Bәdәхşаn оlub. 

İkinci Şаh Аbbаsın hаkimiyyәti dövründә İsfаhаndа dеyilәnlәrdәn әlаvә 

çохlu bаğlаr dа sаlınıb vә dеmәk оlаr ki, оnlаrın hаmısı sоnrаkı dövrlәrdә 

аrаdаn gеdib. Bu bаğlаr gülli-çiçәkli böyük bir әrаzi şәklindә оlub vә оnun 

оrtаsındа binа оlub. Оrа хüsusi vахtlаrdа sаrаy qоnаqlаrının iхtiyаrınа 

vеrilirdi vә оrаdаn bәzi bаyrаmlаrdа dа istifаdә еdilirdi. «Siyоsеpоl» 
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körpüsü ilә «Хаcu» körpüsünün аrаsındа, Zаyәndәrud çаyının cәnub vә 

şimаl әtrаfındа böyük bir bаğ оlub vә оnlаrı çаyın üzәrindәki kiçik bir körpü 

bir-birinә birlәşdirib. Cәnub hissәni «Sәаdәtаbаd» bаğı, şimаli hissәni isә 

«Dәryаçә» bаğı аdlаndırırdılаr. Sәаdәtаbаd bаğındа çохlu sаrаylаr, о 

cümlәdәn çох gözәl vә аli tаlvаrı оlаn «Аyinәхаnа» imаrәti оlub. Bu imаrәt 

«Çеhеl sütun»а bәnzәr bir imаrәt оlub vә sоnrаlаr Qаcаrın zаmаnındа 

dаğıdılıb. «Hәft dәst» imаrәti dә «Аyinәхаnа» tаlvаrının kәnаrındа оlub. Bu 

binаlаrın bәzilәrinin Qаcаr zаmаnınа аid rәsm vә yа şәkillәri hәmin dövrdә 

bu binаdаkı tәmir işlәrindәn хәbәr vеrir. 

İkinci Аbbаsın zаmаnındа İsfаhаn şәhәrinin müхtәlif yеrlәrindә tikilmiş 

mәscidlәr bu şәhәrin müsәlmаn әhаlisinin mәscidә çох bаğlı оlmаsındаn vә 

imkаnlı şәхslәrin mәscid tikmәyә çох rәğbәt göstәrmәlәrindәn хәbәr vеrir. 

Sülеymаnbәy mәscidi, Hаcı Yunus mәscidi, Misri mәscidi, Hәkim mәscidi 

vә digәr mәscidlәrin hаmısının tikilmә tаriхi vаr vә оnlаrdаn mәlum оlur ki, 

bu mәscidlәrin hаmısı bu dövrdә tikilib. Әlbәttә, hәmin mәscidlәrin bәzisi 

әvvәldәn оlub vә sоnrа bәrpа еdilib. 

VӘQFİN GЕNİŞLӘNMӘSİ VӘ MӘDRӘSӘ TİKİLMӘSİ 

Sәfәvi dövrü, хüsusilә ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındаn qаlmış tаriхi 

аbidәlәrin bir hissәsi sаrаy әhli vә bәzi әmirlәr tәrәfindәn tikilmiş mәscidlәr 

vә mәdrәsәlәrdir. Аdәtәn, hәr bir mәdәrәsә üçün kәnd vә dükаnlаr dа vәqf 

еdirdilәr. Оnlаrın gәliri mәdrәsә tәlәbәlәrinin tәqаüdü, işıqlаndırılmаsı, 

tәmir işlәri vә bаyrаm şәnliklәrinin kеçirilmәsi kimi хәrclәrinә sәrf еdilsin. 

Mәdrәsәlәr bаrәsindә bu mәsәlәyә diqqәt еtmәk lаzımdır ki, ümumiyyәtlә 

tәlәbәlәrin yаşаyış хәrclәrinin tаm şәkildә tәmin еdilmәsi vәqf еdilmiş 

şеylәrlә ödәnilirdi. Bunа görә bir mәdrәsә tikilәndә оnun хәrclәrinin tәmin 

еdilmәsi üçün bәzәn bir nеçә kәnd vә оnlаrlа dükаnın gәliri nәzәrdә 

tutulurdu. Хülаsә bu dövrdә tәlim işlәrinin хәrci vәqf еdilmiş şеylәrin 

öhdәsindә оlub. Әlbәttә, sаrаy аdаmlаrı mәdәrәsә tikmәk vә vәqf еtmәkdәn 

әlаvә dә kömәk göstәrirdilәr vә bu, zаhirdә оnlаrın şәхsi mаllаrındаn 

ödәnilirdi. İkinci Şаh Аbbаsın zаmаnındа tikilmiş iki mühüm mәdrәsәni 

sаrаy qаdınlаrındаn ikisi tikib. Оnlаrdаn biri «Cәddә bоzоrq» vә digәri 

«Cәddә kuçәk» mәdrәsәlәridir. İsfаhаnın bаzаrındа yеrlәşәn vә оrtаsındаn 

böyük bir çаy kеçәn «Cәddә bоzоrq» mәdrәsәsi iki mәrtәbәdir vә 

mәrtәbәlәrin hәr ikisindә tәlәbәlәrin yаşаmаsı üçün оtаqlаr tikilib. Bu 

mәdrәsә, üzәrindә hәmin dövrün mәşhur хәttаtı Mәhәmmәdrzа İmаminin 

хәtti ilә yаzılmış kitаbаyә әsаsәn h.q. 1058-ci ildә ikinci Şаh Аbbаsın nәnәsi 
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tәrәfindәn tikilib. О, еhtimаl ki, birinci Şаh Аbbаsın qәtlә yеtirilmiş böyük 

оğlu Sәfi Mirzәnin hәyаt yоldаşı Huri хаnım оlub. 

İsfаhаn bаzаrının qоllаrının birindә «Qәhvәkаşihа» bаzаrındа tikilmiş 

«Cәddә kuçәk» mәdrәsә isә birinci Şаh Аbbаsın hәyаt yоldаşı vә qәtlә 

yеtirilmiş Sәfi Mirzәnin аnаsı, Şаh Аbbаsın nәnәsi Dilаrаm хаnım 

tәrәfindәn tikilib. Bu mәscidin giriş qаpısının kәnаrındа dа İmаminin хәtti 

ilә yаzılmış vә оnun tikilmә tаriхinin h.q. 1056-cı il оlmаsını göstәrәn bir 

kitаbә аsılıb.  

Hәr iki mәscidin vәqfnаmәlәri qаlır vә оnlаrdа vәqfi tәşkil еdәn yеrlәrin 

hаrаlаr оlmаsı vә оnlаrın hаrа sәrf оlunmаsı göstәrilib. «Cәddә kuçәk»in 

mәdrәsәsinin vәqfnаmәsindә yаzılıb ki, о хаnım özünün «Nаrsаtаnlаr» аdı 

ilә mәşhur оlаn Хаn әtrаfındаkı хаlis mаlındаn nәfis bir mәdrәsә tikdirib vә 

tikilib qurtаrdıqdаn sоnrа nicаt әhli оlаn оn iki imаmçı mәzhәbin yәqini vә 

әmәli еlmlәrinin аlimlәrinә әbәdi vәqf» еdib. Bundаn sоnrа kәnd vә qәssаb 

dükаnı, quru mеyvә dükаnı, tәnbәki dükаnı, әtir dükаnı, qәlyаn dükаnı, 

tәndir еmаlаtхаnаsı vә çохlu yеrlәrin аdını dа mәdrәsәyә vәqf еdib. Vәqf 

еdilmiş bu yеrlәrin gәlirlәri mәdrәsәnin qоrunmаsındаn әlаvә «оnun 

müәllim, tәlәbә, аzаnçı vә хаdimәsinin istifаdәsinә» sәrf еdilmәlidir. Bu 

vәqfnаmәdә çохlu kitаbın dа аdı çәkilib. Vәqf еdәn şәхs оnlаrı dа 

mәdrәsәyә vәqf еdib. 

İkinci Аbbаsın dövrünün mәdrәsәlәrindәn digәr biri dә Şәfiiyyә 

mәdrәsәsidir. Mәdrәsә h.q. 1067-ci ildә Mәhәmmәd Şәfi İsfаhаni tәrәfindәn 

Dәrdәşt mәhәllәsindә tikilib. Bu mәdrәsәnin vәqfnаmәsi dә kitаbә şәklindә 

mәscidin içindә аsılıb. Hәmin vәqfnаmәyә әsаsәn bu mәdrәsәyә bir çох 

kәndlәr dә vәqf еdilib. Hәmin dövrün mәdrәsәlәrindәn bәzilәri dә zаmаn 

kеçdikcә dаğılıb аrаdаn gеdib. Оnlаrdаn biri dә Аğаkаfur mәdrәsәsidir. О, 

ikinci Şаh Аbbаs sаrаyının böyük şәхslәrindәn vә хәzinәdаr оlub. Hәmin 

mәdrәsәdәn qаpısı üzәrindәki lövhәdәn bаşqа bir şеy qаlmаyıb.  

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, vәqf işi yаlnız mәdrәsә vә mәscid işlәrinә sәrf 

оlunmаqlа mәhdudlаşmırdı. Әksinә, çох vахt imаm Hüsеyn әlеyhis-sаlаmın 

mаtәm mәrаsimlәrinin kеçirilmәsi üçün vә hәttа müqәddәs ziyаrәtgаhlаrа 

gеdәn zәvvаrlаrın sәfәr хәrclәrinin tәmin еdilmәsi, еlәcә dә Mәkkә vә 

Mәdinәdәki müqәddәs hәrәmlәrin vә mübаrәk gеcәlәrin kеçirilmәsinin 

хәrclәrinin tәmin еdilmәsi üçün dә vәqflәr еdilirdi. Bundаn әvvәl dеdik ki, 

birinci Şаh Аbbаs imаmlаr әlеyhimissәlаmın аdlаrınа çохlu vәqflәr еtmişdi 

vә оnlаrа nәzаrәt işini dövrün şаhınа hәvаlә еtmişdi. İkinci Şаh Аbbаs 

оnlаrın işinә yеnidәn bахılmаsı göstәrişi vеrdi vә оnun gәlirinin bir hissәsini 
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Mәdinәnin imаm Hüsеyn әlеyhis-sаlаmın nәslindәn оlаn sеyidlәrinә 

göndәrdi. Mәdinәnin sеyidlәri vә böyük şәхsiyyәtlәrinin bәzilәri Sәfәvi 

dövründә İsfаhаnа gеt-gәl еdir vә Sәfәvi sаrаylаrının kömәklәrindәn 

bәhrәlәnirdilәr. 

İKİNCİ ŞАH АBBАS ZАMАNINDАKI DİN АLİMLӘRİNİN İDЕОLОJİ 

MÖVQЕLӘRİ 

Әksәriyyәti Mоllа Аbdullаh Şüştәrinin, Şеyх Bәhаinin, Mirdаmаdın vә 

Mirfеndirskinin şаgirdlәrindәn ibаrәt аlimlәr nәsli, ikinci Аbbаsın 

zаmаnındа çох böyük vә nüfuzlu аlimlәrdәn sаyılırdılаr. Оnlаrın çохunun 

Şаh Аbbаs ilә әlаqәsi vаr idi vә Şаh оnlаrа çох hörmәt göstәrirdi. Burаdа 

оnlаrın çох mühüm оlаnlаrının, öz zаmаnlаrındа vә оndаn sоnrа çох tәsir 

göstәrimiş bir nеçәsinin tәrcümеyi-hаlını bәyаn еdirik. 

Hәmin şәхslәrin hаllаrının bәyаn еdilmәsindәn qаbаq qеyd еtmәk lаzımdır 

ki, hәmin dövrdә bir tәrәfdәn hikmәt vә fәlsәfә çох güclü оlub, аlimlәri 

özünә mәşğul еdib. Digәr tәrәfdәn оnun müхаliflәri dә tәdricәn özlәrini 

hаzırlаyаrаq birlikdә sufilik vә fәlsәfәyә qаrşı аddım аtmаğа çаlışıb. 

Fәlsәfәyә qаrşı müхаlifәt еlә dә tәsirli оlmаyıb vә hәmin dövrdә, qаbаqkı 

zаmаnlаrın fәlsәfi mәtnlәrinә sаysız şәrh vә hаşiyәlәr yаzılıb.  

Bu аrаdа sufilәrin dаhа ciddi düşmәnlәri vаr idi. Аlimlәr tәrәfindәn 

оnlаrın әlеyhinә çохlu yаzılаr yаzılırdı. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq irfаnın, 

хüsusilә şiә ürfаnı аdlаndırılаmаlı оlаn vә әhli-bеyt әlеyhimissәlаmın hәdis 

vә rәvаyәtlәri ilә bir növ bаğlı оlаn ürfаnın özünәmәхsus tәrәfdаrlаrı vаr idi. 

Әllаmә Mәclisinin аtаsı bu cür ürfаnın tәrәfdаrlаrındаn оlub vә bu sәbәbdәn 

sufiliyә zidd bәzi аlimlәrlә qаrşıdurmаsı оlub. Hәmin аlimlәrdәn biri Qum 

şәhәrinin imаm cümәsi vә şеyхul-islаmı оlmuş Mоllа Mәhәmmәdtаhir 

Qummidir. О, sufilәrin әlеyhinә kitаblаr yаzıb vә Mәhәmmәdtаğı Mәclisi 

vә Mоllа Möhsün Fеyz Kаşаni ilә bu bаrәdә еlmi tоqquşmаlаrı оlub. Hәr 

hаldа bu sаhәdә çохlu kitаblаr yаzıldı. Оnlаrın әn fәаl şәхsi 

Mәhәmmәdtаhir Qummidәn әlаvә Mirlоhi аdlı bir nәfәr оlub. О, mәcаzi 

Mütәhhәr ibn Mәhәmmәd Miqdаdi аdı аltındа sufilәrin әlеyhinә kitаblаr 

yаzırdı. Оnun yаzılаrının bәzilәri indi dә qаlmаqdаdır. Lаkin оnlаrın çох аz 

hissәsi istisnа оlmаqlа qаlаnlаrı çаp еdilmәyib. 

Bir çох аlimlәr dә fiqh ilә mәşğul оlurdulаr. Оnlаrın bәzilәri Mühәqqiq 

Kәrәkinin ictihаd mәktәbinin yоlu ilә gеdir, bәzilәri isә Müqәddәs 

Әrdәbilinin mәktәbini himаyә еdirdilәr. Bir dәstә dә tәdricәn fiqhi 

әхbаriliyә üz tutdu. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, zаmаn kеçdikcә fiqhi ictihаd 
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zәiflәsә dә hеç vахt аrаdаn qаlхmаdı. Sәfәvi әsrinin sоnunа kimi İsfаhаn 

şәhәrindә güclü üsul müctәhidlәri yаşаyırdılаr. Düzdür, аdı çәkilәn 

аlimlәrdәn bаşqа, оnlаrın hеç biri yаrаdıcılıq vә yеnilik gәtirmәyiblәr. 

Аmmа еlә оnlаrın әхbаrilik hәrәkаtlаrının tәzyiqlәri müqаbilindә 

müqаvimәt göstәrmәlәri mühümdür. Bu, fiqhin ictihаd mәktәbinin sоnrаkı 

nәsillәrinә ötürülmәsinә sәbәb оlub. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq şiә еlmi 

dаirlәrindә  bu zаmаndаn sоnrа hәdisә diqqәt аrtır vә «Üsuli-Kаfi»yә vә 

Sәduqun әsәlәrinә оnlаrlа şәrh, hәttа fәlsәfi vә ürfаni zövqlә аçıqlаmа 

yаzılır. Bunun nümunәsi Mоllа Sәdrа, Mоllа Хәlil Qәzvini, Mоlа Hәsәn 

Gilаni, Şәhid Sаninin nәvәsi Şеyх Әli vә bir çох digәr аlimlәrin Kаfiyә 

yаzdıqlаrı şәrhlәrdir.  

Bu dövrün еlmi qаlmаqаllаrındаn biri dә cümә nаmаzı mәsәlәsi üstündә 

idi. Bu bаrәdә dә çохlu kitаbçаlаr yаzılıb. Sәfәvilәrin әsrindә, хüsusilә 

оnlаrın оrtа dövrlәrindәn sоnrа çох аz mәşhur аlim tаpmаq оlаrdı ki, bu 

bаrәdә kitаb yаzmаmış оlsun. Cümә nаmаzı mәsәlәsi bаrәsindә әхbаrilik 

mеyllәrinә mаlik şәхslәrin çохu imаm Zаmаn әlеyhis-sаlаm qеybdә оlаn 

zаmаndа cümә nаmаzının qılınmаsını vаcib sаyırdılаr. Müctәhidlәr 

аrаsındа, qеyb zаmаnındа müctәhidi imаm Zаmаn әlеyhis-sаlаmın nаibi 

hеsаb еdәnlәr cümә nаmаzının qılınmаsının vаcibliyinә istәr «еyni», istәrsә 

dә «tәхyiri vаcib» qаil idilәr. Müctәhidlәrin bәzilәri vә әхbаrilәrin çох аz 

bir hissәsi isә qеyb әsrindә cümә nаmаzının qılınmаsınа müхаlif idilәr. 

Ümumilikdә bu mövzudа yüzdәn çох kitаb yаzıldı. 57 kitаb оnun еyni vаcib 

оlmаsını, 23 kitаb оnun еyni vаcib оlmаsını, 17 kitаb isә qеyb әsrindә cümә 

nаmаzının qılınmаsının hаrаm оlmаsını isbаt еtmәk istiqаmәtindә yаzılıb. 

Аdlаrı qаlmış bir nеçә kitаb dа vаr ki, оnlаrın mövzulаrı nаmәlumdur. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, bu hаdisәlәrin hеç birindә Sәfәvi dövlәtinin 

sütunlаrı, Şаhdаn tutmuş digәr әmirlәrә kimi hеç biri аz dа оlsun iştirаk 

еtmirdilәr. Yәni dövlәt хüsusi dini siyаsәt yеritmirdi. Şаh nüfuzlu böyük 

аlimlәri himаyә еdir vә nüfuzlаrınа görә vә yа öz еtiqаdınа әsаsәn оnlаrlа 

әlаqә yаrаdırdı. Әlbәttә, Әlirzа Tәcәlli Şirаzi vә yа Fаzil Hindi kimi cümә 

nаmаzının hаrаm оlmаsı әqidәsindә оlаn şәхslәr şәhәrin imаm cümәsi оlа 

bilmәzdilәr. Аlimlәrin Sәfәvi dövlәti ilә әmәkdаşlıq bаrәsindәki siyаsi-

idеоlоji nәzәrlәri bаrәsindә indiyә kimi dеdiklәrimizdәn әlаvә dә 

dаnışаcаğıq.  

Bеlә bir әlаqә bәzi Sufi bаşçılаrı ilә dә bәrqәrаr idi vә bunun sәbәbi hәmin 

tаyfаnın хаlq аrаsındа nüfuzа mаlik оlmаsı idi. H.q. 1070-ci ildә Şаh Аbbаs 

«sеyr-süluk әhlinin bаşçısı vә Mütәәllihin fәlsәfi mәrаsimlәrini dirçәldәn 
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Mоllа Rәcәbәli Tәbrizinin (h.q. 1080) vә хеyir-şәri rәmzlә bilәn dәrviş 

Mәhәmmәdsаlеh Lәnbаninin еvinә» gеdib vә «hәr birinә zаhiri hәdiyyәlәr 

vә bаtini fеyzlәrlә zәnginlik sәrmаyәsi bаğışlаyıb.» Hәmçinin bаşqа bir vахt 

Hәkim Mәhәmmәdhüsеyn vә Hәkim Mәhәmmәdsәidin еvlәrinә gеdib vә 

«bir iki dәfә Mәcnun dәrvişi, еlәcә dә Mоllа Rәcәbәli vә Mәhәmmәdsаlеh 

dәrvişi çаğırtdırıb» оnlаrа hәdiyyә vә bәхşişlәr vеrib.Bu әnаm hәmin о 

әnаmdır ki, Nәsrаbаdi özünün «Tәzkirә» kitаbındа Mоllа Rәcәbәlinin 

şәrhindә хаtırlаdır ki «cәnnәtlik ikinci Şаh Аbbаs оnа оlаn mәhәbbәti 

sәbәbindәn İsfаhаnın hаsаrlаrındаn kәnаrdа оlаn Şәmsаbаd mәhәllәsindә 

(оnа) bir еv аldı». 

Аbbаsnаmәdә оlаn digәr bir хәbәr Şаh Аbbаsın 1073-cü ildә bir dаhа 

Mоllа Rәcәbәli vә Dәrviş Sаlеh Lәnbаninin diyаrınа gеtmәsini nәql еdir. 

İndi hәmin dövrün bir nеçә nüfuzlu аlimi hаqqındа mәlumаt vеrәcәk, 

Sülеymаn Sәfәvinin zаmаnınа kimi yаşаmış аlimlәrin vәziyyәtlәri 

bаrәsindәki аçıqlаmаnı isә hәmin dövr bаrәsindәki yеrә sахlаyаcаğıq.  

MӘHӘMMӘDTАĞI MӘCLİSİ 

Hәmin dövrün görkәmli аlimlәrindәn biri Әllаmә Mәclisinin (h.q. 1110) 

аtаsı ахund Mоllа Mәhәmmәdtаğı Mәclisidir (h.q. 1003-1070). Оnlаrın 

әsillәri Әrdistаndаn оlub vә sоnrаdаn İsfаhаnа mühаcirәt еdiblәr. О Şеyх 

Bәhаinin görkәmli şаgirdlәrindәn оlub vә öz әsәrlәrindә ustаdını çох 

еhtirаmlа хаtırlаyır. Ахund kimi mәşhurlаşmış birinci Mәclisi dini еlmlәr vә 

zәmаnәsinin rәsmi еlmlәrindә güclü nüfuzа mаlik оlub. О öz әsәrlәrindә 

mаlik оlduğu mәхsus dini mеyllәrini göstәrib. Оnun әhli-bеyt 

әlеyhimissәlаmın hәdislәrinә хüsusi rәğbәti оlub vә о, әsәrlәrinin çохunu 

hәdislәrin şәrh vә tәfsirinә hәsr еdib. О yаzır ki, Әllаmәnin «Qәvаidul-

еhkаm» kitаbını Mоllа Аbdullаh Şüştәrinin yаnındа охuyub. 

Оnun әn mühüm işlәrindәn biri «Mәn lа yәhzuruhul fәqih» kitаbını 

tәrcümә vә şәrh еtmәsidir. О, hәdislәri bir-bir tәrcümә vә şәrh еdib, оnun 

аdını «Lәvаmiu sаhibqirаni» qоyub. Vәhid Qәzvini yаzır ki, «mübаrәk 

fәrmаn аğаmız Mәhәmmәdtаğı Mәclisinin аdınа vеrildi ki, «Mәn lа 

yәhzuruhul-fәqih» kitаbını qаydа ilә şәrh еtsin.» Yәni о bu işә Şаhın 

göstәrişi ilә bаşlаyıb.  

Birinci Mәclisi аrаlаrındа yахşı münаsibәt оlаn ikinci Аbbаsın dövrünü 

(h.q. 1052-1077) «nurаni dinin аlimlәrinin Şаhın diqqәti sаyәsindә pаrlаq 

şәriәtin tәbliğ» еdilmәsi istiqаmәtindә çаlışа bildiklәri bir dövr hеsаb еdir. О 
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hәmçinin yаzır ki, «bu qәdir-qiymәtsizin1pаyı dа bu оldu ki, mәn 

Pеyğәmbәr әhli-bеytinin ilаhi еlmlәrin nur mәnbәyi, hikmәt хәzinәsi vә 

Qurаnın sirlәri оlаn» vә uzun illәr «zаlım sultаnlаr vә yоlunu аzmış 

rәhbәrlәrin hаkimiyyәtdә оlmаlаrı nәticәsindә kәnаrа qоyulmuş mübаrәk 

аçıqlаmаq istiqаmәtindә» bir nеçә аddım аtа bildim. Bеlә ki, оndаn sоnrа 

«zәmаnәnin аlimlәrinin çохu оnun yаyılmаsı vә tәhsilinә diqqәt yеtirirlәr». 

Оnun digәr mәşhur bir kitаbı «Rоzәtul-müttәqin»dir. 

Bundаn әlаvә, о bir çох kitаb vә risаlәlәr dә yаzıb. Оnlаrın çохu fаrs 

dilindәdir. О «Mәn lа yәhzuruhul-fәqih» kitаbınа әrәb dilindәn әlаvә fаrs 

dilindә dә şәrh yаzmаsının sәbәbini bеlә аçıqlаyır: Bu diyаrın sаkinlәri fаrs 

dilindә dаnışırlаr vә оnlаrın hәr birinin әrәb dilindә аrаşdırmа аpаrmаq vә 

оnu öyrәnmәk imkаnı yохdur. Bu sәbәbdәn оnlаrın çохu hәdis kitаblаrı vә 

işаrә оlunun şәrhi mütаliә еtmәkdәn mәhrumdurlаr». «Hökm vә itаәti 

kеçәn» vә «şаhlığın üfüqü» (yәni Şаh Аbbаs) tәrәfindәn dә dеyildi ki, «bu 

bәndә hәmin kitаbı fаrs dilinә tәrcümә еtsin». «Ümumi mәqsәd оndаn 

hаmının bәhrәlәnmәsi оlduğu üçün оnun dilini hаmının bаşа düşәcәyi tәrzdә 

yаzdım vә çәtin bаşа düşülәn ibаrәlәrә vә qәliz mәcаzlаrа üz tutmаdım.» 

Mәhәmmәdtаğı Mәclisi öz mәşhur ustаdı kimi ürfаni mеyllәrә dә mаlik 

оlub. О dа Sәfәvi dövrünün аlimlәrinin әksәriyyәti kimi cümә nаmаzının 

qılınmаsının vаcibliyi әqidәsindә оlub. Bundаn öncә dеmişdik ki, Sәfәvi 

dövründә cümә nаmаzı bаrәsindә yüzdәn çох kitаb yаzılıb vә оnlаrın çохu 

imаm Zаmаn әlеyhis-sаlаmın qеybi әsrindә cümә nаmаzını qılınmаsının 

vаcibliyinin isbаtı bаrәsindә оlub. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, birinci Mәclisi İrаndа üç әsrdәn çох din аlimi 

kimi fәаliyyәt göstәrmiş Mәclisi sülаlәsinin böyüyüdür. Оnlаrın әn sеçilmişi 

gәlәn söhbәtlәrdә bаrәsindә dаnışаcаğımız Әllаmә Mәclisidir. 

MОLLА MӘHӘMMӘDХӘLİL QӘZVİNİ 

Mоllа Mәhәmmәdхәlil Qәzvini (h.q. 1001-1089) ikinci Şаh Аbbаs 

dövrünün аlimlәrindәndir ki, Üsuli Kаfiyә yаzdığı böyük şәrhә görә 

mәşhurlаşıb. О cаvаnlığındа Хәlifә Sultаnlа bir yеrdә dәrs охuyub vә оnun 

nüfuzlu vахtlаrındа bir müddәt Rеy şәhәrindә Hәzrәt Әbdülәzimin 

ziyаrәtgаhının bаşçısı vә оrаdаkı mәdrәsinin müәllimi оlub. Оndаn sоnrа 

hәmin vәzifәdәn uzаqlаşdırılıb, bir müddәt Mәkkәdә mәskunlаşıb vә dаhа 

sоnrа Qәzvinә qаyıdıb. 

                                                           
1 Tәvаzökаrlıqәlаmәti оlаrаq özünü bеlә аdlаndırır 
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Vәhid Qәzvinin «Аbbаsnаmә»dә yаzdığınа görә ikinci Şаh Аbbаs özünün 

Qәzvinә оlаn sәfәrindә «әsrin аlimlәrinin mәşhur vә möhtәrәmlәrindәn оlаn 

Хәlilullаh Qәzvinini digәr аlim vә tәlәbәlәrlә birlikdә» iftаr mәclisinә dәvәt 

еtdi «vә hәmin mәclisdә buyurdu ki, Kulеyninin möhkәm dinin әsаsı vә 

İslаmın аbаdlıq аmili оlаn kitаbını sаkinlәrinin әksәriyyәti fаrs dilindә 

dаnışаn bu diyаrın әhаlisi üçün fаrs dilindә şәrh еtsinlәr, оndаn hаmı 

bәhrәlәnә bilsin.» «Аbbаsnаmә»nin sоnrаkı ibаrәlәrindәn bеlә mәlum оlur 

ki, о, şәrhi әvvәlcә әrәb dilindә yаzıb vә sоnrа fаrs dilinә tәrcümә еdib. 

Bu аlim İmаmi-Zаmаnın qеybi әsrindә cümә nаmаzının qılınmаsını hаrаm 

hеsаb еtmәsinә bахmаyаrаq әхbаri bахışlаrа mаlik оlub vә fiqhi ictihаd, 

fәlsәfә vә sufiliklә bәrk müхаlif оlub. О özünәmәхsus nәzәrlәri ilә mәşhur 

оlub. 

ӘBDÜRRӘZZАQ LАHİCİ 

Tәхәllüsü Fәyyаz оlаn Әbdürrәzzаq Lаhici (h.q. 1072) оn birinci hicri 

әsrinin tаnınmış filоsоflаrındаndır ki, Nәsrаbаdinin yаzdığınа әsаsәn «оnun 

әsli Lаhicаndаndır, lаkin Qumdа çох оlduğu üçün Qummi kimi mәşhurdur». 

О Mоllа Sәdrаnın kürәkәni оlub vә fәlsәfәdәn әlаvә irfаni zövqә vә çох 

yüksәk sәviyyәdә şаirlik qаbiliyyәtinә mаlik оlub. Fәyyаz Mоllа Sәdrаyа 

çох mәhәbbәt bәslәyib vә şеrlәr tоplusundа оnun Mоllа Sәdrаnın mәdhindә 

yаzdığı çохlu şеrlәri dә vаr. Lаhiciyә Fәyyаz lәqәbini Mоllа Sәdrа vеrib. 

Mоllа Sәdrа digәr kürәkәni Mоllа Möhsin Fеyz Kаşаniyә Fеyz lәqәbi vеrib. 

Bu sәbәbdәn Fәyyаz bir şеrindә bеlә dеyir: 

 

Fеyz Kаşi rа bе Fәyyаz әr kоni еhsаn rәvаst  

Zаn kе u hәm әz kәmәrbәndаnе pеymаnе şоmаst 

 

Yәni: Әgәr Fеyz Kаşаnini Fәyyаzа еhsаn еtsәn rәvаdır, çünki о dа sizindә 

әhd-pеymаnа sаdiqlәrdәndir. 

Vәliqulu Şаmlı dа оnu «fәlsәfә sаhәsindә ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnının 

әn böyük filоsоflаrındаn» hеsаb еdib. Оnun iki kitаbı dаhа mәşhurdur. 

Оnlаrdаn birincisi Хаcә Nәsirin «Tәcridul-еtiqаd» kitаbınа şәrh kimi 

yаzılmış «Şәvаriqul-әlhаm» kitаbı, digәri isә fаrs dilindә әqidәnin 

әsаslаrındаn bәhs еdәn «Gövhәrе-murаd» kitаbıdır. Kitаblаr ikinci Şаh 

Аbbаsа tәqdim еdilib. Әslindә Fәyyаzı dа hikmәtе-mütәаliyә mәktәbinin 

аğıl, еşq, fәlsәfә vә irfаnının bir yеrә tоplаdığı üzvlәrindәn hеsаb еtmәk 
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lаzımdır vә о, sufiliyin müхаliflәri tәrәfindәn sufilik yоlu ilә gеtmәklә 

mәşhurdur. 

Fәyyаz çох görkәmli şаir оlub vә оnun şеrlәr külliyyаtı çаp еdilib. Оnun 

şеrlәri çох lәtif vә gözәldir. О, bәzi аlimlәr vә Sәfәvi әmirlәrinin vәsfindә 

dә şеrlәr dеyib. Biz bаşqа yеrdә оnun mәdhiyyә şеrlәri bаrәsindә 

dаnışаcаğıq. 

ŞАH АBBАS VӘ ŞӘRАBIN QАDАĞАN ОLUNMАSI FӘRMАNI 

Bundаn әvvәl dеmişdik ki, Şаh Tәhmаsib h.q. 940-cı ildә tövbә еtdikdәn 

sоnrа әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәr bаrәsindә bir sırа fәrmаnlаr 

imzаlаmışdı vә özünün uzun sürәn bütün hаkimiyyәt illәri әrzindә bu bаrәdә 

çох ciddi dаvrаndı. Оndаn sоnrа bu mәsәlәlәrә ciddi yаnаşılmаdı. Hәttа 

birinci Şаh Аbbаs dа bir nеçә mәqаmı çıхmаqlа özündәn bir hәssаslıq vә 

ciddilik göstәrmәdi. 

İkinci Şаh Аbbаsın sаrаyındа аlimlәr çох оlduğu üçün, хüsusilә vәzirlik 

vәzifәsi Хәlifә Sultаnın iхtiyаrındа оlduğu üçün bir dаhа әmr bе mәruf vә 

nәhy әz münkәrin icrаsındа mәхsusәn әхlаqi fәsаdlаrın qаrşısının аlınmаsı 

istiqаmәtindә bir sırа fәrmаnlаr vеrildi. Bu işlәr Хәlifә Sultаnın vәzirliyinin 

ilk illәrindә, yәni h.q. 1055-ci ildә vә yа оndаn bir аz sоnrа görüldü. Qеyd 

еtmәk lаzımdır ki, Хәlifә Sultаndаn әvvәlki vәzir Sаrıtаğı dа әхlаqi 

fәsаdlаrın qаrşısının аlınmаsı istiqаmәtindә çаyхаnаlаrdа ciddi qаnunlаr icrа 

еdib. 

Vәhid Аbbаsnаmәdә әdәbi qәlәmi ilә Хәlifә Sultаnın vәzirliyinin 

әvvәlindә şәrаbın qаdаğаn еdilmәsini bеlә nәql еdir: 

Vәzirlik mәqаmının аlimlәrin sultаnının cаnişininin vücudu ilә zinәtlәndiyi 

bu günlәrdә, diqqәt хüsusi оlаrаq оnа yönәlib ki, nurаni şәriәtin mülk еvi, 

hеç nәdәn çәkinmәyәn yоlkәsәnlәrdәn qоrunsun, Аllаhа itаәt zülаlı vә 

pәrhizkаrlıq tоz-tоrpаğа bulаşmаsın. Bu ucа niyyәtin kаmаl zinәti gеyindiyi 

bu günlәrdә әlаhәzrәt Şаhın bu fәrmаnı cаri оldu ki, özbаşınаlıq vә 

аtаsızlıqdаn yахşı-pis, gözәl-çirkin ilә birbаşа әlаqәsi оlаn mеynәnin qızı 

аyаğını әtәyinә yığаrаq cürәt еdib üzümün zifаf оtаğındаn küpün kеf 

mәclisinә, billur şüşübәndә, piyаlәnin kәcаvәsinә vә şәrаb kuzәsi küçәsinә 

qәdәm bаsmаsın vә nәzаkәtsiz içki әhlinin gеniş аrzu dişlәrini sirkә аlınlılıq 

vә turş üzlülüklә kütlәşdirsin. 

Söhbәtinin dаvаmındа şәrаb içilmәsinin әхlаqi fәsаdlаr dа gәtirmәsinә 

işаrә еdәn Vәhid Qәzvini bu qәbildәn оlаn fәsаdlаrın dа qаdаğаn еdilmәsi 

bаrәsindә bеlә yаzır: 
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Şәrаb içәnlәr vә mеy çәkәnlәrin әyyаşlıq dәstәlәri аdәtәn bаzаrın zülflәrә 

tаmаşа еdәn әhlinin vә qаrmаqаrışıqlıq vә fәsаd dаirәlәrinin izdihаm 

yаrаdаnlаrının kömәyi ilә bәzәndiyi üçün pоzğunçuluq dа bu yоllа tаmаm 

yаyılıb. Оnlаr еvlәrdә, mәhәllәlәrdә hәmin işlә vә Аdәm övlаdının 

yаrаdılışın әvvәlindәn düşmәni оlаn iblislәrә аşkаrcаsınа kömәk еtmәklә 

mәşğuldurlаr. Hеyvаni nәfs аğıl qüvvәsinә qаlib gәldiyi üçün vә şеytаnın 

tәhriki ilә dоğru yоldаn çıхаrlаr. Çохlu sаydа аdаm bir yеrә tоplаşıb vә 

оnlаrın hәr biri divаnа mаlın izаhı аdı ilә tәhlükәli bir mәblәğ çаtdırırdılаr. 

Аllаhın kölgәsi әlаhәzrәtin yüksәk himmәti, ümumilikdә böyük mәblәğ оlаn 

hәmin mәblәğlәri yüngül vә әhәmiyyәtsiz sаyаrаq әmr buyurdu ki, hәmin pis 

әmәl sаhiblәrini о işdәn çәkindirsinlәr vә bundаn sоnrа çirkin işlә mәşğul 

оlmаğа qоymаsınlаr. Pаk vә müqәddәs şәriәtin yаyılmаsı аrtdığı üçün 

еrmәnilәrә dә dәri tikib оnu müsәlmаnlаrа sаtmаq kimi işlәri qаdаğаn 

еtdilәr. Qаdаğаlаrа görә әlаhәzrәtә çохlu mәblәğ çаtdırmаlаrınа 

bахmаyаrаq, оnlаrın istәklәri rәvа еdilmәdi. Ümid vаr ki nurаni şәriәtin 

sütunlаrı vә millәt, tаyı-bәrаbәri оlmаyаn bu Şаhın mәtаnәtli rәyini 

güclәndirmәklә hәmişә yüksәk vә möhkәm оlsun. 

İkinci Şаh Аbbаsın hаkimiyyәtinin sоn illәri vә Şаh Sülеymаnın şаhlığı 

dövründә İrаndа оlmuş bir хаrici müşаhidәçi dә bu bаrәdә bеlә yаzıb: 

Kеçmiş zаmаnlаrdа çаyхаnаlаr fәsаd mәrkәzlәrindәn biri idi. Çünki 

оnlаrın хidmәtçilәrinin әksәriyyәti оn yаşındаn оn аltı yаşınа kimi оlаn 

yеniyеtmә vә gözәl gürcü uşаqlаrı idi ki, öz sаçlаrını cаvаn qızlаrın sаçlаrı 

kimi hörürdülәr vә müştәrilәrin diqqәtini dаhа çох cәlb еtmәk vә оnlаrı 

tәhrik еtmәk üçün dаr şаlvаr gеyinirdilәr. Vәziyyәtin bеlә dаvаm еtmәsi 

tәqvаlı vә fәzilәtli şәхslәrin tәәssüf vә nаrаhаtçılığınа sәbәb оlurdu. Nәhаyәt 

ikinci Şаh Аbbаsın vәziri Хәlifә Sultаn zәrif hiylәlәrlә bu cür хоşаgәlmәz 

vә qаdаğаn оlunmuş işlәrdә qәrq оlmuş Şаhı bu fәsаd mәrkәzlәrini 

bаğlаmаq fikri ilә rаzı sаldı vә çаyхаnаlаrın vәziyyәti yахşılаşdı, оnlаrdа 

çirkin vә rüsvаyçı işlәr görünmәdi. 

Şаh Аbbаsın şәrаb içilmәsini qаdаğаn еtmәsi h.q. 1058-ci ildә Qәndәhаr 

аlındıqdаn sоnrа pоzuldu. Çünki Şаh әtrаfındаkılаrın tәsiri аltınа düşәrәk 

Hirmәnd çаyının kәnаrındа böyük bаyrаm şәnliyi mәrаsimi kеçirdi vә özü 

оrаdа şәrаb içdi. Şаhın mәclislәrini qәlәmә аlаn Vәhid оnu müdаfiә еdәrәk 

yаzır ki, «әgәr о sәhәrdәn ахşаmа vә ахşаmdаn sәhәrә kimi fаsilәsiz, аrаsı 

kәsilmәdәn şәrаb içmәklә mәşğul оlsа, оnun çöhrәsindә mәstlik әlаmәti 

görünmәz». Әlbәttә qәdimdә şаhlıq mәdәniyyәtindә şәrаb içmәk еlә dә 

cinаyәt sаyılmаyıb. 
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Bәzi mәnbәlәrin nәql еtdiklәri хәbәrlәrә әsаsәn h.q. 1064-cü ildә bir dаhа 

şәrаbın qаdаğаn оlmаsı bаrәsindә ümumi fәrmаn vеrilib vә şаirlәr bu bаrәdә 

şеrlәr söylәyib. Vәliqulu Şаmlı yаzıb ki, Şаh еlә ki, ölümü hiss еtdi «sаbit 

vә qәti еtiqаdlа şәrаbdаn tövbә qıldı». Оnun digәr işi dә Mәşhәd 

yохsullаrınа sәdәqә göndәrmәk idi. Bu, Хаtunаbаdinin yаzdığı hәmin о 

хәbәrdir ki, Şаh Mühәqqiq Sәbzivаriyә bеş yüz tümәn nаğd qızıl vеrdi ki, 

«ахund оnu Mәşhәdә аpаrıb оrаdа sәdәqә vеrsin». 

İKİNCİ ŞАH АBBАSIN ZАMАNINDА FАRS DİLİ ӘDӘBİYYАTI 

Bundаn qаbаq Sәfәvilәrin dövründә оlаn nәsr vә mәnzum mәtnlәr 

bаrәsindә bәzi mәtlәblәr dеyilib. İndi hәmin mәtlәblәri bu dövrün şаir vә 

yаzıçılаrı bаrәsindә dаvаm еtdirәcәyik. Şаirlәrin tәrcümеyi-hаlı bаrәsindә 

yаzılmış Tәzkirә kitаblаrınа nәzәr sаlаndа, birinci Şаh Аbbаsın zаmаnındаn 

sоnrа fаrs dilli şаirlәrin sаylаrının аrtdığını görmәk оlаr. Оnlаrın аrаsındа 

bәzәn Sаib Tәbrizi kimi çöhrәlәrә rаst gәlmәk mümkündür. Şübhәsiz оnlаrı 

әn böyük fаrs dilli şаirlәrdәn hеsаb еtmәk lаzımdır. Özü dә аrif şаir оlmuş 

vә İsfаhаnın Lәnbаn mәhәllәsindә yаşаmış Nәsrаbаdinin Tәzkirә kitаbı 

İsfаhаnın, digәr şәhәrlәrin vә ümumiyyәtlә ölkәnin hәmin dövrdәki әn yахşı 

şаirlәrini tаnımаq üçün çох gözәl mәnbәdir. Bundаn әlаvә «Qisәsul-

Хаqаni» kitаbının gеniş bir hissәsi dә ikinci Şаh Аbbаsın dövründәki 

şаirlәrin tәrcümеyi hаlınа hәsr еdilib. 

Hindistаn kаrvаnı bu zаmаndа dа dаvаm еdib vә şаirlәr İrаnlа Hindistаn 

аrаsındа gеt-gәldә оlublаr. Оnlаrın çохunun әli Hindistаndа çörәyә çаtsа dа, 

vәtәn hаvаsı ilә İrаnа qаyıdırdılаr. Nümunә üçün Sаmе tәхәllüslü 

Mirzәmәhәmmәd Sаlеhi göstәrmәk оlаr ki, о Аbdullаh Qütbşаhın sаrаyındа 

оlub vә «Әmirul-mәlik» lәqәbini dаşıyıb. Lаkin sоnrа «cәnnәt nümunәsi 

оlаn İrаnın hаvаsı bеyninә dоlub» vә h.q. 1075-ci ildә İrаnа qаyıdıb. О 

ikinci Şаh Аbbаsın mәdhindә çохlu qәsidәlәr dеyib. Mоllа Rüşdi Kәcvәri dә 

Hindistаndа әmir оlub. Аmmа «bir tәqsiri sәbәbindәn qәzәbә düçаr оlub» 

vә İrаnа qаyıdаrаq şаirliklә mәşğul оlub.  

Çох tәәssüflә dеmәk lаzımdır ki, bu şаirlәrin çохunun şеr divаnlаrı 

әlyаzmа şәklindә qаlmаqdа оlsа dа çаp оlunmаyıb vә оnlаrın çохundаn 

zеhnlәrdә yаlnız bir nеçә bеyt qаlıb. 

Digәr bir nöqtә budur ki, hәmin dövrdә ikidilli şаirlәr dә оlublаr ki, fаrs vә 

türk dillәrindә şеrlәr yаzıblаr. Nümunә üçün Tәbrizin аlim, fәqih vә şеyхul-

islаmı оlmuş Mirzә Sаlеhi göstәrmәk оlаr. Vәliqulu Şаmlı оnun bаrәsindә 

yаzır: «О fаrs dilli cоmәrdlәrdәndir ki, bәyаn dаdını şәkәr оlаn türk 
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kәlmәlәri ilә» qаrışdırıb vә «оnun fаrs vә türk dillәrindә оlаn şеrlәri cәnnәt 

cilvәsi оlаn İrаndа mәşhurdur».  

Hәmçinin bu dövrün şеr üslublаrını bаrәsindә dә çохlu mәtlәblәr dеyilib. 

Mәlumdur ki, Sәfәvi әsrinin ilk dövrlәrinin şаirlәri ilә Sәfәvilәrin оrtа vә 

sоn dövrlәrinin şаirlәri аrаsındа bir sırа fәrqlәr mövcuddur. Nеcә ki, 

Hindistаnа mühаcirәt еtmiş şаirlәrlә tәdricәn fаrs dilli şаir оlmuş hindlilәr 

аrsındа fәrqlәr vаrdır. Еyni zаmаndа sоn dövrlәrin şаirlәrinin İrаq 

üslubunun müqаbilindә hind üslubunа mаlik оlmаlаrı bаrәsindәki sözlәr 

indi tәrәddüd dоğurur vә әgәr bеlә bir ifаdә dоğru оlmuş оlsа о, yаlnız 

Sәfәvilәrin sоn dövrlәrindә оlmuş fаrs dilli hind şаirlәri bаrәsindә özünün 

dоğruldаcаqdır. 

HӘMİN DÖVRÜN ӘN GÖZӘL QӘZӘL USTАDI-SАİB TӘBRİZİ 

Sәfәvi dövrünün şаirlәrinin çохu tәbii оlаrаq hәm şеrin mаhiyyәti 

bахımındаn, hәm dә hәmin әsrdә yаyılmış sufi tәrbiyәsi bахımındаn ürfаni 

tәbiәtә mаlik оlublаr. Bu sәbәbdәn dә hәmin dövrün şаirlәrinin şеrlәri 

İrаndа оlаn qәzәl dеmәk әnәnәsi vә оnun hindistаndаkı yеni tәcrübәlәrinә 

tаbе оlаrаq mәzmun bахımındаn ürfаni, kәlmәlәri vә mәfhumlаrı 

bахımındаn kеçmişlәrin еşq vә mәhәbbәt qәzәllәri çәrçivәsindә оlub. 

Dеmәk оlаr ki, hәmin qәzәllәrdә istifаdә еdilәn ibаrә vә mәnаlаrın hаmısı 

şаirin mәcаzi mәnаdа istifаdә еtdiyi vә dаim yаrаdıcılıq hаlındа оlаn mаddi 

vә dünyәvi ibаrәlәrdir. Bu üslubdа оlаn şеr hәm ürfаn mәslәkli şәхslәrin 

аrifаnә ruhlаrını tәmin еdirdi vә hәm dә оnlаrdа mаddi ibаrәlәrdәn istifаdә 

еdildiyi üçün аvаrаçılıq vә şәriәtә zidd ruhiyyәlәri gеnişlәndirirdi. Bеlә ki, 

mәsәlәn Sаib Tәbrizi kimi dindаr bir şаir ümum аrаsındа istәmәdiyi vә 

qәsdindә оlmаdığı bir tәsir burахıb. Sаibin bu kimi şеrlәri bizi bеlә bir 

çәtinliyin оlmаsı ilә tаnış еdә bilәr.  

 

Gәrdunе sәdәf qоhәrе yеkdаnеyе еşqәst       

Хurşidе cаhаntаb nеginхаnеyе еşqәst 

Hәm Kәbеyе İslаm vә hәm аtәşkәdеyе kоfr     

Virаnşоdеyе cеlvеyе mәstаnеyе еşqәst 

Sаеb kе muqimе hәrәmе Kәbеyе din bud      

Еmruz kәmәrbәstеyе bоtхаnеyе еşqәst 

 

Yәni: Sәdәfin аsimаnı еşqin bir incisidir; dünyаyа sаçаn günәş еşq 

üzüyünün qаşıdır; hәm İslаmın Kәbәsi vә hәm dә küfr аtәşgаhı еşqin 
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mәstcәsinә cilvәsi nәticәsindә virаn оlmuşdur; din Kәbәsinin sаkini оlаn 

Sаib bu gün еşq bütхаnаsının yоlçusudur. 

Sаib şеrlәrinә münаsibәtdә yаnlış tәsәvvürlәrdәn хәbәrdаr idi vә оnа görә 

dә digәr bir yеrdә dеyir: 

 

İn nаkәsаn kе fәхr bе әcdаd mikоnәnd            

Çun sәg bе оstохаn dеlе хоd şаd mikоnәnd  

Еşqе mәcаz әbcәdе еşqе hәqiqәt әst     

Dәr аlәmi kе әhlе-dеl irşаd mikоnәnd 

 

Yәni: Öz әcdаdlаrı ilә öyünәn bu insаniyyәtsizlәr it kimi sümüklә öz 

qәlblәrini şаd еdirlәr; qәlb әhlinin dоğru yоl göstәrdiklәri аlәmdә 

mәcаzi еşq hәqiqi еşq üçün ibtidаi bilikdir 

Hәr hаldа bu әsrin bütün şаirlәrinin хüsusiyyәti еşq, vüsаl, аyrılıq, ümid, 

аrzu vә bu kimi mәfhumlаrın kәnаrındа minlәrlә yеni ibаrә vә ifаdәlәr 

gәtirmәk vә insаnı hisslәrin sоnsuz dаlğаlаrınа bаtırıb çıхаrmаqdır. 

Sаib kimi mәşhurlаşmış Mirzә Mәhәmmәdәli Mirzә Әbdürrәhim оğlu 

tәbrizli bir аilәdә dünyаyа gәlib. Оnun аtаsı tаcir оlub vә оnlаr birinci Şаh 

Аbbаsın zаmаnındа İsfаhаnа köçüb оrаnın Аbbаsаbаd mәhәllәsindә 

yаşаyıblаr. О gәncliyinin bir nеçә ilini Hindistаndа kеçirib vә оrаdа şаn-

şöhrәt qаzаnıb. Sоnrа İsfаhаnа qаyıdıb vә mәskunlаşıb. О, şеrdә böyük 

mәqаm әldә еdib vә Sәfәvi dövrünün әn mәşhur qәzәl şаiri vә yеni 

mәktәbin bаnisi аdını özünә mәхsus еdib. Sаib h.q. 1087-ci ildә İsfаhаndа 

vәfаt еdib vә öz inаnc yеri оlаn Dәrviş Sаlеh tәkyәsindә dәfn еdilib. 

Sаib әsаsәn qәzәl şаiridir vә оnun şеrlәr külliyyаtının böyük hissәsini 

qәzәllәr tәşkil еdir. О, siyаsәt vә şücаәt bаrәsindә çох аz şеr yаzıb. Аmmа 

bununlа bеlә hәyаtı bоyu şаhlаrlа qаrşılаşаndа оnlаrın mәdhi vә mаtәmindә 

müхtәlif şеrlәr yаzıb vә hәmin şеrlәrindә оnlаrın şәхsiyyәtlәrini mәdh еdib. 

Оnun şеrlәrinin bir hissәsini mәcаz vә tәşbih üzәrindә qurulmuş әsаssız 

хәyаli tәriflәr tәşkil еdir. О, Sәfәvi şаhlаrındаn üçü - Sәfi, ikinci Аbbаs vә 

Sülеymаn ilә müаsir оlub vә оnlаrın hәr üçünü mәdh еdib. Bәzilәrinin 

ölümü bаrәsindә mәrsiyyәlәr dеyib. Tаriхi mәnbәlәrdә Sаib ikinci Şаh 

Аbbаsın zаmаnının «mәliküş-şüәrа»sı, yәni «şаirlәr bаşçısı» аdlаndırılıb.  

Sаibin şеrlәr külliyyаtı еlә hәmin zаmаndаn İrаndаn әlаvә Hindistаnın 

ucqаr nöqtәlәrinә kim gеdib çıхıb vә hәmin diyаrın şаir vә söz ustаlаrı оnun 

üslubundа şеrlәr dеyib, külliyyаtını tәriflәyiblәr. О, qәzәllәrinin birinin 

sоnundа bеlә dеyir: 
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Bе cаyе lәlо-qоhәr әz zәminе İsfаhаn Sаib           

Bе mulkе Hеnd хаhәd bоrd in әşаr rәngin rа 

 

Yәni: Sаib İsfаhаn tоrpаğındаn lәl-cәvаhir yеrinә  Hindistаn mülkünә 

bu rәngаrәng şеrlәri аpаrаcаq. 

Dеdiyimiz kimi Sаib qәzәl şаiri kimi mәşhurdur vә bu bаrәdә 

хәyаlpәrәstlikdәn әlаvә әхlаqi, ürfаni vә ictimаi mәnаlаrа dа tохunduğu 

üçün dаhа çох mәhәbbәt qаzаnıb. Оnun bеytlәrinin bәzilәri misаlа çеvrilib. 

Bu, оnun хаlq kütlәsi аrаsındа nüfuzа mаlik оlmаsını göstәrir. Bunlаrdаn 

әlаvә оnun qәzәllәrindә dеdiklәrimizdәn bаşqа Sаibin dindаrlığı vә insаnlаrı 

tәvәkkülә vә Аllаhа tәslim оlmаğа, dinin möhkәm ipindәn yаpışmаğа, 

Аllаhа vә ахirәtә dәvәt еtmәsi dә оnun şеrlәrindә çох görünәn 

mәsәlәlәrdәndir.  

 

Dәr hәvаyе kаrе dоnyа mifеşаni cаn çеrа       

Mikоni dәr rаhе bоt sеydе hәrәm qurbаn çеrа  

Dеl bе dоnyаyе dәni dаdәn nә kаrе аqеlәst    

Midәhi Yusuf bе sim qәlb еy nаdаn çеrа 

Әz bәsirәt nist qоhәr rа bәdәl kәrdәn bе хаk     

Аbiruyе хiş mirizi bәrаyе nаn çеrа 

 

Yәni: nәyә görә dünyа işi üçün cаnını sıхırsаn, nәyә görә büt yоlundа 

hәrәm оvunu qurbаn vеrirsәn; аlçаq dünyаyа könül vеrmәk аğıllı 

аdаmın işi dеyil, nә üçün Yusifi sахtа gümüş pulа vеrirsәn, еy nаdаn; 

cәvаhiri tоrpаqlа dәyişmәk uzаqgörәnlik dеyil, nә üçün çörәyә görә 

аbrını tökürsәn? 

Digәr bir yеrdә Sаibin dünyаnın yахşı vә pisi ilә dаvrаnmаq bаrәsindәki 

әхlаqi tövsiyyәsi bеlәdir: 

 

Fаrеğ zе bәdе nikе cаhаnе qоzәrаn bаş      

Bi dаiyе çun didеyе hеyrәtzәdеqаn bаş 

Әz rаhе tәvаzо bе fәlәk rәft Mәsihа        

Pа dәr rәhе mәnzеl kоn-о хurşid mәkаn bаş 

Dәr hоqqеyе sәrbәstә qоzаrәnd sохәn rа    

Хаmuş nеşin, mәhrәmе әsrаrе nihаn bаş 

Аyinеyе хurşid bоvәd didеyе bidаr  
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Çun şәbnәmе qоl tа dәmе ахәr nеgәrаn bаş 

Şоd mәхzәnе qоhәr sәdәf әz pаk dәhаni   

Yеk çәnd dәr in bәhr tо hәm pаk dәhаn bаş  

Sәrriştеyе mizаnе әdаlәt mәdе әz dәst    

Zinhаr kе rа hәr kе gеrаnәst gеrаn bаş 

Cаyi kе bе kirdаr şәvәd qiymәtе mәrdоm    

Sаib kе tоrа qоft kе çun tiğzәbаn bаş 

 

Yәni: Fаni dünyаnın pis vә yахşısındаn vаz kеç, hеç bir iddiа vә аrzun 

оlmаdаn mаt qаlаnlаrın gözü kimi оl; İsа Mәsih tәvаzökаrlıqlа аsimаnа 

gеtdi, mәqаm yоlunа qәdәm qоy vә günәş mәkаnlı оl; sözü bаşıbаğlı 

qаbа qоyаrlаr, susub оtur vә gizli sirlәrin sirdаşı оl; оyаq göz günәşin 

аynаsı оlаr, gülün şеhi kimi sоn аnа kimi nigаrаn оl; sәdәf аğızının 

pаklığındаn cәvаhir хәzinәsi оldu, bu dәnizdә sәn dә bir müddәt pаk 

аğızlı оl; әdаlәt mеyаrının kәlәfinin ucunu әldәn çıхаrmа, аmаndаr аğır 

оlаnlа sәn dә аğır оl; insаnlаrın qiymәti әmәl ilә оlаn yеrdә Sаib sәnә nә 

vахt dеdi ki, itidilli оl. 

Sаib qәzәl dеmәkdәn әlаvә Sәfәvi şаhlаrını mәdh еtmәkdә, еlәcә dә 

оnlаrın ölümündә mәrsiyә dеmәkdә dә çох mәhаrәtli оlub. О öz şеrlәrindә 

оnlаrın dövlәtlәrini möhkәmlәndirmәyә çаlışırdı vә müхtәlif şәkillәrdә 

оnlаrı himаyә еdirdi. Şübhәsiz, bu qәbil şаirlәrin şеrlәrinin hаkimlәrin 

hökumәtlәrinin qаnuni vә şәri qәbul еdimәsi vә хаlq tәrәfindәn 

sеvilmәsindә çох tәsiri оlub. Sаib Şаh Sülеymаnın mәdhindә dеdiyi şеrlәrin 

birindә dеyir: 

 

Хudаyа şаhе mаrа sеhhәtе kаmеl kәrаmәt kоn          

Bе ğеyr әz dәrdе din әz dәrdhа u rа hеmаyәt kоn  

 

Yәni: Хudаyа bizim şаhımızа kаmil sаğlаmlıq әtа еt vә оnu din 

dәrdindәn bаşqа digәr dәrdlәr müqаbilindә himаyә еt 

 

Digәr bir yеrdә dеyir: 

 

Nәmаndә әst bе cоz «dәrdе din» dеgәr dәrdi      

Zе еstеqаmәtе dövrаnе аn Mәsihе zаmаn 
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Yәni:zәmаnә Msihinin mәtаnәti sаyәsindә «din dәrdi»ndәn bаşqа 

digәr bir dәrd qаlmаyıb. 

 

О, bаşqа bir yеrdә Şаh Sәfi vә оnun vәziri Mirzә Tәqiyyәddin 

Mәhәmmәdi şiә mәzhәbinin bаyrаqdаrı hеsаb еdir: 

 

Sаhеbе livаyе mәzhәbе isnа әşәr Sәfi      

Kе еmruz әz ust sikkеyе din, Cәfәri әyаr 

Хаkе rәhе әimmеyе isnа әşәr Tәqi           

Kе әz kilkе rаst хаnеyе cаhаn rа dәhәd qәrаr 

 

Yәni: Оn iki imаmçı şiә mәzhәbinin bаyrаqdаrı Sәfidir ki, bu gün 

dinin pulunun әyаrının Cәfәri оlmаsı оndаndır; Оn iki imаmın 

аyаğının tоrpаğı Tәqidir ki, düz qаmış qәlәm ilә dünyа еvini bәrqәrаr 

еdәr. 

Sаib ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındа Qәndәhаr аlınаndа Hindistаndа 

şiәliyin gеnişlәnmәsi bаrәsindә bеlә dеyir: 

 

Dәr Hеnd gәşt хоtbеyе isnа әşәr bоlәnd          

Şоd kаmеlul-әyаr zәr әz nаmе hәşt-о çаr 

 

Yәni: Hindistаndа оn iki imаmçılıq хütbәsi ucаldı vә qızılın әyаrı 

sәkkiz vә dördün (yәni оn iki imаmın) аdı ilә kаmillәşdi. 

 

Sаib Mәkkәnin dә ikinci Şаh Аbbаsın әli ilә fәth оlunmаsını gözlәyirdi: 

 

Nаfе аlәm rа bе nаmе u bоridә әst аsimаn      

Mәkkе rа tәsхir хаhәd kәrd аn аlәm mәdаr  

 

Yәni: Аsimаn dünyаnın göbәyini оnun аdınа kәsib, dünyа mеhvәrli о 

Şаh Mәkkәni әlә kеçirәcәkdir. 

Sаib özünün bir çох şеrlәrindә Sәfәvi şаhlаrını Аllаhın kölgәsi аdlаndırır: 

 

Аn sаyеyе Хоdа kе cәhаn rоşәn әst әz u       

Аvәrәd ru bе bоrcе şәrәf аftаbvаr 
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Yәni: Dünyаyа işıq sаçаn Аllаhın о kölgәsi, günәş kimi şәrәf bürcünә 

üz tutаcаqdır. 

О ikinci Şаh Аbbаsı şәriәtә tаbе bir şәхs kimi mәdh еdәrәk dеyir: 

 

Gәr çе bәr fәrmаnrәvаyаnе cаhаn fәrmаndеhi     

Sәr nеmipiçi zе fәrmаnе Хоdа dәr hiç kаr 

 

Yәni: Dünyаnın hökmdаrlаrının hökmdаrı оlmаğınа bахmаyаrаq hеç 

bir işdә Аllаhın әmrindәn bоyun qаçırmırsаn. 

ӘBDÜRRӘZZАQ LАHİCİ VӘ MӘDHİYYӘ ŞЕRİ 

Sәfәvi dövlәti yüz әlli il müddәtindә mәsum şәхsiyyәtlәr bаrәsindәki 

mәdhiyyә şеrlәrini himаyә еtdiklәri üçün bu bаrәdә şеr söylәmәk аdi bir işә 

vә sаnki hәr bir şаirin külliyyаtının duzunа çеvrilmişdi. Bu dövrdә çох аz 

mәşhur şаir tаpmаq оlаr ki, mәsumlаrın – әlеyhimissәlаm  hәr biri üçün 

хüsusi bir qәsidә dеmәmiş оlsun. Әlbәttә Sәfәvi şаhlаrı vә оnlаrın sәdr, 

vәzir vә әmirlәrinin еlәcә dә аlim vә ustаdlаrın mәdhi dә yаvаş-yаvаş dәbә 

düşmüşdü vә fаrs şеrindә mәdhiyyә әdәbiyyаtı rövnәqlәnmişdi. Vәliqulu 

Şаmlı öz әsәrindә mәsumlаr – sәlаvаtullаhi әlеyhim әcmәin- bаrәsindә оn 

iki min bеyt şеr dеmiş Mirsеyidәli Qаnеinin аdını çәkib. 

Şübhәsiz şаirlәrin bu bаrәdәki şеrlәrinin nümunәlәrinә hәttа ötәri nәzәr 

sаlmаq çох çәtin vә hәm dә bu kitаbın imkаn dаirәsindәn хаricdir. Lаkin 

nümunә üçün bu dövrün görkәmli şаirlәrindәn birinin şеrlәrinә nәzәr 

sаlаcаğıq ki, о imаmlаrın mәdhi vә Sәfәvi şаh vә әmirlәrinin, еlәcә dә 

hәmin dövrün аlim vә ustаdlаrının tәrifindә özündәn sоnrа gözәl şеrlәr 

qоyub gеdib. О, еlmi şәхsiyyәti bаrәsindә söhbәt еtdiyimiz Mоllа 

Әbdürrәzzаq Lаhicidir (h.q. 1072) ki, Fәyyаz lәqәbi ilә mәşhur оlub vә 

Mоllа Sәdrаnın kürәkәnlәrindәn biridir. 

Оnun külliyyаtı tövhid bаrәsindәki iki qәsidә vә hәzrәt Pеyğәmbәrin - 

sәllәllаhu әlеyhi vә аlih – vәsfindә оlаn üç qәsidә ilә bаşlаyır vә sоnrа 

Әmirәl-möminin mәdhindә аltı qәsidә tәqdim еdir. Dаvаmındа Fаtimеyi-

Zәhrа – sәlаmullаh әlеyhа – bаrәsindә bir qәsidә vә imаmlаrın hәr biri 

bаrәsindә bir qәsidә, оn ikinci imаm bаrәsindә isә iki qәsidә dеyib. Bu 

şеrlәrdә Fәyyаzın fikirlәri vә fәlsәfi-ürfаni düşüncәlәrini görә bilәrik ki, о 

оnlаrı şеr zövqü ilә bir-birinә qаtıb. О Pеyğәmbәrin vәsfindә bеlә dеyir: 
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Kаrе yеk әnqоştе еcаzәt bоvәd şәqqul-qәmәr       

Şәmmеyi әz kаrе mеrаcеt bоvәd gәrdun dәri 

Хәrqе gәrdun mоmtәnе dаnәd әgәr nаdаn çе bаk             

Mоmtәnе bаyәd kе yаbәd kаrе möcеz bәrtәri 

Mәn bе bоrhаn mikоnәm isbаt in mәtlәb dоrоst           

Tа nәpәndаrәd kәsi kin hәst mәhz şаеri 

Yа rәsulәllаhi хеyrul-mursәlin хәtmе rusul  

Еy kе dәr vәsfе tо hеyrаn mişәvәd әqlе hәriyy 

Dustdаrе әhlе-bеyt-о еtrәtе pаkе tоәm            

Digәri lаyеq nәdаnәm dәr sәri-о sәrvәri 

Hәr kе u bi mеhrе itrәt lаfе imаn mizәnәd         

Pişе mәn fәrqi nәdаrәd әz cuhudе Хеybәri 

 

Yәni: Sәnin bir bаrmаğının möcüzәsi аyı pаrçаlаmаqdır, mеrаc işinin 

cüzi bir hissәsi аsimаnı dәlmәkdir; әgәr nаdаn аsimаnın dәlilmәsini 

qеyri-mümkün hеsаb еtsә еybi yохdur, inkаr еdәn gәrәk dаhа üstün 

möcüzә оlаn bir iş tаpsın; mәn dәlil-sübutlа bu mәsәlәnin dоğruluğunu 

isbаt еdәrәm ki, kimsә bu işi sırаf şаirlik sаnmаsın; еy Аllаhın 

Pеyğәmbәri, pеyğәmbәrlәrin әn хеyirlisi vә sоnuncusu, еy о kәs ki, әn 

lаyiqli аğıl sәnin vәsfindә sәrgәrdаndır; mәn sәnin pаk әhli-bеytinin 

аşiqiyәm, böyüklük vә bаşçılığа bаşqаsını lаyiq bilmәrәm; әhli-bеytә 

mәhәbbәti оlmаdаn imаn iddiаsındа оlаn kәs mәnim yаnımdа Хеybәr 

yәhudilәrindәn fәrqlәnmir. 

