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G İ R İ Ş  

XVI-XVII yüzilliyin əvvəllərində mövcud olmuş, Yaxın və Orta Şərqin 

iqtisadi və siyasi həyatında mühüm rol oynamış, Şərq-Qərb dövlətləri arasında 

iqtisadi və ticarət əlaqələrinin yaranmasında və inkişafında əhəmiyyətli yer tutmuş, 

Azərbaycan dövlətçilik tarixinin şanlı səhifəsini təşkil edən Səfəvi dövlətinin 

ictimai-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatının öyrənilməsi böyük elmi əhəmiyyət 

kəsb edir. 1501-ci ildə I Şah İsmayıl tərəfindən əsası qoyulmuş Azərbaycan 

Səfəvilər dövlətində Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərində mövcud olmuş 

idarə sistemi müəyyən dəyişikliklərlə davam etdirilmiş, inzibati-idarə sistemi, ordu 

quruculuğu daha da təkmilləşdirilmişdir. 

Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması ölkənin iqtisadi həyatında mühüm rol 

oynamış, kənd təsərrüfatının, sənətkarlığın, daxili və xarici ticarətin inkişaf 

etməsinə səbəb olmuş, ölkədaxili təsərrüfat əlaqələri yüksəlmiş, şəhərlər böyümüş, 

ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərinə çevrilmiş elm, təhsil, mədəniyyətə diqqət və 

qayğı artmış, milli dəyərlərimiz qorunub saxlanılmışdır. 

Tarixşünaslığımızda Səfəvilər dövrünün tədqiqatçıları İ.P.Petruşevski, 

O.Ə.Əfəndiyev, Ə.Ə.Rəhmani, M.X.Heydərov, Y.M.Mahmudov, S.M.Onullahi, 

Ş.F.Fərzəliyev, Z.H.Bayramov, Z.M.Həsənəliyev, A.B.Baxşəliyev, T.H.Nəcəfli 

(134; 30; 142; 116; 117; 118; 55; 56; 57; 26; 71; 33; 12; 13; 14; 37; 39; 10; 11; 70) 

Səfəvi dövlətinin tarixini dövrün mənbələri və səyyah gündəlikləri əsasında 

araşdırmışlar. O.Ə.Əfəndiyev öz tədqiqatında (30) Səfəvi dövlətinin yaranması, 

hərbi-siyasi, daxili və xarici siyasətinin başlıca məsələlərini araşdırmışdır. Onun 

tədqiqatı Səfəvi dövlətinin XVI əsrə aid dövrünü əhatə edir. 

Azərbaycanın orta əsrlər dövrünün görkəmli tədqiqatçısı Y.M.Mahmudov öz 

əsərlərində (55; 56; 57) Səfəvi dövlətinin diplomatiya tarixinə daha çox diqqət 

yetirsə də iqtisadi məsələləri də nəzərdən qaçırmamışdır.    

 

Tarixçi Ə.M.Şahmalıyev əsərlərində (150; 151; 152; 153) Səfəvi dövlətinin 

Qərbi Avropa dövlətləri ilə ticarət əlaqələlərini əhatə etməklə kifayətlənmiş, digər 

problemləri tədqiqatına daxil etməmiş və onun araşdırılması XVI əsri əhatə 
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etmişdir. M.X.Heydərov (115; 116; 117; 118) öz tədqiqatında Səfəvilər dövründə 

sənətkarlıgın inkişafı və sənətkarlıq təşkilatlarırnın fəaliyyəti ilə kifayyətlənmişdir. 

Ə.Ə.Rəhmani (142) XVII-XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətində hərbi-siyasi 

məsələlərə və Səfəvi-Rusiya ticarət əlaqələrinə geniş yer verməklə, bu dövlətin 

tənəzzül etməsinin əsas səbəblərini araşdırmışdır. 

Tarixci alim Ş.F.Fərzəliyev öz monoqrafiyasında (33) dövrün çox mühüm 

mənbələrindən olan Həsən bəy Rumlunun “Əhsən ət-təvarix” əsəri əsasında 

Səfəvilərin dövlət quruluşu və hərbi - siyasi tarixinin bir sıra məsələlərini 

araşdırmış, iqtisadi həyata çox az yer vermişdir. Tofiq Nəcəfli öz əsərində (70) 

Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin hərbi-siyasi məsələlərini Türkiyə tarixşünaslığı 

əsasında araşdırmış, Səfəvilər dövlətində dövlət quruculuğu, idarəetmə siistemi, 

şəhərlərin sosial-iqtisadi vəziyyəti, iqtisadi problemləri və mədəni həyatla bağlı 

məsələləri tədqiqatına daxil etməmişdir. 

Seyidağa Onullahi tarixi-etnoqrafik oçerk xarakterində yazılmış “XIII-

XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri” adlanan əsərində (71) Təbrizin qədim dövründən XV 

əsrin sonuna qədər siyasi tarixi, tarixi coğrafiyası, elm və mədəniyyəti, şəhərin 

memarlıq abidələri, sənətkarlıq və daxili ticarət, şəhərin ictimai trixi, sosial 

münasibətləri dövrün mənbələri və mövcud ədəbiyyatlar əsasında tədqiq 

olunmuşdur. 

İ.P.Petruşevski monoqrfiya və məqalələrində (133; 134; 135; 136) hərbi-

siyasi məsələlərə geniş yer verməklə yanşı, feodal münasibətlərinin inkişafına, 

torpaq mülkiyyəti formalarına və aqrar münasibətlərə, xarici-iqtisadi əlaqələrə, 

vergi immunitetinə geniş yer vermişdir. 

Son dövrdə Səfəvi dövlətinin tarixi ilə əlaqədar bir sıra əsərlər yazılmışdır.  

S.A.Məmmədov “Azərbaycan tarixi” adlı monoqrafiyasında (63) Azərbaycanın 

XVI-XVII yüzillikdə siyasi tarixi, sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət problemlərini 

araşdırmış və bir sıra müsbət elmi nəticələr əldə etmişdir. 

Tarixçi alim Zabil Bayramov “Azərbaycan Səfəvi dövlətinin quruluşu və 

idarə sistemi” adlı monoqrafiyasında (13) Səfəvi dövlətini yaradan tayfaların etnik 

kimliyi, türk dilinin dövlət, saray, diplomatik danışıq dili olması, şahların hüquq və 
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səlahiyyətləri, hakimiyyət orqanının təşkili, onların quruluşu və aralarında 

səlahiyyət bölgüsü, xəlifət əl-xülafa, əsgəri təşkilatı, inzibati və ərazi bölgüsü, 

vilayət hakimlərinin statusu, mahal idarəçiliyi, yerli idarəetmə təsisatları, şəhər 

idarəçiliyi, kələntərlərin hüquq və vəzifələri darğa və şəhər idarə sistemi, məhəllə 

kəndxudaları, möhtəsib, dini təsisatlar, sədr, şeyx ül-islam, qazi, mütəvəlli, nəqib, 

məhkəmə prosesi məsələlərini dövrün mənbələri və səyyah gündəlikləri əsasında 

araşdıraraq çox qiymətli məlumatlar verir. 

Zeynalabdin Həsənəliyev öz tədqiqatında (37; 38) XVII yüzillikdə Səfəvi 

dövlətinin siyasi vəziyyyəti, mərkəzi və yerli idarə sistemi, ordu quruculuğu, XVII 

əsrdə Osmanlı-Səfəvi, Rusiya-Səfəvi münasibətləri, məşvərətçi orqan oln “Ali 

Şura Məclisi”, Ali Vəzarət divanı, Əmir-əl-üməra, bəylərbəyi vəzifəsi, I Şah 

Abbasın hərbi islahatı, kənd təsərrüfatı, torpaq mülkiyyət fomaları, vergi siyasəti, 

daxili və beynəlxalq ticarət əlaqələri, Səfəvi dövlətində şəhərlərin quruluşu, idarə 

sistemi, sosial-iqtisadi vəziyyəti, maarifin inkişafı, incəsənət, xalq mərasimləri və 

xalqın məişətini Qərbi Avropa səyyahlarının məlumatları əsasında araşdırmışdır. 

Adil Baxşıliyev öz tədqiqatlarrında (10; 11) Səfəvilər dövründə 

Azərbaycanın cənub şəhərləri, şəhərlərdə ticarətin və sənətkarlığın inkişaf 

dinamikası, daxili və xarici ticarət əlaqələrində şəhələrin rolu, şəhər əhalisinin 

sosial tərkibi, şəhər əhalisi ilə əlaqədar vergilər, şəhərlərdə yerləşən gömrük 

məntəqələri, şəhələrin inzibati idarə quruluşu, şəhər məmurları, şəhərlərin mədəni 

həyatı haqqında problemləri mənbələr və səyyah gündəliklərini elmi dövriyyəyə 

gətirərək təhlil etmişdir. 

Bəymirzə Şabiyev Azərbycanın tarixi torpaqları olan İrəvan vilayətinin 

Səfəvilər dövrü trixinə həsr etdiyi monoqrafiyasında (80) vilayətdə kənd 

təsərrüfatının aparıcı sahələri, sənətkarlıq və ticarəttin inkişafı, sosial durumu, 

torpaq və vergi siyasəti, demoqrafik proseslər, trixi cografiyası, inzibati-ərazi 

strukturu tədqiq olunmuşdur. 

Rusiya tarixçiləri N.Q.Kukanova, M.B.Fexner, A.A.Şpakovski, P.P.Buşev 

öz əsərlərində (127;148;155;113) Rusiyanın Səfəvi dövləti ilə ticarət əlaqələri, 

Rusiya ilə Səfəvi dövləti arasındakı karvan yolları və mühüm ticarət mərkəzləri 



7 
 
haqqında geniş məlumat vermişlər. Görkəmli şərqşünas V.Minorski (186) dövrün 

mənbələri əsasında Səfəvi dövlətinin idarəetmə sistemi, maliyyə-vergi, dövlət 

büdcəsi və gəlir qaynaqlarını təhlil etmişdir. 

İranın müasir dövr alimləri Bastani Parizi, Əhməd Tacbəxş, Nəsrullah 

Fəlsəfi, Əbdurrza Hüşəng Məhdəvi və başqaları öz əsərlərində (171; 166; 214; 

215; 216; 199) Səfəvi dövlətinin siyasi tarixi, iqtisadi həyatı, sənətkarlığın və 

ticarətin inkişaf səviyyəsi, daxili ticarət və xarici itisadi əlaqələrlə bağlı mənbələr 

və faktlarla zəngin olan qimətli məlumatlar vermişlər. 

Monoqrafiya yzılarkən fars dilli qaynaqlardan istifaadə olunmuşdur. XVII 

yüzillikdə yaşamış tarixçilərdən Həsəv bəy Rumlunun “Əhsən ət-təvarix” və 

Xurşah Qubad əl-Hüseynin “Tarix-i elçi-ye Nizamşah” əsərlərindən (165; 178) 

istifadə eedilmişdir. Həsən bəy Rumlu XVI əsrdə Səfəvi dövlətinin siyasi tarixi, 

dövlət quruluşu, mülkiyyət institutları, maliyyə-vergi və ticarət siyasəti, Xurşah ibn 

Qubad əl-Hüseyni I Şah İsmayıl və I Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövrünün siyasi 

məsələləri və 1565-i ildə I Şah Təhmasib tərəfindən ticarətin və sənətkarlığın 

inkişaf etdirilməsi məqsədilə tamğa vergisinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar çox 

qiymətli məlumatlar vermişlər. 

XVI əsrin sonu – XVII əsrin əvvəllərində yaşamış məşhur Azərbycan 

tarixçisi İsgəndər bəy Münşi (168) I Şah İsmayıl, I Şah Təhmasib, II Şah İsmayıl, 

Sultan Məhəmməd Xudabəndə, I Şah Abbas dövrünün siyasi hadisələrini, dini və 

dünyəvi idarəetmə sistemini, dövlət məmurları və onların haqında məlumatları, I 

Şah Abbasın dövründə ticarətin inkişaf etdirilməsi üçün karvan yollarında 

təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə həyat keçirilən tədbirləri, XVII əsrin 

əvvəllərində Səfəvi-Rusiya münasibətlərini əsərində geniş şərh etmişdir. 

Monoqrafiya yazılarkən Xacə Zeynalabdin Əli Əbdi bəyin “Təkmülətül-

əxbar” (40), Mirzə Səmianın “Təzkirət əl-müluk” (211), Mirzə Rəfianın “Dəstur 

əl-müluk” (64;180) əsərlərindən istifadə edilmişdir. Mirzə Səmianın və Mirzə 

Rəfianın çox zəngin və digər mənbələrdə rast gəlinməyən Səfəvi dövlətinin 

quruluşu, dövlət orqanlarının statusu, məmurların səlahiyyətləri, maliyyə 

qaynağları, dövlət büdcəsinin mədxil və məxaricinin formalaşması, xərclənməsi 
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yolları haqqında statistik mateialları, Mirzə Rəfia kimi tanınan Məhəmməd Rəfi 

Ənşarinin Səfəvi hökmdarı Şah Sultan Hüseynin dövründə yazılmış əsərində 

Səfəvi dövlətinin quruluşu, hakimiyyət orqanlarının statusu, məmurların 

səlahiyyətləri, bürokratik aparat nümayəndələrinin vəzifələri, məmurların 

məvaciblərinin ödənilməsi sistemi, nizami və qeyri-nizami qoşunun xüsusiyyətləri, 

vergi sistemi haqqında dolğun məlumatlar tədqiqata cəlb edilmişdir. 

Səfəvi dövlətinin iqtisadi həyatı və idarəetmə orqanları haqqında 

məsələlərin öyrənilməsində fars və Azərbaycan dilli qaynaqlardan T.M.Musəvi 

(66; 67; 68) Mahal Qaçar (64), Əbdülhüseyn Nəvai (193; 194), Layoş Fekete (161) 

və başqalarının müxtəlif əlyazma və arxiv fondlarından toplayaraq nəşr etdikləri 

sənədlərdən də istifadə edilmişdir. 

XVI-XVII yüzilliklərdə Səfəvi dövlətində olmuş Qərbi Avropa 

səyyahlarının bir çoxunun gündəlikləri 1961-ci ildə çap edilmişdir. Monoqrafiya 

yazılarkən həmin kitabdan istifadə olunmuşdur (140). 

Qərbi Avropa elçi, səyyah və tacirlərindən Jan Şarden, Jan Batist Tavernye, 

Enqelbert Kemfer (179), Adam Oleari (99), Yan Streys (144), Pietro Della Valle 

(173) gündəliklərində, türk elçi və səyyahı Evliya Çələbi “Səyahətnaməsində” (26; 

85; 86; 87; 88; 89) Səfəvi dövlətinin iqtisadi həyatı, kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq, 

daxili və xarici ticarəti, gömrük və vergi sistemi, torpq mülkiyyət formaları, şəhər 

həyatı, şəhərlərin ticarət və sənətkarlıq mərkəzinə çevrilməsi, dövlət quruculuğu, 

inzibati idarə sistemi, saray məmurları, onların səlahiyyətləri, yerli idarəetmə 

orqanları, xidməti vəzifədə olanlar, əhalinin məşğuliyyəti, elm, məktəb və 

mədrəsələr, adət-ənənələr, milli idman oyunları haqqında geniş məlumatlar 

verilmişdir. Qeyd olunan məsələlər dövrün farsdilli qaynaqları ilə müqayisədə 

səyyah gündəliklərində daha geniş əksini tapır. Qarşıya qoyulan problemin 

tədqiqində əsasən həmin məlumatlardan geniş istifadə edilmişdir.  

Avropa tacirləri və səyyahlarının diqqətini cəlb edən Azərbaycan, həm də 

strateji mövqeyə malik idi. Azərbaycanla diplomatik əlaqələrin yaradılması, 

Azərbaycanın istehkam qalaları, ordusu, dövlət quruluşu, idarə sistemi barədə 
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məlumat əldə edib, öz ölkələrinə qayıdarkən bu məsələlər haqqında məlumat 

vermək avropalı tacir və səyyahların vacib vəzifələrindən biri idi. 