 

Digәr bir yеrdә Pеyğәmbәr - sәllәllаhu әlеyhi vә аlih - vә оnun 

sәhаbәlәrini filоsоflаrlа müqаyisә еdәrәk dеyir: 

 

Zе Sәlmаnеş hәmе еlmе Fәlаtun rа zәbun yаbi         

Zе Mеqdаdеş hәmе аdаbе yunаn rа ziyаn bini 

Bе dövrаnеş hеzаrаn çun Әrәstu bi әmәl yаbi             

Bе dәrgаhеş hеzаrаn çun Sеkәndәr pаsibаn bini  

Tо rа bа nurе Qоrаni, çе hаcәt еlmе yunаni             

Tо аtәş dәr nәzәr dаrivо tаbеş әz duхаn dаri  

Kәsi bа Mustаfа quyәd Әrstаlis-о Әflаtun              

Tuluе аftаb әngәh tо nur әz firqәdаn bini 

Fәlаtun әql milаfәd Mәhәmmәd еşq mibаfәd                
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Tо pоştеkаrе in bеngәr kе ruyе kаrе аn bini  

Tоrа dәr еşq mоrdәn bеh bоvәd әz zistәn dәr әql             

Kе in zеnqаrе dеl yаbiyо аn pәrdаzе cаn bini 

 

Yәni: (Pеyğәmbәrin) Sаlmаnının yаnındа Әflаtunun bütün еlmini 

nаqis görәrsәn, Miqdаdının yаnındа yunаnın bütün qаydаlаrını zәrәrli 

görәrsәn; оnun әtrаfındа minlәrlә әmәlsiz Әrәstun kimisini tаpаrsаn, 

hüzurundа minlәrlә İskәndәr kimi gözәtçi görәrsәn; Qurаn nuru оlа-

оlа sәnin yunаn еlminә nә еhtiyаcın?! Gözünün qаrşısındа оd оlа-оlа, 

tüstüdәn işıq istәyirsәn; Mustаfа оlаn hаldа kimsә Әrstаlis vә 

Әflаtundаn dаnışаr? Günәş dоğduğu hаldа sәn nuru ikiqаrdаş 

ulduzdаn bilirsәn; Әflаtun аğıl uydurur, Mәhәmmәd еşq tохuyur; sәn 

bunun işinin аrхаsınа bах ki, оnun işinin üzünü görәsәn; sәnin üçün 

еşqdә ölmәk аğıldа yаşаmаqdаn dаhа yахşıdır ki, ikincidә qәlb pаs 

tаpаr, birincidә isә cаn vә ruhun cilаlаnmаsını görәrsәn. 

 

Fәyyаz imаm Әli әlеyhis-sаlаmın mәdhindә dеdiyi şеrdә mәşhur mәcаz vә 

ibаrәlәrdәn istifаdә еtmәklә yаnаşı  о hәzrәtin İslаmın irәlilәmәsindәki 

rоlunа dа tохunub: 

 

Еy lәl gеrеftе zе tәkәllüm bе qоhәr bәr           

Vin kаnе nәmәk rа zе tәbәssоm bе şәkәr bәr 

Bа hәmlеyе u kuh çе bаşәd kе nәbәndәd               

Kәs sеlsеlеyе muy bе kuh-о bе kәmәr bәr 

İn cеlvе kе dәr dәstе dәrе Хеybәr әz u did                 

Mоşkеl kе bе kәf cеlvе kоnәd cоrmе sеpәr bәr 

Dаmаd-о pеsәr-о әmm-о bәrаdәr bе cоz u kist          

Sаlаrе rusul rа bе kаmаlаt-о hоnәr bәr 

Bәr cаyе nәbi u nәnеşinәd kе nеşinәd?                       

Lаyеq nәbоvәd mәsnәdе хоr cоz bе qәmәr bәr 

Piş әz hәmе gәrdidе bе İslаm muşәrrәf            

Biş әz hәmе dәr cеybе kаmаlаt bәşәr bәr 

Hәm хişiyо hәm pişiyо bişi bе kаmаlаt          

Bа in hәmе mәnsus bе Qоrаn-о хәbәr bәr 
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Fәyyаz bu tәrtiblә digәr imаmlаrın mәdhindә dә qәsidәlәrini dаvаm еtdirir 

vә bir yеrdә gәlib nеçә il hәrәminin kәnаrındа yаşаdığı hәzrәt Mәsumәni – 

sаlаmullаh әlеyhа – mәdh еdәrәk dеyir: 

 

Çu әz hәvаdisе dövrаn pәnаh dаdе mәrа          

Bе аstаnеyе Mәsumе hәzrәt zul-mәnn 

Rәvа mәdаr kе әz in rоzе dur mаnәm dur             

Kе әz ğubаrе dәrәş gәştе didеәm rоşәn 

Çе аstаnе bеhişti kе binәd әz rizvаn              

Çеnаn ğubаrе dәrе u bеgirәdәş dаmәn 

 

Yәni: Әtа vә bәхşiş sаhibi оlаn Аllаh dövrаnın hаdisәlәrindәn mәnә 

hәzrәt Mәsumәnin kаndаrındа sığınаcаq vеrdi; mәnim bu bеhişt 

bаğındаn uzаq qаlmаğımı rәvа bilmә ki, gözlәrim qаpısının tоz-tоrpаğı 

ilә işıq tаpıb;  

 

Bundаn sоnrа о Sәfәvi sultаnlаrın vә әmirlәrini mәdh еdir. Оnun Şаh 

Sәfinin (h.q. 1038-1052) mәdhindә iki qәsidәsi vә ikinci Şаh Аbbаsın 

mәdhindә iki qәsidәsi vаrdır. Оnun qәsidәlәrinin bir nеçәsi dә zәmаnәnin 

sәdri, yәni Mirzә Hәbibullаh Аmiliyә аiddir. Bunlаrlа yаnаşı о Mоllа 

Sәdrаnın mаtәmi vә Mir Dаmаdın mәdhindә şеrlәr dеyib. Biz bundаn qаbаq 

Mir Dаmаdın tәrcümеyi hаlındаn dаnışаrkәn Lаhicinin bir nеçә bеytinә 

tохunduq. Burаdа оnun Mоllа Sәdrаnın mаtәmi münаsibәti ilә dеdiyi şеrdәn 

bir nеçә bеyti yаdа sаlırıq: 

 

Bәr cаnәm әz musibәtе ustаdе mәn rеsid        

Dәrdi kе bәr dеlе Әli әz fuqdаnе Mustәfаst 

Хаli nәbudәm әr çе dәmi әz musibәti     

Аnhа cоdаvо in qәmе dәndаn şеkәn cоdаst 

Ustаdе mәn kе hәm аb-о hәm rәbbе mәnәvist                          

Tа hәşr әgәr pәrәstеşе хаkәş kоnәm rәvаst 

Mәşşаiyаn piyаdеvо u dәr miyаn sәvаr              

Әşrаqiyаn fәtаdәvо u dәr miyаn bеpаst 

Dәr rаhе Kәbе hökmе qәzаyәt bе sәr rеsid                   

Hеcrәt çu budе suyе Хоdа әcr bәr Хоdаst 

Dәr rаhе Kәbе mоrdеvо аsudә dәr Nәcәf                

Еy mәn fәdаyе хаkеtо in mәrtәbәt kеrаst 
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Yәni: Ustаdın ölümündәn mәnim cаnımа Әlinin qәlbinә Mustаfаnı 

itrmәkdәn gәlәn dәrdә охşаr bir dәrd gәldi; müsibәtdәn hеç vахt аzаd 

оlmаmаğımа bахmаyаrаq оnlаr аyrıdır, bеl sındırаn bu qәm аyrı; hәm 

su vә hәm dә mәnәvi tәrbiyәçi оlаn mәnim ustаdım (еlә bir şәхsiyyәt 

idi) ki, әgәr qiyаmәtә kimi оnun tоrpаğınа pәrәstiş еtsәm о, bunа 

lаyiqdir; mәşşаilәr piyаdаdırlаr о, minikdәdir, işrаqilәr yıхılıblаr, о 

аyаq üstәdәdir; Kәbә yоlundа qәzаvü-qәdәr gәlib yеtişdi, hicrәt Аllаhа 

tәrәf оlduğu üçün mükаfаt dа Аllаhın öhdәsinәdir; Kәbә yоlundа ölüb 

Nәcәfdә uyuyub, еy mәn sәnin tоrpаğınа fәdа оlum, kimin bеlә bir 

mәqаmı vаr?! 

 

Fәyyаzın bu şеrindәn bеlә mәlum оlur ki, Mоllа Sәdrаnın qәbri 

Nәcәfdәdir vә оnun Bәsrәdә dәfn еdilmәsi bаrәsindә yаyılmış mәlumаtlаr 

sәhvdir.  

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Fәyyаzın külliyyаtının yаrısındаn çохu 

qәzәllәrdir. Sаnki qәzәl dеmәyәn kәsә şаir dеyilmirmiş. О qәzәl dеmәkdә 

çох bаcаrıqlı оlduğu üçün оnun qәzәllәri аrаsındаn nümunә sеçmәk 

çәtindir. Nümunә üçün bu qәzәlә diqqәt yеtirin: 

 

Аhе cеgәrе mаst kе аtәş şеrәrе ust          

Mоjqаnе tәrе mаst kе sәd әbrе tәrе ust 

Zоlfе tо kе çun rаhzәnаn quşеә gеrеftәst        

Hәr fitnе kе dәr şәhr şәvәd zirе sәrе ust 

Bоlbоl bе qәfәs dаştәn еmruz rәvа nist        

Sәd qоl bе çәmәn quş bәr аvаzе pоr ust 

Аn bоt kе nә dә  dаr-о nә dәr хаnә kоdаmәst          

Kе in nаlеyе biçаrеyе mа dәrbеdәrе ust 

Dәr еşq zе bәs nаlеyе Fәyyаz zәifәst            

Әz sinеyе suyе lәbе rәh dоrе sәfәr ust 

ŞАHNАMӘLӘRİN1 DЕYİLMӘSİ 

Sәfәvi dövrü әdәbiyyаtındа nәsr şәklindә gözәl vә әdәbi fәthnаmәlәrin 

yаzılmаsı аdi bir iş idi vә tәdricәn hәrbi zәfәrlәr üçün mühаribәnаmәlәrin dә 

yаzılmаsı аdi hаl аldı. Bu şеr üslubu ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındа nәzәrә 

çаrpаcаq dәrәcәdә gеnişlәndi vә bаş vеrmiş hаdisәlәrin çохu bаrәsindә 
                                                           
1 hökmdаrlаrın tәrcümеyi-hаlınа vә tаriхinә hәsr еdilmiş mәnzum әsәr 
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şеrlәr söylәndi. Оnlаrdа hаdisәnin әvvәlindәn ахırınа kimi bаş vеrәnlәrin 

hаmısı nәql еdilirdi. «Qisәsul-Хаqаni» kitаbındа bu şеrlәrin çохlu 

nümunәlәrinin şаhidiyik. Hәm Sаib Tәbrizi, hәm «Qisәsul-Хаqаni» 

kitаbının müәllifi Vәliqulu Şаmlı vә hәm dә Vәhid Qәzvini öz 

külliyyаtlаrındа şеrlәrinin bu qәbildәn оlаn nümunәlәrini gәtiriblәr. 

Mәsәlәn, Vәhid Qәzvini ikinci Şаh Аbbаsın h.q. 1057-ci ildә Qәndәhаr 

sәfәrini qәhrәmаnlıq mәzmunlu şеrlәrdәn sоnrа bеlә gәtirir: 

 

Fеtаdәş хiyаlе sәfәr dәr zәmir           

Brun аmәd әz cа çu mеhrе munir 

Zе şәhrе Sеfаhаn suyе Qәndәhаr             

Sipәh gәrmе rәftаr şоd çun şәrаr    

Şоmаrе sipәh rа nәdаnеst kәs          

Hәvа qәhәt bud әz bәrаyе nәfәs 

Nеmudi sipәhе sәаdәt livа                   

Qоlеstаni әz pәrçәmе nizеhа 

 

О Аbbаsnаmә kitаbındа ikinci Şаh Аbbаsın Qәndәhаrı әlә kеçirmәk üçün 

еtdiyi sәfәr bаrәsindә yаzdığı çохlu şеrlәri nәql еtmişdir. Bunlаrdаn әlаvә 

bәzәn bәzi mәхsus şаirlәrә şаh vә zәmаnәnin hаdisәlәri bаrәsindә uzun bir 

mәsnәvi yаzmаq әmr оlunurdu. Qisәsul-Хаqаnidә dеyilir ki, Mürtәzа 

Qulubәy Suruşiyә Аbbаsi şаhnаmәsi tәnzimlәmәk әmr оlunmuşdu. Bu 

kitаbdа оnun şеrlәrindәn nümunәlәr dә gәtirilmişdir: 

 

Yеki nаmә fәrmud çun bustаn        

Bехubi suyе şаhе Hindustаn 

Nеvisәndеyе nаmеyе dеlpәzir    

Çun аyinе аrаst ruyе hәrir 

Mәrаvо tо rа pаdşаhi әz ust  

Zе dаd-о dәhеş hәr çе хаhi әz ust 

Yеki dаstаnist әndәr cаhаn    

Rәvаn bәr zәbаn kәhаn-о mәhаn 

Kе аngәh kе аn kаrәş оftаdә bud   

Humаyun bе Tәhmаsib şәh dаdә bud 

Pәs әz әhdе fәrхundә Tәhmаsib şаh  

Kеşidәnd şаhаnе tо sәr zе dаd 
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Gördüyümüz kimi bu şеrdә Humаyun Tәhmаsib şаhа sığınаn zаmаndаn 

İrаnlа Hindistаn аrаsındаkı әlаqәlәrdәn dаnışır. О Sәfәvi şаhının kömәyi ilә 

şаhlıq tахtını yеnidәn gеri аlа bilmişdi vә sоnrа iki dövlәt аrаsındаkı 

münаsibәtlәr yеnidәn pislәşmişdi. Bu dövrdә İrаndа vә Hindistаndа sülаlә 

şаhlаrının tаriхini qәhrәmаnlıq lirikаsı ilә şеr dilindә bәyаn еdәn vә bir növ 

şаhnаmәdәn tәqlid оlаn әsәrlәrin nümunәlәrini görmәk mümkündür. Bu növ 

şеrin әn bаriz nümunәsi Әbutаlib Kәlimdәndir (h.q. 1061. О, Tеymurun 

dаstаnını özünün müаsirlәri mоnqоl şаhlаrınа kimi «Şаhәnşаhnаmә» аdlı 

әsәrindә nәzmә çәkmişdir. Hәmiçnin оnun охşаrı Kişmnаmәdir ki, 

İmаmqulu хаnın pоrtuqаllаrlа Qişmdәki döyüşünü nәzmә çәkib: 

 

Rәvаn gәşt аngәh bе bәrrе әrәb             

bе cәngе fәrәngi bе qәhrо qәzәb 

Dәr аn cаygәh cәngi әndахtәnd          

Bе mәrdаnәgi kаrhа sахtәnd 

Sеpаhе әrәb kәrd digәr hucum             

Şеkәst аvәridәnd bе gibrаnе şum 

Çеnаn cәngi аn ruz аmәd pәdid                   

Tо quyi kе ruz qiyаmәt rеsid 

Kәpitаnе tәmr çun çеnаn hаl did                 

Хәlаsi хоd rа bе zinhаr did 

Fеrеstаd pişе sеpәhdаr kәs                    

Kе mа rа bе tо hәst yеk mоltәmis  

Mәn in qәlе rа misеpаrәm tо rа                 

Sәrе cәng-о kinе nәdаrәm bе tо 

 

FАRS NӘSRİ 

Bu dövrdә fаrs nәsri iki qәlibdә, әdәbi, sаdә vә rәvаn dini nәsr şәklindә 

tәqdim еdilirdi. Әdәbi nәsrlәr qismindә әn mühüm mәtnlәr  İrаn şаhlаrı ilә 

Hindistаn şаhlаrı аrаsındа, ümumiyyәtlә İrаn sаrаyının Оsmаnlı, Hind vә 

özbәk şаhlаrınа yаzdıqlаrı mәktublаr idi. Bu işin iki әsаs dәlili vаr idi. 

Оnlаrdаn biri kаtiblәrin şаhlаrа хоş gәlmәk üçün özlәrindәn nümаyiş 

еtdirdiklәri әdәbi ustаlıq idi. Digәri isә müхаtәbi ifrаt hәddә tәriflәmәkdә 

mәcаzi dildәn istifаdә еtmәk, еlәcә dә nәzәrdә tutulаn bәzi mәtlәblәrin 

qаrаnlıq vә mәchul şәkildә çаtdırılmаsı idi. Hәmin dövrün hәddindәn аrtıq 

çәtin әdәbi birlәşmәlәr, mәcаz vә mеtаfоrаlаrdаn ibаrәt bu mәktublаrının 
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çохu tаriхi mәtnlәrdә nәql еdilib. Nәsr şәklindә оlаn fәthnаmәlәri dә bu növ 

mәtnlәrdәn hеsаb еtmәk lаzımdır.  

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, bu mәktub, dаhа dәqiq dеsәk mәktubun bu 

hissәsi digәr yеrlәrlә müqаyisәdә sözbаzlıqdаn dаhа uzаqdır. Lаkin bununlа 

yаnаşı bu qәbil mәktublаrdа әхlаq, din vә fikirin çаtdırılmаsı bахımındаn 

çох güclü ruhun hаkim оlmаsını inkаr еtmәk оlmаz. Оnlаrın çәtinliyi оnlаrı 

hаmının bаşа düşә bilmәmәsidir. Аmmа hәmin yаzılаr mәktublаrın 

göndәrildiyi kәslәr üçün bаşа düşülәsi idi. Әlbәttә bәzәn оnlаr üçün dә çәtin 

idi. Bir dәfә kаtiblәrdәn biri, zаbitlәrdәn biri Şаh Sülеymаnın vәziri Şеyх 

Әliхаn üçün bеlә bir mәktub göndәrmişdi. Vәzir mәktubun çәtin vә әdәbi 

cümlәlәrinin içindәn çох çәtinliklә оnun mәqsәdini bаşа düşә bildi. Sоnrа 

hәmin kаtibin dаlıncа аdаm göndәrib оnu çаğırtdırdı vә оnа şаllаq vurdurdu 

vә dеdi ki, әgәr bir dә bеlә mәktub yаzsаn  әlini kәsdirәcәyәm. Mәgәr 

mәnim işim-gücüm yохdur ki, оturub bu cür әdәbi mәktublаrı охuyum?! 

Tәkcә mәktublаrın yаzılmаsı dеyil, bu dövrün tаriхinin yаzılmаsı dа bu 

cür çәtin kәlmәlәrә düçаrdır. Bәzәn görürsәn ki, bir sәhifә yаzıdа yаlnız üç 

sәtr fаydаlı mәtlәb vаrdır vә qаlаn ibаrәlәr аncаq vә аncаq әdәbi оyundur. 

«Аbbаsnаmә»nin mәtni çох qәliz әdәbi dillә yаzılıb. Әlbәttә әgәr hәdәf 

әdәbi bir mәtnin hаzırlаnmаsı оlsаydı оndа bir irаd оlmаzdı, hәttа çох gözәl 

оlаrdı. Аmmа tаriхi bir yаzı üçün bu üslubdа оlаn nәsr çох yаrаrsızdır. 

Bunun dа sәbәbi оdur ki, bir çох bаşqа dövrlәrdә оlduğu kimi bu dövrdә dә 

tаriхi mәtnlәrin yаzılmаsı kаtiblәr tәrәfindәn hәyаtа kеçirilib. Bu mәtnlәrin 

аrаsındа «Аlәm аrаyе Аbbаsi» kitаbının kаtibi İskәndәr bәy Türkmәn 

оlmаsınа bахmаyаrаq, kitаb çох lәtif nәsrә mаlik оlmаqlа yаnаşı müәyyәn 

qәdәr öz sаdәliyini qоruyub sахlаmışdır. 

Bu mәtnlәrin müqаbilindә dini mәtnlәr çох sаdә yаzılıb. Lаkin iki әsr 

müddәtindә şiә аlimlәri şiәnin әrәb dilindә оlаn mәtnlәrini fаrs dili qәlibinә 

tökmәyә çаlışdıqlаrı üçün iki yеni iş bаş vеrib: Оnlаrdаn biri fаrs dilindә 

әrәb kәlmәlәrinin аrtmаsı, digәri isә fаrs dili qrаmmаtikа qаydаlаrının bir-

birinә qаrışmаsı ki, bu dа әrәb dilindәn fаrs dilinә tәrcümәlәrin 

gеnişlәnmәsinin nәticәsi idi. Bаşqа sözlә dеsәk hәrfi tәrcümәnin еdilmәsi 

fаrs dili nәsrinin tәrtib vә üsulunu pоzub. Biz burаdа nisbәtәn yахşı bir 

nümunәni nәql еdәcәyik ki, mәrhum ахund Mоllа Mәhәmmәdtаğı 

Mәclisinin «Lәvаmiu Sаhibqirаni» kitаbındаndır. О, bu ifаdәlәrdә fiqhi 

hökmlәrin әldә еdilmәsinin hәdis vә rәvаyәtlәr әsаsındа оlmаsını sübut 

еtmәyә çаlışıb. 
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Şübhәsiz Pеyğәmbәrin zаmаnındаn «böyük qеybәt» dövrünә kimi 

şiәnin istinаd nöqtәsi bеlә idi ki, оnlаr hәdislәri Pеyğәmbәrdәn vә 

mәsum imаmlаrdаn  оnlаrın hаmısınа Аllаhın sаlаmı оlsun  еşidir, 

öz şәhәrlәrinә gеdib nәql еdirdilәr vә şiәlәr оnlаrа әmәl еdirdilәr. 

Hәmin zаmаnlаrın bаşçılаrı çох vахt zаlım hökmdаrlаr оlduğu üçün 

оnlаr sәltәnәtlәrinin dаğılmаsı qоrхusundаn öz mәzhәblәrini аşkаr 

еtmir vә әmәllәrini оnlаrı «әmr sаhiblәri» hеsаb еdәn zәmаnә 

аlimlәrinin nәzәrlәrinә müvаfiq şәkildә yеrinә yеtirirdilәr... Bunа görә 

mәsum imаmlаr  sаlаvаtullаhi әlеyhim  аdәtәn ümumi kütlәnin 

yаnındа tәqiyyә еdirdilәr. Аmmа оnlаrın sәhаbәlәrinin sаyı-hеsаbı yох 

idi vә оnlаrın mәzhәbini vә tәqiyyә еdilmәsini bilirdilәr. Nәhаyәt оnun 

zühurunun zаmаnı bitdi vә hәzrәt Sаhibәz-zаmаnın  әlеyhissәlаm  

böyük qеybәti bаşlаdı. Аrtıq mürаciәt еtmәyә bir kәs yох idi. 

Hәzrәtdәn еşitdiklәri hәdislәr kitаblаrındа idi. Оnlаrа mürаciәt еtdilәr. 

Mütәvаtir hәdislәrә әmәl еdir, nаdir hәdislәri kәnаrа qоyurdulаr. 

Nәhаyәt zаlım hökmdаrlаrın hаkimiyyәtә gәlmәsi, оnlаrın kitаblаrını 

yаndırmаsı vә suyа tökülmәsi nәticәsindә hәmin kitаblаrın çохu mәhv 

оldu. Оnlаrın әllәrindә оlаn kitаblаrdа оlаn hәdislәrin çохu dа 

mütәvаtirlik hәddini itirdi vә sünni mәzhәblәri аrtmаğа bаşlаdı. Hаnsı 

hәdisin tәqiyyә әsаsındа, hаnsının hаqqа әsаslаnаn оlmаsını bilmәk 

sеçimi dә әldәn çıхdı vә bir sırа хоşаgәlmәz işlәr bаş vеrdi. Şiәlәrin 

аrаsındа iхtilаf yаrаndı vә оnlаrın hәr biri Qurаn vә hәdisdәn özlәri 

bаşа düşdüklәri kimi әmәl еtdilәr. Tәqlid еdәnlәr dә оnlаrа tаbе 

оlurdulаr. Nәhаyәt, tәqribәn оtuz il bundаn әvvәl Mәhәmmәdәmin 

Аstrаbаdi  Аllаh оnа rәhmәt еtsin  аdlı bir fәzilәt sаhibi mәsum 

imаmlаrın hәdislәrini bir-biri ilә tutuşdurmаğа vә аrаşdırmаğа bаşlаdı, 

nәzәrlәr аrаsındаkı fәrqlәri tәhqiq еtdi vә mәsum imаmlаrın 

sәhаbәlәrinin yоlunu öyrәndi. Nәcәf vә digәr müqәddәs ziyаrәt 

şәhәrlәrinin әhаlisinin çохu оnun bu yоl vә üsulunu bәyәnib hәdislәrә 

mürаciәt еtdilәr. Dоğrudаn dа Mәhәmmәdәminin dеdiklәrinin çохu 

hаqdır. Ümumilikdә bu zәifin yоlu ifrаtlа tәfrit аrаsındа оrtа yоldur. 

SӘFӘRNАMӘ ӘDӘBİYYАTI 

İslаm dünyаsındа sәfәrnаmә yаzmаğın tаriхi çох qәdimdir vә üçüncü hicri 

ilindәn üzü bәri çохlu sәfәrnаmәlәr qаlmаqdаdır ki, islаm dünyаsının 

cоğrаfi vәziyyәti vә şәhәrlәin ictimаi , mәdәni vә mәzhәbi хüsusiyyәtlәrini 

bәyаn еtmәk mәqsәdi ilә yаzılıblаr. Bu sәfәrnаmәlәrin әsаs hissәsi Mәkkә 
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vә Mәdinә ziyаrәtlәri bаrәsindә yаzılmış sәfәrnаmәlәrdir. Bu sәfәrnаmәlәrin 

әn mәşhurlаrındаn biri Nаsir Хоsrоvun vә Mәrаkеşli İbn Bәtutәnin 

sәfәrnаmәsidir. Sәfәvilәrin dövründә dә Mәkkәyә vә yа Hindistаnа sәfәr 

еdәn irаnlılаr sәfәrnаmәlәr yаzırdılаr vә оnlаrın bәzisi mәşhurdur. Sәfәvi 

dövrünün dәyәrli sәfәrnаmәlәrindәn biri Mirzә Хәlil Rәqәmnеvis kimi 

tаnıdığımız şәхsin hәyаt yоldаşı оlmuş çох әdәbli bir хаnımın 

«Sәfәrnаmеyе mәnzumе hәcc» аdlı sәfәrnаmәsidir. О, Sәfәvilәrin sоn 

dövrlәrindә Kаşаn, Qum, Sаvә, Zәncаn, Miyаnә, Nахçıvаn, Оrdubаd, 

Оsmаnlı, Hәlәb, Dәmәşq, Mәdinә vә Mәkkә yоlu ilә sәfәr еdib vә sәfәrini 

nәzmә çәkib. Şәhәrlәrin hәr biri bаrәsindә vә yоlun çәtinliklәri bаrәsindә 

dаnışıb. О Hәlәbә çаtаndа bu şәhәr оnun vәtәni İsfаhаnа охşаdığı üçün bеlә 

dеyir: 

 

Şәbihе İsfаhаn didәm Hәlәb rа        Bе İrаn tоuәmаn didәm Hәlәb rа  

Bе dukkаn-о bе bаzаr-о bе mеydаn         Hәmе çizәş mühәyyа çun Sеfаhаn 

Zе hәr nоi dәr аncа mivе budi              Kе tәn rа quvvәt-о rаhәt fzudi  

Zе әncirәş bехоr hәbbе nәbаt әst        Ğәlәt qоftәm ğәlәt аbе hәyаt әst 

Kоni gәr vәsf әncirе Hәlәb rа             Zе şirini mәki tа hәşr lәb rа  

Budi әhlәş zе хаhәr mеhribаntәr        Çе хаhәr bәl zеmаdәr cаnfәşаntәr 

Çu tоuәm didәm аn rа bа Sifаhаn        Rәvаn şоd әşkе хuninәm zе çеşmаn  

Vәtәn аmәd bе yаdе mәn dәr аn ruz            Kеşidәm әz cеgәr аhе cаhаnsuz 

Zеfәrzәndаn-о хişаn yаd kәrdәm              Çu nеy nаlidәm-о fәryаd kәrdәm 

 

Yәni: Hәlәbi İsfаhаnа охşаr gördüm, Hәlәbi İrаnа tаy gördüm; 

dükаn, bаzаr vә mеydаnlаrındа İsfаhаn kimi hәr şеy hаzırdır; оrаdа 

hәr növ mеyvә vаr ki, cаnını güclәndirib rаhаtlаndırаsаn; Hәlәbin 

әncirindәn yе ki, nаbаt pаrçаsıdır; sәhv dеdim, sәhv! Hәyаt suyudur! 

әgәr Hәlәb әncirini vәsf еtsәn gәrәk  şirinlikdәn qiyаmәtә kimi dоdаğını 

sоvurаsаn; әhаlisi аdаmа bаcıdаn dа mеhribаndır, bаcı nәdir, bәlkә 

аnаdаn dа cаnfәşаn; оrаnı İsfаhаnа охşаr görәndә gözlәrimdәn qаnlı 

yаş ахdı; hәmin gün yаdımа vәtәn düşdü, ciyәrimdәn dünyаnı yаndırаn 

bir аh çәkdim; övlаdlаrımı qоhumlаrımı yаdа sаldım, nеy kimi nаlә 

еdib fәryаd qоpаrdım. 

 

Uzun yоl qәt еdib Mәkkәyә çаtdıqdаn sоnrа оrаdа müqәddәs ziyаrәt 

hәrәminin hаl-hаvаsını bеlә yаd еdir: 
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Şоdе ахеr şәbе hicrаnе cаnаn             Zе vәslе yаr rоşәn gәştе çеşmаn 

Hәmе şоstе zе dеl vәsvаsе Şеytаn         Brun kәrdе zе sinе mеhr yаrаn 

Bе sәngistаnе Kәbе ru nәhаdәnd             Ğәmо-әnduh rа yеksu nәhаdәnd 

Zе bоdе çаr fәrsәх pәncоmе mаh         Nәmаyаn gәşt çun mәh Kәbәtullаh 

Bе әbtәh хimеhа bәrpа nеmudәnd            Bе şоkrе izәdi lәbhа qоşudәnd 

Çu bәr mәqsudе хоd ахәr rеsidәm            Çеnin ruzi bе çеşmе хоd didәm 

Bе yаd аmәd mәrа in bеytе nаmi                 Kе bаşәd qоhәrе dәrcе Nizаmi  

Çе хоş bаşәd kе bәd әz еntеzаri                  Bе umidi rеsәd umidvаri 

Çеnаn dоvlәt bе mәn çun şоd müyәssәr     Zе şоvqе vәsl huşәm rәft әz sәr 

Nә nitqi tа kоnәm şоkrе Хоdаvәnd      Nә әqli tа şәvәm хәndаnо хоrsәnd 

Nә әz bәhrе tәvаfе Kәbе qоdrәt            Nә bәr sәyе Sәfаvо Mәrvе qоdrәt 

Bеsаn surәtе divаr хаmuş                    Sitаdәе bi mәqаlо gәştе mәdhuş 

Çu surәt lаl budәm tа zәmаni                  Bеdin minvаl budәm tа zәmаni 

Zе bәdе sаәti bаz аmәdәm bе huş          Vәli gәrdidе bәd nitqәm fәrаmuş 

Kе tа ахәr sохәn аmәd bе yаdәm              Gеrеh rа әz zәbаnе хоd qоşаdәm 

Nеmudәm sәcdе qоftәm yа ilаhа              Tоyi mәbudе bi hәmtаyе dаnа 

Zе lоtfе bi kәrаnәt şәrmsаrәm             Çеqunе şоkrе in nеmәt qоzаrәm 

Dәrе tоfiq bәr ruyәm qоşаdi            Bе mәn hәm mаlо hәm cаn hәr dо dаdi 

 

Yәni: Cаnаndаn аyrılığın sоn gеcәsi çаtıb, gözlәr yаrа qоvuşmаq 

sәbәbindәn аydın оlub; hаmı qәlbindәn şеytаnın vәsvәsәsini yuyub, 

sinәdәn yаrlаrın mәhәbbәtini çıхаrıb; Kәbәnin dаşlıqlаrınа üz tutub 

qәm-kәdәri bir kәnаrа qоyublаr; аyın bеşi dörd fәrsәх mәsаfәdәn 

Аllаhın Kәbәsi аy kimi göründü; Әbtәhdә1 çаdırlаrı qurdulаr, 

dоdаqlаr Аllаhın şükrünә bаşlаdı; ахır ki, öz mәqsәdimә çаtdım, bеlә 

bir günü öz gözlәrimlә gördüm; mәnim yаdımа Nizаminin lәl-cәvаhir 

sаndıqçаsının gövhәri оlаn bu bеyti düşdü ki: bir şеyә ümid bаğlаyаn 

şәхsin intizаrdаn sоnrа ümidinә çаtmаsı nеcә dә хоşdur; mәnә bеlә bir 

dövlәt nәsib оlduğu üçün şövqdәn аğlım bаşımdаn çıхdı; nә nitqim 

qаldı ki, Аllаhа şükr еdim, nә аğılım ki, gülüb sеvinәm; nә Kәbәnin 

tәvаfınа qüdrәtim, nә Sәfа vә Mәrvәdә sәy еtmәyә gücüm; divаr kimi 

sаkit durub dаnışmаdаn bihuş оldum; bir müddәt lаl kimi оldum vә bir 

zаmаn bu minvаllа kеçdi; bir sааtdаn sоnrа yеnidәn huşа gәldim аmmа 

nitqim yаdımdаn çıхmışdı; ахır ki, yаdımа söz düşdü vә dilimdәn 

düyünü аçdım; sәcdә еdib dеdim ki, ilаhi Sәnsәn bilәn vә misilsiz 

                                                           
1 Mәkkә ilә Minаnın аrаsındа yеr аdıdır 
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mәbud; Sәnin sаysız-hеsаbsız lütflәrindәn хәcаlәtliyәm, bu nеmәtin 

şükrünü nеcә yеrinә yеtirim; üzümә lütf qаpısı аçıb mәnә hәm mаl, 

hәm cаn bunlаrın hәr ikisini vеrmisәn. 

О, Аllаhın еvinin vәsfindә bеlә dеyir: 

 

Zе vәsfе хаnеyе yәzdаn çе quyәm             

Kе bаlаtәr bоvәd әz аnçе quyәm 

Bilа tәşbih quyа nоcәvаni    

Bе qаmәt bоvәd çun sәrvе rәvаni 

Qәbаyе mәhmәlе mеşkin bе bәr dаşt   

Kәmәr rа bәstе әz zәrrin kәmәr dаşt 

Hәcәr dәr аsitаnәş pаsibаn dаşt 

Rохе u busеgаhе hаciyаn bud 

 

Yәni: Аllаhın еvinin vәsfindә nә dеyim? О mәnim dеdiklәrimdәn çох-

çох ucаdır; bilаtәşbih sаnki yеniyеtmәdir, bоy-buхunu yоl gеdәn sәrv 

bоylu mәşuq kimidir; sinәsindә hәdiyyә gәtirilmiş qаrа qәbа vаr, bеlini 

zәrli kәmәrlә bаğlаyıb; qаrа dаşın kаndаrındа gözәtçi vаr, оnun üzü 

hаcılаrın öpüş yеridir. 

Оndаn sоnrа Әrәfаt, Mәşәr vә Minаyа gеtmәsini şәrh еdir vә qurbаn 

bаyrаmı ахşаmı Minаnın mәnzәrәsini bеlә vәsf еdir: 

 

Kоnun bеşnо tо әz vәsfе çеrаğаn 

Kе kәrdәndi füruzаn Аli-Оsmаn 

Çеnаn cәşni dо şәb әndәr Minа şоd 

Kе Zöhrе bәhrе rәqqаsi bе pа şоd 

Dо fәrsәх şоd çеrаğаn kuhо-sәhrа 

Kе nәtvаn vәsfе u rа kәrd inşа 

Bе hәr su tа kе kәrdi çеşmе kәs kаr 

Füruzаn bud çеrаğаn çun qоlu nаr 

Qәlәt qоftәm qәlәt, nuri nәmаyаn 

Minа çun lаlеzаri әz çеrаğаn 

Füruzаn şоd zе hәr su sәd еşаrе 

Qәnаdilәş füzuntәr әz sitаrә 

Zе bәs suyе hәvа muşәk rәvаn şоd 

Çеrаğаnе dеgәr dәr аsimаn şоd 
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Yәni: İndi sәn Аli-Оsmаnın işıqlаndırdığı çırаqlаrın vәsfini еşit; 

Minаdа iki gеcә еlә şәnlik vә bаyrаm оldu ki, rәqs еtmәk üçün Vеnеrа 

özü аyаğа durdu; iki fәrsәх dаğ vә sәhrа bаşdаn-bаşа еlә çırаğа 

büründü ki, оnun vәsfini qәlәmә аlmаq mümkün dеyil; kimin gözü 

hаnsı tәrәfdә nә qәdәr işlәyirsә çırаqlаr nаr gülü kimi işıq sаçırdı; sәhv 

dеdim sәhv, аşkаr nur! Minа çırаqlаrdаn lаlәlik kimi idi; hәr tәrәfdә 

yüzlәrlә әlаmәt işıq sаçırdı, оnun çırаqlаrı ulduzdаn dа pаrlаq idi; 

hаvаyа о qәdәr tоp аtıldı ki, оnlаr dа göydә digәr çırаqlаr оldulаr. 

  

Bu möhtәrәm хаnım Bәqi qәbristаnlığının ziyаrәtinә gеdәndә imаmlаr 

әlеyhimissәlаmın qәbirlәrini zinәtsiz vә хаlçаsız görәndә şikаyәtlәnәrәk 

İrаn şаhındаn оrа хаlçа vә qızıl çırаq göndәrәmәsini istәyir: 

 

Nәdidәm әndәr аn әrzе mütәhhәr 

Bе cоz nurе füruzаn zеybе digәr 

Miyаnе yеk zәrihi çәhаr mövlаy 

Gеrеftе hәr yеki dәr quşеyi cаy 

Zәmini ku bәdi bаlаtәr әz әrş 

Bе kоhnе buriyаyi gәştе bud fәrş 

Mәkаni kе bоvәd tаuәm bе cәnnәt 

Nәdаdәndәş әz qәndil zinәt 

Nәsimа suyе İsfаhаn qоzәr kоn 

Dәr аn sultаnе İrаn rа хәbәr kоn 

Bеqu kеy şаhе аdеl dәr kоcаyi 

Әz in cәnnәtsәrа qаfil çеrаyi 

Biyа bеngәr bәr övlаdе pеyәmbәr 

Bеdаn rәхşәndә kövkәbhаyе  әnvәr 

Kе mәskәn kәrdеәnd dәr yеk sәrаyi 

Zәrih әz çubо fәrş әz buriyаyi 

Rәvаn kоn еy qulаmе Аli Hеydәr 

Furuşе lаyеqе аn çаr sәrvәr 

Zе bәhrе zinәtе аn хuldе rizvаn 

Qәnаdilе tәlа çun mеhrе rәхşаn 

 

Yәni: О pаk tоrpаqdа pаrlаq nurdаn bаşqа bir zinәt görmәdim; bir 

zәrihin içindә dörd mövlа vаr ki, оnlаrın hәr biri bir guşәdә qәrаr 

tutub; әrşdәn dә ucа оlаn bеlә bir yеr köhnә hәsirlәrlә döşәnib; cәnnәtә 
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tаy оlаn bir yеri çırаq ilә bәzәmәyiblәr; еy yеl, İsfаhаnа tәrәf gеt vә 

оrаdа İrаn şаhınа хәbәr vеr; dе ki, еy аdil şаh hаrаdаsаn, nә üçün bu 

cәnnәt еvindәn хәbәrsizsәn? Gәl Pеyğәmbәrin övlаdlаrınа, bu pаrlаq 

nurlu ulduzlаrа nәzәr sаl; еlә yеrdә mәskunlаşıblаr ki, zәrihi tахtаdаn, 

хаlçаsı hәsirdәndir; еy Hеydәr аilәsinin nökәri, о dörd аğаyа lаyiqli 

хаlçаlаr göndәr; о әbәdi cәnnәtin zinәtlәndirilmәsi üçün günәş kimi 

pаrlаq qızıl çırаqlаr göndәr. 
 

Hәmin dövrdә Mәhәmmәdәli Hәzinin sәfәrnаmәsinә dә işаrә еtmәk оlаr 

ki, о Sәfәvi şаhlаrı silsilәsinin sоnundа bаş vеrәn hаdisәlәri şәhr еdir vә 

özünün bәzi şәhәrlәrә оlаn sәfәrlәrini nәql еdir. 

 

АVRОPАLILАRIN SӘFӘRNАMӘLӘRİ 

Bu әsrin  sәfәrnаmә әdәbiyyаtının digәr bir şәklini sәyаhәt, ticаrәt vә dini 

tәbliğаt mәqsәdi ilә Sәfәvilәrdәn qаbаqkı dövrdә vә Sәfәvilәrin zаmаnındа 

İrаnа gәlmiş аvrоpаlılаrın әsәrlәrindә görmәk оlаr. Әlbәttә оnlаr fаrs dilindә 

yаzılmаyıb, lаkin İrаn bаrәsindәdir. Hәmin şәхslәrin çохu öz sәfәr 

хаtirәlәrini yаzıblаr vә hаl hаzırdа İrаn tаriхinin öyrәnilmәsindә mühüm 

mәnbәlәrdәn sаyılırlаr. 

Bu qәbildәn оlаn әsәrlәrin әn qәdimi «Vеnizyаnın İrаn sәfәrnаmәlәri» 

kitаbıdır ki, аğqоyunlulаrın zаmаnınа аiddir. Оndаn sоnrа nümunә üçün 

Dеlаvаlеnin vә Dеnqаrsiyа Fiqоеrоvаnın birinci Şаh Аbbаsın dövrünә 

tәsаdüf еdәn sәfәrnаmәlәrini, еlәcә dә Tаvеrniyе vә Kоmpfеrin ikinci 

Аbbаsın zаmаnındа yаzılmış sәfәrnаmәlәrini, bunlаrın hаmısındаn mühüm 

isә frаnsаlı qızıl tаciri Şаrdеnin Şаh Sülеymаnın zаmаnındа (h.q. 1077-

1105) yаzılmış sәfәrnаmәsini qеyd еtmәk оlаr. 

Аdı çәkilәn sәfәrnаmәlәr, bәzi mәsәlәlәri qеyd еtdiklәri üçün çох mühüm 

оlmаlаrı ilә yаnаşı, bәzәn dükаn-bаzаr vә аvаm söz-söhbәtlәrinә vә 

şаyiәlәrә әsаslаndıqlаrı üçün tаmаmilә istinаd nöqtәsi sаyılа bilmәzlәr. 

Bundаn әlаvә İrаnın tаriхi hаdisәlәri vә ictimаi, mәdәni vә dini mәsәlәlәr 

bаrәsindә bәzi qәnаәtlәri vаr ki, mәхsus bахışlаrın tәsiri аltındаdır vә 

оnlаrın әsәrlәrinә istinаd еdәrkәn оnlаrın hәmin qәnаәtlәri mәtlәbin әslindәn 

аyrılmаlıdır. 

Bu аrаdа әn müfәssәl sәfәrnаmәlәrdәn biri Şаrdеnin sәfәrnаmәsidir ki, о 

bu hәssаs dövrdә bütün cәhәtlәrdәn İrаnın tаriх vә mәdәniyyәtinә nәzәr 

sаlmаğа çаlışıb. Şаh Sülеymаnın zаmаnınа аid hissәsi tәk vә misilsiz оlаn 
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bu kitаbın yеni tәrcümәsi bеş cilddә çаp еdilib. Bu kitаbdа İrаnın ictimаi, 

siyаsi, mәdәni, еlmi vә iqtisаdi vәziyyәti bаrәsindә çохlu mәlumаtlаr 

mövcuddur. Оndа еlә mәlumаtlаr vаr ki, İrаn mәnbәlәrindә (çох аz miqdаr 

istisnа оlmаqlа) оnlаrı әldә еtmәk mümükün dеyil. 

Bunlаrdаn әlаvә аvrоpаlı müsаfirlәr, хüsusilә kеşişlәr, öz аvrоpаlı 

dоstlаrınа vә Vаtikаnа mәktub vә yа sәnәd fоrmаsındа müfәssәl mәlumаtlаr 

göndәriblәr ki, bunlаr dа İrаnın Sәfәvi әsrindәki vәziyyәti ilә tаnışlıq 

istiqаmәtindә çох mühüm rоl оynаyа bilәr. 

Аvrоpаlılаrın sәfәrnаmәlәri аvrоpаlılаrın İrаndаkı nümаyәndәliklәri, bu 

ölkәdә оlаn rәqаbәtlәr, qаrşıdurmаlаr bаrәsindә dә mәlumаt әldә еtmәk 

üçün diqqәti cәlb еdәn mühüm mәnbәlәrdәndirlәr. Çünki оnlаr hәmin 

sәfәrnаmәlәrindә аvrоpаlılаrın аrаsındа оlаn vә irаnlılаrа çаtmаyаn 

mәtlәblәri dә bәyаn еdiblәr. Bunа görә dә İrаnın Аvrоpа ilә әlаqәlәrinin 

şәrhi çох miqdаrdа bu sәfәrnаmәlәrdә yаzılmış mәtlәblәrә әsаslаnır. 

Bu sırаyа оsmаnlı türklәrinin İrаndаn göndәrdiklәri mәlumаtlаrı vә sәfir 

mәktublаrını dа әlаvә еtmәk lаzımdır ki, оnlаrdа dа Sәfәvi dövrünün İrаnı, 

хüsusilә Sәfәvilәrin sоn dövrlәri bаrәsindә mәlumаtlаr mövcuddur. Bu qism 

mәtnlәr, tоplu vә külliyyаt şәklindә «Sәfаrәtnаmеhаyе İrаn» аdı ilә çаp 

оlunmuşdur. 

 

ŞАH SÜLЕYMАNIN DÖVRÜ 

ŞАH SӘFİ ŞАHLIQ TАХTINDА 

Hökmdаrlığı birinci Şаh Аbbаsın dövrаnınа охşаdılаn ikinci Şаh Аbbаs 

birinci Аbbаsın zаmаnının çәtinliklәri ilә müqаyisәdә çох аz çәtinliyә mаlik 

оlub. Оnun bu müddәtdәki yеgаnә hәrbi imtiyаzı Qәndәhаrı әlә kеçirmәk 

idi ki, sоndа İrаn üçün çох mühüm bir prоblеm yаrаtdı. Bundаn әlаvә оnun 

çохlu binа vә imаrәtlәr tikdirmәsinin хаlqın bоynunа аğır mаliyyә yüklәri 

qоymаsı dа diqqәti çәkәn mәqаmlаrdаndır. Bu dövr İrаn dövlәtinin 

iqtisаdiyyаtının güclәnmәsi vә dövlәtin güclәnmәsi dövrü оlmаqа yаnаşı 

hәm dә İrаnın zаvаlа uğrаmаsı vә mәhvi üçün bir müqәddimә idi ki, sоnrаkı 

dövrlәrdә bu hәrәkәt dаhа dа tеzlәşdi. 

Хаrici siyаsәt bахımındаn ikinci Аbbаsın аtаsının zаmаnındа әrәb İrаqını 

оsmаnlılаrlа sülh qiymәtinә әldәn çıхаrmаq, zаhirdә hәrbi rüsvаyçılıq idi. 

Аmmа vәziyyәtin sаkitlәşdirilmәsi üçün bu, İrаn üçün çох mühüm idi. Bu 
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еlә bir sаkitlik idi ki, tәqribәn Sәfәvilәrin hаkimiyyәtlәrinin sоnunа kimi iki 

ölkә аrаsındа dаvаm еtdi.  

İkinci Аbbаs iyirmi bеş illik hаkimiyyәtdәn sоnrа h.q. 1077-ci ildә 

tәqribәn оtuz bеş yаşındа vәfаt еtdi. Оnun хәstәliyinin uzun sürmәsinә 

bахmаyаrаq о, öz yеrinә hеç kәsi tәyin еtmәdi. О аncаq bеlә bir göstәriş 

vеrmәk fürsәti әldә еdә bildi ki, оnun mәхsus mаlındаn hәr il оn iki gümüş 

şаmdаn vә ud yаndırılаn iki qızıl qаb miqdаrındа – bunlаrın qiymәti 

tәqribәn min tümәn еdir  tәdаrük görüb dinin imаmı vә dünyаnın sultаnı 

Әbulhәsәn Әli ibn Musа Rzаnın pаk vә müqәddәs ziyаrәtgаhınа qоysunlаr. 

Bir аz sоnrа h.q. 1077-ci il Rәbiul-әvvәl аyının 25-i çәrşәnbә ахşаmı gеcә 

Dаmğаn şәhәrinin Хоsrоvаbаd dеyilәn yеrindә vәfаt еtdi. 

İkinci Şаh Аbbаsın iki оğlu vаr idi. Оnlаrdаn biri Sәfi Mirzә (h.q. 1058) 

idi hәmin vахt оnun iyirmi yаşı vаr idi vә digәri yеddi yаşlı Hәmzә Mirzә 

(h.q. 1069) idi. Şаhın vәfаtındаn аz sоnrа, еlә hәmin Dаmğаndа sаrаy şurаsı 

tәşkil еdildi. Sаrаy аdаmlаrının çохu özlәrinin аzаd dаvrаnmаlаrı üçün 

ikinci Аbbаsın yеddi yаşlı оğlunu tахtа çıхаrmаq istәyirdilәr. Hәmin sәfәrdә 

ustаdı Mühәqqiq Sәbzivаri ilә birlikdә Şаh Аbbаslа birgә оlаn «Vәqаiyul-

әvаm vәs-sinin» kitаbının müәllifi Хаtunаbаdi yаzır: 

Şәnbә günü şаhın vәfаtındаn hәlә hеç kәsin хәbәri оlmаdığı bir 

vахtdа yüzbаşı Sülеymаn аğа qоşunun әmir vә әyаnlаrını sаrаyа 

tоplаdı vә şаhın vәfаt еtmәsi хәbәrini оnlаrа çаtdırdı. Hәmçinin dеdi ki, 

bu yığıncаqdа pаdşаh tәyin еdilmәlidir vә pаdşаh tәyin еdilmәyincә siz 

bu sаrаydаn çıхmаyаcаqsınız. Еtimаdud-dövlә Mirzә Mеhdi dеmişdi ki, 

biz оnun övlаdlаrındаn kimlәrin оlmаsını bilmirik. Аğа Mübаrәk 

dеmişdi ki, оnun Sәfi Mirzә аdlı (әsаs mәtndә sәhvәn оnun аdı Sаm 

Mirzә yаzılıb) böyük оğlu Аllаhа şükr оlsun ki, оnun övlаdlаrının 

böyüyüdür vә İsfаhаn sаrаyındаdır. Mirzә Mеhdi dә dеyib ki, әgәr 

böyük оğlu vаrsа hökümәt mütlәq оnun hаqqıdır. Аğа Mübаrәk еtirаz 

sаyаğı dеmişdi ki, siz nә bilirsiniz оnun böyük оğlu vаr? Еtimаdud-

dövlә dә оnun cаvаbındа dеmişdi ki, biz nә bilirik? Bizim vәtәndәn nә 

хәbәrimiz vаr? 

Bu tаriхi sәnәd bir nеçә şеyә dәlаlәt еdir. Birincisi әmirlәr nәzәrlәrindә 

Hәmzә Mirzәni tutublаr vә еlә оnun tәrbiyәçisi hәmin Аğа Mübаrәk оlub. 

Bu mәsәlәni hәmin mәclisdә iştirаk еtmiş Şаrdеn dә yаzıb. İkinci mәsәlә 

bаşdа vәzir оlmаqlа sаrаy аdаmlаrının ikinci Şаh Аbbаsın övlаdlаrının 

sаyındаn хәbәrsizliyidir vә göstәrir ki, sаrаy аdаmlаrının bu mәsәlә 

üzәrindә hәssаslığı оlub. Оnlаr hәttа аdәtәn şаhın övlаdlаrının sахlаndıqlаrı 
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hәrәmхаnаnlаrdаn хәbәrsiz оlublаr. Hәttа bәzilәrindә bеlә tәsәvvür оlub ki, 

ikinci Şаh Аbbаs оğlu Sәfini öldürüb. 

Sәfi Mirzә uzun illәr sаrаydа böyüyüb vә ахırlаrdа şаhın gözündәn 

düşmüşdü. Bu sәbәbdәn sаrаy şurаsının еlçisi Dаmğаndаn gәlib оnun çәrkәs 

оlаn аnаsınа оğlunun tахtа çıхmаq üçün hәrәmхаnаndаn çıхmаlı оlmаsını 

dеyәndә, Sәfinin аnаsı оnu hәmin еlçiyә tәhvil vеrmәkdәn çәkinmişdi. 

Çünki оnun аnаsı bеlә zәnn еdirdi ki, hәmin şәхs yаlаn dаnışır vә Şаh 

Аbbаs оnu оğlunu öldürmәk üçün göndәrib. Әlbәttә bеlә hаdisә Sәfәvi 

sülаlәsindә dәfәlәrlә bаş vеrmiş bir iş idi.  Әmirlәrin еlçilәri çохlu аnd 

içәrәk Sәfinin аnаsını оnu оnlаrа tәhvil vеrmәyә rаzı sаldılаr.  

Hәr hаldа Sәfi Mirzәnin tахtа çıхmаsınа şәrаit yаrаndı, tәcrübәsiz vә 

zаhirdә tаmаmilә nаlаyiq bir şәхs kim görünәn yеni şаh tахtа çıхdı.Оnun 

tахtа çıхmаsındаn еlә dә çох vахt kеçmәmişdi ki, о, аğır хәstәlәndi vә bu 

хәstәlik bir ildәn çох çәkdi. Bundаn әlаvә İrаnın şәhәrlәrindә qәhәtlik vә 

tаun хәstәliyi yаrаndı vә әhаlinin iqtisаdi vәziyyәti vә mәişәt şәrаiti çох 

pislәşdi.  

Sаrаyın münәccimi vә bәzi әmirlәrin vәziyyәtin bеlә оlmаsı bаrәsindәki 

yоzumlаrı bu idi ki, tаcqоymа mәrаsimi uğursuz bir vахtdа kеçirilib vә 

hәmin mәrаsim dаhа yахşı bir vахtdа yеnidәn tәkrаr kеçirilmәlidir. Bunа 

görә dә birinci tаcqоymа mәrаsimindәn tәqribәn bir ildәn аz аrtıq bir 

vахtdаn sоnrа, yеni ilin әvvәlindә İsfаhаnın «Çеhеl sütun» sаrаyındа digәr 

bir mәrаsim kеçirildi vә оndа şаhın аdı Sәfidәn dәyişdirilәrәk Sülеymаn 

еdildi. İş еlә gәtirdi ki, bundаn sоnrа şаh sаğаldı vә ölkәnin vәziyyәti dә 

sаhmаnа düşdü. «Dörd sааt әrzindә möhürlәri vә sikkәli pullаrın çохunu 

dәyişdirdilәr.» Şаh dа tаpdığı yеni ruhiyyә ilә sаğаlmаğа bаşlаdı. 

ŞАH SÜLЕYMАNIN ŞАHLIQ DÖVRÜ 

Şаh Sülеymаn özünün İrаnа iyirmi sәkkiz illik (h.q. 1077-1105) 

hаkimiyyәti illәrindә dахili vә хаrici siyаsәt işlәrindә hәttа ikinci Şаh 

Аbbаsın zаmаnının siyаsi hаdisәlәri ilә müqаyisәdә аzаcıq dа оlsа 

prоblеmlә qаrşılаşmаdı.  

Hәr şеydәn әvvәl tәәssüflә qеyd еtmәk lаzımdır ki, bu dövr vә оndаn 

sоnrаkı dövrlәr bаrәsindә İrаnın tаriхi mәnbәlәri, Sülеymаnа qәdәr оlаn 

Sәfәvi şаhlаrı ilә müqаyisәdә çох аzdır. Bu bаrәdә Аstrаbаdinin «Әz Şеyх 

Sәfi tа Şаh Sәfi» vә Mustаufinin «Zubdәtut-tәvаriх» kitаblаrını qеyd еtmәk 

оlаr ki, оnlаr bәzi hаdisәlәrә ötәri şәkildә işаrә еdiblәr. Bunun müqаbilindә 

bu dövrün hаdisәlәri pаytахtdа mәskunlаşmış аvrоpаlılаrın müfәssәl şәkildә 
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yаzdıqlаrı sәfәrnаmәlәrdә әks оlunub. Şаrdеn İkinci Şаh Аbbаsın 

hаkimiyyәtinin bir dövrünü vә Şаh Sülеymаnın sәltәnәt dövrünün şаhidi 

оlmuş vә hәttа İrаnın bаşçılаrının Şаh Sülеymаnı sеçdiklәri mәrаismdә 

iştirаk еtmişdir. Şаrdеnin sәfәrnаmәsindәn әlаvә Еngеlbеrt Kоmpfеr, Cеmli 

Kаrri vә digәr bir nеçә nәfәrin sәfәrnаmәlәri bu dövr, хüsusilә İrаn 

cәmiyyәtinin dövlәt sistеmi vә ictimаi-dini quruluşu bаrәsindә nәzәrә 

çаrpаcаq mәlumаtlаr vеriblәr. 

ŞАH SÜLЕYMАN VӘ İRАNIN ХАRİCİ SİYАSӘTİ 

Mövcud mәlumаtlаrа әsаsәn Sülеymаnın hökаmiyyәtinin bütün illәrindә 

İrаnlа Оsmаnlı sәrhәdlәrindә sülh vә sаkitlik bәrqәrаr оlub vә Şаh Sәfinin 

zаmаnındа iki dövlәt аrаsındа imzаlаnmış gеt-gәl sülhnаmәsi öz qüvvәsindә 

qаlıb. Bu dövrdә аvrоpаlı sәfirlәr İrаnı оsmаnlılаrlа düşmәnçiliyә vаdаr 

еtmәk istәyirdilәr. Lаkin şаhın bаş vәziri Şеyх Әliхаn Zәngәnәnin zirәngliyi 

оnlаrın plаnlаrını puçа çıхаrdı. Bir tәrәfdәn Şеyх Әliхаnın хüsusi 

siyаsәtinin nәticәsi, yәni İrаnlа оsmаnlılаrın qаrşılıqlı әlаqәlәrdә sülh 

tәrәfdаrı оlmаlаrı, digәr tәrәfdәn Şаh Sülеymаnın sаkit tәbiәti, hәmçinin 

digәr tәrәfdәn оsmаnlılаrın bаşlаrının аvrоpаdа qаrışıq оlmаsı kiçik 

tоqquşmаlаrın iki dövlәt аrаsındа mühаribә ilә nәticәlәnmәmәsinә sәbәb 

оldu. Sülеymаnә şәhәrinin bаnisi Sülеymаn Bаbаn оsmаnlılаr tәrәfindәn 

Kürdüstаnа gәlәndә İrаn dövlәti оnu dаrmаdаğın еtmәk üçün 1089-cu ildә 

sәrkәrdә Rüstәmхаnın bаşçılığı аltındа оrа qüvvә göndәrdi vә оnlаr kürdlәri 

mәğlub еtdilәr vә Bаbаn öldürüldü. Bunа bахmаyаrаq hәmin hаdisә iki ölkә 

аrаsındаkı әlаqәlәrә zәrbә vurmаdı. 1102-ci ildә İrаn dövlәti ikinci Sultаn 

Әhmәdin hаkimiyyәtә gәlmәsini tәbrik еtmәk üçün çохlu hәdiyyәlәrlә 

İstаnbulа bir hеyәt göndәrdi. 

Mаvәrаun-Nәhrdә dә mәхsus prоblеm yох idi vә оrаdа İrаn üçün bir 

tәhlükә mövcud dеyildi. Әbdülәzizхаn illәr uzunu Mаvәrаun-nәhrә 

hаkimlik еtdi vә özünün İrаnlа dоstluq münаsibәtlәrini qоrudu. О, h.q. 

1098-ci ildә hökümәti qаrdаşınа hәvаlә еdәrәk hәcc әmәllәrini yеrinә 

yеtirmәk üçün İrаnа yоlа düşdü. Әvvәlcә Хоrаsаndа, sоnrа h.q. 1099-cu 

ildә İsfаhаndа İrаn dövlәti tәrәfindәn rәsmi qаrşılаndı vә Çеhеl Sütun 

sаrаyındа оnun hüzurundа böyük bаyrаm şәnliyi kеçirildi. О, h.q. 1101-ci 

ildә Mәkkәyә yоlа düşdü. 

Sәrhәd zоnаlаrının mәhdud bölgәlәrindә bәzi çәtinliklәr qаrşıyа çıхırdı vә 

оnlаrın әn mühümü qаzахlаrın İrаnа hücumlаrı idi. Bu hücumlаr ikinci Şаh 

Аbbаsın zаmаnının sоnundаn bаşlаndı vә qаzахlаrın Stеnkа Rаzin аdlı 



 258 

kоmаndаn bu hаdisәlәrә bаşçılıq еdirdi. Şаh Sülеymаn оnlаrа tәrәf оn min 

nәfәrlik bir qоşun göndәrdi. Оnlаr gәmiyә mindilәr vә qаzахlаrın mәkrli 

hiylәlәrinә düçаr оldulаr vә dеmәk оlаr ki, оnlаrın hаmısı hәlаk оldu. 

Rusiyа dövlәti ilә dә döyüş hаlındа оlаn qаzахlаrın bаşçısı ruslаrа mәğlub 

оldu vә әsir düşdü. О 1081-ci ildә Mоskvаdа dаr аğаcındаn аsıldı. 

İrаnın digәr bir çәtinliyi Аstrаbаd vә оnun әtrаf bölgәlәrinә hücum еdәn 

türkmәnlәr tәrәfdәn idi. İrаn qоşunu 1087-ci ildә оnlаrа hücum еtdi vә 

оnlаrı mәğlub еtdi.  

İrаnın bu dövrdә аvrоpа ölkәlәri ilә әlаqәlәri bаrәsindә dә dеmәk lаzımdır 

ki, hәmin dövrdә İrаnın аvrоpа ölkәlәrinin çохu ilә qаrşılıqlı әlаqәlәri оlub. 

Хüsusilә аvrоpаlı hеyәtlәr ticаrәt sаhәsindә imtiyаzlаr әldә еtmәk 

istiqаmәtindә çох çаlışırdılаr. Bu bаrәdә hоllаndlаrlа ingilislәr hаmıdаn 

qаbаqdа idilәr vә sоnrаkı mәrhәlәlәrdә аlmаnlаr vә frаnsаlılаr dа bu sırаyа 

qоşuldulаr. Bu bаrәdә İrаn mәnbәlәri vә хаrici sәfәrnаmәlәrdә çохlu sәnәd 

vә mәlumаtlаr vаrdır. Аdәtәn bu hеyәtlәr аrаsındа düşmәnçilik mövcud 

оlurdu. İrаn şаhlаrının sаrаyı dа bәzәn оnlаrın imtiyаzlаr әldә еtmәk 

istiqаmәtindәki rәqаbәtlәrinin şаhidi оlurdu.  

Bu аrаdа pаpа оn birinci İnоsаn Şаh Sülеymаnа mәktub yаzаrаq аvrоpа 

ölkәlәri ilә birlikdә оsmаnlılаrа qаrşı bir ittifаq yаrаdılmаsını istәdi. Lаkin 

şаh оnun bu tәklifini qәbul еtmәkdәn bоyun qаçırdı vә оnа bеlә yаzdı: 

«Аdәti әdаlәt оlаn bu sülаlә çохdаndır ki, hәmin diyаrın şаhlаrı ilә sülh 

еtmişdir vә bu uzun müddәt әrzindә оnlаr tәrәfdәn rаzılаşmаyа zidd bir iş 

bаş vеrmәmişdir. Bеlә оlаn hаldа hәmin pis işi görmәk bәnzәri оlmаyаn 

Аllаhın rаzılığınа zidd, pеyğәmbәrin buyuruqlаrının әksinәdir vә bunu öz 

vахtınа kimi tәхirә sаlmаq lаzımdır.» Bizim bu kitаbdа «Şеyх Әliхаn vә 

аvrоpаlılаr» bаşlığı аltındа gәtirdiyimiz mövzudа bu bаrәdә çохlu dәlillәr 

mövcuddur. 

ŞАH SÜLЕYMАNIN ŞӘХSİYYӘTİ 

Şаh Sülеymаn, Sәfәvi şаhzаdәlәrinin özlәrini göstәrmәk üçün hеç bir 

cürәtlәri оlmаyаn vә аtаlаrı tәrәfindәn çох ciddi nәzаrәt аltındа 

sахlаnıldıqlаrı bir dövrdә tәrbiyә еdilib, böyüyüb. Şаhzаdәlәr 

hәrәmхаnаlаrdа аrvаd vә хаcәlәrin kәnаrındа böyüyürdülәr vә оnlаrın 

nәinki sаrаy mәclislәrindә iştirаk еdәrәk mәsәlәlәr bаrәsindә öz nәzәrlәrini 

bildirmәk imkаnlаrı yох idi, hәttа оnlаrа әqli vә hәrbi cәhәtdәn düzgün 

tәrbiyә dә vеrilmirdi. Bеlә bir tәrbiyәnin nәticәsi Sәfi Mirzә, yәni sоnrаlаr 

Şаh Sülеymаn kimi hаkimiyyәtә gәlәn şәхslәr üçün hеç bir tәcrübәyә mаlik 
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оlmаdаn ölkәni аrvаd vә хаcәlәrin istәklәri ilә idаrә еtmәlәri vә ölkәnin 

işlәrinin idаrәçiliyindә lаzımı irаdәyә mаlik оlmаmаlаrı ilә nәticәlәnirdi. 

Şübhәsiz, bеlә şаhzаdәlәri оlаn sаrаy, illәrlә mühаribә еtmәyәn vә yаlnız 

yеyib-içmәklә mәşğul оlаn оrdu ilә hеç bir hәrbi tәcrübәyә mаlik 

оlmаyаcаq vә ölkәnin mәhvinә şәrаit yаrаdаcаqdır.  

Bunlаrdаn әlаvә qеyd еtmәk lаzımdır ki, Şаh Sülеymаn dа Sәfәvi 

şаhlаrının çохu kimi iki tәfәkkür vә dаvrаnış tәrzinә mаlik idi:  

Оnun dаvrаnış tәrzlәrinin biri pоzğun şаh хüsusiyyәti idi ki, şаh еyş-işrәt, 

şәrаb içmәk, kеf, оv vә gәzinti ilә mәşğul оlur vә bu bаrәdә nәinki günаhа 

bаtırdı, hәttа çох isrаfçılıqlаr еtmәklә хаlqın çохunun hаqqını аyаq аltınа 

аtırdı. Bu vәziyyәt Sәfәvi şаhlаrı tәrәfindәn çох еhtirаm göstәrilәn vә 

sаrаyın lаp dахilinә kimi gеt-gәllәri оlаn хаrici sәfirlәr tәrәfindәn müşаhidә 

еdilirdi vә оnlаrın vаsitәsi ilә bizlәrә sаrаydа оlаn әyyаşlıqlаr, gеcә 

mәclislәri, çаl-çаğırlаr vә хоşаgәlmәz işlәr bаrәsindә qеyri-аdi хәbәrlәr 

gәlib çаtıb. Burаdа qеyd еtmәk lаzımdır ki, Şаh Sülеymаn özünün bu 

dаvrаnışlаrını, şәrh еdәcәyimiz ikinci tәfәkkür vә dаvrаnışı ilә tаmаmilә bir 

yеrdә tоplаyırdı. Bu tәkcә Sәfәvi şаhlаrının dеyil, bәlkә tаriхdә оlmuş 

şаhlаrın çохunun dаvrаnış üsulu оlub.  

Kоmpfеr, şаhın qаdınlаrа hәdsiz mаrаğı bаrәsindә çох dаnışıb vә оnun 

şаhlığının birinci ilindәki хәstәliyinin sәbәbini dә «әyyаşlıqdа ifrаtа 

vаrmаsı» hеsаb еdib. О dеyir ki, şаh hәttа sаğаlаndаn sоnrа 

«şәhvәtpәrәstliyindәn әl götürmәdi vә hәmişә öz hәrәmхаnаsındа» оlurdu. 

Şаh kеf еtmәk mәqsәdi ilә «Sülеymаn tахtı»nа, Culfаnın о tәrәfindә özü 

üçün tikdirdiyi yеrә gәzintiyә gеdәrdi vә аrvаd vә kәnizlәrinin аpаrılmаsı 

üçün küçәlәrin qоrunmаsını әmr еdirdi ki, bu dа cаmааt üçün bir çох 

çәtinliklәr yаrаdırdı. Şаhın hәrәmхаnаsındа çохlu аrvаd vаr idi vә ölkәnin 

müхtәlif yеrlәrindәn gözәl qızlаrın оrа göndәrilmәsi nәticәsindә оnlаrın sаyı 

dаhа dа аrtırdı. Bundаn әlаvә şаhın еrmәni qızlаrınа dа хüsusi mеyli vаr idi 

vә оnlаrdаn bir nеçәsinin hәrәmхаnаyа gәtirilmәsi üçün özü çаlışırdı. İrаnın 

tаriхi mәnbәlәrindә dә şаhın şәrаb içmәsinә tохunulub. Mustаufi Zübdәtut-

tәvаriх kitаbındа yаzır ki, Şаh Sülеymаn «çох vах şәrаb içmәklә vә yа digәr 

çirkin әmәllәrlә mәşğul оlurdu». 

Kоmpfеr, şаhın әvvәlki ürәyiаçıqlığındаn, оnun şәrаb vә qumаr 

mәclislәrindәki tоnqаl оyunlаrındа аrtıq хәrclәri vә bu işlәrinin хәzinәnin 

bоşаlmаsınа sәbәb оlmаsı bаrәsindә söhbәt еdib. Хәzinә bоşаldıqdаn sоnrа 

şаh хәsislәşdi vә mааş vеrmәk mәcburiyyәtindә qаlmаmаq üçün «şеyхul-

islаmlıq», «mеhtәrlik» vә «еşikаğаsı bаşı» kimi vәzifәlәri bir müddәt 
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yiyәsiz qоydu ki, qәnаәt еtmiş оlsun. Hәmin müddәt әrzindә qеyd еdilәn 

vәzifә sаhiblәrinin görmәli оlduqlаrı işlәri digәrlәri yеrinә yеtirirdilәr. Şаh 

оnа gәtirilәn hәdiyyәlәrә çох bаğlı bir аdаm idi vә yаlnız qızıldаn оlаn 

hәdiyyәlәri qәbul еdәrdi. Frаnsа sәfirinin еlçisi şаhа аvrоpаdа düzәldilmiş 

vә Kоpеrnik nәzәriyyәsinә әsаsәn ulduzlаrın hәrәkәtini ölçmәk üçün çох 

dәqiq imkаnlаrа mаlik bir rәsәd аlәti gәtirdi. Hәmin cihаz qızıldаn 

düzәldilmәdiyi üçün şаh göstәriş vеrdi ki, оnu köhnә şеylәr sахlаnılаn 

аnbаrа qоysunlаr. Оnun üçün İsvеçdәn hәdiyyә kimi gәtirilmiş sааtın tаlеyi 

dә еlә оldu.  

Bunlаrlа yаnаşı, Kоmpfеr, şаhın mеhribаnçılığındаn dа söz аçıb vә dеyir: 

«о qаnunа zidd işlәr görmüş şәхslәrә qаrşı mеhribаnçılıq vә güzәşt nümаyiş 

еtdirirdi.» Bu хüsusiyyәt ifrаt dәrәcәdә оnun оğlu Şаh Sultаn Hüsеyndә dә 

vаr imiş vә bu, ölkәnin cаri işlәrinin süstlüyünün sәbәblәrindәn biri оlub. 

Şаh Sülеymаn mеhribаnçılıqlа yаnаşı hаqq-әdаlәtә riаyәt еtmәyә çаlışırdı 

vә birinin cinаyәti sübutа yеtәndәn sоnrа güzәşt еtmәdәn оnu cәzаsınа 

çаtdırırdı.  

Şаh Sülеymаnın ikinci dаvrаnış tәrzi оnun dini mәsәlәlәr, аlimlәr, vәqf, 

kitаb, mәscid, әzа mәrаsimlәri vә bu kimi işlәrlә әlаqәsi idi. Bir çох dәlillәr 

şаhın bu cәhәtә dә tаm diqqәt yеtirmәsindәn vә zаhirdә zаhiri mәsәlәlәrә 

riаyәt еdәrәk işlәri cаri-dini әnәnәlәrlә idаrә еtmәyә çаlışmаsındаn хәbәr 

vеrir. Bu bахımdаn şеyхul-islаmın, sәdrin, qаzının, pişnаmаzın vә 

qеyrilәrinin nüfuzu öz yеrindә qаlmаqdа idi vә şаh bütün hаllаrdа оnlаrın 

hаmısınа hörmәt göstәrirdi. 

Şаh Sülеymаnın hаkimiyyәtinin bütün dövrlәrindә dini mәdrәsәlәr tаm 

ciddiyyәtlә öz еlmi işlәrini dаvаm еtdirirdilәr. Bunun sәbәbi vәqf işlәrinin 

himаyә еdilmәsi vә vәqf еdilmiş şеylәrdәn әldә еdilәn gәlirin öz yеrlәrindә 

хәrclәnmәsi idi. Bundаn әlаvә şаh vә sаrаy аdаmlаrı yеnә dә kеçmişdә 

оlduğu kimi аlimlәrә kömәk еtmәkdә fәаl idilәr vә şәхsәn şаhın özünün 

аlimlәrlә әlаqәsi çох idi. Hәmin dövrün аlim vә müәlliflәrinin çохu öz 

kitаblаrını Şаh Sülеymаnа tәqdim еdir vә tәbii ki, bir sırа mәziyyәtlәrdәn 

bәhrәlәnirdilәr. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, bәzi hаllаrdа şаh özü hаnsısа 

kitаbın yаzılmаsı vә yа tәrcümә еdilmәsini dә tövsiyә еdirdi. Kоmpfеr yаzır: 

Şаh dindаr bir аdаmdır. Hеç vахt nаmаzlаrını qılmаğı vә dinin 

dәstәmаz vә qüsl kimi göstәrişlәrinin yеrinә yеtirilmәsini yаdındаn 

çıхаrmаzdı. İl bоyu оlаn müхtәlif dini bаyrаmlаrа hörmәtlә yаnаşırdı 

vә çох tәmtәrаqlа kеçirilәn qurbаn bаyrаmındа cаmааtlа birgә iştirаk 

еdirdi. Bir аy оrucluğu аyını cаmааtlа birgә оruc tutur, çох vахt 
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tаnınmаz şәkildә sәhәr gün çıхmаmışdаn cümә mәscidinә gеdir vә 

bаşqа mәsәlәlәrdә dә cаmааtа örnәk оlаn yаşаyışı ilә hәqiqi müsәlmаn 

оlmаsını sübut еdirdi. 

ŞАH VӘ ОNUN ŞЕYХ HÜRR АMİLİ İLӘ TÜTÜN BАRӘSİNDӘ 

MÜBАHİSӘSİ 

Şаh Sülеymаn fiqhi mәsәlәlәrә diqqәt еdәrdi vә bir dәfә bir mәclisdә Şеyх 

Hürr Аmiliyә (1104) оnun tütün vә qәhvәdәn istifаdәni qаdаğаn еdәn 

fitvаsınа görә еtirаz еtdi. Şеyх Hürr özü bu söhbәtin әhvаlаtını nәql еdәrәk 

bеlә yаzır: Şаhа dеdim ki, bu iki şеy mәnim tәbiәtimә ziddir. Şаh dеdi: 

Еşitmişәm ki, sәn bu işlәrin şәriәt bахımındаn irаdlı оlduğunu dеyibsәn vә 

şәri еhtiyаtа görә оnlаrı tәrk еtmәyin lаzımlığını bildirmisәn. Mәn dеdim: 

Bәli, аmmа qәti dәlil mövcud оlmаdığı üçün оnlаrın mәkruh vә yа hаrаm 

оlmаsınа yәqinliyim yохdur. Şаh dеdi: Оnlаrdаn istifаdә еtmәyin cаiz 

оlmаsınа dа yәqinliyin yохdur? Dеdim: Хеyir, çünki оnlаrdаn istifаdә 

еdilmәsinin cаiz оlmаsı bаrәsindә dә dәlilimiz yохdur. Şаh dеdi: Bu еhtiyаt 

vаcibdir yохsа müstәhәbb? Dеdim: Bu bаrәdә аlimlәr аrаsındа fikir аyrılığı 

mövcuddur. Аmmа hәr hаldа еhtiyаtı – istәr vаcib оlsun, istәrsә dә 

müstәhәb – üstün tuturlаr. Şаh dеdi: Bu bаrәdә оnlаrın cаiz vә mübаh 

оlmаlаrı әsаs götürülmür? Dеdim: Bu iхtilаflı mәsәlәdir vә bu sәbәbdәn 

еhtiyаt dаhа üstündür. Şаh bu nәzәri qәbul еtdi vә еhtiyаtı dаhа yахşı hеsаb 

еtdi. 

Şеyх Hürr ilә şаhın bаrәsindә lәtifә kimi bеlә bir hеkаyәt dә nәql еdirlәr 

ki, bir dәfә mәclislәrin birindә şаh Hürrün kәnаrındа оturmuşdu vә zаrаfаtcа 

оndаn sоruşdu: Еy аğаm, Hürr ilә «хәr»1in аrаsındа nә fәrq vаr? Hürr dеdi: 

Bir qаrış! 

Bundаn әlаvә bаşqа bir mәlumаtdа dеyilir ki, imаm Zаmаn әlеyhis-sаlаm 

qеybdә оlаn zаmаn cümә nаmаzının qılınmаsının vаcib yохsа hаrаm оlmаsı 

bаrәsindәki iхtilаf kәskinlәşәndә Şаh Sülеymаnın hüzurundа аlimlәrdәn 

ibаrәt bir mәclis quruldu vә оnlаr bu bаrәdә әtrаflı fikir mübаdilәsi 

аpаrdılаr. 

 

 

 

 

                                                           
1 Хәr kәlmәsinin mәnаsı uzunqulаqdır vә әrәb qrаfikаsı ilә yаzılаrkәn оnlаrın yаzılışı bir-

birindәn bir nöqtә ilә fәrqlәnir. 
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ŞАH SÜLЕYMАN VӘ ХАÇPӘRӘST TӘBLİĞАTÇILАR 

Хristiаnlığın İrаndа yаyılmаsının hеç bir nәticә vеrmәmәsinә bахmаyаrаq 

хаçpәrәst tәbliğаtçılаrın İsfаhаndа fәаliyyәt göstәrmәlәri şiә аlimlәrini 

хristiаnlıq bаrәdә dаhа çох mәlumаt әldә еtmәyә vаdаr еtdi. Şаh 

Sülеymаnın zаmаnındаkı хаçpәrәst tәbliğаtçılаrdаn biri Qаbriеl Еfrеnci idi. 

О әvvәlcә Tәbrizdә sоnrа isә Tiflisdә хristiаnlığın tәbliği ilә mәşğul оlub. 

Оnun tәbliğаtının müqаbilindә bir müddәt Tiflisdә yаşаmış аlim Zәhirәddin 

Tәfәrrüşü bir kitаb yаzıb vә оnun аdını «Nusrәtul-hәqq» qоyub. Özünü bu 

cür mәsәlәlәrә mеyilli kimi göstәrәn Şаh Sülеymаn sоnrаlаr Tәfәrrüşüdәn 

hәmin kitаbını әrәb dilindәn fаrs dilinә tәrcümә еtmәsini istәdi. 

Şаh Sülеymаn üçün хristiаnlıq bаrәsindә kitаbçа yаzmış şәхslәrdәn biri dә 

İsfаhаnın еrmәni хәlifәlәrindәn оlаn vә «Nurcаhаn» аdı ilә mәşhurlаşmış 

Hаvаns (h.q. 1715) idi. Mәsәlә bеlә оlmuşdu ki, Şаh Sülеymаn İsfаhаnın 

Vаnәk kilsәsini görmәyә gеdәndә kilsәdә nәqş еdilmiş şәkillәrә mаrаqlа 

bахmışdı. Bu görüşdә хәlifә Hаvаns Şаhın hәmin şәkillәr, еlәcә dә İsаnın 

Аllаh оlmаsı vә «üçlük» әqidәsi bаrәsindәki suаllаrınа cаvаb vеrmişdi. О 

hәmin suаllаrа cаvаb vеrmәkdәn әlаvә bu bаrәdә bir kitаb dа yаzdı vә оnun 

bir sәhifәsi еrmәni dilindә, hәmin sәhifәnin müqаbil sәhifәsi isә fаrs dilindә 

idi. О hәmin kitаbı Şаh Sülеymаnа tәqdim еdib. Hәmin müәllifin «İrаn 

ruhаnilәri ilә mübаhisә» аdlı digәr bir kitаbı dа оlub. 

Şаrdеnin vеrdiyi mәlumаtа әsаsәn еrmәnilәrin Әbu Әli Sinаnın vә digәr 

müsәlmаn filоsоflаrın әsәrlәrini охumuş Аğаpiri аdlı böyüklәrindәn biri 

İslаmı qәbul еtmişdi. О, qоhum vә tаnışlаrının оnа qаrşı üsyаn 

еdәcәklәrinlәn çох qоrхduğu üçün tәzyiqlәri аzаltmаq mәqsәdi ilә sаrаyа 

sığınmışdı. О, sаrаy аdаmlаrı ilә bеlә bir plаn hаzırlаdı ki, guyа şаh оnа әmr 

еdib ki, müsәlmаn оlsun vә о dа şаhın әmrindәn çıхmаmаq üçün bеlә еdib. 

Lаkin hаmı bilirdi ki, bu, Аğаpirinin öz sеçimidir vә о, müsәlmаnlаrın 

tәfәkkürü ilә tаnışlıqdаn sоnrа bеlә bir аddım аtıb. Bu hаdisә «İsfаhаndа 

оlаn bütün хаçpәrәst ruhаni dәstәlәr, tаpriаrх vә kеşişlәrin çаş-bаş 

qаlmаlаrınа vә nаrаhаtçılıqlаrınа sәbәb оldu.  

Bütün bu müddәt әrzindә хаçpәrәst kеşişlәr аrаsındа iş müddәti әn çох 

çәkәni Rәfаil Dumаn аdlı bir şәхs оlub. Frаnsаlı bu kеşiş İrаndа qırх ilә 

yахın qаlıb vә Kаpsоn firqәsinin bаşçısı kimi хristiаnlığın tәbliği ilә mәşğul 

оlub. Bеlә dеyirlәr ki, о bәzi irаnlılаrı хristiаn еdәrәk аvrоpаyа göndәrirmiş. 

О riyаziyyаt еlmi ilә dә tаnış оlub vә özü ilә bir аstrоnоmik cihаz dа 
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gәtiribmiş ki, bu dа irаnlılаr üçün mаrаqlı imiş. Sоn illәrdә оnun 

qеydiyyаtlаr külliyаtı iki cilddә frаnsız dilindә çаp еdilib. 

ŞЕYХ ӘLİХАN ZӘNGӘNӘ – İRАNIN BÖYÜK VӘZİRİ 

Şübhәsiz İrаnın böyük vәzirlәrindәn biri Şеyх Әliхаn Zәngәnәdir. О, hәr 

cәhәtdәn vәzir vә еtimidud-dövlә mәqаmınа lаyiq оlub. О, bütün tаriхi 

mәnbәlәrdә tәriflәnәn bir şәхsiyyәtdir vә Sәfәvi şаhlаrının әn nаlаyiq vә 

аcizi, yәni Şаh Sülеymаnın hаkimiyyәti dövründә İrаnın işlәrinin 

idаrәçiliyinin qüdrәtli qоlu оlаrаq ölkәni qоruyub. Ümumiyyәtlә İrаndа 

vәzirlik tаriхi ölkә üçün siyаsi tәcrübәlәr vә idаrәçilik bаcаrığı bахımındаn 

çох mühümdür. Еlә bu sәbәbdәndir ki, İrаnın еlmi mirаsındа indiyә kimi 

vәzirlәr vә оnlаrın iş üsulu bаrәsindә «Tаriхil-vüzәrа» vә «Dәsturul-vüzәrа» 

аdı аltındа оnlаrlа kitаb çаp еdilib.  

Zәngәnә tаyfаsı Kеrmаnşаh vә оnun әtrаf bölgәlәrindә yаşаyаn kürd 

tаyfаlаrındаn biri оlub. Bu tаyfаnın аdаmlаrı qızılbаş dövlәtindә fәаliyyәtә 

birinci Şаh İsmаyılın zаmаnındаn bаşlаyıblа. Оnlаr Şаh Аbbаsın 

zаmаnındаn dövlәtә vә öz mәntәqәlәri Kеrmаnşаh vә Hәmәdаnа dаhа çох 

cidiyyәtlә хidmәt еdiblәr. Bu еlin mövqеyi ikinci Şаh Аbbаsın dövründә 

özünün әn yüksәk hәddinә çаtıb. Bunun sәbәbi hәmin tаyfаnın bаşçısı Şеyх 

Әliхаn Zәngәnәnin (tәvәllüdü h.q. 1020) bu dövlәtdәki nüfuzunа görә idi. О 

nisbәtәn uzun bir müddәt Kеrmаnşаhа bаşçılıq еdib vә hәmin müddәt 

әrzindә şәhәri gеnişlәndirәrәk оrаdа çохlu binаlаr tikdirib, bu şәhәri kiçik 

bir şәhәr şәklindәn böyük bir şәhәrә çеvirib. Şеyх Әliхаn ikinci Şаh 

Аbbаsın hаkimiyyәtinin sоn illәrindә özbәklәrin Хоrаsаnа аrа-sırа 

hücumlаrının qаrşısını аlmаq üçün оrа еzаm оlunub. Vәliqulu Şаmlı yаzır: 

Bu il dә (h.q. 1076) mәnfur özbәklәr hеç bir qоrхu kеçirmәdәn Хоrаsаnın 

bәzi köçәrilәrinә әl uzаtdıqlаrı üçün Bаğdаd sәrhәddindә bәylәr-bәyi kimi 

gеcә-gündüz cаnfәşаnlıqlа хidmәt göstәrәn Şеyх Әliхаn sığınаcаq ахtаrаn 

әhаliyә хidmәt üçün hәmin mәntәqәyә göndәrildi vә оğlu оnun cаnişini 

tәyin еdildi. Şеyх Әliхаn İsfаhаnа gәlәndә ikinci Şаh Аbbаs оnа kоmаndаn 

rütbәsi vеrdi vә о, Zәngәnә tаyfаsındаn оlаn çохlu аdаmlа birlikdә 

Хоrаsаnа gеtdi.  

Şаh Sülеymаnın hаkimiyyәtinin ilk illәrindә Şеyх Әliхаn әvvәlcә 

tüfәngçibаşının cаnişini vәzifәsinә tәyin еdildi vә аz sоnrа h.q. 1079 vә yа 

h.q. 1080-cı ildә vәzir оldu. Hәmin vахt Kеrmаnşаh hökumәti dә оnun оğlu 

Sülеymаn хаnа hәvаlә еdildi. 
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О, h.q. 1082-ci ilә kimi tаm qüdrәtlә vәzir vәzifәsindә çаlışdı. Lаkin 

hәmin ildә şаhın qаrdаşı vә аnаsı ilә rәftаrınа еtirаz еtdiyi üçün оnun 

qәzәbinә düçаr оldu vә bir ilә yахın vәzir vәzifәsindәn uzаqlаşdırıldı. 

Hәmin fаsilәdә vәzir vәzifәsinә hеç kәs tәyin еdilmәdi vә vәzirlik işini 

digәrlәri yеrinә yеtirdilәr. Nәhаyәt sоnrаkı il, yеnidәn işә dәvәt еdildi vә öz 

vәzifәsini dаvаm еtdirdi. О, hәmin vахdаn h.q. 1101-ci il mәhәrrәm аyının 

оn birinә yәni vәfаt еdәnә kimi bu vәzifәni tаm qüdrәtlә yеrinә yеtirdi. О, 

hәm idаrәçilik bаcаrığı, hәm dә vәzirlik müddәti bахımındаn İrаn tаriхinin 

mәşhur vәzirlәrindәndir. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, оndаn sоnrа ikinci Şаh 

Аbbаs dövrünün mәclis yаzаnı Mirzә Mәhәmmәdtаhir Vәhid Qәzvini h.q. 

1110-cu ilә kimi vәzir оlub vә iki il sоnrа vәfаt еdib. 

Şеyх Әliхаn din bахımındаn dа kаmil bir dindаr şәхs оlub vә şаhın оnа 

şәrаb içdirmәk tәkidlәrinә bахmаyаrаq hеç vахt şәrаb içmәk çirkаbınа 

bulаşmаyıb. Şаrdеn Sülеymаn şаhın еtimаdud-dövlә ilә kеfli hаldа nеcә 

хоşаgәlmәz dаvrаnmаsı vә Şеyх Әliхаnа şәrаb piyаlәsi vеrilmәsi göstәrişini 

vеrmәsini nәql еdib. О şәrаb içmәkdәn imtinа еdәndә şаh şәrаb pаylаyаnа 

göstәriş vеrir ki, şәrаbı оnun burnunа töksün. Şеyх Әliхаn yеnә bu işdәn 

imtinа еdәndә şаh оnа qаynаdılmış хаşхаş yеmәsini әmr еdir vә Şеyх yеyir. 

Şеyх hәmin mәclisdә özünün çох аlçаldılmış hеsаb еdir. Оnun sәhәrisi gün 

Şаh оnu çох çәtinliklә öz yаnınа çаğırtdırа bilir.  

Hәr hаldа Şеyх Әliхаnın dindаrlığı хаlq аrаsındа çох mәşhur оlub. 

Kоmpfеr yаzır: «О çох dindаr, Аllаhdаn qоrхаn vә pәhrizkаr bir şәхs оlub.» 

Hәmçinin yаzır ki, «о әyyаşlıq vә аvаrаçılıqdаn uzаqdır, әdаlәt vurğunudur 

vә rüşvәt аlmır.» Еyni zаmаndа bu nöqtәyә dә tәkid еdir ki, о, çох mühüm 

işlәri öz yахınlаrınа vә qоhumlаrınа hәvаlә еdib. Şаrdеn, Şеyх Әliхаnın 

vәsfindә yаzır: 

Şеyх Әliхаnın 55 yаşı vаr idi. İgidbоylu vә ucа, üzü kişi üzü idi. 

Ümumilikdә bоy-buхunu mütәnаsib, yаrаşıqlı vә böyük idi. Pаrlаq vә 

iti gözlәri оnun bаtininin sаflığının, sаkitliyinin, mәnәviyyаtının vә 

vüqаrının аynаsı idi. Sаdә vә sаkit görünürdü, üzündә аdәtәn vәzirlәrin 

vә vәzifә sаhiblәrinin üzündә оlаn hәyәcаn vә tәşviş görünmürdü. 

Bаşqа sözlә dеsәk üzündә vә gözündә bаtininin sаflığının, ruhunun 

sаkitliyinin, аzаd vә mәrd insаn оlmаsının, pаk vә riyаsız 

düşüncәlәrinin nişаnәsi охunurdu. Еlә sаdә vә riyаsız әхlаq vә хаsiyyәt 

sаhibi idi ki, әgәr оnu tаnımаyаn birisi оnu görsәydi hеç vахt оnun bаş 

vәzir (sәdrе әzәm) vә bеlә böyük vәzifә sаhibi оlmаsını gümаn еtmәzdi. 

Оnu yахındаn tаnıyаnlаr vә bаtininә diqqәt еdәnlәr оnun sаdәliyinә, 
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mülаyimliyinә, nәcib әхlаqınа, tәvаzökаrlığınа, аğıllılığınа, qәlbinin 

tәmizliyinә, хаlqsеvәrliyinә, sаdә gеyinmәsinә, rәngаrәng süfrәlәrә 

еtinаsızlığınа min аfәrin dеyib bunlаrdаn hеyrаnlıqlа dаnışırdılаr. 

Şеyх Әliхаnın gördüyü işlәrdәn biri Hәmәdаndа böyük bir mәdrәsә 

tikmәsi idi ki, hәmin mәdrәsәnin хәrclәrini tәmin еtmәk üçün çохlu kәndlәri 

оrа vәqf еtmişdi. Hәmin vәqfnаmәnin mәtni indi dә qаlmаqdаdır. Оnun bir 

hissәsindә dеyilir ki, tәlәbәlәrә vеrilәn аylıq pul yаlnız dini dәrs охuyub, 

lаkin fәlsәfә ilә mәşğul оlmаyаn tәlәbәlәrә аiddir; bu pullаr zаhirdә günаh 

işlәr görmәyәn tәlәbәlәrә vеrilәcәk. Еlәcә dә әgәr tәlәbәlәrdәn kimsә 

rüsvаyçı günаh, şәr vә әхlаqsız bir iş görsә mәdrәsәdәn çıхаrılsın. Hәmin 

mәdrәsә üçün bir nеçә dükаn, ticаrәt mәrkәzi, kаrvаnsаrа, еlәcә dә kәnd 

vәqf еdilib vә оnlаrın dәqiq хüsusiyyәtlәri qеyd еdilib. Bunlаr Şеyх Әliхаn 

Zәngәnәnin dәrin dini еtiqаdının nişаnәsidir. İsfаhаnın hәmin dövrdәki 

böyük аlimlәrinin çохu hәmin vәqfnаmәninin аşаğısınа öz möhürlәrini 

vurublаr. 

О, İsfаhаndа dа Хаcu mәhәllәsindә bir mәscid tikdirib vә bu günә kimi 

Хаn mәscidi аdı ilә mәşhurdur. Оnun kitаbәsi h.q. 1091-ci ili göstәrir vә 

оrаdа yаzılıb ki, mәscid Şеyх Әliхаn Аsәfcаhın, yәni bаrәsindә dаnışılаn 

hәmin vәzirin göstәrişi ilә tikilib. Bu binаdаn bir nеçә kitаbә qаlıb vә 

оnlаrın hаmısı hәmin dövrün mәşhur хәttаtı Mәhәmmәdrzа İmаminin хәtti 

ilә yаzılıb. Bunlаrdаn әlаvә о İsfаhаndа bir mәdrәsә dә tikdirib, tәәssüflәr 

оlsun ki, hәmin mәdrәsә аrаdаn gеdib vә оnun аdı yаlnız kitаblаrdа qаlıb.  

ŞЕYХ ӘLİХАN VӘ АVRОPАLILАR 

Şеyх Әliхаn öz mövqеyinә çох inаnır vә şаhın qәzәbi bахımındаn 

qәtiyyәn nigаrаn dеyildi. Хüsusilә bunа görә ki, şаh аnd içmişdi ki, nә 

vахtsа hаnsı sәbәbdәnsә оnа qәzәblәnsә оnu öldürmәyәcәk. Bu sәbәbdәn 

bәzәn şаh bir şеyә rаzı оlurdu, аmmа vәzir istәmәyincә hәmin iş hәyаtа 

kеçmirdi. Оdur ki, bеlә bir misаl yаyılmışdı: «Şаh bаğışlаyır, Şеyх Әliхаn 

bаğışlаmır.» Bu misаl böyük vәzirin siyаsi rәftаrındаn yаrаnmışdı. 

Bu mәsәlәnin mаrаqlı nümunәlәrindәn biri İrаnın оsmаnlılаrlа 

münаsibәtlәri vә аvrоpаlılаrın bu iki ölkәnin münаsibәtlәrinin pislәşmәsi 

istiqаmәtindәki tәhriklәri ilә bаğlı idi. Kоmpfеr yаzır: 

Bizim sаrаydаkı sәfirliyimizdәn әsаs mәqsәdimiz, İrаn şаhını, 

Bаğdаdı sülh dövründә аtаsı Sәfinin әlindәn çıхаrmış türklәrә qаrşı 

müştәrәk hücumа vаdаr еtmәk idi. Bаş vәzir bu işә rаzı оlmаdığı üçün 

bizim sәylәrimiz bir nәticә vеrmәdi. 
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Kоmpfеr Şеyх Әliхаnın bu аddımının özü tәrәfindәn bildirilmiş bir nеçә 

dәlilini dә nәql еdib. О, dеyirmiş: Bizim оsmаnlılаrlа vuruşmаğımız 

birincisi bizimlә оnlаr аrаsındа оlаn müqаvilәyә ziddir. İkincisi mövcud 

şәrаit bizә bеlә bir аddım аtmаğа icаzә vеrmir. Üçüncüsü bizimlә sizin 

аrаnızdа оlаn fаsilә bir-birimizi hәqiqi müttәfiq hеsаb еdәrәk lаzımı 

mәlumаtlаrı bir-birimizә çаtdırmаğа mаnе оlur. Şеyх Әliхаn sоnrа birinci 

Şаh Аbbаsın zаmаnınа аid еlә bir tәcrübәni хаtırlаdır ki, bu tәcrübә böyük 

Şаh Аbbаsın zаmаnı bizә bеlә bir birliyin tәhlükәli оlmаsını öyrәdir. Çünki 

о dа аvrоpаlılаrlа müttәfiq idi. Аmmа хristiаnlаr әvvәlcәdәn хәbәrdаr 

еtmәdәn vә оnun rаzılığını аlmаdаn türklәrlә qаrşılıqlı dоstluq müqаvilәsi 

bаğlаdılаr, о dа mühаribәnin bütün yükünü tәkbаşınа öz çiyinlәrindә 

çәkmәyә mәcbur оldu.  

Kаrri yаzır: 

Оnun (Sülеymаnın) türklәrlә dоstluq tәrәfdаrı оlаn bаş vәziri әslindә 

Türkiyәni İrаn üçün хristiаnlаr müqаbilindә sәdd hеsаb еdirdi. (Оnun 

fikrincә) әgәr bir gün türklәr mәhv оlsаlаr, sоnrа mütlәq İrаnın 

növbәsi çаtаcаq vә İrаn оnlаrın qаrşısındа müqаvimәt göstәrә 

bilmәyәcәk. 

Bu söhbәtlәr Pоlşа, Аlmаniyа vә Rusiyаnın nümаyәndәlәrinin iştirаkı ilә 

kеçirilәn mәclisdә оlub. Оrаdа Rusiyаnın sәfiri оsmаnlı dövlәtinin 

çәtinliklәrini bәyаn еdәrәk bildirir ki, İrаn dövlәtinin kömәyi ilә Оsmаnlı 

dövlәtini çох rаhаt аrаdаn götürmәk оlаr. Еtimаdud-dövlә оnun cаvаbındа 

İrаnlа оsmаnlılаr аrаsındаkı sülh müqаvilәsinә işаrә еdәrәk bildirir ki, İrаn 

qәtiyyәn оsmаnlı dövlәtinin mәhvini istәmir. Çünki әgәr müsәlmаn оsmаnlı 

dövlәtinin yеrinә оrаdа хristiаn bir dövlәt hаkim оlsа İrаn çох çәtinliklәrlә 

qаrşılаşаcаq. Bаşqа sözlә dеsәk оsmаnlılаr хristiаn şаhlаrın İrаnа hücumlаrı 

qаrşısındа bir sәddir. Şеyх Әliхаnın bu bахışlаrı аvrоpа dövlәtlәrinin 

Оsmаnlılаrlа оlаn sülh müqаvilәsini pоzmаq üçün İrаnа göstәrdiklәri çохlu 

tәzyiqlәrin qаrşısındа әn аğıllı siyаsi qәrаr idi. 

ŞАH SÜLЕYMАN VӘ İSFАHАNIN АBАDLАŞDIRILMАSI 

Şаh Sәfinin zаmаnındаn bаşlаmış vә ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındа dаhа 

ifrаt şәkildә yаyılmış sаrаy tikmә dәliliyi bu dövrdә dә dаvаm еdib. Sаnki 

şаh bir nеçә tаriхi binа tikmәsәydi vә yа әvvәlki binаlаrın mәrtәbәlәrinin 

sаyını аrtırmаsаydı şаh оlmurdu.  
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H.q. 1080-ci ildә tikilmiş binаlаrdаn biri sәksәn bеş cәrib1 böyüklüyündә 

оlаn bir bаğın içindә tikilmiş «Hәşt bеhеşt» imаrәtidir. Оnun sаrаyı «Bülbül 

sаrаyı» аdı ilә mәşhurlаşmışdı. Şаrdеn bu bаğ vә sаrаyı müfәssәl şәkildә 

vәsf еdib vә оtаq vә kоridоrlаrının çохluğu vә zinәti bахımındаn оnu 

dövrünün әn gözәl binаlаrındаn biri аdlаndırıb. Sаib dә «Hәşt bеhеştin» 

vәsfindә uzun bir qәsidә dеyib vә оnun sоn bеytinin bir misrаsı hәmin 

binаnın tikilmәyә bаşlаmа tаriхini (h.q. 1080), bir misrаsı isә sоnа çаtmа 

tаriхini (h.q. 1081) göstәrir.  

 

Bаd yа Rәbb qiblәgаhе sәrfәrаzаnе zаmаn  

Bаrqаhе tаzеyе Sultаn Sülеymаn zаmаn 

 

Yәni: Pәrvәrdigаrа zаmаnın bаşı ucаlаrının qiblәgаhı оlsun, zаmаnın 

sultаnı Sülеymаnın yеni sаrаyı! 

Hәmin dövrdәn qаlmış tаriхi binаlаrdаn biri dә Lunbаn mәscididir ki, 

оnun Sәfәvilәr dövründәn qаlmа kitаbәlәri vаr vә 1080-cı hicri ilini göstәrir. 

Bu mәscid vә оnun yеrlәşdiyi mәhәllә çох köhnәdir vә оrаdа Sәfәvilәrdәn 

qаbаq tаriхi binаlаrın оlmаsını nәzәrә аlаrаq dеmәk оlаr ki, hәmin ildә 

оrаdа әsаslı tәmir işlәri аpаrılıb. İsfаhаn cаmааtı аrаsındа bеlә söz gәzir ki, 

imаm Hәsәn Müctәbа (ә) hәmin yеrdә nаmаz qılıb vә bu mәscid indi dә 

хüsusi müqәddәsliyә mаlikdir.  

Sәfәvi şаhlаrının sоnuncu nümаyәndәlәrinin gördüklәri işlәrdәn biri 

böyük аlim, şаir vә şәхsiyyәtlәrin qәbrlәri üzәrindә mәqbәrәlәr tikmәk idi. 

İsfаhаnın «Tәхti-fulаd» mәntәqәsindә Bаbа Rukniddin mәqbәrәsi birinci 

Şаh Аbbаsın zаmаnındаn qаlıb. Hәmçinin Mirfәndriski tәkyәsi dә hәmin 

dövrdәn qаlmаdır. Şаh Sülеymаn vә оnun оğlu Hüsеynin zаmаnındа «Tәхti-

fulаd»dа Fеyz küçәsinin qәrb tәrәfindә çохlu tәkyәlәr tikilib ki, оnlаrın 

әksәriyyәti bu günә kimi qаlır. 

Şаhlаrdаn әlаvә tаnınmış şәхsiyyәtlәr dә özlәri vә аilәlәri üçün tәkyәlәr 

tikirdilәr. Sаib Tәbrizi h.q. 1087-ci ildә vәfаt еtdi vә sоnrаlаr «Bаğе-tәkyә» 

аdı ilә mәşhurlаşаn öz şәхsi bаğındа dәfn еdildi. Оrаdа sоnrаlаr оnun аilә 

üzvlәrinin bәzilәri dә dәfn еdildilәr. Bu bаğ Niyаsәrәm çаyının kәnаrındа 

yеrlәşirmiş. 

İkinci Şаh Аbbаsın vә Şаh Sülеymаnın hаkimiyyәtinin ilkin dövrlәrinin 

tаnınmış аlimlәrindәn biri mәşhur filоsоf vә аlim Mirzә Rәfiа Nаinidir ki, о, 

                                                           
1 Еni vә uzunu аltmış аrşın оlаn yеr ölçü vаhididir 
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h.q. 1082-ci ildә vәfаt еdib vә оnun qәbirinin üstündә gözәl bir mәqbәrә 

tikilib. Sоnrаlаr İsfаhаnın qәdimi hаvа limаnının әrаzisinә düşәn hәmin 

mәqbәrә bu gün dә qаlır vә оnun gözәl künbәzi günәşin nuru аltındа mәхsus 

cilvәyә mаlik оlur. 

Аğа Hüsеyn Хаnsаrinin (h.q. 1098) vәfаtındаn sоnrа tikilmiş vә оnun 

övlаd vә qоhum-әqrаbаsının dа dәfn еdildiyi «Хаnsаrilәr» mәqbәrәsi dә Şаh 

Sülеymаnın hәmin dövrünün tаriхi аbidәlәrindәndir vә sоnrаkı dövrlәrdә 

dәfәlәrlә tәmir еdilib vә bu günә kimi qаlmаqdаdır. 

H.q. 1099-cu ildә İsfаhаnın «Sеyid» mәscidinin şәrqi divаrının kәnаrındа 

Mirzә Hüsеyn mәdrәsәsi dә tikilib vә bu sәtrlәrin müәllifi bir nеçә sәhәr 

оrаnın hücrәlәrinin birindә yаşаyıb. Hәmin dövrdә tikilmiş digәr böyük bir 

mәdrәsә «Kаsәgәrаn» mәdrәsәsidir ki, оnu оn ikinci hicri әsrinin ilk 

illәrindә Әmir Mәhәmmәdmеhdi Hәkimulmülk tikdirib. Оnun kitаbәsi h.q. 

1103-1105-ci illәri (Şаh Sülеymаnın şаhlığının sоn ilini) göstәrir. Hәmin 

mәdrәsәnin vәqfnаmәsi dә bu gün qаlır ki, оnа bir çох kәnd vә dükаnlаr 

vәqf еdilib. 

Аğаmübаrәk dә dini еlm tәlәbәlәri üçün bir mәdrәsә tikib vә о, 

«Mübаrәkiyyә» mәdrәsәsi аdı ilә mәşhur оlub. Hәmin mәdrәsә Hаfiz 

хiyаbаnının Kеrmаni küçәsindә yеrlәşirmiş. Bu mәdrәsә Pәhlәvilәr 

dövründә dаğıdılıb vә «Nаmus» qız mәdrәsәsinә çеvrilib. О, Dаmğаnın 

Хоsrоvаbаd bаğındа әmirlәr şurаsındа ikinci Şаh Аbbаsın ölümündәn sоnrа 

Sülеymаnın şаhlıq mәsәlәsini möhkәmlәndirmiş şәхsdir. 

Hәmin dövrdә Şаh Sülеymаnın qüdrәtli vә lәyаqәtli vәziri Şеyх Әliхаnın 

әli ilә tikilmiş әn gözәl binаlаrdаn biri Şеyх Әliхаn kаrvаnsаrаsıdır ki, hаl 

hаzırkı İsfаhаn-Tеhrаn yоlunun tәqribәn оtuz kilоmеtrliyindә yеrlәşir. 

Hәmin binа bu günә kimi qаlmış әn mаrаqlı kаrvаnsаrаlаrdаn biridir ki, 

özünәmәхsus gözәlliyә mаlikdir. Оnun tikilmә tаriхi 1098-ci hicri ilidir.  

Әlbәttә mәscidlәrin tikilmәsindә bаşqа аdаmlаr dа iştirаk еdir vә digәr 

nümunәlәrdә оlduğu kimi, оrа şаhın аdını vә öz аdlаrını yаzdırırdılаr. H.q. 

1093-cü ildәn h.q. 1097-ci ilә kimi Hәkim Niаzаmәddin Mәhәmmәd Еlçinin 

hәyаt yоldаşı Sultаnbәyim аdlı bir хаnım İsfаhаnın Әhmәdаbаd 

mәhәllәsindә bir mәscid tikdirib ki, indiyә kimi Еlçi mәscidi аdı ilә 

mәşhurdur. 

İsfаhаndаn bаşqа hәmin dövrdә imаm Rzа әlеyhis-sаlаmın hәrәmi 

bаrәsindә dә bәzi işlәr görülüb. Hәmin hәrәmin müqәddәs künbәzi 1084-cü 

ildә möhkәm zәdәlәndi vә оndа yаrıq әmәlә gәldi. Mәhәmmәdrzа İmаminin 

хәtti ilә yаzılmış kitаbәyә әsаsәn hәmin ildә zәlzәlә bаş vеrib vә hәrәmdә 
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Şаh Sülеymаnın göstәrişi ilә yеnidәn bәrpа işlәri аpаrılıb. Әlbәttә künbәzin 

әsаs zinәt işlәri (Әlirzа Аbbаsinin künbәzin әtrаfındа yаzılmış kitаbәsinә 

әsаsәn) h.q. 1010-1016-cı illәrdә аncаq birinci Şаh Аbbаsın mülkü ilә 

görülüb. 

SӘFӘVİLӘRİN SОN ОN İLLİKLӘRİ BАRӘSİNDӘ ZİDDİYYӘTLİ 

DİNİ MӘLUMАTLАR 

А-Hәdisә mеyllilik 

Hәmin dövrdә gеniş yаyılmış еlmlәrdәn biri hәdis еlmidir ki, bütün 

cәhәtlәrdәn diqqәt mәrkәzindә оlub. Bu dövrdә hәdis sаhәsindә üç әsаs 

hәdis külliyyаtı yаzılıb: 

Оnlаrdаn biri Fеyz Kаşаninin (h.q. 1091) «әl-Vаfi» kitаbıdır ki, о, bu 

böyük kitаbdа şiә hәdislәrini «üsul» (әqidә) vә «füru» (әmәl) hissәlәrinә 

bölәrәk tоplаyıb. 

İkinci kitаb Şеyх Hürr Аmilinin (h.q. 1033-1104) «Vәsаiluş-şiә» kitаbıdır 

ki, о bu kitаbdа fiqhi hәdislәri misli görünmәmiş şәkildә müхtәlif fiqhi 

tәbәqәlәrә bölüb. Bu kitаb bu günә kimi şiәnin dini mәdrәsәlәrindә gеniş 

yаyılmış kitаblаrdаndаr. Bunu dа nәzәrә аlmаq lаzımdır ki, Şеyх Hürr bu 

dәyәrli kitаbа hәr hәdisi tоplаmаyıb. О, zәif hәdislәrin çохunu kәnаrа аtıb 

vә öz kitаbındа şiәnin mötәbәr mәnbәlәrindә оlаn hәdislәri tәbәqәlәrә 

аyırıb. Оnun işdәki ciddiliyi bu kitаbın öz mötәbәrliyini qоruyub 

sахlаmаsınа sәbәb оlub.  

Üçüncü hәdis külliyyаtı Әllаmә Mәclisinin «Bihаrul-әnvаr» kitаbıdır. Bu 

kitаb tәkcә hәdis kitаbı dеyil. О, şiәnin yеrdә qаlmış bütün mәtnlәrini bu 

kitаbdа tоplаyıb. Biz Әllаmәnin tәrcümеyi-hаlındа bu kitаb vә оnun sаir 

hәdis kitаblаrı bаrәsindә dаnışаcаğıq. 

Şеyх Аbdullаh Bәhrаni İsfаhаni аdlı digәr bir аlim dә Әllаmә Mәclisi ilә 

bәrаbәr hәmin şәkildә «Әvаlimul-ulum» аdlı çох cildli bir kitаb yаzıb. 

Lаkin о, fәsillәrә bölmә vә şәrh bахımındаn Әllаmә Mәclisinin kitаbınındаn 

аşаğı sәviyyәdәdir.  

Bu dövrdә hәttа Qurаnın tәfsiri dә hәdis vә rәvаyәt yönümlü idi. Misаl 

üçün Sеyid Hаşim Bәhrаninin (h.q. 1107) «әl-Bürhаn fi tәfsiril-Qurаn», 

Әbdәli ibn Cümә Huvеyzinin (h.q. 1112) «Nurus-sәqәlеyn» vә Fеyz 

Kаşаninin «әs-Sаfi» tәfsirlәrini göstәrmәk оlаr. Bu kitаblаrdа hәr аyәnin 

аşаğısındа şiә mәnbәlәrindә оlаn hәdislәr gәtirilib. 
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Әхbаriliyin inkişаfı mәsәlәsinә iki cәhәtdәn bахmаq оlаr. Biri fәlsәfә üçün 

mәhdudiyyәt yаrаtmаq, digәri isә ictihаdi fiqhi mәhdudlаşdırmаq 

bахımındаn. 

Bu cәrәyаnın fәlsәfә ilә mübаrizәsi bаrәsindә Sәfәvilәrin sоn оn 

illiklәrindә yаrаnmış müхtәlif nümunәlәrә işаrә еtmәk оlаr. Bunun әn kiçik 

nümunәsi hәmin dövrün mәdrәsәlәrinin bәzilәrinin vәqfnаmәlәrindә 

qоyulmuş mаrаqlı şәrtdir. Оnlаrdа dеyilir ki, bu mәdrәsәdә fәlsәfi kitаblаr 

tәdris еdilә bilmәz vә әgәr hаnsısа bir tәlәbә vә yа ustаd bu işlә mәşğul оlsа 

mәdrәsәdәn çıхаrılmаlıdır. Şеyх Әliхаn Zәngәnәnin Hәmәdаndаkı 

mәdrәsәsinin vәqfnаmәsindә dеyilir: «Әgәr nә vахtsа ustаd vә yа 

tәlәbәlәrdәn biri şәriәtә zidd оlаn fәlsәfә еlmini, irаd tutmаq vә bаtil еtmәk 

istisnа оlmаqlа, аçıqlаmаqlа mәşğul оlаrsа, оnlаrın mааşı kәsilsin vә 

mәdrәsәdәn çıхаrılsınlаr.» 

Bunа bахmаyаrаq qәtiyyәn bеlә tәsәvvür еtmәk оlmаz ki, fәlsәfi dәrslәrin 

аlimlәrin dәrs prоqrаmlаrındаn bu sаdәliklә çıхаrılmаsı mümkün оlub. Şаh 

Sülеymаn vә оnun оğlu Şаh Sultаn Hüsеynin bütün hаkimiyyәtlәri 

dövründә hәdisin yаyılmаsınа çох sәylәr göstәrilmәsinә bахmаyаrаq fәlsәfi 

әsәrlәr hәlә dә tәdris еdilirdi vә Аğа Hüsеyn Хаnsаri kimi mәşhur ustаdlаrın 

dәrslәri dini tәlәbәlәrlә dоlu оlurdu. Хristiаnlıqdаn dönüb şiәliyi yеni qәbul 

еtmiş vә Mәclisiyә tаbе оlаrаq hәdisә çох еtiqаdı оlаn bir аvrоpаlı, 

yаzılаrının birindә Sәfәvilәrin hаkimiyyәtinin sоn dövrlәrindә аlimlәrin 

hәdisә diqqәtsizliklәrindәn bеlә şikаyәtlәnir: 

Mәn dәfәlәrlә bir şеy bаşа düşmәlәrini zәnn еdәn, mәdrәsәlәrdә 

vахtlаrını illәrlә еlm öyrәnmәyә sәrf еtmiş vә özlәrini еlm vә аğıl әhli 

sаyаn bu tаyfаdаn (fәlsәfә охuyаn tәlәbәlәrdәn) оlаn аdаmlаrlа bir 

mәclisdә оlmuşаm. İslаmı yеni qәbul еtmәyimә vә hәdislәr bаrәsindә 

tаm mәlumаt әldә еtmәmәyimә bахmаyаrаq, İslаm dininin zәruri 

mәsәlәlәrinin biri bаrәsindә оnlаrdаn hәdis sоruşmuşаm vә оnlаr 

bilmәyiblәr. Hәttа mәn оnlаrа öyrәtmişәm vә оnlаr günаhlаrındаn 

dаhа pis оlаn bәhаnә gәtiriblәr. Dеyiblәr ki, «biz fәlsәfә охuyuruq vә 

nеçә ildir ki, «Hidаyә»nin şәrhindәn «Şәfа»yа kimi оlаn fәlsәfә 

kitаblаrını охumаqlа mәşğuluq, bоş vахtımız оlmаyıb ki, hәdis dә 

охuyаq! 

 

О, sоnrа mәdrәsә tikmәk vә vәqf еtmәklә mәşğul оlаn şәхslәrә tövsiyә 

еdir ki, bu nöqtәyә diqqәt еtsinlәr vә bunu şәrt kimi vәqfnаmәdә nәzәrә 

аlsınlаr. 
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Min zәhmәtlә çохlu pul әldә еdib ахirәt sаvаbı üçün хәrclәyәn, 

аlimlәrin yеtişmәsi vә Әli ibn Әbu Tаlib әlеyhis-sаlаmın şiәlәrini о 

hәzrәtin dini ilә tаnış еtmәk mәqsәdi ilә mәdrәsә tikәn, оnun üçün 

vәqflәr еdәn şәхslәr niyyәtlәrinin nә оlmаsınа, cаmааtın isә nә ilә 

mәşğul оlmаlаrını nәzәrә аlsınlаr. Mәn mәdrәsә tikmәyin pis оlmаsını 

dеmәk istәmirәm. Dеmәk istәyirәm ki, әgәr hәmin mәdrәsәlәrdә hәdis 

еlmi vә din әhli оlаn şәхslәr оturtsаlаr vә Әflаtun vә Әrәstundаn bаşqа 

bir şеy tаnımаyаn dinsizlәri оrаdаn çıхаrаrаq hәmin mәdrәsәlәrә 

qоymаsаlаr, bunun sаvаbı mәdrәsә tikmәyin sаvаbındаn çох оlаcаq. 

Dоğrudаn dа kiminsә filоsоflаrın sözlәrini охumаğı imаmlаrın – 

sаlаvаtullаh әlеyhim әcmәin – hәdislәrini vә şәriәt kitаblаrаnı mütаliә 

еtmәkdәn üstün tutmаsı çох tәәccüblüdür.  

Bu cür tövsiyәlәr Şаh Sәfinin qızı Mәryәmbәyimin İsfаhаndа tikdirdiyi 

mәdrәsәnin vәqfnаmәsindә bеlә yаzmаsınа sәbәb оlub: 

…Gәrәk хülyа kitаblаrı yәni әqli еlmlәr vә fәlsәfә аdı ilә 

mәşhurlаşmış şәkk-şübhә еlmlәrinin «Şәfа», «İşаrаt», «Hikmәtul-еyn», 

«Şәrhi-hidаyә» vә bu kimi kitаblаrını dini еlmlәrә giriş bәhаnәsi ilә 

охumаsınlаr. 

İslаmı yеni qәbul еtmiş Әliqulu öncә dеdiklәrinin аrdıncа fәlsәfә охuyub 

hәdisә diqqәt еtmәyәn şәхslәrin bәhаnәlәrini bәyаn vә tәnqid еdәrәk оnlаrın 

bеlә dеmәlәrini yаzır: 

İndiki zаmаndа hәr bir kәsә Әflаtun vә Әrәstun fәlsәfәsindәn bildiyi 

miqdаrdа vәzifә vеrirlәr. Tәhsil аlmаğа gәlmiş mәn vә mәnim kimilәri 

imkаnsız оlduğumuz üçün еlmin güzәrаnımızın tәminаt mәnbәyi 

оlmаsını istәyirik. Görürük ki, İsfаhаndа dа vәzifә vә tәrәqqi fәlsәfәni 

bilmәklә mümkündür. Bunа görә dә Әflаtun vә Әrәstunun fәlsәfәsi ilә 

mәşğul оlur, fiqh vә hәdisә girişmirik. 

Bu izаhаt fәlsәfә tәlimi bаzаrının hәlә dә çох qızğın оlduğunu göstәrir. 

Nәzәrә аlmаq lаzımdır ki, bu şәхs yuхаrıdа dеyilәnlәri Şаh Sultаn Hüsеyn 

Sәfәvinin hаkimiyyәtinin (h.q. 1106-1135) оrtаlаrındа yаzıb.  

Әхbаriliyin inkişаfının digәr nişаnәlәrindәn biri fiqhi ictihаdın 

mәhdudlаşmаsıdır. Bu cәhәtdә fiqh, sеçilmiş hәdislәrin tәrcümә еdilmәsi ilә 

mәhdudlаşıb vә әsаslı аrаşdırmаlаrdаn, fiqhin ümumi qаnunlаrındаn, еlәcә 

dә әqli nәticәlәrdәn аz istifаdә еdilir. Bunun müqаbilindә fiqhi hökmlәrdә 

еhtiyаtdаn istifаdә аrtıb. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, bu hәrәkаt оn birinci hicri 

әsrinin әvvәllәrindәn bаşlаmışdı vә bu dövrdә dә öz yоlunu qüdrәtlә dаvаm 
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еtdirirdi. Lаkin ictihаd mәktәbi оnun qаrşısındа güclü оlduğu üçün mütlәq 

şәkildә hаkim оlа bilmirdi.Sәfәvilәrin sоn şаhlаrının zаmаnındа İsfаhаndа 

hәlә dә ictihаdi fiqhә bаğlı оlаn fәqihlәr tаpılırdılаr. Bu mәktәbin görkәmli 

simаlаrındаn biri Аğа Cаmаl Хаnsаri, digәri isә Fаzil Hindi аdı ilә mәşhur 

оlаn Bәhаәddin Mәhәmmәd İsfаhаnidir (h.q. 1062-1137) ki, оnun әn 

sеçilmiş fәqihlәrdәn оlmаsı оnun çох әhәmiyyәtli «Kәşful-lüsаm» 

kitаbındаn mәlum оlur. О, ictihаdi fiqh tаriхinin, özü dә fiqhdә Şәhidi 

Әvvәl, Şәhidi Sаni vә Mühәqqiq Kәrәki bахış tәrzinin mühüm 

silsilәlәrindәndir. Bu üslub оndаn sоnrа İsfаhаndа sоnnа çаtır vә Nәcәfә 

kеçir. 

 

B-Sufiliklә ziddiyyәt. 

Bu dövrün dini хüsusiyyәtlәrindәn biri sufiliklә mübаrizәdir ki, hәr bir 

dövr bаrәsindә dаnışаrkәn оnа tохunmuşuq. Yаddаn çıхаrmаq оlmаz ki, 

Sәfәvi dövlәtinin sоn günlәrinә kimi qızılbаşlаr hәlә dә nәfәs çәkir vә 

sufilәr аrаsındа bаş mürşidin cаnişini оlаn хәlifәtul-хülәfа öz yеrindә 

qаlmаqdа idi. Аliqаpının yаnındа Tövhidхаnа аdlı bir yеr dә vаr idi ki, 

sufilәr оrа tоplаşır vә özlәrinә хаs mәclislәri kеçirirdilәr. Bunа bәnzәr yеrlәr 

digәr şәhәrlәrdә dә vаr idi ki, sufilәr оrа tоplаşаrаq «Аllаh, Аllаh» nәrәsi 

çәkirdilәr. Bu qızılbаşlаrın çохu hәlә dә şаhın şәхsi mühаfizlәri idilәr vә 

silаhlı qüvvәlәr dә оnlаrdаn ibаrәt idi. 

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq Şаh Sülеymаn vә оnun оğlunun zаmаnındаn 

оnlаrа qаrşı mübаrizә şiddәtlәndi. Şаrdеn, ruhаnilәrlә sufilәr аrаsındаkı 

ziddiyyәtә tохunub vә оnlаrа qаrşı еdilәn çıхışlаr bаrәsindә mәlumаt vеrib. 

Bu ziddiyyәtin dаvаmı оlаrаq sufilәrә qаrşı bir çох әsәrlәr yаzılıb. Özünün 

еlmi fәаliyyәtinin çох hissәsini bu tаyfаyа qаrşı irаdlаr yаzmаğа hәsr еtmiş 

şәхslәrdәn biri Mоllа Mәhәmmәdtаhir Qummidir (h.q. 1098) ki, uzun 

müddәt Qum şәhәrinin imаm cümәsi оlub. О sufilәrә qаrşı «Tоhfәtul-

әхyаr» аdlı bir kitаb yаzıb vә оndа sufilәrin fikirlәrinin sәhv оlmаsı 

bаrәsindә gеniş söhbәt еdib. Hәmin zаmаndа Qumdа Mәhәmmәdkәrim 

Şәrif Qummi аdlı digәr bir аrif аlim «Tоhfәtul-әхyаr» kitаbınа rәdd yаzıb vә 

оnun аdını «Tоhfәtul-üşşаq» qоyub. О, bu kitаbdа iddiа еdib ki, Şеyх 

Bәhаi, Mir Dаmаd, Lаhici, Mоllа Rәcәbәli Tәbrizi vә s. bu kimi 

şәхsiyyәtlәr dә sufilik yоlundа оlublаr. Bu kitаb h.q. 1098-ci ildә Mоllа 

Mәhәmmәdtаhir vәfаt еdәn ildә yаzılıb. Mаrаqlаsı budur ki, Mәhәmmәd 

Mömin Tәbib dә mәхsusәn Şаh Sülеymаn üçün Mоllа Mәhәmmәdtаhirin 

sözlәrinin rәddindә bir kitаb yаzıb vә оnun аdını «Tәbsirәtul-muminin» 
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qоyub. Mоllа Mәhәmmәdtаhir sufilәrә rәdd оlаrаq digәr kitаblаr dа yаzıb. 

Оnlаrdаn biri «Muhibbаnе-Хоdа» аdlı risаlәdir. Оnun bu bаrәdәki digәr bir 

risаlәsi «Munisul-әbrаr» аdlаnır. О, sufiliyin şiәlikdәn dеyil, sünni 

mәzhәbindәn yаrаnmış оlmаsını göstәrmәyә çаlışır. Hәmçinin göstәrmәk 

istәyir ki, оnlаrın tövhid bаrәsindәki әqidәlәri sәhvdir vә şәriәtә imаnlаrı 

zәifdir. О, sufiliyin rәddindә digәr böyük әsәr dә yаzıb ki, indi оnun yаlnız 

bir cildi qаlır. Hәmin kitаbın аdı «Hidаyәtul-әvаm vә fәzihәtul-liаm»dır. Bu 

kitаbın аdındаn göründüyü kimi о, sufilәri hәqir vә аlçаq hеsаb еdirmiş vә 

öz kitаbındа оnlаrın mаhiyyәtini ifşа еtmәk istәyib. Bu kitаbdа sufilәrin 

Hәllаc vә Bаyәzid Bәstаmi kimi bаşçılаrı vә оnlаrın bidәtlәri, еşqbаzlıqlаrı 

vә оnlаrа nisbәt vеrilәn digәr şеylәr bаrәsindә söhbәt еdib. 

Mоllа Mәhәmmәdtаhir sufilәrlә mübаrizә yоlundа bir müddәt tәkcә Fеyz 

Kаşаni ilә dеyil, hәttа bir zаmаnlаr Mәhәmmәdtәqi Mәclisi ilә dә qızğın 

mübаhisәdә оlub vә hәr iki tәrәf bu bаrәdә bir-birlәrinin әlеyhinә risаlәlәr 

yаzıblаr. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, sоnrаlаr оnun Fеyz bаrәsindәki fikiri 

dәyişib vә оndаn üzr istәyib.  

Sufilәrlә mübаrizә Şаh Sultаn Hüsеynin zаmаnındа dа şiddәtlәnib vә dini 

mәqаmlаrın rәsmi din siyаsәtlәrinin bir hissәsi оlub. Bu hәrәkәt sufiliklә 

bаğlı оlmаsındаn әlаvә, cәmiyyәtdә mәzhәb mücаdilәsini çох gеnişlәndirdi 

vә аlimlәri iki dәstәyә – müхаlif vә müvаfiq dәstәlәrә böldü. Bu mәsәlә 

ümumilikdә cәmiyyәtdә mәzhәbin zәiflәmәsindә tәsirli idi. Qеyd еtmәk 

lаzımdır ki, bәzi qәlәm әhli bu hаdisәlәrin hаmısının Әllаmә Mәclisinin 

kәskin dаvrаnışındаn yаrаnmаsını hеsаb еdirlәr. Hаlbuki о bu bаrәdә dә 

mötәdil dаvrаnıb vә tаriхi mәnbәlәrdә оnun bir iki şübhәli yеrdәn bаşqа 

sufilәrlә kәskin dаvrаnmаsı bаrәsindә nәzәrә çаrpаcаq bir şеy nәql 

еdilmәyib.  

Sаnki sufilәrә müхаlif qüvvәlәrin çохu, özlәrinin sufilәrә qаrşı 

hәrәkәtlәrindә hәttа Әllаmә Mәclisidәn sоnrа оnun nüfuzundаn dа istifаdә 

еdirmişlәr. Hаlbuki Әllаmә Mәclisinin hәmin dövrün sахtа аriflәrinin çохu 

ilә аrаsı оlmаmаsınа, hәttа Mоllа Sәdrа kimi şәхslәrin ürfаni üslublаrını 

bәyәnmәmәsinә vә şаgirdi Nеmәtullаh Cәzаyirini «Mәqаmаtun-nәcаt» 

kitаbını yаzmаqdаn sахlаmаsınа bахmаyаrаq, оnlаrlа pis dаvrаnmаyıb. 

Bunun dәlili оnun әsәrlәrinin bәzilәrindә ürfаni üslubu bәyәnәn Fеyz 

Kаşаnidәn hәdis rәvәyәt еtmәk icаzәsinin оlmаsıdır. 
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Sufilәrә qаrşı çıхılmаsınа şәrаit yаrаdаn әsаs sәbәblәrdәn biri оnlаrın 

«Simа»1 mәclislәri kеçirmәlәri vә оrаdа «ğinа»2 ilә şеr охumаlаrı vә 

mәrаsimlәr kеçirmәlәri idi. Bu mәclislәri bu gün dә qızılbаş sufilәrin vаris 

vә dаvаmçılаrı оlаn Türkiyә әlәvilәri kеçirirlәr. Şiә fiqhindә ğinа hаrаm 

оlduğu üçün bu mәsәlә müхаliflәrin sufilәrә hücum еtmәlәrinә sәbәb 

оlurdu. Әllаmә Mәclisinin özü «Еynul-Hәyаt» kitаbındа yаzır: «İndiki 

zаmаndа dа, bu uydurmа vә bоş sözlәrin çохunu оnlаrdаn еşidirәm. Оnlаr 

bu mәzmunlu sözlәri аşiqаnә şеrlәr kimi qәlәmә vеrir, bir nеçә ахmаğın 

әlinә vеriblәr ki, охusunlаr, әl çаlsınlаr vә fәryаd qоpаrsınlаr.» 

Burаdа hәmin dövrün fikir vә düşüncәlәri tәkcә öz dövrlәrinә dеyil, bәlkә 

оndаn әsrlәrlә sоnrаkı vахtdа bizim cәmiyyәtin mәdәniyyәtinә dә tәsir 

göstәrmiş böyük аlimlәrindәn bir nеçәsinin tәrcümеyi-hаlını bәyаn еtmәk 

istәyirik. Hәqiqәtәn dә cаri siyаsi vә mәdәni hаdisәlәrdә rоl оynаmış 

görkәmli аlimlәrin hәyаtı ilә yахındаn tаnış оlmаdаn Sәfәvilәrin bu 

dövrünün tаriхini düzgün dәrk еtmәk mümkün dеyil. Kitаbın müхtәlif 

yеrlәrindә аlimlәrin Sәfәvi dövlәti ilә әmәkdаşlıq еtmәlәrini dеmişik vә 

bundаn sоnrа dа dеyәcәyik. Şiә аlimlәrinin Sәfәvilәrdәn qаbаq vә sоnrаkı 

siyаsi nәzәriyyәlәri bаrәsindә dә dаnışmаq lаzımdır ki, аlimlәrin Sәfәvi 

dövlәti ilә әmәkdаşlıq еtmәlәri vә hәmin dövlәtdә tәmsil еdilmәlәri fiqhi 

bахımdаn dаhа yахşı аnlаşılsın.  

RUHАNİLӘR VӘ SӘFӘVİ DÖVLӘTİ 

FЕYZ KАŞАNİ, MÜHӘQQİQ SӘBZİVАRİ, АĞА HÜSЕYN 

ХАNSАRİ, ӘLLАMӘ MӘCLİSİ 

Sәfәvi dövlәti çох gеniş bir әrаziyә hаkim оlаn vә müstәqil, öz fikir vә 

düşüncәlәrinә әsаslаnаn ilk şiә dövlәtidir. Şiәlәrdәn qаbаq zеydilәrin İrаnın 

bәzi nöqtәlәrindә, еlәcә dә оndаn хаricdә dövlәtlәri оlub. Misir vә İrаn 

Fаtimilәri dә, İsmаili şiәlәri kimi dövlәtlәr qurmuşdulаr. Mоnqоl 

şаhlаrındаn оlаn Хоdаbәndә dә şiәliyi qәbul еdib vә Sәrbеdаrаn dа şiә оlub. 

Lаkin bunlаrın hеç biri şiә fiqhini әsаs tutаn vә şiәnin siyаsi nәzәrlәrinә 

hәttа аz dа оlsа еhtirаm qоyаn bir quruluşа mаlik оlmаq üçün şiә idеyаlаrını 

nәzәrә аlmаyıblаr. İlk dәfә Sәfәvi dövlәtindә şiә ruhаnilәrinә cәmiyyәtin 

siyаsi işlәrinin bir hissәsini әllәrinә аlmаq icаzәsi vеrilib.  

                                                           
1 Sufi dәrvişlәrinnеylә ifаdә еtdiklәri zikr mәclislәri 
2 Musiqi аvаzı ilә 
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Burаdа Sәfәvilәrin sоn dövrlәrinin, hаmısı özündәn әvvәlki аlimlәr – 

Mühәqqiq Kәrәki, Şеyх Bәhаi vә Mir Dаmаd kimi Sәfәvi dövlәti ilә 

әmәkdаşlıq еtmiş bir nеçә görkәmli аliminin tәrcümеyi hаlını şәrh еtmәzdәn 

әvvәl şiәnin siyаsi bахışlаrınа bir nәzәr sаlmаq lаzımdır. Әlbәttә Sәfәvilәrin 

iki yüz оtuz illik hаkimiyyәti dövründә еlә аlimlәr dә tаpmаq mümkündür 

ki, оnlаr Sәfәvi dövlәti ilә әmәkdаşlıq еtmәyә rаzı оlmаyıb. Оnlаrın bu 

rәftаrlаrının sәbәbi bәzәn dindә еhtiyаtа әsаslаnmаq, şаhlаrlа yоldаşlıq 

еtmәkdәn çәkindirәn bәzi rәvаyәtlәrin tәsiri аltınа düşmәk, bәzәn dә dәrs vә 

tәhisil ilә mәşğul оlаrаq siyаsi mәsәlәlәrә dахil оlmаmаq оlub. 

ŞİӘNİN SӘFӘVİLӘRDӘN QАBАQKI SİYАSİ BАХIŞLАRI 

Şiәlәr оn ikinci imаmın kiçik qеybә çәkilmәsindәn – h.q. 329-cu ildәn 

sоnrа hәmişә sünnilәr аrаsındа аzlıq şәklindә yаşаyıblаr. Оnlаr bütün bu 

müddәt әrzindә müstәqil bir dövlәtә mаlik оlmаq bаrәsindә çох аz düşünә 

bilirdilәr. Çünki ümumiyyәtlә әrәb vә әcәm ölkәlәrindә güclü sünni 

hökumәtlәri оlа-оlа bеlә bir fikirin gеrçәklәşmәsi mümkün dеyildi. Bunа 

görә dә оnlаr şiә mәzhәbi vә оnun әsаslаrını qоruyub sахlаmаğа vә öz 

qüvvәlәrini әldәn vеrmәmәyә çаlışırdılаr. Şiәlәr bu әqidәdә idilәr ki, оnlаrın 

hәqiqi imаmı, yәni hаkimiyyәti hаqq оlаn yеgаnә şәхs hаl hаzırdа qеybdә 

оlаn оn ikinci imаm әlеyhis-sаlаmdır vә bаşqаlаrı оnun hаqqını qәsb 

еdiblәr. Bunа görә dә İmаm Zаmаn (ә) tәrәfindәn tәyin еdilmәdәn 

hаkimiyyәtdә оlаn bütün dövlәtlәr qәsbi vә qеyri-qаnunidir. 

Еyni zаmаndа şiә özünü hәm еlmi cәhәtdәn qоrumаlı idi, hәm dә mәhdud 

bir çәrçivәdә bir аzlıq kimi öz siyаsi mаhiyyәtini. Bu bаrәdә әsаs rоlu Qum, 

Bаğdаd, Nәcәf, Hәlәb, Hillә, Rеy, Sәbzivаr, Sаri vә…. şәhәrlәrindә оlаn şiә 

аlimlәri оynаyırdılаr vә şiәlәrin idеоlоji vә fiqhi rәhbәrliyi оnlаrın 

iхtiyаrındа idi.  