Bununla yanaşı, Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində gərginlik yaradıb, Səfəvi 

dövlətini Osmanlı imperiyasına qarşı müharibə aparmağa həvəsləndirən Avropa 

dövlət başçıları öz ölkələrini müharibə və döyüş meydanlarından uzaq saxlamağa 

çalışır, iki müsəlman türk dövlətini bir-birinə qarşı qoyub zəif salmaqla öz 

diplomatiyalarını həyata keçirməyə çalışırdılar. Bundan əlavə, Rafael Dyu Man, 

Sanson kimi xristian təbliğatçıların Iran və Azərbaycanda fəaliyyət göstərmələri 

Avropa dövlətləri, xüsusilə Roma papası üçün çox sərfəli idi. Çünki Qərb 

ölkələrinin Azərbaycanla diplomatik əlaqələrin yaradılmasında iqtisadi, ictimai və 

siyasi məqsədlər güdülürdü. Maraqlıdır ki, şaha, feodal dövlət başçılarına xoşa 

gəlmək üçün Səfəvi saray salnaməçilərindən fərqli olaraq Avropa səyyah və 

tacirləri hadisələri obyektiv işıqlandırmağa səy göstərmişlər. Bununla yanaşı, 

həmin müəlliflərin əsərlərinə tənqidi yanaşmaq tələb olunur. Çünki həmin 

müəlliflər mənsub olduqları dövlətlərin mənafeyini də gözdən qaçırmırdılar. 

Avropalıların Azərbaycana gəliş-gedişi hələ Elxanilərin hakimiyyətindən sonra da 

davam etmişdir, lakin bir sıra daxili və xarici amillərə görə onların bu gəlişi 

fasilələrlə olurdu. 

Səfəvi şahları I Şah Abbas (1587-1629) və II Şah Abbas (1642-1666) 

qarşılıqlı ticarətin genişlənməsinə, Avropa dövlətləri ilə münasibətlərin 

möhkəmlənməsinə, ipək ticarəti, ipək məmulatının ixracına xüsusi qayğı 

göstərirdilər. Bu məqsədlə də I Şah Abbas ipək ticarətini öz inhisarına almışdı. 

Məhz həmin dövrdə xristian dinini təbliğ edən avropalıların Azərbaycana və Irana 

gəlişi çoxalır, Səfəvi şahlarının hakimiyyəti dövründə və sonralar da bu 

münasibətlər mövcud idi. Bu dövrdən Azərbaycana gələn səyyahların sayı 50 

nəfərdən az deyildi. 

Onlar uzun müddət Səfəvi dövlətinin paytaxtı olmuş Təbriz, Qəzvin, 

Isfahanda qalmış, Azərbaycan şəhərlərinə, qəsəbə və kəndlərinə səyahət etmiş, öz 

müşahidələrini, eşitdiklərini və başlarına gələn hadisələri, dövlət qurumu, şahların 

səlahiyyətləri, baş vəzirlərin rolu, bəylərbəyləri, əhalinin yaşayış səviyyəsi, 
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sənətkarlıq, ticarət, maddi və mənəvi mədəniyyəti, etnoqrafiya, memarlıq, kənd 

təsərrüfatı, binalar, bazarlar və s. haqqında geniş məlumatlar vermişlər. 

Bir həqiqəti unutmaq olmaz ki, Avropa səyyahlarının əsərləri, xatirələri 

olmasaydı, təkcə farsdilli qaynaqlara əsaslanıb, orta əsrlərə aid Azərbaycan tarixini 

mükəmməl tədqiq etmək mümkün olmazdı. Məhz Avropa səyyahlarının əsərlərinin 

tədqiqi, elmi süzgəcdən keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanın inkişaf etmiş 

feodalizm dövrünün tarixi, coğrafıyası, ümumən ictimai-iqtisadi, siyasi və 

mədəniyyət tarixi daha da mükəmməlləşir. 

Orta əsrlərdə Azərbaycanın Avropadan heç də geri qalmamasını həmin 

müəlliflərin qələmindən çıxmış faktlar bir daha sübut edir. Şübhəsiz, Avropa 

səyyahlarının əsərləri ilə farsdilli qaynaqların müqayisəsi, məsələlərə tənqidi 

yanaşma həqiqəti ortaya çıxarır. Çünki onların bəziləri Azərbaycan və fars dillərini 

bilmədikləri üçün səyahətnamələrini müxtəlif şəxslərdən eşitdikləri əsasında 

yazmışlar. Bununla yanaşı, 1631-1668-ci illərdə 6 dəfə Iran və Azərbaycana səfər 

etmiş Jan Battist Tavernye Iran və Azərbaycan haqqında, karvan yolları, 

abadlıqları, sənətkarlığı, dövlət quruluşu, əhalinin adət-ənənəsi barədə geniş 

məlumat vermişdir. 

II Şah Abbas və Şah Süleyman dövründə üç dəfə Azərbaycana və Irana 

səyahət etmiş, 12 ildən artıq bir dövrdə bu ərazilərdə olmuş fransız taciri Şarden 

fransız, ingilis dilləri ilə yanaşı Azərbaycan türk və fars dillərini yaxşı bildiyi üçün 

yerli əhali ilə ünsiyyətdə olub gördüklərini və eşitdiklərini qələmə alması 

«Səyahətnaməsi»nin elmi dəyərinin artmasına, zənginləşməsinə, Avropa 

səyyahlarının əsərlərindən tamamilə fərqlənməsinə səbəb olmuşdur. Şarden qədim 

yunan, qədim yəhudi, latın, erməni, gürcü dillərini bilməklə yanaşı öz ana dili 

fransız və ingilis dillərini də gözəl bilirdi. Şarden təkcə tacir deyil, bir alim kimi də 

hər bir hadisəyə öz münasibətini bildirmişdir. O, İsfahanda olarkən ingilis dilində 

İsfahan sarayına göndərilən məktubları fars dilinə tərcümə etmişdir (195, c.II, s. 

662). Digər səyyahların əsərlərinə nisbətən onun «Səyahətnamə»si daha 

mükəmməl, elmi, dəqiq və əhatəlidir. Şardenin Azərbaycanda və İranda riyaziyyat, 

fəlsəfə, astronomiya, miniatüra, təbabət, musiqi, memarlıq, məktəb və maarif, 
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xəttatlıq, tarix və coğrafiya elminin inkişafı, idman, şahmat, geyim, yemək növləri, 

xalqın adət-ənənələri, silah (tüfəng istehsal edən karxanalar), danışıq dili, ticarət, 

sənətkarlıq, dövlət quruluşu, ordu, polis, məhkəmə, kənd təsərrüfatı, müxtəlif kənd 

təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi, suvarma şəbəkələri, maliyyə, dövlət 

büdcəsi, şah gəlirinin mənbələri, şah, baş vəzir, yüksək rütbəli dövlət məmurlarının 

səlahiyyət dairələri, ruhanilik və s. haqqında verdiyi məlumatlar təkcə 

tarixçilərimiz üçün deyil, elmin müxtəlif sahəsi ilə məşğul olan alimlərimiz üçün 

də ilk qaynaq kimi çox faydalıdır. 

XVII əsrin ortalarında Azərbaycanda opera və balet tamaşasına baxmış 

Şarden bu sahədə ilk məlumat verir. Şarden Avropa səyyahları içərisində ilk dəfə 

Şeyx Səfiəddinin (1252-1334) Azərbaycan dilində yazdığı «Qara məcmuə» əsəri 

haqqında məlumat vermişdir. 

Şarden Səfəvi şahlarının gənc ikən təxti-səltənətə çıxmalarını, ölkənin idarə 

olunmasında səriştəsiz olmalarını, ölkənin bütün işlərinə analarının müdaxilə 

etdiklərini bildirərək yazır: «Onlar şaha xeyli nüfuz edirlər. II Şah Abbasın anası о 

mələkələrdən biri idi ki, hökmü bütün ölkədə cari idi. Mütləq hakimiyyəti var idi. 

Mələkənin baş nazir Sarı Tağı ilə münasibəti səmimi idi. II Şah Abbas anasına 

«Ana xanım» deyə müraciət edirdi» (195, c. IV, s.1412). 

Maraqlıdır ki, Şarden Konstantinopoldan keçərkən Qrelot adlı məşhur 

rəssam ilə tanış olmuş, nəzərdə tutduğu bir sıra təsvirlər çəkdirmişdir, Şardenin 

əsərindəki təsvirlər Qrelotun fırçasıının məhsuludur. I Şah Abbasın hakimiyyəti 

dövründə Azərbaycan və İranda olmuş italyan səyyahı Pietro Della Valle 1617-ci 

ildə Ərdəbil şəhərində I Şah Abbasın qəbulunda olub onunla görüşmüş, onunla 

Azərbaycan türkcəsində söhbət etmişdir. I Şah Abbas onun dediklərini Azərbaycan 

türk dilini bilməyən farsdillilərə tərcümə etmişdir. Şarden yazır ki, Pietro Della 

Valle fars dilini yox, Azərbaycan türk dilini bilirdi. Təqdim edilən monoqrafiyada 

Jan Şarden, Jan Batist Tavernye, Enqelbert, Kempfer, Pietro Della Vallenin 

«Səyahətnamə»lərində Azərbaycanda müşahidə etdikləri və eşitdikləri diqqətlə 

nəzərdən keçirilib, Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi həyatı və mədəniyyəti ilə 

bağlı materiallar tədqiqta cəlb olunmuşdur. 
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Pietro Della Vallenin I Şah Abbas tərəfindən XVII əsrin əvvəllərində 

Fərəhabad və Sultaniyyə şəhərlərinə köçürülən, son 200 ildə Azərbaycan xalqı, 

ümumiyyətlə insanlıq üçün ağır bəlaya çevrilmiş, terror, soyqırım, sepatçılıq 

yolunu tutmuş ermənilər haqqındakı fikirləri bu gün də öz aktuallığını saxlayır. 

Səyyahın qeydləri oldugu kimi monoqrafiynın sonunda əlavə kimi oxuculara 

təqdim olunur. 

Monoqrafiyada Fransız səyyahı Şardenin Naxçıvn, Təbriz, Sultaniyyə, 

Qəzvin şəhəri, hökumətin idarə olunma qaydaları, xidməti vəzifələr, ordu və əsgəri 

xidmətə çağırış qaydaları, karvansaralar, məktəb və mədrəsələr, fəlsəfə tarixi və 

təbabət, milli idman oyunları, incəsənət, bayram və mərasimlər haqqında digər 

tədqiqat işlərində öz əksini tapmamış məsələlərə daha geniş yer verilmişdir. 

Alman bilik adamı və səyyahı Enqelbert Kempferin şahın səlahiyyətləri, 

böyük vəzirin fəliyyəti, mərkəzi dövlət aparatında işləyən məmurlar və sray 

xidmətçiləri, qızılbş ordusu, qorçular, qulamlar, tüfəngçilər, topçular, sipəhsalar və 

sərdarlar, difai qüvvələri, döyüş taktikası, orduya məvaciblərin verilmə qaydası, 

hərbi musiqi haqqında geniş və ətraflı məlumatları tədqiqata cəlb edilmişdir. 

Səfəvilər dövlətinin tarixi ilə əlaqədar adları qyd olunan səyyahların 

gündəliklərində indiyə qədər elmi araşdırmalarda az əksini tapan məsələlər, çoxlu 

yeni faktlar və materiallar ilk dəfə şərh olunaraq elmi dövriyyəyə gətirilmişdir. 
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FƏSİL I. AVROPA SƏYYAHLARI DÖVLƏT QURULUŞU VƏ ORDU 

QURUCULUGU HAQQINDA  

1.1. Dövlət quruluşu və idarə olunma qaydaları 

Səfəvilər sülaləsi hakimiyyətə gəldiyi zaman, I Şah İsmayılın hakimiyyəti 

dövründə XV yüzillikdə Azərbaycanda mövcud olmuş Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 

dövlətlərinin idarəetmə sistemlərini müəyyən dəyişikliklərlə qoruyub saxlamaqla 

mərkəzi hakimiyyəti daha da möhkəmləndirmişdilər. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 

dövlətlərini yaradan tayfalarla Səfəvi dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizə 

aparan tayfalar eyni soy kökünə malik qohum tayfalar olmuşlar. Bu tayfalar vahid 

siyasi qüvvə təşkil edərək Səfəvilər sülaləsinin nümayəndəsi İsmayılın ətrafında 

birləşmiş, İsmayılı hakimiyyətə gətirməklə Azərbaycan Səfəvilər dövlətini 

yaratmışlar. I Şah İsmayıl hakimiyyətə ana babası Ağqoyunlu hökmdarı Uzun 

Həsənin varisi kimi gəlmişdir. O, Ağqoyunlular dövründə mövcud olmuş dövlət 

quruluşunu və idarə etmə qaydalarını əsasən saxlayaraq mərkəzi hakimiyyəti 

möhkəmləndirmiş, Ağqoyunlu dövlətinə aid olmuş ərazilərdə yaşayan xalqları 

vahid ideologiya ətrafında birləşdirərək böyük imperatorluq yaratmışdır. 

Qərbi Avropa səyyahlarından Jan Şarden, Enqelbert Kempfer Səfəvilər 

dövründə dövlət quruluşu və idarəetmə qaydaları haqqında geniş məlumat 

vermişlər. Alman səyyahı Kempfer 1683-1685-ci illərdə Səfəvilər dövlətində 

olmuşdur. O, 1683-cü il маrtın 20-də Isveç səfarəti heyəti ilə Stokholmdan yola 

düşmüş, iyulun 10-da Moskvada, Rusiya sarayı tərəfindən elçilər 

qəbul edilərkən orada iştirak etmişdir. Kempfer heyət ilə birlikdə gəmi 

vasitəsilə Volqa ilə Xəzər dənizinə, 1683-cü il noyabrın 7-də Həştərxana gəlib 

çatır. Kempfer özünün ilk səfərə başlaması günündən sonuna qədər 

hadisələri, müşahidələrini gündəlik alman dilində dəftərdə qeyd edirdi. Bu 

qeydlərin hamısı hazırda İngiltərədə Britiş muzeyində saxlanılır, lakin bu 

qeydlər hələlik elmi cəhətdən az tədqiq edilmişdir. 

İsfahandan onların Şah tərəfindən qəbul olunacağı barədə hələlik xəbər 

gəlib çatmadığı üçün isveçli heyət ilə birlikdə Kempfer dörd həftə Şamaxı, Ваkı və 

Abşeron yarımadasını gəzir. 1684-cü il yanvarın 14-də onlar Şamaxıdan 
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hərəkət edib, yola düşür. Bir aydan sonra Rəştə gedib çatırlar. Маrt ayının 

əvvəllərində Kempfer Qəzvində bir karvansarada sakin olur. Kempfer 

Qəzvində öz həmvətənlisi Adam Oleari haqqında məlumat əldə edir. Elçilər Savə-

Qum-Kaşan-Nətənz yolu ilə магtın 29-da İsfahana çatır. Kempfer İsfahanda 20 ay 

qalır. Bu müddətdə yüksəklikləri, şəhərlər 

arasındakı məsafələri qeydə alır. O, sanki İran xəritəsini tərtib етмəк fikrində imiş. 

Bundan başqa Kempfer binalar, məscidlər, karvansaralar haqqında ətraflı məlumat  

vermişdi. O, müşahidə etdiklərindən əlavə coğrafi şəraitlə tanış olan yerli əhalidən 

də bəzi məlumatlar əldə etmişdir (179, s.7-9).  

Kempfer İsfahanda olduğu müddətdə İran bitkiləri haqqında məlumatla 

kitabçasının ilk hissəsini sona çatdırır. Lakin onun bu əsəri çap olunur. Kempferin 

əsas və mühüm tədqiqatı XVII 

yüzilliyin sonunda Səfəvilərin dövlət quruluşu, idarə sisteminə aiddir. Həmin 

problemləri tədqiq etmək üçün o, Azərbaycan və fars dillərini öyrənməli oldu. 

Bundan əlavə həmin tədqiqat işini başa vurmaq üçün İranın dövlət quruluşu 

haqqında geniş bilik və təcrübəyə malik olan, 38 il ondan qabaq İsfahanda olmuş 

fransız Rafael du Mandan köməklik alır. Rafael du Mandan “türk dili” 

qrammatikası1 alman Kemfer 6 ay sonra isə, yəni 1684-cü il sentyabr ayında İran 

ölkəsi haqqında kitab yazdı. Kempfer əsərini yazarkən Rafael du Manın kitabından 

istifadə etmişdir. Rafael du Manın 1660-cı ildə yazdığı “1660-cı ildə İranın 

vəziyyəti”2 adlı kitab Kempferin yazdığı kitabı (179) müqayisə etdikdə belə bir 

nəticə əldə edilir ki, Kempfer Rafaelin kitabından istifadə etmişdir. Digər tərəfdən 

öz dostu Rafaelin məlumatı və gətirdiyi rəqəmləri həqiqətə uyğun gəlib-

gəlmədiyini yoxlamaqla yanaşı dostunun İranın (Səfəvi-N.S.) vəziyyəti haqqında 

verdiyi bəzi məlumat və rəqəmləri təkmilləşdirmişdir.  