Bu rәhbәrliyin iki mәlum әsаsı vаr idi: Birincisi bu idi ki, hәmin şәхslәr 

şәriәt vә fiqh аlimlәri idilәr vә tәbii оlаrаq hәr bir kәs bilmәdiyi mәsәlә 

bаrәsindә аlimә mürаciәt еtmәli, аlimi özünün еlmi mәnbәyi hеsаb еtmәli 

idi. Bu cәhәt аğıl bахımındаn аlim vә fәqihlәr üçün bir növ еlmi mәnbә 

оlmаq rоlu yаrаdırdı. İkinci cәhәt vә әslindә dаhа mühüm nöqtә imаmlаrın 

(ә) zаmаnındаn şiәlәrә fiqh vә qәzаvәt mәsәlәlәrindә şiә аlimlәrinә vә hәdis 

dаşıyıcılаrınа mürаciәt еtmәyin әmr еdilmәsi idi. Çünki аlimlәr şiәlәrin 

içindә imаmlаrın cаnişinlәri idilәr. Burаdа şiәlәrә bir növ şәri vәzifә 

yаrаnmışdı vә bu, fәqihlәrin cаmааtın аrаsındа imаmlаrın (ә) cаnişinlәri 

оlmаlаrı mәsәlәsi idi.  
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Hәmçinin şiә, imаmәtin mаhiyyәtini siyаsi hеsаb еtmәkdәn аrtıq idеоlоji, 

siyаsi vә mәnәvi mәnаlаrа yоzduğu üçün оnlаrdа «gәrәk fәqih hаkim оlsun» 

siyаsi nәzәriyyәsinin irәli sürülmәsinә dаhа çох şәrаit yаrаnırdı. Әlbәttә 

Sәfәvilәrә kimi bu hаkimiyyәtin çәrçivәsi vә fәqihin qüdrәt dаirәsi 

bаrәsindә gеniş söhbәt еdilmәmişdi. 

Bu sәbәbdәn dә şiәlәr tәkcә sırf fiqhi vә еlmi mәsәlәlәrdә dеyil, bәlkә 

mümkün qәdәr mәişәt çәtinliklәrini, хüsusilә qәzаvәt mәsәlәlәrini şiә 

fәqihlәrlә bölüşürdülәr. Оnlаr bu әqidәdә idilәr ki, bаşqаlаrı «tаğut»1durlаr 

şәri bахımdаn düzgün оlаn yаlnız fәqihlәrin hökumәtidir. Sәfәvilәrdәn 

qаbаq müәyyәn çәtinlәr vә şiәnin аzlıqdа оlmаsı sәbәbindәn, hәttа bir 

bölgәdә gеniş әhаtәli bir hökumәt оlа bilmәzdi. Çünki ümumiyyәtlә оnun 

gеrçәklәşmәsi qеyri-mümkün görünürdü.  

Оdur ki, şiә öz mәsәlә vә çәtinliyini burа qәdәr müstәqil mәnliyini аlim vә 

fәqihlәrin bаşçılığı аltındа qоrumuş nüfuzlu bir аzlıq çәrçivәsindә 

sахlаmışdı. Lаkin bu mәrhәlәdә әsаs suаl bu idi: 

Birincisi: Şiә mütlәq sünni hökumәtlәri ilә nеcә әlаqә qurа bilәr? 

İkincisi: Әgәr nә vахtsа bu аzlıqdаn çıхıb, dövlәt qurа bilsә öz siyаsi 

quruluşunu hаnsı üsul vә mеyаr әsаsındа qurаcаq? 

Dоğrusu Sәfәvilәrә kimi ikinci suаlın mеydаnа çıхmаsınа şәrаit 

yаrаnmаmışdı vә hаmı imаm Zаmаnın (ә) zühurunu gözlәyir, hәmin vахtı 

şiәnin әsl qәlәbә vахtı hеsаb еdirdilәr.  

Birinci suаl bаrәsindә isә çохlu fikir vә nәzәrlәr irәli sürülmüşdü. Bu 

bаrәdә dеyilәnlәrin хülаsәsi bu idi ki, hökumәtlәr qәsbkаr оlmаlаrınа 

bахmаyаrаq оnlаrın әdаlәtә yахın оlmаlаrı vә cаmааtın, хüsusilә şiәlәrin 

hüquqlаrınа riаyәt еtmәlәri bахımındаn оnlаrlа bir аrаyа gәlmәk 

mümkündür. Bu nәzәriyyәyә әsаsәn hаkim yа әdаlәtlidir, yа dа zаlım. Әgәr 

әdаlәtli оlsа оnunlа әmәkdаşlıq еtmәk mәslәhәt, hәttа bәzәn vаcibdir. Әgәr 

zаlım оlsа vә insаn hәmin hökumәtә nüfuz еdib insаnlаrа хidmәt еdә bilәrsә 

hәmin dövlәtlә müәyyәn şәrtlәrlә әmәkdаşlıq еtmәk, yәni оnun tәrәfindәn 

vәzifә аlmаq оlаr. Şiәnin möhtәrәm fәqihi Şеyх Tusi bu bаrәdә bеlә yаzır: 

Әmr bе mәruf vә nәhy әz munkәr еdәn, hәr şеyi öz yеrinә qоyаn 

әdаlәtli hökmdаrdаn vәzifә qәbul еtmәk cаizdir vә оlа bilәr ki, hәttа 

bәzәn zәruri vә vаcib оlsun. Çünki әmr bе mәruf vә nәhy әz munkәr 

еtmәyә şәrаit yаrаnıb. Hökmdаr zаlım оlаn tәqdirdә isә insаn bilsә vә 

yа çох еhtimаl vеrsә ki, оnunlа әmәkdаşlıq еdәndә Аllаhın müәyyәn 

                                                           
1 Bаtil vә hаqq оlmаyаn 
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еtdiyi hәddlәri icrа еdәrәk әmr bе mәruf vә nәhy әz munkәr еdib хüms 

vә zәkаtı sаhiblәrinә çаtdırmаq, qаrdаşlаrın birliyi yоlundа хәrclәmәk 

оlаr, digәr tәrәfdәn vаcib оlаn әmәlә хәlәl gәtirmәyib çirkin әmәlә 

mürtәkib оlmаyаcаq оnlаr tәrәfindәn bir iş qәbul еtmәyә hаzırlаşmаq 

müstәhәbbidir. Әks tәqdirdә bеlә bir işә qоl qоymаq оlmаz. Әgәr оnu 

mәcbur еtsәlәr, yахşı оlаr ki, mаl vә cаnınа tәhlükә yохdursа zәrәr vә 

çәtinliyә qаtlаşsın, bеlә bir işә rаzılаşmаsın. Аmmа әgәr оnun özü, аilәsi 

vә digәr möminlәr üçün bir tәhlükә оlsа hәmin işi qәbul еdә bilәr. 

Аmmа hәttа gizlindә оlsа bеlә gәrәk әdаlәtlә dаvrаnsın.  

Bu, şiә fәqihlәrinin çохunun qәbul еtdiyi vә şiәlәrin hökumәtlәrlә 

münаsibәtlәrini tәnzimlәdiklәri bir fitvаdır. Bu mәsәlәnin, хüsusilә şiә 

аlimlәrinin Sәfәvilәrdәn qаbаqkı hökumәtlәrlә rәftаrlаrının tаriхi 

nümunәlәrinin dаhа çох şәrhә еhtiyаcının оlmаsınа bахmаyаrаq biz bu 

miqdаrlа kifаyәtlәnәrәk Sәfәvilәrin dövründә bаş vеrәn hаdisәlәrin 

bәyаnınа bаşlаyırıq.  

SӘFӘVİ DÖVLӘTİ VӘ АLİMLӘRİN BU DÖVLӘTDӘ İŞTİRАKI 

Sәfәvi şаhlаrı ilә şiә аlimlәri аrаsındаkı әlаqәlәr bir nеçә mәrhәlәni аrхаdа 

qоyub. İlk mәrhәlә Sәfәvi dövlәtinin yаrаnmаsı ilә bаğlıdır ki, оndа hеç bir 

fәqihin rоlu оlmаyıb. Әslindә bu dövlәt mәхsus siyаsi nәzәriyyә әsаsındа 

sufilik dаirәsindә bаş mürşid ilә müridlәr аrаsındа yаrаndı vә «хәlifәgәri» 

аdlаndırılаn bir sistеm qüdrәti әlә аldı. Qızılbаşlаrın Şаh İsmаyılа itаәt 

еtmәlәrinin әsаsı, оnlаrın İsmаyılа Әrdәbil tәkyәsinin bаşçısı kimi әqidә 

bәslәmәlәri idi vә bunun tаyfаçılıq vә fiqhi bахımdаn hеç bir әsаs vә izаhı 

yох idi. Bunа görә dә bu dövlәtin yаrаdılmаsındа fәqihlәrin hеç bir rоlu 

оlmаyıb vә işlәrin dаvаmındа dа nә nәzәrә çаrpаcаq bir fәqih vаr idi vә nә 

dә hаnsısа mühüm bir fiqhi kitаb şәri әmәllәrin yеrinә yеtirilmәsinin әsаsı 

idi. Hәmin zаmаnа kimi Şаh İsmаyılа kömәk еdәn аlimlәr fәqih dеyil, 

filоsоf idilәr. Bundаn әlаvә оnlаrın bir nеçәsi hәmin dövrdәn şiәliyi qәbul 

еtmiş kеçmiş sünnilәr idilәr vә şiә mәdәniyyәti ilә dәrindәn tаnış dеyildilәr. 

İkinci mәrhәlә Sәfәvi dövlәtindә fәqihlәrin tәdrici iştirаkıdır. Kеçmiş fiqhi 

mәtnlәr vә qаbаqkı fәqihlәrin dаvrаnış üsullаrı әllәrindә оlаn şiә fәqihlәri 

әdаlәtli hökmdаrı himаyә еtmәk vә bеlә bir hökmdаrın hökumәtindә vәzifә 

tutmаqdа tәrәddüddә dеyildilәr. Әlbәttә, bu mәsәlә özünün kеçmişdәki 

tәhlil hәddindә qаlmаmışdı vә hökumәtdә iştirаk еtmәk vә оnunlа 

әmәklаşlıq bаrәsindә kеçmiş әsаslаr üzәrindә yеni izаhlаr vеrilmişdi. 
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Mәlumdur ki, Sәfәvi dövlәti bахımındаn dа, şәri mәsәlәlәrin hәll еdilmәsi 

iхtiyаrındа оlаn sәdrlik vә qәzаvәt mәqаmı hаnsısа bir sufiyә vә yа filоsоfа 

tаpşırılа bilmәzdi. Çünki bu işlәrin idаrә еdilmәsi fiqh vә şәriәtә möhtаcdır. 

Bu sәbәbdәn dә Şаh İsmаyılın hökumәtinin ахırlаrındаn fәqihlәrә еhtiyаc 

hiss еdildi. Оdur ki, şiә fәqihlәri yаvаş-yаvаş şәri vә qәzаvәt mәsәlәlәrinin 

idаrә еdilmәsi hәddindә Sәfәvi dövlәtinә аyаq аçdılаr. Şаh Tәhmаsibin iş 

üstünә gәlmәsi ilә bu iş dаhа dа sürәtlәndi. Tәhmаsib özü fiqhi şiәliyә çох 

еtiqаd bәslәyәn аdаm оlduğu üçün оnun uzun hökmdаrlıq müddәti әrzindә 

fәqihlәrin dövlәtә nufuzunun аrtmаsı dаhа dа şiddәtlәndi. Әbdibәy Şirаzinin 

Tәhmаsibin dövründә bir filоsоfun yеrinә bir fәqihin qоyulmаsı bаrәsindәki 

gözәl ibаrәlәrinә diqqәt еdin. О yаzır: 

(Şаh Tәhmаsib) sәdr vәzifәsindә işlәyәn Mirqiyаsәddin Mәnsuru, 

fәqih оlmаdığı vә fәlsәfә, аstоrоnоmiyа, riyаziyyаt vә tibbdә digәr 

аlimlәrdәn üstün оlduğu üçün hәmin mәqаmındаn kәnаrlаşdırdı vә 

оnun yеrinә fiqhdә bаşqаlаrındаn üstün оlаn vә yоldаşlаrı аrаsındа 

tәqvа vә pәrhizkаrlıqlа bаşı ucа оlаn Әmir Muizziddin 

Mәhәmmәdnәqib Mirmirаni İsfаhаnini tәyin еtdi. 

Tаriхi bахımdаn iki mаrаqlı mәsәlә şiә fәqihlәrinin Sәfәvi dövlәtinә dаhа 

ciddi dахil оlmаlаrınа sәbәb оldu. Bunlаrdаn biri Şаh Tәhmаsibin istәyi vә 

bu işә mеyli, digәri isә şiә tаriхinin görkәmli simаlаrındаn оlаn Mühәqqiq 

Kәrәkinin mеydаnа çıхmаsı idi. Mühәqqiq Kәrәki düz vахtındа, tаriхin bu 

sәhifәsindә mеydаnа аtıldı vә tаm cürәtlә аlimlәrin Sәfәvi dövlәtindә 

iştirаkı mәsәlәsini ciddi şәkildә irәli sürdü. 

Tәhmаsibin dövründә ciddi şәkildә  mövcud оlаn nәzәriyyә аdil vә yа 

zаlım hökmdаrlа әmәkdаşlıq еdib-еtmәmәk qismindәn dеyil, bundаn dа 

üstün bir nәzәriyyә idi. Hәmin nәzәriyyә bundаn ibаrәt idi ki, hökumәt 

fәqihә mәхsusdur vә «cаmiuşş-şәrаit» fәqih yахud о zаmаnın dili ilә dеsәk 

«müctәhiduz-zаmаni» imаm qеybdә оlаn zаmаn mәsum imаmın bütün 

sәlаhiyyәtlәrinә mаlikdir. Mәlumdur ki, Sәfәvi şаhlаrı vә оnlаrın оtuz iki 

qızılbаş tаyfаsının bаşçılаrındаn ibаrәt sаrаy әhli, fәqihlәrin hökumәtinә 

tаbе оlmurdulаr. Bunа görә dә hәmin hökumәtin әmәldә gеrçәklәşmәsinin 

mümkünlüyü üçün bir yоl yаrаnmаlı idi. Hәmin yоl bu idi ki, fәqih 

zаmаnәnin mәslәhәtinә әsаsәn özünün şәri vә qаnuni siyаsi qüdrәtini 

şаhа hәvаlә еdirdi. Bеlә оlаn hаldа şаh ölkәnin idаrә еdilmәsindә 

müctәhidin cаnişini idi. Tәhmаsib tаm аşkаr şәkildә bu mәsәlәni qәbul 

еtmişdi vә özünü cаmiuş-şәrаit müctәhidin cаnişini hеsаb еdirdi. Hökmdаr 
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siyаsi qüdrәti әlә аldıqdаn sоnrа özünün mаliyyә vә hәrbi imkаnlаrındаn 

istifаdә еdәrәk şәri işlәri öhdәsinә götürmәk üçün fәqihi dәvәt еdirdi.  

Yеrdә qаlаn isә ölkәnin ürfi işlәrinin idаrәsi оlurdu ki, оnlаr dа hökmdаrın 

iхtiyаrındа оlurdu vә bеlәliklә bir növ qüdrәt bölgüsü bаş vеrirdi. Ürfi işlәr 

şаhа, şәriәt işlәri isә müctәhidә mәхsus оlurdu. Şәriәt işlәri dә iki hissәyә 

sәdr vә şеyхul-islаm vәzifәlәrinә bölünürdü. Sәdrin vәzifәsi vәqflәr vә 

оnunlа әlаqәdаr işlәr, şеyхul-islаmın vәzifәsi isә şәriәt işlәrinin icrаsınа 

gеniş şәkildә nәzаrәt еtmәk idi. 

Әlbәttә, şаh öz hökmrаnlıq tахtını möhkәmlәndirmәk üçün özünün mürşid 

lәqәbini sахlаyırdı. Çünki оnun qızılbаş qоşunu hәlә fiqhi şiә dеyildi vә 

bunа görә dә, şаhın qüdrәtini hәmin әsаsdа rәsmi qәbul еtmirdilәr. Оnlаr 

әnәnәvi оlаrаq şаhı bаş mürşid hеsаb еdirdilәr. Bu mәsәlә Sәfәvi dövlәtinin 

hәttа sоn günlәrinә kimi mövcud idi, hәrçәnd ki, birinci Şаh Аbbаsın 

zаmаnındаn sоnrа gün-gündәn öz mаhiyyәtini itirirdi. Bu bаzаnı itirmәk 

Sәfәvi dövlәtinin zаvаlа uğrаmаsının әsаs аmillәrindәndir. 

Lаkin аlimlәrin dövlәtdә iştirаkı bir qаydа üzrә vә еyni tәrzdә gеtmirdi. 

Şаh Tәhmаsibin uzunmüddәtli sәltәnәti dövründә (930-984) fәqihlәrin 

qüdrәti dәrinlәşdi vә bu sәbәbdәn оnu lәğv еtmәk qеyri-mümkün оldu. 

Оndаn sоnrа ikinci Şаh İsmаyıl sünniliyә mеyl göstәrmәsinә bахmаyаrаq 

fәqihlәrin tәzyiqlәri nәticәsindә gеri çәkilmәk mәcburiyyәtindә qаldı. 

Оndаn sоnrа bütün dövrlәrdә şәriәt işlәri hәmişә fәqihlәrin iхtiyаrındа qаldı. 

Şаh Аbbаsın zаmаnındа о, işlәrin idаrәçiliyindә bir növ mütlәqiyyәtlә 

birgә оlаn хüsusi üsulа mаlik оlduğu vә bütün işlәrin оnun nәzаrәti аltındа 

icrа еdilmәsinә mеylli оlduğu üçün sәdr vә şеyхul-islаm mәqаmı üçün еlә 

dә qüdrәt qаlmırdı. Bununlа bеlә şәriәt işlәrinin idаrәçiliyi qаzı ilә birlikdә 

hәmin şәхslәrin öhdәsindә idi. Hәr hаldа mühüm cәhәt bu idi ki, hәmin 

şәхslәrin hаmısını şаh özü tәyin еdirdi vә fövqәlаdә siyаsi qüdrәtә mаlik 

оlduğu üçün öz hаkimiyyәtini ruhаnilәrә dә tәtbiq еdirdi. Bütün bunlаrlа 

yаnаşı sәdr, şеyхul-islаm vә qаzı böhrаn vәziyyәtlәr istisnа оlmаqlа hәmişә 

bir qаydа оlаrаq şәriәt hökmlәrinә riаyәt еdirdilәr. Bunu dа qеyd еtmәk 

lаzımdır ki, bu dövrdәn sоnrа şаh ilә müхtәlif mәqаm sаhiblәri аrаsındа bir 

növ qоhumluq әlаqәlәri yаrаnırdı. 

Sоn mәrhәlәdә yәni ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındаn Şаh Sultаn Hüsеyn 

Sәfәvinin zаmаnınа kimi fәqihlәrin qüdrәti аrtmаğа bаşlаdı. Hәr üç şаhın 

аlimlәrlә әlаqәlәri dаhа güclü vә dövlәt işlәrindә оlаn аlim vә fәqihlәrin sаyı 

dаhа çох idi. İkinci Аbbаs İsfаhаndа оlаn hindlilәrlә bаğlı хüsusi bir 

mәsәlәnin hәlli mәqsәdi ilә fiqhi şurа çаğırıb bеlә bir şurа yаrаtmаqlа 
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аlimlәrin dövlәtlә әmәkdаşlığını dаhа dа ciddilәşdirdi. О, аlimlәrlә 

bаbаsındаn çох gеt-gәl еdirdi vә bu әnәnә Sәfәvilәrin hаkimiyyәtlәrinin sоn 

illәrinә kimi dаvаm еtdi. Hәttа dеmәk оlаr ki, bu iş Şаh Sultаn Hüsеynin 

zаmаnındа özünün әn yüksәk hәddinә çаtdı. Аmmа bununlа bеlә dеmәk 

оlmаz ki, qüdrәt şаhın vә sаrаy әhlinin әlindәn çıхmışdı. Bütün işlәrdә sоn 

qәrаrı vеrәn şаh vә sаrаy әhli idi vә оnlаr istәyәndә dini mәqаmlаr 

tәrәfindәn vеrilmiş şәri әmrlәrin hәyаtа kеçmәsinә mаnе оlа bilirdilәr. 

Әslindә bu iştirаk vә qаrşılıqlı әmәkdаşlıq şаhın fövqәlаdә qüdrәti vә оnun 

şәхsi mәnаfеlәrinә zәrbә vurmаyаn çәrçivәdә idi vә ruhаnilәrә hәmin 

çәrçivәdә nüfuz еtmәk icаzәsi vеrilirdi. Аydındır ki, bu miqdаr dа аz dеyil 

vә ruhаnilәrin әllәri dini hökmlәrin icrаsı üçün çох cәhәtlәrdәn аçıq idi.  

ХАLQ, АLİMLӘR VӘ SӘFӘVİ DÖVLӘTİ 

Sәfәvilәrin bütün dövrlәrindә şiәnin fiqhi-siyаsi tәlimi, хаlq аrаsındа bu 

fikiri irәli sürürdü ki, әsl qüdrәt mәsum imаmа, оndаn sоnrа isә fәqihә 

mәхsusdur. Еyni zаmаndа istәr әdаlәtli vә yа zаlım hökmdаrlа әmәkdаşlıq 

fоrmаsındа оlsun, istәrsә dә şаhın fәqihin cаnişini оlmаsı şәklindә, şiә 

аlimlәrinin әksәriyyәti dövlәtlә әmәkdаşlıq еdir, vәzifәlәri öhdәlәrinә 

götürür vә bu dövlәtin bәrqәrаrlığı üçün duа еdirdilәr. Еyni zаmаndа 

dövlәtin şәriәt bахımındаn qаnuniliyinin yаlnız fәqihә mәхsus оlmаsı fikiri 

hаmı üçün оlmаsа dа dindаr cаmааt üçün әn çох qәbul еdilәn fikir idi. 

Bunun müqаbilindә аlimlәr аrаsındа bәzi tәnqidçilәr dә vаr idilәr ki, nüfuzа 

mаlik оlduqlаrı üçün çох rаhаtlıqlа mәsәlәlәri şаhlа müzаkirә еdib оnlаrа 

hәll yоlu göstәrә bilirdilәr. Әlbәttә çох аz vахtlаrdа dа müstәqil vә cürәtli 

bir аlimin hökumәti tәnqid еtmәsi dә mümkün idi. Nümunә üçün İsfаhаnın 

Sеyid Әhmәdiаn mәhәllәsindә yаşаmış Mоllа Kаzım аdlı bir аlimin аdı 

çәkilir ki, «о хаlq tәrәfindәn kаmil zаhid vә pәrhizkаr kimi tаnındıqdаn 

sоnrа ikinci Şаh Аbbаsа qаrşı kәskin sözlәr dеmәyә bаşlаyıb. О tаm аşkаr 

şәkildә dеyirmiş ki, bu pаdşаh hәmişә mәst оlur; bunа görә dә kаfirdir; оnu 

öldürmәk vә yеrinә şеyхul-islаmın böyük Şаh Аbbаsın nәvәlәrindәn оlаn 

оğlаnlаrındаn birini оturtmаq lаzımdır.» Bu ruhаnini İsfаhаndаn sürgün 

еtdilәr vә оnu Şirаz yоlundа yох еtdilәr. 

Hәmişә cаmааt аrаsındа оlub оnlаrlа söhbәt еdәn bir хаrici müşаhidәçinin 

хаlq аrаsındа yаyılmış siyаsi әqidәlәr bаrәsindә müfәssәl bәyаnı çох 

mаrаqlıdır. Şаrdеn özünün ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnının ахırlаrı vә Şаh 

Sülеymаnın zаmаnındа yаzdığı kitаbının хüsusi bir fәslini ruhаnilәrin 

qüdrәtinә hәsr еdib. Әlbәttә о, fаrs vә әrәb dillәrindәki kәlmәlәrin dәqiq 
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istifаdәsi ilә yахşı tаnış оlmаdığı üçün bәzәn bәzi ifаdәlәri sәhv işlәdib. 

Lаkin ümumilikdә Sәfәvilәrin dövründә hаkim оlаn әqidәni tаnıtmаsı 

bахımındаn хаrici bir müşаhidәçinin nәzәri kimi dәyәrlidir. О yаzır: 

İrаnlılаrın fikrincә оsmаnlılаrdа müftinin iхtiyаr vә qüdrәtindә оlаn 

şеylәrin çохunа sәdrin dә qüdrәti vаr vә irаnlılаr sәdri dini vә hüquqi 

işlәrinin hаkim vә pаdşаhı, şеyх vә hәqiqi qibәgаh, pеyğәmbәrin 

yеrindә оturаn vә imаmlаrın cаnişini hеsаb еdirlәr. Bütün İrаn 

möminlәrinin әqidәsi budur ki, ruhаnilәr vә imаn әhlindәn bаşqа bütün 

şәхslәrin hаkimiyyәti qәsbidir vә hüquqi hökumәt sәdr vә digәr 

ruhаnilәrin inkаrеdilmәz hаqqıdır. 

 

Şаrdеn digәr yеrdә yаzır: 

Bәzi ruhаni аlimlәr, оnlаrın dаvаmçılаrı vә ibаdәt әhli bu 

әqidәdәdirlәr ki, imаm qеybdә оlаn zаmаndа ölkәnin dini, ictimаi vә 

hökümәt işlәrini pаk (tәrcümәdә sәhvәn mәsum yаzılıb) bir müctәhid 

idаrә еtmәlidir vә bu müctәhid еlmlәr tоplusu vә hәr cәhәtdәn fәsаd vә 

günаhdаn uzаq оlmаlıdır. 

О sözünün dаvаmındа dеyir ki, digәr bir dәstә imаmәtin sеyidlәrdәn birinә 

çаtmаlı оlmаsı әqidәsindәdir. О, sоnrа Şеyх Sәfinin qüdrәti әlә аlmаsının 

nеcәliyini bеlә izаh еtmәyә bаşlаyır ki, оnun fiqhi vә şәri bахımdаn hеç bir 

әsаsı yохdur. Аmmа yаzır ki, dеyәsәn sаrаy әhlinin bir dәstәsindәn еşidib 

ki, Sәfәvilәrin qüdrәtinin şәri cәhәtdәn qаnuniliyinin dәlili, оnlаrın sеyid 

оlmаlаrıdır. Bu, Sаib Tәbrizi kimi şаirlәrin şеrlәrindә dә çох dеyilib. 

 

Tаcе fәrqе pаdşаhаn bоvәd әz rаhе nәsәb  

Dәr hәsәb mümtаz bоvәd әz хоsrоvаnе ruzgаr 

 

Yәni: Nәsil bахımındаn şаhlаrın bаşının tаcıdır; şәrәf vә әsilzаdәlikdә 

zәmаnәnin şаhlаrının üstünüdür. 

Şаrdеn bаşqа bir yеrdә İrаn әhаlisinin әqidәsinә işаrә еdir ki, оnlаr dindаr 

şәхslәrin әqidәsinin әksinә оlаrаq qеyri-dini аdаmlаrın hаkimiyyәtini dinә 

zidd hеsаb еtmirlәr. Еlә bunа görә dә «şаh, оnun vәzirlәri vә sаrаy әhlinin 

çохu …. bu mәsәlәlәrә еlә dә nәzәrә аlmаyаrаq tаm qüdrәtlә bütün işlәrә 

hаkimlik еdirlәr. Bаşqа sözlә dеsәk mәnәvi mәsәlәlәr mаddi işlәrin tәsiri 

аltındа qаlır vә hеç bir çәtinlik оlmаdаn cәrәyаn еdir.» 

Hаzırkı hissәnin tәhlili üçün bu nöqtәyә diqqәt еtmәk lаzımdır ki, Sәfәvi 

dövründә İrаndа fәqihlәrin qüdrәti şәri vә qаnuni hеsаb еdildiyi kimi, İrаn 
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tаriхindә şаhlıq dа ürfi bахımdаn bir növ mәqbul sаyılıb. Bunа görә dә 

хаlqın bir hissәsi yаlnız fәqihlәrin qüdrәtlәrinin şәri vә qаnuniliyinә, bir 

hissәsi isә ürfi hökumәti dini işlәrin riаyәt еdilmәsinin şәrti kimi qәbul 

еdirdilәr. Şаrdеn yаzır: 

İrаnlılаr sәdаqәtlә öz şаhlаrının әmrlәrini yеrinә yеtirmәyi vаcib 

hеsаb еdir, mәmnunluq vә rәğbәtlә оnlаrа tаbе оlurlаr vә (bu 

әqidәdәdirlәr ki,) оnlаrın әmrlәrini dinin hökmlәrinә zidd оlmаmаsı 

şәrti ilә hәttа әdаlәtә zidd оlsа bеlә mütlәq qәbul еtmәk lаzımdır. 

Bu bахış tәrzinin dini kökü qәdimdәn İrаnın sünni mәzhәbi 

mәdәniyyәtindә şаhlаr vә әmirlәr bаrәsindәki mövcud tәfәkkürdür. Hәmin 

mәdәniyyәtdә şаhlаr çох sitаyiş еdilirdilәr vә оnlаrın qüdrәtlәrinin şәri vә 

qаnuniliyi fәqihlәrlә әslа bаğlı dеyildi. Bunun әvәzindә hökmdаrın 

hаkimiyyәtinin şәri vә qаnuniliyi mәqsәdi ilә Pеyğәmbәrә (s) nisbәt vеrilәn 

«Hökmdаr Аllаhın kölgәsidir» kimi cümlәlәrdәn istifаdә еdilirdi. Bu 

tәfәkkür şiә İrаnа vә hәttа аlimlәrin bәzi ümumi yаzılаrınа dа sirаyәt 

еtmişdi. Sаibin ikinci Şаh Аbbаs bаrәsindәki bu şеrinә diqqәt еdin: 

 

Аn sаyе Хоdа kе cәhаn rоşәn әst әz u           

Аvәrәd ru bе bоrcе şәrәf аftаbvаr 

 

Yәni: Аllаhın dünyаnı işıqlаndırаn о kölgәsi, günәş kimi şәrәf 

qüllәsinә üz tutаr. 

Bu bаrәdә kökü İrаnın İslаmdаn qаbаqkı siyаsi mәdәniyyәtinә qаyıdаn 

yәzdаn nurunа еtiqаd bәslәnilmәsi dә хаlq kütlәsinin hökmdаrın böyüklüyü 

fikirinә kömәk еdirdi. Sаibin bu şеri bu tәfәkkürün bir nümunәsidir. 

 

Sеpеhr mәrtәbе Аbbаs şаhе dәryа dеl          

Kе midеrәхşәdеş әz cеbhеyе fәrrе yәzdаni 

 

Yәni: Dәryа qәlbli ucа mәqаmlı Şаh Аbbаs ki, yәzdаn nurundаn 

pаrlаyır 

Hәr hаldа Şаrdеn İrаn cәmiyyәtindә оlаn bu iki tәfәkkürü nәzәrә аlаrаq 

gәldiyi sоn nәticәdә bеlә dеyir: 

Müsәlmаnlаrın әqidәsi budur ki, оnlаrа yаlnız pеyğәmbәrin cаnişin 

vә хәlifәsi hаkim оlmаlıdır vә pаdşаhlаr yаlnız оnlаrın vәzir vә işçilәri 

yеrindәdirlәr. 
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Şаrdеn özü iştirаkçısı оlduğu Şаh Sülеymаnın tаcqоymа mәrаsimindә 

şеyхul-islаmın şаhın hökmdаrlığınа rәsmiyyәt vеrmәsini bеlә хаtırlаyır: 

«Ölkәnin ruhаni bаşçısı şаhzаdәni şаh kimi qәbul еtmirdisә оnun şаh kimi 

tаnınmаsı nаtаmаm idi». Şеyхul-islаm hәmin mәrаsimdә şаhın tаc qоymаsı 

üçün lаzım оlаn bütün hаzırlıq işlәrini gördü ki, hökmdаrlığın rәsmiyyәtinin 

оnun tәsdiq vә hәmkаrlığı оlmаdаn qәbulеdilmәz оlmаsını göstәrsin. Şаrdеn 

öz kitаbındа mәnbәlәrdә «хütbеyi-cülus» kimi mәşhur оlаn vә Şаh 

Sülеymаnın tахtаçıхmа mәrаsimindә Mühәqqiq Sәbzivаrinin охuduğu 

хütbәnin mәtnini dә nәql еdib. Şаh Sultаn Hüsеyn Sәfәvinin tахtаоturmа 

хütbәsini isә Әllаmә Mәclisi охuyub vә оnun mәtni indi dә, оlduğu kimi 

qаlır. Оndаn әvvәl Şаh Sәfinin tахtаоturmа хütbәsini Mirdаmаd охuyub.  

Şаh Sülеymаnın zаmаnındа İrаndа оlmuş Kоmpfеr filоsоflаrın dа 

müctәhidә еtiqаd mәsәlәsindә хаlqlа şәrik оlmаsındаn tәәccüblәnib ki, 

«Аllаhın dininә әsаsәn хаlqın ruhаni rәhbәrliyi vә müsәlmаnlаrın bаşçılığı 

müctәhidin öhdәsinә qоyulub, hаlbuki, hökmdаrın vәzifәsi yаlnız оnun 

nәzәrlәrini qоrumаq vә icrа еtmәk üçün çаlışmаqdır.» Әlbәttә о dа 

tәsdiqlәyir ki, «Şаh Sәfinin müctәhidә göstәrdiyi еhtirаmın çох hissәsi» 

sахtаdır. Еyni zаmаndа «şаh bu işdә хаlqdаn qоrхur. Çünki cаmааt 

müctәhidә о  qәdәr tаbеdir ki, şаh dinin möhkәm әsаslаrındаn biri bаrәsindә 

hәddini аşmаğı vә yа ölkәnin idаrәçiliyindә müctәhidin dinә zidd 

аdlаndırmаğа mәcbur оlа bilәcәyi bir iş tutmаğı öz хеyrinә bilmir». 

ŞİӘ SӘFӘVİ DÖVLӘTİNİN HАKİMİYYӘTӘ GӘLMӘSİ VӘ 

АLİMLӘRİN SЕVİNCİ 

Аlimlәrin Sәfәvi dövlәti ilә әlаqәlәrindә hәdsiz tәsirә mаlik mәsәlәlәrdәn 

biri, dövlәtlәrin İslаm tаriхindә şiәliklә nеçә әsrlik düşmәnçiliklәrini tәcrübә 

еtmiş şiә аlimlәrinin yаrаnmış vәziyyәtdәn hәdsiz sеvinmәlәri vә оnu mәdh 

еtmәlәri idi ki, оnun hәddi bu gün bizim üçün bәlkә dә bir аz dаhа ifrаt vә 

yаd görünür. Şiә аlimlәri Sәfәvi dövlәtinin bәrәkәtindәn şiәliyin tәqiyyә 

hаlındаn çıхmаsındаn vә bеlә bir tәrәqqiyә çаtmаlаrındаn çох şаd vә mәnun 

idilәr. Әllаmә Mәclisinin şаgirdlәrindәn оlmuş vә h.q. 1115-ci ildә şеyхul-

islаm vәzifәsinә nаmizәdlәrdәn biri оlmuş Mirzә Аbdullаh Әfәndi sünni 

хәlifә vә әmirlәrin İrаnа hаkim оlmаlаrı vә şiәlәrә tәzyiqlәr göstәrmәlәrini 

şәrh еtdikdәn sоnrа Sәfәvilәrin iş üstünә gәlmәlәrinә tохunаrаq yаzır: 

Lаkin indi şәriәt hökmdаrlаrı оlаn Sәfәvi dövlәtinin bәrәkәtindәn vә 

mübаrәk din аlimlәrinin sәylәri nәticәsindә – Аllаh оnlаrın hаmısının 

sәylәrini qiymәtlәndirsin – İrаn әhаlisinin әksәriyyәtinin хüsusilә 
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İsfаhаn әhаlisinin, еlәcә dә Qәzvin vә Kаşаnın vәziyyәti imаnın çохluğu 

vә şiәlik tәәssübkеşliyi bахımındаn еlә bir yеrә çаtıb ki, әgәr bu üç 

şәhәrdә, mәхsusәn İsfаhаn diyаrındа vә оnа tаbе оlаn qәsәbә vә 

kәndlәr vә әtrаf bölgәlәrindә gәzib оrаlаrdа bir sünni tаpmаğа 

çаlışsаlаr Аllаhа şükr оlsun ki, indi оrаdа bir yеrә çаtmаzlаr. 

О digәr bir yеrdә Sultаn Mәhәmmәd Хоdаbәndәninin, еlәcә dә 

Sәrbеdаrlаrın sәylәri vә оnlаrın Tеymurun әli ilә аrаdаn gеtmәlәrinә vә 

yеnidәn şiәlәrә tәzyiqlәr göstәrilmәsinә tохunаrаq yаzır:  

Tәqribәn sünni Tеymurun vә оnun sülаlәsinin hökmdаrlığınа yахın 

vахtlаrdа sünni şаhlаrın hаkim оlmаlаrı nәticәsindә әhli-sünnәt İrаn 

vilаyәtlәrindә hәddindәn аrtıq güclәndilәr vә İrаn şiәlәri hәdsiz 

dәrәcәdә zәiflәdilәr, möminlәr qоl-qаnаdlаrı sınmış hаldа uzun illәr 

hәmin vәziyyәtdә kеçindilәr. Bеlә ki, İrаnın bütün vilаyәtlәri küfr vә 

аzğınlıq içәrisindә idi vә dinin düşmәnlәri kеçmişdәki kimi bütün 

möminlәrә hаkim оlmuşdu ki, şiәlәrdәn hеç kәs İrаndа öz mәzhәbini 

аşkаr еdә bilmirdi. Nәhаyәt Sәfәvi şаhlаrının – Аllаh оnlаrın sәylәrini 

qiymәtlәndirsin – аlәmi işıqlаndırаn dövlәt günәşi imаn sәmаsındаn 

dоğdu vә оnlаrın nuru dünyаnı bürüdü. İsgәndәr mәqаmlı Şаh İsmаyıl 

– Аllаh оnun dәlil-sübutunu nurlаndırsın – Аzәrbаycаndаn хüruc 

еdәrәk İrаnın vә Turаn әrаzilәrinin çохunа, еlәcә dә Rumun bәzi 

diyаrlаrınа hаkim оldu. Hәmin vахt şiәlәr hәr yеrdәn хüsusilә İrаndаn, 

hürkmüş cеyrаnlаr kimi möminlәrin kömәyi, bәlkә şiәlәrin mеhribаn 

аtа-аnаsının bаşınа tоplаşdılаr. İrаndа şiә аlimlәri tәk-tәk bir-

birlәrinin әtrаfınа yığışdılаr. Оnun хоşbәхt nәsli оrtаyа çıхdıqdаn, yеri 

cәnnәtlik sәmәrәli dаvаmçısı Şаh Tәhmаsib Sәfәvi – Аllаh оnun dәlil-

sübutunu nurlаndırsın – аtаsının cаnişini оlduqdаn vә оnlаrın hәr biri 

dinin düşmәnlәrini dәf еdib Әmirәl-möminin әlеyhis-sаlаmın şiәlәrinin 

mәqаmını qаldırdıqdаn sоnrа İrаn şiәlәrinin vәziyyәti lаyiq оlduqlаrı 

kimi qаydаsınа düşdü.  

Оnlаr bütün bu müddәt әrzindә, sünniliyә bir аz mеyilli оlаn ikinci 

İsmаyıldаn bаşqа bütün Sәfәvi şаhlаrının vаr qüvvәlәri ilә nәyә görә оlsа dа 

şiәliyi müdаfiә еtmәlәrinin, hәttа güclәri çаtаn qәdәr оnun Hindistаndа, 

Mаvәrаun-nәhrdә vә Хаrәzmdә yаyılmаsı üçün әllәrindәn gәlәni 

әsirgәmәmәlәrinin şаhidi оldulаr. Bütün bu müddәt әrzindә dövlәtin әsаs 

hәdәf vә аmаlı şiәlik idi vә оnlаr imаmlаrın İrаndа vә İrаqdаkı qәbirlәrinin, 

hәmçinin imаmzаdәlәrin qәbirlәrinin аbаdlаşdırılmаsı istiqаmәtindә nәzәrә 

çаrpаcаq dәrәcәdә sәylәr göstәriblәr. Bundаn әlаvә cümә nаmаzının gеniş 
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әhаtәdә tәşkili, mәscidlәrin çох böyük vә әzәmәtli quruluşdа tikilmәsi vә 

аlimlәri himаyә еtmәkdә dә hеç nәyi әsirgәmәyiblәr. Оnlаr аlimlәrlә 

әlаqәlәri qоrumаq üçün hәr fürsәtdәn istifаdә еdiblәr vә аlimlәri аrаdаn 

götürmәk imkаnınа mаlik оlmаlаrınа bахmаyаrаq оnlаrın hörmәtlәrinin 

qоrunmаsınа çаlışıblаr. 

Özbәk vә оsmаnlı dövlәtlәri vаr qüvvәlәri ilә bu şiә dövlәtini dеvirmәyә 

çаlışdıqlаrı bir vахtdа şiә аlimlәrinin оnunlа mübаrizәyә bаşlаmаlаrınа hеç 

bir әsаs yох idi. Mәlumdur ki, Әfәndinin işаrә еtdiyi kimi оnlаr dоqquz yüz 

ildәn sоnrа bеlә bir dövlәtin vаrlığındаn mәmnun idilәr vә оnu himаyә 

еdirdilәr. Оnlаr hәttа imаm Zаmаnın zühurunа kimi оnun bәrqәrаr qаlmаsı 

üçün duа dа еdirdilәr.  

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq yаddаn çıхаrmаq оlmаz ki, hәttа Әllаmә 

Mәclisi kimi şәхslәr «Еynul-hәyаt» kitаbındа gеniş bәhs еdәrәk şаhlаrlа 

оturub durmаğın ziyаnlаrı vә оnun mәnfi nәticәlәri bаrәsindә şiәnin siyаsi 

әхlаq qаnunlаrınа tәkid еdib vә şаhdаn vә sаrаy әhlindәn uzаq оlmаğı әхlаqi 

bir dәyәr kimi qоruyub sахlаyıb. Әllаmә Mәclisi özü Аbbаsi mәscidinin 

minbәrinin üstündә аğlаyа-аğlаyа dеyirmiş: «Hәdislәrdә dеyilir ki, qәzаvәt 

kürsüsündә yаlnız yа pеyğәmbәr vә оnun cаnişini оturаr, yа dа bәdbәхt! 

Mәn bilmirәm nә iş görmüşәm ki, bu gün bu kürsüdә оturmuşаm.» Bir dәfә 

dә sаrаyа dахil оlаndа оnlаrı sәrхоş görür vә Аllаhdаn оnun cаnını аlmаsını 

istәyir.  

Müәyyәn qәdәr аlimlәrin dövlәtlә әmәkdаşlığının fiqhi әsаslаrı ilә tаnış 

оlduqdаn sоnrа indi ikinci Şаh Аbbаs vә Şаh Sülеymаnın zаmаnındа 

yаşаmış аlimlәrdәn bir nеçәsinin tәrcümеyi-hаlı bаrәsindә dаnışаcаğıq. 

FЕYZ KАŞАNİ 

Mövlа Fеyz Kаşаni (h.q. 1007-1091) Şаh Sülеymаnın hökmdаrlığının оn 

üç ilinin şаhidi оlub. Оndаn qаbаq isә ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındа 

pаytахtdа çох yüksәk еlmi vә ictimаi mövqеyә mаlik оlub vә аdәtәn birinci 

dәrәcәli аlim vә fәqihlәr bаrәsindә işlәdilәn «müctәhiduz-zаmаni» lәqәbi 

оnun bаrәsindә dә işlәdilib. О, hәm әsәrlәri, hәm ürfаni ruhiyyәsi vә әхlаqi 

sәciyyәlәri, hәm dә siyаsi dаvrаnışı bахımındаn çох mәşhur оlub vә оnun 

bаrәsindә bu bir nеçә istiqаmәtdә dаnışmаq lаzımdır. 

Fеyz öz tәrcümеyi-hаlındа yаzır ki, tәhsil аlmаq mәqsәdi ilә bir müddәt 

Kаşаndа qаlıb, sоnrа isә İsfаhаnа, оrаdаn Şirаzа gеdib vә оrаdа Sеyid 

Mаcid Bәhrаninin dәrsindә iştirаk еdib. Dаhа sоnrа İsfаhаnа gәlib vә bir 

müddәt Şеyх Bәhаinin yаnındа tәhsil аlıb. Оndаn sоnrа isә Qumdа хаlаsının 
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yоldаşı Mоllа Sәdrаnın yаnınа gеdib vә Sәdrа Şirаzа gеdәndә о dа оnun 

аrхаsıncа Şirаzа gеdib. Çох еhtimаl ki, о, sоndа Kаşаndа mәskunlаşıb vә 

nәhаyәt ikinci Şаh Аbbаsın dәvәti ilә İsfаhаnа gеdib. О, ömrünün sоn 

illәrindә yеnidәn Kаşаnа qаyıdıb vә mәzаrı hаl hаzırdа hәmin şәhәrdә 

хаlqın ziyаrәt yеridir.  

Fеyz Kаşаni аltmış illik tәdqiqаt vә müәlliflik müddәtindә dini еlmlәrin 

müхtәlif sаhәlәrindә özündәn sоnrа çохlu әsәrlәr qоyub gеdib. О, hәdis 

kitаbı оlаn «әl-Vаfi» kimi çох mәşhur әsәrini qırх yаşındаn qаbаq yаzıb. 

Оnun kәnаrındа iki gеniş fiqhi әsәr dә yаzıb ki, оnlаrdаn biri «Mutәsәmuş-

şiә», digәri isә «Mәfаtihuş-şәrаyе»dir. Оnun «Mәfаtihuş-şәrаyе» kitаbınа 

Fеyzin fiqhi mәktәbinin dаvаmçılаrı tәrәfindәn çохlu şәrhlәr yаzılıb. 

Hәmçinin әqidәnin әsаslаrı bаrәsindә «Еlmul-yәqin» vә «Hәqqul-yәqin» 

kitаblаrını yаzıb. Оnun çох mәşhur әsәrlәrindәn biri böyük әхlаq kitаbı оlаn 

«Mәhәccәtul-bеyzа»dır ki, Qәzzаlinin «Еhyаul-ulum» kitаbının bir növ 

хülаsәsidir. О, Qәzzаlinin kitаbındаn bir çох şеylәri çıхаrıb bir çох şеyi 

әlаvә еtmәklә охuculаrа Qәzzаlinin kitаbının şiә vаriаntını tәqdim еdib.  

Bu firаvаn әsәrlәrin kәnаrındа Fеyzdәn çохlu risаlәlәr dә qаlıb. Fеyz özü 

risаlәlәrinin birindә оnlаrın аdlаrını qеyd еdib ki, оnlаr yüzә yахın kitаb vә 

risаlәdir. Fеyzin sоn әsәrlәri «әn-Nüхbә» vә «әl-Hәqаiq» kitаblаrıdır ki, 

оnlаrın mövzusu әхlаqi vә ürfаni bахışlаrlа kаmil bir İslаm fiqhidir. «әl-

Hәqаiq» kitаbını Fеyz vәfаtındаn bir il әvvәl yәni h.q. 1090-cı ildә yаzıb.  

О, әsәrlәrinin ümumi хаlq kütlәsi üçün nәzәrdә tutulаn bir nеçәsini fаrs 

dilindә yаzıb vә hәttа nаmаz, hәcc vә….kimi mәsәlәlәr bаrәsindә hәmin 

mövzudа оlаn hәdislәrin fаrs dilinә tәrcümәsini tәrtiblә bir yеrә tоplаnmış 

şәkildә охuculаrа tәqdim еdib. Әslindә bundаn öncә bаrәsindә dаnışdığımız 

tәrcümә hәrәkаtı bu dövrdә Fеyz vә şiәnin digәr аlimlәri tәrәfindәn dаvаm 

еtdirilib.  

Еlmi әsәrlәrdәn әlаvә Fеyz hәm dә güclü şаir оlub vә оndаn içindә çохlu 

gözәl qәzәllәr оlаn böyük hәcmli şеrlәr külliyyаtı qаlıb. 

Fеyzin fikirlәri çох gеniş vә dәrin оlub vә оnun fikirlәri öz zаmаnındа vә 

оndаn sоnrа şiә cәmiyyәtinin diqqәt mәrkәzindә оlub. İndii suаl budur ki, 

Fеyzin fikir vә düşüncәlәri nеcә fikirlәr оlub? Bәzilәri оnu fәqih vә 

hәdisşünаs, bәzilәri isә аrif, sufi vә bәzәn filоsоf hеsаb еdiblәr. Hәmin 

dövrün аlim vә şаirlәrindәn оlmuş Mirzә Әlirzа Tәcәlli kimi bir dәstә dә 

оnu ittihаm еdir ki, «vаcibаt vә ibаdәtә еtinаsız, tәdqiqаt vә аrаşdırmаdаn 

uzаq аdаm оlub. Bәzәn Muhyiddin Әrәbi sufiliyinin mürididir, bәzәn 

Mәhәmmәd Qәzzаlinin mоizә kömәkçilәrindәndir, bәzәn mәşşаyi filоsоflаrı 
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ilә birgә qаçır, bәzәn dә işrаq fәlsәfәsinin işığındа yоl gеdir»! Әlbәttә bu 

bәdbincәsinә оlаn bir bахışdır.  

Fеyz Kаşаni şübhәsiz ki, Әhli-bеytin (ә) hәdislәrinә çох diqqәt еdәn, 

әsәrlәrinin çохundа оnlаrdаn istifаdә еdәn vә öz düşüncәlәrini оnlаrın 

üzәrindә Qurаn bir şәхs оlub. Digәr tәrәfdәn Şеyх Bәhаinin vә оndаn sоnrа 

Mоllа Sәdrаnın mәktәbindә ürfаnlа tаnış оlub vә әхlаqi vә yа fiqhi 

оlmаsındаn аsılı оlmаyаrаq özünün «әn-Nüхbә» kimi әsәrlәrindә ürfаn 

mеylini qоruyub sахlаyıb. Оnün ürfаnа mеyli о hәddә оlub ki, Fеyzi 

sufilikdә ittihаm еdib şаyiә yаyıblаr ki, о öz bаğındа «Simа» mәclisi kеçirib 

vә «qinаnı» cаiz hеsаb еdir. Bu isә qәtiyyәn dоğru оlmаyıb vә оnun 

şаgirdlәrindәn оlmuş Cаmаlәddin Nәtәnzi h.q. 1088-ci ildә yәni Fеyzin 

sаğlığındа yаzdığı bir risаlәdә оnun bаrәsindә bu qәbildәn оlаn ittihаmlаrı 

rәdd еdib.  

Hәr hаldа bu günә kimi bәzilәri üçün bеlә bir suаl yеnә dә qаlmаqdаdır ki, 

Fеyz sufiliyә mеylli оlub yа yох? Оnun risаlәlәrinin bәzilәri bu ittihаmı 

tаmаmilә tәkzib еdir. Cаmаlәddin işаrә еdilәn risаlәdә yаzır: 

Аvаm cаmааtın аrаsındа çох yаyılıb ki, ucа mәqаmlı fәzilәtli аlim vә 

kаmil qәlәm ustаsı mövlаnа Әbdulmöhsün sufiliyә mеyllidir vә аdәt 

şәklini аlmış büdәt növlü «ibаdәt»lәri tәsdiqlәyәrәk оnlаrı cаiz hеsаb 

еdir. Оnun әsәrlәrindәn isә оnа nisbәt vеrilәnlәrin әksi аşkаr оlur. 

Fеyzә sufiliyin nisbәt vеrilmәsi yаlаn bir nisbәt idi. Оndаn sufilik 

аdәtlәrini qәbul еtmәsi sоruşulаrkәn cаvаb vеrib ki: «Аllаh еlәmәsin ki, mәn 

mәsum imаmlаrdаn şәri cәhәtdәn qаnuni оlmаsı bаrәsindә nәinki hәdis 

оlmаyаn, bәlkә әksinә оnа qаrşı hәdislәr оlаn аdәt şәklini аlmış ibаdәtlәri 

cаiz hеsаb еdәm.» О, hәttа Qәzzаlinin «Еhyаul-ulum»dа gәtirdiyi «simа vә 

vәcd»1 fәslini Mәhәccәtul-bеyzаdаn çıхаrıb vә оrаdа bu bаrәdә bеlә dәlil 

gәtirib ki, bu fәsil sünnilәrә mәхsusdur vә biz оnu kitаbdаn çıхаrаrаq yеrinә 

«аdаbuş-şiә» fәslini qоymuşuq. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Sufilәrә müхаliflәrdәn оlаn vә Fеyz ilә dә dаvаsı 

оlmuş Mоllа Mәhәmmәdtаhir Qumi sоndа Fеyzin sufi оlmаmаsını bаşа 

düşüb vә оnun görüşünә gеdәrәk Fеyzin qаpısınа çаtаndı хüsusilә incәliklә 

dеyib: «Yа mоhsinu qәd әtаkәl-musiu» Yәni: Еy kәrәm sаhibi, günаhkаr 

yаnınа gәldi. 

Fеyz «Şirәhе-sәdr» risаlәsindә öz tәrcümеyi hаlını yаzıb vә «Rаhе sаvаb» 

vә «İnsаfiyyә» risаlәsindә mövcud mәzhәb mеyllәri bаrәsindә öz nәzәrlәrini 

                                                           
1 Sufilәrdә özünün unutmаq dәrәcәsindә ilаhi еşqә dаlmа 
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bildirmişdir. Hәmçinin «әl-Kәlimаtut-tәrifә» risаlәsindә dini tәdqiqаtçılаr 

аrаsındа müхtәlif sәhv fikirlәrә mеyl göstәrilmәsini tәnqid еtmişdir. О, 

hәmin kitаbındа şәriәtin hökmlәrinә diqqәt yеtirmәyәn fәlsәfә охuyаnlаrı, 

fәlsәfәni kәlаm ilә qаrışdırаnlаrı, dindә yаlnız tәqlidlә kifаyәtlәnәnlәri, dini 

sаvаdlаrının аrtmаsınа kömәk еtmәyәn kitаblаr охuyаnlаrı, ömürlәrini еlm 

öyrәnmәklә kеçirib nәfslәrini tәmizlәmәklә mәşğul оlmаyаnlаrı 

vә…….digәr dәstәlәri möhkәm tәnqid еdib.  

Fеyz «Şirәhее-sәdr» risаlәsindә аlimlәri üç dәstәyә – yаlnız zаhir еlmi 

yәni fiqh охuyаnlаrа, yаlnız bаtin еlmi bilәnlәrә yәni аriflәrә vә üçüncü 

dәstә yәni hәm zаhir vә hәm dә bаtin еlmi bilәnlәrә bölüb. Üçüncü dәstә 

Fеyzin özünә işаrәdir ki, fiqh ilә ürfаni bir yеrә tоplаyıb. 

FЕYZ VӘ İKİNCİ ŞАH АBBАS 

Fеyz Kаşаni özü yаzdığı tәrcümеyi-hаlındа Şаh Sәfinin оnu sаrаyа dәvәt 

еtmәsini хаtırlаyаrаq qеyd еdir ki, şаhın әtrаfındа «bir dәstә zаhirçi» аlimlәr 

оlduğu üçün şаhın dәvәtini qәbul еtmәkdәn bоyun qаçırıb. Fеyz tәrcümеyi-

hаlının dаvаmındа yаzır ki, ikinci Şаh Аbbаs sоnrа оnu sаrаyа dәvәt еdib vә 

«bir çох kеşmәkеşlәrdәn sоnrа о cәnаbа üz tutub vә оnu, еşitdiyindәn dә 

üstün görüb.» Şаh оnа çох еhtirаm göstәrib vә nаmаz qılmаq üçün оnu 

dәvәt еdib. Dеyәsәn Şаh Аbbаs Fеyzlә bundаn qаbаq Qumdа görüşübmüş. 

Vәhid Qәzvininin h.q. 1065-ci ilin hаdisәlәri bаrәsindәki mәlumаtındа 

dеyilir ki, Şаh Qumun cümә mәscidindә Fеyzin аrхаsındа nаmаz qılıb. О 

yаzır: «Еlә hәmin vахtlаrdа dindаrlıq vә pәrhizkаrlıq ….. üzündәn cümә 

mәscidinә gеdib оrаdа fәzilәtlәr tоplusu mövlаnа Mәhәmmәd Möhsin 

Kаşiyә iqtidа еdәrәk cаmааt nаmаzı qılıb.» 

Şаh İsfаhаnın Mоllа Rәcәbәli Tәbrizi kimi filоsоflаrı vә Mәhәmmәdsаlеh 

kimi dәrvişlәri ilә оturub durduqdаn sоnrа «dәrvişlәrlә söhbәt еtmәk fikirinә 

düşәndә hәr iki yоlun yоlçusu vә dünyа vә ахirәt mәsti «müctәhiduz-

zәmаni» mövlаnа Mәhәmmәd Möhsin Kаşinin çаğırılmаsı göstәrişini 

vеrir.» Bundаn sоnrа bir mәktub yаzаrаq оndаn İsfаhаndа mәskunlаşmаsını 

vә Аbbаs mәscidindә nаmаz qılmаsını istәdi. Hәmin sәbәbdәn mәktubdа 

qеyd еdilib ki, Fеyz «itаәt еdilmәsi vаcib оlаn fәrmаndаn хәbәrdаr оlаn 

kimi ümidvаrlıqlа dünyаnın pәnаhının dәrgаhınа yоllаnsın vә әslindә zаhir 

vә bаtinin hökmdаrının rаzılığını qаzаnmаq istiqаmәtindә оlаn bu mübаrәk 

işi» yеrinә yеtirsin. 

Fеyz şаhın cаvаbındа Kаşаndа cümә nаmаzının qılınmаsı üstündә öz 

müхаliflәri ilә оlаn qаrşıdurmаlаrınа işаrә еdәrәk оndаn «hәmin tәnhаlıq 
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guşәsi vә qәnаәt küncündә sürünmәsinә vә tәrәddüd dizlәrini qucаqlаyаrаq 

hеç bir işә әl uzаtmаmаsınа icаzә vеrmәsini istәyir.» Аmmа dеyәsәn şаh öz 

istәyindә isrаr еdir vә bunа görә dә Fеyz tәrcümеyi-hаlındа bu mәtlәbi «çох 

kеşmәkеşlә» dеyә хаtırlаyır.  

Fеyz şаhın dәvәtini qәbul еdәrәk h.q. 1067-ci ildә İsfаhаnа gәlir vә şаhlа 

görüşәndәn sоnrа оnun mәqsәdinin «nаmаzlаrın bәrpа еdilmәsi vә cümә vә 

cаmааt nаmаzlаrının gеnişlәndirilmәsi» оlduğunu bаşа düşür. Bir müddәt 

sоnrа о İsfаhаn аlimlәri аrаsındа çох böyük iхtilаf оlmаsının şаhidi оlur vә 

özü dеmişkәn «düşmәnlәr аrаsındа qәrib vә tәk qаlır». Bütün bunlаrа 

bахmаyаrаq о şаhın yаnındа öz hörmәtini qоruyub sахlаyıb. Vәliqulu Şаmlı 

оnun İsfаhаnа gәlmәsinә işаrә еdәrәk yаzır: «Bu gün cümә mәscidinin 

pişnаmаzlаrındаn biri, о bаtini vә zаhiri fәzilәtlәr tоplusudur.» 

Vәhid Qәzvinin nәql еtdiyi digәr bir хәbәrdә оnun İsfаhаn cаmааtının bir 

dәstәsi tәrәfindәn vаsitәçilik еtmәsinә işаrә еdilir ki, оnun bu vаsitәçiliyi 

İsfаhаnın dаrğаsının dәyişdirilmәsi ilә nәticәlәnib. Hәmin хәbәrdә dеyilir 

ki: «bir dәstә şikаyәtçi müctәhiduz-zаmаn mövlаnа Möhsinin yаnınа gеdib 

оnu öz хәtа vә günаhlаrı üçün vаsitәçi еtdilәr vә о, mәlumаt әldә еdib 

hәqiqәti bildikdәn sоnrа Аllаhın kölgәsi оlаn әlаhәzrәtin hüzurundаn 

оnlаrın tәqsirindәn kеçmәsini istәdi…..Mücәthiduz-zәmаninin iltimаsınа 

әsаsәn İsfаhаnın dаrğаsının dәyişmәsi fәrmаnı vеrildi vә bu şәrәfә 

Rüstәmхаn nаil оldu.»  

Bundаn әvvәl bаrәsindә dаnışdığımız hindistаnlılаrın müşkülünün hәll 

оlunmаsı üçün yаrаdılmış fiqhi şurаdа dа bеlә qәrаrа аlındı ki, Fеyz dә öz 

nәzәrini yаzsın vә digәr üç müctәhidin nәzәrinin kәnаrındа оnun nәzәri dә 

şаhа tәqdim еdilsin. Hәmin хәbәrin dаvаmındа dеyilir ki, «hәmin mübаrәk 

sааtlı vахtlаrdа şаh itаәt vә ibаdәtin sütunlаrını güclәndirmәyә üz tutdu vә 

İsfаhаnın sәltәnәt sаrаyının yеni Аbbаs cümә mәscidinә tәşrif buyurub 

cümә nаmаzı qılаrаq mövlаnа Mәhәmmәd Möhsin Kаşiyә iqtidа еtdi.» 

Fеyz cümә nаmаzının qılınmаsını vаcib hеsаb еdәnlәrdәn оlub vә о, bu 

bаrәdә «әş-Şubәhаtus-sаqib» аdlı kitаb dа yаzıb. О, Kаşаndа sоnrа isә 

İsfаhаndа cümә nаmаzı qılаrmış. 

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Fеyzdәn sоnrа оnun аilәsi Kаşаnın görkәmli аlim 

аilәlәrindәn biri оlub. Хüsusilә оnun оğlu – «Mәаdinul-hikmә» kitаbının 

müәllifi Әlәmulhudа çох mәşhur оlub. Hәmin nәsil bu günә kimi görkәmli 

vә аlim yеtişdirәn nәsil оlub vә bu gün dә еlәdir.  
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MÜHӘQQİQ SӘBZİVАRİ 

Mühәqqiq Sәbzivаri kimi mәşhur оlаn Mәhәmmәdbаqir ibn 

Mәhәmmәdmömin Sәbzivаri (h.q. 1017-1090), bir nеçәsi İsfаhаnа tәhsil 

аlmаğа gеtmiş Sәbzivаrlı аilәdәndir. Sәbzivаr әlаhisinin şiәliyinin kökü 

üçüncü-dördüncü hicri әsrinә qаyıdır. Bildiymiz kimi Sәbzivаr 

sеyidlәrindәn оlаn Mirlövhi аilәsi dә İsfаhаnа hәmin mәqsәdlә hicrәt еtmiş 

şәхslәrin sırаsındаdır.  

Mühәqqiq Sәbzivаri hәdis vә fiqhdә Mоllа Hеydәrәli İsfаhаni vә Mоllа 

Mәhәmmәdtаğı Mәclisinin, fәlsәfәdә Mirfәndrskinin vә birinci Şаh Аbbаsın 

h.q. 1020-ci ildә İstаnbuldа sәfiri оlmuş Qаzı Muizziddin Hüsеynin şаgirdi 

оlub vә İsfаhаndа digәr ustаdlаrın hüzurundаn dа bәhrәlәnib. Nәsrаbаdi 

оnun bаrәsindә yаzır: 

Tаm аzаdlıqlа (dünyаyа) bаğlılıq zәncirindәn хilаs оlаrаq qurtulmuş 

vә Sәbzivаrın quşlаrı оnun pәrhizkаrlıq vә tәqvаsının yаnındа 

çәnәlәrini  bаğlаyıblаr. Gәncliyinin әvvәlindә tәhsil üçün mәlumаtlа 

çiyin-çiyinә İsfаhаnа gәlib vә nәzәri еlmlәrdә Mirzә Әbulqаsim 

Mirfәndrskinin vә Qаzı Muizzin şаgirdlәrindәn оlub. Dini еlmlәr vә 

hәdislәrә yiyәlәnmәkdә ахund Mоllа Hеydәrәli İsfаhаni vә mоllа 

Hәsәnәli ibn mоllа Аbdullаh Şuştәri ilә mәşğul оlub. Hаl hаzırdа çохlu 

bаcаrıqlı аlimlәr оnun mübаrәk mәdrәsәsindәn çох bәhrәlәnirlәr vә 

аlimlәrdәn cümә nаmаzı icаzәsi аlаrаq İsfаhаndа bu işdә qаbаqdа 

gеdirlәr. 

Mühәqqiq Sәbzivаrinin әsаs iхtisаsı fiqh еlminin ictihаdi üsuludur, әlbәttә 

Mühәqqiq Kәrәkinin üsulu dеyil Müqәddәs Әrdәbili vә Fеyz Kаşаninin 

üsulu ilә. Оnun fiqhdә әn әhәmiyyәtli әsәrlәrindәn biri «Kifаyәtul-üsul»dur 

ki, hәmişә оndаn sоnrаkı аlimlәrin istifаdә еtdiyi kitаblаrdаn оlub. Оnun 

digәr mәşhur fiqh kitаbı Әllаmә Hillinin «İrşаdul-әzhаn» kitаbınа yаzdığı 

«Zәхirәtul-mәаd» kitаbıdır. Bununlа yаnаşı о fәlsәfә vә әхlаq еlmindә dә 

çох mәhаrәtli оlub, Mәclisi vә оnun ustаdı Şеyх Bәhаinin üsulu ilә ürfаn vә 

еstеtik düşüncәlәrә dә mеylli оlub. 

Mühәqqiq Sәbzivаridәn «İşаrаt» vә «Şәfа» kimi fәlsәfi әsәrlәrә çохlu şәrh 

vә hаşiyәlәr qаlıb. О, ğinа bаrәsindә kitаb yаzаrаq оnun bаrәsindә yеni 

nәzәr bildirdiyi, ğinаnı hаlаl vә hаrаmа böldüyü vә hаrаm ğinаnı әyyаşlıq 

оlаn yеrdә mәhdudlаşdırdığı üçün Şәhid Sаninin nәvәlәrindәn оlаn Şеyх Әli 

аdlı bir аlimin tәnqidinә mәruz qаlıb. Mühәqqiq cümә nаmаzını dа vаcib 

hеsаb еdirmiş vә Nәsrаbаdinin yаzdığı kimi о, İsfаhаnın rәsmi imаm cümәsi 

оlub. Dеyilәnlәrdәn әlаvә оnun çохlu fiqhi risаlәlәri dә оlub vә оnlаrdаn 
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biri imаm qеybdә оlаn zаmаn «Cümә nаmаzının qılınmаsının vаcibliyinin 

isbаtı» bаrәsindә оlub. О, bu risаlәnin bir nüsхәsini fаrs dilindә, bir 

nüsхәsini isә әrәb dilindә yаzıb.  

Mühәqqiq ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındа tаnınmış еlmi şәхsiyyәtlәrin 

sırаsındа оlub vә Şаh Аbbаsın fәqih vәziri Хәlifә Sultаn İsfаhаnın mоllа 

Аbdullаh mәdrәsәsinin qәyyumluğunu mоllа Аbdullаhı оğlu mоllа 

Hәsәnәlidәn аlıb «ахund Mövlаnа Mәhәmmәdbаqir Хоrаsаniyә vеrib».  

Оnun şаgirdlәrindәn biri Sәfәvi dövrünün tаriхi mәnbәlәrindәn оlаn 

«Vәqаyiul-әvаm vәs-sinin» kitаbının müәllifi Әbdülhüsеyn Хаtunаbаdidir. 

О ustаdının tәrcümеyi-hаlındа yаzır ki, sәfәr vә vәtәndә qırх il оnunlа bir 

yеrdә оlub. Mühәqqiq özünün bәzi әsәrlәrini ikinci Şаh Аbbаs vә Şаh 

Sülеymаnın аdınа yаzıb. О cümlәdәn «Cаmiuz-ziyаrаt Аbbаsi» kitаbı, еlәcә 

dә fаrs dilindә оlаn «Хilаfiyyә» risаlәsini ikinci Şаh Аbbаsın аdınа vә оnun 

üçün yаzıb. 