Kempfer Səfəvi hökmdarları, onların səlahiyyətləri, qeyri-məhdud 

hakimiyyətləri və şahların hüquqlarını məhdudlaşdıran hec bir qayda-qanunun 

olmaması haqqında geniş məlumat vermişdir. O, Səfəvi dövlətinin hökmdarları 

                                                             
1 Bax: Charles Rieu. Cataloque of the Turkish manuscripts in the British Museum. London, 1888, s.151. 
2 Estat De la Perse, en 1660, par Le.P.Raphael Du Mans. Par CH. Schefer, Paris, 1890. 
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haqqında qeydlərində göstərir ki, İran (Səfəvi – N.S.) ölkəsinin başçısı şahdır. 

Orada şahlıq irsidir. Şah geniş əraziyə malik olmaqla yanaşı həm də xüsusi 

imtiyazlardan faydalanır. Buna görə də Asiya qitəsinin digər hökmdarlarından 

seçilir. Səfəvi şahı qanunun icrasında tam qeyri-məhdud və müstəqil hüquqdan 

faydalanır. Dünyanın digər yerlərində hökmdarların səlahiyyətləri əsas qanun üzrə 

məhdudlaşır. Məsələn, Rusiya carının qüdrəti boyarlar vasitəsilə məhdudlaşır. 

Digər tərəfdən öz əcdadının adət-ənənəsinə bağlı olması onun özbaşınalıq etməsinə 

maneçilik törədir. Osmanlı soltanı da yeniçəriləri özünün mütləq hakimiyyəti 

qarşısında böyük bir maneə hesab edir. Hindmonqol hökmdarları da əhalinin 

xüsusi himayəsindən faydalanan şəxsi övladlarından qorxur. Lakin Səfəvi 

padşahının onlardan fərqli olaraq hər bir iş görməyə haqqı vardır və öz şahlıq 

səltənəti müqabilində hec bir maneə tanımır. Müqavilələr bağlamaq, sülh və 

müharibə elan etmək, ölkə qanunlarında dəyişikliklər aparmaq, yeni vergilər 

qoyulması, hətta hər bir şəxsin canı və malı, şəxsən özünün, qadın və uşaqlarının 

ixtiyarı şahın əlindədir. Əlaltılarının hüquqlarını qüdrətli bir hökmdar müqabilində 

qoruyan hec bir qayda, qanun yoxdur (179, s.14). Səyyah Səfəvi sülaləsinin 

Məhəmməd Peyğəmbərin nəslinin səcərəsi ilə bağlı olmasını, ona görə də əhalinin 

onları müqəddəs hesab etmələri ilə əlaqədar yazır: “Şah müqəddəsdir. O, bu 

müqəddəsliyi səçərəsi Məhəmməd peyğəmbərə çatan öz sələflərindən almışdır. 

Hətta şaha o qədər inanırlar ki, xəstələrin çoxu özlərinin müalicə olunacaqlarını 

şahın əlini yuduğu ləyənə tökülən suyu icməkdə görürlər. Onu əczaxana 

dərmanından yüksək qiymətləndirirlər” (179, s. 15). Səfəvilər dövründə ən varlı 

feodal şah idi. Faktiki olaraq dövlətdə bütün torpaqlar ona məxsus idi, həm də 

şahın şəxsi xəzinəsi (xassə) mövcud idi, onları ayrı-ayrı məmurlar idarə edirdilər, 

qalan torpaqları (məmalik) divan idarə edirdi (64, s.10). 

Səfəvilər dövründə şah sarayında baş vermiş daxili cəkişmələr və şahların 

qardaşlarının hakimiyyətə gəlməsi iddiası ilə onları öldürtdürməsi və ya gözlərinə 

mil cəkdirməsi səyyahın diqqətindən yayınmamışdır. O, I Şah Səfinin dövründə 

baş verən hadisələri belə təsvir edir: “Şah Səfi (1629-1642) dövründə elə hadisə 

baş veribdir ki, onun, yəni şahın fərmanı ilə atalar oğullarını, oğullar atalarını 
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öldürmüşlər. Qorxmadan şahın fərmanı ilə öz oğullarını və ya atalarını öldürmüşlər 

(179, s.16). Şaha “Vəli-ne mət” yəni Allah və peyğəmbərin tam ixtiyarlı 

nümayəndəsi kimi, “dünya malını əhali arasında bölüşdürən” ləqəbi vermişdilər. 

Onu dünya himayəcisi (aləmpənah) adlandırırdılar. Şah da hec fikirləşmədən bu 

ləqəbləri özünə layiq bilirdi. Şah ilə görüşərkən ona layiqli hədiyyə verməmək 

cinayət sayılırdı. Şaha təzim etməmişdən öncə onun ayağını, ayaq basdığı torpağı 

üc dəfə öpməmək böyük günah hesab olunurdu (179, s.17). 

Şah qərbdə Dəclə, şərqdə Helmend (Əfqanıstanda), cənubda Fars körfəzi 

Şimalda Xəzər dənizinə qədər olan əraziyə hökmranlıq edirdi.. Bu ölkə siyasət, 

elm və texnika cəhətdən sair ölkələrə nisbətən irəlidədir.. İran (Səfəvi – N.S.) 

padşahları mütləq hakim və öz əməllərində tam azad olmalarına baxmayaraq, 

ümumiyyətlə ölkənin idarə olunmasında ədalət, insaf və mehribanlığa riayət 

edirlər. Qeyri adi bir işə əl atmaq istədikdə və ya həvəs, şəhvət ehtiras onlara qalib 

gəldikdə qabaqcadan o barədə yüksək Divanın nəzər və fikrini öyrənirdilər. 

Həmcinin vəzifəsinin öhdəsindən yaxşı gələ bilən dövlət məmurları əleyhinə xeyli 

kəskin iş görməkdən çəkinirdilər (179, s.18-19). 

Tavernye İran ərazisi və onun əyalətlərindən danışarkən 17 əyalət içərisində 

6 əyalətin iki hissədən ibarət olduğunu qeyd edərək yazır: “6 əyalət iki hissədən 

ibarətdir. Onlardan biri Xəzər sahilində yerləşən Şirvan əyalətidir. Onun mühüm 

şəhərləri Dərbənd ya Dəmirqapı, Badkubə (Bakı) və Şamaxı, digər əyalət isə 

Azərbaycandır. Təbriz, Ərdəbil, Sultaniyyə bu əyalətdə yerləşir. Hər iki hissə (yəni 

Şirvan və Azərbaycan – N.S.) təqribən qədim Midiya bölgəsini təşkil edirlər ki, 

Xəzər dənizi sahilinə qədər uzanır” (187, s. 358). 

Dövlət və hüquq tarixi baxımdan Kempfer əyalətlər və şəhərlərin idarə 

sistemi barədə, o cümlədən əyalət bəylərbəyiləri, onların gəlir və məxarici, 

soltanlar, əyalət vəzirləri, şəhərlərin idarəçilik sistemi, kəlantər, qazi, daruqə 

barədə geniş məlumat vermişdir (179, s.145-166). 

Kempfer, I Şah Abbas dövründə Səfəvi imperiyası ərazisinin böyük 

əyalətlərə, o cümlədən Fars, Xorasan, Azərbaycan, Gilan və Mazandaran, Mərkəzi 

İsfahan şəhəri olan İraqi-Əcəmə bölündüyünü qeyd etmişdir. Azərbaycan 
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əyalətindən bəhs edən Kempfer yazır: “İranın şimal-qərbində yerləşən Azərbaycan, 

Şimalı Midiya və Türkiyə sərhədinə qədər uzanır. Bu əyalət 55 məntəqəyə bölünür 

və mühüm ticarət şəhəri olan Təbriz onun mərkəzidir” (179, s.158). 

Fransız səyyahı J.Şarden Səfəvilər dövründə dövlətin idarə olunma qaydaları 

ilə bağlı ətraflı məlumat verir. O qeyd edir ki, ərəblərin hücumu nəticəsində İran 

şahənşahlıq dövləti, I Şah Abbasın hakimiyyətinə qədər olan doqquz əsr, İran 

ərazisi həmişə   qeyri-sakit   və   kəşməkeşlərə   düçar   olmuşdur.   Hər müddətdən 

bir dəfə padşah gedib, yerinə digəri paytaxt –səltənətdə oturubdur. Şah Abbas (I 

Şah Abbas-N.S.) dövründə İranın vəziyyəti çox qarmaqarışıq idi. Ölkə, təqribən 20 

kiçik hissəyə bölünmüşdü və hər hissədə bir adam hökmranlıq edirdi. Onlar da 

adətən bir-biri ilə vuruşurdu (195, c.III, s.1151).  

Səyyahın ölkədə baş verən daxili çəkişmələr və sepratçılıq meylləri haqqında 

qeydləri I Şah Abbasın hakimiyyəti ərəfəsi və hakimiyyətinin ilk illərində Səfəvi 

dövlətində yaranmış vəziyyətə aydınlıq gətirir. 

Bununla yanaşı əksər yerli padşahlar (əyalət hakimləri-N.S.) ədalətli hərəkət 

edirdilər, diktator, əziyyətsiz idilər. Ordu başçıları öz istəklərinə əsasən onları 

şahmat fiqurları kimi yerbəyer edib və ya öldürürdülər. Şah Abbas belə bir 

qarmaqarışıq vəziyyətə son qoymaq qərarına gəldi, ölkədə qayda-qanun, intizam 

yaratdı. Bu baxımdan o, feodal dərəbəyliyinə on qoyub, güclü mərkəzi dövlət 

yaratmaq üçün güclü bir qüvvənin yaradılmasına əl atdı. Qədim ordu təşkilatını 

aradan qaldırıb və köhnə sülalə və ailələrin həyatını bir-birinə vurdu (195, c.III, 

s.1151).   

Məhz sonuncunu nəzərdə tutaraq səyyah qyd edir ki, qədim və köhnə ailə və 

sülalərin əksəriyyəti qorçulardan ibarət idi. Onlar qorxmaz, sücarətli və 

döyüşkənlikdə şöhrət tapmışlar. Həmişə öz can və mövqeylərini qoruyub saxlamaq 

üçün birgə, bir parça idilər və bir-birinin tərəfini saxlayırdılar (195, c.III, s.1151).  

Onların sarayda o qədər nüfuzu var idi ki, həqiqətən ölkə onların əlilə idarə 

olunurdu. I Şah Abbas mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaqdan və vergi verməkdən 

boyun qaçıran əyalət hakimlərinə qarşı amansız tədbirlər həyata keçirir, onların 

torpaqlarını və mülklərini əllərindən alaraq xassə əmlakına keçirirdi. Separatçılıq 
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meylləri qeyri türklər yaşayan əyalətlərdə daha güclü idi. Lakin qızılbaş tayfaları 

arasında da mərkəzdən qaçma meylləri olmuşdur. Məhz sonuncunu nəzərdə tutaraq 

səyyah yazır: Şah Abbas öz hədəfinə catmaq üçün İranın şimalının müxtəlif 

sahələrində yaşayan gürcüləri və iberləri öz yanına çağırtdırıb, onlara öz sarayında 

və orduda münasib vəzifələr, mənsəblər verdi, həm də yaxın və qonşu ərazilərdə 

yaşayan xristianlara, hansı ki, qorçuların barışmaz düşmənləri idilər (həmin 

xristianlar ermənilərdən ibartət idi-N.S.) Onları sarayına yaxınlaşdırdı. Bu yol ilə 

qorcuların nüfuz və qüdrətini xeyli azaltdı.  

I Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə qızılbaşların təkbaşına silah gəzdirmək 

hüquqları ləğv edildi, qoşuna daxil olmaq hüququ iranlılara da verildi. Şah qızılbaş 

tayfa başçılarının irsi vəzifə tutmalarını ləğv etdi. Bu vəzifəni şahın rəğbətini 

qazanmış istənilən şəxs tuta bilərdi. Bundan əlavə şah tərəfindən tayfa müxtəlifliyi 

prinsipi əsasında, qoşunun komplektləşdirilməsi qaydası həyata keçirildi. Bu da 

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin dayağı olan azərbaycanlı qızılbaş tayfa birliyinin 

əsasını sarsıtdı (64, s.12). Lkin Mirzə Səmia özünün “Təzkirət ül-müluk” əsərində 

yazır ki, qorçubaşı, qullarağası, eşikağasıbaşı, tüfəngçiağasından ibarət dörd nəfər 

dövlətin əsas dayaqları hesab olunurdu (211, s.5). Məhəmməd Rəfi Ənsari “Dəstur 

ül-müluk” əsərində qeyd edir ki, ...Sarayın dörd əmirini möhtəşəm dövlətin 

sütunları sayırlar: birinci-qorçubaşı, ikinci-qullarağası, üçüncü-eşikağasıbaşı, 

dördüncü-tüfəngçiağası (64, s.38).  Ənsarinin bu fikri qızılbaş tayfalarından təşkil 

olunan qorçuların dövlətdə öz nüfuzlarını qoruyub saxladıqlarını göstərir. 

Şah Abbas xristianlarla cox mehribancasına rəftar edirdi, onları vəfalı olan 

müsəlmanlar kimi özünə yaxınlaşdırırdı. Baxmayaraq ki, onlar bir ölkənin əhalisi 

və həmvətən idilər. Şah xristianlara yaxşı vədlər, quymətli köməkliklər verməklə 

onları özünə mehriban edirdi. Onlardan yüksək vəzifələrə təyin edilmiş şəxslərin 

əksəriyyəti qulamlardan ibarət idi. Bunlar şaha hədiyyə kimi bağışlanmış 

şəxslərdən ibarət idi. Onların qabiliyyət, bacarıqlarına uyğun olaraq şah onlara 

yüksək vəzifələr verirdi. Döyüşlərdə onlardan istifadə etmək üçün 12000 nəfərlik 

ordu yaratdı (195, c.III, s.1151-1152). 
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Səyyahın I Şah Abbasın qızılbaş əmirlərinin irsi idarə ənənələrini zəiflətmək 

siyasəti ilə əlaqədar səyyahın bəzi qeydləri ilə razılaşsaq da yüksək vəzifələrə təyin 

edilmiş şəxslərin əksəriyyətinin qulamlardan ibarət olması fikri ilə razılaşmaq 

mümkün deyil. Sözsüz ki, Şarden həmin fikirləri müəyyən məmurların məlumatları 

əsasında yazmışdır. Həmin dövrün saray tarixçisi İsgəndər bər Münşi əsərində 

onlardan 15 nəfərinə xan və sultan titulu verdiyini yazmışdır (13, s.36). 

Şarden dövlətin idarə olunmasına digər xalqların nümayəndələrinin cəlb 

olunması ilə əlaqədar I Şah Abbasın siyasətinə də aydınlıq gətirir. I Şah Abbasa 

qədər məlumdur ki, orduda qulluq edənlər və silah gəzdirənlər yalnız qızılbaş tayfa 

üzvlərindən ola bilərdi. Dövlətin idarə olunmasında və hərbi qulluqda digər 

xalqlara qarşı qoyulan bu qadağaların götürülməsi qızılbaş tayfaları arasında 

yaranmış qruplaşmalar, onların hərbi və iqtisadi qüdrətinin artması və mərkəzi 

hakimiyyətin qərarlarına tabe olmayaraq özlərinin nüfuz dairəsi uğrunda mübarizə 

aparmaları idi. Ona görə də Şarden yazır: “Hərbi və siyasi məsələlərdə fəaliyyət 

göstərməyin əsas şərti şəri əhnamları bilmək idi. Buna baxmayaraq, Şah Abbas bu 

sahədə onların əlini acıq qoydu. Lakin Şah onlara bu qədər imtiyazlar verdiyi halda 

bir o qədər də sarayda uzun müddət xidmət göstərmiş iranlı irqindən olanların 

(əslində xalis türk etnik qrupuna məxsus olan qorçuların-N.S.) nüfuz və qüdrətini 

azaltdı. Belə ki, onların bir hissəsini müxtəlif bəhanələrlə aradan apardı, bəzilərini 

isə sürgünlərə göndərdi. Ağıllı, bacarıqlarına zülm etməyin rəva olmadıgını bilən 

şah onların hər birini ölkənin ucqar yerlərində bir işlə təmin etdi ki, bir-birindən 

ayrı və uzaq olmuş olsunlar” (195, c.III, s.1152). 

Şah Abbas bu tədbirlərlə qızılbaşların, qorçuların boğazlarına ayaqlarını 

qoyduqdan sonra, din xadimlərini, fıqh üzrə alimləri özünə tabe etməyə başladı. I 

Şah Abbas onları da özünə müti etdikdən sonra tədbir ilə bütün əhalini öz 

buyuruğu altına gətirdi. Onları digər tayfalar, qəbilələr, dinlərlə tanış edib bir-

birinə qarşı müxalifət etməyə məcbur etdi.  

Şah Abbas bu tədbirlərdə özünün monarxiya, istibdadı hökumətinə yolu 

hamarladı. Lakin qarşıda böyük müharibələr gözlənildiyi, müxtəlif qəbilə 

başçılarına ehtiyac oldugu üçün onlara züülm etmədi, öldürmədi. Lakin Şah Səfəvi 
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hakimiyyətə keçdikdən sonra şöhrətpərəst ölkə və ordu başçılarını aradan 

götürməyə başladı (195, c.III, s.1152). İran şahları getdikcə müstəbidlik və tam 

monarxiya şahlığı ilə tanış oldular. Həmin mərhələdə onlar böyük çətinliklər və 

minlərlə üzbəüz olmadan gürcülər və iberlərin köməklikləri ilə öz məqsədlərinə 

nail oldular. Sarayda yüksək vəzifələr tutmuş bütün gürcülər və iberlər xidmətçi-

nökər balalarıdır və İranın dövlət aparatında biganə, özgə hesab olunurlar. Onlar 

müxtəlif soy və sülalədən olduqları üçün bir-biri ilə soy birliyi yox idi. Onların 

əksəriyyəti bilmirlər ki, harada və kimdən əmələ gəlmişlər. Onlar azadlığa cıxmaq 

üçün heç cür fikirləşmirlər. Onları ailəvi əlaqələr birləşdirmədiyi üçün öz canlarını 

xilas etmək və digər məqsədlər üçün heç cür intriqa, sui-qəsd törətmək 

ürəklərindən keçmir (195, c.III, s.1152). 

Şarden sonrakı qeydlərində yüksək vəzifəli məmurların əksəriyyətinin 

qulamlardan təyin olunması fikrinin əksinə olaraq qeyd edir ki, son zamanlar İrana 

hökmranlıq etmiş şahlar həmişə öz əcdadlarının davranışlarının, hərəkət xətlərinin 

arxasınca getmişlər. Onlar mühüm işləri milli qüvvələrə və çeriklərə mənsub olan 

şəxslərə tapşırmışlar. Həmişə bir tərəfdən onların arasında, digər tərəfdən gürcülər 

arasındakı düşməncilik, küdurəti yeni məcraya salmağa çalışırdılar. Qədim milli 

qüvvələr gürcülərə nifrət edirlər, onları Qara oğlu, yəni qulamzadələr adlandırırlar. 

Buna görə də hazırki zamanda İran hökuməti istibdad, müstəbid səltənətidir. Bütün 

dini, siyasi və dünyəvi məsələlər mütləq şahın əlində olur. O, bütün əhalinin canı 

və malının maliki və ixtiyar sahibidir (195, c.III, s.1152). 

Şarden yazır: “Şübhəsiz, bütün yer kürəsində İran şahı qədər öz 

milləti üzərində hakim yoxdur, onun fikri ağıl, zəka, ədalət və məntiq əleyhinə də 

olsa icra edilir. Baxmayaraq ki, müşavirləri və yaxın adamlarına da gün kimi aydın 

olmuş olsa ki, о verdiyi fərmanın və gördüyü işlərin nəticəsindən xəbəri yoxdur və 

sərxoş vaxtı xəbərsiz dilinə bir söz gətirmişdir. Bu hadisə bir əsr öncədən dəfələrlə 

baş vermişdir. Şah bu işin sonunu fikirləşmədən müxalif xülya və həvəsi üzündən 

fərmanlar vermişdir. Başqa sözlə, şahın özbaşınalığı və dəlicəsinə həvəsi 

müqabilində ətrafı rahat və təhlükəsiz deyildir. Şahın özbaşnalıqları müqabilində, 

düzgünlük, sədaqətlə xidmət etmək, digər gözəl xüsusiyyətlərin arpa qədər qiyməti 
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yoxdur. O, bir göz işarəsi ilə, götür-qoy edilməmiş bir neçə kəlmə ilə bütün bu 

müsbət cəhətlərə qırmızı xət çəkib, dünyagörmüş, ağıllı, yaşlıları təhqir və ya işdən 

azad edir, mal-dövlətlərini ələ keçirir, qara günə salır. Bütün bu zülmətləri о 

adamlar haqqında edir ki, nə onlar bir xəta və səhvə yol verib, nə də günahları 

məlum olub, nə də məhkəmə olunublar (195, c.IV, s.1153).  
Şarden Osmanlı və Səfəvi hökmdarlarının səlahiyyət və hakimiyyətlərini 

müqayisə edərək yazır ki, İran və Osmanlı dövlətləri hər ikisi islam dövlətləridir. 

Lakin buna baxmayaraq, Osmanlı imperiyaları İran şahları kimi, müstəbid, 

özbaşına və qorxusuz deyildirlər. Məsələn, Osmanlı imperatoru sarayın böyük 

şəxsiyyətindən inkar edilməz bir xəta baş vermiş olsa, onu öldürmək barədə müfti 

və ya böyük müctəhid ilə məşvərət edir. Lakin İran şahı nə təkcə dini xadimləri və 

ya ağıllıları ilə məşvərət etmir, hətta günahı olmayan şəxslərin öldürülməsi barədə 

fərman verərkən bir az özünə zəhmət verib fikirləşmir...” (195, c.III, s.1153). 

Şah, heç bir narahatlıq və nigaranlıq çəkmədən elə adamların ölümü haqqında 

fərman verir ki, onların əksəriyyəti sarayın yüksək rütbəli şəxsiyyətləri, sevgililəri 

və özünün hərəmxanasında olanlardan ibarətdirlər. Çünki bu iki təbəqə arasında о 

qədər qanlı macəralar baş verir ki, şahın bu zülmü digər təbəqələr arasında 

yayılmasına imkan vermir. Şarden sözünə davam edərək sarayın ən böyük və 

hörmətli şəxsiyyətlərindən olan Rüstəm xan ilə danışığını fakt kimi qeyd edərək 

yazır: «Yadımdadır, bir gün sarayın yüksək mənsəb sahiblərindən biri olan Rüstəm 

xan şahın qəbulundan çıxdıqdan sonra mənim görüşümə gəldi. О gülər üzlü və 

sevincək bir adam idi. Güzgünü əlinə alaraq, başında çalmasını düzəltdiyi bir 

vəziyyətdə mənə dedi: “Nə vaxt ki, şah mey içdiyi vaxt sərxoş və ya qəzəbli olur, 

onun qəbulunda olan heç kəs inanmır ki, canı və malı salamat qalacaq. Bir anda 

özünün ən yaxın, ən istədiyi adamına qəzəbi tutur, adətən əl-ayaq, burun-qulaq 

kəsir və ya bir adamın qətlinə fərman verir. Hətta, məclisin başlanğıcında ilk 

tanışlığı vaxtı, yaxın müsahibi, həmsöhbəti olan adamı, məclisin sonunda 

öldürtdürür». İranlılar bu barədə şer yazmışlar ki, onu misal çəkməyə dəyər: «Şah 

sizin üzünüzə gülümsəyərkən heç vaxt sevinməyin. Çünki bu gülümsəmə 
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məhəbbət və mehribanlıq əlaməti deyildir, о sizə göstərmək istəyir ki, şirin caynağı 

kimi iti dişləri vardır...(1195, c.III, s.1154). 

Səyyah fikrini dvam etdirərək bildirir ki, bütün bunlara baxmayaraq mən 

heç vaxt görməmişəm və eşitməmişəm ki, şahlar saray əhli və yüksək mənsəb 

sahiblərindən başqa digərlərinə səbəbsiz, dəlilsiz zülm etmiş olsun. Bununla belə 

saray adamları və cahtələblər asanlıqla şahın qəzəbinə düçar olurlar. Onlar 

müstəbid və özbaşına olmayan şahların sarayına üz tutub getmirlər. Çünki, onlar 

tabeçilik, bəndəlik şəraitində tərbiyə almışlar və buna adət etmişlər. Buna görə də 

əhaliyə baş verən digər təhlükələr kimi bütün ağır təhlükələrə dözürlər və bir şey 

dərk etmədən təslim olub, baş əyirlər. Lakin bu о demək deyildir ki, azadlığın 

qədrini, qiymətini bilmirlər, bəlkə əksinə, xüsusilə yüksək mənsəb sahibi olduqda 

azadlığm dərin qiymətini unudurlar. О vaxtkı Avropa ölkələrinin xoşbəxt əhalisi 

qanun sayəsində həyat sürürlər, fərdi, ictimai qanunlar onların malı, canı və 

namusunun zaminidir və о hökumət və millətin xoşbəxtliyinin davam etməsini 

arzu edirlər. Bununla belə avropada azad yaşayan əhalinin vəziyyətindən 

danışanda onlara elə gəlir ki, röya dünyadan danışırsan və onlara qismət olmuş 

vəziyyətdən əl çəkmək istəmirlər. Digər tərəfdən heç də təəccüblü deyildir ki, nə 

üçün İran şahları diktator, müstəbid və özbaşnadırlar. Çünki, İran hökuməti 

mövcud sistem və quruluşa əsaslanır və min il bundan öncədən İran şahənşahlığı 

ərəblərin hücumu nəticəsində süquta uğrayıb, viran, talan ediləndən sonra da 

həmişə döyüş meydanı olmuşdur. Ərəblərin hücumundan sonra monqollar, sonra 

türklər və tatarlar bu ərazini işğal edirlər. İndi də ölkədə hökmranlıq edənlərin 

bəzisi şah kimi tatar (türk – N.S.) və ərəb irqindəndirlər 3.    Bəziləri də yeni 

çeriklər kimi gürcüdürlər. Aydındır ki, oradakı hərbi hökumət çadır qurdurur, 

azadlıq boğulur, istibdad, mütləqiyyət onun yerini tutur (195, c.III, s.l 154-1155). 

O, İran əhalisinin necə şaha muti və tabe olması barədə məlumatlarına əlavə 

edir ki, əhalinin sözsüz tabe olmaları məcburiyyət üzündən deyil, bəlkə əhalidə 

belə inam vardır ki, onlar ancaq din əleyhinə bir iş görmədikdə öz şahlarına tabe 
                                                             
3 Əslində Səfəvi şahlarının soy kökü türk (azərbaycanlı) olub, onlar nə tatar və nə də ərəb nəslindəndir. Şarden, 
Cüneyd və Heydərdən başlayaraq Səfəvilərin özlərini seyid adlandırmaları ilə əlaqədar səfəvilərin soy kökünü həm 
də ərəb olduğunu bildirmişdir. 
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olmağa borcludurlar. Şahın fərmanı ilə öldürülmək, öz malını şaha vermək ən aşağı 

töhfədir ki, şahın razılığını əldə etmək üçün onun ayağı altına töksünlər və bu 

əqiədədirlər ki, bu fədakarlıq Allahın istəyidir ki, şahın dilində deyilir, həm də 

onlar qəribə bir fikirdədirlər ki, şahın fərmanı təbii məsələdən daha yüksəkdir. Bu 

mənadakı şah oğlunu öz əlilə öldürməsinə bir ataya və ya bir oğlana atasını 

öldürmək haqqında fərman vermiş olsa, təcili olaraq fərman icra olunmalı və 

yerinə yetirilməlidir. Digər tətərfdən əhali belə düşünür ki, Allahın fərmanı şahın 

hökmündən yüksək və üstündür və əgər şah dinin əksinə olaraq bir fərman verirsə, 

tablaşmaq vacibdir. Başqa sözlə, qanun və Allahın hökmünü qorumaq üçün hər bir 

işgəncə və təhlükəyə dözmək lazımdır (195, c.III, s.1155). 

Məşvərət məclisi. Səfəvilər dövründə ölkə məsələləri, vəzifə bölgüsü, xarici 

padşahların elcilərini qəbul etmək və onlara ziyafət vermək üçün rəsmi məclislər 

təşkil olunurdu. Belə rəsmi məclislərdən sonra orada iştirak edənlərə rəsmi ziyafət 

verilirdi. 

Ölkə məsələləri böyük vəzirin nitqi ilə şaha bildirilirdi. Şaha salam verdikdən 

sonra ona çatmış ərizələri şaha çatdırırdı. Lakin özünün istədiyi ərizələri şaha 

təqdim və təsdiq etdirirdi. O əraziləri şaha çatdırırdı ki, ərizə sahibi qabaqca, onun 

əlini qızıla tutdurmuş olurdu. Ərizələr sona çatçaq böyük vəzir dövləti məsələlərə 

yetişir və əhalinin ümumi rifahı üçün lazım olan işlər barədə söhbət acırdı. 

Alman səyyah Enqelbert Kempfer qeyd edir ki, belə məclisdə şah öz fikrini 

bildirməyi lazım bilir, xüsusilə yüksək vəzifə tutmaq xahişinə, maaşın miqdarının 

artdırılması, mükafat verilməsi, hətta bunlardan az əhəmiyyətli olmayan və ya 

ölkəyə aid mühüm və siyasi məsələlərin həlli üçün xeyli vaxt sərf etmək lazım 

gəlir, müxtəlif formada müzakirə edilir. Çox vaxt hec bir qayda nəzərə alınmadan 

müzakirə edilən kiçik məsələdən bir başa mühüm və çətin məsələlərin 

müzakirəsinə keçilirdi. Lakin şahın xatirinə dəyməsin deyə, mövqe tanıyan və 

mahir olan böyük vəzir nagəhan, yenidən mühüm həyati məsələnin 

müzakirəsindən şahın diqqətini yayındırıb, sanki müəyyən məsələni unudubmuş 

kimi başqa məsələnin müzakirəsinə keçir. Məlumdur ki, bir işarə ilə həll oluna 
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biləcək yeni məsələnin qəbul və ya rədd edilməsi şahın daha az narahatlığına səbəb 

olur (179, s.33-34). 

Məsələlərin ölkə şurasında müzakirəsi vaxtı həmişə orada iştirak edənlərin 

təklifləri müxtəlif formalarda müzakirəyə qoyulurdu. Belə vəziyyətdə ləzzətli 

yeməklər vaxtı musiqi alətləri (sazlr) çalınır, rəqqasələr səhnədə ayaqlarını döyür 

və həyəcan törədən nümayişlərlə şahın diqqətini özlərinə cəlb etməyə salışırlar. 

Bəzən zalın böyük-kicikliyindən asılı olaraq rəqqasələrin yerinə müxtəlif güləşcilər 

bir-biri ilə təkbətək döyüşürdülər, sonra səhnədə təlxək zahir olub öz incə sənətini 

nümayiş etdirir. Belə bir məclis 6-7 saat və ya daha cox vaxt aparır. Bu da şahın 

həvəsi ilə bağlı idi. Nəhayət şah məclisi tərk etməklə tamaşaya son qoyulur. Lakin 

şah şəxsən vaxtını xoş kecirmək üçün hərəmxanaya gedir (179, s.34-35). 

E.Kempfer ölkə məsələlərinin müzakirəsinə ayrılmış az bir vaxtın da hədərə 

getdiyini və bu vaxtın ən cüzi bir hissəsinin ciddi işlərə sərf edildiyini qeyd 

etdikdən sonra yazır: “Həmin vaxtın əsas hissəsi mey içmək, təntənəli təşrifat, 

xüsusilə vaxtın boş kecməsinə, oyun və tamaşaya həsr edilir, ümumi və ölkənin bir 

sıra məsələlərini həll etməyə heç bir maraq göstərmirlər. Sanki İran (Səfəvi – N.S.) 

şahını ölkənin idarə etmək üçün deyil, yalnız gününü xoş kecirmək üçün dünyaya 

gətiriblər. Beləliklə, ölkənin əsas məsələlərinin əhəmiyyətinə görə deyil, bəlkə 

onların icrası şah və ya onun müşavirlərinin lazımi dərəcədə məsələ ilə tanış 

olmalarından sonra onların son qərara gəlmələrindən asılı olur. Çünki, adətən 

mühüm və mürəkkəb bir məsələ ilə şahı tanış etmək ən təhlükəli iş hesab olunur və 

hec kəs belə bir məsuliyyəti öhdəsinə götürmək istəmir. Şahın zəifliyi (ölkənin) 

əyan və zadəganlarına icazə verir ki, onlar yalnız özləri və kisələri haqqında 

fikirləşsinlər. Rəiyyətə zülm edilir. Günahsızlara işgəncə verilir, ədalət unudulur. 