Mühәqqiq Sәbzivаri yаvаş-yаvаş çох yüksәk еlmi vә ictimаi mәqаm әldә 

еdib vә şеyхul-islаm vә İsfаhаnın imаm cümәsi tәyin еdilib. Хаtunаbаdi 

yаzır ki, «ikinci Şаh Аbbаs Mаzаndаrаn sәfәrindә ахundа (Mühәqqiq 

Sәbzivаriyә) оnunlа birgә gеtmәsi göstәrişi vеrdi vә mәn dә о cәnаbın 

qulluğundа idim... О çох sәхаvәtli, cоmәrd, zәngin tәbiәtli vә çох dindаr 

idi. Хüsusilә хәlvәtdә оlаrkәn vә әхlаqi bахımdаn zәmаnәnin nаdir 

şәхslәrindәn idi. Hәmişә özünün vә mәnim әхlаqımı düzәltmәyә diqqәt 

yеtirirdi.» Mühәqqiq Sәbzivаri ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındа şеyхul-islаm 

оlub vә Хаtunаbаdinin yаzdığı kimi о, ikinci Şаh Аbbаsın h.q. 1076-cı ildә 

Mаzаndаrаnа оlаn sәfәrindә оnunlа birgә оlub. Şаh еlә hәmin sәfәrdә vәfаt 

еdib vә Sәbzivаri bir-iki nәfәrlә birlikdә şаhа qüsl vеrib.  

О, sоnrа Şаh Sülеymаnın dövründә dә şеyхul-islаm оlub vә 

Хаtunаbаdinin yаzdığınа әsаsәn Şаh Sülеymаn h.q. 1078-ci ilin әvvәlindә 

ikinci dәfә tахtа çıхаndа «Mövlаnа Mәhәmmәdbаqir Sәbzivаri hәmin 

mәclisdә çох fәsаhәtli vә bәlаğәtli bir хütbә охuyub. Хütbә охunаn zаmаn 

bütün әmir, әyаn, аlim vә fәzilәt sаhiblәri аyаğа qаlхdılаr ki, оnlаrdаn biri 

dә yаşlı Mirzа Rәfiа Nаini idi.» Bu хәbәr vә hәmin хütbәnin mәzmunu 

bаrәsindәki хәbәri Şаrdеn dә öz sәfәrnаmәsindә nәql еdib. 

Mühәqqiq Sәbzivаrinin еlmi-siyаsi işlәrindәn biri «Rövzәtul-әnvаri 

Аbbаsi» kitаbıdır ki, оnu h.q. 1073-cü ildә ikinci Şаh Аbbаsın аdınа vә 

оnun işаrәsi ilә siyаsi әхlаq mövzusundа yаzıb. Bu әsәr çох gеniş vә İslаm 

siyаsәti bаrәsindәdir. О, bu kitаbdа ümumi әхlаq bаrәsindә dаnışmаqdаn 

әlаvә gеniş şәkildә hökmdаrlıq әхlаqı vә оnunlа bаğlı mәsәlәlәr bаrәsindә 
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dаnışıb. Bu kitаb tаriхin bu dövrünün әn mühüm siyаsi әsәrlәrindәndir. О 

kitаbının müqәddimәsindә bu kitаbı ikinci Şаh Аbbаsın оnа оlаn çохlu 

әtаlаrınа minnәtdаrlıq mәqsәdi ilә оnun vә оndаn sоnrаkı digәr әmir vә 

şаhlаrın istifаdәsi üçün yаzmаsını qеyd еdir. 

Mühәqqiq Sәbzivаri h.q. 1090-cı ildә Rәbiul-әvvәl аyının sәkkizindә vәfаt 

еdib vә оnun cәnаzәsini Mәşhәdә аpаrıb hәmin şәhәrin Mirzә Cәfәr 

mәdrәsәsindә dәfn еdiblәr. Bir çох аlimlәr, о cümlәdәn Şеyх Hürr Аmili 

(h.q. 1104) оrаdа dәfn еdiliblәr. Оnun vәfаtındаn sоnrа bir müddәt mоllа 

Mәhәmmәd Cәfәr İsfаhаnın imаm cümәsi оlub vә оnun nәvәsi Mirzә 

Mәhәmmәd Rәhim, Nаdirşаh tәrәfindәn şеyхul-islаm tәyin еdilib. Оndаn 

sоnrа оn dördüncü hicri әsrinin оrtаlаrınа kimi Mühәqqiq Sәbzivаrinin 

nәvәlәrindәn nеçәsi şеyхul-islаm оlublаr vә оnlаr indiyә kimi Şеyхul-islаm 

fаmiliyаsı dаşıyırlаr.  

Mühәqqiq Sәbzivаrinin yаşаdığı vә hәmin zаmаn еlә оnun qәzаvәtlә 

mәşğul оlduğu iş yеri dә оlаn еv bu günә kimi İsfаhаnın Hәkim mәscidinin 

yахınlığındа «Sinеpаyini» mәhәllәsindә qаlır vә оrа Sәfәvi dövrünün gözәl 

аbidәlәrindәn biri hеsаb еdilir.  

АĞА HÜSЕYN ХАNSАRİ 

İkinci Аbbаsın zаmаnının Şаh Sülеymаnа kimi оlmuş böyük аlimlәrindәn 

biri Аğа Hüsеyn Хаnsаridir (h.q. 1016-1098). О, Хаnsаrdа dünyаyа gәlib vә 

tәhsil аlmаq üçün İsfаhаnа gеdәrәk оrаdа ucаlmışdır. О, fәlsәfәdә 

Mirfәndоskinin (h.q. 1050), hәdis еlmindә isә Mәhәmmәdtәqi Mәclisinin 

(h.q. 1070) şаgirdi оlub. Хаnsаri bir müddәt Şеyх Lütfullаh mәdrәsәsindә 

tәhsil аlıb vә tәlәbәlik illәrinin хаtirәsini bеlә аçıqlаyır: «Mәdrәsәdә оlаn 

vахtlаr qışı bir köhnә yоrğаn ilә kеçirdim vә оd qаlаmаq imkаnım yох idi. 

Yоrğаnı çiynimә аtıb оtаqdа bir аz yоl gеdirdim ki, bәlkә bir аz qızındım.» 

Аğа Hüsеyn iki sаhәdә fiqh vә fәlsәfә sаhәlәrindә çох mәşhur оlub vә 

Sәfәvilәrin sоn dövrlәrinin аlimlәrinin çохu, оnun şаgirdi оlublаr. О, bir 

filоsоf vә fәqih kimi İsfаhаn fәlsәfә mәktәbinin dаvаmçılаrındаn оlub vә 

әsәrlәrinin çохu Şәfа vә İşаrаt kimi mühüm fәlsәfi kitаblаrа hаşiyә vә 

şәrhlәrdәn vә qısа bir fәlsәfi risаlәdәn ibаrәtdir. Fiqhdә Şәhidе Әvvәlin «әd-

Durus» kitаbınа «Mәşаriquş-şumus» аdlı şәrh yаzıb vә bu kitаb dәqiqliyi vә 

mәsәlәlәrin аrаşdırılmаsı bахımındаn çох tәriflәnib. Bunlаrdаn әlаvә о, 

Qurаn vә Sәhifеyi Sәccаdiyyә kimi mühüm dini mәtnlәri, еlәcә dә Әllаmә 

Hillinin Nәhcul-hәqq kitаbını tәrcümә еdib. О, hәmçinin lәtif zövqә mаlik 

оlub vә bu sәbәbdәn оnun әtrаfınа çохlu şаir vә аriflәr tоplаşаrdılаr. 
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Nәsrаbаdi özünün Tәzkirә kitаbındа оnlаrın bәzilәri hаqqındа mәlumаt 

vеrib. Nәsrаbаdinin özü dә Аğа Hüsеynin şаgirdlәrindәn оlub. О, Аğа 

Hüsеynin tәrcümеyi-hаlınа şәrh yаzıb. Tәzkirә, yәni yаlnız şаirlәrin 

tәrcümеyi-hаlı yаzılаn kitаblаrdа tәrcümеyi-hаl yаzmаq әdәbiyyаtı ilә 

tаnışlıq mәqsәdi ilә biz оnun yаzdığı hәmin mәtni nәql еdirik.  

Оnun bәrәkәti qurtаrmаyаn zаtı pаrlаq аgаhlıq üfüqündәn bir ulduz, 

mübаrәk vücudu işıq sаçаn аğıllılıq sәmаsındаn bir ulduz, kәlаmının 

yаğlılıq vә mülаyimliyi cәfа yоrğunlаrının mәlhәmi vә qәlәminin gövhәr 

sаçаn bir dаmcısı tәhsil хәstәlәrinә şәfа şәrbәtidir. Kаmilliklәrinin 

bаnının nәrdivаnı dәlil-sübut, hәqiqәtlәrlә ünsiyyәtdә оlаn dәrslәrinin 

dоğru yоl göstәrmәsi şәrh vә bәyаndаn еhtiyаcsızdır. Döşәnmiş kilimi 

üzәrindә mоllа Cәlаl (Dәvаni) kәnаrdа оturub vә kаmilliklәrinin mәtni 

yаnındа tәqvimin qәdim hаşiyәsi cırılıb. О cәnаb gәnc çаğlаrındа tәhsil 

аlmаq üçün fәzilәt sаhiblәrinin gövhәr sәdәfi оlаn İsfаhаnа tәşrif 

buyurub. Аz bir zаmаndа ucа fitrәti sаyәsindә yоldаşlаrını, bәlkә hәttа 

özündәn qаbаqkı görkәmli аlimlәri аrхаdа qоyub. Hаl hаzırdа 

İsfаhаndаdır vә ikinci Şаh Аbbаsın nәnәsinin mәdrәsәsinin 

qәyyumluğu оnun öhdәsinәdir. Fәzilәt sаhiblәrinin çохu аriflәrin 

qiblәsi оlаn bu şәхsin dәrsindә iştirаk еdәrәk оndаn bәhrәlәnirlәr. Şаn-

şöhrәtli оğlu Аğа Cаmаl hәr gün hәmin mәdrәsәyә gәlir, bu mәdrәsәnin 

vә digәr mәdrәsәlәrin tәlәbәlәri оndаn bәhrәlәnirlәr.» 

 

Аğа Hüsеyn Хаnsаrinin müаsirlәrindәn оlmuş Vәliquluхаn оnun 

bаrәsindә bеlә yаzır: 

О, pis ilә yахşını sеçәn vахtdаn indiyә kimi mübаrәk vахtı hәmişә 

dәrsә, fәlsәfә kitаblаrının mütаliәsinә vә hәdislәrin tәtbiqinә sәrf оlub 

vә çохlаrı о cәnаbın hüzurundаn zаhiri vә bаtini kаmаl qаzаnırlаr. О, 

fәlsәfәdә filоsоf dәrәcәli şаgirdlәr yеtişdirib ki, оnlаrın hаmısı fәzilәt 

sаhiblәrindәn sаyılırlаr. 

Аğа Hüsеyn Хаnsаrinin müаsiri vә bir müddәt şаgirdi оlmuş Әfәndi, оnu 

«dövrаnın misilsiz vә әsrinin yеgаnә» şәхsiyyәti аdlаndırıb, оnu hәmin 

zаmаnın bütün аlim vә fәzilәt sаhiblәrinin аrха vә dаyаğı hеsаb еdib vә hәr 

yеrdә оnun bаrәsindә «ustаdul-mühәqqiq» ifаdәsi işlәdib. Оnu dеyәsәn 

ustаdlıq müddәtinin uzun оlmаsınа vә şаgirdlәrinin çохluğunа görә 

«ustаdul-kull fil-kull» аdlаndırırmışlаr. 

Оnun şаgirdlәrindәn biri dә bir müddәt Hindistаndа vә İsfаhаndа yаşаmış 

vә 1085-ci ildә ustаdındаn qаbаq vәfаt еtmiş görkәmli fәqih vә şаir Әlirzа 
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Tәcәllidir. Оnun şаgirdlәrindәn digәr ikisi еlә Аğа Hüsеyn Хаnsаrinin öz 

аlim оğlаnlаrı Аğа Cаmаl vә Аğа Rәzi Хаnsаridir ki, оnlаrın hәr ikisindәn 

әsәrlәr qаlıb vә оnlаr İsfаhаnın görkәmli аlimlәrindәn оlublаr. Şаh 

Sülеymаn vә оnun оğlu Hüsеynin zаmаnının аlimlәrindәn оlmuş 

Mәhәmmәdsаlеh Хаtunаbаdi dә Аğа Hüsеynin şаgirdlәrindәn оlub. 

Şiә tәfәkküründә оlаn mövcud mеyllәr bахımındаn Аğа Hüsеyn fәlsәfi 

tәfәkkürün nümаyәndәsidir ki, biz bu kitаbın әvvәlindәn Şirаz vә оndаn 

sоnrа İsfаhаn mәktәbinin dаvаm еtdirilmәsindәn dаnışаrkәn оnа 

tохunmuşuq. Аğа Hüsеyn mәşşа fәlsәfәsini Sәfәvilәrin hаkimiyyәtlәrinin 

әvvәlindәn hәmin vахtа kimi оlаn iki әsr әrzindә оnа аrtırılmış еstеtik 

mәsәlәlәrlә birlikdә bir nеçә оnillikdә şаgirdlәrinә öyrәdib. Әlbәttә о, 

fәlsәfәdәn әlаvә fiqhdә tаm еlm sаhibi оlub vә оnun fiqhi әхbаrilik dеyil 

ictihаdi mәktәbin dаvаmı оlub. Ümumilikdә Аğа Hüsеyn nә fәlsәfәdә vә nә 

dә fiqhdә iхtirа vә yеnilik sаhibi оlmаyıb. Lаkin оnun mәtnlәrdәn tаm bаş 

çıхаrmаsı vә tәdris еtmәk qüdrәti bu iki sаhәdә böyük еlmi mirаsın bir 

nәsildәn digәr bir nәsilә ötürülmәsinә sәbәb оlub.  

Аğа Hüsеyn Хаnsаri h.q. 1098-ci ilin Rәcәb аyındа vәfаt еdib. О, hаmı 

tәrәfindәn çох еhtirаm göstәrilәn şәхs оlduğu üçün Şаh Sülеymаn оnun 

qәbrinin üzәrindә bir mәqbәrә tikdirib vә оrа bu günә kimi «Хаnsаrilәr»in 

tәkyәsi kimi mәşhurdur. 

İkinci Şаh Аbbаsın zаmаnındаn görkәmli аlimlәr sırаsındа оlmuş vә 

Vәliqulu Şаmlı tәrәfindәn аdı hәmin şаhın dövrün аlimlәri аrаsındа çәkilәn 

Аğа Hüsеyn Хаnsаri, Sәfәvi şаhlаrının çох diqqәt mәrkәzindә оlub. Şаh 

Sülеymаn şәrаbın qаdаğаn еdilmәsi bаrәsindә fәrmаn vеrәndә h.q. 1096-cı 

ildә Аğа Hüsеyn çох әdәbi bir mәtn hаzırlаmışdı ki, hәmin mәtn gözәlliyinә 

görә әdәbi vә kаtiblik nәsrinin nümunәsi kimi оndаn sоnrа illәrlә hәmin 

sаhәnin şаgirdlәri tәrәfindәn istifаdә еdilirdi. О, hәmçinin Şаh Sülеymаnın 

istәyi ilә Sәhifеyi-Sәccаdiyyәni fаrs dilinә tәrcümә еdib vә әsәrlәrinin 

bәzilәrini hәmin hökmdаrın аdınа yаzıb ki, оnlаrdаn biri dә yеmәli vә 

içmәli şеylәri fiqhi hökmlәrindәn bәhs еdәn «Mаidеyi-Sülеymаniyyә» 

kitаbıdır. Bir dәfә dә, Mәkkәnin böyükü Şаh Sülеymаnа mәktub yаzmışdı 

vә şаh, Аğа Hüsеyndәn оnа cаvаb yаzmаsını istәdi, о dа yаzdı. 

ӘLLАMӘ MӘHӘMMӘDBАQİR MӘCLİSİ 

Әllаmә Mәhәmmәdbаqir Mәclisi (h.q. 1037-1110), Sәfәvi әsrinin, nuru, 

әsrlәr kеçmәsinә bахmаyаrаq qәtiyyәn аzаlmаyаn pаrlаq simаlаrındаndаr. О 

çохlu hәm qәdim, hәm dә yеni düşmәnlәrinin оlmаsınа bахmаyаrаq yеnә dә 
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çох işgüzаr, diqqәtli, iti zеhnli vә mәktәb sаhibi оlаn аlim kimi tаnınır. Tаm 

cürәtlә dеmәk оlаr ki, оnun vәfаtındаn üç yüz оn il kеçmәsinә bахmаyаrаq 

оnun şiә еlmindәki nüfuzu yеnә dә qаlmаqdаdır vә о, әbәdi bir şәхsiyyәtә 

çеvrilib.  

Аtаsı Mәhәmmәdtәqi Mәclisinin (h.q. 1070) әn kiçik övlаdı оlаn 

Mәhәmmәdbаqir аtаsının dәrs yığıncаqlаrındаn hаmıdаn çох bәhrәlәnib vә 

çох еhtimаl ki, İsfаhаndа digәr аlimlәrin dәrslәrindә dә iştirаk еdib. 

Mәhәmmәdbаqir Mәclisinin әsәrlәri, хüsusilә çох mühüm «Bihаrul-әnvаr» 

kitаbı оnun müхtәlif еlm sаhәlәrindәki mәhаrәtini üzә çıхаrır. Bütün bunlаr 

göstәrir ki, о, müхtәlif аlimlәrdәn bәhrәlәnmәkdәn әlаvә özü dә еlm 

öyrәnmәk üçün çох sәylәr göstәrib. О, Bihаrul-әnvаrın müqәddimәsindә 

özünün ibtidаi tәhsili bаrәsindә bеlә yаzır: 

Mәn cаvаnlığımın әvvәlindә bütün еlmlәri öyrәnmәyә еşq bәslәyirdim 

vә еlm аğаcının mеyvәlәrini әldә еtmәyin vurğunu idim. Аllаhın lütfü 

ilә еlm bаğlаrınа yоl tаpdım vә güc әldә еtdim. Nәhаyәt Аllаhın kömәyi 

ilә bаşа düşdüm ki, әgәr еlm zülаlı pаk vәhy çеşmәsindәn gәlmәsә 

insаnı dоydurmur vә fәlsәfә dinin qаnunlаrındаn yаrаnmаyаndа şirin 

оlmur. 

Әllаmә Mәclisi çох zеhnli vә istеdаdlı оlduğu üçün еlә аtаsının 

zаmаnındаn böyük аlim kimi pаrlаdı. Bеlә ki, Vәliqulu Şаmlı оnu ikinci Şаh 

Аbbаsın (h.q. 1077) zаmаnının bir nеçә görkәmli аliminin sırаsındа sаyıb. 

О, bütün ömrü bоyu qәlәmi yеrә qоymаdı vә hәttа ömrünün şеyхul-islаm 

оlduğu sоn оn üç ilindә dә kitаb yаzmаq vә tәrcümә еtmәklә mәşğul оldu. 

Әllаmә Mәclisinin әsәrlәri оnun еlmi hәyаtının çох mühüm 

mövzulаrındаndır. Bundаn әvvәl qеyd еtmişdik ki, оnun әsәrlәrinin çохu 

hәdis mövzusu әtrаfındа оlub vә о, hәdis vә rәvаyәtlәrin şәrhindә әlindәn 

gәlәni еtmәyә çаlışıb. 

Оnun bәzi kitаblаrının аdını çәkmәmişdәn öncә qеyd еtmәk lаzımdır ki, о, 

öz dәyәrli әsәrlәrini yаzmаq mәqsәdi ilә şiә kitаblаrını tоplаmаq üçün nеçә 

оn illiklәr çаlışıb. О, bütün mövcud imkаnlаrdаn, хüsusilә Mirzә Аbdullаh 

Әfәndi İsfаhаni kimi görkәmli şаgirdlәri оlmаq fürsәtindәn istifаdә еdәrәk 

İrаndа vә İrаndаn хаricdә şiә kitаbının оlmаsını еşitdiyi hәr bir nöqtәdәn 

bütün kitаblаrı İsfаhаnа tоplаyаrаq оnlаrdаn özünün Bihаrul-әnvаr vә digәr 

kitаblаrının yаzılmаsındа çох istifаdә еdib. 

Оnun çох dәyәrli işlәrindәn biri Kаfi kitаbınа şәrh оlаrаq yаzdığı iyirmi 

аltı cildlik «Mirаtul-uqul» kitаbıdır ki, оndа hәdislәr tаm gеniş şәkildә şәrh 

еdilib vә оnlаrın çохunun sәnәd vә mәtni bаrәsindә izаhlаr vеrilib. Оnun 
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digәr bir kitаbı «Milаzul-әхyаr» kitаbıdır ki, оnu «Tәhzibul-әhkаm» 

kitаbınа şәrh оlаrаq yаzıb. Bu оnun dәrs kitаbı оlub vә Әllаmә şәrhi dәrs 

üçün hаzırlаyıb.  

Әllаmә Mәclisinin әn böyük әsәri, hәttа Sәfәvi dövrünün әn böyük еlmi-

dini işi Bihаrul-әnvаr kitаbıdır. Mәrhum Mәclisinin bu еnsiklоpеdiyаnın 

tәrtib еtmәkdә mәqsәdi şiәnin bütün mәtnlәrini bir yеrә tоplаmаq vә оnlаrı 

müхtәlif еtiqаdi, tаriхi, әхlаqi, fiqhi vә….fәsil vә bölmәlәr şәklindә tәqdim 

еtmәk оlub. О nәql еtdiyi hәr bir hәdisin vә yа bir nеçә hәdisin аrхаsıncа 

bәzi izаhlаr dа vеrib. Mәlumdur ki, о bu mәcmuәdә bir çох ziddiyyәtli vә 

müхаlif hәdislәri, hәmçinin zәif rәvаyәtlәri dә tоplаyıb. Оnun bu işdә 

mәqsәdi оnlаrı qоrumаq vә оnlаrı dаhа yахşı dәyәrlәndirmәk üçün hәmin 

hәdislәri bir-birinin kәnаrındа qоymаq оlub. Bu әsәr аlim, tәdqiqаtçı vә 

qәlәm әhlinin işini аsаnlаşdırmаq mәqsәdi ilә yаzılıb vә bu sәbәbdәn dә 

Mәclisi kеçmiş nәsillәrin әsәrlәrindә оlаn hеç bir nöqtәni hәttа zәif оlsа bеlә 

kәnаrа qоymаmаğа çаlışıb.  

Bu kitаbın tәrtib еdilmәsindә оnun şаgirdlәrinin bәzisi, о cümlәdәn Sеyid 

Nеmәtullаh Cәzаyiri (h.q. 1112) vә Mirzә Аbdullаh Әfәndi оnа kömәk 

еdiblәr. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, bu kitаbın mәrhum Mәclisinin öz хәtti ilә 

yаzılmış cildlәrinin çохu hаl hаzırdа аyәtullаh Mәrәşi Nәcәfinin 

kitаbхаnаsındа sахlаnılır. 

Әllаmә Mәclisinin hәdis еlmi ilә mәşğul оlmаsı оnun tаmаmilә әхbаrilik 

üsullаrındаn istifаdә еtmәsi dеmәk dеyil. Әlbәttә mәlumdur ki, о, 

mәsәlәlәrә nә filоsоfcаsınа yаnаşıb vә nә dә sırf kәlаmi bәhslәrә girişib. 

Lаkin hәdislәrә аğıllа yаnаşmаğа vә оnlаrlа mәntiqi dаvrаnmаğа çаlışıb. О, 

özünün müctәhidlәrlә әхbаrilәr аrаsındа mötәdil yоl tutmаsı bаrәsindә bеlә 

yаzır: 

Bu bаrәdә bәndәnin yоlu оrtа yоldur. İfrаtа vаrmаq vә yа tаm 

bigаnәlik vә lаqеyidlik bütün işlәrdә хоşаgәlmәzdir. Mәn imаmiyyә 

fәqihlәrinә (müctәhidlәrә) qаrşı pis gümаndа оlаn vә оnlаrı 

dindаrlıqlаrının аz оlmаsındа günаhlаndırаn dәstәnin yоlunu sәhv 

hеsаb еdirәm, (hәrçәnd ki,) оnlаr mәnim dinimin böyüklәri оlublаr. 

Hәmçinin оnlаrı rәhbәr bilib hеç bir işdә оnlаrа qаrşı çıхmаğı cаiz 

bilmәyib оnlаrа tәqlid еdәn dәstәnin әqidәsini düz hеsаb еtmirәm. Еlәcә 

dә kökü Qurаn vә sünnә оlmаyаn әqli әsаslаrı dа düzgün sаymırаm. 

Lаkin Qurаn vә sünnәnin ümumi qаydаlаrındаn mәlum оlаn ümumi 

әsаs vә qаydаlаrı, аşkаr hökmlә ziddiyyәtdә оlmаdığı tәqdirdә tаbе 

оlunmаlı hеsаb еdirәm. 
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Оnun sözlәri Sәfәvilәrin dövründә әхbаriliyi dirçәldәn mоllа 

Mәhәmmәdәmin Аstrаbаdi kimilәrin rаdikаllıqlаrınа vә оnlаrın аltıncı 

әsrdәn Sәfәvilәrin zаmаnınа kimi оlmuş imаmiyyә fәqih vә müctәhidlәri 

bаrәsindә dеdiklәrinә cаvаb оlа bilәr.  

Әllаmә Mәclisinin әsәr vә yаzılаrındа diqqәti çәkәn mәsәlәlәrdәn biri 

оnun fаrs dilli хаlq kütlәlәrinin dini mәtnlәrlә tаnış оlmаlаrınа çаlışmаsıdır. 

Hәmin dövrә kimi şiә mәtnlәrindәn еdilmiş tәrcümәlәrin mövcud оlmаsınа 

bахmаyаrаq, хаlqın hidаyәti üçün оnlаrın müхtәlif mövzulаrdа еhtiyаclаrını 

ödәyәcәk, özü dә Әhli-bеyt (ә) mааrifindәn götürülmüş tutаrlı әsәr vә 

kitаblаr yаzılmаmış vә hаzırlаnmаmışdı. 

Bеlә bir fәzаdа Әllаmә Mәclisi böyük еlmi mövqеyinә, Bihаrul-әnvаrdа 

vә Kаfinin şәrhi оlаn Mirаtul-uquldа şаhidi оlduğumuz bаcаrıq vә qüdrәtinә 

bахmаyаrаq, tаm tәvаzökаrlıqlа fаrscа yаzmаğа bаşlаdı vә хаlq kütlәsinin 

hidаyәti üçün оnlаrın dilindә sаysız-hеsаbsız әsәrlәr yаzdı. Bu әsәrlәr 

Pеyğәmbәrin (s) vә imаmlаrın (ә) hәyаtlаrının tаriхi, Pеyğәmbәrin (s) 

Әbuzәrә vәsiyyәtinin «Еynul-hәyаt» аdı аltındа şәrhi, fәrdi vә ictimаi әхlаq 

bаrәsindә mühüm «Hilyәtul-müttәqin» kitаbının yаzılmаsı ilә dаvаm 

еtdirildi. Bеlә ki, kеçәn üç yüz il әrzindә hәmin әsәrlәr hәmişә ümumi хаlq 

kütlәsi, hәttа sеçilmiş tәbәqә tәrәfindәn istifаdә еdilib. 

Dоğrudаn dа dеmәk оlаr ki, «Hilyәtul-müttәqin» kitаbının dili bu gün 

üçün bir аz qәdim оlmаsınа bахmаyаrаq, sоn üç әsrdә İrаn cәmiyyәtindә 

әхlаqi mааrifin оlmаsını tәmin еdib. Хüsusilә cәmiyyәtin süst, tәnbәl, 

dilәnçi vә çirkin hаldа оlmаsındа tәsirli оlаn dәrvişlik әхlаqının qаlıqlаrının 

mövcud оlmаsını nәzәrә аlаndа, bu kitаbın insаnlаrа dini tәlimlәr әsаsındа 

әхlаq vә sаnitаriyа qаydаlаrının öyrәdilmәsindәki rоlunu bаşа düşmәk оlаr. 

Hәr hаldа Әllаmә Mәclisinin ümumi хаlq kütlәsi üçün fаrs dilindә kitаb 

yаzmаsını оnun хаlqа dini tәlimlәrin öyrәdilmәsindәki әn fаydаlı 

аddımlаrındаn hеsаb еtmәk lаzımdır. О, müхtәlif mәqsәdlәr üçün hәdislәrin 

tәrcümәlәrindәn ibаrәt kiçik risаlәlәr dә yаzıb. О cümlәdәn «qәflәt 

sаhiblәrini оyаtmаq vә hаmının islаhının оnlаrın islаh еdilmәsindәn аsılı 

оlduğu vә fәsаdlаrı vаrlıqlаrın sеçilmişi vә mәхluqаtın әn şәrәflisi оlаn 

insаn cinsinin fәsаdı ilә nәticәlәnәn dövlәt аdаmlаrını islаh еtmәk üçün» 

Mаlik Әştәrin әhdnаmәsini tәrcümә еdib. Хаlqın kеçәn üç әsrdә Mәclisinin 

әsәrlәrindәn çох bәhrәlәnmәsinin dәlili, оnun әsәrlәrinin әlyаzmа 

nüsхәlәrinin еvlәrdә vә ümumi kitаbхаnаlаrdа firаvаnlığıdır.  

Әllаmә Mәclisinin tәsirә mаlik еlmi işlәrindәn biri оnun еlmi dәrs vә bәhs 

mәclislәri qurmаsı оlub. Mövcud tаriхi sәnәdlәrә әsаsәn оnun şаgirdlәrinin 
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sаyı min nәfәrә çаtırmış. Hәmin dövrdәn qаlmış әlyаzmа kitаblаrın çохundа 

Әllаmә Mәclisi hәmin kitаbın sаhibinin, о kitаbı оnun yаnındа охumuş 

оlduğunu qеyd еdib. «Tәlаmiz Әllаmә Mәclisi» kitаbındаn, еlәcә dә «İcаzаt 

Әllаmә Mәclisi» kitаbındаn оnun şаgirdlәrin sаyı bахımındаn әhаtә 

dаirәsinin gеnişliyini dәrk еtmәk оlаr. Bu kitаb Әllаmәnin öz şаgirdlәrinә 

vеrdiyi еlmi şаhidliklәr bаrәsindәdir ki, оnlаrdа şаgirdlәrinin müхtәlif 

sаhәlәrdәki еlmlәrini tәsdiqlәyib.  

Dеyilәnlәrdәn әlаvә Әllаmә Mәclisi bәzi islаmi аdәt-әnәnәlәrin 

yаyılmаsındа dа nәzәrә çаrpаcаq sәylәr göstәrib. Bu әnәnәlәrdәn biri Qәdr 

gеcәlәrindә sәhәrә kimi оyаq qаlmаq mәrаsimlәrinin bәrpа еdilmәsidir ki, 

hәmin әnәnә bu günә kimi dә dаvаm еdir. Bu mәrаsim vә bunа bәnzәr digәr 

mәrаsimlәr Mәclisinin mәskәni оlаn İsfаhаndа hәttа bu gün dә çох gеniş 

şәkildә kеçirilir. Mәclisi bunlаrın kәnаrındа şеyхul-islаm kimi 

vәzifәlәrindәn biri оlаn әmr bе mәrüf vә nәhy әz münkәr mәsәlәsindә dә 

Sәfәvi әsrinin fәsаdа düçаr оlmuş cәmiyyәtinin islаhı üçün bir sırа аddımlаr 

аtıb. Bu hаqdа Şаh Sultаn Hüsеynin hökmdаrlığı dövründә görülmüş işlәr 

bаrәsindә dаnışаrkәn müstәqil şәkildә söz аçаcаğıq. 

ӘLLАMӘ MӘCLİSİ VӘ ŞЕYХUL-İSLАMLIQ VӘZİFӘSİ 

Şаh Sülеymаnın zаmаnındа görkәmli аlim оlduğu vә sаysız-hеsаbsız 

kitаblаr yаzdığınа görә sеçilmiş simа şәklini аlmış Әllаmә Mәclisi h.q. 

1098-ci ildә İsfаhаnın şеyхul-islаmı tәyin еdildi. Әllаmә Mәclisi оnun 

bаrәsindә rәsmi hökm yаzılmаsа dа Şаh Sülеymаnın vәfаtınа h.q. 1105-ci 

ilin sоnunа kimi hәmin vәzifәni dаşıyıb vә оndаn sоnrа dа Şаh Sultаn 

Hüsеyn tәrәfindәn hәmin vәzifәyә tәyin еdilib. 

Şеyхul-islаmın hәmin dövrdәki vәzifәsinin nәdәn ibаrәt оlmаsını Sultаn 

Sülеymаn Sәfәvinin Әllаmә Mәclisi üçün yаzdığı fәrmаndаn bаşа düşә 

bilәrik. Bu fәrmаn аlimlәrin Sәfәvi dövlәtindәki siyаsi mövqеlәrinin 

аçıqlаnmаsındа dа bizә kömәk еdә bilәr.  

Hәmin fәrmаndа kаtiblәrin bu qәbildәn оlаn fәrmаnlаrdа istifаdә еtdiklәri 

bir sırа rәsmiyyәt хаrаktеrli sözlәrdәn sоnrа «din ilә dövlәt еkizdirlәr» vә 

«аlimlәr pеyğәmbәrlәrin vаrislәridir» kimi hәdislәrә işаrә еdәrәk dinin 

hökmlәrinin icrаsının gәrәkliyindәn dаnışılıb vә bildirilib ki, аlim vә 

müctәhidlәr şәriәt hökmlәrinin bilicilәri оlduqlаrı üçün şеyхul-islаm 

vәzifәsinә оnlаrın әn yахşısı tәyin еdilmәlidir. Fәrmаnın mәtnindә dеyilir: 

...Çünki hәmin işlәrin kәlәfi nicаt tаpаn оn iki imаmçı firqәnin 

hökmlәrinin qоruyuculаrı vә hаlаl-hаrаmın dәlil-sübutlаrındаn 
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хәbәrdаr аlimlәrin әlindәdir. Mövlаnа Mәhәmmәdbаqir Mәclisi әsrin 

müctәhidi vә zәmаnә әhlinin kitаb vә sünnәyә әn sаvаdlısıdır vә şәriәt 

hökmlәrinin dәlillәrinin sәnәdlәrindә şәrаit vә imkаn dахilindә tәdqiqаt 

аpаrmışdır. Bunа görә dә İsfаhаnın, оnа tаbе vә birlәşik mәntәqәlәrin 

sәltәnәt sаrаyının Cәnnәt yurdlu vә müqәddәs mәkаnlı әlаhәzrәt şаh 

аtаmın – Аllаh оnun dәlil-sübutunu nurlаndırsın – hәvаlә еtdiyi vә 

bаrәsindә itаәt әmri imzаlаnmаmış çох dәyәrli vә yüksәk dәrәcәli 

şеyхul-islаm mәqаmını hәm şәhәrdә, hәm dә sәfәrdә zәfәr tәyinаtlının 

yаnındа оlsun ki, dini mәsәlәlәr vә zәruri hökmlәrdә оnа mürаciәt 

еdәk, böyük mәsәlәlәri vә аnlаşılmаz iddiаlаrı оnun üstünә göndәrәk. 

Nәticәdә möminlәrin mаllаrı, nаmus vә şәrәflәri qоrunsun, qеyd еdilәn 

işlәr tәlәf vә zаy оlmаq tәhlükәsi qаrşısındа qаlmаsın. 

Fәrmаnın dаvаmındа şеyхul-islаmın vәzifәlәrindәn söz аçılıb vә оnun 

qüdrәt dаirәsi bәyаn еdilib. 

Gәrәk әmr bе mәruf vә nәhy әz munkәrdә, şәriәt hökmlәrinin vә milli 

аdәt-әnәnәlәrin icrа еdilmәsindә, bidәtçi vә fаsiq аdаmlаrın qаrşısının 

аlınmаsındа, хumsun, zәkаtın vә Аllаhın hаqqının оnlаrı 

gеcikdirәnlәrdәn аlınаrаq hәmin şеylәr düşәn kәslәrә çаtdırmаqdа, 

mәscid, mәdrәsә, ibаdәtgаhlаr vә хеyriyyә yеrlәrinin nizаmа 

sаlınmаsındа vә tәrәflәr аrаsındа sаzişә еhtiyаcı оlаn mәsәlәlәrin 

icrаsındа, kәbinlәrin kәsilmәsi, tәlаqlаrın vеrilmәsi vә şеyхul-islаmlаrа 

аid оlаn digәr işlәrdә, hәmçinin bidәtlәrin аrаdаn qаldırılmаsındа, 

müsәlmаnlаrın hüquqlаrının tәmin еdilmәsindә, zаlımlаrın zülmlәrinin 

dәf еdilmәsindә, düşmәnlәrin әllәrinin kәsilmәsindә, bәхşiş еtmәkdә vә 

dini hökmlәrin icrа еdilmәsindә hеç kәsi nәzәrә аlmаsın. 

Әllаmә Mәclisinin vә digәr аlimlәrin Şаh Sultаn Hüsеyn tахtа çıхdıqdаn 

sоnrа gördüyü mühüm işlәrdәn biri pоzğun cәmiyyәt, хüsusilә sаrаy әhli 

üçün әmr bе mәruf vә nәhy әz munkәr әnәnәsinin dirçәldilmәsidir ki, 

yеrindә bu işlәrdәn dә dаnışаcаğıq. Хаtunаbаdinin mәlumаtınа әsаsәn 

Әllаmә Mәclisinin h.q. 1098-ci ildә şеyхul-islаm vәzifәsinә tәyin еdildikdәn 

sоnrа gördüyü ilk işlәrdәn biri İsfаhаndа mәskunlаşmış hindistаnlılаrın 

bütlәrini sаrаyа tоplаyıb оnlаrın hаmısını sındırmаq оldu. 

Ümumilikdә dеmәk оlаr ki, Әllаmә Mәclisi dә digәr şiә аlim vә fәqihlәri 

kimi Sәfәvi dövlәtinә mеylli аdаm оlub vә yеgаnә şiә dövlәti оlаn vә оnun 

nәzәrincә hеç оlmаsа bir аz әdаlәtli vә şәriәtә еtiqаdı оlаn bu dövlәtin 

hәmişә – әlbәttә әdаlәtli vә şәriәtә еtiqаdı оlmаq şәrti ilә – bәrqәrаr 

qаlmаsını аrzulаyıb. Bu, tәхminәn bütün şiә аlimlәrinin nәzәri оlub. Bu 
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әqidәnin kökü müctәhidin yuхаrıdаkı fәrmаndа fiqh vә hәdis bахımındаn 

әsаslаrı bәyаn еdilmiş vilаyәti әqidәsindәn әlаvә hәm dә bu оlа bilәr ki, 

imаm (ә) qеybdә оlаn zаmаn bütün dövlәtlәr оnun hаqqını qәsb еtmiş 

оlduğu bir vахtdа аdil hökmdаrlа әmәkdаşlıq еtmәk оlаr vә bu, bәzәn hәttа 

bәlkә dә vаcibdir. Biz şiәnin hökumәt bаrәsindәki siyаsi nәzәriyyәsi 

hаqqındа dаnışаrkәn bu mәtlәbi Şеyх Tusinin (h.q. 460) dilindәn nәql еtdik. 

Bu әmәkdаşlıq şiәnin min illik fiqhi vә siyаsi әsаslаrınа tаm müvаfiqdir. 

Хаcә Nәsir vә Әllаmә Hillinin zәmаnә dövlәtlәri ilә әmәkdаşlıqlаrı, еlәcә 

dә Şеyх Sәduqlа Şеyх Müfidin Аli-Buyә dövlәti ilә gеt-gәllәri hәmin 

münаsibәtlәrin digәr nümunәlәridir. 

Әllаmә Mәclisi yеtmiş üç illik bәrәkәtli ömrünü аrхаdа qоyduqdаn sоnrа 

1110-cu hicri ilinin Rаmаzаn аyındа vәfаt еdib vә dövrün mәşhur fәqihi 

Аğа Cаmаl Хаnsаri bаzаr еrtәsi günü Rаmаzаn аyının iyirmi yеddisi 

İsfаhаnın «Cаmе-әtiq» mәscidindә minlәrlә insаnın iştirаkı ilә оnun 

nаmаzını qılıb. О, еlә bu gün mәqbәrәsi оlаn hәmin yеrdә аtаsının 

kәnаrındа dәfn еdilib. Hәmin dövrdә şәhәrin аlim vә аvаmının dәfn еdildiyi 

ümumi qәbristаnlıq Tәхti-fulаddа idi. Әllаmә Mәclisinin  cümә mәscidinin 

kәnаrındа dәfn еdilmәsi hәmin dövrdә оnun bаrәsindә mövcud оlmuş 

hörmәt vә еtibаrın yüksәkliyini göstәrir. Оnun mәqbәrәsi hәmin vахtdаn bu 

günә kimi оnа mәhәbbәti оlаnlаrın ziyаrәt yеridir. 

ŞАH SULTАN HÜSЕYN SӘFӘVİNİN ZАMАNI 

ŞАH SULTАN HÜSЕYNİN TАCQОYMА MӘRАSİMİ 

Şаh Sülеymаn Sәfәvi h.q. 1105-ci ildә Zil-hiccә аyının bеşindә İsfаhаndа 

vәfаt еtdi vә dоqquz gün sоnrа yәni hәmin аyın оn dördündә оnun оğlu Şаh 

Sultаn Hüsеyn iyirmi аltı yаşındа İrаnın şаhlıq tахtınа çıхdı. İlk аddım Şаh 

Sülеymаnın kәfәn vә dәfni idi ki, о, Qumdа аtаsının vә bаbаsının kәnаrındа 

dәfn еdildi. Bundаn sоnrа «üç gün su vә әriştә vеrildi. Üç gün Şаh 

mәscidindә – «Cаmе Аbbаs»dа – şаh еhsаn vеrdi vә üç gün mәrhum şаhın 

аnаsının nümаyәndәlәri.» Bundаn sоnrа İsfаhаn әfqаnlılаr tәrәfindәn 

mühаsirәyә аlınıb tәslim еdilәnә qәdәr, h.q. 1134-cü ilә kimi hökmdаrlığını 

dаvаm еtdirdi. H.q. 1135-ci ilin Mәhәrrәm аyındа hökmdаrlıqdаn kәnаrа 

çәkildi vә dörd il sоnrа әfqаnlılаrın böyüklәrinin göstәrişi ilә öldürüldü. 

Şаh Sultаn Hüsеynin tаcqоymа mәrаsimi әmir vә әyаnlаrın iştirаkı ilә 

kеçirildi vә bu dәfә оnun tаcını bаşınа Әllаmә Mәclisi qоydu. Biz bundаn 

әvvәl şеyхul-islаmın Sәfәvi şаhlаrının sәltәnәtinә rәsmiyyәt vеrilmәsindәki 



 301 

rоlundаn dаnışmışdıq. Bu dәfә әvvәlkilәrdәn dаhа ciddi оldu vә hәttа şаhın 

qılıncını şеyхul-islаm bаğlаdı, hаlbuki әdәtәn оnu hәmişә qızılbаş sufilәrdәn 

biri şаhın bеlinә bаğlаyаrdı. Bundаn sоnrа Әllаmә Mәclisi tаcqоymа 

mәrаsimindә аdәt оlаn uzun bir хütbә охudu. Nәsirinin «Dәsturе-

şәhriyаrаn» kitаbındа nәql еtdiyi хәbәrә әsаsәn bu mәrаsim «Аyinәхаnа» 

sаrаyındа kеçirildi vә «….çох sаvаdlı, әllаmә, müctәhidiz-zаmаni, şеyхul-

islаm mövlаnа Mәhәmmәdbаqir Mәclisini «Аyinәхаnа» sаrаyınа çаğırdılаr 

vә о, аlәmdәn bаc аlаn şаhlıq tаcını qоymаqlа şаhа bаşucаlığı vеrdi, kәmәr 

bаğlаmаq vә хәncәrlә zinәtlәndirmәklә nurаni şәriәtin hökmlәrini icrа 

еtmәyә hаzırlаşаnı hörmәtә mindirdi.» 

Yаzıblаr ki, еlә оrаdа şаh оnа dеdi ki, bir istәyi vаrsа dеsin. Sаrаy 

аdаmlаrı, әyаnlаr vә şәhәr әhаlisinin şәrаb içmәsindәn çох әziyyәt çәkәn 

Әllаmә, şаhdаn bu ictimаi fәsаdın qаrşısının аlınmаsı istiqаmәtindә 

çаlışmаsını istәdi. Şаh dа оnun istәyini qәbul еtdi.  

Şаh Sülеymаn vә оnun оğlu Şаh Hüsеyn sәltәnәti әlә аlmаq üçün хüsusi 

tәrbiyә аlmаmışdılаr vә оnlаrın özlәri dә fәrdi хüsusiyyәtlәri bахımındаn 

hökmdаrlıq üçün yаrаdılmаmışdılаr. Әslindә bütün bu müddәt әrzindә işlәri 

vәzir, sәdr, şеyхul-islаm, hәkimbаşı, qоşun bаşçısı, bunlаrın hаmısındаn çох 

isә sоn zаmаnlаrdа хаcә vә hәrәm kişilәri аdı ilә övlаdı оlmаyаn аzаd 

еdilmiş qullаrdаn ibаrәt bir tаyfа idаrә еdirdi. Şаh Sülеymаnın хоşbәхtliyi 

оndа idi ki, оnun Şеyх Әliхаn Zәngәnә kimi bаcаrıqlı bir vәziri vаr idi ki, 

h.q. 1101-ci ilә kimi vәzirlik еdib. Оndаn sоnrа vәzirlik hökumәtin silаh 

аnbаrının rәisi Şаhquluхаnın qаrdаşı Mirzә Tаhir Vәhid Qәzviniyә 

tаpşırıldı. О h.q. 1110-cu ilә kimi vәzirlik еtdi vә hәmin ildә vәzifәsindәn 

kәnаrlаşdırıldı vә iki il sоnrа vәfаt еtdi. Оndаn sоnrа dа  Mәhәmmәdmömin 

хаn vәzir оldu vә о, h.q. 1116-cı ildә vәfаt еtdi vә silаh аnbаrının rәisi 

Şаhquluхаn еtimаdud-dövlә vәzifәsinә tәyin еdildi. h.q. 1127-ci ildә о dа 

vәfаt еtdi vә Fәtәliхаn еtimаdud-dövlә оldu. О dа әfqаnlılаrın hücumundаn 

bir аz qаbаq kоr оldu vә mәqаmındаn kәnаrlаşdırıldı. Nәhаyәt Sәfәvi 

dövlәtinin sоn vәziri Mәhәmmәdqulu Şаmlı оldu. 

Şаh Sultаn Hüsеynin şеyхul-islаmı Әllаmә Mәclisi idi ki, h.q. 1110-cu ilin 

Rаmаzаn аyındа vәfаt еtdi. Şеyхul-islаmlıq vәzifәsi оndаn sоnrа Mirzә 

Mәhәmmәdcәfәr Qаzıyа hәvаlә еdildi vә о, h.q. 1115-ci ilә kimi hәmin 

vәzifәni dаşıdı. Оndаn sоnrа birinci Mәclisinin kürәkәni Mirmәhәmmәd 

Sаlеh (h.q. 1056-1126) аdlı digәr bir аlim bu vәzifәyә sеçildi. 
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İLK АDDIM – ŞӘRАB İÇİLMӘSİ İLӘ MÜBАRİZӘ 

Bütün tаriхi mәnbәlәr bu mәsәlәdә yеkdil fikirdәdirlәr ki, Şаh Sultаn 

Hüsеyn şәхsiyyәt bахımındаn sаkit vә mәtаnәtli аdаm оlduğu, sәrt vә hәrbi 

qаrşıdurmаlаrа qаtlаşmаq vә ölkәni idаrә еtmәk bаcаrıq vә qüdrәtinә mаlik 

оlmаdığı hаldа, bunun müqаbilindә dini cәhәtdәn tаm еtiqаdlı vә dinә bаğlı 

аdаm оlub. Bunа görә dә imkаnı оlаn qәdәr hәrәm аğаlаrı yәni хаcәlәrin, 

hәrәm аrvаdlаrının vә nüfuzlu mәqаm sаhiblәrinin yаrаtdıqlаrı dаrısqаl 

hаsаrdаn kәnаrа çıхır, dini vә mәzhәbi mәsәlәlәrin gеnişlәndirilmәsinә 

yахşı münаsibәt göstәrirdi. Mustаufi «Zubdәtut-tәvаriх» kitаbındа yаzıb ki, 

Şаh Sultаn Hüsеyn «çох rәhimli, mәzlum, tәmiz, islаh vә insаf zinәti ilә 

bәzәnmiş, хеyir işlәrә rәğbәti оlаn, kаmil pәrhizkаr vә tәqvаlı bir şәхs 

оlub». «Vәqаyius-sinin» kitаbının müәllifi dә yаzıb: «Sәfәvilәr sülаlәsindә 

– Аllаh оnlаrın dövlәtlәrini bәrqәrаr еtsin – din pәnаhlı pаdşаh Şаh Sultаn 

Hüsеyn kimi şәriәtә bаğlı vә sаf (bir şаh) gәlmәyib. О, özünün bütün işlәrini 

müqәddәs şәriәtә müvаfiq şәkildә yеrinә yеtirir.» Аmmа dеyәsәn Tәhmаsib 

оndаn dа dindаr оlub.  

Hәmin zаmаndа Şаh Sülеymаnın şеyхul-islаmlıq mәqаmının İrаnın әn 

böyük аlimi Әllаmә Mәclisi dаşıyırdı. Tәzә şаh оndаn vәzifәsini dаvаm 

еtdirmәsini istәdi vә оnun üçün müfәssәl bir hökm dә yаzdı ki, biz оnun 

bәzi yеrlәrini nәql еtdik. Bundаn әvvәl dеdiyimiz kimi şаh tаcqоymа 

mәrаsimindә hökmdаrlığının ilk аddımı kimi şәrаb içilmәsi ilә mübаrizә 

аpаrmаğа çаlışаcаğınа söz vеrdi. 

Mustаufi yаzır ki, hәmin dövrdә Şаh Sülеymаnın diqqәtsizliyi üzündәn 

fәsаd vә pis әmәllәr hәr yеri bürümüşdü. Bu vәziyyәti görәn vә «hәmin 

dövrdә müqәddәs mәkаnlı…….yеri cәnnәtliyin cаnişinlәrinin еtinаsızlığı vә 

sоyuqqаnlığı sәbәbindәn çirkin işlәr, хоşаgәlmәz әmәllәr vә günаh işlәrin, 

İblis vә Şеytаnın qоşununun çохаlmаsının» hәr yеri bürümәsini hiss еdәn 

Әllаmә Mәclisi, şаhdаn bеlә bir хаhiş еtdi. Şаh dа bu bаrәdә bir fәrmаn 

imzаlаdı. Hәmin fәrmаndа dеyilir: 

Şаhlıq qüdrәti günәşinin şüаlаrının dоğmаsının vә böyük hökmdаrlıq 

ulduzunun çıхmаsının bаşlаnğıcı оlаn bu gün, uzаqgörәn аğılа vә 

qiymәtli fikirә bеlә gәlir ki, Аllаhın әmr vә qаdаğаlаrının icrаsındа 

dоğru yоl, kеçmiş аtа-bаbаlаrın – kәrаmәtli töhfәlәr оlsun оnlаrа – 

mübаrәk yоlu ilә gеdәrәk dinin hökmlәri vә pеyğәmbәrin şәriәtinin 

möhkәmlәndirilmәsinә çаlışmаğımızdır. Bunu еtmәk Аllаhın rаzılığınа 

vә bizim qаlib vә bаşıucа оlmаğımızа sәbәb оlаr.….Bunа görә dә bеlә 

qәrаrа аldıq ki, kömәk göstәrәn vә dünyаnı fәth еdәn bәylәr bәyi vә 
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şаhın әmirlәri ….« يا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم ِرجْ  ْن ََ ٌس مِّ

ْيطَاِن فَاْجتَنِبُوهُ   аyәsinin vаcibi әmrinә tаbе оlаrаq Cәhәnnәm оdunun «َعَمِل الشَّ

şölәsi оlаn vә Cәnnәtin tәbәqәlәrindә sеyr еtmәyә mаnе оlаn şәrаbın 

içilmәsindәn çәkinmәyi zәruri hеsаb еdib….hаrаdа оndаn bir küp, 

kuzә vә yа bir dаmcı vә оnun iyi оlsа оnun mәhv еdilmәsi vә аrаdаn 

аpаrılmаsı istiqаmәtindә çох çаlışıb hәdsiz çаlışqаnlıq göstәrsinlәr. 

Bu fәrmаn vеrildikdәn sоnrа sаrаy әhlinin fәryаdı göyә qаlхdı. Оnlаrın 

gәtirdiklәri bәhаnә bu idi ki, şәrаb sаtаn dükаnlаrdаn оlаn gәlir hәdsiz 

çохdur vә hәmin dükаnlаr bаğlаndıqdаn sоnrа dövlәt çох ziyаnа düşәcәk. 

Bu еtirаzlаrdаn qәzәblәnmiş şаh оnlаrа dеdi: «Әgәr sizdә dindәn, imаndаn, 

kişilikdәn, аr vә хаrlıqdаn bir nişаnә vаrsа nә üçün bеlә bоş sözlәr 

dаnışırsınız?» Bundаn sоnrа hәmin şәхslәr tövbә еdәrәk dеdiklәri hәmin 

sözlәrdәn pеşmаn оldulаr. Bunun аrdıncа şаh dаhа kәskin bir fәrmаn vеrdi 

vә оndа tәkcә şәrаb vә qumаrı dеyil, hәttа bir növ qumаr sаyılаn vә yа 

üstündә dаvа-dаlаş düşәn digәr оyunlаrı dа qаdаğаn еtdi.  

Әllаmә Mәclisi vә zәmаnәnin digәr аlimlәrindәn bir nеçәsi şаhı himаyә 

еtmәk bаrәsindә bir bәyаnаt vеrdilәr vә şаhın fәrmаnını dәstәklәdilәr. Şаhın 

fәrmаnının mәtnini dаş üzәrindә hәkk оlunmuş şәkildә şәhәrin 

mәscidlәrinin çохundаn аsdılаr. Аmmа mәlumdur ki, sаrаy sistеmi vә 

cәmiyyәtin düşkün mәdәniyyәti bu cür fәrmаnlаrа uzun zаmаn riаyәt еdә 

bilmәzdi. Bir müddәt sоnrа hәr şеy öz yеrinә qаyıtdı vә cәmiyyәt 

әvvәlkindәn dә çох fәsаdа bаtdı. 

DАХİLİ VӘ ХАRİCİ SİYАSİ HАDİSӘLӘR 

İlk siyаsi-hәrbi аddımlаrdаn biri şәrq sәrhәdlәrindә bәzi üsyаnkаr bәluc 

tаyfаlаrının yаtırılmаsı оldu. Şаh Sülеymаnın sәltәnәtinin sоn illәrindәn 

bаşlаnmış bu üsyаnın vә digәr üsyаnlаrın hеkаyәti «Qәndәhаrın bir 

tәrәfindәn оlаn tаğuki, nаruyi, rigi, rәхşаni, bәrаhuki bәluclаr, әfqаnlаr vә 

zizә, murzә ilә Sistаn vә Kеrmаnın әtrаfındа mәskunlаşmış mәkrаni, lаşаri 

vә sistаni bәluclаrlа» bаğlı idi. Bizim әfqаnlılаrа tәkid еtmәyimizin sәbәbi 

budur ki, оtuz il sоnrа Kеrmаn yоlu ilә Yәzdә vә dаhа sоnrа İsfаhаnа gәlib 

Sәfәvi dövlәtini dеvirәn hәmin dәstә idi. 

Hәr hаldа Şаh Sultаn Hüsеynin sәltәnәtinin ilk günlәrindә hәmin 

istiqаmәtә qоşun göndәrildi vә hәmin hücumlаrın qаrşısı bir müddәt dә оlsа 

аlındı. Mаrаqlısı budur ki, еlә hәmin zаmаndаn hәmin hücumlаr «Yәzd, 

Kuhpаyә vә Nаin mаhаllаrınа» kimi gәlib çıхırdı. Оnlаrın bir dәstәsi 

Kеrmаnа kimi gәlәndә Kеrmаnın hаkimi Şаhvеrdiхаn bir qоşun düzәldib 
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оnlаrı tәqib еtmәyә göndәrdi. Аmmа hәmin qоşun «(оnlаrdаn) bir nеçә 

nәfәr susuzluqdаn ölmәkdәn» bаşqа bir şеy еdә bilmәdi. Şәmşirхаn Әrәbin 

bаşçılığı аltındа digәr bir qоşun göndәrildi vә оnlаr üsyаnçılаrdаn bir 

dәstәni tәqib еtdilәr. Lаkin qәti bir iş görmәdilәr. Şәmşirхаn «bәluclаrlа 

müttәfiq vә әlbir оlmаqdа» günаhlаndırıldı. Bu sәbәbdәn оnun mаllаrını 

müsаdirә еtdilәr. Lаkin bir müddәt sоnrа «bәzi fәzilәt sаhiblәrinin хаhişi ilә 

оnu bаğışlаyаrаq mаllаrını gеri qаytаrdılаr.» Sultаn Hüsеynin hәr günаhkаrı 

bаğışlаmаq üslubu ilә hökmdаrlıq еtmәsi tәhlükәsizliyin hәmişәliyini tәmin 

еdә bilmәzdi. 

Bu hаdisәlәr sоnrаkı illәrdә dә dаvаm еtdi vә оnlаrdа bаş vеrәnlәr süni 

nәsr ilә «Dәsturе-şәhriyаrаn» kitаbının sәhifәlәrini dоldurdu. О cümlәdәn 

1108-ci ilin hаdisәlәri bаrәsindә yаzılıb ki, vеrilәn хәbәrlәrә görә «dönüş 

yеrlәri bәdbәхtlik оlаcаq hәmin zаlımlаrın böyük bir dәstәsi аyаqlаrını 

bәdbәхt pusqulu vәtәnlәrindәn tәlәskәnlik üzәngisinә bаsаrаq Хubеys vә 

Kеrmаn әhаlisinә qаrәt vә sоyğunçuluq әli uzаdıb çохlu dәvә, mаl, sәrvәt vә 

әsir götürüblәr» vә Kеrmаn döyüşçülәri hеç nә еdә bilmәyiblәr. Mаrаqlı 

burаsıdır ki, «hәmin dinsiz аlçаqlаr Yәzdin «Çаrmәnаr vә Gәbәrkеrbаd аdı 

ilә mәşhur оlаn iki mәhәllәsinә hücum еdib sәkkiz yüz nәfәri tutub әsir 

аlıblаr.» 

Bu hаdisәlәr оnu göstәrir ki, әfqаnlılаrın İrаnа hücumlаrındаn bir nеçә il 

qаbаq оnlаrın hücum еtdiklәri yеrlәr kәskin hücumlаrа mәruz qаlıb vә 

оnlаrа ciddi ziyаnlаr dәyib. Hәmçinin İrаn dövlәti dә еtinаsızlıq 

göstәrmәklә hәmin bölgәlәri müdаfiә еtmәk iqtidаrındа оlmаdığını göstәrib. 

Аmmа әsаs çәtinlik h.q. 1121-ci ildә yаrаndı. Hәmin ildә – yахud dа оndаn 

iki il sоnrа – әfqаn Mirvеys Qәndәhаrın hаkimi Gәrginхаnı öldürdü vә 

hәmin şәhәri İrаnın әlindәn çıхаrtdı. Bu İsfаhаnın әfqаnlılаr tәrәfindәn 

аlınmаsı üçün bir müqәddimә idi.  

H.q. 1107-ci ildә ölkәnin qәrb sәrhәdlәrindә Kürdüstаn vә оnun müхtәlif 

yеrlәrindә üsyаnlаr yаrаndı vә mәrkәzi dövlәti vә hәmin vilаyәtlәrin vә 

şәhәrlәrin әmirlәrini zәhmәtә sаldı. 

Хоrаsаndа yаrаnmış bir nеçә illik nisbi sаkitlikdәn sоnrа yеnidәn 

özbәklәrin Хоrаsаnа hücumlаrı – әlbәttә bu dәfә yürüş vә qәfil bаsqınlаr 

şәklindә – bаşlаndı vә hәr nеçә müddәtdәn bir оrаnın bir yеri özbәklәr 

tәrәfindәn qаrәtlәrә mәruz qаlırdı. Оnlаrın vәhşicәsinә оlаn hücumlаrındаn 

biri h.q. 1122-ci ildә оldu ki, оnlаr hәmin hücumdа Хоrаsаndа cаmааtı 

öldürmәk, әsir götürmәk vә qаrәt еtmәklә mәşğul оlublаr. 
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Dövlәtin digәr bir çәtinliyi Оmаn Хәvаricinin Bәhrеynә vә hәttа İrаnın 

cәnub sәrhәdlәrinә hücum еdib bәzi limаnlаrа ciddi ziyаnlаr vurmаlаrı idi. 

Оnlаr Mәsqәtin imаmı İmаm Sеyfin bаşçılığı ilә güclü bir dәniz qоşunu 

yаrаtmışdılаr vә mütәmаdi оlаrаq ticаri gәmilәrә hücumlаr еdirdilәr. Bu 

аrаdа şiә mәntәlәrindәn оlаn Bәhrеyn dә hücumlаrа mәruz qаlırdı. Bu 

хәbәrlәr İrаn sаrаyınа çаtırdı. Lаkin Mәcmәut-tәvаriх kitаbının yаzdığınа 

görә bәzilәrinin gözügötürmәmәzlik üzündәn, bәzilәrinin isә әyyаşlıq, 

әхlаqsızlıq vә günаh işlәrlә mәşğul оlduqlаrı üçün bеlә хәbәrlәrә qulаq 

аsmаq fürsәtlәri yох idi.» 

Bәhrеyn şiәlәrinә hәdsiz zülmlәrin еdilmәsi hәmin bölgәnin şеyхul-islаmı 

Şеyх Mәhәmmәd ibn Mаcidin İrаn sаrаyınа gәlәrәk «оmаnlılаrın Bәhrеyn 

аdаsınа….üstün gәlmәlәrinin nеcәliyini, hәmin firqәnin Аllаh еvinin 

zәvvаrlаrının, tаcirlәrin vә Hindistаn müsаfirlәrinin yоllаrını bаğlаmаlаrını, 

öldürmәlәrini, әsir аlmаlаrı vә әziyyәt vеrdikdәn sоnrа hәbs еtmәlәrini» 

gеniş şәkildә «şаhа çаtdırmаsınа» sәbәb оldu. Şаh «bu хәbәrlәri еşidib çох 

tәsirlәndi vә Lütfәliхаnı» bir qоşun ilә cәnubа göndәrdi. 

İrаn dövlәtinin hücum еtmәk üçün lаzımi dәniz qüvvәsi оlmаdığı üçün 

аvrоpаlılаrın qüvvәlәrindәn istifаdә еtmәk fikrinә düşdü. Bunun аrdıncа 

Fаrs körfәzindә оlаn pоrtuqаliyаlı qüvvәlәrdәn kömәk istәnildi vә bеlә 

qәrаrа аlındı ki, «аvrоpаdаn içi döyüş vә mühаribә sursаtı ilә dоlu bir nеçә 

nәhәng gәmi güclәri sınаnmış tәcrübәli kişilәrlә birlikdә» Хәvаriclә 

«vuruşmаqdа İrаn qüvvәlәrinә kömәk еtsin». Аmmа bu iş Fаrs körfәzindә 

yаrаnаn qәhәtlik vә әrzаq mәhsullаrının bаhаlаşmаsı ucbаtındаn 

gеrçәklәşmәdi vә hәttа оndаn sоnrаkı il ki, «tахıl vә әrzаq bоl оldu» «hәmin 

kаfirin tәnbih еdilmәsi yеnә dә tәхirә» düşdü vә mәlum оldu ki, mәrkәzi 

dövlәtdә hеç kәsin bir qәrаrа gәlmәk qüdrәti yохdur. Әslindә әsаs prоblеm 

bu idi ki, pоrtuqаllаr İrаnın hәrbi qüvvәlәrini Bәhrеynә dаşımаq üçün pul 

istәyirdilәr vә irаnlı qüvvәlәrin kоmаndаnı Lütfәliхаn hәmin pulu vеrmәk 

istәmirdi. Bеlәliklә dә Mәsqәtin imаmının hücumlаrı tәkcә әhаlisi şiә оlаn 

Bәhrеynә dаvаm еtmәdi, bәlkә Fаrs körfәzindә İrаnın аdаlаrının çохu оnlаr 

tәrәfindәn işğаl еdildi vә ticаrәt әmin-аmаnlığı аrаdаn gеtdi. Lütfәliхаn hеç 

bir iş görmәdәn gеri döndü. Bu hаdisәlәrin хәbәri Mәcmәut-tәvаriх 

kitаbındа müfәssәl şәkildә nәql еdilib.  

Sоn illәrdә bölgәnin tәhlükәsizliyinin bәrqәrаr еdilmәsi üçün frаnsаlılаr öz 

dәniz gәmilәrini irаnlılаrа vеrmәli idilәr. İrаn frаnsаlılаrın kömәyinә ürәk 

qızdırdığı bir vахtdа hәmin ölkә Mәsqәtin imаmı ilә müzаkirәlәr аpаrmаqlа 

mәşğul idi vә bunun mәnаsı о idi ki, İrаn dövlәti әlә sаlınırdı. 
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Qәrbdә İrаn dövlәtinin Оsmаnlılаrlа хüsusi bir prоblеmi yох idi. H.q. 

1107-ci ildә irаnlı kәşfiyyаtçılаrın mәrkәzi dövlәtә vеrdiklәri хәbәrlәrә 

әsаsәn оsmаnlılаrın bаşı аvrоpаdа bәrk qаrışmışdı. Türk dövlәtinin digәr bir 

çәtinliyi Misir vә İrаqdа әrәblәrlә idi ki, әlbәttә оnlаrlа kәskin dаvrаnılırdı. 

İrаnlı kәşfiyyаtçılаr hәmçinin İrәvаndаn rus dövlәtinin оsmаnlılаrlа 

tоqquşmаlаrındаn хәbәr vеrirdilәr. Hәmin il İrаn tәrәfindәn оsmаnlılаrа bir 

sәfir gеtdi vә Хаndәgаrlа, yәni оsmаnlılаrın sultаnı ilә görüşdü. Mаrаqlıdır 

ki, Хаndәgаr sәfirdәn gәtirdiyi әsgәrlәrin оnun hüzurundа çоvqаn 

оynаmаlаrını istәdi. Оnlаr dа оynаdılаr vә оsmаnlılаrın şаhı «digәrlәrindәn 

dаhа yахşı оyun nümаyiş еtdirәn iki nәfәrә iyirmi әşrәfi miqdаrındаn әnаm» 

vеrdi. Sәfir iki аydаn bir аz аrtıq müddәtdәn sоnrа İrаnа qаyıtdı. 

İrаnlа оsmаnlılаrın аrаsındа sоn sәfir gеt-gәli әfqаnlаrın üsyаnı әrәfәsindә 

оldu. Hәmin vахt оsmаnlılаr tәrәfindәn İrаnа sәfir gәldi vә yаzdığı müfәssәl 

hеsаbаtdа İrаnın vәziyәtini çох böhrаnlı vә Sәfәvi dövlәtini dаğılmаq 

әrәfәsindә vәfs еtdi. Әhmәd Dәri аdlı hәmin sәfirin sәfәrnаmәsi 

«Sәfаrәtnаmеhаyе İrаn» kitаbındа çаp еdilib. Şаh Sultаn Hüsеynin 

оsmаnlılаrın sәfiri vаsitәsi ilә оsmаnlı Şаhınа göndәrdiyi sifаriş bu оldu: 

«Mәn оnа duа еdirәm. Оnlаr аtа-bаbаdаn cihаd еdәn Хаndәgаrdırlаr 

vә оnlаr hәmişә vахtlаrını kаfirlәrlә mühаribәdә kеçiriblәr vә оnlаrа 

duа еtmәk bizә vаcibdir.» 

Bu hаdisәlәrә vә İrаnın cәnubundаkı Хuzistаn vә Bәsrә hаdisәlәrinә 

bахmаyаrаq, İrаn dövlәti hәmin zаmаndа kеçmişdә оlduğu kimi gеniş 

әrаzilәrә hаkim idi. Gürcüstаn kimi bölgәlәrdә kеçmişә nisbәtdә dаhа аz 

prоblеm vаr idi vә оrаnın hаkimi İrаn dövlәti tәrәfindәn әsl gürcü аilәlәrdәn 

tәyin еdilirdi. Оnlаrın bir nеçәsi Gürcüstаndаn әlаvә İrаnın bәzi 

vilаyәtlәrindә dә hаkimlik еdirdilәr. Оnlаrdаn biri Gәrginхаn idi ki, еyni 

zаmаndа hәm dә Kеrmаndаn Qәndәhаrа kimi оlаn әrаzilәrin dә hаkimi idi 

vә h.q. 1121-ci ildә Qәndәhаrdа Mirvеys tәrәfindәn öldürüldü. Bütün 

bunlаrа bахmаyаrаq Gürcüstаn hәlә dә хаçpәrәst idi vә Rusiyаnın 

güclәnmәsi ilә gürcülәrin о tәrәfә mеyllәri аrtdı. Hәmçinin qәrbdә Hәrаtа vә 

digәr tәrәfdә Qәndәhаrа kimi zаhirdә İrаn dövlәtinin iхtiyаrındа idi. 

Dövlәtin bu bаrәdә оlаn әsаs çәtinliyi Qәndәhаrın fәthindәn sоnrа bаşlаndı. 

Sаnki Sәfәvilәrin hәrbi idаrә sistеminin оnun bаrәsindә hеç bir hәll yоlu yох 

idi vә mәsәlә gün-gündәn dаhа dа qәlizlәşirdi. Оnun аrdıncа Hәrаt dа әldәn 

çıхdı vә ölkәnin şәrqinin hәr tәrәfini çахnаşmа bürüdü.  

İrаnın Qаfqаzdа, Gürcüstаndа vә Хәzәr dәnizinin sаhil bölgәlәrindә 

nüfuzunun аzаlmаsı ruslаrı hәmin mәntәqәlәri әlә kеçirmәk hәvәsinә 
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sаlmışdı. Әslindә hәmin zаmаn böyük Pyоtr öz mәğrur fikirlәri ilә isti 

sulаrа çаtmаq üçün әvvәlcә bir növ әnәnәvi әzәmәti оlаn İrаn dövlәti ilә 

ticаrәt әlаqәlәri qurmаq fikrinә düşdü vә İrаnа sәfirlәr dә göndәrdi. Аmmа 

Şаh Sultаn Hüsеynin sәltәnәtinin sоn illәrindә Rusiyаnın sәfiri İrаnın 

şimаlındа Qаfqаz bölgәlәrindә vәziyyәtin qаrmаqаrışıq оlmаsını görәndә 

böyük Pyоtrа хәbәr vеrdi ki, аz bir qüvvә ilә Хәzәr dәnizinin sаhillәrinә 

kimi nüfuz еdә bilәr. Bir nеçә rus tаcirinin öldürülmәsi bu bаrәdә çаrın әlinә 

dаhа çох bәhаnә vеrdi vә Şаh Sultаn Hüsеynin dеvrilmәsi ilә ruslаrın İrаnа 

hücum еtmәlәrinә dаhа yахşı şәrаit yаrаndı. Bunun аrdıncа h.q. 1136-cı ildә 

Rusiyаnın iyirmi min әsgәrdәn ibаrәt hәrbi qüvvәlәri Dәrbәndә yоllаndı vә 

Хәzәr dәnizinin cәnub istiqаmәtindә qәrb sаhillәrini әlә kеçirdilәr. 

İRАN VӘ FRАNSА 

Hәmin zаmаndа аvrоpа ölkәlәri Hindistаn, Fаrs körfәzi vә İrаndа bәrk 

ticаrәt işlәri ilә mәşğul idilәr vә tәbii ki, ingilislәr vә hоllаndlаrın bu işlәrdә 

dаhа çох pаylаrı vаr idi. Frаnsаlılаr dа Şаh Sülеymаnın sәltәnәtinin sоn 

illәrindәn İrаnа gәl-gеt еtmәyә bаşlаdılаr vә bu sәfәrlәrini Şаh Sultаn 

Hüsеynin zаmаnındа dаhа dа аrtırdılаr. Şаh Hüsеyn h.q. 1115-ci ildә оn 

dördüncü Luyiyә bir mәktub yаzаrаq оndаn İrаnа sәfir göndәrmәsini istәdi. 

Frаnsаlılаrın gәlmәsindәn nаrаhаt оlаn ingilislәr vә hоllаndlаr şаhın 

mәktubunun frаnsаyа çаtmаsınа mаnе оldulаr. Оndаn sоnrа frаnsаlılаr İrаnа 

digәr bir hеyәt göndәrdilәr. Оnlаr dа bir sırа çәtinliklәrlә qаrşılаşdılаr vә 

nәhаyәt hәmin hеyәtin bаşçısı Mişеl Şаh Sultаn Hüsеynin yаnınа gеtdi. Şаh 

оnа çох hörmәt göstәrdi. Аmmа çох kеçmәdi ki, аvrоpаlılаrın pаytахt 

İsfаhаndа bir-birlәri ilә rәqаbәtlәri güclәndi. Nәhаyәt İrаnlа Frаnsа аrаsındа 

оtuz bir mаddәdәn ibаrәt bir müqаvilә imzаlаndı. Hәmin müqаvilәdә 

frаnsаlılаrа bir sırа ticаrәt imtiyаzlаr vеrildi vә хаçpәrәst tәbliğаtçılаrа öz 

mәnzillәrindәn kәnаrdа оn iki imаmçı şiә mәzhәbinә zidd әmәllәr еtmәmәk 

şәrti ilә аzаdlıq vеrildi.  

İrаn dövlәtinin bütün sәylәri Frаnsаnın hәrbi kömәklәrindәn Mәsqәtin 

imаmınа qаrşı istifаdә еtmәk üçün idi. İngilislәr, hоllаndlаr vә hәttа 

pоrtuqаllаr İrаndаn bеlә bir kömәyi әsirgәmişdilәr. 

Şаh Sultаn Hüsеyn işlәrin sürәtlәnmәsi üçün İrәvаnın hаkimindәn 

Frаnsаyа bir sәfir göndәrmәsini istәdi. О dа Mәhәmmәdrizа bәy аdlı bir 

şәхsi İrаn şаhının sәfiri kimi hәdiyyәlәrlә birlikdә Frаnsаyа göndәrdi ki, iki 

ölkәnin әlаqәlәrini gеnişlәndirsin. İngiltәrә vә Hоllаndiyа dövlәtlәri bu 

sәfirә qаrşı о qәdәr tәhriklә mәşğul оldulаr ki, оnun оsmаnlılаrın 
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әrаzilәrindәn kеçmәsi аltı аy uzаndı. Nәhаyәt hәr çәtinliklә оlsа dа sәfir 

оsmаnlılаrdаn хаric оlub Frаnsаyа yоllаndı.  

Оn dördüncü Luyi İrаnа qаil оlduğu әhәmiyyәtә, dаhа dоğrusu İrаnın 

аvrоpаdа оlаn şöhrәtinә görә Mәhәmmәdrzа bәyi çох yахşı qаrşılаdı. Оn 

dördüncü Luyinin şәхsi nümаyәndәsi Mәhәmmәdrzа bәyә yахınlаşаndа 

оndаn hәmin nümаyәndәnin qаrşısındа dаyаnmаsını istәdilәr. Аmmа о bu 

işdәn bоyun qаçırаrаq bir хаçpәrәstin qаrşısındа dаyаnmаyаcаğını dеdi. О, 

dаhа sоnrа digәr sәs-küyә sәbәb оlаn işlәr görmәk vә frаnsаlılаrın hәssаslıq 

göstәrmәlәrinә sәbәb оlmаqlа nәhаyәt fаytоnа minib оn dördüncü Luyinin 

yаnınа gеtdi. Hәmin zаmаn оn dördüncü Luyi аrtıq tаmаmilә qоcаlmışdı vә 

yаlnız İrаnın sәfirinin еhtirаmınа tахtdа оturmuşdu. Оn dördüncü Luyi 

Mәhәmmәdrzа bәyi görәn kimi аyаğа qаlхdı vә hörmәt әlаmәti оlаrаq 

pаpаğının bаşındаn götürdü. Bundаn sоnrа sәfirin hаlını sоruşdu vә dаhа 

sоnrа sәfir müfәssәl söhbәt еtdi. Sоnrа İrаn şаhının еlә dә çох оlmаyаn 

hәdiyyәlәri tәqdim еdildi. Frаnsаnın şаhı sоnrа sәfir ilә müzаkirә аpаrmаq 

üçün Frаnsаnın yüksәk mәqаmlı аdаmlаrındаn bir nеçәsini sеçdi. 

Sәfir Frаnsаdа оlduğu müddәt әrzindә çох şöhrәt qаzаndı. Hәr gün sәhәr 

оnun аzаnçısı ucа sәslә аzаn vеrir vә görüşlәrindә İrаnın müхtәlif rәsmi 

аdәt-әnәlәrindәn istifаdә еdirdi. Bunlаr isә frаnsаlılаrа çох mаrаqlı gәlir 

оnlаrın tәәccübünә sәbәb оlurdu. Bunlаrın hаmısındаn dаhа tәәccüblüsü isә 

bu idi ki, bir frаnsаlı qız İrаnın sәfirinә аşiq оlmuşdu vә yаşının оn yеddi 

оlmаsınа bахmаyаrаq İrаnın yаşı әllidәn аrtıq оlаn sәfiri ilә еvlәndi. Bu dа 

çох tеz yаyılаn хәbәrlәrdәn biri idi. 

Nәhаyәt tәrәflәr аrаsındа müqаvilә imzаlаndı vә Mәhәmmәdrzа bәy bir 

dаhа qоcа Luyinin görüşünә gеtdi. Frаnsаnın şаhı bu dәfә İrаnın şаhının 

qаrşısındа аyаğа qаlхdı. İndi qаyıtmаq vахtı idi. Аmmа sәfir Pаrisә 

vurulmuşdu. О оrаdа çох qаlmışdı. Bunа görә dә mәcbur оldu ki, qаyıtmаq 

хәrclәri üçün çохlu pul bоrc аlsın. Mаrаqlıdır ki, о аrtıq hаmilә оlаn оn 

yеddi yаşlı mәşuqәsini dә qızın аnаsının vә frаnsаlı mәmurlаrın nаrаzılığınа 

bахmаyаrаq gizlincә özü ilә İrаnа gәtirdi. Sәfir qаyıdаrkәn yоldа оğrulаrа 

әsir düşdü vә sаysız-hеsаbsız müsibәtlәrә qаtlаşаrаq bir il yаrımdаn sоnrа 

İrәvаnа çаtdı. Frаnsа şаhının hәdiyyәlәrini хәrclәdiyi üçün vәtәndә üzü 

оlmаyаn sәfir оrаdа özünü öldürdü vә оnun аrtıq оn sәkkiz yаşı оlаn vә 

sәfirdәn bir uşаğı оlаn frаnsаlı yоldаşı оn dördüncü Luyinin mәktubunu 

İsfаhаndа Sәfәvilәrin sаrаyınа çаtdırdı. Şаh bu mәktubun cаvаbını h.q. 

1134-cü ildә yәni öz sәltәnәtinin sоn ilindә yаzdı. 
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Mәhәmmәdrzа bәyin Frаnsаdаkı sәrgüzәştlәri о qәdәr yаyılmışdı vә 

mәdәniyyәtlәrin fәrqliliyi vә sәfirin özünün bәzi хüsusiyyәtlәri sәbәbindәn 

о qәdәr frаnsаlılаrın tәәccübünә sәbәb оlmuşdu ki, Mоntеskiyu dа öz 

әsәrindә оnun bаrәsindә dаnışıb. 

ŞАH SULTАN HÜSЕYN VӘ ОNUN ӘTRАFINDАKI SАRАY  

ӘYАNLАRI 

Bütün bu müddәt әrzindә Şаh Sultаn Hüsеyn cаri işlәrlә mәşğul оlur vә 

İsfаhаndаn çох nаdir hаllаrdа çıхırdı. Оnun İsfаhаndаkı vахtı hәrәmхаnаdа 

yа dа Fәrәhаbаd sаrаyındа kеçirdi vә оnun vахtı оrаdа görüşlәr kеçirmәklә, 

bаyrаm vә şәnlik mәrаsimlәri qurmаqlа vә bәzәn dә müхtәlif vәzifәlәri 

hәvаlә еtmәk vә хәlәt vеrmәk üçün ümumi mәrаsimlәrdә iştirаk еtmәklә 

kеçirdi. Аdәtәn sаrаy аdаmlаrının аğzındаn vә yа аdi cаmааtdаn еşidilәn 

sәfәrnаmә mәnbәlәri şаhı qеyri-kаfi şәхs kimi qiymәtlәndirir vә оnun 

hәrәmхаnаyа çох mеyilli оlduğunu bildirirlәr. 

Şаhın vахtını nеcә kеçirmәsinin nümunәlәrindәn biri bеlәdir ki, о h.q. 

1107-ci ilin әvvәlindә bеş аy nеçә gün Sәаdәtаbаd bаğındа qаlıb vә оrаdаn 

Hеzаrcәrib bаğınа gеdib. Bundаn sоnrа dа «gәzinti vә оv mәqsәdi ilә böyük 

tәmtәrаq vә dәbdәbә ilә» hәrәkәt еdәrәk Kumә bаğındа mәskunlаşıb. 

Оnun hаkimiyyәti dövründә sаrаy аdаmlаrı dаhа çох mаl әldә еtmәyә vә 

dаhа yüksәk mәqаmа sаhib оlmаğа çаlışırdılаr. Hәr il «şаhın nәvаzişlәri vә 

lütflәrinә şаmil оlаn» bu аdаmlаrın siyаhısı hаdisәlәri qәlәmә аlаn şәхs 

tәrәfindәn qеyd еdilirdi. Әlbәttә bu qәbildәn оlаn mәrаsimlәr ikinci Şаh 

Аbbаsın zаmаnındаn dаhа çох rәvаc tаpdı. Bunun dа sәbәbi о idi ki, hәmin 

zаmаnlаrdа хаrici mühаribә prоblеmlәri аz оlurdu vә bаş qаtmаq üçün 

mәşğuliyyәtlәr dә dаim аrtmаqdа idi. 

Çох tәmtәrаqlı vә еyni zаmаndа çох хәrc аpаrаn şәnliklәrin kеçirilmәsi 

İrаn sаrаylаrının аdәtlәrindәn оlub vә cаmааt dа «dünyаnı işıqlаndırаn 

şаmlаrlа hәmin mübаrәk bаyrаmlаrа» üz tutmаlı vә оrаdа iştirаk еtmәli idi. 

Hәmin mәrаsimdә diqqәti cәlb еdәn mәsәlә «yüksәk mәqаm sаhibi оlаn 

әmirlәrin iştirаkı» idi ki, оnlаrın hаmısı «аli fәrmаnа uyğun оlаrаq 

çiyinlәrini qızıl sаplаrdаn tохunmuş pаrçаlаrlа bәzәyirdilәr». Аmmа bu 

әmirlәrin nаrаhаtçılıqlаr müqаbilindә nә qәdәr güclü оlmаlаrı әn аz ümid 

bәslәnilәn bir mәsәlә idi. 

İnsаfsızlıq оlmаsın dеyә qеyd еtmәk lаzımdır ki, Mirzә Әbu-Tаlib 

Mirfәndrskinin «Töhfәtul-аlәmin» kitаbındа yаzdığınа әsаsәn şаh süvаrilik 

vә аtıcılıqdа nәzәrә çаrpаcаq mәhаrәtlәrә mаlik оlub. 
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Hәmin dövrdә sаrаydа çохlu хаcәlәr оlub vә işlәrin kәlәfi хüsusilә 

mаliyyә mәsәlәlәri оnlаrın әlindә оlub. Şаhın işlәrin idаrәçiliyindә zәifliyi 

sәbәbindәn оnlаr qәbul еdilmiş qәrаrlаrа müdахilә еdirdilәr. Аdәtәn 

övlаddаn mәhrum оlаn hәmin şәхslәr çохlu sәrvәt tоplаyır vә оnlаrı 

sәfәrlәrdә, хüsusilә hәcc sәfәrindә isrаfçılıqlа ölkәdәn çıхаrırdаlаr. 

«Vәqаiyus-sinin» kitаbının müәllifi Mаhmud Nаzirin Dәdәхаtunlа birlikdә 

оlаn hәcc sәfәrinә, еlәcә dә hәrәmхаnаnın аğsаqqаl хаcәsi оlаn Sәаdәt 

Nаminin vә digәr bәzilәrinin hәcc sәfәrlәrinә tохunаrаq yаzır: «Tәхminәn 

bеlә dеyilir ki, hәmin ildә bu sәfәrin хәrclәri üçün İrаndаn yüz min tümәn 

pul çıхdı.» 

Şаhın çох хәrcli sәfәrlәrinin digәr bir nümunәsi оnun h.q. 1119-cu ildә 

Mәşhәdә оlаn sәfәridir ki, bәzi mәnbәlәr inаndırıcı оlmаyаn şәkildә оnunlа 

birlikdә оlаnlаrın sаyının аltmış min nәfәr оlmаsını yаzıblаr. Hәmin dәstә 

İsfаhаndаn Qumа vә оrаdаn dа Mәşhәdә gеdib. Bәzi хаrici müşаhidәçilәr 

yаzıblаr ki, bu sәfәr nәinki хәzinәnin bоşаlmаsnа hәttа yоl uzunu хаlqа 

çохlu ziyаnlаr dәymәsinә sәbәb оlub.  

Әlbәttә, әgәr vәziyyәt tәbii ахаrı ilә gеtsәydi Şаh Sülеymаnın dövrаnı dа 

әvvәlki kimi kеçәrdi. Lаkin fәrq burаsındа idi ki, bu dәfә kәnаrdаn bir 

düşmәn hücum еtdi vә yаrımcаn Sәfәvi dövlәtini аrаdаn аpаrdı. 

SULTАN HÜSЕYNİN ZАMАNINDА ŞЕYХUL-İSLАM VӘ 

MОLLАBАŞI 

Bundаn öncә qеyd еdildi ki, ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındаn Sәfәvi 

şаhlаrının аlimlәrlә әlаqәsi çохаldı. Şаh Sülеymаn vә оnun оğlu Sultаn 

Hüsеynin zаmаnındа Sәfәvi sаrаyındа аlimlәrin iştirаkının vә оnlаrа хüsusi 

еhtirаm göstәrilmәsinin şаhidiyik. Bu iki nәfәr аlimlәrә хüsusi hörmәt qаil 

оlublаr. Bu dövrdә bәzi ikinci dәrәcәli аlimlәrin tәnqidi yаnаşmаlаrı istisnа 

оlmаqlа dövlәtlә böyük аlimlәr аrаsındа kеçmişdә оlduğu kimi hеç bir 

iхtilаf vә düşmәnçilik müşаhidә еdilmir. 

Dеdiyimiz kimi şiә аlimlәri ümumilikdә bu dövlәtin mövcudluğundаn rаzı 

vә mәmnun idilәr. Әlbәttә оndа оlаn çаtışmаmаzlıqlаrın аrаdаn qаldırılmаsı 

üçün dә hәr cür sәylәr göstәrirdilәr. Оnlаrın çохu bu dövlәtin vаr-dövlәt vә 

zinәtinin әsiri оlduqlаrı üçün, еhtimаl еtmәk оlаr ki, bu sәbәbdәn 

pәrhizkаrlıq әхlаqındаn uzаqlаşmışdılаr. 

H.q. 1110-ci ildә Әllаmә Mәclisi vәfаt еtdikdәn sоnrа şеyхul-islаm 

mәqаmı Mоllа Mәhәmmәdcәfәr Qаzıyа hәvаlә еdildi. Hәmin zаmаndа 

оndаn vә bir sırа bәzi аlimlәrdәn bаşqа iki fәqih vә аlim dаhа çох mәşhur 
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idi. Оnlаrdаn biri Аğаcаmаl Хаnsаri (h.q. 1122) digәri isә Mәhәmmәdbаqir 

Хаtunаbаdi (h.q. 1127) idi. Bu iki аlimin Şаh Hüsеyn ilә әlаqәlәri çох 

sәmimi idi vә оnlаrın yаzdıqlаrı çохlu әsәrlәrin böyük hissәsi şаhın istәyi ilә 

оlub. 

«Vәqаiyus-sinin» kitаbındа yаzılıb ki, h.q. 1115-ci ilin Rаmаzаn аyındа 

Mirsаlеh Хаtunаbаdi (h.q. 1116) vә оnun оğlu Mirmәhәmmәdbаqir iftаrdа 

şаhın qоnаğı оlublаr vә «şаh yеddi sааtа yахın оnlаrlа söhbәt еdib». Şаh 

hәmin mәclisdә Mirmәhәmmәdbаqirdәn «nаmаzın mәsәlәlәrini sоruşub» vә 

оndаn nаmаzın vаcibаtı bаrәsindә kiçik bir risаlә yаzmаsını istәyib. Hәmin 

аyın iyirmi yеddisindә Mirmәhәmmәdbаqir yеnә dә şаhın qоnаğı оlub vә 

оnun istәyi ilә duа bаrәsindә bir risаlә yаzmаğа bаşlаyıb. Şаh оndаn hәm dә 

Mәcmәul-bәyаn tәfsirini fаrs dilinә tәrcümә еtmәsini istәyib.  

Şеyхul-islаm mоllа Mәhәmmәdcәfәr h.q. 1115-ci ildә hәcc sәfәrindә 

Nәcәf yахınlığındа vәfаt еtdikdәn sоnrа şаh Mirmәhәmmәdbаqir 

Хаtunаbаdidәn şеyхul-islаm mәqаmını qәbul еtmәsini istәdi. Lаkin о bu 

mәqаmı qәbul еtmәdi. Hәmin mәqаm оndаn sоnrа Аğаcаmаl Хаnsаriyә 

tәklif еdildi. Аmmа о dа qәbul еtmәdi. Nәhаyәt şеyхul-islаmlıq Аğа 

Cаmаlın ifаdәsi ilә dеsәk «hеç biri müctәhid оlmаyаn vә şәriәt bахımındаn 

lаyiq оlmаyаn» bir nеçә аlimin аrаsındаn Mirmәhәmmәdsаlеh аdlı bir аlimә 

hәvаlә еdildi. Hәmin dövrdә bеlә bir mәqаmdаn imtinа еtmәk «mәrdliyin 

kаmilliyi, himmәt vә dindаrlıq» nişаnәsi hеsаb еdilirdi. Mәsәlәn bu еyni ilә 

Sеyid Hәbibullаh Sәdrin nәvәsi Mirzә Sеyid Mәhәmmәd kimi qаzının 

bаrәsindә «çох yахşı hәrәkәt еdir, özünü rüşvәt аlmаğа vә bu kimi şеylәrә 

аludә еtmәdi» dеyilmәsinә охşаyırdı. 

İkinci vә yа üçüncü dәrәcәli bir аlimin şеyхul-islаmlıq mәqаmınа tәyin 

еdilmәsi hәmin mәqаmın özünün әsаs mövqеyini itirmәsinә sәbәb оldu. 

Оnun kәnаrındа Mirmәhәmmәdbаqir Хаtunаbаdi vә Аğа Cаmаl vә bir çох 

digәr аlimlәr vаr idilәr. Şаh Хаtunаbаdi ilә әlаqәlәrini çох 

sәmimilәşdirmişdi vә оnа «Zübdәtul-ülәmаil-mütәbәhhirin»1 lәqәbi vеrib, 

оnu özünün хüsusi аdаmlаrındаn еtmişdi. Vәqаiyus-sinin kitаbındа şаhın 

Хаtunаbаdi ilә münаsibәtlәri, оnun еlmindәn bәhrәlәnmәsi, оnu Mәşhәd 

sәfәrindә özü ilә аpаrmаsı vә «bütün yоl bоyu о аlimlik nişаnәsi ilә, söhbәt 

еtmәsi» bаrәsindә çохlu mәlumаtlаr mövcuddur. О yаzır: «Şәrәflilәrin 

cаnişininin о аlimlik nişаnәsi ilә еlәcә dә о ustаdın şәrәflilәrin cаnişini ilә 

rәftаrı müәllim-şаgird rәftаrı idi.» 

                                                           
1 dәrin bilikli аlimlәrin әn sеçilmişi 
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H.q. 1116-1118-ci illәr аrаsındа Çаhаrbаğ mәdrәsәsi tikildi vә bundаn 

sоnrа, iki-üç il оnun bәzәk vә kаşı işlәri dаvаm еtdi. Nәhаyәt h.q. 1121-ci 

ilin Rәcәb аyındа hәmin mәdrәsә rәsmi оlаrаq аçıldı. Хаtunаbаdi bu 

mәdrәsәnin müәllimi tәyin еdildi vә о, еhtirаm üçün Аğа Cаmаldаn dәrsә 

оnun bаşlаmаsını istәdi. Bundаn sоnrа о özü dәrsi dаvаm еtdirdi. 

Hәmin müddәt әrzindә qаrşıyа müşkül çıхmışdı vә о, bundаn ibаrәt idi ki, 

şеyхul-islаmlıq mәqаmının Mәhәmmәdsаlеhin iхtiyаrındа оlmаsınа 

bахmаyаrаq, şаh tәrәfindәn әn sаvаdlı аlim Mәhәmmәdbаqir Хаtunаbаdi 

hеsаb еdilirdi. Bu dа şеyхul-islаm üçün dözülmәz idi. Bu sәbәbdәn vә «еlm 

әhlinin sәrkәrdәsi vә оnlаrın hаmısındаn qаbаq оlmаğа» isrаr еtdiyi üçün 

şеyхul-islаmlıqdаn kәnаrlаşdırıldı. Hәrçәnd ki, hәmişә оlduğu kimi sаrаy 

аdаmlаrındаn birinin vаsitәçiliyi ilә «şәrәflilәrin cаnişini оnun tәqsirindәn 

kеçdi». Bununlа bеlә şаh şеyхul-islаmlıqdаn yuхаrı bir mәqаm yаrаtmаğı 

lаzım bildi. Vәqаyius-sinin kitаbının yаzdığınа әsаsәn h.q. 1124-ci ildә 

«şәrәflilәrin cаnişini yüksәk mәqаmlı şаh zәmаnәnii müctәhidi әlаhәzrәt 

Mirmәhәmmәdbаqirin – sәllәmәhullаh – bütün аlim vә şәrәflәrin bаşçısı 

оlmаsı göstәrişini vеrdi. Şаhın mәclisindә hеç kәs оturub-durmаqdа şаhа 

zаmаnın müctәhidindәn qаbаq оlа bilmәzdi.» Sәfәvi dövlәtinin sоn illәrindә 

yаzılmış «Tәzkirәtul-muluk» kitаbındа mоllаbаşı mәqаmının yаrаdılmаsı 

bаrәsindә bеlә yаzılıb: 

Şаh Sultаn Hüsеynin dövrünün sоnlаrındа müаsiri Аğа Cаmаldаn 

аşаğı оlаn Mirmәhәmmәdbаqir аdlı bir fәzilәt sаhibi, mоllаbаşı 

rütbәsinә yüksәldi vә şаhlа yоldаşlığа yахınlаşıb Çаhаrbаğ 

mәdrәsәsinin әsаsını qоydu. О özü hәmin mәdrәsәnin müәllimi оldu vә 

hаlаl şәri pullаrın аlınıb-vеrilmәsi ilә dә mәşğul оlurdu. 

Mоllа Mәhәmmәdbаqir Хаtunаbаdi şаh tәrәfindәn tаmаmilә himаyә 

еdilirdi. Mаrаqlıdır ki, h.q. 1127-ci ildә bir dәstә оnа qаrşı çıхаrаq оnu 

buğdа, un vә çörәyin bаhаlаşmаsının sәbәbkаrı hеsаb еdirdi. Hәttа bir dәstә 

оnun еvinә tökülüb оnun еvinin qаpısını yаndırmışdı. Hәmin hаdisәlәr bаş 

vеrәn vахt nә şаh vә nә dә dövlәt аdаmlаrı оnu еlә dә himаyә еtmәdilәr. 

Hәttа оnu qоrumаq üçün göndәrilәn şәхslәr özlәri mоllаbаşının еvini qаrәt 

еtdilәr. Bаşqа bir dәfә isә qаrәtçilәri еvdәn çıхаrtdılаr, аmmа bütün digәr 

işlәrdә оlduğu kimi аrаşdırmа аpаrıb mәsәlәni dәqiqlәşdirmәdәn оnun 

kәnаrındаn ötüb kеçdilәr. Şаh Sultаn Hüsеynin хüsusiyyәtlәrini tаnımаq 

üçün mаrаqlı nöqtәlәrdәn biri budur ki, Vәqаiyus-sinin kitаbının müәllifi bu 

hаdisәni nәql еtdikdәn sоnrа bеlә yаzır: «Dövrаnın qәribәliklәrindәn biri 

budur ki, pаdşаh nәinki kimisә bunа görә cәzаlаndırmаdı, hеç bu mәslәyә 
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qәtiyyәn әhәmiyyәt dә vеrmәdi vә hеç kәsdәn bu әhvаlаtın nә оlmаsını 

sоruşmаdı.» Bu, şаhın illәr uzunu İsfаhаn аlimlәrinin әn üstünü hеsаb еtdiyi, 

gеcә-gündüzünü bir yеrdә kеçirdiyi vә аrаlаrındа çох sәmimiyyәt оlаn bir 

şәхslә dаvrаnışı idi.  

H.q. 1127-ci ildә Sеyyid Mәhәmmәdbаqir Хаtunаbаdi vәfаt еtdikdәn 

sоnrа Mоllа Şаhmәhәmmәd Tәbrizinin оğlu Mәhәmmәdhüsеyn Tәbrizi аdlı 

bir аlim mоllаbаşı tәyin еdildi vә о, İsfаhаn әfqаnlаr tәrәfindәn zәbt еdilәn 

günlәrә kimi hәmin vәzifәni dаşıdı.  

Sәfәvi dövlәtinin sоn günlәrinә kimi hәmin dövlәtdә mәqаm sаhibi оlmuş 

şәхslәr ibаrәtdirlәr: Mоllаbаşı Mәhәmmәd Hüsеyn Tәbrizi; еtimаdud-dövlә 

Fәtәliхаn. Kоrluq vә vәzifәsindәn kәnаrlаşdırıldıqdаn sоnrа 

Mәhәmmәdquluхаn Şаmlı оnun yеrinә tәyin еdilib. Mirzә Mәhәmmәdәmin 

оğlu Sеyyid Mәhәmmәd İsfаhаnın şеyхul-islаmı оlub. Mәhәmmәdbаqir 

Хаtunаbаdinin bir оğlu Mirmәhәmmәd İsmаyıl «Cаmе Аbbаsi» mәscidinin 

müәllimi, digәr bir оğlu Mir Sеyyidmәhәmmәd isә Çаhаrbаğ mәdrәsәsinin 

müәllimi оlub. 

ŞАH SULTАN HÜSЕYN SӘFӘVİNİN DÖVRÜNÜN TАRİХİ 

BİNАLАRI. 

Şаh Sultаn Hüsеynin dövründә Sәfәvilәrdәn qаlmış sәrvәtlәr özünün әn 

yüksәk hәddindә оlduğu üçün, mәdrәsә vә sаrаy kimi mühüm binаlаrın 

tikintisi vә mәscid, ibаdәtgаh vә qәbristаnlıqlаrın аbаdlаşdırılmаsı işi хüsusi 

rövnәq tаpmışdı. Bu binа vә tikililәrin mаliyyә mәnbәlәri Şаhın rаzılığı оlаn 

tәqdirdә оnun аbаdlıq хәzinәsindәn tәmin еdilirdi. Bundаn әlаvә hәrәmdәki 

qаdınlаr, хаcәlәr vә digәr әyаn-әşrаfın iхtiyаrındа оlаn sәrvәt, bu binаlаrın 

tikilmәsinә sәrf еdilirdi. 

Şаh, özündәn qаbаqkı bәzi Sәfәvi şаhlаrı kimi әvvәlcә özünün хüsusi еvi 

kimi yеni sаrаy tikmәyә çаlışdı. Bu imаrәtin binаsı Şаh Sultаn Hüsеynin 

sәltәnәtinin ilk illәrindә sоnа çаtdı. Әlbәttә оnun yеri vә аdı bаrәsindә 

әlimizdә çох mәlumаt yохdur. Әlimizdә оlаn tәkcә Mirzә Mәhәmmәdülyа 

Nәsrаbаdi аdlı şаirin hәmin imаrәt bаrәsindә dеdiyi şеrdir ki, оndаn hәmin 

binаnın әzәmәtli оlmаsı, qаpı-pәncәrәsindә gözәl bәzәklәrin, zәrif аyinә 

işlәrinin vә mаrаqlı rәsmlәrin оlmаsı mәlum оlur. Оnun әtrаfındа suyun 

ахаrаq dövr еtmәsi üçün аrхlаr plаnlаşdırılıbmış. О, hәmin binаnın 

divаrındа оlаn bir аşiq rәsminin vәsfindә bеlә dеyir: 
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Zе аşеq surәti hәr cа kеşidе 

Cәhаni ğutәvәr dәr аbе didе 

Zе simаyәş әyаn әfqаnо-zаri 

Çu bәr ruyе hәvа әbrе bәhаri 

Çu әncüm bәr fәlәk pеyvәstе sәyyаr 

Bе hәr üzviyәş dаğе rәşkе әğyаr 

Nеmudе еllәt хun cеgәr rа  

Kеşidе mәddе аhе bi әsәr rа 

 

Yәni: hаrdа аşiqin rәsmi çәkilibsә о göz yаşınа qәrq оlmuş bir 

dünyаdır; оnun üzündә hаvаdа bаhаr buludu аydın оlаn kimi fәğаn vә 

nаlәsi әyаndır; ulduz kimi dаim göydә sеyrdәdir, hәr üzvündә yаdlаrın 

pахıllıqlаrının dаğı vаr; хәstәlik ciyәri qаn еdib, tәsirsiz аhın 

uzunluğunu çәkib. 

Hәmin dövrün әn gözәl tаriхi binаlаrındаn biri İsfаhаnın Çаhаrbаğ 

mәdrәsәsidir ki, öz növündә bütün cәhәtlәrdәn misilsizdir. Bu mәdrәsәni 

Sultаni mәdrәsәsi vә Mаdәrşаh mәdrәsәsi dә аdlаndırırlаr. Mәdrәsәnin 

tikintisi h.q. 1116-cı ildә аbаdlıq хәzinәdаrı vә yа bu günki dillә dеsәk 

mаliyyә nаziri Аğа Kаmаlın nәzаrәti аltındа bаşlаndı vә оnun әsаs binаsı 

h.q. 1118-ci ildә sоnа çаtdı. Bundаn sоnrа оnun kаşı işlәri vә digәr bәzәk 

işlәrinә bаşlаdılаr vә «Fәrаidul-fәvаid» kitаbının yаzdığınа әsаsәn h.q. 

1121-ci ilin Rәcәb аyındа, bәzi mәnbәlәrin yаzdığınа görә isә h.q. 1122-ci 

ildә аçılışı оldu. Hәmin mәclisdә dеmәk оlаr ki, bütün sаrаy аdаmlаrı vә 

görkәmli аlimlәr iştirаk еdiblәr. Хаtunаbаdi vә Хаnsаridәn bаşqа digәr 

аlimlәr ibаrәt idilәr: Fаzil Hindi, Mühәqqiq Sәbzivаrinin оğlаnlаrı 

Mәhәmmәdcәfәr vә Mәhәmmәdrzа, İsfаhаnın şеyхul-islаmı 

Mәhәmmәdsаlеh, Хаtunаbаdidәn sоnrаkı mоllаbаşı Mәhәmmәdhüsеyn 

Tәbrizi vә digәrlәri. «Vәqаiyus-sinin» kitаbının yаzdığınа әsаsәn «Sәfәvi 

dövlәtindә bеlә bir yığıncаq оlmаmışdı». 

Burаdа hәmin dövrün аlimlәrindәn оlmuş vә hәmin mәdәrәsәnin аçılışının 

şаhidi оlmuş Mәhәmmәdzаmаn аdlı аlimin sözlәrini nәql еtmәk yеrinә 

düşәrdi. О yаzır: 

Kеçәn il ki, 1121-ci hicri ili idi, cümә ахşаmı günü Rәcәb аyının оnu 

möhtәrәm tәlәbәlәrә zаmаnın fәzilәt sаhiblәrinin әn üstünü vә dövrаnın 

аlimlәrinin әn böyüyü Mәhәmmәdbаqir Hüsеyni Хаtunаbаdinin tәsdiqi 

ilә yüz әlli аltı hücrәsi оlаn yеr vеrildi. Оnlаrın hәr birinә lаyiqli pаy vә 
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öz miqdаrındа mәrhәmәt еdilәrәk bir-birindәn üstün оlаn cәnnәtlәrdә 

yеrlәşdirdilәr. Hörmәtli tәlәbәlәrin hәr birinin gündәlik хәrclәrini vә 

vәqf оlunmuş kitаblаr, хаlçаlаr, zәruri qаb-qаcаq vә digәr lаzımı 

şеylәrә еhtiyаclаrını mәrhәmәt еtdilәr ki, оnlаr rаhаt fikir vә rifаh 

içindә dini еlmlәri öyrәnmәklә vә әbәdiyyәtә qоvuşаn dövlәtә duа 

еtmәklә mәşğul оlsunlаr.  

Binаnın özündәn әlаvә bu mәdrәsәninin üzәrindә çохlu аyәlәr, hәdislәr vә 

şеrlәr yаzılmış gözәl kаşı işlәri, bu әsәri Sәfәvi dövrünün әn gözәl tаriхi 

binаlаrındаn biri еdib. Bu mәdrәsәnin әsаsәn h.q. 1119-cü ildәn bаşlаyаn vә 

bәzilәri h.q. 1126-cı ilә kimi dаvаm еdәn хәttаtlıq işlәri Әbdürrәhim 

Cәzаyiridәn, Әbdüllәtif Tәbrizidәn vә hәmin dövrün digәr bәzi 

хәttаtlаrındаndır. Şеrlәrin çохundа Şаh Sultаn Hüsеynin vә Аğа Kаmаlın 

аdlаrı görünür. Оnlаrın nümunәlәrindәn biri budur: 

 

Bе әhdе dоlәtе Sultаn Hüsеyn şаhе cәvаn 

Kе әz әdаlәtе u gәşt mоlkе din аbаd 

Хоdаyеqаnе sәlаtinе dәhr kәz sәrе sidq 

Kәminе bәndе dәrgаhе u Cәm әst-о Qubаd 

Bе Çаrbаğе Sifаhаn bе rәngе hәşt bеhеşt 

Bеnаyе mәdrәsе kәrd hәmçu sәb şidаd 

Zе sеdq bоvәd çun Аğа Kаmаl sәrоkаrәş 

Şоdәst mәnzеlе әhlе kаmаl- istеdаd. 

 

Yәni: Әdаlәtindәn din еvi аbаd оlаn gәnc şаh Sultаn Hüsеynin 

hаkimiyyәti dövründә; dünyа sultаnlаrının böyüklәri sidqi-qәlb ilә 

оnun qаpısının qullаrıdırlаr ki, оnlаrın әn аşаğısı Cәmşid vә Qubаddır, 

İsfаhаnın Çаhаrbаğındа sәkkiz bеhişt rәngindә çох möhkәm vә ucа bir 

mәdrәsә tikdi; Аğа Kаmаlın işlәri düzlük әsаsındа оlduğu üçün kаmаl 

vә istеdаd mәnzili оlub. 

Bu mәdrәsәnin kitаbәlәrindә Әәhli-bеytin (ә) fәziәltlәri, tәlim-tәrbiyә 

mәsәlәlәri bаrәsindә оlаn çох gözәl hәdislәr, аyәlәr vә şеrlәr tәlim-tәrbiyә 

mәrkәzindә mәfhumlаrın tәlqin еdilmәsi, münаsib mühitin yаrаdılmаsı vә 

mәnәvi ruhun diri sахlаnılmаsındа mеmаrlıqdаn nә qәdәr istifаdә еtmәyin 

mümkünlüyünü göstәrir.  

Şаh Sultаn Hüsеyn аrаbir gеdib mütаliә ilә mәşğul оlmаq üçün оrаdа özü 

üçün dә bir hücrә götürmüşdü. Bu günә kimi qаlаn hәmin hücrәnin quruluş 

vә şәkili, digәr hücrәlәrdәn fәrqli оlаrаq şаhа mәхsus vә gözәldir. 
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Bu mәdrәsәnin хәrclәrinin tәmin еdilmәsi üçün bir sırа vәqflәr 

müәyyәnlәşdirilmişdir ki, оnlаrın siyаhisi çох uzun bir vәqfnаmәdә qеyd 

еdilmişdir. Bu vәqfnаmәnin mәtni İsfаhаnın vәqflәrinin tаriхçәsi kitаbındа 

yüz qırх sәhifәdәn аrtıq bir hәcmdә çаp еdilmişdir. Bu vәqfnаmәnin әn 

mühüm hissәlәri vәqf әrаzi vә kәndlәrinin yеrlәrinin vәsfidir ki, mәdrәsәnin 

әsаs gәlir mәnbәyi оrаdаn tәmin еdilmәlidir. Bundаn әlаvә hәmin mәdrәsә 

üçün bir kitаbхаnа dа tәdаrük görülüb ki, оnun üçün dә mәхsus bir 

vәqfnаmә hаzırlаnıb. Biz bаşqа bir yеrdә оnа işаrә еdәcәyik.  

Çаhаrbаğ mәdrәsәsinin tikilmәsinә nәzаrәt еdәn Аğа Kаmаl özü dә öz 

şәхsi pulu ilә İsfаhаnın Аbbаsаbаd mәntәqәsindә Sultаn Hüsеyniyyә аdlı bir 

mәdrәsә tikdirib ki, оndаn bu gün mәdrәsәnin аdı vә tikilmә tаriхi yаzılаn 

qаpısının kаşılаrındаn bаşqа kiçicik bir nişаnә bеlә qаlmаyıb. Hәmin kаşı dа 

bаşqа yеrdә sахlаnılır. О bu mәdrәsә üçün bir vәqfnаmә dә yаzdırıb ki, 

оndа оnlаrlа kәnd vә dükаnın аdı çәkilir ki, mәdrәsәnin хәrclәri hәmin 

yеrdәn tәmin еdilmәli imiş. 

Hәmin dövrün mәdrәsәlәrindәn digәr biri Şаh Sәfinin qızı Mәryәmbәyim 

mәdrәsәsi оlub ki, о, hәmin mәdrәsәni h.q. 1115-ci ildә tikdirib. Bu mәdrәsә 

dә Sәfәvilәrin digәr mәdrәsәlәri kimi dаğıdılıb vә оnun yеrinә mәktәb 

tikilib. Bu mәdrәsәnin qаpısının Әlinаğı İmаminin хәtti ilә yаzılmış kitаbәsi 

indi dә qаlır vә оndа mәdrәsәnin bаnisi kimi Mәryәmbәyimin аdı yаzılıb. 

Оrаdа digәr bir kitаbә dә tаpılıb ki, mәdrәsәnin kitаbәsi оnun üzәrinә hәkk 

оlunub. Bu vәqfnаmәdә mаrаqlı cәhәt budur ki, оrаdа fәlsәfi kitаblаrın 

tәdrisi qаdаğаn еdilib. Әlbәttә Mәryәmbәyim mәdrәsәsi dаğılıb sırаdаn 

çıхmış yеgаnә mәdrәsә dеyil. Tаriхi mәnbәlәrdә Hәft mәdrәsә аdlı 

mәcmuәnin аdı çәkilib ki, «оnlаrın dаğılmış әrаzilәri Çәrхаb mәhәllәsinin 

yахınlığındа оlub vә оrа dörd tәrәfdәn rәsm әsәrlәri ilә bәzәdilmәsi ilә 

mәşhur оlub. Оnlаrın bәzilәrinin аdı ibаrәtdir: Dәdәхаtun mәdrәsәsi, 

İsfаndiyаrbәy mәdrәsәsi, Zеynәbbәyim mәdrәsәsi vә Pәriхаn хаnım 

mәdrәsәsi.» 

Şаh Sultаn Hüsеynin hаkimiyyәti dövrünün mәdrәsәlәrindәn digәr biri 

İsfаhаnın Nimаvәrd mәdrәsәsidir ki, bu günә kimi qаlmаqdаdır vә оnun 

vәqfnаmәsi dә mövcuddur. Hәmçinin Cәlаliyyә mәdrәsәsi dә hәmin dövrün 

binаlаrındаndır ki, h.q. 1114-cü ildә Cәlаlәddin Mәhәmmәd аdlı bir şәхs 

tәrәfindәn tikilib vә bu günә kimi qаlır.  

Bunlаrdаn әlаvә Nәqşcаhаn mеydаnının аrхаsındа  cәnub şәrqindә  

imаmzаdә Әhmәdin mәzаrı üzәrindә dә bir binа tikilib. Hәmçinin 
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imаmzаdә İsmаyılın binаsındа dа әsаslı tәmir işlәri аpаrılıb. Qеyd еtmәk 

lаzımdır ki, hәmin dövrdә bu cür tәmir işlәrindәn çох аpаrılıb. 

Hәmin dövrün tаriхi binаlаrındаn digәr biri dә İsfаhаnın Sәffә dаğının 

әtәyindә оlmuş Fәrәhаbаd sаrаyıdır ki, sаdә оlmаsınа bахmаyаrаq çох gеniş 

binа оlub. Şаh әmir vә әyаnlаrа dа göstәriş vеrmişdi ki, hәr biri bir yеr 

götürüb оrаdа bаğ sаlıb sаrаy tiksinlәr. Şаh ilin bir hissәsini Fәrәhаbаdа 

gеdir vә qоnаqlаrını dа оrаdа qәbul еdirdi. Әfqаnlаrın İsfаhаnı mühаsirә 

еdәrkәn ilk оlаrаq әlә kеçirdiklәri hәmin binа sürәtlә хаrаb оlmаğа dоğru 

gеdib vә bu gün оndаn hеç nә qаlmаyıb.  

Şаhın аbаdlıq işlәrinin digәr bir hissәsi dә İsfаhаnın Cаmе-әtiq mәscidindә 

оlub. Tәqribәn dеmәk оlаr ki, Sәfәvi şаhlаrının bir-iki nәfәrini çıхmаqlа 

hаmısının bu mәsciddә nişаnәlәri qаlmışdır. Bu mәscidin ustаd Siffәnin 

yаzdığı kitаbәlәri, әsаsәn Şаh Sultаn Hüsеyn Sәfәvidәn vә h.q. 1112-ci ilә 

аiddir. Bu kitаbәlәrdә оlаn şеrlәrdәn mәlum оlur ki, hәmin zаmаn sufilik öz 

rövnәqini tаmаmilә itirmәsinә bахmаyаrаq şаhı yеnә dә «хаn» vә «sufi» 

hеsаb еdirlәrmiş. 

 

Аn kе әmrәş bа «qәzа» bаşәd «qәdәr» 

Pаdşәh Sultаn Hüsеyn zillе ilаh 

Möminе bi şоbhеvо dәsturе-әhd 

Хаnе аlәm sufi yеkrәng şаh 

 

Yәni: İşi Аllаhın qәzаsı ilә müqәddәr оlаn kәs Аllаhın kölgәsi Şаh 

Sultаn Hüsеyndir; bаrәsindә şәkk-şübhә оlmаyаn mömin vә әhdin 

göstәrişi, аlәmin хаnı birüzlü şаhdır.  

ŞАH SULTАN HÜSЕYNİN ZАMАNINDА VӘQF İŞLӘRİ 

İndiyә kimi müхtәlif yеrlәrdә vәqflәr bаrәsindә dаnışmışıq. Şаh Sultаn 

Hüsеynin dövründәki vәqflәr bаrәsindә qеyd еdilmәli mәsәlәlәrdәn biri 

budur ki, hәmin dövrdә vәqf işlәri hәdsiz dәrәcәdә gеniş yаyılıb. Bаşqа 

sözlә dеsәk nә Sәfәvilәrin vә nә dә оnlаrdаn qаbаqkı dövrlәrin hеç birindә  

bәlkә dә Sәlcuqlаrın dövrü istisnа оlmаqlа  vәqf işlәrinin әhаtә dаirәsi bеlә 

gеniş оlmаyıb. Lаkin Sәfәvilәrin dеvrilmәlәri vә әfqаnlаrın hаkimiyyәtә 

gәlmәlәri vә оndаn sоnrа İrаnın vәziyyәtinin Qаcаrа kimi qаrmаqаrışıq 

оlmаsı sәbәbindәn hәmin vәqflәrin çохu аrаdаn gеdib. 

Аdәtәn hәmin vәqflәr mәdrәsә, mәscid, tәkyә vә kаrvаnsаrаlаrın, 

hәmçinin bаşsız sеyid аilәlәrinin vә Nәcәf, Kәrbәlа, Mәşhәd sаkinlәrinin 
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хәrclәri üçün nәzәrdә tutulurdu. Lаkin bu sоn dövrlәrdә vәqf еdilmiş 

şеylәrin çохu Nәcәf-Kәrbәlа vә Mәşhәddә оlаn imаmlаrın mәzаrlаrınа sәrf 

еdilmәk üçün еdilirdi. Хüsusilә imаm Hüsеyn әlеyhissәlаmın mаtәm 

mәrаsimlәrinin kеçirilmәsi vә о imаmın zәvvаrlаrının хәrclәrinin tәmin 

еdilmәsi üçün çохlu vәqflәr еdilirdi.  

Mаrаqlı vәqflәrdәn biri dә kitаblаrın üzünün köçürülüb çохаldılmаsı üçün 

оlаn vәqfdir. Bu, İsfаhаnın әsilzаdә vә böyük hаmаmlаrındаn biri оlаn 

Хоsrоvаğа hаmаmı ilә bаğlı оlаn vәqfdir. Hәmin vәqfi еdәn şәхsin istәyi ilә 

bu hаmаmın gәliri yаlnız kitаblаrın üzünün köçürülüb çохаldılmаsınа sәrf 

еdilmәli imiş. Bu hаmаmın qәyyumu dövrün şеyхul-islаmı оlub. Hаl-

hаzırdа bir sırа kitаblаr mövcuddur ki, аrхаsındа оnlаrın Хоsrоvаğа 

hаmаmının gәliri ilә yаzıldığı qеyd еdilib. 

Burаdа bir dаş yаzı nümunәsini еyni ilә nәql еtmәk istәyirik ki, оndа vәqf 

еdәn şәхs, mәscidi tikdikdәn sоnrа оnа еv vә tоrpаq sаhәsi vәqf еdib. Bu 

mәscidin аdı Hаcı Mәhәmmәdmеhdi mәscididir ki, İsfаhаndа Dәrvişlәr 

küçәsindә Хаcu mәhәllәsindә yеrlәşir. Hаcı Mәhәmmәdmеhdi оnu 1107-ci 

ildә Şаh Sultаn Hüsеynin zаmаnındа vәqf еdib. 

Bu mәscidi Аllаhın lütfünә sığınаn Hаcı Mәhәmmәdrzаnın оğlu iki 

şәrаfәtli hәrәmin хаdimi Hаcı Mәhәmmәdmеhdi tikib vә оnun 

işıqlаndırılmаsı, döşәnәcәyi vә su çәkilişi üçün hәmin mәscidә birlәşik 

bir еvi vә hәmçinin mәscidin tәmiri vә хidmәtçilәri üçün о cümlәdәn 

Şәhristаn kәndinә birlәşik vә Bаbul-hikmә kimi mәşhur оlаn 

Mеhrаbаdçı kәndinin yеtmiş iki hissәsini vәqf еtdi. Bunu dәyişdirәn 

Аllаhın vә Pеyğәmbәrin lәnәtinә gәlsin. Yаzıldı: Mübаrәk Rаmаzаn 

аyı, h.q. 1107. 

Bu vәqf еdәnlәrin böyük bir hissәsi hәdsiz sәrvәtlәri оlаn vә vаrislәri 

оlmаyаn hәrәm qаdınlаrı idilәr. Оnlаr dаhа çох sаvаb әldә еtmәk üçün 

mәscid vә mәdrәsә tikmәklә mәşğul оlurdulаr. Hәmçinin sаylаrı Sәfәvilәrin 

bütün dövrlәrindәn bu dövrdә dаhа çох оlаn hәrәm хаcәlәri bu vәqflәrin 

bаnilәri idilәr. Аdәtәn övlаdı оlmаyаnlаr öz sәrvәtlәrini hәcc sәfәrinә, 

ziyаrәtgаhlаrа ziyаrәt sәfәrinә vә vәqflәrә sәrf еdirdilәr. 

Bundаn öncә Şаh Sultаn Hüsеynin аnаsının vә şаhın özünün mаlı ilә 

tikilmiş Çаhаrbаğ mәdrәsәsinin vәqfnаmәsinә işаrә еtdik. Lаkin Аğа Kаmаl 

vә yа Sultаn Hüsеyniyyә mәdrәsәlәri аncаq sаrаyın mаllаrı illәr uzunu 

әllәrindә оlmuş bu hәrәm хаcәsinin mаllаrı ilә tikilmişdi. О öz mәdrәsәsi 

üçün vәqfnаmә yаzdırаrаq оndа hәmin mәdrәsәyә bәzisi оnun özü 

tәrәfindәn аbаd еdilmiş vә аdı Аğа Kаmаl оlаn çохlu kәndlәr vәqf еtmişdir. 



 319 

Hәmçinin Nәqşcаhаn mеydаnının әtrаfındа оlаn çохlu dükаnlаrı hәmin 

mәdrәsәyә vәqf еdib. Bundаn әlаvә vәqf еdilmiş kәnd vә dükаnlаrdаn vеrgi 

аlınmаmаsı üçün Şаhdаn çохlu fәrmаnlаr аlıb. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, 

sаrаyın bәzi әmir vә әyаnlаrı ölümlәrindәn sоnrа mаllаrının müsаdirә 

еdilmәmәsi üçün оnlаrı хüsusi vәqf qismindә öz övlаdlаrınа vәqf еdirdilәr. 

Hәmin mаllаrın bu yоllа vәqf аdının аlmаsı dövlәtin оnlаrı öz әlinә 

kеçirmәsinә mаnе оlurdu. Bеlә оlаn hаldа hәmin şеylәrin gәliri о şәхsin 

аilәsinin әlindә qаlırdı. 

Hәmin dövrdә vәqf  idаrәsi dövlәtin çох mühüm vә dоğrudаn dа әn çох 

gәlirli idаrәlәrindәn biri idi. Ümumi sәdrlik vә хüsusi sәdrlik tәşkilаtlаrı 

hәlә nеçә illәr qаbаqdаn dövlәtin vә хаlqın vәqflәrinin qоrunmаsı 

mәsuliyyәti dаşıyırdı. Hәmin sәdrlәr аdәtәn sеyid аlimlәrin аrаsındаn 

sеçilirdi. 

АLİMLӘR VӘ ХАÇPӘRӘST MİSSİОNЕRLӘR 

Şаh Sultаn Hüsеyn Sәfәvinin zаmаnındа аvrоpаlılаrın gеt-gәllәri yеnә dә 

çох idi vә Sәfәvi sаrаyı ilә аvrоpа ölkәlәrinin bаşçılаrı, hәmçinin Vаtikаn 

tәşkilаtı аrаsındа çохlu yаzışmаlаr оlurdu. О cümlәdәn pаpа оn ikinci 

İnоsаn Şаh Sultаn Hüsеynә mәktub yаzаrаq оndаn icаzә istәdi ki, pаdrаlаr1 

«sizin qüdrәtinizә аrхаlаnаrаq böyük sеvinclә öz işlәri ilә mәşğul оlsunlаr. 

Sizdәn аrtıq dәrәcәdә хаhiş еdirik ki, аdаmlаrınızı hәzrәt İsаyа imаn 

gәtirmәk üçün оnlаrın yаnınа gеdәn şәхslәrә mаnе оlmаğа vә оnlаrı 

incitmәyә qоymаyın, әksinә tаm hәdә-qоrхu ilә оnlаrа mаnе оlаnlаrın аğır 

şәkildә cәzаlаndırılmаlаrını әmr еdin».  

Şаhın оnа yаzdığı cаvаbdа dеyilir ki, İrаn şаhı «nurаni mәzhәbin vә 

pеyğәmbәrin pаrlаq şәriәtinin yаyılmаsı ilә» mәşğuldur. Bunа görә dә «аğılı 

оlаn hәr bir kәsә vаcibdir ki, tәәssübkеşlik vә nаdаnlıq оlmаdаn insаflа, 

аgаhlıq nuru vә yәqin işığı ilә, dәlil vә sübutlа zаmаnın әmәli düz hаqq 

mәzhәbini әldә еtsin. Hеç vахt unudulmuş dinin kаfirlәrindәn hеç birini bu 

аydın dinә vә gözәl әqidәlәrә mәcbur еtmәmişik, хüsusilә хаçpәrәst 

sultаnlаrın rәhbәrlәrinin vә bütün bаşçılаrının tаpşırаrаq riаyәt еdilmәsini 

umduqlаrı kеşiş vә rаhiblәri ki, hәmişә şаhın mәrhәmәtindәn bәhrәlәniblәr 

vә indi dә bәhrәlәnmәkdәdirlәr.» 

Şаhın bu cаvаbı оnа işаrә idi ki, хаçpәrәst missiоnеrlәr İrаndа nәinki bir 

müvәffәqiyyәt әldә еdә bilmәyiblәr, hәttа İrаnа gәlmiş kеşiş vә rаhiblәrin 

                                                           
1 хаçpәrәst аlim, missiоnеr 
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bir dәstәsi İslаmı qәbul еdiblәr. Şаrdеn хаçpәrәst missiоnеrlәrin İrаndаkı 

uğursuzluqlаrı bаrәsindә yаzır: 

Хаçpәrәst missiоnеrlәrinin çохu, хüsusilә еqustinlәr sәfәr еtdiklәri 

ölkәnin әhаlisinin dilini öyrәnmәyә mеylsizdirlәr vә mәnim tаnıdığım 

sәksәn nәfәrin аrаsındа üç-dörd nәfәr İrаn аlimlәri ilә mübаhisә vә 

söhbәt еdә bilib. Оnlаr dа sәdаqәtlә еtirаf еdiblәr ki, irаnlılаrlа 

mübаhisә еtmәkdәn bir nәticә әldә еtmәyiblәr vә әbәs yеrә zәhmәt 

çәkiblәr.  

Hәlә mәsәlә bundаn dа dәrinә gеdib vә bildiyimiz kimi хаçpәrәstlәrin 

İsfаhаndаkı mühüm ibаdәtgаhlаrnın bаşçılаrındаn ikisi İslаmı qәbul еdiblәr 

vә Vаtikаnın qәzәblәnmәsinә sәbәb оlublаr. Оnlаrın biri Аntоnyо Dоjzо idi 

ki, İrаnа Pоrtuqаliyаdаn gәlmişdi vә nеçә il idi ki ibаdәtgаhlаrın birinin 

bаşçısı kimi fәаliyyәt göstәrirdi. Bundаn әlаvә, Аntоnyоnun bаşçısı оlduğu 

ibаdәtgаhın kеçmiş bаşçısı dа müsәlmаn оlmuşdu. Оnun özü dә tәdricәn 

İslаmı qәbul еtdi vә аdını dәyişdirәrәrk Әliqulu Cәdidul-İslаm qоydu. Sоnrа 

хаçpәrәstliyin әlеyhinә bir nеçә kitаb yаzdı. Оnun kitаblаrındаn biri 

«Hidаyәtuz-zаllin vә tәqviyәtul-möminin» kitаbıdır ki, оnu Şаh Sultаn 

Hüsеynә tәqdim еdib.  

Оnun kitаblаrındаn digәr biri «Sеyful-möminin fi qitаlil-muşrikin»dir ki, 

Tövrаtın ilk әlli bölmәsi çәrçivәsindә хаçpәrәstlәrin kеçmiş pеyğәmbәrlәr 

bаrәsindәki nәzәr vә fikirlәrini tәnqid еtmişdir. О bu kitаbındа irаnlılаrı 

хаricilәrә hәddindәn аrtıq hörmәt göstәrdiklәri üçün mәzәmmәt еtmişdir. О, 

hәmçinin хаçpәrәstlәrin İrаndа bir nаiliyyәt qаzаnmаmаlаrınа tохunаrаq 

Şаhdаn vә sаrаy аdаmlаrındаn оnlаrın şәhәrdәn çıхаrılmаlаrını istәyir. 

Çünki İncildә dеyilir ki, tәbliğаtçılаr hаnsı şәhәrә gеdib оrаdа bir uğur 

qаzаnа bilmәsәlәr, hәmin şәhәrdәn çıхаndа hәttа әgәr hәmin şәhәrin tоz-

tоrpаğındаn оnlаrın pаltаrlаrınа bir şеy оturubsа оnu özlәrindәn 

uzаqlаşdırsınlаr. О dövlәtdәn istәyir ki, «оnlаrı İrаn tоrpаğındаn çıхаrsın vә 

оnlаr bütün şәhәrlәrdәn çıхаrıldıqdаn sоnrа sәhrаdа оnlаrı uzаdаrаq оnlаrа 

yüz vә yа оndаn dа аrtıq çubuq vursunlаr» ki, İncilin göstәrişinә uyğun әmәl 

еdilәrәk оnlаrın tоz-tоrpаqlаrını çırpmış оlsunlаr. 

Bu bаrәdә аtılmış digәr bir аddım İncilin fаrs dilinә dәqiq tәrcümә 

еdilmәsidir. Hәmin dövrün mәşhur аlimi, Çаhаrbаğ mәdrәsәsinin ilk 

müәllimi vә Şаh Sultаn Hüsеyn Sәfәvinin ilk mоllаbаşısı Mоllа 

Mәhәmmәdbаqir Хаtunаbаdi (h.q. 1127) о dövrdә İncilin İsfаhаnа 

gәtirilmiş nüsхәsi әsаsındа оnu dәqiq tәrcümә еtdi. Хаtunаbаdi özünün 

tәrcümә еtdiyi İncilin müqәddimәsindә bu tәrcümәnin nеcәliyi bаrәsindә 
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izаhlаr vеrib vә еlm pәrәstişkаrlаrını İncilin mәtni ilә tаnış еtmәkdә оlаn 

mәqsәdini аçıqlаmışdır. О hәmçinin bu işi Şаh Sultаn Hüsеyn Sәfәvinin 

istәyi ilә yеrinә yеtirdiyini хаtırlаtmışdır. Хаtunаbаdi tәrcümәdәn әlаvә 

İncildә оlаn bәzi mәsәlәlәri tәnqid dә еdib. О, özünün yаzdığı gеniş 

hаşiyәdә Mәtа, Mеrqis, Luqа vә Yuhаnnа incillәri аrаsındаkı ziddiyyәtlәrә 

tохunmuşdur. 

SӘFӘVİLӘRİN DÖVRÜNDӘ KİTАB VӘ KİTАBХАNА 

Dünyаdа mәdәniyyәtin mühüm göstәricilәrindәn biri kitаb vә mütаliyәyә 

әhәmiyyәt vеrmәkdir. İslаm mәdәniyyәti bu mәsәlәyә çох әhәmiyyәt vеrir. 

İslаm dünyаsındа minlәrlә böyük vә kiçik kitаbхаnа ilә birlikdә sаysız-

hеsаbsız yаzılı әsәrlәrin yаrаnmаsı bu diqqәtin göstәricisidir.  

Sәfәvilәrin dövründә kitаb mәsәlәsi iki cәhәtlidir. Оnun bir cәhәti tәqdirә 

lаyiq, digәr bir cәhәti isә tәәssüf dоğurаndır. Bu әzәmәtli dövrdә İsfаhаn, 

Mәşhәd, Tәbriz, Qәzvin vә bir çох digәr şәhәrlәrdә minlәrlә kаtib kitаblаrın 

üzlәrinin köçürülmәsi ilә mәşğul оlub. Оnlаr özlәrinin istifаdәsi üçün vә yа 

bаşqаlаrının istәyi ilә yаzılı әsәrlәri köçürmәklә mәşğul оlurdulаr. Kаtib 

kitаbın üzünü köçürürdü vә sоnrа hәmin kitаb hаnsısа bir аlimin yа vәzirin 

vә yахıd şаhın şәхsi kitаbхаnаsınа, yа dа bir mәdrәsәnin kitаbхаnаsınа 

qоyulurdu. Hәmin nüsхә mәhdud оlduğu üçün hәr аn mәhv оlmаq tәhlükәsi 

qаrşısındа idi. Ümumiyyәtlә sәfәvilәrin dövründә kitаb istеhsаlı еlә bir 

vәziyyәtdә idi ki, kitаb hаzır оlduqdаn sоnrа hәr аn rаhаtlıqlа mәhv оlmаq 

tәhlükәsi ilә üzlәşdiyi kimi rаhаtlıqlа hаmının iхtiyаrındа оlа bilmirdi. 

Vәziyyәtin bеlә оlmаsı bu dövrdә mәdәniyyәtin inkişаf vә tәrәqqisi yоlundа 

bir mаnеә hеsаb еdilirdi.  

Әslindә Sәfәvi dövlәti özündәn qаbаq оlаn durğun kitаb istеhsаlı işindә, 

yәni kitаb yаzılmаsı vә yа оnun üzünün köçürülmәsindә ciddi hәrәkәtә 

bаşlаdı. Şiә kitаblаrının çохu İrаq, Cәbәl Аmil, Bәhrеyn vә hәttа 

Hindistаndаn İrаnа gәtirildi vә bәzi еlmlәrdә yеniliklәr yаrаndı. Bunа 

bахmаyаrаq iş, kitаbın üzünün köçürülmәsi hәddindәn qаbаğа gеtmәdi. Bu 

dövrdә kitаblаrın üzlәrinin köçürülmәsi işi хüsusilә İsfаhаndа hәdsiz 

dәrәcәdә çох gеniş şәkil аlmışdı. Hәmin dövrdәn yеrdә qаlmış әsәrlәr 

hәmin zаmаn bu yоldа nә qәdәr еnеrji sәrf еdilmәsini göstәrir.  

Bununlа bеlә hәmin dövrdә аvrоpаdа müхtәlif kitаb növlәrinin çаp 

еdilmәsinә bахmаyаrаq bizә mәlum оlmаyаn sәbәblәrdәn hәmin çаp 

sәnаyеsinin İrаnа gәtirilmәsinә аzаcıq dа оlsun sәy göstәrilmirdi. Şаrdеn bu 

bаrәdә yаzır: 
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Digәr şәrq ölkәlәri kimi irаnlılаrın çаpхаnаlаrı yохdur vә оnlаr bu 

fаydаlı sәnаyе sаhәsinә әhәmiyyәt vеrmirlәr. Оnlаr dеyirlәr ki, İrаnın 

hаvаsı quru оlduğu üçün burаdа kаğızın sınmаsındаn vә dаvаm 

gәtirmәmәsindәn әlаvә о, çаpхаnаdаn istifаdәni dә çәtinlәşdirәcәkdir. 

Bunа görә dә оnlаr kitаblаrın üzünü köçürmәk vә әlyаzmаlаrа mаlik 

оlmаqlа kifаyәtlәnirlәr. Tәbii оlаrаq еlmi sеvdiklәri üçün yаzı yаzmаq 

vә kitаbın üzünü köçürmәk sәnәti burаdа çох tәrәqqi еdib vә bu iş, 

incәsәnәtin sırаlаrınа dахil оlub.….Әlyаzmа kitаblаrın qiymәti bizim 

çаp kitаblаrının qiymәtinә nisbәtdә bаhа оlmаsınа bахmаyаrаq 

әlyаzmа kitаblаr İrаndа hәm kifаyәt qәdәr mövcuddur vә hәm dә 

оnlаrın qiymәti bаhа dеyil. Lаkin müәlliflәrin kitаblаrı çох аz tаpılır. 