Kim cox hədiyyə və rüşvət verirsə öz ustalıq və məharətini daha yaxşı sübuta 

yetirmiş olur. Təxirə salınmadan ölkənin, dövlətin ən yaxşı vəzifələrinə sahib olur. 

Beləliklə, həmin yüksək vəzifələri şah ən ləyaqətli adamlara tapşırmaq əvəzinə 

böyüklərin tamahına uyğun şəxslərə verir. Təbiidir ki, bütün ölkə də saraydan (bu 

barədə) örnək götürür. Beləliklə, hakimlər və darüqələr əhalinin kisəsini boşaldır, 

ölkənin gəlir və xassə əyalətlərinin məhsullarını bacardıqları qədər ələ keçirir. Bu 
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rüşvət və korrupsiyaların üstü açıldıqda şahın inandığı 2-3 nəfərin onda əlləri 

olduqları üçün müqəssirləri öz qanadları altına alırlar. Onlar cəzasız qalırlar. Elə 

təsəvvür yaranır ki, İranda Beytülmalın qarət edilməsi və rüşvətxorluqla mübarizə 

mümkün deyildir. Lakin nəzərdən çıxarmaq olmaz ki, Avropa saraylarında da 

kifayət dərəcədə əhalinin hüququ tapdalanır” (179, s.34-35). 

Şah zəruri vaxtda məşvərət etmək üçün gizli bir şura təşkilatına malik deyildir. 

Böyük vəzir bütün ölkə işlərini müstəqil surətdə öz səlah bildiyi şəkildə, eyni 

halda, şahın, şahın anasının, hərəmxananın yüksək rütbəli xacələrinin ürəyi istədiyi 

kimi həll edirdi. Çətin həll olunası məsələlər, ya sonu şübhəli görünən işlər barədə 

nazir, vaqiənəvis və ya ordu komandirlərini çağırırdı. Əlbəttə, əksərən hərbi 

məsələlər barədə ordu komandirlərindən məsləhət alırdı. Lazım gələndə problemin 

növündən asılı olaraq böyük vəzir, divanbəyi, eşikağasıbaşı, müstofilər, sənətkarlıq 

təşkilatları rəhbərləri və ya sair vəzifə sahibləri ilə də məşvərət təşkilatları 

rəhbərləri və ya sair sahibləri ilə də məşvərət edirdi. 

Dini məsələlərdə, nə şah, nə də onun sarayı rəy və məsləhət verə bilərdi. Bu 

məsələlərə baxmaq və həll etmək yalnız yüksək ruhanilərin səlahiyyətinə daxil idi 

(179, s.108). Kempfer, müstovfilər (maliyyə işçiləri) (172, s.109-110), xassə əmlak 

gəliri (179, s.111-114), vergilər və onların toplanması qaydası (179, s.114-115), 

ruhanilər (sədr, şeyxülislam, müctəhid, pişnamaz, mütəvəlli, azan verən, hafiz 

Qurani əzbərdən bilib, avaz ilə oxuyan), müqəddəs türbələr, məscidlər, mehrab, 

minbər, imamlara, ibadət və hörmət, imamzadələr, dərvişlik, elmiyyə hövzələri 

(dini mədrəsələr), mədrəsələr, tələbələr, mədrəsə binaları barədə geniş məlumat 

vermişdi (179, s. 121-144).  

Böyük vəzir. XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində baş, ən yüksək vəzifə sahibi, 

Ali divan rəisi və ölkənin böyük şəxsiyyətləri arasında bir nömrəli şəxsiyyət böyük 

vəzir idi. Böyük vəzir eyni vaxtda əlahəzrətin nayıbi hesab olunurdu. O, tutduğu 

yüksək vəzifəyə görə “Etimad əd-dövlə” ləqəbi və həm də vəziri-əzəm - böyük 

vəzir ləqəbi almışdır. Şifahi danışıqda “etimad əd-dövlə”, rəsmi məktublarda 

“vəzir-i əzəm” istilahları işlədilir. Hər iki ləqəb İran dövlətinin ən böyük vəzifə 

sahibinə verilir. Həqiqətdə vəzir-i əzəmi İranın idarə edilməsi məsələlərinin 
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məhvəri kimi bilmək olar. Çünki ölkədə baş vermiş bütün işlər və ümumi həyat 

onun vücudu ətrafında cərəyan edir, elə bir yol ki, məqam və rütbə, nüfuz və var-

dövlərin artması ilə nəticələnir. O istəsə və bir ərizəni əsas götürsə şahın həmin 

ərizədən xəbəri ola bilər. Yalnız böyük vəzir bir xahişi müdafiə etsə, həmin xahiş 

şah tərəfindən qəbul oluna bilər. Böyük vəzir hakimlər tərəfindən göndərilmiş 

vəkilləri eşidir, onlarla məsələləri həll edir. O, müqavilənamələri ya təsdiq, ya da 

rədd edir. Sikkə zərbi və şaha aid bəzi xüsusi işlər onun əlindədir. Şəxsən böyük 

vəzirin razılığı olmadan dövlət qüdrəti cərcivəsində hec bir dəyişiklik, yenilik ola 

bilməz və hec bir qərar qəbul oluna bilməz...(179, s.75). 

Valilər, hakimlər və daruqələr təsadüfi halda baş vermiş hadisələr və 

çətinlikləri şəxsən həll etmək ixtiyarına malik deyildirlər və onların öhdələrində 

olan ölkə və idari vəzifələri öz təşəbbüsləri ilə yerinə yetirə bilməzlər. Hər şeydə, 

hər işdə böyük vəzir ilə məsləhətləşməyə borcludurlar. O, həm də açıq gözlə 

ölkədə baş vermiş hadisələrə və məsələlərə nəzarət edir (179, s.75-76). 

Enqelbert Kempfer böyük vəzirin fəaliyyət dairəsini açıqlayaraq yazır: 

“Böyük vəzirin evi Səltənət sarayı yaxınlığında yerləşir. Şahın göstərişi ilə həll 

olunası müxtəlif dövlət işlərini təxirə salmaq olmaz. Nəticədə böyük vəzir bütün 

günü sarayın bayırında olub orada şahın əmr və sərəncamlarını alır. Müəyyən 

zəruri bir məsələnin həllində şah ilə görüşməsi vacib olduqda şahın yanına gedir... 

Böyük vəzir orada vəkillərin məlumatlarını, ərizələri, yerli hakimlər tərəfindən 

aldığı məktub və xahişləri oxuyurdu..., həmişə işlə məşğuldur, çünki o həmişə 

saray yaxınlığında sakindir. O, öz var-dövlətindən ləzzət almaq və öz ailəsi 

arasında sakit həyat sürməyə göz yummağa məcburdur. Yalnız gecə öz evində 

yatır, xörək yeyir” (179, s.76). 

Baş vəzirin vəzifəsi bütün vəzifələrdən ən yüksəyi idi, o, dövlətin sütunlarını 

və göylərə bərabər sarayın, həm də dövlətin əyalət əmirlərinin əsas başçısı idi. 

Vergilərin, ticarətin, divanın bütün gəlirlərini və xərclərinin idarə edilməsi ali 

dərəcəli (vəzirin) icazəsi və tövsiyyə etdiyi, yazılı və möhürü qoyulmuş təliqəsi ilə 

həyata keçirilməli idi (64, s.38). 
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Böyük vəzir nadir hallarda şah ilə söhbət edir. Əksər vaxtlarda şahın 

hərəmxanasına daxil olmaqla icazəsi olan xacələr, xəzinədar və ya mehtərlər, 

əyanlar və zadəganlar vasitəsi ilə söhbət və müzakirə edirdi. Rəsmi qəbullarda o, 

Divan-iAli rəisi kimi şahın sol tərəfində, yanında otururdu. Bu vaxt o ərizələri şaha 

oxuyub bu barədə ondan göstəriş alırdı. Ölkənin və dövlətin vəziyyəti haqqında 

şaha məlumat verirdi və şahın sərəncamı ilə məsələləri həll edirdi (179, s.76-77). 

Böyük vəzir öz iş və mövqeyini möhkəmləndirmək üçün vəzifə başına 

keçdikdə dərhal bütün qohum və dostlarını yüksək  vəzifələrə qoyur, onları himayə 

edir və dövlətdə ən yaxşı vəzifə və kürsüləri onlara tapşırır. Bu iş ilə o, nəticədə öz 

mövqeyini möhkəmləndirir, bu yol ilə özü, qohumları və qəbilələrin də 

əhəmiyyətini, nüfuzunu yuxarı qaldırır, yüksək vəzifədə olanları da müxtəlif 

bəhanələrlə işdən çıxartdırıb, yerinə öz qohum və dostlarını qoyurdu. E.Kempfer 

bu haqda yazır: “çünki nadir hallarda dövlət məmuru xilaf iş görməyib və ya rüşvət 

almırdı. Buna görə də böyük vəzir asanlıqla xilaf iş görmüş və ya rüşvət almış 

yüksək vəzifə sahibini işdən çıxarıb, yerinə qohum və dostlarından təyin edirdi. O, 

bütün dost və qohumlarını çörəyə, suya çatdırdıqda hər il onlar üçün şahdan xələt 

alırdı. Bunlar da həmin dost və qohumlarına bildirirdi ki, yalnız böyük vəzir 

onların himayəsindədir. Digər tərəfdən şah tərəfindən bir nəfərə xələt verilməsi 

mühüm hadisə hesab olunurdu. Şah bir nəfərin işi və xidmətindən razı olduqda ona 

xələt verilirdi. Valilər, vəzirlər və sair dövlət qulluqçuları böyük vəzir vasitəsi ilə 

şahdan xələt almaq üçün kisələrinin ağzını acıb böyük vəzirə xeyli qızıl pul 

verməli idilər. Çünki şah tərəfindən xələt almış hər bir şəxs digərlərindən seçilir və 

öz əlaltıları belə adamdan qorxur. Buna görə də şahdan xələt almış yüksək rütbəli 

dövlət məmurlarının tabeliyində olan şəxslər belə rəislərdən qorxub yuxarılara 

ondan şikayət etməyə cürət etmirdilər. Xələt bir çuxadan ibarət idi ki, dizə qədər 

bədəni qrtürdü, zərli və gümüşdən toxunmuş qiymətli güllü parçadan tikilirdi (179, 

s.80). 

Bəzən əmmamə və belbağı da ona əlavə olunurdu. Lakin nadir hallarda qızıl 

qılınc xələt verilirdi. Xələt alan şəxs xeyli imtiyazlara malik olurdu. Buna görə də 

böyük vəzir öz məmurlarına maaş və vəzifə vermək əvəzinə həmin xələtləri ilə 



28 
 
onları razı salmağa çalışırdı. Məmurlar da onun bu işindən cox razı qalırdılar. 

Çünki xələt vasitəsi ilə onların əldə etdikləri gəlirlər illik maaşlarından xeyli cox 

olurdu. Xarici ölkə elçiləri və səfirləri də şah tərəfindən xələt alırdılar. Sarayda 

xələt vermək ən böyük hörmət əlaməti hesab olunurdu (179, s.80-81). Əgər 

icarədarlardan, bəylərbəylədən, sultanlardan, eynilə dövlətin əyalət rəhbərlərindən 

kimsə qəddarlıq, zorakılıq, məcburiyyət, özbaşınalıq, qanunsuzluq və hüququ 

pozmaq, hesabı, qəbul olunmamış adət-ənənəni, dövlətin nizamnaməsini, ədalət 

qanunlarını pozardısa və baş vəzir bundan xəbər tutursa, fərqi yoxdur, bu barədə 

şikayət olsa da, olmasa da, o, həmin şəxsin cinayətlərinin qarşısını almalıdır və 

əlaqədar halları təlimatla, əmri və məktubla onlara son qoymalıdır. Əgər cinayət 

hər hansı yüksək səviyyəli bəylərbəyi tərəfindən baş veribsə və o, onu etiraf 

etməyibsə və o qadağaya tabe olmayıbsa, onda məruzə ilə hökmdara müraciət 

edirdi və bu işlə bağlı müqəddəs fərman çıxanda, ona uyğun hərəkət edirdi (6, 

s.39).  

“Dəstur ül-müluk”da baş vəzirdən başqa Səfəvi dövlətində vəzirlər və onların 

fəliyyət və səlahiyyət dairələri haqqında məlumatlar vardır. Həmin məlumatlarda 

saray təsərrüfatı vəziri, qara ulus tayfasının vəziri, Divanın vəziri, ucqar mülklərin 

vəziri, məskunlaşmış ərazilərin vəziri və onların vəzifələri haqqında geniş qeyd 

olunur (64, s.111, 112, 113). 

Baş vəzirin gəliri. E.Kempfer qeyd edir ki, böyük vəzirin məhəbbət və 

hörmətini qazana bilməmiş, hətta ən ləyaqətli dövlət məmuru şahdan xələt ala 

bilməzdi. Çünki şah belə ləyaqətli şəxsə xələt vermək istəyəndə böyük vəzir elə iş 

görürdü ki, xələt sahibinə çatmırdı. Böyük vəzir tutduğu vəzifəsinə görə xeyli 

gəliri var idi. Valilər hər il özlərinin hökmranlıq etdikləri məntəqənin abadlıq və 

əhəmiyyətinə görə ona müəyyən pul ödəməli idilər. Buna hakim və mənsəb 

sahiblərinin böyük vəzirə ildə ödəyəcikləri hədiyyələri də əlavə etmək lazım gəlir. 

Onlar bu hədiyyələri verməklə elə bir şəxsin ürəyini ələ almağa çalışırlar ki, şaha 

bir kəlmə söz demək və ya işarəsi ilə şahı onlara qarşı dost və ya düşmən edə bilər. 

Düzgün olmayan yollarla əldə etdiyi gəliri nəzərə alsaq böyük vəzirin gəliri 20.000 

tümənə bərabərdir. Əgər böyük vəzir tamahkar olsa bu pulun miqdarı 30.000 
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tümənə çatır. Sonra E.Kempfer yazır ki, dövlətdə yüksək vəzifələrdə çalışan 

məmurların gəlirini dəqiq hesablamaq mümkün deyildir, çünki onların gəlirlərinin 

əsas hissəsi qeyri-şəri yol ilə əldə edilir (179, s. 82). 

E.Kempferdən fərqli olaraq Şanson baş vəzirin illik gəlirinin 12 min tümən 

olduğunu qeyd etmişdir (189, s.44), Mirzə Səmia və Mirzə Rəfianın yazdıqlarına 

görə baş vəzirə dövlət büdcəsindən məvacib təyin olunmayıb, onun məvacibi rəsm 

əl-vüzarə, digər rüsumlar və həmsalelərdən yığılan ənamlar hesabına müəyyən 

olunurdu (180, s.77-78, 211, s.52-53). 

Bu vaxt milliyyətcə kürd olan Şeyx Əlixan böyük vəzir idi. O, gəncliyində bir 

sıra dövləti vəzifələrdə çalışmış, sonralar II Şah Abbas dövründə (1642-1666) 

böyük vəzir vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 1666-cı ildə E.Kempfer şah sarayında 

İsfahanda olarkən böyük vəzir 80 yaşında idi. Öz işinin öhdəsindən yaxşı gəlirdi. 

O, kürd və zəngənə tayfasından idi. Dindar, Allahdan qorxan eyş-işrətdən uzaq idi. 

Yalnız bir arvadı var idi. Rüşvət almır və ədalət tərəfdarı idi. Dövlət xəzinəsi 

xeyrinə vergilərin miqdarını artırırdı. 

Maraqlıdır ki, E.Kempfer mənsub olduğu Alman dövlətinin Səfəvi 

sarayındakı elçiliyinin əsas məqsədini açıq bəyan etmişdir. O yazır: “İran sarayında 

bizim səfarətimizin əsas məqsədi bundan ibarət idi ki, İran şahını müştərək halda 

türklərə qarşı qoşunkeşliyə məcbur edək... Lakin yalnız vəzir-i əzəm bu iş ilə 

müxalifət edirdi və bizim çalışmalar nəticə vermədi. Bu xanədanın şan və şöhrəti 

indi padişahın şan və şöhrəti kimidir. O, hacı idi, Mədinədə Məhəmməd 

peyğəmbərin qəbrini ziyarət etmişdi. Şah öz başına and içmişdi ki, əgər bir gün 

böyük vəzir onun məhəbbət və hörmətini qazanmamış olsa belə, yenə onun canına 

qəsd etməyəcəkdir. O, öz fikrini azad surətdə bəyan edir (179, s.83-84). 