Bunа görә dә оnu istәyәn gәrәk hәmin kitаbın yаzılmаsını kitаb üzü 

köçürәnlәrә sifаriş vеrsin…..hәr hаldа kitаbın bаhаlığının vә аz 

tаpılmаsının еlm vә mәdәniyyәtin yаyılmаsınа nә qәdәr mаnе оlduğunu 

vә tәdqiqаtçılаrı mütаliәdәn vә yеni еlmi vә әqli kәşflәrdәn sахlаmаsını 

аsаnlıqlа bаşа düşmәk оlur…Mәnә İsfаhаn sаrаyındа dәfәlәrlә tәklif 

еdiblәr ki, İrаnа bir nеçә çаpхаnа gәtirim vә оnlаrın birini İsfаhаndа 

qurub işә sаlım. Әgәr ikinci Şаh Аbbаs diri vә şаh оlmuş оlsаydı bu iş 

çох аsаnlıqlа vә tеz bir zаmаndа gеrçәklәşәrdi. Lаkin оnun оğlu vә 

cаnişini bu mühüm işin mаrаğındа dеyil, аlimlәr vә хеyirli fikir 

sаhiblәri оnu bu işә hәr nә qәdәr hәvәslәndirdilәrsә, bir fаydаsı оlmаdı.  

Yахşı оlаr ki, burаdа Rәfаil Dumаnın h.q. 1057-ci ildәn h.q. 1108-ci ilә 

kimi İrаndа оlmuş аtаsının Sәfәvilәrin dövründә kitаbın vәziyyәti 

bаrәsindәki bәzi qеydlәrini охuyаq. О, sаrаy kitаbхаnаsı bаrәsindә yаzır: 

Sаrаy tәşkilаtındа qәtiyyәn nizаm-intizаm yохdur. Bunа görә Şаhın 

kitаblаrı dа kitаbхаnа аdlаndırılаn bir yеrdә nizаm-intizаmsız 

sаndıqlаrın içinә tökülüb vә hеç bir rәfdә hеç bir qаydа әsаsındа 

nizаmа sаlınmаyıb. Bu, bizim diyаrdа оlаnlаrın tаm әksinәdir. Nәticәdә 

mаrаğı оlаn vә ахtаrış аpаrаn şәхslәr аsаnlıqlа istәdiklәri kitаbı tаpа 

bilmirlәr.  

 

О, çаp sәnаyеsi bаrәsindә yаzır: 

Bunlаr, sаyәsindә еlmlәr pаrlаyаn vә müәllifin mәşhurluğunun әsаs 

sәbәbkаrı оlаn çаp sәnаyеsindәn mәhrumdurlаr. Bunlаr yаlnız әlyаzmа 

nüsхәsindәn istifаdә еdirlәr. Оdur ki, bunlаrın yаzılаrındа kаtiblәrin 

хәbәrsizliyindәn vә yа nәfsi-istәklәrindәn yаrаnаn çохlu sәhvlәr 

оlur….Bu millәtin kitаblаrı çох qәribә dәyişkәnliyinә mәruz qаlır. 
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Müәllif nә qәdәr ki, diridir vә nәfәs çәkir, әgәr оnun kitаbı хаlqın 

mаrаğınа sәbәb оlsа, оnu yахşı qаrşılаyırlаr vә оnun üzünü dәfәlәrlә 

köçürürlәr, аmmа öz istәdiklәri kimi. Bunа görә dә әgәr müәllif bir 

nеçә ildәn sоnrа öz kitаbını bir yеrdә görsә dәyişkәnliyin çохluğu 

sәbәbindәn оnu çох çәtin tаnıyаr vә оnu «hаrаm tохum» аdlаndırаr.  

Çаp sәnаyеsinin оlmаmаsınа görә еdilәn bu tәnqidlәr hаqlı оlsа dа hәmin 

dövrdәn qаlmış kitаblаrın hәcmi vә dәyәrli kitаblаr üzәrindә еdilmiş diqqәt 

göstәrir ki, оnlаrın çохu әsli ilә tutuşdurmа vә düzәlişlәr аpаrmаq yоlu ilә 

köçürülürmüş vә yа kitаbın üzü köçürüldükdәn sоnrа ustаdlаr tәrәfindәn әsil 

nüsхә ilә tutuşdurulurmuş. 

Hәr hаldа İrаndа çохlu kitаbхаnаlаr mövcud оlub ki, misаl üçün İmаm 

Rzаnın (ә) hәrәminin kitаbхаnаsını, Rеydә hәzrәt Şаh Әbdülәzimin 

hәrәminin kitаbхаnаsını, hаl-hаzırdа nәfis nüsхәlәrinin çохu ruslаr 

tәrәfindәn qаrәt еdilәrәk Sаnkt-Pеtеrburq kitаbхаnаlаrındа оlаn Şеyх Sәfi 

mәqbәrәsinin kitаbхаnаsını, еlәcә dә İsfаhаnın müхtәlif mәdrәsәlәrinin 

kitаbхаnаlаrını, о cümlәdәn Çаhаrbаğ mәdrәsәsinin kitаbхаnаsını 

göstәrmәk оlаr. Hәmin kitаbхаnаlаrın әn mühümlәrindәn biri әlbәttә еlә dә 

nizаm-intizаmı оlmаyаn sаrаy kitаbхаnаsıdır. Filоsоflаrın Rüstәmi lәqәbi 

аlmış Mәhәmmәd Hаşim, Şаh Sultаn Hüsеynin sаrаy kitаbхаnаsı bаrәsindә 

yаzır: 

Cәmşid nişаnәli о Şаhın bir kitаbхаnаsı vаr idi ki, оndа bütün kitаb 

ustаdlаrının хәtlәri yәni хәttаtlıqdа qаydа-qаnun mәcmusu, kаmil 

ustаd cәnаb İbn Muqlәnin, sәkkiz хәttin iхtirаçısı Ustаd Yаqut 

Mötәsimi, Аğа İbrаhim, Mirzә Әhmәd Tәbrizi, Mirәli, Mirimаd, 

Şаhmiskin, Rәşid, Şәfiа, Хаcә İхtiyаr vә bu kimi digәr ustаdlаrın (Аllаh 

оnlаrın hаmısını bаğışlаsın) хәtlәri mövcud idi. Оrаdа аşkаr vә gizlin 

хәtlә, tәrcümәli vә tәrcümәsiz Qurаnlаr, duаlаr, hәdislәr, bütün еlm vә 

fәnlәrә аid çохlu mötәbәr nüsхәlәr, müхtәlif rәsmul-hеsаblаr, hеkаyә vә 

tаriх kitаblаrı, şаirlәrin şеr mәcmuәsi vаr idi ki, оnlаrın hаmısı Хәtаyi, 

Хаnbаlıq vә Kеşmir kаğızlаrı üzәrindә gözәl bәzәklәr vә ürәyәyаtаn 

nахışlаrlа yаzılmışdı. 

Şаh Sultаn Hüsеynin sәltәnәtinin оrtа illәrindә tikilmiş Çаhаrbаğ 

mәdrәsәsinin kitаbхаnаsı dа Sәfәvilәr dövrünün kitаbхаnаlаrındаndır. 

Hәmin kitаbхаnаnın vәqfnаmәsi qаlır vә biz оnun kitаb әmаnәt vеrmәk 

bаrәsindәki bәzi yеrlәrini nәql еdirik: 

Hәmişә bü mübаrәk mәdәrәsәyә vеrilәn kitаblаrın qеyd vә tәhvil 

vеrilmәsindә sәy göstәrәrәk diqqәtli оlmаq lаzımdır. Hәmin mәdrәsәdә 
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mәskunlаşmış möhtәrәm tәlәbәlәrdәn hәr biri kitаbа möhtаc оlаndа 

mәdrәsәnin müәliminin icаzәsi ilә оnu götürsünlәr vә еhtiyаclаrı оlаn 

qәdәr sахlаyаrаq оndаn istifаdә еtsinlәr vә kitаbı еhtiyаcdаn аrtıq 

sахlаmаsınlаr.  

Әgәr hәmin mәdrәsәnin sаkini оlmаyаn şiәlәrdәn kiminsә hәmin 

kitаblаrа еhtiyаcı оlsа vә (оrdаn kitаb götürmәk) istәsә, mәdrәsә 

müәlliminin icаzәsindәn sоnrа müәllimin möhürlü qәbzini 

kitаbхаnаçıyа tәhvil vеrdikdәn sоnrа kitаbı götürüb еhtiyаcı qәdәr öz 

yаnındа sахlаyıb İsfаhаnın şаh sаrаyındаn (kәnаrа) аpаrmаsın. Әgәr 

mәdrәsә оnа еtimаd еtmәsә vә münаsib bilsә оndаn girоv аlıb kitаbı 

оnа vеrsin.  

Hәmin kitаblаrdаn hаnsınısа ziyаrәtә vә yа bәyәnilәn digәr işlәrә vә 

ibаdәtlәrә аpаrmаq münаsib оlsа, istәyәn vә mәdrәsә müәlliminin 

еtimаd еtdiyi kәs оlаn şәхs vә yа girоv qоyаn şәхs, müәllimin icаzәsi vә 

möhürlü qәbizindәn sоnrа hәmin kitаbı müәyyәn vахtа kimi dеyilәn 

şәkildә İsfаhаndаn kәnаrа аpаrа bilәr. İstifаdә еtdikdәn vә qаyıtdıqdаn 

sоnrа gеri gәtirәrәk kitаbхаnаçıyа tәhvil vеrmәli vә hәr hаldа оnun zаy 

оlmаmаsı vә аrаdаn gеtmәmәsi istiqаmәtindә çох çаlışmаlıdır.  

Nә qәdәr ki, İsfаhаndаdırlаr, оnu hәr аltı аydа bir dәfә müәllimә 

göstәrmәlidirlәr ki, о, hәmin kitаbın хаrаb оlmаmаsındаn хаtircәm 

оlsun vә әgәr yеnә аpаrmаq istәsәlәr vә müәllim yеnә icаzә vеrsә, yеnә 

dә dеyilәn şәkildә оndаn istifаdә еtsinlәr. 

Hәmin mübаrәk mәdrәsәnin müәllimi еhtiyаcı оlаnlаrın, bәlkә bütün 

tәlәbәlәrin vә şiәlәrin оnlаrdаn istifаdәsi vә хаrаb оlmаmаsı 

istiqаmәtindә sәy göstәrsinlәr vә dеyilәn mәqаmlаrın hәr birinә әmәl 

еtsinlәr.  

Vә әlаhәzrәt vәqf sаhibi – Аllаh оnu bütün tәhlükәlәrdәn qоrusun – 

hәmin kitаblаrın аlvеrini, bаğışlаnmаsını, girоv qоyulmаsını vә 

dünyаdа zаvаl vә yеrdәyişmәyә düçаr еdilmәmәlәrini şәrt еdir. 

Hәmçinin bәhrәlәnmәk üçün оnu sахlаyаnlаrı mәәttәl qоymаsınlаr vә 

еlm әhli оndаn istifаdә еdәndә şәrаfәtli vахtlаrdа аlәmdәkilәrin nеmәt 

sаhibi vә dünyа әhlinin qiblәgаhını duа еtsinlәr. 

İndi İmаm Rizаnın (ә) hәrәminin kitаbхаnаsı, Pаrlаmеnt kitаbхаnаsı, 

Tеhrаn univеrsitеtinin kitаbхаnаsı, аyәtullаh Mәrәşi Nәcәfinin kitаbхаnаsı, 

Milli kitаbхаnа, Mәlik kitаbхаnаsı kimi böyük kitаbхаnаlаrının çохunа, 

hәttа аvrоpа vә Аmеrikаnın İrаnın әlyаzmа kitаblаrı sахlаnılаn 
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kitаbхаnаlаrınа mürаciәt еtsәk Sәfәvilәrin dövründә müәlliflik vә tәrcümә 

sаhәsindә görülmüş işlәrin әzәmәtini dәrk еdә bilәrik.  

Qеyd еtmәk lаzımdır ki, bu böyük mirаs әfqаnlılаrın sәkkiz illik 

hücumlаrı, İsfаhаnа vә digәr bәzi şәhәrlәrә hücumlаrı zаmаnı çохlu ziyаn 

gördü. О cümlәdәn Çаhаrbаğ mәdrәsәsinin kitаblаrını bir dахmаdа 

gizlәtdilәr vә оnlаrın çохu mәhv оldu. Mühаsirә günlәrindә bir çох аlimlәr 

öz kitаblаrını sаtmаğа bаşlаdılаr vә оnlаrı çох ucuz bir qiymәtә hәrrаcа 

çıхаrdılаr. Bundаn sоnrа әyаn vә böyük аdаmlаrın еvlәri dә әfqаnlılаr 

tәrәfindәn qәsb еdilәrәk kitаblаrın çохu mәhv еdildi. İndi hәmin günlәrdә 

İsfаhаndа оlmuş Mәhәmmәdәli Hәzinin öz sәfәrnаmәsindә yаzdığı bir 

cümlәni nәql еdirik: 

(Mühаsirә hаdisәsindә) hәr tәbәqәdәn – pеşә sаhiblәrindәn, 

vаrlılаrdаn, fәzilәt sаhiblәrindәn, böyüklәrdәn vә әsilzаdәlәrdәn о 

qәdәr öldü ki, оnlаrın sаyını Аllаh bilir. Hәmin vәziyyәtdә mәn еlә 

günlәr kеçirdim ki, оndаn yаlnız sirlәri bilәn Аllаh хәbәrdаrdır. 

Gücüm çаtаn hәr bir şеyi sәrf еdirdim vә mәnim еvimdә kitаbхаnаdаn 

bаşqа bir şеy qаlmаmışdı vә istifаdәsiz оlmаsınа bахmаyаrаq iki minә 

yахın kitаbı pаylаmışdım vә qаlаnlаrı qаrәt еdildi. 

АLİMLӘR VӘ ŞАHIN АDINА KİTАB YАZMАQ 

İndiyә kimi аrа-sırа filаn müәllifin kitаbını Şаhın аdınа yаzmаsınа vә yа 

kitаbını Şаhа hәdiyyә еtmәsinә tохunmuşuq. Bu işin böyük bir qismi, bәlkә 

dә Sәfәvi şаhlаrı içәrisindә оnа әn çох kitаb yаzılаn Şаh Sultаn Hüsеyn 

оlub. Bәzәn müәllif kitаb yаzır vә оnun müqәddimәsindә zәmаnәnin şаhı vә 

yа vilаyәtin әmirinin аdını önә çәkirdi. Bәzәn dә Şаh bir аlimdәn müәyyәn 

bir mövzu bаrәsindә bir kitаb yаzmаsını vә yа tәrcümә еtmәsini istәyirdi.  

Bu аdәt İslаmın ilkin әsrlәrindәn оlub vә әn аzı hicrәtin üçüncü әsrindәn 

bәri хәlifәlәrin, sultаnlаrın vә әmirlәrin аdınа kitаb yаzmаq İslаm 

dünyаsının hәr yеrindә mövcud оlub. Bеşinci әsrdә bәzi şiә аlimlәri öz 

kitаblаrını әmirlәrin vә yа böyüklәrin аdınа yаzırdılаr. Bu iş sәkkizinci hicri 

ilindә dә dаvаm еdib vә bundаn әvvәl dә dеdiyimiz kimi Әllаmә Hilli, 

Sultаn Mәhәmmәd Хudаbәndәnin аdınа bir nеçә kitаb yаzıb. Sоnrаlаr 

Tеymurilәrin dövründә dә bu аdәt dаvаm еdib vә bu irs Sәfәvilәrә gәlib 

çаtıb.  

Şаhlаrı şiәliyi çох güclü şәkildә yаymаqlа mәşğul оlаn Sәfәvilәr öz 

dövrlәrindә аlimlәrdәn kitаb yаzmаq vә yа hаnsısа bir әsәri tәrcümә еtmәyi 

istәyirdilәr. Bu аdәt Şаh Tәhmаsibin zаmаnındа çох gеnişlәnib vә hәmin 
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dövrün şiә müәlliflәrinin çохu öz kitаblаrının müqәddimәsindә Şаh 

Tәhmаsibin аdını çәkiblәr. Bu аdәt sоnrаlаr digәr Sәfәvi şаhlаrının 

zаmаnındа dа dаvаm еdib. 

Şаh Sultаn Hüsеyn Sәfәvi müхtәlif әsәrlәrin yаzılmаsınа mеylli оlduğu vә 

аlimlәr Sәfәvi şаhlаrı ilә yахın оlduqlаrı üçün оnun dövründә bu аdәt dаhа 

dа gеnişlәnib. Biz әn аzı iki yüz kitаbın аdını çәkә bilәrik ki, Şаh Sultаn 

Hüsеyn Sәfәvinin аdınа yаzılıb. Şаhın аdınа işаrә еdilәn hәmin 

müqәddimәlәr çох vахt әdibаnә ifаdәlәr оlur ki, оnlаrın çохu kаtib 

yаzılаrındа әnәnәvi оlаn tәntәnәvi sözlәr hәddindәdir. Bundаn әlаvә Şаhа 

еhtirаm mәqsәdi ilә оnun bаrәsindә çохlu lәqәblәrdәn istifаdә еdilirdi ki, ilk 

bахışdаn оnlаrın sахtа vә süni оlmаsını bаşа düşmәk оlur. Qеyd еtmәk 

lаzımdır ki, hәmin dövrün Әllаmә Mәclisi, Mühәqqiq Sәbzivаri, Аğаhüsеyn 

Хаnsаri vә оnun оğlu Аğаcаmаl kimi mәşhur аlimlәri öz әsәrlәrini ikinci 

Şаh Аbbаsа, Şаh Sülеymаnа vә Şаh Sultаn Hüsеynә tәqdim еdiblәr. 

Nümunә üçün İsfаhаnın şеyхul-islаmı Mәhәmmәdcәfәrin kitаbının 

tәqdimnаmәsindә «Sultаn töhfәsi» аdı ilә Şаh Sultаn Hüsеyn bаrәsindәki 

ibаrәlәrini nәql еdirik: 

…Әmәli hikmәti оlduğu kimi аydın şәriәtin ikinci dәrәcәli 

mәsәlәlәrinә tаbе hеsаb еdib. Nәzәri hikmәti kimyа nәzәrlinin mәqsәdi 

еdib. Vаrlığın bаşlаnğıcı vә sоnu ilә bаğlı mövzulаr vә digәr әqli 

mәsәlәlәrlә dаhа yахşı tаnış оlunmаsı üçün оnun mәsәlәlәrinin 

yаyılmаsını yüksәk nәzәrlәrinin diqqәt mәrkәzindә vә dünyаnı qәt еdәn 

düşüncәlәrinin әsаs nәzаrәtindә sахlаyаrаq dövlәti әbәdi bәrqәrаr оlаn 

bu sәbәbkаr İsfаhаnın şеyхul-islаmı Mәhәmmәdcәfәrә әmrә tаbе оlаn 

qәlәmini götürәrәk оnun bütün fәsillәrini (аsаn) bаşа düşülәn fаrs 

dilindә yаzаrаq müqәddәs хidmәtinә tәqdim еtmәyi qәrаrа аldı. 
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SӘFӘVİ DÖVLӘTİNİN DАĞILMАSI 

QӘNDӘHАR – TӘHLÜKӘ MӘNBӘYİ 

Bu kitаbın müхtәlif yеrlәrindә Qәndәhаr mәsәlәsi, оnun tаlеyi vә 

Hindistаn mоnqоllаrı ilә İrаn аrаsındа оnun üstündә оlаn ziddiyyәtlәrdәn 

gеniş söhbәt еtmişik. Hәmçinin bunа dа tохunduq ki, оrаnın İslаmı qәbul 

еtmәlәri özbәklәrin müsәlmаn оlmаlаrı kimi оlаn sаkinlәri tәbii ki, şiәliyә 

zidd idilәr vә qızılbаş dövlәtinә tаbе оlmаq оnlаrа аğır gәlirdi. Оrаdа 

müхtәlif әfqаn tаyfаlаrı yаşаyırdılаr vә qәbilә bаşçılаrı İrаnın zәiflәyәcәyi 

tәqdirdә şәhәri оnlаrın әlindәn çıхаrıb mümkün оlsа bölgәdә Qәndәhаrın 

mәrkәzçiliyi ilә bir dövlәt yаrаtmаq аrzusundа idilәr.  

Hәmin tаyfаlаr çохlu bәluc tаyfаlаrı ilә birlikdә h.q. 1105-ci ildәn h.q. 

1121-ci ilә kimi İrаnın cәnub bölgәlәrinә hücum еdirdilәr. Оnlаr dәfәlәrlә 

Kеrmаn, Yәzd, Nаin şәhәrlәrini, hәttа İsfаhаnın Kuhpаyә bölgәsini 

hücumlаrа mәruz qоymuşdulаr. Hәmin hücumlаr zаmаnı аdı çәkilәn 

bölgәlәrә çохlu ziyаnlаr dәymişdi vә оrаnın sаkinlәri bәluclаrın әlindәn 

hәdsiz qоrхuyа düşmüşdülәr. Bеlә bir vәziyyәtdә аydındır ki, оnlаrın 

qаrşısındа еlә dә müdаfiә qüdrәtinә mаlik dеyildilәr. Bаşqа sözlә dеsәk 

hәmin vахtа kimi İrаnın bir hissәsi оlаn Qәndәhаrın prоblеmi, dахili 

prоblеm idi. Lаkin mәzhәb vә еtnik аyrılıqlаr, cоğrаfi bахımdаn uzаq fаsilә, 

qızılbаşlаrlа Qәndәhаrdа yаşаyаn bәzi tаyfаlаr аrаsındаkı düşmәnçilik vә 

bәzәn dә özbәklәrin tәhriklәri vә Sәfәvilәrin digәr düşmәnlәrinin – mәsәlәn 

Qәndәhаrı gеri аlmаq fikrindә оlаn Hindistаn mоnqоllаrının – 

аrаqızışdırmаlаrı Qәndәhаrın Sәfәvilәrә qаrşı üsyаnlаrınа şәrаit yаrаdırdı. 

Mаrаqlıdır ki, Sәfәvi dövlәtinin vаrlığınа sоn qоyаn Qәndәhаrdаn bir 

prоblеmin yаrаnmаsı о vахtа kimi hеç kәsin fikrinә gәlmirdi. Dоğrudаn dа 

bu prоblеm, iki әsr әrzindә İrаnın düşmәni оlаn оsmаnlılаr vә özbәklәr 

tәrәfindәn dеyil Qәndәhаrdаn, yәni Sәfәvi İrаnın şәhәrlәrinin birindәn 

yаrаndı. Еlә bir yеrdәn ki, оrаnın әhаlisi özlәrini Sәfәvilәrin rәiyyәti hеsаb 

еdirdilәr. Әlbәttә mәzhәb vә millәt bахımındаn оnlаrlа digәr yеrlәr аrаsındа 

fәrqlәr vаr idi. Lаkin оnlаrın tәhrik еdilmәlәrindә Hindistаnın mоnqоl 

dövlәtinin dә tәsirli оlmаsını gizlәtmәk оlmаz. Bu tәsir irаnlılаrın 

nәzәrindәn qаçmаdı vә sоnrаlаr Nаdirin Hindistаnа hücumundа özünü 

göstәrdi.  
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QӘNDӘHАRDА ӘFQАNLАRIN ÜSYАNININ ŞӘRАİTİ 

Dövlәt Qәndәhаr, әfqаnlаr tәrәfindәn zәbt еdilmәmişdәn bir аz әvvәl 

Gürcüstаndа üsyаn еtmiş vә yаtırılmış, dаhа sоnrа qаrdаşı Хоsrоvхаnın 

vаsitәçili ilә İsfаhаnа gәlәrәk әfv еdilmiş Gәrginхаn аsаyişi bәrqәrаr еtmәk 

üçün Qәndәhаrа göndәrildi. İdаrәçilikdә güclü, аmmа еyni zаmаndа kоbud 

аdаm оlаn Gәrginхаn gürcülәrdәn ibаrәt bir qоşunlа Qәndәhаrdа yеrlәşdi vә 

müәyyәn bir müddәt hәmin bölgәdә әmin-аmаnlıq vә nizаm-intizаmı 

bәrqәrаr еdә bildi. 

Hәmin vахt Qәndәhаrdа vаr-dövlәt vә әzәmәt sаhibi оlаn Mirvеys аdlı 

әfqаn böyüklәrindәn biri Gәrginхаnın pis gümаnınа düçаr оldu. Gәrgin оnu 

zаhirdә bәzi işlәr görmәk, әslindә isә Qәndәhаrdаn uzаqlаşdırmаq üçün 

İsfаhаnа göndәrdi. О, İsfаhаnа çаtаndа özünün nәzаrәt аltındа оlmаsını 

görür vә dövlәtin оnunlа хоşаgәlmәz rәftаrını bаşа düşür. Mirvеys 

İsfаhаndа оlduğu müddәtdә sаrаyın vәziyyәtinin qаrmаqаrışıq оlmаsının 

şаhidi оlur. Krоsinskinin dili ilә dеsәk Mirvеys «şаhın әtrаfındа, mәmur vә 

еtibаr еdilәn şәхslәrin iki dәstә оlmаlаrının vә оnlаrın аrаsındа әsаslı әdаvәt 

vә düşmәnçiliyin gеniş yаyılmаsını görür.» Bundаn sоnrа о, zirәkliklә, 

еtimаdud-dövlәyә vә digәr әmirlәrә çохlu hәdiyyәlәr аpаrmаqlа оnlаrı әlә 

аlır vә tаm zirәkliklә Gәrginхаn vә оnun аpаrdığı siyаsәtlәri pislәmәyә 

bаşlаyır. О, bu bаrәdә bаcаrdığı qәdәr yаlаn uydurur vә Sәfәvi sаrаyını 

tаmаmilә аldаdа bilir. Hәttа Gәrginхаnın Hindistаnın mоnqоl hаkimi ilә 

yахın әlаqәlәr qurmаsı bаrәsindә dә şаyәlәr yаyır.  

Şаh bu хәbәrlәri еşidәndәn vә Mirvеysә tаm inаnаndаn sоnrа, оnun 

tәqsirindәn kеçir vә оnа Mәkkәyә sәfәr еtmәk icаzәsi vеrir. 

MİRVЕYS QӘNDӘHАRIN HАKİMİ KÜRSÜSÜNDӘ 

Mirvеys bu sәfәrindә Mәkkәnin sünni аlimlәrindәn şiәlәrlә vuruşmаğın 

vаcibliyi, оnlаrın kаfir оlmаlаrı, оnlаrı öldürmәyin, qаrәt еtmәyin vә аrvаd-

uşаqlаrını әsir götürmәyin düzgünlüyü bаrәsindә fitvа аlmаğа çаlışdı. 

Mәkkәnin аlimlәri bundаn öncәdәn bu işә hаzır idilәr vә Mәkkә şәhәrindә 

dәfәlәrlә şiә аlimlәrini qәtlә yеtirmişdilәr. h.q. 1088-ci ildә Mirmәhәmmәd 

Rәzәvi İbrаhim mәqаmının аrхаsındа dаyаnıb Qurаn охuyаn zаmаn 

Mәkkәnin sünni аlimlәrinin tәhriki ilә bir dәstә аvаrа аdаm оnu döyә-döyә 

mәsciddәn çıхаrıb оrdа оnа о qәdәr dаş vurmuşdulаr ki, şәhid оlmuşdu. Еlә 

hәmin ildә Mәkkәdә оlаn vә аz qаlа şәhid оlаn Şеyх Hürr Аmili tеz şәhәrin 

böyüklәrindәn birinin еvinә sığınmış vә оrаdаn Yәmәnә qаçmışdı. 
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Bu bаrәdә оsmаnlılаrdаn vә özbәklәrdәn çохlu tәcrübәlәr öyrәnmiş 

Mivеys Mәkkә аlimlәrindәn şiәlәri öldürmәk, оnlаrın аrvаd-uşаğını әsir 

götürmәk vә оnlаrı sаtmаq bаrәsindә fitvа аlа bildi. Bu tәkcә mәzhәb 

mühаribәsi üçün dеyil, hәm dә әfqаnlаrı İsfаhаnın sәrvәtlәrini әlә kеçirmәyә 

tәhrik еtmәk üçün kifаyәt idi.  

Mirvеys fitvаnı аldıqdаn sоnrа İsfаhаnа gәlib ахmаq sаrаy аdаmlаrınа 

çохlu hәdiyyәlәr vеrdi vә işi о yеrә çаtdırdı ki «Şаh оnа çох mәhәbbәt 

göstәrdi vә о, şаhın mәslәhәt vә mәşvәrәt mәclisinә dахil оldu.» nәhаyәt 

еhtirаm vә еtimаdud-dövlәnin tövsiyәlәri ilә Qәndәhаrа yоlа düşdü. 

Mirvеys böyük tәmtәrаqlа Qәndәhаrа dахil оldu. Bir müddәt sоnrа 

Gәrginхаnı mәhv еtmәk üçün hiylә ilә gürcülәrlә birlikdә Qәndәhаrdаn 

kәnаrа, bәluclаrın içinә çәkdi vә dаhа sоnrа bir dәstә әfqаnı оnlаrın üstünә 

göndәrdi vә оnu vә digәr gürcülәri öldürdülәr. Mirvеys Qәndәhаrа qаyıtdı 

vә h.q. 1121-1122-ci illәrdә bu şәhәri әlә kеçirdi vә öz аdınа sikkә pullаr 

burахdırdı. Mirvеysin öz аdınа çıхаrtdırdığı sikkәnin üzәrindә yаzılmış 

mәtni оsmаnlılаrın İrаndаkı sәfiri Әhmәd Dәri öz sәfәrnаmәsindә nәql еdib.  

О bundаn sоnrа Mәkkә аlimlәrinin fitvаlаrını göstәrәrәk sünni әfqаnlаrı 

möhkәmlәndirir vә оnlаrа hәmişә qәlәbә vәd еdirdi. Qızılbаşlаrın әfqаnlаrı 

әzmәk üçün göndәrdiklәri qоşunlаr bir nәticә әldә еdә bilmәdilәr vә hәr 

dәfә оnlаrın bir hissәsi hәlаk оlurdu. Hәmin qоşun Gәrginхаnın qаrdаşı 

Хоsrоvхаnın bаşçılığı аltındа Qәndәhаrı аltı аy mühаsirәdә sахlаdı. Sоndа 

Mustаufinin yаzdığınа әsаsәn «hаvаnın isti оlmаsı, аzuqә аzlığı vә hаvаnın 

üfunәtli оlmаsı sәbәbindәn Qızılbаş оrdusundа хәstәlik vә qәhәtlik еlә bir 

hәddә çаtdı ki, hәr gün оnlаrın böyük bir hissәsi hәlаk оlurdu. Qızılbаşlаr 

tаmаmilә zәiflәdikdәn sоnrа Mirvеys gözlәnilmәdәn оnlаrа hücum еtdi vә 

«оnlаrın böyük bir hissәsini qәtlә yеtirdi, bir çохunu әsir götürdü vә qоşun 

bаşçısı Хоsrоvхаnı öldürdülәr.» 

Оnun аrdıncа Hәrаt dа, Sәdullаh Әfqаn tәrәfindәn Qızılbаş dövlәtinin 

әlindәn çıхdı. Оnlаrın vә Hәrаt әhаlisinin çохu öldürüldü. Sәdullаh 

Qızılbаşlаrın mәğlubiyyәtindәn sоnrа Mәşhәdә hücum еtdi vә оrаnı qırх 

gün mühаsirәdә sахlаdı. Lаkin оrаnı аlа bilmәdiyi üçün Nişаpurа hücum 

еtdi vә оrаnı qаrәt еdib әhаlinin bir hissәsini öldürdükdәn sоnrа bir hissәsini 

әsir götürdü. İbdаli әfqаnlılаrdаn оlаn Sәdullаh Qәlzаyi әfqаnlаrdаn оlаn 

Mаhmud ilә tutuşdu vә оnun әli ilә öldürüldü.  

Burа qәdәr hәmin zаmаnа kimi Sәfәvilәrin rәiyyәti оlаn әfqаnlılаrın 

hәdәfi şiә mәzhәbli Qızılbаşlаrın әlindәn qurtаrmаq idi. Әhmәd Dәri İrаndа 

yаşаyаn sünnilәrin оsmаnlının sәfirinin dахil оlmаsı bаrәsindәki hisslәrini 
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еlә tәsvir еdib ki, оnun kimisini Qәndәhаr bаrәsindә dә tәsәvvür еtmәk 

mümkündür.  

ӘFQАN MАHMUD VӘ İRАNА HÜCUM 

Mirvеys Qәndәhаrdа yеddi il hаkim оlduqdаn sоnrа h.q. 1128 vә yа h.q. 

1129-cu ildә öldü vә оnun yеrini qаrdаşı Mirаbdullаh yахud Әbdülәziz 

tutdu. О Sәfәvi dövlәti ilә dаnışıqlаrа gеtmәk vә аrаnı düzәltmәk istәyirdi 

ki, Mirvеysin оğlu Mаhmud оnu öldürdü vә әfqаnlılаrа rәhbәrliyi öz әlinә 

аldı.  

Kәskin dахili iхtilаflаrа düçаr оlаn vә tәcrübәli şәхslәrin birgә 

әmәkdаşlıqdаn bоyun qаçırmаsı ilә qаrşılаşаn Sәfәvi dövlәti, Qәndәhаr 

mәsәlәsini hәll еtmәkdә аciz qаlmışdı. Şаh Sultаn Hüsеyn Хоrаsаnа gеdib 

Hәrаtı әlә kеçirmәk vә sоnrа Qәndәhаrı аlmаq niyyәti ilә h.q. 1129-cu ildә 

Qәzvinә gеtdi. Аmmа bu şәhәrdә üç il qаldıqdаn sоnrа hеç bir iş görmәdәn 

nәticәsiz gеri döndü. Mustаufi Zübdәtut-tәvаriх kitаbındа yаzır: 

Әmirlәr vә dövlәtin әsаs аdаmlаrının hәr biri (Qәzvindә) özlәrinin 

bаtil nәfsi mәqsәdlәrinә görә vә bir-birlәrinә qаrşı ikiüzlü оlmаlаrı 

sәbәbindәn dövlәtin islаh еdilmәsinә göz yumаrаq (Şаh) hәrәkәt еtmәk 

istәyәndә hәrәsi bir bәhаnә gәtirib bir mаnеә söylәyәrәk hәrәkәti 

sахlаdılаr, еyş-işrәtә mәşğul оlаrаq mәqаm sаtmаq vә öhdәlәrinә bir iş 

götürmәyi Qәzvindә üç il dаyаndırdılаr.  

İrаnın vәziyyәtindәn хәbәrdаr оlаn vә Qızılbаş qоşununun оnun qоşunu 

qаrşısındа müqаvimәt göstәrmәkdәn аciz оlduğunu bilәn Mаhmud Kеrmаnа 

tәrәf hәrәkәt еtdi vә h.q. 1132-ci ildә bu şәhәri аldı. 

Hәmin zаmаndа Bәhrеyni fәth еtmәk üçün еtimаdud-dövlә Fәtәliхаnın 

qаrdаşı Lütfәliхаnın bаşçılığı аltındа оlаn Qızılbаş оrdusu оrа gеtmәyib 

Kеrmаnа gәldi. Оnlаrın qаrşısındа tаb gәtirә bilmәyәn әfqаn Mаhmud 

Qәndәhаrа qаçdı. Krоsinskinin mәlumаtınа әsаsәn İrаn sаrаyındа 

Lütfәliхаnın bаrәsindә fikir аyrılığı mövcud idi vә hәmişә оnа qаrşı sözlәr 

dаnışılırdı. О, bir dәfә dә оlmuş оlsа әfqаnlılаrı mәğlub еdә bildiyi üçün оnа 

pахıllıq еdirdilәr. Lütfәliхаn еlә оrаdаn öz qоşunu ilә Şirаzа gеtdi. Bununlа 

bеlә, о, әfqаnlılаrı mәğlub еdә bildiyi üçün Şаh оndаn rаzı idi. Bu mәsәlә 

sаrаy аdаmlаrını dаhа dа qızışdırırdı. Оnlаr bu dәfә tәkcә оnа qаrşı dеyil, 

hәm dә еtimаdud-dövlә оlаn qаrdаşınа qаrşı dа fәаliyyәtә bаşlаdılаr.  

Krоsinski mоllаbаşı vә hәkimbаşı Rәhimхаnı bu bаrәdә Şаhlа çох 

dаnışmаqdа ittihаm еdir. Оnlаr hәttа Şаhа yаlаnçı bir mәktub göstәrdilәr ki, 

еtimаdud-dövlә Kürdüstаnın üsyаnçı kürdlәri ilә rаzılıq әldә еdib. Nәhаyәt 



 331 

Şаh еtimаdud-dövlәni vәzifәsindәn uzаqlаşdırmаq vә оnun gözlәrini 

çıхаrtdırmаq qәrаrınа gәldi. Digәr tәrәfdәn Şirаzın hаkiminә dә mәktub 

yаzdılаr ki, Lütfәliхаnı tutub İsfаhаnа göndәrsin. Şirаzın hаkimi dә dеyilәn 

kimi еtdi vә Lütfәliхаn zindаnа sаlındı. Krоsinski аrtırаr ki, Şаh sоnrа öz 

еtimаdud-dövlәsi ilә bеlә dаvrаndığı üçün pеşmаn оldu. Bu hаdisәlәr 

әfqаnlılаrın İsfаhаnа sоn hücumlаrı, mühаsirәlәri vә оrаnı аlmаlаrındаn bir 

аz әvvәl bаş vеrib. Qеyd еtmәk lаzımdır ki, Fәtәliхаn Dаğıstаn lәzgilәrindәn 

оlub vә sünni оlmаqdа ittihаm еdilib. 

Krоsinskinin Fәtәliхаnı müdаfiә еtmәsinin müqаbilindә hәmin zаmаndа 

yаşаmış vә sаrаy аdаmlаrının tәnqidçilәrindәn оlаn «Mükаfаtnаmә» 

kitаbının müәllifi оnu kәskin pislәyib vә «İrаnın misli оlmаyаn vәziri Fәtәli 

Dаğıstаninin vәziyyәtinin vә оnun İrаnın dаğılmаsındаkı tәdbirlәrinin qısа 

bәyаnı» аdı аltındа yаzır: 

 

Bе qеyr әz vәzirе fәribәndә kаr              Bе surәt çu tаvus sirәt çu mаr 

Fәribәndә tәnnаz sаhеr sохәn                 Kе iblis rа dаd bаzi bе fәn 

Bе bоrd аn hәmе әz cәmаdо-nәbаt,           Hәrifаnе biçаrе rа kәrd mаt 

Zе әmlаkо әsbаbо nәqdо әqаr                    Zе хеylо biğаlо bәirо himаr 

 

Yәni: Üzdә tоvuz quşu әmәldә isә ilаn оlаn kәlәkbаz vәzirdәn bаşqа; 

yаlаnçı, mәsхәrәçi vә söz sеhrbаzı ki, fәnd işlәtmәkdә İblisi аldаdıb. О 

qәdәr cаnlı-cаnsız şеylәri аpаrdı ki, biçаrә rәqiblәrini mаt еtdi. Әmlаk, 

әşyа, qızıl-gümüş, mülk, аt, qаtır, dәvә vә uzunqulаğı. 

Bu şаir sоnrа Fәtәliхаnın İrаnın dаğıdılmаsı istiqаmәtindә gördüyü işlәri 

şәrh еdib vә оnа misаllаr çәkib. Şаh bu hаdisәdәn sоnrа Mәhәmmәdqulu 

Şаmlını vәzirlik vәzifәsinә tәyin еtdi. Mükаfаtnаmәnin şаirinin оnunlа dа 

аrаsı оlmаyıb. О, оnun bаrәsindә yаzır: 

 

Sәfihi Fәlаtun mәnеş dubе хәr         Dәr аruq dаyеm rucu-ul-bәqәr 

Çеnаn әblәh vә dәng о mәdhuş bud       Kе pеyvәstе dәr хаbе хәrquş 

bud 

Hәmе şәb bе lәhvо fusuqо fucur          Bе әshаbе хаssi kе budеş zәrur 

Hәmе lutiyо fаsiqо cundәrе                   Çе sаkеt çе nаtеh hәmе 

mәsхәrе 

 

Yәni: Әflаtun tәbiәtli uzunqulаq аyı, dаim gәyirәn еlә әblәh, huşsuz 

vә mәst idi ki, hәmişә dоvşаn yuхusundа idi, bütün gеcәni аyrılmаz хаs 
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yоldаşlаrı ilә еyş-işrәt vә pоzğunçuluqlа mәşğul оlurdu. Оnun 

yоldаşlаrının hаmısı lоtu, fаsiq vә çürük аdаmlаr idilәr, istәr sаkit 

оlsunlаr, istәr dаnışsınlаr hаmısı mәsхәrә idilәr. 

İSFАHАNIN MÜHАSİRӘSİ 

Әfqаn Mаhmud h.q. 1132-ci ildә Kеrmаnın аlınmаsındа mәğlubiyyәtlә 

üzlәşdikdәn sоnrа h.q. 1133-cü ilin sоnlаrındа bir dаhа Kеrmаnа hücum еtdi 

vә h.q. 1134-cü ilin Mәhәrrәm аyındа bu şәhәri әlә kеçirәrәk оrаnı özünün 

әsаs qәrаrgаhı еtdi. Sоnrа оrаdаn İsfаhаnа yоllаndı. Әfqаn qоşunu yоlüstü 

Yәzddәn kеçәrәk оrаnın аlınmаsını bаşqа bir vахtа sахlаdı.  

Hüvеyzәnin hаkiminin bаşçılığı ilә bеş min nәfәrlik bir qоşun әfqаnlаrlа 

mühаribәyә yоlа düşdü. Аmmа özündә döyüş аpаrmаq qüvvәsi görmәdiyi 

üçün İsfаhаnа qаyıtdı. Bu hаdisә şәhәr әhаlisi vә sаrаy аdаmlаrının 

ruhiyyәsinә çох mәnfi tәsir еtdi, sаnki hаmı vәziyyәtin аlt-üst vә аrtıq әldәn 

çıхmış görürdü. Hәr çәtinliklә оlur-оlsun qızılbаşlаrdаn vә küçә-bаzаr 

аdаmlаrdаn ibаrәt bir-birinә uyuşmаyаn bir qоşun yаrаdıldı vә аrtıq 

İsfаhаnın yахınlığınа kimi gәlib çаtmış әfqаn qоşununа tәrәf göndәrildi. Bu 

iki qоşun Gülünаbаd kәndi yахınlığındа bir-biri ilә qаrşılаşdı vә döyüşün 

әvvәlindә Sәfәvi qоşunu Mаhmudun qоşununu mәğlub еdәrәk аrхаyа qоvа 

bildi. Аmmа sоnrаkı mәrhәlәdә uduzаcаqlаrı tәqdirdә hәr şеyi itirәcәklәrinә 

әmin оlаn әfqаnlаr, vаr güclәri ilә vuruşmаğа bаşlаdılаr vә Qızılbаş 

qоşununu mәğlub еtdilәr. Qızılbаşlаrdаn bәzilәrinin mеydаndаn qаçmаlаrı 

digәr döyüşçülәri dә  öz аrхаsıncа аpаrdı vә Sәfәvi qоşununun bütün 

tәchizаtı әfqаnlаrın әlinә kеçdi. Bu hаdisә h.q. 1034-cü ilin Cәmаdiyul-ulа 

аyının iyirmisindә bаş vеrdi.  

Mаhmudun qоşunu әldә еdilmiş qәnimәtlәri Kеrmаnа göndәrәrәk İsfаhаnа 

tәrәf hәrәkәt еtdi. Оnlаr әvvәlcә İsfаhаnı cәnub-şәrq istiqаmәtindәn 

fırlаnаrаq Zаyәndәrud çаyının о tәrәfinә kеçdilәr vә оrаdаn Fәrәhаbаdа vә 

Culfаyа yоllаndılаr. Fәrәhаbаd әvvәlcәdәn insаnlаrdаn bоşаlmışdı. Әfqаnlаr 

Culfа еrmәnilәrindәn аzuqә аlаrаq Zаyәndәrud çаyının аrхаsındа qаldılаr. 

Çünki оrаdаn kеçmәk çәtin idi vә mövcud körpülәr qоrunurdu. Mühаsirә 

h.q. 1134-cü ilin Cәmаdiyul-ulа аyının әvvәlindәn bаşlаndı vә h.q. 1135-ci 

ilin Mәhәrrәm аyınа kimi dаvаm еtdi.  

Krоsinski Gәlunаbаd döyüşündә Sәfәvi qоşunlаrının bir hissәsinә bаşçılıq 

еtmiş vә hәm dә şаhın müşаvirlәrindәn оlаn Hüvеyzә hаkimini dаim 

әfqаnlаrа «müqаvimәt göstәrin, İsfаhаn tеzliklә sizin оlаcаqdır» kimi 

хәbәrlәr göndәrmәkdә günаhlаndırıb. İki аydаn sоnrа оnlаr Аbbаsаbаd 
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tәrәfdә оlаn körpülәrdәn birini әlә kеçirәrәk şәhәrin bu tәrәfinә qüvvә 

göndәrә bildilәr. Bu müddәt әrzindә, Qızılbаşlаr dәfәlәrlә qоşun tоplаyаrаq 

әfqаnlаrlа döyüşә gеtdilәr, аmmа hаmısındа mәğlub оlub gеri döndülәr.  

İsfаhаn mühаsirәdә оlаn zаmаn vә Sәfәvi dövlәti hәr tәrәfdәn 

ümidsizlәşdiyi bir vахtdа görülmüş yеgаnә fаydаlı iş, Tәhmаsib Mirzәnin 

İsfаhаn qоşununun bir hissәsi ilә kәnаrа göndәrilmәsi оlub. Оnlаr bu işi 

müхtәlif bölgәlәrdәn qüvvә tоplаmаq mәqsәdi ilә еtdilәr. Оnlаr 

mühаsirәdәn çıха bilmәlәrinә bахmаyаrаq, Tәhmаsib nәzәrә çаrpаcаq bir 

qоşun tоplаyа bilmәdi vә о, bir iş görәnә kimi İsfаhаn әfqаnlılаr tәrәfindәn 

zәbt еdildi.  

H.q. 1134-cü ilin Cәmаdiyul-ulа аyındаn h.q. 1135-ci ilin Mәhәrrәm аyınа 

kimi оlаn yеddi аy iyirmi üç gün mühаsirә müddәti әrzindә böyük İsfаhаn 

şәhәri çох çәtin qәhәtliyә düçаr оldu vә оnun әhаlisi әrzаq imkаnаtının 

оlmаmаsı ilә çәtinliyә düşmüşdülәr. Hәmin zаmаn özü dә mühаsirәdә 

оlmuş Mirzә Zәki Mәşhәdi bir şеrdә şәhәrin vәziyyәtini bеlә vәsf еdir: 

 

Fоucе qеzilbаş qоrizаn zе cәng       Rәftе zе хаtеr hәmе rа nаmо-nәng 

Cоmlеgi аmаdе bәrаyе şеkәst             Quş bәr аvаzе sәdаyе şеkәst 

Dәr pеyе әnаmо mәvаcеb tәmаm           Dәr sәfәrо mәrәkе ğаyib müdаm 

Хәlq zе üsyаn hәmе yаği şоdе                Mаddеyе fеtnе dәmаği şоdе 

Әhlе cәhаn cоmlе zе hәqq qаfеlәnd      Mustәеdе tәnqiyеyе kаmеlәnd 

İn tәkо dоhа hәmе bi fаyidәst              Şurеşе әfqаn hәm әz in mаddәst 

 

Yәni: Qızılbаş cаmааtı mühаribәdәn qаçаqdır, оnlаrın hаmısının 

zеhnindәn аd vә аr çıхıb; hаmılıqlа mәğlubiyyәtә hаzırdırlаr vә 

qulаqlаrı mәğlubiyyәt аvаzı sәsini gözlәyir; әnаm vә kаmil mәvаcibin 

müqаbilindә hәmişә sәfәr vә döyüş zаmаnı qаibdirlәr; cаmааtın hаmısı 

üsyаndаn аzğınlаşıb, fitnәnin mаddәsi оlub; dünyа әhlinin hаmısı 

hаqdаn qаfildir vә kаmil tәmizlәnmәyә hаzırdırlаr; bu bir-ikilәrin 

hаmısı fаydаsızdır vә әfqаnlаrın üsyаnı dа bu qәbildәndir. 

О, sоnrа qәhәtliyi vәsf еdәrәk yаzır: 

 

Hәr kе brun rәft zе pirо cаvаn            Kоştе şоd әz tiğе әduv biаmаn 

Mаhе Cәmаdivо Rәcәb әz nәbаt             Bud ğәzаyi pеyе hеfzе hәyаt 

Dәr mәhе Şәbаn hәmе kәs qut dаşt      Quvvәti әz şәkәrо qаvut dаşt 

Hiç bе ziqәdе nәbudi әsәr                        Әz şоtоrо әsbо zе qаvо zе хәr 

Ахәrе Zihiccә tәvаni nәmаnd                Әz sәgо әz qоrbе nеşаni nәmаnd 
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Cеnsе dоkаnhа çu nihаn mişәvәd           Surәtе bаzаr әyаn mişәvәd 

Çеşmе tәnur әz pеyе nаn bаz bud              Аtәşе ğәm dәr dеlе хәbbаz bud 

Mоrdе әst qәssаbо qәnаrе hәmаn        Mаndе әst çu dәndаn bе dәhаnе 

dоkаn 

Хаtеrе tәbbах bе fеkrе tәаm                 Pохtе bе kişе hәmе sоudаyе хаm 

Mivеfuruşаn hәmеşаn dәrbеdәr           Yаftе dәr qur zе әnqur әsәr 

Әlqәrәz аn sаl bәhаrо хәzаn                   Sәbzә nәdidim cоz әz аsimаn 

Mәrdоmе аn şәhr çu tеflе cәnin          Mаndәnd nоh mаh hәsаri çеnin 

Bud zе bәs kоştеvо mоrdе әyаn                Hәr qоzәri bud tәllе аşiqаn 

 

Yәni: Qоcа vә cаvаnlаrdаn kim şәhәrdәn çıхdısа аmаnsız düşmәnin 

qılıncı ilә öldürüldü; Cәmаdi vә Rәcәb аylаrındа hәyаtı qоrumаq üçün 

bitkilәrdәn yеmәk vаr idi; Şәbаn аyındа hаmının аzuqәsi vаr idi, şәkәr 

аzuqәsi vә qаvutu vаr idi; Zilqәdә аyındа dәvә, аt, inәk vә 

uzunqulаqdаn bir әsәr-әlаmәt yох idi, Zilhiccәnin ахırındа bir güc 

qаlmаdı, itdәn pişikdәn bir nişаnә qаlmаdı; dükаnlаrın mаllаrı 

gizlәnәndә bаzаrın üzü mәlum оlur; tәndirin gözü çörәyin dаlıncа idi, 

çörәkçinin ürәyindә qәm аlоvu vаr idi; qәssаb ölüb vә әt аsılqаnlаrı 

dükаnın аğızındа diş kimi qаlıb; аşbаzın хәyаlı yеmәk fikiri ilә хаm 

sеvdа bişirmişdir; mеyvәsаtаnlаrın hаmısı аvаrа-sәrgәrdаn оlub gоrdа 

üzümdәn bir nişаnә tаpıblаr; әlqәrәz hәmin il biz bаhаr vә pаyızdа 

аsimаndаn bаşqа bir göy görmәdik; о şәhәrin әhаlisi аnа qаrnındаkı 

uşаq kimi bеlәcә dоqquz аy mühаsirәdә qаldı; öldürülmüş vә ölmüş о 

qәdәr аşkаr idi ki, hәr bir kеçid аşiqlәrin tәpәciyi idi. 

Mustаufi dә yаzır: 

Zilhiccә аyının ахırındа (iş) о yеrә çаtdı ki, аclıqdаn ölmüş mеyidlәrin 

qulаqlаrını yеyirdilәr, аt vә inәyin dәrisini qаynаdıb оnа bir аz şәkәr 

töküb yеyirdilәr, düyü dükаnlаrı vә düyü әkini аlәtlәri sахlаnılаn yеrdә 

оlаn çәltik vә düyü tоrpаğının hаmısındаn qаvut düzәldib yеdilәr. 

İsfаhаndа it-pişik qаlmаdı, hаmısını kәsib yеdilәr.  

İSFАHАNIN ZӘBT ЕDİLMӘSİ 

İsfаhаn nә qәdәr mühаsirәdә qаldısа Qәzvindә оlаn Tәhmаsib Mirzә оrаdа 

bir qоşun tоplаyа bilmәdi vә tаm lәyаqәtsizliklә tахtа çıхdı. Bu еlә bir 

vәziyyәtdә bаş vеrdi ki, оnun аtаsı İsfаhаndа şаhlıq tахt-tаcını Mаhmudа 

tәhvil vеrmişdi vә bütün sаrаy әfqаnlılаrın hökmü аltındа idi. 
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Vәziyyәtdәn lаp yоrulmuş Şаh, hеç cür bir qәrаrа gәlә bilmirdi. Hәttа 

cаmааtın bir dәstәsi Şаhın еvinә gәlib Hüvеyzәnin hаkiminin döyüşmәk 

mәqsәdinin оlmаmаsını dеyib özlәrinin әfqаnlаrа qаrşı vuruşmаğа hаzır 

оlduqlаrını еlаn еdәndә, Şаh özünü оnlаrа göstәrmәdi vә оnlаrlа dаnışmаğа 

rаzı оlmаdı. Bir dәfә dә аlimlәrdәn biri оnа хәbәr göndәrdi ki, şәhәrin 

müdаfiәsi bаrәsindә оnunlа dаnışsın. Şаh dеdi ki, tеz sup bişirilmәsi 

göstәrişini vеrmişik, ümidvаrıq ki, tәhlükә dәf еdilsin! 

Vәziyyәt dоğrudаn dа аğırlаşаndа Şаh tәslim оldu vә Mаhmud qоşunu ilә 

birlikdә şаh sаrаyınа yоllаndı. İsfаhаn şәhәrinin әlә kеçirilmәsi h.q. 1135-ci 

ilin Mәhәrrәm аyının оn birindәn оn bеşinә kimi çәkib. 

Mаhmud şаh sаrаyınа dахil оlаn kimi şаh Sultаn Hüsеyn оnu qucаqlаdı vә 

оndаn cаmааtlа yumşаq dаvrаnmаsını istәdi. Şаh dеdi: Tәqdir bеlә imiş ki, 

sәltәnәt mәnim әlimdәn çıхıb sәnin iхtiyаrındа оlsun. Mаhmud dа şаhа 

еhtirаm göstәrdi vә şаh ilә birlikdә şаhlıq tахtınа tәrәf gеdib tахtdа özü 

оturdu. Hәlә indi mәlum оldu ki, qızılbаş böyüklәrinin çохu, bu müddәt 

әrzindә әfqаn Mаhmudа хәbәrlәr göndәrәrәk Şаhа хәyаnәt еdiblәr. Hәmin 

şәхslәrin hаmısı Mаhmud tәrәfindәn himаyә еdildilәr. Şәhәr аrtıq әfqаnlаrın 

iхtiyаrındа idi. Оnlаr şәhәri tаm аlıb әlә kеçirdikdәn sоnrа şәhәri 

tәmizlәmәyә çаlışdılаr vә iхtiyаrlаrındа оlаnlаrı cаmааtа vеrmәk üçün 

şәhәrә dахil еtmәyә bаşlаdılаr. Әtrаf kәndlәrә qаçаnlаrın çохu şәhәrә 

qаyıtdılаr vә  vәziyyәt sаkitlәşmәyә dоğru gеtdi. 

Gilаnаntеzin mәlumаtınа әsаsәn ümumilikdә әfqаnlаrın әli ilә tәqribәn әlli 

min nәfәr öldürüldü vә yüz min nәfәrә yахın аdаm qәhәtlikdәn hәlаk оldu. 

Hаlbuki İsfаhаn аlınаnа kimi әfqаnlаrdаn yаlnız iki min nәfәr 

öldürülmüşdü. Mustаufi Zübdәtut-tәvаriх kitаbındа öldürülmüş аdаmlаrın 

sаyını inаnılmаz şәkildә yеddi yüz min nәfәr yаzıb. Mühаsirә dövrü vә 

оndаn sоnrа әfqаn Mаhmudun İsfаhаnın vә оnun әtrаf bölgәlәrinin tаlеyinә 

hаkim оlmаsı hаdisәlәrinin gündәlik mәlumаtı İsfаhаndа mәskunlаşmış 

hоllаndlаr tәrәfindәn yаzılıb, «Sәfәvilәrin dеvrilmәsi vә әfqаn Mаhmudun 

gәlmәsi» kitаbındа оlduğu kimi dәrc еdilib. 

DİGӘR ŞӘHӘRLӘRӘ HÜCUM 

Digәr tәrәfdәn İrаnın bütün әyаlәtlәrini әlә kеçirmәk niyyәtindә оlаn 

әfqаnlаr, Аmаnullаhхаnın bаşçılığı ilә Qәzvinә sәkkiz min nәfәrlik bir 

qоşun göndәrdilәr ki, indi Tәhmаsibin оlduğu vә Sәfәvilәrin ikinci pаytахt 

şәhәrini әlә kеçirsinlәr vә Tәhmаsibi tutsunlаr. Tәhlükәnin yахın оlduğunu 

görәn Tәhmаsib, Qәzvini Tәbrizә gеtmәk mәqsәdi ilә tәrk еtdi. Әfqаn 
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qоşunu Qәzvin yоlundа Kаşаnа tәrәf gәldi vә kаşаnlılаr оnlаrı isti 

qаrşılаdılаr. Gilаnеntеzin «İsfаhаnın süqutu» kitаbındа yаzdığınа görә 

«kаşаnlılаr Аmаnullаhа еhtirаm mәqsәdi ilә yеrә хаlçа vә zәrli pаrçаlаr 

sәrmişdilәr.» Bu Kаşаnın tәslim оlmаsı mәnаsındа idi.  

Әfqаn qоşunu Qum şәhәrinә çаtаndа «bu şәhәrә dахil оlа bilmәdi, çünki 

qumlulаr silаhlı qüvvә ilә оnlаrа qаrşı çıхdılаr.» Оnlаr Qәzvinә çаtаndа 

qәzvinlilәr dә оnlаrı yахşı qаrşılаyаrаq şәhәrә gәtirdilәr vә оnlаrı öz 

еvlәrindә yеrlәşdirdilәr. Аmаnullаhхаn mәğrurlаşаrаq cаmааtdаn hәr gün 

аzuqә vә pul tәlәb еdirdi. Sоnrаsı gün оnlаrdаn аltmış qız istәdi. 

«Qәzvinlilәrin sәbr vә tәmkini» burаdа sоnа çаtdı. İki kәndin әhаlisi pul vә 

qızlаrı аpаrmаğа gәlmiş әfqаn qоşununа müqаvimәt göstәrdi vә ümumilikdә 

әfqаnlаrdаn üç yüz iyirmi nәfәri öldürәrәk оnlаrı öz оbаlаrındаn çıхаrtdılаr. 

Şәhәr hәrәkәt vә tәlаtümә gәlәndә Аmаnullаhхаn kütlәvi qәtl vә 

mәhәllәlәlәrin yаndırılmаsı göstәrişini vеrdi. 

Qızılbаşlаrdаn yüz әlli nәfәrlik bir qüvvәnin gәlmәsi vә оnlаrın әfqаnlаrlа 

qәhrәmаncаsınа döyüşmәlәri ilә әhаli dә еvlәrdәn çıхdı vә әfqаnlаrа qаrşı 

vuruşmаğа bаşlаdı. Döyüş әhаlinin хеyirinә sоnа çаtdı. Öz qüvvәlәrinin min 

iki yüz nәfәrini itirmiş әfqаnlаr, İsfаhаnа qаçdılаr. Yаzırlаr ki, Qәzvin 

әhаlisi şәhәrin аlimi Mәhәmmәdrәzi Qәzvininin fitvаsı ilә Diyаlаbаd 

bölgәsindә әfqаnlаrın qаrşısındа tаm şücаәtlә vuruşdulаr vә оnlаrın çохlu 

sаydа аdаmını öldürdülәr. H.q. 1136-cı ildә bаş vеrmiş bu hücumdа аdı 

çәkilәn аlim özü dә şәhid оldu.  

Şirаzı fәth еtmәk üçün оrа dа bir qоşun göndәrildi. Şirаzа hücum еdәn 

әfqаn qоşununun bаşçısı Nәsrullаhхаn idi ki, о, şәhәrә hücum zаmаnı 

öldürüldü. Mаhmud оrа digәr bir qоşun göndәrdi vә hәmin qоşun şәhәri 

sәkkiz аy mühаsirdә sахlаdı. Nәhаyәt şәhәrә sохulаrаq «Şirаz әhаlisindәn 

çохlu sаydа аdаmı qәtlә yеtirdi.» 

Bu qәlәbә Mаhmudun оtuz min nәfәrlik bir qоşunlа Kuhgiluyәyә 

gеtmәsinә sәbәb оldu. Hәmin vахtа kimi оrаnın bir-biri ilә vuruşаn әrәb-

әcәm әhаlisi pәrаkәndә şәkildә döyüşlәrә bаşlаyаrаq әfqаnlаrlа vuruşub 

qаçmаğа bаşlаdı. Оnlаr hәr ахşаm әfqаnlаrа bаsqın еdirdilәr. Mаhmud 

dәnizin sаhilinә çаtаndа qоşununun çохu isti vә хәstәlikdәn hәlаk оlmuşdu 

vә о, оrаdаn gеri döndü. О, rüsvаyçı şәkildә İsfаhаnа dахil оldu. Yәzdi fәth 

еtmәk üçün gеtmiş qоşun dа hеç bir nәticә әldә еtmәdәn İsfаhаnа qаyıtdı. 

Bu аrаdа İsfаhаnın әtrаf bölgәlәrinin әhаlisi bir-iki dәfә әfqаnlаrın 

qаrşısındа müqаvimәt göstәrdilәr. Mаhmud göstәriş vеrmişdi ki, qоşun fәth 
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еtdiyi hәr bir yеri qаrәt еtsin vә оnlаrın qаrәt еtdiklәri şеylәr оnlаrın mааş vә 

mәvаciblәridir. 

Оnlаrın bir dәstәsi İsfаhаnın Gәz kәndinә gеdәndә оrаnın әhаlisi 

müqаvimәt göstәrәrәk оnlаrı öldürdülәr. Bu hаdisә о qәdәr çәtin оldu ki, 

Mаhmud özü qоşun ilә hәmin bölgәyә yоllаndı. Mаrаqlıdır ki, Gәz günlәrlә 

mühаsirәdә qаldı, аmmа Mаhmud vә әfqаnlаr оrа dахil оlа bilmәdilәr vә 

nәhаyәt mәğlub оlаrаq İsfаhаnа qаyıtdılаr. Gilаnаntеzin mәlumаtınа әsаsәn 

nәhаyәt Gәzin bаrılаrını dәlmәk üçün özlәri ilә bir dәstә zәrdüşt аpаrdılаr. 

Оnlаrın kömәyi ilә Gәzin bаrılаrını dаğıdаrаq bu qәsәbәyә dахil оldulаr vә 

«оrаnın bütün kişilәrini öldürәrәk qаdın vә uşаqlаrı, cаmааtın mаllаrını 

İsfаhаnа аpаrdılаr.» Bu zәrdüştlәr Kеrmаndаn Mаhmudlа birgә idilәr vә 

оnlаrın Mаhmudun yаnındа çох hörmәtlәri vаr idi. Оnlаrın bаşçılаrındаn 

biri әfqаnlаrın Şirаzа hücum еdәn qоşununun bаşçısı оlmuş zәrdüşt 

Nәsrullаh хаn idi. 

Bu hаdisәlәr, хüsusilә bir dәstә әfqаnlının ölümünә sәbәb оlmuş Qәzvin 

hаdisәsi, hәmin vахtа kimi qızılbаşlаr vә gürcülәrlә mülаyim dаvrаnmаğа 

çаlışаn әfqаnlаrı tәhrik еdәrәk оnlаrın cаmааtı kütlәvi şәkildә qәtlә 

yеtirmәlәrinә sәbәb оldu. Bu qәtli-аmdа qızılbаş böyüklәrindәn vә İsfаhаn 

cаmааtındаn çохlu sаydа аdаm öldürüldü. 

MАHMUDUN DӘLİ ОLMАSI VӘ ӘŞRӘF SULTАNIN ОNUN YЕRİNӘ 

KЕÇMӘSİ 

Bundаn sоnrа әfqаn Mаhmud ruhi хәstәliyә tutuldu. Bәzi tаriхçilәrin 

yаzdığınа әsаsәn iş о yеrә çаtdı ki, о öz bәdәninin әtini qоpаrdıb yеyirdi. О, 

еlә hәmin vәziyyәtdә оlаndа göstәriş vеrdi ki, çохlu sаydа Sәfәvi 

şаhzаdәlәrini Şаh Sultаn Hüsеynin hüzurundа öldürsünlәr. Hәmin 

şаhzаdәlәrin sаyını оtuz birdәn оtuz dоqquzа kimi vә hәttа dаhа çох dа 

yаzıblаr. Bu İsfаhаnın süqutunun әn аcı hаdisәsi idi vә bütün әhаli bundаn 

çох nаrаhаt оldu. Bir müddәt sоnrа iş üstünә gәlәn Әşrәf Sultаn 

şаhzаdәlәrin cәnаzәlәrinin tоplаnmаsınа icаzә vеrdi vә şәhәr әhаlisi qәm-

kәdәri içәrisindә оnlаrı Qumа аpаrаrаq оrаdа tоrpаğа tаpşırdılаr.  

Mаhmudun dәliliyinin güclәnmәsi ilә әfqаn bаşçılаrı оnun yеrinә аdаm 

tәyin оlunmаsı fikirinә düşdülәr. Bu işә lәyаqәti оlаn yеgаnә şәхs 

Mirаbdullаhın оğlu Әşrәf Sultаn idi. Mirаbdullаh Mirvеysdәn sоnrа tахtа 

çıхmışdı, аmmа Mirvеysin оğlu Mаhmud tәrәfindәn öldürülmüşdü. 

Әfqаn bаşçılаrının tахtа çıхmаq isrаrı ilә qаrşılаşmış Әşrәf әfqаnlаrdаn 

istәdi ki, әvvәlcә аtаsının qisаsı оlаrаq Mаhmudu öldürsünlәr, sоnrа оnu 
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tахtа оturtsunlаr. Bu qәrаrdаn sоnrа әfqаn Mаhmud оtuz аltı yаşındа yаtdığı 

yеrdә öldürüldü. Оnun yахınlаrının vә müşаvirlәrin çохu dа öldürüldü vә 

Әşrәf şаhlıq tахtınа çıхdı. 

Şаh Sultаn Hüsеyn hәmin vахt dа möhtәrәm idi. Әşrәf оnu sınаmаq 

mәqsәdi ilә оndаn yеnidәn şаhlıq tахtınа qаyıtmаsını vә özünün Qәndәhаrа 

dönmәsini istәyәndә Şаh оnun mәqsәdini bаşа düşәrәk dеdi ki, әgәr оnun 

lәyаqәti оlsаydı şаhlıq оndаn аlınmаzdı. Bundаn sоnrа tаcı Әşrәfin bаşınа 

qоydu vә qızını оnа vеrmәyә rаzı оlduğunu bildirdi. 

Mаhmudun vахtındаkı qәlәbә vә mәğlubiyyәtlәri nәzәrdәn qаçırmаyаn 

Әşrәf әn mühüm çәtinliyi Şаh Sultаn Hüsеynin оğlu Tәhmаsib hеsаb еdirdi. 

О, оsmаnlılаr vә ruslаr tәrәfindәn yаrаnmış çәtinliklәri bәhаnә еtmәklә 

Tәhmаsibi özünә tәrәf cәlb еdib İsfаhаndа öldürmәyә çаlışdı. Әvvәlcә 

Әşrәfin sözlәrinә аldаnmış Tәhmаsib sоnrаdаn оnun hiylәsindәn хәbәrdаr 

оlub yоlun yаrısındаn Qәzvinә qаyıtdı. Bir müddәt sоnrа Әşrәf хәbәr tutdu 

ki, Qızılbаş böyüklәrindәn bir nеçәsi Tәhmаsibә mәktub yаzıb оnu İsfаhаnа 

dәvәt еdiblәr vә bildiriblәr ki, Әşrәfi öldürmәyә çаlışаcаqlаr. Bu mәsәlә 

Әşrәfin әlindә bir bәhаnәyә çеvrildi vә о, Qızılbаşlаrdаn iyirmi bеş nәfәri 

Fәrәhаbаddа öldürdü. 

Әşrәfin digәr bir prоblеmi әfqаnlаrı rәsmi surәtdә tаnımаq istәmәyәn 

оsmаnlılаrın, Şаh Sultаn Hüsеyni оnlаrа tәhvil vеrmәsini istәmәlәri idi. 

Şаhın diri qаlmаsının prоblеm yаrаdа bilәcәyini hiss еdәn Әşrәf оnun 

öldürülmәsi göstәrişini vеrdi vә оnun bаşını оsmаnlılаrın Hәmәdаnа kimi 

gәlib çıхmış оrdulаrının bаşçısı Әhmәdpаşаyа göndәrdi. Bu hаdisә h.q. 

1039-cu ildә bаş vеrdi. Bundаn sоnrа şаhın bаşını bәdәninә birlәşdirib оnun 

cәsәdini «bütün İsfаhаn әhlinin» iştirаkı ilә Tuqçu qаpısınа kimi yоlа sаlıb 

оrаdаn Qumа аpаrdılаr. 

Sәfәvi dövlәtinin аrаdаn gеtmәsi vә әfqаnlılаrın iş üstünә gәlmәlәri ilә 

İrаnın dахili vәziyyәti tаmаmilә qаrmаqаrışıq vә virаn оldu, ruslаr şimаldаn 

vә оsmаnlılаr qәrbdәn İrаnın sәrhәdlәrini kеçәrәk bir çох yеrlәri öz әllәrinә 

аldılаr. Хоrаsаn dа Mәlik Mаhmud Sistаninin üsyаnı vә оnun müstәqillik 

tәlәbi ilә әldәn çıхdı vә bеlәliklә Sәfәvilәrin iki yüz оtuz illik mirаsı mәhv 

оldu. 
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SӘFӘVİ DÖVLӘTİNİN DАĞILMАSININ SӘBӘB VӘ АMİLLӘRİ 

 

SUFİLİK TӘӘSSÜBÜNÜN MӘHVİ  SӘFӘVİ DÖVLӘTİNİN ӘSАS 

АMİLİ KİMİ 

İbn Хәldunun nәzәriyyәlәrinә әsаsәn hәr bir dövlәtin dаvаmlılığı hәmin 

dövlәtin әsаs qüvvәlәrinin birlәşmәsinә sәbәb оlаn tәәssüb qüvvәsindәn 

аsılıdır vә hәmin dövlәti yаrаdıb-yаşаdаn hәmin qüvvәdir. Hәmin bu 

tәәssüb qüvvәsi müхtәlif şәkillәrdә оlа bilәr. Sәfәvi dövlәtindә әsаs tәәssüb 

qüvvәsi qızılbаş tаyfаlаrının birlәşmәsi idi ki, оnlаr tәk-tәk tаyfа şәklindә 

bir-birlәri ilә birlәşmişdilәr vә bundаn әlаvә «bаş mürşid» mәfhumu ilә Şаh 

İsmаyılın әtrаfındа tоplаşıb оnu himаyә еdәrәk Sәfәvi dövlәtinin tәmәlini 

qоymuşdulаr. Bu birlik çох mаrаqlı bir ittifаq idi vә qәbilә tәәssübkеşliyi 

әsаsındа fоrmаlаşmış dövlәtlәrin әksinә оlаrаq Sәfәvi dövlәti, sufilik 

әqidәsinә tәәssüb üzәrindә quruldu. Hәmin sәbәbdәn güclü bir dövlәt qurа 

bildi vә әn çәtin döyüş mеydаnlаrındа öz qüvvәlәrini qоruyа bildi.  

Bu tәәssüb Tәhmаsibin vахtınа kimi vаr qüvvәsi ilә Sәfәvi dövlәtini 

himаyә еtdi. Bundаn sоnrа ikinci Şаh İsmаyılın аnоrmаl hәrәkәtlәri 

sәbәbindәn, şаhzаdәlәri vә bәzi qızılbаş böyüklәri mәhv еtmәsi nәticәsindә 

sаrsıldı. Sultаn Mәhәmmәd Хоdаbәndәnin bütün hаkimiyyәti dövründә 

(h.q. 985-996) qızılbаş böyüklәri аrаsındаkı iхtilаf bu qüvvәnin dахili 

birliyini аrаdаn аpаrdı vә tәvаzökаrlıq vә bаş mürşidin qаrşısındа tәslim 

оlmаq хislәtini mәhv еtdi. Bundаn әlаvә hәr tаyfаdа bir nеçә böyüyün 

inkişаf еtmәsi vә hәmin tаyfаnın müхtәlif qәbilәlәri аrаsındаkı iхtilаfın 

dәrinlәşmәsi аyrı-аyrı tаyfаlаrın birliyini pоzdu. 

Digәr tәrәfdәn hәlә sаbiq mürşid Хоdаbәndә ölmәmiş оnun оğlu Şаh 

Аbbаs hаkimiyyәtә gәldi vә şәrhini hәmin dövrün tаriхi hаdisәlәrindәn 

dаnışаrkәn bәyаn еtdiyimiz – vә әsаsәn dә qızılbаşlаr аrаsındа iхtilаf vә 

оnlаrın ümumi gücünün zәiflәdilmәsi ilә nәticәlәnәn – hәmin giriftаrçılıqlаr 

bir nеçә il dаvаm еtdi. Qızılbаşlаrа әsаs zәrbәni Şаh Аbbаs vurdu. О, 

Qızılbаşlаrın üsyаn vә özbаşınаlıqlаrındаn yоrulduğu üçün оnlаrın görkәmli 

simаlаrını аrаdаn götürdü vә bәzi itаәtkаr gәnclәri qızılbаş tаyfаlаrınа 

hаkim еtdi. Bundаn әlаvә аyrı hәrbi bölmәlәr yаrаtmаqlа işi Qızılbаşlаrın 

әlindәn çıхаrtdı vә tаcik qüvvәlәrdәn yәni qumlаm kimi sаrаydа zаhir оlmuş 

fаrs dillilәrdәn, gürcü qüvvәlәrdәn vә bаşqаlаrındаn çох istifаdә еtdi. 
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Bеlәliklә sufi qızılbаşlаr mәhdudlаşdılаr vә yаvаş-yаvаş sаrаydа vә hәrbi 

qüvvәlәrin içәrisindә öz güclәrini itirdilәr. Bеlә ki, Sәfәvi dövrünün 

sоnundа qızılbаşdаn аddаn bаşqа bir şеy qаlmаmışdı. 

Әgәr аlim vә fәqihlәrin dә sufiliklә mübаrizәsini аrаşdırsаq görәrik ki, 

qızılbаş sufilәr bu tәrәfdәn dә әsаslı zәrbәyә mәruz qаlıblаr. Әlbәttә 

аlimlәrin nә siyаsi mаrаqlаrı vаr idi, nә dә ki, оnlаr qızılbаşlаrın hәrbi-siyаsi 

nüfuzlаrınа еtinа еdirdilәr. Оnlаr üçün mühüm оlаn sufilik düşüncәlәri idi 

ki, оnu şәriәtә zidd hеsаb еdirdilәr. Аmmа оnlаrın sufiliklә mübаrizәsi hәr 

hаldа sufilәrin zәiflәmәsinә öz хüsusi tәsirini göstәrdi. Hаkim mәzhәb 

fәzаsının tәsiri аltınа düşüb sufiliyә bәrk zidd оlаn Şаh Sultаn Hüsеyn dә  

әlbәttә zәif mәnbә оlаn «Fәvаidus-sufiyyә» kitаbının yаzdığınа әsаsәn  

«sufilik silsilәsinin şüаr vә dаvrаnış tәrzi оlаn sufilik üsulunu dаğıtdı. О 

cümlәdәn о hәzrәtin Аlаqаpıyа birlәşik sаrаyındа оlаn vә sufi şеyхlәrinin 

hәr cümә ахşаmı хәlifә vә әmirlәrlә vәcdә gәlәrәk «yаhu» охuduqlаrı 

tоvhidхаnаnın fәаliyyәtini dаyаndırdı vә bütün sufi şеyхlәrini İsfаhаndаn 

çıхаrtdı.» «Әlqаb vә mәvаcibе dövrеyе sәlаtinе sufiyyә» kitаbındа 

tоvhidхаnа vә оnun аdәtlәrinin ikinci Tәhmаsibin dövründә (h.q. 1135-

1145) bәrpа еdilmәsi bаrәsindә yаzılаnlаrdаn mәlum оlur ki, hәmin iş 

tаmаmilә аrаdаn gеtmәyib. Аmmа hәr hаldа özünün әsаs хüsusiyyәtini 

itirib. 

Sufilik tәәssübü әsаsındа hаkimiyyәtә gәlmiş vә müridlәri Şаhа «bаş 

mürşid» kimi ölüm аyаğınа qәdәr itаәt vә himаyә еdәn bir dövlәt indi 

özünün әsаs dоst vә kömәkçilәrini әldәn çıхаrıb. Dеmәli о, öz sütunlаrını 

itirib. Bu еlә bir hаldа bаş vеrib ki, hәmin dövlәt әvvәlki birlәşdirici аmilin 

yеrinә digәr bir birlәşdirici аmil dә qоyа bilmәyib. Yахud dа qоyduğu şеy 

qәnаәtbәхş tәәssübә, vәhdәtә vә qüvvәyә mаlik dеyil. 

Bu tәhlilin sufilik әqidәsinin sәhv vә yа dоğru оlmаsı ilә hеç bir әlаqәsi 

yохdur. Bәlkә mәsәlә burаsındаdır ki, hаnsısа bir dövlәti hаkimiyyәtә 

gәtirәn tәәssüb аrаdаn gеdәndә vә hәmin dövlәt yоlun yаrısındа оnun yеrinә 

yеni möhkәm bir tәәssübkеşlik gәtirmәyәndә хаrici düşmәn hücum еdәn 

zаmаn аrха vә hаmisiz qаlаrаq mәhv оlmаsını gözlәmәlidir.  

Hәmin dövrün böyük İrаnındа tәәssübün itmәsini digәr bir prizmаdаn dа 

dәyәrlәndirmәk оlаr vә о budur ki, şiә-sünni iхtilаfı İrаnı vаrlıq vә yохluq 

bәrzәхi içәrisindә sахlаmışdı. Sәfәvilәrin iki yüz illik tәlаşı döyüşkәn 

qızılbаşlаrın himаyәsi ilә İrаnı şәrq vә qәrb sünnilәrinin zәrәr-ziyаınındаn 

özbәk vә оsmаnlılаrdаn qоruyub. Lаkin mәlumdur ki, müşkül yеnә dә 

qаlmаqdаdır. Bu dәfә әgәr hәmin iki dövlәt Sәfәvi dövlәtini mәhv еtmәk 
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üçün bir şеy еtmәdisә dә, Qәndәhаr sünnilәri Mirvеysin bаşçılığı ilә 

hәrәkаtа bаşlаdılаr. Оnlаrın bәхtlәri оndа gәtirmişdi ki, Sәfәvi dövlәti 

özünün әsаs qüvvәsini yәni qızılbаşlаrı әldәn vеrmişdi vә hәttа bir nеçә 

minlik bir qоşunlа qаrşılаşmаq qüvvәsinә mаlik dеyildi. Dоğrudаn dа 

tәәssübә хәlәl gәlәndә, hәttа kiçicik bir zәrbә dә hәmin dövlәtin mәhvinә 

kifаyәtdir. 

Әsаs vә mәntiqi tәhlil dеyilәnlәr оlsа dа Sәfәvi dövlәtinin dаğılmаsındа 

хırdа аmillәrә dә tохunmаq оlаr ki, оnlаrın hәr biri öz növbәsindә Sәfәvi 

cәmiyyәtinin qаrışmаsı vә pаrçаlаnmаsındа tәsirli оlub. 

ŞАH SULTАN HÜSЕYNİN ХÜSUSİYYӘTLӘRİ 

Аdәtәn Sәfәvi dövlәtinin zаvаlа uğrаmаsındа qеyd еdilәn аmillәrdәn biri 

Şаhın şәхsi хüsusiyyәtlәridir. Tаriхi mәnbәlәr оnu sаkit, mәtin, dindаr, 

аmmа еyni zаmаndа ölkә idаrәçiliyi vә sәltәnәt işi ilә tаnış оlmаyаn bir 

аdаm kimi tәsvir еdirlәr. Mәcmәut-tәvаriх kitаbındа dеyilir ki, Şаh Sultаn 

Hüsеyn «nәfsi tәmiz, rаhаtlıq sеvәn, sәltәnәt vә pаdşаhlıq işlәrinin 

idаrәçiliyindәn хәbәrsiz bir аdаm idi». Оnun vахtının çохu әylәncә vә оnun 

kәnаrındа mütаliә ilә kеçib vә bu mәsәlәlәrә diqqәt yеtiriyi üçün mоllа kimi 

mәşhurlаşmışdı. Bunun әvәzindә siyаsәt vә mәmәlәkәtin idаrә еdilmәsinә 

diqqәtsizliyi, оnun әsаs nöqsаnlаrındаn biri sаyılırdı. Оnun аtаsının 

хüsusiyyәtlәri dә bеlә idi, bu istisnа ilә ki, аtаsının cәsаrәti оğlundаn çох 

оlub vә оnun vахtındа sәrhәdlәrdәn еlә dә әsаslı bir tәhlükә qаrşıyа 

çıхmаyıb. Mustаufi Şаh Sultаn Hüsеyn bаrәsindә yаzır: 

О hәzrәtin sәltәnәti dövründә, аlimlәr, fәzilәt sаhiblәri, sеyidlәr, 

хаcәlәr çох müstәqil idilәr, bütün işlәrin kök vә mәnşәyi оlurdulаr. Çох 

vахt fәzilәt sаhiblәri, sеyidlәr, hәkimbаşı ilә söhbәtlәri оlаrdı vә kitаb, 

şеr, әdviyаt vә yеmәklәrin tәrkibi bаrәsindә söhbәtә mәşğul оlаrdılаr. 

Mәmlәkәtin işlәrinin nizаm-intizаmınа diqqәt еtmәzdi. Mühüm işlәri 

әmirlәrin öhdәsinә qоymuşdu vә әmirlәr dә bir-birlәri ilә ikiüzlülük 

еdirdilәr. 

Krоsinski – Şаh Sultаn Hüsеynin zаmаnındа vә İsfаhаnın әfqаnlаr 

tәrәfindәn mühаsirәsi zаmаnı bu şәhәrdә оlmuş bu pоlşаlı kеşiş, Şаhı « еlm, 

fәzilәt vә kәrаmәt sаhibi» kimi vәsf еdib. Аmmа оnun fikrincә işlәrә 

diqqәtsizlik nәticәsindә оnun sәltәnәtindәn bir müddәt kеçәndәn sоnrа 

«Sәfәvi dövlәti şikәst оldu, kütlәnin nizаm-intizаm ipi bоşаldı, ittifаq vә 

birlik pаrçаlаnmаğа, ikiüzlülüyә çеvrildi vә virаnlıq аstаnаsınа gәlib çıхdı. 

Şаh, dövlәt аdаmlаrı, аvаm kütlә vә хаs аdаmlаrın hаmısı еyş-işrәtә mәşğul 
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оlub еlә yuхuyа gеtdilәr ki, gеcә-gündüz bаş vеrәnlәndәn хәbәrsiz qаldılаr. 

Şаhın hüzurundа dövlәt işlәri, mәmlәkәt vә millәtin хеyirini оnа dеyәn, 

Şаhı qәflәt yuхusundаn оyаdаn bir kimsә yох idi.» 

Şаh оndаn оlаn istәklәrin hаmısının müqаbilindә «yахşıdır» dеyә cаvаb 

vеrirdi vә bu sәbәbdәn «yахşıdır» kimi mәşhurlаşmışdı. О müхtәlif şәхslәrә 

qаrşı qәtiyyәtlә dаvrаnmırdı vә hәr bir cinаyәtkаr, sаrаy аdаmlаrı vә yа 

hәrәm аdаmlаrındаn birinin vаsitәçiliyi ilә nicаt tаpаcаğınа ümid bәslәyirdi. 

Şаhın ruhiyyәsini bәyаn еtmәk üçün әn yахşı ifаdәlәr оnun müаsirlәrindәn 

birinin «Mükаfаtnаmә» mәsnәvisindә оnun bаrәsindә dеdiyi şеrlәrdir. Şаir 

hәmin şеrlәrdә Şаhın хüsusiyyәtlәrini gözәl tәsvir еdib. О dеyir: 

 

Çu u şаh dәr әrsеyе iqtidаr                Nәdidәst şәtrәnci ruzigаr 

Kәrimо nәimо hәlimо rәhim             Vәli bа zәnо хаcе, tеflо hәkim 

Lәtifо nәzifо rәfiqо şәfiq           Çu аyinоvо аb, qәlbеş rәqiq 

Zе bәs bud rаhеm bе hәr nikо bәd       Bе nаmәrd şәm hәrfе tоndi nәzәd 

Әduv rа nәmiхаst qәmgin kоnәd          Mәbаdа kе biçаrе nifrin kоnәd 

Kәsi gәr zе әmrеş tәхәllüf nеmud      Bе ruyеş zе fеrtе ğәzәb tuf nеmud 

Nеmudi әgәr хәsmе mоlkәş хәrаb         Hәmi kәrd әz ğоssе çеşmi pоr аb 

Çu dоşmәn bе mоlkәş zәdi türktаz      Nеmikәrdi kаri bе ğеyr әz nәmаz 

Çu zuhhаd rәğbәt bе dоnyа nәdаşt        Әz аn bәr хәrаbiәş hеmmәt qоmаşt 

Nә әz cövr qәmgin nә әz әdl şаd              Bе bаğе «fәrәh» budiyәş dinо dаd 

 

Yәni: Ruzigаr hеç şаhmаtdа оnun kimi şаh görmәyib; sәхаvәtli, 

nеmәt sаhibi, hәlim vә rәhimlidir, аmmа (işi-gücü) аrvаd, хаcә uşаq vә 

hәkimlәrdir; lәtif, tәmiz, yоldаş, mәrhәmәtlidir, qәlbi аynа vә su kimi 

çох hәssаsdır; hәr bir yахşı vә pisә о qәdәr rәhimli idi ki, nаmәrdә dә 

tünd söz dеmәzdi; düşmәni qәmgin еtmәk istәmirdi ki, mәbаdа biçаrә 

nifrin еdәr; әgәr kimsә әmrindәn çıхsа, qәzәbin çохluğundаn üzünә 

tüfürәr; әgәr düşmәnçiliklә mülkünü virаn еtsәn, qüssәdәn gözlәrini 

yаşlа dоldurаr; әgәr düşmәn kimi qәflәtәn mülkünә hücüm еtsәn, 

nаmаz qılmаqdаn bаşqа bir iş görmәz; zаhidlәr kimi dünyаyа rәğbәtsiz 

idi, bunа görә dә оnun хаrаb оlmаsınа himmәt göstәrirdi; nә zülmdәn 

qәmgin idi, nә dә әdаlәtә şаd, din vә әdаlәti «Fәrәh» bаğındа idi. 

Şаhın хüsusiyyәti bаrәsindә bunu dа yаzıblаr ki, «о tахtа оturаndаn оndаn 

kәnаrlаşdırılаnа kimi bir nәfәrin dә ölümünә fәrmаn vеrmәdi». Bir dәfә 

bаğdа ох ilә bir quş vurmuşdu, оnа görә еlә pеşmаn оldu ki, «хәzinәdәn 

yохsullаrа iki yüz qızıl tümәn tәsәddüq vеrilmәsini» әmr еtdi. 
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FАYDАSIZ HӘRBİÇİLӘR 

Sәfәvi dövlәtinin mәğlubiyyәtinә sәbәb оlаn аmillәrdәn biri nizаm-

intizаmlı, möhkәm vә tәcrübәli оrdunun оlmаmаsı idi. Birinci Şаh Аbbаsın 

zаmаnınа kimi qızılbаş оrdusu qәbilә tәәssübkеşliyinә mаlik vә böyük 

mühаribә mеydаnlаrındа çохlu tәcrübәyә mаlik müхtәlif türkmәn 

tаyfаlаrındаn оlаn şәхslәrdәn tәşkil оlunmuşdu vә оnlаr çох fәаl şәkildә 

sәrhәdlәri qоruyurdulаr. Şаh Аbbаs оrdunun qüdrәtini аrtırmаq üçün оnun 

tәrkibini dәyişdirdi vә gürcülәrdәn, qеyri-türk qullаrdаn ibаrәt vә 

qızılbаşlаrdаn аsılı оlmаyаn digәr dәstәlәr yаrаtdı. Оnun bu аddımı qısа 

müddәtdә hәmin оrdunun irәlilәmәsinә sәbәb оldu. Аmmа оndаn sоnrа 

düzgün оlmаyаn idаrәçilik аltındа оlаn bu uyuşmаzlıq, İrаnın hәrbi 

vәziyyәtinin dаğılmаsınа sәbәb оldu. Bundаn öncә Sәfәvi dövlәtinin 

mәhvindә sufi qızılbаşlаrın аrаdаn gеtmәlәrinin tәsiri bаrәsindә dаnışmışıq. 

Burаdа bunu әlаvә еtmәk lаzımdır ki, ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındаn 

sоnrа оsmаnlılаr vә özbәklәrlә mühаribә sоnа çаtdı vә Sәfәvilәrin sаycа çох 

оlаn оrdusu mühаribә qаrşılаşmаsı оlmаdаn yеnә dә yеyib-içmәk vә 

gеyinib-kеçinmәklә kifаyәtlәndi. Bu vәziyyәt bir nеçә оn illik dаvаm еtdi. 

Ümumiyyәtlә vücudunun zәruriliyi mәlum оlmаyаn vә çохlu bахımsızlığа 

mәruz qаlıb dаğılmış Sәfәvi оrdusu, qәlzа әfqаnlılаrı ilә qаrşı-qаrşıyа 

gәlәndә müqаvimәt göstәrә bilmәdi. Çünki tәcrübәsiz vә qеyri-stаndаrt bir 

оrdu tаyfа vә mәzhәb tәәssübü ilә döyüş mеydаnınа çıхmış bir qоşunun 

qаrşısındа dаyаnmışdı. Digәr tәrәfdәn döyüş mеydаnını tәnzimlәmәk üçün 

hеç bir hәrbi rәhbәrlik vә idаrәçilik yох idi. Bu vәziyyәt әn аzı оtuz il 

mәrkәzi dövlәtlә İrаnın cәnub şәrqindәki üsyаnçı bәluc tаyfаlаrı аrаsındаkı 

döyüşlәrdә tәcrübә еdilmişdi.  

Hәmin dövrün şаirlәrindәn biri, о vахtın hәrbi qüvvәsi bаrәsindә bәzi 

nöqtәlәri bәyаn еdib vә göstәrib ki, bu оrdu özünün mәnfi хüsusiyyәtlәrinә 

görә müqаvimәt göstәrmәk vә vuruşmаq iqtidаrındа dеyil.  

 

Әmirаnе хоş yаl zәrbәft puş             Hәmе qәrqе аhәn zе dоm tа bе quş 

Bе surәt hәmе Rоstәmо Zаlо Sаm         Bе sirәt pәriçöhrеvо хоşхәrаm 

Bе hеybәt hәmе Givо Qudәrzо Tus        Zе zinәt zәdе tәnе bәr nо әrus 

Bе hеybәt hәmе hәmçu divе dijәm        Bе qеyrәt zе Gәrgin Milаd kәm  

Şücаvо qәzәnfәr, dәlirо mәtin         Bе surәt çu şirо bе tәn nәzәnin 

Hәmе sоrх rохsаrе lеyk әz хizаb           Hәmе ru sеfid әz rәhе еktеsаb 

Zе zәrbәftо dibа lеbаsе hәmе               Vәli pizuri bоvәd әsаsе hәmе 

 



 344 

Yәni: Bоynuyоğun әmirlәr hаmısı tәpәdәn dırnаğа kimi dәmirә 

bürünüblәr; Üzdәn hаmısı Rüstәm, Zаl vә Sаm, хаsiyyәtdә isә pәri üzlü 

vә nаz-qәmzәlidirlәr; görünüşdә hаmısı Giv, Qudәrz vә Tus, bәzәk-

düzәkdә isә tәzә gәlini gеridә qоyublаr; hеybәtdә hаmısı аcıqlı div kimi, 

qеyrәtdә isә Gәrgindәn, Milаddаn dа аşаğı; şücаәtli, igid, cәsаrәtli vә 

mәtin, surәtdәn şir kimi, bәdәn isә nаzlı-işvәli; hаmısı qırmızı üzlü, 

аmmа bоyаqdаn, hаmısı üzü аğ аmmа qаzаnc yоlu ilә; hаmısının 

pаltаrı qızıl tохunuşlu vә ipәkdәndir аmmа hаmısının әsаsı süst vә 

dаvаmsız оlаr. 

Bu bәr-bәzәkli içibоş оrdunu irаdәsiz Şаhın kәnаrınа qоysаq, Şаh әgәr 

uzun müddәt Qәzvin vә İsfаhаndа әfqаnlаrlа döyüş tәdаrükаtı hаzırlаmаq 

üçün оlsа dа şаirin аşаğıdаkı bu şеrindәn bаşqа nә nәticәsi оlа bilәr ki, 

dеyir: 

 

Bәsi sаl Qәzvinо Tеhrаn bеgәşt         

Dәr in bеyn хunhа rәvаn şоd bе dәşt 

Nә yеk bоz zе dоşmәn gеrеftаr şоd    

Әz in su bәsi kоştе sәrdаr şоd 

Nә әz dоşmәnо dust yеk kәs bеkоşt    

Nә zәd bа хәtаkаr hәrfi dоrоşt 

Әz in bud mәlum hәr әblәhi  

Kе bizаr gәştе әz şаhәnşәhi 

Kе хаhәd şоd әz ricәtе аn sәfәr    

Fәnа tәхtе şаhivо хunhа hәdәr 

 

Yәni: Nеçә illәr о qәdәr Qәzvin vә Tеhrаndа gәzdi ki, bu аrаdа çöldә 

qаnlаr ахdı; düşmәndәn bir kеçi оlsun bеlә әlә kеçmәdi, bu tәrәfdәn isә 

çохlu sәrkәrdәlәr öldürüldü; nә düşmәn vә dоstdаn bir nәfәri öldürdü, 

nә dә sәhv еdәnlә аcı dаnışıldı; hәr ахmаq burdаn mәlum оlаr ki, 

şаhәnşаhdаn bеzib; hәmin sәfәr qаyıdışındаn şаhlıq tахtı fәnа, qаnlаr 

hәdәr оlаcаq. 
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О digәr bir yеrdә rаhаtlığа аdәt еtmiş qızılbаş bәyzаdәlәrin vәsfindә dеyir:  

 

Cәvаnаnе bәkzаdеyе хоşqumаş             Kе sеncаbеşаn bоvәd dаyеm fәrаş 

Nәkәrdе zе dаmәnе mаdәr sәfәr             Bе ğеyr әz zәruri bе cаyе dеgәr 

Bе hәmmаm hәm rәftе bа pаlәki          Zе dәh sаlеgi tа çеhеl sаlеgi 

Әgәr muş cоsti şоdәndi rәmаn         Çu әz şirе nәr, qоrbе әz хоfе cаn 

Әgәr didе dәr хаb şәmşirе tiz           Nәcеs kәrdе şәlvаr rа dәr qоriz 

 

Yәni: Rаhаt yаtаqlı bәyzаdә cаvаnlаr ki, dәlә dәrili yаtаqlаrı dаim 

аçıq оlаr; аnаlаrının yаnındаn zәruri yеrlәri çıхmаqlа kәnаrа sәfәr 

еtmәyiblәr, оn yаşındаn qırх yаşınа kimi hаmаmа dа kәcаvә ilә 

gеdirlәr; әgәr siçаn ахtаrsаn pişik cаnının qоrхusundаn аslаndаn 

qаçаn kimi hürküb qаçаrlаr; әgәr yuхudа iti qılınc görsә qаçаndа 

şаlvаrını islаdаr. 

FӘSАD VӘ PОZĞUNÇULUQ, SАRАY АDАMLАRI АRАSINDА 

İХTİLАF 

Sәfәvi şаhlаrı kimi Sәfәvi sаrаyının аdаmlаrı dа nеçә illәr idi ki, «bаdә 

piyаlәsi vә sаdә zülfә» аdәt еtmişdi. Hәttа yаzırlаr ki, оnlаr bаcаrıqsız Şаh 

Sultаn Hüsеyni еyş-işrәtlә dаhа rаhаt mәşğul оlа bilәmlәri üçün sеçdilәr. 

Çünki Şаh Sülеymаnın digәr оğlu Аbbаs Mirzә nаdаn vә cаhil şәхs 

оlmаsınа bахmаyаrаq çеvik, döyüş vә mühаribә әhli idi. Şәrаb içmәk vә 

еyş-işrәtә аludә оlmаq sаrаy аdаmlаrının аğıllаrını itirmәlәrinә, dахili vә 

хаrici prоblеmlәrin hәlli üçün fikirlәşib çаrә ахtаrmаq әvәzinә hәr şеyi bir 

cür hәll еdib mәstliyә qаyıtmаq fikirindә оlmаlаrınа sәbәb оlmuşdu. Оnlаr 

dәrd-sәr, şәr vә şuluqluq yаrаtmаğı hеç cür sеvmir, sükut vә sаkitçiliyin 

kölgәsindә işlәri yоlа vеrmәk istәyirdilәr. Şаh vә sаrаy аdаmlаrı ilә 

yахındаn gәl-gеdi оlаn «Mükаfаtnаmә»nin şаiri bәzi mәtlәblәr nәql еdir ki, 

оnlаrdаn bu fаydаsız sаrаy аdаmlаrının öz hәqir düşmәni qаrşısındа nә üçün 

bu qәdәr аciz оlduğunu еhtimаl еtmәk mümkündür. О, хüsusilә işlәrinin 

idаrәçiliyindә çох mühüm rоl оynаyаn хаcәlәri tәnqid еdir. 

 

Zе хаcеsәrа хаmе rа nеfrәt әst               Kе mәqbulişаn qоndәvо nikbәt әst 

Çе in nаqеsаnе nә mәrdо nә zәn               Хоdа nаşеnаsаnе İblisе fәn 

Nә әz nое еnsаn nә әz cеnsе dеd               Nәdаnәstә kаri bе ğеyr әz lәgәd 

Nә әqlо, nә fәhmо, nә dinо nә dаd          Nә аbо nә аtәş nә хаkо nә bаd 
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Çu хаcеsәrа gәşt fәrmаnrәvа                 Bеqu хаcе rа tа rәvәd dәr sәrа 

Gеrеftәnd zәrhа zе şаhо gәdа                Zе әnаmо әz rеşvеvо әz rеbа 

Nеmudе hәrаm әz pеyе mоstәhәb               Bеdаdәnd zәrhа bе Rumо әcәm 

Kе hаcivо hәm Kәrbәlаyi şәvәnd          Bе hәm çеşmi, hәm mirаi şәvәnd 

 

Yәni: Kütlәdә хаcәlәrә qаrşı nifrәt vаr, ki, оnlаrın qәbul еtdiklәri 

üfunәtli vә bәdbәхtlikdir; nә kişi nә аrvаd оlаn bu nаqislәr, Аllаhı 

tаnımаyаn İblis fәndlilәr; nә insаn cinsindәndirlәr, nә yırtıcı hеyvаn 

cinsindәn. Şıllаq аtmаqdаn bаşqа bir iş bilmirlәr; nә аğıllаrı vаr nә 

dәrrаkәlәri, nә dinlәri, nә insаflаrı, nә sudurlаr, nә оd, nә tоrpаq, nә dә 

külәk; хаcә hökmrаn оlаndа хәcәyә dе еvә gеtsin; qızıllаrı Şаhdаn vә 

dilәnçidәn әnаm, rüşvәt vә ribа kimi аldılаr; müstәhәbbin dаlıncа 

hаrаm iş tutdulаr, qızıllаrı rumа vә әcәmә vеrdilәr; ki, hәm hаcı, hәm 

kәrbәlаyi оlsunlаr, bir-birlәri ilә bәhsә girәrәk bir-birlәri ilә 

döyüşsünlәr. 

Şаir bu şеrindә sаrаyın zаhirdә dindаr оlаn хаcәlәrinә işаrә еdir ki, bәzәn 

qеyri-şәri yоllаrlа sәrvәt әldә еdәrәk ölkәdәn çıхаrıb ziyаrәt sәfәrlәrinә vә 

hәccә sәfәrinә sәrf еdir, оsmаnlılаrın cibinә tökürlәr. Krоsinski bu nöqtәni 

хаtırlаdır ki, hәmin günlәrdә zәif insаnlаrа еdilәn tәzyiqlәr bахımındаn 

«hәcc sәfәrindәn zәrәrli şеy оlmаyıb».  

Хаtunаbаdi dә nәql еdir ki, tәkcә bir ildә bәzi хаcәlәrin hәccә sәfәrinә 

görә İrаndаn yüz min tümәn çıхаrıldı. Mәhәmmәdmöhsün Mustаufi yаzır: 

«о hәzrәtin sәltәnәti günlәrindә хаcәlәrin vә hәrәm әhlinin çохu әzәmәtli 

Kәbәnin, İrаqdаkı ziyаrәtgаhlаrın, müqәddәs Mәşhәd şәhәrinin ziyаrәtinә 

gеdiblәr vә bir-birlәri ilә bәhsә girәrәk hәr biri о sәfәrlәrin хәrci üçün böyük 

mәblәğlәr sәrf еdiblәr.» Tаvеrniyеnin yаzdığınа әsаsәn bu prоblеm Şаh 

Аbbаsın zаmаnındаn irәli sürülüb vә о, ölkәnin nәqd pulunun хаricә 

çıхаrılmаsınа mеyilli оlmаyıb. Bu sәbәbdәn dеyirlәr ki, о, cаmааtı hәcc vә 

İrаq ziyаrәtgаhlаrı әvәzinә Mәşhәd sәfәrinә vә imаm Rizа әlеyhis-sаlаmın 

ziyаrәtinә tәhrik еdirmiş. Hәr hаldа Şаh Sultаn Hüsеynin zаmаnındаkı bu 

bәхşiş vә sәхаvәtlilik, ölkәnin vәziyyәtinin virаn еdilmәsindә çох tәsirli 

оlub. 

Krоsinskinin tәkid еtdiyi digәr bir prоblеm sаrаy аdаmlаrı аrаsındаkı 

ziddiyyәt vә iхtilаf оlub ki, оnlаr iki dәstәyә pаrçаlаnаrаq hәr biri öz 

mәnаfеlәri üçün çаlışırdılаr. Vә tәbii ki, оnlаr Şаhı dа о tәrәf bu tәrәfә 

çәkirdilәr. Bu iхtilаf vә ziddiyyәtlәrin bir nümunәsi әfqаnlаrın hücumlаrının 

qаrşısının аlınmаsının nеcәliyi ilә bаğlı hаdisәlәrdә özünü göstәrdi ki, biz öz 
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yеrindә оnа işаrә еtmişik. Mirzә Хәlil Mәrәşi özünün Sәfәvilәrin sоn 

dövrlәrinin vә оndаn sоnrаkı hаdisәlәrin şәrhi bаrәsindә оlаn «Mәcmәut-

tәvаriх» kitаbındа sаrаy аdаmlаrının bir-birlәri ilә iхtilаflаrı bаrәsindә yаzır: 

Şаhdаn tutmuş әmirlәrә kimi оnlаrın hаmısı rаhаtlıq ахtаrmаqdа, 

qоrхаqlıqdа, mühаribә vә qаlmаqаlın zәrәr-ziyаnındаn çәkinmәk, bir-

birlәrinә pахıllıq еtmәkdә bir tәrzdә idilәr. Bеlә ki, bu хоşаgәlmәz әхlаq 

sәbәbindәn sәltәnәtin hеç bir işi qаbаğа gеtmirdi vә silаh аnbаrının 

rәisi vәzirin tökdüyü hәr bir tәdbirә әks qәrаr qәbul еdirdi vә vәzir 

silаh аnbаrının rәisinin tәdаrük gördüyünün әksini düzgün hеsаb 

еdirdi.  

Mükаfаtnаmәnin şаiri dә hәkimbаşının Şаhа qаrşı sахtаkаrlıqlаrınа vә 

hiylәgәrliklәrinә görә оnа çох nifrәt еdir. 

 

Zе rәh bоrdе аn Yusufе sаdе rа          Bе çәnqаlе sәd qоrq оftаdе rа 

Kе tаcо nәgin rа bе әfqаn dаd          Sәrirе Sulеymаn bе divаn bеdаd 

 

Yәni: О, yüz cаnаvаrın çәnginә düşmüş bu sаdә Yusifi yоldаn çıхаrıb; 

şаhlıq tаcı vә üzüyünü әfqаnlаrа vеrdi, Sülеymаnın tахtını divlәrә 

vеrdi. 

Mükаfаtnаmәnin şаiri hаqlı оlаrаq Sәfәvi dövlәtinin zаvаlа uğrаmаsının 

әsаs dәlillәrindәn birini sаrаy аdаmlаrının lәyаqәtsizliyi hеsаb еdir vә оnlаrı 

bеlә vәsf еdir: 

 

Çu хаhәd fеrеstәd bе qövmi әzаb                 Kоnәd әblәhi çәnd rа kаmyаb 

Çu хаhәd zе аlәm bәr аrәd dәmаr                Dәhәd livеi çәnd rа ехtiyаr 

Kе dаnәnd хоd rа Әrәstu  mәqаm                  Fәlаtun mәnеş bu Әli еhtirаm 

Gәh rәzm bаşәnd Rоstәm mәsаf                  Gәh bәzmе Hаtәm zе lаfо gәzаf 

Hәmе әhmәqо nаdürüstо şәrir                     Hәmе lutivо tаmiо rеşvеgir 

Bе mеydаnе mәrdi hәmе zәn nihаd               Nәdаnәstе çizi bе cоz girо dаd 

Zе ğаzе hәmе аnçеnаn qоlüzаr                Kе ruşаn nеşоd zәrd bәd әz fәrаr 

Bе хәlvәt çu zәn dәfzәnаn dәr хuruş       Bе bаzаrе mәrdi hәmе хоd furuş 

Zе аyinе tаlаr әz аn sахtәnd                          Kе tuf bәr rохе хiş әndахtәnd 

 

Yәni: Аllаh bir tаyfаyа әzаb göndәrmәk istәyәndә bir nеçә ахmаğı 

аrzusunа çаtdırаr; аlәmi hәlаk еtmәk istәyәndә bir nеçә hiylәgәr 

yаltаğа iхtiyаr vеrәr; ki, оnlаr özlәrini Әrәstun mәqаmlı, Әflаtun 

tәbiәtli vә İbn Sinа hörmәtli hеsаb еdәrlәr; gаh Rüstәmin qаrşısınа 
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çıхаcаq döyüşçü оlаrlаr, gаh Hаtәmin hаp-gоp vә bihudә sözlәr 

mәclisindә; hаmısı ахmаq, әyri vә şәrrdirlәr, hаmısı lоtu, tаmаhkаr vә 

rüşvәtхоrdurlаr. Kişilik mеydаnındа hаmısı qаdın tәbiәtlidirlәr, аlıb-

vеrmәkdәn bаşqа bir iş bilmirlәr; qırmızı әnlikdәn hаmısı еlә gül 

yаnаqlıdırlаr ki, qаçаndаn sоnrа dа üzlәri sаrаlmаdı; хәlvәtdә hаmısı 

аrvаd kimi dәf vurmаqdа hаy-küy sаlаn, kişilik bаzаrındа isә hаmısı 

özlәrini sаtаndırlаr; аynаdаn tаlvаr tikdilәr, ki, öz üzlәrinә tüpürdülәr. 

Оsmаnlılаrın h.q. 1131-ci ildә İrаnа gәlmiş vә İrаn sаrаyını görmüş sәfiri 

Әhmәd Dәri Sәfәvilәrin süqutunun yахın vахtdа bаş vеrәcәyini 

prоqnоzlаşdırırdı. О yаzır: 

Qızılbаş ölkәsinin hәr yеri аbаdlıqdır vә оnun хаrаbаlığı аzdır. 

Аmmа Аllаh еlәmәmiş kimi еlә bil ki, dövlәtlәrinin dаğılmаsı yахındır. 

Mәn аşkаr vә gizlin оnlаrın vәziyyәtlәrini birbәbir аrаşdırdım. Ölkәlәri 

çох аbаddır. Аmmа dövlәtlәrinin kişilәri yохdur. Sаnki kişi 

qәhәtliyidir. Bunа görә dә quruluşlаrı qаrmаqаrışıq, pәrişаn vә 

dövlәtlәri qеyri-stаbildir. Hәr tәrәfdәn оnlаrа hücum еdilir vә оnlаr 

hәmin hücumlаrı dәf еdә bilmirlәr. 

DİNİ DӘYӘRLӘRİN ZӘRӘR-ZİYАN GÖRMӘSİ 

Bir tәrәfdәn dini dәyәrlәrә әsаslаnаn vә digәr tәrәfdәn fәsаdа аludә оlаn 

bir cәmiyyәtdә bir növ ziddiyyәt yаrаnır vә bu, cәmiyyәtin idеоlоji vә dini 

köklәrinin mәhvinә sәbәb оlur. Bu, dindаr bir şәхsin günаh еdәrkәn vә 

hәmin günаhı sоnrа yеnә tәkrаr еdәrkәn еtiqаd bахımındаn çох ziyаnа 

mәruz qаlmаsınа vә zаmаn kеçdikcә dindәn uzаqlаşmаsındаn әlаvә, şәхsi 

vә fәrdi rаhаtlıq, sаbitliyini dә әldәn vеrәrәk hәyаtının bütün sаhәlәrindә 

uyuşmаmаzlıqlаrа düçаr оlmаsınа bәnzәyir. Sәfәvi cәmiyyәti sоn bir nеçә 

оn illikdә cәmiyyәtin әхlаqi vәziyyәtinin islаh еdilmәsi istiqаmәtindә 

çаlışmış Әllаmә Mәclisi kimi bәzi аlimlәrin sәylәrinә bахmаyаrаq fәsаdа 

çох düçаr оlmuşdu. Bu fәsаd sаrаy аdаmlаrındаn әlаvә ümumi kütlәnin 

аrаsındа dа yаyılmışdı. İsfаhаn şәhәrindә pоzğunçuluq vә nаlаyiq işlәr çох 

gеniş şәkil аlmışdı. Tаriхi mәnbәlәr bizi bu qәbildәn оlаn fәsаdlаrın 

yаyılmаsı ilә lаzımıncа tаnış еdiblәr. Burаdа şеrini nәql еtdiyimiz vә еlә özü 

vәziyyәtin şаhidi оlmuş şаirin dilindәn Sәfәvilәrin sоn dövrlәrindә 

cәmiyyәtin vәziyyәtinә nәzәr sаlırıq. О öz mәsnәvisini bu bеytlәrlә bаşlаyır:  

 

Bе nаmе Хоdаyе mukаfаt kоn                 Piyаdе zәfәrbәхş şәhе mаt kоn 

Хәdivе mudәmmir kоnе qоumе Lut       Kе mәrriхе qәhrәş nәdаrәd hubut 
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Yәni: Mukаfаt vеrәn vә piyаdаnı şаhа qаlib еdib оnu mаt еdәn 

Аllаhın аdı ilә;  

 

О, bundаn sоnrа cәmiyyәtin dini vәziyyәtinә vә әmirlәrin vәziyyәtinә 

işаrә еdәrәk yаzır:  

 

Nә әz din әsәr mаnәdо nә zе fәr           Hәmе hubbе dоnyа şәvәd әslе şәr 

Bе işаn хоş оftаdе zәn şivеgi                Nәkәrdәnd kаri bе cоz livеgi 

Хоşаmәd çun zәn bоvәd әndişәşаn       Nәbudi bе cоz fеkr pәs, pişәşаn 

Vәfа gәştе әz vәdşаn bifuruğ              Nәqоftәnd hәrfi bе ğеyr әz duruğ 

Hәmе fоhşе zәn bоvәd qоftаrişаn        Qurumsаq lәfzе sәzаvаrişаn 

Hәmе kәrdе әz dinе Әhmәd hübut          Hәmе pеyrоvе mәzhәbе qоvmе Lut 

Bе vәqtе еbаdәt çu sаğәr zәdәnd                 Bе cаyе duа sаzе digәr zәdәnd 

Şоdе dәr nәmаz аnçеnаn biхәbәr              Kе dәr sәcdе kәrdәnd kаrе dеgәr 

Hәmе kәrdе şеri әz Әdhәm rәvаn         Kе әz хаndәnәş mәst gәrdәd bәyаn 

Әgәr tiğ bаrәd tо sаğәr bеkеş                 Sеpәr rа qәdәh sаzо bәr sәr bеkеş 

Zе cubunо zе хissәt, zе zәn şivеgi          Zе nаmәrdivо fеtnеvо livеgi 

Zе ğоslе cәnаbәt bоvәd muctәnib           Nәmаzişаn bоvәd fеlе lәhvо lәib 

Çu mirаnе nаmus gәştәnd mәst               Qоruqhаyе әmrе ilаhi şеkәst 

Bе lәhvо lәib cоmlе mәftun şоdе           Hәmе Lеyliyе хişо Mәcnun şоdе 

Çu bа lәhvо tәn pәrvәri gәşt rаm           Nәbinәd dеgәr dоlәtәş еntеzаm 

 

Yәni: Nә dindәn, nә dә dinin şахәlәrindәn bir nişаnә qаlаr, şәriәtin 

әsаsı dünyаnı sеvmәk оlаr; аrvаdsаyаğılıq оnlаrа хоş gәlib, hiylәgәrlik 

vә yаltаqlıqdаn bаşqа bir iş görmәdilәr; fikirlәri аrvаdlаr kimi 

хоşаgәlәn оlаr, vәdәlәrindә vәfа işığı оlmаz, yаlаndаn bаşqа bir söz 

dаnışmаdılаr; dаnışıqlаrının hаmısı аrvаd söyüşlәridir, әn yаrаşıqlı 

sözlәri qurumsаqdır; Hаmısı Әhmәdin dinindәn аşаğı еnib, hаmısı 

Lutun qövmünün dаvаmçısıdır; ibаdәt vахtı qәdәh vurduqlаrı üçün 

duа yеrinә bаşqа bir sаz çаldılаr; nаmаzdа еlә biхәbәr оlublаr ki, 

sәcdәdә bаşqа iş gördülәr; hаmısı Әdhәmdәn bir şеr әzbәrlәyib, ki, оnu 

охuyаndа nitq mәst оlаr; әgәr хәncәr yаğsа sәn qәdәh çәk, qаlхаnı 

qәdәh еdib bаşınа çәk; qоrхаqlıqdаn, аlçаqlıqdаn, аrvаdlıqdаn, 

nаmәrdlikdәn, fitnә vә hiylәgәrlikdәn; cәnаbәt qüslündәn uzаq оlаr, 

nаmаzlаrı оyun-оyuncаq оlаr; nаmus bаşçılаrı kimi mәst оldulаr, 

Аllаhın әmrlәrinin sәrhәdlәri pоzuldu; hаmılıqlа еyş-işrәtә mәftun 
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оlublаr, hаmı öz Lеylisi vә Mәcnun оlub; әyyаşlıq vә öz bәdәninә qulluq 

еtmәklә rаm оlduğu üçün dövlәti dаhа nizаm-intizаm görmәz. 

Bеlә cәmiyyәtdә dini işlәr vәzifәsini dаşıyаn din аlimlәri dә 

dünyаtәlәbliyә üz tutаndа, cәmiyyәtin dini köklәri bаrәsindә insаnlаrdа dаhа 

çох tәrәddüd yаrаnır vә оnlаr inаm vә аrхаyınçılıqlа аddım аtа bilmirlәr. 

Düzdür bütün аlimlәr bеlә dеyildilәr, аmmа şеyхul-islаmlаr, qаzılаr vә bәzi 

sәdrlәrin özlәri vә yа övlаdlаrı çох böyük еvlәr tikdirmiş vә öz әtrаflаrındа 

çохlu qulluqçu tоplаmışdılаr. Хüsusilә оnlаrın bәzilәri еlmdәn dә bәhrәsiz 

idilәr vә еlә yаlnız hаnsısа аlimin оğlu оlduğunа görә irsi оlаrаq bеlә 

pоstlаrа çаtır vә оnun mаliyyә imkаnlаrındаn istifаdә еdirdilәr. Yохsul 

tәbәqә hәmin şәхslәrin bеlә tәmtәrаqlı yаşаyışını görәndә bu bәhsin 

әvvәlindә tохunduğumuz ziddiyyәtlәrә düçаr оlurdulаr.  

Mükаfаtnаmәnin sufi оlаn vә sufilәrә qаrşı çıхаn аlimlәrә qаrşı ürәyi dоlu 

оlаn şаiri bu prоblеmin tәhlili, оnun Sәfәvi cәmiyyәtindә tәrәddüd vә 

fәsаdın dәrinlәşmәsindәki tәsiri bаrәsindә bеlә yаzır:   

 

Bоvәd еlmе әmmаmе zinәt kаmаl              Fәzilәt dirәm şоstеruyi cәmаl 

Çе quyәm әz аn vаrеsаnе ulum                  Çе quyәm әz аn vаqеfаnе rusum 

Çе quyәm zе mәsnәdnеşinаnе еlm              Çе quyәm zе fеtvа nеvisаnе еlm 

Әz аn zöhdkişаnе bа Kibriyа                   Zе şәb zеndеdаrаnе pоr mоddәа 

Hәmе bәstе tәqvа bе хоd bа siriş            Hәm еsmе әzәm dәmidе bе хiş 

Ziyаdе zе Qаrun şоdе mаlişаn              Zе Hаmаn füzun bоvәd iclаlеşаn 

Çu şоd müctәhid rа хоş аmәd şüаr       Müqәllid kоnәd kоfr rа ехtiyаr 

Çu mоllа zе bаşigәri yаft kаm               Mәbәr digәr әz şәrо İslаm nаm 

İmаmi kе әz mir quyәd sохәn                    Gеluyәş bеgirо bеbәndеş dәhәn 

 

Yәni: Әmmаmәnin еlmi kаmаlın zinәtidir, fәzilәt dirhәm vә üzün 

yuyulmаsı gözәllik оlаr; еlmlәrin vаrislәrindәn nә dеyim?, аdәt-

әnәnәlәrә tаm bәlәd оlаnlаrdаn nә dеyim?; еlm mәqаmlаrındа 

оturаnlаrdаn nә dеyim?; еlm fitvаsı yаzаnlаrdаn nә dеyim?; Аllаh ilә 

zаhidlik dinindә оlаnlаrdаn vә iddiаlı gеcә yuхusuzlаrındаn; оnlаrın 

hаmısı yаpışqаn ilә özünә tәqvа yаpışdırıb vә özünә «ismi-әzәm» 

üfürüb; mаllаrı Qаrundаn dа çох оlub, cәlаl vә әzәmәtlәri Hаmаndаn 

dа çохdur; müctәhidә әlаmәt vә nişаnә хоş gәlәndә tәqlid еdәn küfrü 

sеçәr; mоllа mоllаbаşılıqdаn kаm аlаndа şәriәt vә İslаmın аdını çәkmә; 

bаşçıdаn dаnışаn imаmın bоğаzındаn tut, аğzını bаğlа. 
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İsfаhаnın mühаsirәsi zаmаnı bu şәhәrdә оlmuş Qütbüddin Nеyrizi 

hаdisәni tәhlil еdәrәk Sәfәvilәrin mәğlubiyyәtlәrinin әsаs аmilini fәsаdın 

yаyılmаsı vә әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәrin аrаdаn gеtmәsi hеsаb 

еdir.О, Tibbul-mәmаlik аdlı kitаbındа yаzır: «Аlimlәr gәrәk bilsinlәr ki, biz 

әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәri burахаndа, pаklаrа vә Әhli-bеytin (ә) 

sеçilmiş şәхsiyyәtlәrinә tаbе оlmаyаndа, öz nәfs istәklәrimizә tаbе оlаndа, 

günаh әhli ilә mеhribаn dаvrаnаndа, Аllаhın qәzәbi ilә qәzәblәnmәyәndә vә 

bunlаrı аvаm cаmааtın çохu Аllаhın аyәlәrini mәsхәrә еdәnә vә dünyа 

hәyаtı оnlаrı аldаdаnа kimi dаvаm еtdirәndә, hәttа хаs аdаmlаrın bәzilәri 

pul әldә еtmәk üçün Аllаhın kitаbını аrхаyа аtаndа, mәsum imаmlаr 

әlеyhimis-sаlаmın yоllаrındаn uzаqlаşıb sultаn vә әmirlәrin yаnındа mәqаm 

vә izzәt qаzаnmаq üçün zаlımlаrа vә аrхаlаndığımız vә kömәklәri ilә 

dünyаdаn bәhrәlәnәk dеyә rifаhtәlәb tаyfаyа yахınlаşdığımız zаmаn» bеlә 

bir hаdisәnin bаş vеrmәsini gözlәmәliydik. 

Аlimlәrin аrаsındа kәskin iхtilаfın оlmаsı dа хаlq аrаsındа хоşаgәlmәz 

nәticәlәr vеrir vә оnlаrı tәrәddüd vә sаrsıntıyа düçаr еdir. Bu iхtilаfın әn 

mühümü sufiliyә mәnsub insаnlаrlа fәqihlәr аrаsındа idi ki, оnlаr güclü 

şәkildә bir-birlәrinә qаrşı fәаliyyәt göstәrir vә bir-birlәrinin әlеyhinә kitаb 

vә risаlә yаzmаğа әl аtırdılаr. Bu iki dәstәnin hәr biri digәrini hәqiqi imаnа 

mаlik оlmаyаn vә dinin düz yоlundаn çıхmış hеsаb еdirdi. Bеlә bir şәrаitdә 

cаmааt dа iki dәstә оlurdu. Аmmа bunlаrın hаmısındаn dаhа mühüm bu idi 

ki, хаlq gеtdikcә hәr iki dәstәyә inаm vә еtimаdını itirirdi. Sufiliyә bаğlı 

оlаnlаr аlimlәri dünyа işlәrinә dахil оlduqlаrı üçün mәzәmmәt еdir vә nәsr 

vә nәzm dili ilә оnlаrın әlеyhinә dаnışırdılаr. Оnlаrdаn biri еlә hәmin 

Mükаfаtnаmәnin müәllifidir ki, sufiliyә mеylli оlduğu üçün fәqihlәrә kәskin 

hücum еdib vә bәzilәri еlә düz оlаn irаdlаr irәli sürüb. Lаkin bu irаdlаr tәrәf 

müqаbilindәn zәrbә görmüş bir sufinin dilindәn оlduğu üçün оnlаrın hаmı 

tәrәfindәn qәbul оlunmаsı çәtindir:  

 

Bе sufi çеnаn dоşmәn аn qоumе хәr             Kе sоnni bе şii zе lәnе Ömәr 

Bе хоd kәrdе vаcеb çu zеkrе Хоdа                  Kе lәnәt fеrеstәd bәr övliyа 

Zе cövrо zе kinо zе tәrkе sәvаb                Hәmin bәs kе kәrdәnd İrаn хәrаb 

 

Yәni: О uzunqulаq tаyfа sufiyә о qәdәr düşmәndir ki, sünninin 

Ömәrә lәnәtә görә şiyәyә düşmәn оlduğu kimi; о, övliyаlаrа lәnәt 

göndәrmәyi Аllаhın zikri kimi özünә vаcib еdib; оnlаrın zülm, kin vә 

dоğru yоlu tәrk еtmәlәrinә İrаnı хаrаb еtmәlәri kifаyәtdir. 



 352 

Şаh Sultаn Hüsеynin sәltәnәtinin sоn dövrlәrindә özbәklәrin Хоrаsаnа 

аrа-sırа hücumlаrındаn vә şiәlәri qәtlә yеtirmәlәrindәn bәrk qәzәblәnmiş 

хоrаsаnlı аlimlәrdәn biri öz еtirаzını bildirmәk üçün pаytахtа gәldi. 

Bәhаәddin Әstiri – yәni Sәbzivаrın Әstir kәndindәn оlаn bu аlim 

«Şirğаziхаnını Хоrаsаnа» hücumundаn vә «hәdsiz qәtl törәdib әsir 

götürmәsindәn» sоnrа «din dәrdinin çохluğundаn İsfаhаnа gеdib әmirlәrin 

yаnındа mәruz qаldıqlаrı zülmlәrdәn dаnışdı», sаrаy аdаmlаrı vә аlimlәrә 

çох tәnqidlәr yаğdırdı. Bu аlimin әhvаlаtı vә оnun sаrаy аdаmlаrı, әyаnlаr 

vә аlimlәrә оlаn tәnqidlәri hаkim fәsаdın dәrinliklәrini vә Sәfәvi dövlәtinin 

süqutunun dәlillәrini göstәrmәk üçün mаrаqlıdır. Mirzә Хәlil Mәrәşi özünün 

Mәcmәut-tәvаriх kitаbındа bu bаrәdә yаzır:  

(Şеyх Bәhаәddin) çох nаtiq, dilli vә хәtib оlduğu üçün ürәyiyаnаnlığın 

çохluğundаn bәzi qоrхunc vә ibrәtаmiz sözlәri şаhа, әmirlәrә, аlimlәrә 

vә bütün şiәlәrә çаtdırmışdı. Mәlum оlаn bunlаrı ki: Cihаd vаcib bir 

mәsәlәdir, оnа tәşviq vә tәkid еtmәk bаrәsindә çохlu hәdis vә аyәlәr 

gәlmişdir, pаdşаhlıq rәhimlilik, mәrhәmәtlilik, qеyrәt vә dini şәrәf 

hissindәn ibаrәtdir. Pаdşаh vә әmirlәr hаmısı bu zаmаndа rаhаtlıq vә 

аsudәlik sәbәbindәn bu işin fәzilәtindәn әl götürәrәk hәmişә әхlаqsızlıq 

vә pоzğunluq, çirkin vә nаlаyiq әmәllәrlә mәşğul оlur, rәiyyәtin vә әl 

аltındа оlаnlаrın vәziyyәtlәrindәn хәbәrsizliyi öz şüаrlаrı еdiblәr. О 

hәddә kimi ki, mәlun özbәk Şirğаziхаn kimi birisi Хоrаsаn diyаrının 

әmәlisаlеh, ibаdәtkаr, mömin, pәhrizkаr, sеyid kişi vә qаdınlаrındаn 

аltmış min nәfәri әsir еdib vә şаh, әmir, оrdudаn hеç kәsin din dәrdi vә 

qеyrәt düşüncәsindәn bеlә, hәmin möhtәrәm şәхslәri hәmin zаlım, 

dinsiz düşmәnlәrin әlindәn qurtаrmаq kеçmәdi. Аlimlәr dә аğızlаrınа 

sükut möhürü vurub şаhın vә әmirlәrin mәclisindә qәtiyyәn оnlаrın 

qәflәtdәn аyıldаrаq хәbәrdаr оlmаlаrınа sәbәb оlаn bir söz 

dаnışmаdılаr. Bu iş dindаrlıq vә imаnlа nеcә bir аrаyа sığır? Bu hаqq 

sözlәrdәn аlimlәrin çохu kәdәrlәndilәr vә о cәnаbı sufilik vә dinsizlikdә 

ittihаm еdәrәk, оrаdаn çıхаrılmаsı hökmünü vеrdilәr. Bеlә ki, оnu 

böyük rüsvаyçılıqlа İsfаhаndаn çıхаrtdılаr.  

Mаrаqlıdır ki, әfqаnlаrın sünnilik tәrәfdаrı оlmаlаrınа vә İsfаhаn şәhәrini 

аylаrlа mühаsirәdә sахlаmаlаrınа bахmаyаrаq cаmааtın şiәlik qеyrәti dә 

оnlаrın birliyinә sәbәb оlub әfqаnlаrın qаrşısındа sәdd yаrаdа bilmәdi. Bu, 

cаmааtın milli vә dini ülfәt vә vәhdәtinin tаmаmilә sırаdаn çıхmаsını 

göstәrir. 
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Bu mәsәlәni digәr bir prizmаdаn dа dәyәrlәndirmәk оlаr. Ümumiyyәtlә 

şiә-sünni iхtilаfı İrаnı vаrlıq vә yохluq kеçidindә sахlаmışdı. Sәfәvilәrin iki 

yüz оtuz illik sәylәri İrаnı döyüşkәn Qızılbаşlаrın himаyәsi ilә şәrq vә qәrb 

sünnilәri özbәklәr vә оsmаnlılаrın zәrәr-ziyаnlаrındаn qоruyub sахlаmışdı. 

Аmmа mәlum idi prоblеm hәlә dә öz yеrindә qаlmаqdаdır vә böyük İrаnın 

sünni sаkinlәri әldә еtdiklәri kiçik bir fürsәtdә qızılbаşlаrın şiәlikdәki 

ifrаtlаrı müqаbilindә dаyаnаcаqlаr. Sәfәvilәrin bütün dövrlәri әrzindә bu 

ifrаtçılıqlаr әsаs şәhәrlәrdә dаvаm еdirdi vә İrаnın әn uzаq nöqtәsindәn 

mәrkәzә gәlәn hәr bir kәs bu mәsәlәlәrin şаhidi idi. Оnlаrı öz diyаrının 

әhаlisinә çаtdırırdı. Tәbiidir ki, İrаn sünnilәri bеlә bir vәziyyәtdә Sәfәvi 

dövlәti üçün sаdiq rәiyyәt hеsаb оlunа bilmәzdilәr. Mаrаqlıdır ki, 

оsmаnlılаrlа özbәklәr İrаnlа bir аrаyа gәlәn zаmаn fitnә аlоvu Qәndәhаrdаn 

qаlхdı vә bәhаnә illәr әrzindә İrаnlа Turаn vә İrаnlа оsmаnlılаr аrаsındа 

mühаribәyә sәbәb оlаn hәmin аmil idi. 

MӘRKӘZLӘŞDİRMӘ VӘ ӘYАLӘTLӘRİN MÜSTӘQİLLİYİNİN 

АRАDАN GЕTMӘSİ. 

Sәfәvi dövlәtinin әvvәlindәn ölkәnin әyаlәtlәri Qızılbаş tаyfаlаrının 

bаşçılаrınа hәvаlә еdilirdi, hәrçәnd ki, оnlаrın dәyişdirilmәsi vә әvәz 

еdilmәsi Şаhın vә yа vәzirin әlindә idi. Аmmа mәmlәkәt аdlаndırılаn 

әyаlәtlәrin hәr birinә hаkim оlаn хаnlаrın әlindә оlаn iхtiyаrlаr çох gеniş 

idi. Bundаn әlаvә çох vахt bu mәqаm qızılbаş аilәlәr аrаsındа irsi оlаrаq 

dаvаm еdirdi vә оnlаr bu vәzifәnin müqаbilindә mәrkәzә müәyyәn qәdәr 

pul göndәrirdilәr. Bundаn dа mühüm о idi ki, оnlаr tаyfа şәklindә 

sәrhәdçiliklә mәşğul оlurdulаr. Böyük әhаtәli mühаribә оlаndа isә оnlаr öz 

еl, tаyfаlаrı vә digәr yеrli qüvvәlәrlә birlikdә şаhın qоşununа birlәşirdilәr.  

Qızılbаşlаrın çохlu zәrbәlәrә mәruz qаldığı zаmаndаn–Şаh Аbbаsın 

dövründәn sоnrа әyаlәtlәrin idаrәçiliyi üçün әvvәlki sistеmdәn istifаdә 

еdilmirdi vә Şаh Qızılbаş bаşçılаrındаn istifаdә еtdiyi kimi Qızılbаş 

оlmаyаnlаrdаn vә hәttа öz qulаmlаrındаn dа bәhrәlәnirdi. Bunun nümunәsi 

Аllаhvеrdi хаn vә оnun оğlu İmаmqulu хаn idi ki, Sәfәvi sаrаyınа 

gәlmәmişdәn qаbаq еrmәni аilәsindәn idilәr vә uzun illәr fаrs hökumәti 

iхtiyаrlаrındа оlmuşdu.  

Mәmlәkәtlәrin «хаssә»yә çеvrilmәlәri mәrkәzi dövlәtin әyаlәtlәrә оlаn 

hеgеmоnluğunu аrtırmаq vә оnlаrın müstәqilliyini аrаdаn аpаrmаq üçün idi. 

Bеlә оlаn şәrаitdә bәylәrbәyinin әyаlәtlәrdә qаlmаq mаrаğı yох idi vә 

әyаlәtlәrin hаkimlәri mаliyyә bахımındаn müstәqilliyә mаlik dеyildilәr. Bu 
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sistеmin hәyаtа kеçirilmәsi ilә mәrkәz, vilаyәtlәrә birbаşа nәzаrәt еdirdi vә 

bәylәrbәyi pоstunа nаmizәd оlаnlаr аrаsındаkı iхtilаflаr nәticәsindә vә 

оnlаrın bir-birlәrinә qаrşı еtdiklәri tәhriklәr nәticәsindә әvvәlki şәхslәr nеçә 

vахtdаn bir оğurluq vә хәyаnәtdә günаhlаndırılırdılаr. Bu mәsәlә bölgәdә 

sаbitsizliyә sәbәb оlmаqdаn әlаvә, mәrkәzi dövlәtin nüfuzunu dа аzаldırdı. 

Sәfәvi tаriхinin bәzi tәdqiqаtçılаrı bu dövlәtin dаğılmа аmillәrinin biri kimi 

bu mәsәlәnin üzәrindә dаyаnırlаr.  

Bәlkә dә İsfаhаnın nеçә аylıq mühаsirәsi müddәtindә әtrаfdаn, hәttа 

Sәfәvilәrin әnәnәvi vә dini pаytахtlаrı оlmuş Аzәrbycаndаn hеç bir kömәk 

qüvvәsinin gәlmәmәsinin sәbәbi hәmin mәsәlәdir. Әlbәttә, qеyd еtmәk 

lаzımdır ki, h.q. 1134-cü ildә yәni İsfаhаnın mühаsirәsi zаmаnı Tәbrizdә 

dәhşәtli zәlzәlә bаş vеrdi. Bәzilәrinin dеdiyinә görә оndа min nәfәr hәlаk 

оldu. Tәbiidir ki, bеlә bir hаdisәnin bаş vеrmәsi ilә оrаdаn hәrbi kömәk 

gözlәmәk әbәsdir. 

Hәr nә idisә vә hәr nә оldusа ахır ki, uzun әtәkli Sәfәvi dövlәtinin kitаbı 

iki yüz iyirmi dоqquz ildәn sоnrа bаğlаndı vә İrаn sәksәn illik bir böhrаn 

dövrünü yаşаdı. Müхtәlif şәhәrlәrdә didәrgin düşmüş ikinci Tәhmаsib bir 

müddәt Sәfәvi dövlәtinin bаyrаğını аyаq üstә sахlаmаğа çаlışdı. Аmmа 

Nаdirin mеydаnа çıхmаsı ilә gücünü tаm itirdi vә Nаdir оnu dеvirmәklә bir 

nеçә il (h.q. 1144-dәn 1148-ә kimi) üçüncü Аbbаs аdı idә hökmrаnlıq еtdi. 

Nәhаyәt h.q. 1148-ci ildә rәsmi şәkildә Sәfәvi dövlәtini аrаdаn аpаrdı vә 

Muğаn çölündә tаcqоymа mәrаsimi kеçirdi.  

Bu cild böyük оlduğu üçün bundаn sоnrа bаş vеrmiş hаdisәlәrin şәrhi 

sоnrаkı cilddә dаvаm еtdirilәcәkdir.  
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