 Böyük vəzir iti gözü ilə daim hakimlər və vəlilərin işi üzərində nəzarət edirdi 

ki, onlar xətaya yol verməsinlər. Şeyx Əlixan da yüksək vəzifələri öz qohumları 

arasında bölüşdürmüşdü. Məsələn, qardaşı miraxur başı, digər qardaşı Qəndəhar 

bəylərbəyi, gənc ikən vəfat etmiş iki oğlundan biri Qəzvin darüqəsi, digəri 

Kirmanşah hakimi idi, qardaşı oğlu Hacı Əlixan Azərbaycan bəylərbəyi idi və 

Təbriz iqamətgahı idi. 20 min nəfərlik orduya hökmran idi. Sipərsalar (ordu 
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sərkərdəsi) idi. Həmin 20 min nəfərlik ordu Gürcüstan və Türkiyə sərhədlərində 

yerləşirdi. Bir sözlə ölkənin əsas işləri böyük vəzirin mənsub olduğu tayfanın 

əlində idi. O, xristianların qələbə çalmasına paxıllıq edirdi. Buna görə bizə rədd 

cavabı verirdi. O deyirdi: “Sizin xahişlərinizi qəbul edib, yəni şahın müharibəyə 

başlaması Xandkar ilə bizim aramızda bağlanılmış sülh sazişinə uyğun gəlmir. 

İndiki vəziyyətdə də bizə müharibə etməyə icazə vermir. Bundan əlavə sizin ölkə 

ilə bizim aramızda xeyli uzaq məsafə vardır və bu bizim sizinlə müttəfiq olub, bir-

birimizi qorumağa maneçilik törədir. I Şah Abbas dövrünün hadisələri bizə öyrədir 

ki, belə bir ittifaq təhlükəlidir, çünki o da firənglilərlə (avropalılar) müttəfiq idi. 

Lakin xristianlar I Şah Abbasa qabaqcadan xəbər vermədən və şahla razılaşmadan 

türklərlə dostluq müqaviləsi imzaladılar. O da (I Şah Abbas) məcbur oldu ki, 

müharibənin yükünü bir başa öz ciyninə götürsün” (179, s.85). 

Böyük vəzirin məsuliyyət dairəsi genişdir. Haqlı olaraq onu şahın sağ əli və 

şahın fasiləli ağlı adlandırmaq olar. Çünki ölkədə baş vermiş bütün hadisələr idari 

və ya şəxsi yol ilə ona çatdırılır. O, həmin hadisələrin müəyyən hissəsi barədə şaha 

məlumat verir. O, hər gün şah sarayında, onun xidmətində olur... Ölkədə baş 

vermiş yeni hadisələr, eləcə də qonşu ölkələrdəki xəbərlər barədə şaha məlumat 

verir və çətinlikləri aradan aparmaq üçün nə iş görmək lazım gəldiyini ona deyir. 

Mühüm məsələlər, xüsusilə sülh və müharibə barədə şahın fikir və ya qərarını 

öyrənir. Eyni vaxtda öz məsləhət və fikrini də şaha bildirir. Həmin məşvərət və 

məsləhət sonralar şahın hərəmxanasında, şahın anası, sevgili xaçələr və yüksək 

rütbəli şəxslər arasında müzakirə edilir. 

Adətən şah gün batmamış öz sağlamlığını saxlamaq üçün ata minib saraydan 

çıxıb, gəzmək üçün bağlara gedir. Böyük vəzir də onun sağ tərəfində şah ilə 

birlikdə olur. Bu vaxt böyük vəzir vaxtdan istifadə edərək mühüm məsələlər 

barədə şaha məlumat verir və bu barədə onun sərəncam və göstərişlərindən 

xəbərdar olur (179, s.22-23). 

Səfəvilər dövründə baş vəzir əsasən mülki və maliyyə məsələlərinə nəzarət 

etmiş, vergilərin vaxtlı-vaxtında toplanmasına, dövlət xəzinəsinin doldurulmasının 

təşkilinə, mədaxil və məxaricə düzgün əməl olunmasına rəhbərlik etmişdir. 
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Şardenin verdiyi məlumatlarda baş vəzirin həmçinin ordunun komandanı kimi 

fəaliyyəti də qeyd edilir. 

Şarden qeyd edir ki, İranın (Səfəvi dövlətinin – N.S.) baş vəziri İranın böyük 

əyalətinin hökmdarı olmaqla yanaşı həm də ordunun komandiri idi. 20 ildir ki, belə 

bir ağır işin öhdəsindən gəlir. Baş vəzir keçərkən ilk illərdə həmişə məzhəbi, əxlaqı 

baxımından şahın əngəllər törətməsi ilə qarşılaşırdı. Şah dini başçı və baş vəzirə 

şərab içdirmək istəyirdi. Ona deyirdi ki, nə üçün bütün saray adamları arasında tək 

sən şərab içməkdən imtina edirsən, təkcə dini üləmadan başqa sarayın yüksək 

mənsəbli böyükləri, hamısı şərab içir. O cavab verərək dedi: Ona görə ki, mən 

Məkkəyə getmişəm və Allah evini ziyarət etmişəm. Şərab içmiş olsam, Allah 

qanununa hörmətsizlik etmiş olaram. Şah ona deyirdi: “Mənim saray adamlarımın 

çoxu sənin kimi həm Allahın evini, həm də mey bakalının qırağını öpmüşlər. 

Mənim fərmanımın xatirinə şərab iç.” Lakin bu Allah adamı olan sədr pəhriz edib, 

şərabdan çəkinirdi. Mən özüm şahid idim ki, şah onu 6-7 saat məclisdə saxlayırdı. 

Ona gah hörmətsizlik edirdi ki, şərab içsin. Sədr, bütün təhlükələri nəzərə alaraq 

onun fərmanını rədd edirdi. Bəzən şah əmr edirdi ki, sədrin sifətinə - yaxasına, 

köynəyinə və ya ağzına şərab töksünlər. Şah sərxoş və özündə olmayanda bütün bu 

pis əməllərə dəlicəsinə əl atırdı. 

Lakin ağıllı, tədbirli vəzir bütün bu nifrətgətirici pis hərəkətlərə təəccüb 

etmədən, şərab icməkdən imtina etdi. Şahın fərmanına tabe olmadığı üçün şah, onu 

üc dəfə ölümlə hədələdi. Belə vəziyyətdə bəzi şəxslər baş vəzirin ayağına düşüb, 

ona deyirdilər: “Alicənab! Məgər yaxşı deyilmi ki, bir bakal şərab içib, özünü 

ölməkdən xilas edəsən?” О cavab verirdi: «Mənim canım onun ixtiyarındadır, 

lakin dinimə haqqı yoxdur. Mən dinimə zərər, ziyan dəyməsin deyə, 

öldürülməyimi üstün tuturam». 

Açıqgözlü, möhkəm iradəli bu baş vəzir neçə dəfə şahın 

qəzəbinə düçar oldu. Öz vəzifəsindən kənarlaşdırıldı, lakin heç vaxt 

Allah qanununu pozmadı və şərab içmədi. Lakin dini təəssübünə və 

ilahi qanununa hörmət etdiyi üçün nəhayət bütün çətinliklərə qalib 

gəldi. Əhali baş naziri müdafiə etdiyi üçün şah məcbur oldu ki, yenidən onu 
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əvvəlki vəzifəsinə təyin etsin. Ondan sonra hec vaxt onu şərab içməyə dəvət və 

məcbur etmədi. Sonra fransız taciri sözünə davam edərək yazır: «Biz 

avropalılar çoxlu dəlillərə görə bütün şərq ölkələri şahlarını, 

xüsusilə İran və Osmanlı soltanlarını zülmkar və müstəbid tanıyırıq. 

Mən Osmanlı ölkəsi soltanlarının idari üsulundan danışmıram və bu 

əqidədəyəm ki, İran şahı, Türkiyə soltanından daha ədalətlidir (195, c.IV, s.156). 

Şarden yazır ki, mənim fikrimcə İran hökumətinin bu qədər zalım tanınmasına 

səbəb bu olubdur ki, dövlətin ittiham olunan bəzi hakimlərini cəzalandırır. Lakin 

dövlət bu iddiadadır ki, ədalət incəliklərinə diqqət etməmək xeyli təhlükələr ilə 

nəticələnə bilər. Məsələn, əgər  ölkənin ən ucqar yerində olan hakim cinayət 

törədibsə, şah tərəfindən onu öldürmək üçün oraya məmur göndərilirsə, həmin 

günahkar məmur bir qoşunun komandiridir və paytaxtdan 

300-400  fərsəng  (1800-2400) kilometr uzaqdadırsa, öldürülməsi barədə ona 

qabaqcadan xəbər verilsə, durmadan dərhal öz komandası altında olan ordunun 

köməyi ilə qiyam qaldıracaqdır və ya da qaçacaqdır. Belə bir şəraitdə geniş əraziyə 

malik ölkənin idarə etmək siyasəti tələb edir ki, günahkar hakim mühakimə 

edilmədən edam olunsun. Lakin hakimə verilmiş ittihamnamə qəti və aydın 

olmasa, günah etmiş hakimin işlədiyi yerə məmur göndərilir, onu paytaxta gətirir. 

Məhkəmə olunub, məhkum olduqda cəzalandırırlar. Lakin İran şahının saray 

adamlarına nisbət rəftarı daha kəskindir. Çünki şah onlara öz milləti kimi yox, 

kölə qulluqçu, nökər, satın almış qul kimi baxır (195, c.IV, s. 1156). 

İranda digər şərq ölkələri kimi saray adamları və cahtələb 

yüksək mənsəb sahiblərinin taleyi şahın iradəsindən, arzusundan 

asılıdır. Çox mübhəm və qaranlıqdır. Lakin İran əhalisinin vəziyyəti 

və taleyi, hətta xristian ölkələrindəki əhaliyə nisbətən daha yumşaq 

və qayda-qanun əsasındadır». (195, c.III, s.1157). 

Sipərsalar və sərdarlar. E.Kempferə görə böyük vəzirdən sonra sipəhsalar 

ən yüksək dövləti vəzifə hesab olunur. Lakin son zamanlar sipəhsalarlıq sabit bir 

vəzifə kimi təşkilatdan silinibdir. Bu günlərdə lazim olan vaxtda ordunun hər üç 

hissəsini səfərbərliyə alır və bir sipəhsaların rəhbərliyi altına verirlər. Müharibə 
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qurtaran kimi sipəhsaları öz vəzifəsindən azad edirlər. Bu yol ilə də hər bir 

qoşunkeşlik üçün bir sərkərdə təyin edilir və bu sərkərdə də müharibə qurtaran 

kimi öz vəzifəsindən kənarlaşdırılır. Hər üç ordu vahidi müxtəlif şöbələrə bölünür 

və hər  bölməsi bir komandirin tabeliyinə  verilir ki, onlar minbaşı, yüzbaşı, onbaşı 

adlanır ki, əksər hərbi istilahlar kimi türk dilindən götürülmüşdür (172, s.90-91). 

“Dəstur ül-müluk”də isə Kempferdən fərqli olaraq qeyd dilir ki, siphsalarlar 

qorçubaşıdan sona, bayraqdarların və orduda vəzifəli şəxslərin əsas başçısı idi. 

Hakimlərin, sultanların və başqa qalibiyyətli əsgərlərin dəyişdirilməsi yüksək 

dərəcəli sipəhsalarların mövqeyindən və dəstəkləməsindən asılıdır. Ona istənilən 

səviyyədə, parçalamağa, çöldə hərbi döyüş hərəkətlərinə, müharibəyə, vuruşmalara 

aidiyyatı olan fərmanlar və əmrlər tapşırılırdı (64, s.44).    

Sədr-i əzəm. Şarden qeyd edir ki, sədr-i əzəmləri şəriət qanunlarını dərindən 

bilən şəxslər arasından təyin edilirlər. Bir müddət bundan öncə onlardan birini 

gördüm. O, bu vəzifəyə təyin edilməmişdən qabaq, sədr, yəni böyük fəqih idi və 

fəqihlər zümrəsindən idi. Sədr-i əzəmi ordu başçıları və böyük əyalətlərin 

hakimləri arasından da təyin etmək olurdu. Belə ki, mən İrandan hərəkət edərkən 

həmin şəxslərdən biri Sədr-i əzəm idi. O, bu vəzifəyə təyin edilməmişdən əvvəl 

Kəlda hökmdarı idi...Aşağı vəzifələrə tətinat da eyni cürə həll edilir. Lakin 

məhkəmə hakimi, şəriət və ruhanilik vəzifələrini ləyaqətli şəxslərə verirlər ki, 

qədim irqdən və sülalədən olmuş olsun. Digər vəzifələr isə Gürcüstan və qonşu 

ölkələrdən gəlmiş adamlara verilirdi. Onları şah qulamları adlandırırdılar (95, c.III, 

s. 1207). 

Şah öz istəyinə uyğun vəzifələrə ayrı-ayrı şəxsləri təyin etməkdə tam azad idi. 

O vəzifəyə təyin edərkən sülalə və anadan olduğu yeri nəzərə almırdı. Iranlılar da 

bu məsələyə əhəmiyyət vermirdilər. Bununla yanaşı şah onun taxt-tac sahibi 

atalarının qayda, qanunlarına riayət edirdi. Onlar və digər qonşu ölkə başçıları ilə 

bağlanmış müqavilənamələrə hörmət edirdi. Məsələn, əgər digər şahlar elə şərt 

kəsiblər ki, onların işdən cıxartdıqları şəxsləri işə götürməsin. Hec vaxt şərtin 

əleyhinə iş görməzdi. Digər tərəfdən qayda belədir ki, Gorus və Gürcüstan valiləri 

yalnız əyalətin yüksək rütbəli şəxsləri arasından təyin edilməli idi. Şah həmin 
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qaydaya əməl edirdi. Ən təhlükəli və məsuliyyətli vəzifə hesab olunan sədarət və 

qorçubaşı vəzifələri qədim hörmətli nəsillər arasından çıxmış əsil-nəcabətli 

şəxslərə verilməli idi. Şah həmin qaydaya əməl edirdi. Tanınmamış yeniyetmələrə, 

adı-sanı bəlli olmayan şəxsləri həmin vəzifələrə təyin etmirdi və ya hökumət 

qaydalarına əsasən paytaxtın hökuməti vəzifəsinə Gürcüstan hakiminin oğlu təyin 

edilməli idi. Şah bu sazişlərə və ainlərə əməl edirdi (195, c.III, s.1207-1208). 

Bəzi digər ölkələrdə olduğu kimi münasib, layiqli hədiyyə, peşkəş vermədən 

iş və vəzifə almaq və ya yaxşı desəm, iş və vəzifə satın alınır. Mühüm iş və vəzifə 

olmasa da, bundan savayı yolu yoxdur, yəni mütləq satın almalısan. Adətən iş və 

vəzifə irsidir. Lakin cox nadir hallarda iş və vəzifə sahibi ömrünün sonuna qədər 

həmin vəzifədə və işdə qalmış olsun. Çünki sarayda nüfuz sahibi olan vəzifələr və 

sair yüksək rütbəli şəxslər arxası olmayan şəxsləri vəzifə və işə götürmürlər. 

Bununla yanaşı, mən iki hörmətli, cah-cəlallı, məşhur şəxsiyyəti gördüm ki, iki əsr 

öz mühüm vəzifələrini qoruyub saxlamışdılar, yəni oğul atanın canişini olmuşdur, 

hələ də qalmaqda imiş (195, c.III, s.1210). 

Şarden sözünə davam edərək həmin qaydanın indi də, yəni özünün İran və 

Azərbaycanda olduğu vaxtlar icra edildiyini bildirir və yazır ki, əgər kiçik yaşlı bir 

oğlanın atası ölmüş olsa və ya ən yüksək vəzifədə işləmiş olsa, atasının yerini 

tutmuş olsa, şah, bir necə mərd, xeyirxah və acıq fikirli adamı həmin oğlana 

qəyyum, tərbiyəçi, yolgöstərən təhkim edir ki, mühüm məsələlər öz cərəyanından 

çıxmamış olsun. Həmən oğlan uşağı həddi buluğa çatanadək, yəni mühüm işlərin 

öhdəsindən gələnə qədər davam edir. Şah məsul vəzifələrə yazılı fərmanı ilə təyin 

edir. 

Şarden şah tərəfindən yüksək vəzifələrə təyinatla əlaqədar verilən fərmanla 

bağlı yazır ki, iki-üc pa uzunluğunda, kağız üzərində yaxşı xətlə yazılır. Onun 

ətrafını gözəl qızıl suyuna tutdurub, zərlə irəkdən toxunulmuş bürüncəyə büküb, 

xələt ilə yeni vəzifəyə təyin etdiyi adama göndərir. 

Fərman ilə yanaşı bir neçə dəst qiymətli, gözəl paltar göndərir. Bu geyim 

insanı başdan-ayağa örtür. Xələti alan şəxs hərbçi olmuş olsa, dəstələri cəvahirdən 

olan bir şəmşir və bir qılınc da xələtin üstünə qoyub göndərirlər. Yüksək vəzifəyə 
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təyin olunmuş şəxs fərman ilə birlikdə şahdan xələt alıb, əyninə geyib, saraya 

gedib, əvvəl şahın ayağı qarşısında diz çökür, ən yaxşı sözlər və kəlmələrlə şahı 

tərifləyir. Sonra üc dəfə başını yerə qədər əyir, sonra ayağa qalxıb, onun yeni 

vəzifəsinə uyğun sırada dayanır. 

Şah, sədr-i əzəmi (böyük sədri – N.S.) vəzifəyə təyin edərkən 7-8 barmağın 

boğumu qədər eni olan gizli qələmdan (qələm qabı – N.S.) göndərir. Şah vəzirə 

qəzəbi tutmuş olsa və onu vəzifəsindən kənarlaşdırsa, adam göndərib, fərmanlara 

vurduğu möhürü geri alır. Vəzirlər qələm və hökm sahibi adlanırlar. Onların 

vəzifəsi biz fransızların məhkəmə rəisi adlandırdığımız kimidir. Imza əvəzinə 

möhür işlənir. Vəzirlər üçün şahın gəlirlərini toplamaq, sərəncam və fərmanların 

yerinə yetirilməsində möhür əsasdır (95, c.III, s.1210). 

Şarden vəzifədən uzaqlaşdırılan məmurlar haqqında görülən tədbirlər 

haqqında da maraqlı məlumat verir: İşdən birini kənarlaşdıranda şah adam 

göndərib o şəxsə dedizdirir ki, “Allah Əlahəzrətin buyuruğu belədir ki, siz bu 

gündən işdən kənarlaşdırılırsınız”. İşdən kənarlaşdırılan şəxsin vəzifəsi budur ki,   

həmən gündən sonra öz evində oturub, evdən eşiyə çıxmamalıdır. Qapısını tanış və 

özgələrin üzünə bağlamalıdır. Əhali arasında nadir hallarda görünməlidir. О qədər 

bu işdə səbirli olmalıdır ki, bəlkə şah ikinci dəfə 5-6 gündən sonra ona köməklik 

etmis ola. 

Çox vaxt bu müddət sona çatdıqdan sonra sarayda olan dostlarından biri, 

ya sədr-i əzəm münasib vaxtda onun günahının bağışlanmasmı şahdan xahiş etmiş 

olsun. Şah günahı bağışlanan о şəxs olduğu üçün əksər vaxt qəzəbi tutmuş şəxsi 

bağışlayır, onu ikinci dəfə saraya qəbul edir. Lakin əgər onun tarixi ağır olmuş 

olsa, törətdiyi cinayət işində ya onu sürgün etdirir, ya fərman verir qarnını 

yırtsınlar, ya da başını kəssinlər. Əksinə, əgər bir günahkara məhəbbət göstərmiş 

olsa, öz yaxın adamları vasitəsilə həmin günahkara xəbər göndərir ki, evindən 

çıxıb, adi həyat və yaşayışını davam etdirsin, ya da ona xələt göndərir. О da 

xələti əyninə geyib şahın ona verdiyi qiymətli hədiyyə müqabilində saraya 

gedib, xidmət göstərmək üçün vəzifə sahiblərinin sırasında durur (195, c.III, 

s.1210-1211). 
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Vəzifə sahiblərindən biri müəyyən cür, günahına görə öldürüldükdə, nə 

təkcə onun var-dövləti zəbt edilir, hətta onun yaxınlarına da səxt tuturlar. Lakin bir 

müttəhimin günahsızlığı sübuta yetirildikdə, onu azad edirlər. Şəxsiyyət və 

məqamına görə ondan zəbt edilmiş var-dövlətinin hamısını və ya bir hissəsini ona 

qaytarırlar. Dövlət vəzifələrində işləyənlər enişli-yoxuşlu yolda öldürülərkən 

əmlakı da dövlət hesabına zəbt edilir (195, c.III, s.1211)4 . 

Şarden yüksək dövlət məmurlarına verilən əlavə adlar haqqında yazır ki, 

ümumiyyətlə, İranın yüksək mənsəb sahiblərinin hərəsinin bir böyük və fəxredici 

ləqəbi vardır... Sədr-i əzəmi «Etimad əd-dövlə» adlandırırlar. Hökmdarların 

yüksək məqam və mənsəbini təsdiq etmək üçün onları «Rukn əd-dövlə» 

adlandırırlar. Sədr-i əzəmə yazılı və ya şifahi müraciət etdikdə və ya ərizə ilə 

müraciət etdikdə onu «Vəzire əzəm» adlandırırlar. Mən belə bir nəticəyə gəlmişəm 

ki, «vəzir» kəlməsi ərəb dilində «vezr» məsdərindədir ki, mənası «danısmaq» 

«himayə etmək»dir. İranlılar bir çox ərəb sözlərini qəbul etmişlər. “Vezr”, 

kəlməsindən “Avizar” düzəltmişlər. İngilislər isə “Wizard” deyirlər. Bu sözü o 

adama deyirlər ki, az istedadlı, sadə ürəkli şəxslərə nəsihət verir.5 

Əzəm kəlməsi böyük mənasındadır. Vəzir-e əzəm (böyük vəzir) ölkədə 

cərəyan edən bütün mühüm işlərin yaxşı həyata kecirilməsinə məsuliyyət daşıyır. 

Bütün çətinliklərin ağırlığı onun çiynindədir.. qısa desək, o, ölkənin bütün işlərində 

şahın tam nümayəndəsidir. Şahın bir fərmanına hər bir möhür vurulmuş olsa da, 

vəzir təsdiq etmədən icra olunmur (195, c.III, s.1211). 

Sanson yazır ki, böyük vəzirin “Etimad-əd-dövlət” titulu vardır. O, baş 

maliyyə mübaşiridir. Xarici işlər və ticarət nazirliyi də onun öhdəsindədir. Bütün 

ənamlar, aylıq maaşlar onun sərəncamı ilə ödənilir. O, şahın fərman və 

hökmlərinin üzünü köçürtdürür, təsdiq edir, möhür vurur. Arxasında yazır: Bənde-

ye Dərgaha Əliyyətül – aliyə etimad əd-dövlət, yəni “Mən dövlətin qorucusu və bu 

Astananın bəndəsiyəm ki, ən yüksək, ali astanalardandır”. O, hər ay dövlət 

                                                             
4 Şarden İranda sədri əzəmi ən yüksək vəzifə, məqam hesab edərək yazır ki, İranda buna “etimad-əd-dövlə” deyirlər. 
Bu, iki kəlmədən ibarətdir və dövlətin sütunu, özəyi deməkdir. 
5 Şarden farsca “əndəzir” yəni nəsihət sözünü vəzir kəlməsinin mənası ilə qarışdırır. “Vəzir”, nazir (nəzarətci) 
sözünün sinonimidir. 
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xəzinəsindən öz məxarici üçün 1000 tümən götürür. Bu məbləg onun aşağı 

gəliridir (189, s.43).  

Şarden, şərqdə sədr-i əzəm vəzifələrinin ən qədim vəzifə olduğunu 

bildirərkən yazır: “İslami imperatorlarının əsrlər boyu sədr-i əzəmləri olmuş. Bu 

ona görədir ki, bu imperiyalar döyüşkən, cəngavər və fateh millətlərdən təşkil 

tapmışdır ki, məzhəb, məqsəd və arzuları onları döyüşkən etmişdir” (195, c.III, 

s.1211). 

Dövlətdə tutfugu mövqeyinə görə Səfəvi dövlətində əmir ül-üməradan 

sonrakı yer sədrə məxsusdur. Göstərmək lazımdır ki, Səfəvilər dindən – böyük bir 

dövlət yaratmaq üçün ideoloji bir silah kimi istifadə edirdilər (157, s.96). 

Şardenə görə şah, hər vaxt öz ordusu ilə uzaq ölkələrə döyüşə gedərkən 

tam ixtiyarat və səlahiyyətlə ölkəni idarə etmək üçün öz yerinə sədr-i əzəmi 

qoyurdu. Çünki şərq ölkələri padşahlarının qaydası belə idi ki, qoşunkeşlik edərkən 

qohumlarını da özü ilə döyüşə aparırdı. Ona görə də sədr-i əzəm vəzifəsinə birini 

təyin etmək zəruri idi... Baxmayaraq ki, şərq ölkələrində şahın adı həmişə dillər 

əzbəri və hörmətlidir. Lakin sədr-i əzəm ölkədə baş verən bütün hadisələrə və 

işlərə məsuliyyət onun öhdəsindədir, yəni həqiqi şah, sədr-i əzəmdir. Başqa sözlə, 

şərqdə şahlar ömürlərini xoş güzəranlıqla keçirib, ləzzət alırlar. Belə halda sədr-i 

əzəm ölkənin qorunması və qayda-qanunun yerinə yetirilməsinə çalışmasa, bütün 

ölkədə qarma-qarışıqlıq əmələ gələr. Əgər tarix dəftərini indidən ərəblərin 

hücumuna qədər geri vərəqləsək, aydın olur ki, şərq ölkələri şahlarının həmin sədr-

i əzəmləri olmuşdur. Necə ki, Misir fironlarının, Yusif kimi, Assurilərin Danyal 

kimi sədr-i əzəmləri olmuşdur (195, c.III, .1211-1212). 

Iran sədr-i əzəmlərinə həmişə şah saray adamları və ictimaiyyət hörmət 

etmişlər və xüsusi imtiyazlara malikdirlər. Nadir hallarda şah, onların öldürülməsi 

barədə fərman verər. Şahın öz sədr-i əzəminə qəzəbi tutar, onu bir şəhərə sürgün 

etdirir və ömrünün sonunadək o şəhərdə yaşamağa məcbur edir. Sədr-i əzəmin 

yüksək səlahiyyət və iqtidara malik olmasına baxmayaraq çətinlikləri aradan 

aparmaqda maneələrə rast gəlir. Çünki həmişə hərəmxana qadınlarının, saray 

adamlarının, hərəmdə xacələrin gizli intriqaları ilə üzləşir. Bunlar bir gecədə sədr-i 
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əzəmin yaxşı və islahat planlarının icrasının qarşısını ala bilirlər. Sədr-i əzəmin 

nazir adlı müfəttişi vardır. O, sədr-i əzəmin birinci katibidir və şah tərəfindən bu 

vəzifəyə təyin edilir. Hər bir digər işlərin öz naziri (nəzarətçisi – N.S.) vardır (195, 

c.III, s.1212). 

Məmurların yüksək kateqoriyaları “ali rütbəli” titulu daşıyırdılar (alicah) 

Bunlara dövlətin əyalətlərinin hakimləri-valilər, bəyləbəylər, xanlar, sultanlar, həm 

də saray məmurları – vəzir, qorçubaşı, qullarağası, eşikağasıbaşı, tüfəngçiağası aid 

idilər (64, s.9). 

Həmədan xanlığın mərkəzidir. Müxtəlif soltanlar ona tabedirlər və ətraf 

mahallara hökmranlıq edirlər... Səyyahın Həmədan daruqəsi haqqındakı qeydi də 

maraqlıdır. Onun yazdığına görə “Şəhər daruqəsi xanın rəhbərliyilə iş görür. Xan 

müharibəyə getdiyi üçün qayda üzrə onun qiyabında şəhrə hökmranlıq edir.” 

Daruqə, Pietronun Həmədanda olduğu evə gəlib özü iə yanaşı bir necə xanəndə 

qadın da gətirir. Sonra Şeyx Heydər adlı birisi Pietronun atları üçün ot göndərir. 

Səhərisi isə öz qadınları tərəfindən bizdə olan qadınları evinə dəvət etmişdi” (173, 

s.22). 

Pietro Della Valle yazır ki, İranda xeyli xan vardır. Lakin onların ixtiyaratı 

fərqlidir. “Şahın iqamətgahı olan şəhərlərdə, o cümlədən İsfahan, Qəzvin və digər 

mühüm şəhərlərdə xan yox idi” (173, s.87). Əslində xassə əmlaka aid olan 

şəhərlərə xan deyil, daruqə rəhbərlik edirdi və bilavasitə şaha tabe idi. 

İranda (Səfəvi dövlətində -N.S.) bir qaydadır ki, Novruz bayramı günü 

yüksək rütbəli şəxslər və əmrlər ya yenidən təyin edilir, ya da keçmiş vəzifələri 

təsdiq olunur. Şəhər hakimi (darüqə) də həmin gün təyin olunurdu. 

Darüqə. İsfahan daruqəsi paytaxtda asayişi qorumağa məsuliyyət daşıyır. 

Qanundan kənar iş görənləri daruqə təqib edir, izləyir və qanunu pozanları həbsə 

salmaqla cəzalandırır. O öz rəyi və hökmü ilə bir nəfəri edama məhkum edə bilər. 

Onun məşğuliyyəti saray vəzifəsi deyirldir, idari vəzifədir və bu idarə məşğuliyyəti 

ona ildə xeyli var-dövlət gətirir. Hal-hazırda İsfahan daruqəliyi vəzifəsi gürcü 

şahzadələrinin əlində irsidir və bu barədə I Şah Abbas fərman vermişdir. Çox vaxt 

İsfahan qazisi Ali divana çağırılıb onunla məşvərət edirlər. Lakin həmişə sarayın 
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rəsmi iclaslarında iştirak edir. O, əsəslərin də rəisidir. Əsəslərin başçısı gecələr 

adam tutan zabitlər və gecə keşikçiləri ilə birgə paytaxtda gəzir və pis iş görənləri 

ələ keçirib tutur (179, s.104). 

Divanbəyi. Şardenə görə ölkənin ən ikinci mühüm vəzifəsi divanbəyidir. Baş 

Ədliyyə və ya Məhkəmənin rəisidir, başqa sözlə bütün olkənin qazi-ül-qüzzatıdı. 

Divanbəyi hakimlik, münsiflik şurasının rəisidir. Çünki bəy-boyun, rəis, divan isə 

cəmiyyət və уa şuradır ki, mühakimə etmə işlərini həyata keçirmək üçün 

məsuliyyət daşıyır. 

Divanbəyi və ya Qazi-ül-qüzzat hər cür iddialar barədə, istər cinayət və 

hüquqi olmuş olsun, qəti hökm çıxarır. Divanbəyinin çıxartdığı möhkəm hökmünə 

etiraz olaraq Ali məkhəmə tərəfindən yenidən baxıla bilməzdi. Ölkə təşkilatlarında 

şahdan başqa heç kəs vəzifə, məqam baxımından ondan yüksək olmadığı üçün, 

şikayətçilər onun etimal olunan, ədalətsizliyindən yalnız şaha şikayət edə bilərlər. 

Bütün ölkədə, barələrində zülm olunanların hamısı ondan ədalət istəyirlər. Hər bir 

yerdə cinayət işi baş vermiş olsa, onun cinayət işini yoxlamaq, yoxlatdırmaq 

hüququ vardır və günahkarları məcbur edir ki, mühakimə üçün ədalət 

məhkəməsində hazır olsunlar. O məhkəmə iclaslarını bir qayda olaraq öz evində 

təşkil edir. Bəzi hallarda məhkəmə iclasını şah sarayı zallarında, onun 

keşikxanasmda, ya başqa yerdə təşkil edir (195, c.III, s.12, 13). 

Divanbəyi həftənin dörd gününü onun üçün nəzərdə tutulmuş qarovulcu 

otagında, iki günü isə öz evində olurdu. O dörd cür cinayətə (öldürülmə hadisəsi, 

zorlamaq, kor etmək, dişini qırmaq) baxırdı. Bundan başqa, dövlətin bütün 

ərazilərində münaqişəli işlər barədə şəxslərin şikayətlərinə baxılması, şəriət 

qərarlarının icra edilməsi, şəhərdə qaydalara riayət edilməsinə nəzarət edilməsi də 

divanbəyiyə aid idi. Bəzən əyalətlərdən adamlar öz bəylərbəylərinin, hakimlərinin 

və sultanların adamlarından şikayətlərlə Ali Ordugaha gəlib böyük vəzirə deyil, 

divanbəyiyə xəbər verirdilərsə, onda divanbəyi həmin şikayəti araşdırır, onun 

məzmununu hökmdara çatdırır və işi dövlətin maraqları və ölkənin qanunları 

əsasında həll edirdi (64, s. 50-51). 
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Paytaxt Isfahanda şah sarayı qarşısının iki tərəfində iki hündür, əzəmətli 

bina yerləşir. Onlardan biri sədr-i əzəm (Baş nazir), ikincisi Divanbəyinin iş 

yeridir. Keçmiş zamanlarda şahlar tam əlaqə ilə bütün mühüm münasibətlərdə 

iştirak edirdilər ki, məhkəmə iclaslarının gedişinə, qazi-ül-quzzatin hökm və qərar 

çıxarmasına nəzarət etmiş olsunlar. Lakin Şah Səfı və oğlu II Şah Abbasın 

hakimiyyətləri dövründə həmin yaxşı adət, qayda az-az aradan getdi. Heç vaxt 

görməyib, eşitməmişəm ki, şahlar həmin məhkəmə iclaslarında iştirsak etmiş 

olsunlar6 (195, c.III, s.1214). 

Şanson qeyd edir ki, bütün ədliyyə icra məmurları divanbəyinin 

ixtiyarındadır. Şah divanbəyliyə ildə 5000 eku (15 eku 1 tümənə bərabər idi – 

N.S.) maaş verir ki, ədaləti pulsuz, məccani surətdə icra etsin. Bütün imperiya 

ərazisində divanbəyinin hökm və qərarları hörmətli sayılır və icra olunur. Vilayət, 

əyalət hakimlərindən şikayətci olanlar divanbəyiyə müraciət edirdilər (189, s. 49-

50). 

Divanbəyi vəzifəsi İranda ən yüksək cinayət qazisi hesab olunur. 

Burada nəzərə almaq lazımdır KI, İranda hüquq iki hissəyə bölünür:  

1. Ürfi hüquq. Bir məhəldə dəbdə olan мəhkəmə işləri. Divanbəyi  

və ya darüqəiərin öhdəsindədir.  

 2.Şəri hüquq. Sədr və «Şəri hakim» adlanan ruhani qazilərin öhdəsindədir. 

Beləliklə, ürfi ( dünyəvi ) hakim ilə şəri hakim arasında olan fərq tam aydın olur. 

Divanbəyinin əsas vəzifəsi bundan ibarətdir ki, qəti və talançılıq işlərini cinayət 

qanunları əsasında izləyir. Bu iş təkcə рауtaxt şəhərində deyil, bəlkə bütün 

ölkədə onun öhdəsindədir. Onun məhkəməsində 

əsasən bu cinayət məsələsinə baxılır: bədən xəsarəti уеtirmək; kor etmək; namusa 

təcavüz; qətl. 

Digər cinayətlərə yetişmək hər bir bölgənin darüqəsinin vəzifəsi və 

səlahiyyətinə daxildir. Lakin hüquqi ixtilaflar şəri qazinin hüzurunda həll edilir. 

                                                             
6 Sasani hökmdarı Xosrov Ənuşirvanının Buzərcümehr, Məlikşah Səlcuqinin Nizamilmülk, Oazan xanın Rəşidəddin 
Fəzlullahim böyük vəzifələri olmuşdur.  
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Sarayın və dövlətin  yüksək rütbəli şəxsiyyətləri, həmçinin xüsusi 

hüquqlara mаliк, özlərini «Əlahəzrətin qonağı» adlandıra bilən şəxslər, 

о cümlədən İran sarayında sakin səfirlər, bu ölkənin 

əcnəbi təəbələri, sair seçilmiş və yüksək rütbəli şəxslər yalnız Ali  Məhkəmədə, 

yəni divanbəyinin hüzurunda hazır olub, onların mədəni və cinayət iddialarına 

(istər bir-biri arasında və  istərsə  digərləri  əleyhinə  iddialara) 

orada baxılmalıdır (179, s.99). 

Şarden sədr-i əzəm və divanbəyi vəzifələrindən sonra üçüncü yeri ordu 

komandirini nəzərdə tutur və yazır ki, o da mövcud olmuş olsa sonra sıra ilə 

qorcubaşcıları rəisi, tüfəngcilərin komandirini qeyd edir və bu vəzifənin hamıdan 

daha yuxarı olduğunu göstərir. Sonra qullarağası, topcubaşcıların xeyli etibarlı 

olduğunu bildirir. Şarden vəqayenəvis saray salnaməcisi üzərində geniş dayanır. O 

yazır: “....yuxarıda qeyd etdiyimiz vəzifələrdən sonra vəqayenəvislik mühüm 

vəzifədir. Vəzir olmadıqda onun vəzifəsini yerinə yetirdiyi üçün “sofvəzir” 

adlandırırlar. O, öz vəzifəsindən əlavə vəzirin işlərinə, fəaliyyətinə nəzarət edir. 

Həm də mühüm hadisələr barədə şaha və vəzirlərə məlumat verməlidir. Bundan 

əlavə şahın bütün fərman və sərəncamlarını yazırdı. Ölkənin bütün nöqtələrində 

hadisələri qələmə alan vəqayenəvislər vardır. Onlar bütün baş verən hadisələr 

barədə, həm də öz məktublarını mərkəzdə sakin vəqayenəvisə göndərməlidirlər. 

Sol vəzir və ya əsil vəqayenəvisin mümtaz məqam və vəzifəsi vardır. Ona görə ki. 

mühüm hadisələr baş verdikdə həmin hadisələrə qarşı tədbirlər görmək üçün saray 

onunla məsləhətləşir. Bəzən bəzi məsələlərdə, o cümlədən əcnəbi ölkələrin 

göndərdikləri elcilər və nümayəndələr ilə necə rəftar etmək, danışmaq barədə öz 

fikrini söyləyir və dost ölkələrlə müxtəlir müqavilənamələr bağlamaq üçün hansı 

üsula əl atmaq lazım gəldiyini, müqavilənamələrdə hansı maddələri yerləşdirmək 

lazım gəldiyini bildirir. Buna görə də ölkəyə daxil olan xarici elcilər onunla 

görüşüb söhbətlər edirlər. Biqayenəvis onların etibarnamələrini və məktublarını 

lazımi dəftərdə qeydə alır. Onların şəhərə daxil olduğu günü, məqsədlərini, sakin 

olacaq yerləri dəftərə yazır. Onlardan sədr-i əzəm vasitəsilə şaha çatdırılması 
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xahişlərini alır. Həmin xahişlər şaha çatdırılıdıqdan sonra  şahın verdiyi cavabları, 

sualların kənarında qeydə alır (195, c. III, s.1214). 

Şarden Mirabin vəzifəsini dövlətdə ən sonuncu vəzifə hesab edərək yazır: 

Bu haman vəzifədir ki, Fransada onların başçılarına “Meşəbəyi” deyirlər. Hər bir 

əyalətin öz xüsusi mirabı vardır. Həmin məntəqədəki suların əkin yerlərinin 

bölüşdürülməsi onun vəzifəsinə daxildir. Əkincilər bölməsində qeyd etdiyim kimi 

həmin vəzifəsinə görə dövlətdən maaş alır. 

Vaqiənəvis. Vaqiənəvis və ya saray salnaməcisi gündəlik hadisələri 

qələmə alırdı. E.Krmpfer yazır ki, “Vaqiənəvis” “Vəzirin sol əli” adlandırılır. 

Çünki, saray məclislərində şahın sol tərəfində oturur. Onun əsas vəzifəsi bundan 

ibarətdir ki, şahın bütün sərəncam və fərmanlarını, bundan əlavə təbrik məktubları 

və əcnəbi ölkə səfirləri tərəfindən şaha ünvanlanmış bəyanatlar və şaha təqdim 

edilmiş məktublara verilən cavab və sərəncamları, həmçinin saraya layiq ölkədə və 

qonşu ölkələrdə baş vermiş hadisələri gündəlik dəftərlərdə qeydə almaqdan 

ibarətdir (179, s.98-99). 

Nazir. Saray məmurlarının başçısıdır. Saray emalatxanaları, biyutat və 

sarayın texniki işləri üçün yemək və geyim hazırlamaq onun nəzarəti altındadır. O 

həm də şah ziyafətlərinin hazırlanmasına məsuliyyət 

daşıyır. Çox ağır izafi vəzifələri vardır. Elə həmin vəzifələr ona xeyli gəlir əldə 

етмəyə imkan verir. Sarayın digər nüfuzlu işçiləri, о cümlədən nazirin gəlirini 

asanlıqla təyin етмəк çətindir, çünki onlar yalnız bir yerın gəliri 

ilə dolanmırlar, bəlkə adi maaşdan başqa qeyri qanuni yollar ilə də gəlirləri vardır 

ki, onun miqdarı həll edəcəkləri məsələlərin mahiyyəti və saray qulluqçularının 

tamahkarlıq dərəcələrindən asılıdır. E.Kempfer nazirin illik məvacibini 

dəqiqləşdirə bilməsə də, onun hansı formada qazanc əldə etməsi haqqında qeyd 

edir ki, nazirin bir vəzifəsi bundan ibarətdir ki, saray emalatxanalarına başçı və ya 

sənətkar təyin edir. Onlara maaş verir, maaşlarını azaldıb, çoxalda bilir. Lakin 

əmək haqqının miqdarını dəyişmək üçün şəxsən şahın razılığı lazimdır. 

Saray qulluqçuları və məmurlarının işi bir illikdir və hamısı öz gələcəyinə şübhə 

ilə baxır. Buna görə də onların bağladığı illik əmək müqaviləsi sona yaxınlaşdıqda 
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əllərində çoxlu qızıl nazirin yanına gəlir. Birisi vəzifəsini 

əldən vermək qorxusundan, digəri maaşının artırılması ümüdi ilə əli dolu nazirin 

yanına gəlir. Nazirin onlara verdiyi muzd müqabilində qabaqcadan 

nazirin zəhmət haqqısı adı ilə müəyyən qədər pul 

çıxılır. Hazırda saray məmurları və ya емаlатхаnа işçilərindən birisi bir idari 

vəzifəyə dəyişildikdə heç bir qanun hüquqi olmadığı halda nazir onun 

maaşının əksər hissəsini alır. Nazirin ərizəsi və ya xahişi olanlardan aldığı pulların, 

yuxarıda qeyd etdiyimizdən daha çox gəliri vardır. Nazir, gündə şahın 

hüzurunda olmaqla xeyli fürsət tapıb, bir dövlət məmurunu tərifləyib və ya pisləyə 

bilər. Ona görə nazirin şərindən xilas olmaq üçün hakimlər və ölkənin 

digər mühüm şəxsiyyətləri ona müəyyən pay verirdi (79, s.97-98 ). 

Şarden, sarayda ən mühüm vəzifə sayılan nazir barədə ətraflı məlumat 

verərək qeyd edir ki, ərəbcə nazir kəlməsi baxış deməkdır. Deməli, nazir 

o adama deyilir ki, ona aid olan məsələlərə tam məharət və diqqətlə araşdırma 

aparır. Bu həmin şəxsdir ki, İran sarayının bəzi qədim yazılarında “şahın göz” qeyd 

edilmişdir. Nazir ən ləyaqətli və ən mühüm vəzifədir. Daşınan, daşınmayan 

mallara, şahın xüsusi gəlirlərinə nəzarət edir. Başqa sözlə şahın xəzinəsinə daxil və 

xaric olan şeylərə, həmçinin şahın süfrəxanasına məsul olanların, paltar 

saxlayanların xərclərinə nəzarət edir. Şah xidmətçilərinə maaşlarının keçirilməsinə, 

təqaüd, yardım alanların işlərinə nəzarət onun xüsusi vəzifələrindən hesab olunur. 

Şah karxanalarına, onlarda istehsal olunan məhsullara, orada işləyən mütəxəssis və 

fəhlələrin işlərinə, bir sözlə karxanalarda şahdan maaş alanların hamısının işlərinə 

nəzarət edir. Bundan əlavə bütün quru və su yolları ilə İrana daxil olan əcnəbi 

tacirlərin işlərinə nəzarət etmək nazirin vəzifəsinə daxildir. Nazir borcludur ki, 

İrana daxil olarkən əcnəbi səfırlərin xərclərini ödəsin. Onların iqamətgahı üçün 

münasib mənzillər ayırsın. Şah tərəfindən əcnəbi elçilərə nə kimi hədiyyələr 

verilməsi  mərasimində iştirak etməlidir. Sarayın aşağı rütbəli mənsəb sahiblərini 

işdən azad edib, yerlərinə başqa şəxslərin təyin edilməsi onun səlahiyyətinə aiddir. 

Yüksək mənsəb sahiblərinin yerlərinin dəyişdirilməsi, onların işdən çıxarılıb, işə 

təyin edilməsində də nazirin razılıq verməsi zəruri idi. Çünki şah, onun razılığı ilə 
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yüksək mənsəb sahiblərini sarayda işə qəbul və ya işdən kənarlaşdırılmasını 

nazirin razılığı ilə həyata keçirir. Bundan əlavə şah, özünün yüksək rütbəli 

məmurlarının maaş və ya mənsəbini nazirin məlumatı əsasında artırıb, 

azaldır. Cünki İranda vəzifənin daimi olması barədə bir qayda-qanun yoxdur. Şah 

öz istədiyi kimi birinin rütbəsini, dərəcəsini artırır və ya heç bir günahı olmayan 

şəxsin rütbəsini azaldır (195, c.III, s.1215). 

Deyildiyi kimi nazir şahın gəlirləri ilə bağlı bütün məsələlərə müdaxilə və 

nəzarət edir. Sədr-i əzəm də öz növbəsində şah nümayəndələrinin və digər 

səlahiyyətli məmurların bütün faktorları, haq-hesab   surətlərini   nazirin   yanına   

gətirib,   dəftərdə   qeyd olunmasına nəzarət edir ki, nazir ona verilmiş hüquq və 

geniş səlahiyyətlərdən sui-istifadə edib şahın hüququnun haqlı tanınması bəhanəsi 

ilə əhaliyə zülm etməsin. 

Nazir,  elə bir ruhdur ki,  şahın bütün məmurları və xidmətçilərinin bədənində 

doğulubdur... Onları fəaliyyət və hərəkət etməyə yönəldir. Lakin bu, о demək 

deyildir ki, nazirin əlində olan qüdrət və nüfuzundan istifadə edib, bütün məqsəd 

və arzularını həyata keçirə bilər. Çünki, şah tərəfindən təyin edilmiş onun 

həmkarlarının hamısı açıq gözlə onun əməllərinə nəzarət edir ki, о şahın ziyanına 

bir iş görə bilməsin. Bir sözlə, nazir şahın gəliri, mədaxili və məxaricindən dəqiq 

surətdə asan olmalıdır. Onun hesabını dəqiq saxlamalı və əldən verməməlidir. 

Lakin ərbab-i təhvil adlanan ikinci hesabını, şahın fərman və götəricisi ilə alınan 

bütün şeylərə qiymət qoymağa məsuliyyət daşıyır (195, c.III, s.1215). 

Ərdab-i təhvil. Ərdab-i təhvil satın alma və məxaricə məsuliyyət daşıyır. 

Nazirin məxaricə  aid sənədlərində ərdab-i təhvilin möhürü olmasa, o sənəd 

etibarsız hesab olunur. Həm də günah, təsdiq əlaməti hesab olunur (195, c.III, s. 

1216). 

Sədr-i əzəmin  özünün  xüsusi  vəzifələrindən  əlavə   şah tərəfindən xalisə 

məsələlərinə nəzarət etmək vəzifəsi də vardır. 

Başqa sözlə nazir və sədr-i əzəm bir-birinin işinə qarşılıqlı surətdə nəzarət 

edirlər. Hər iki vəzir ən seçilmiş, ən bacarıqlı və sarayın ən nüfuzlu şəxsiyyətləri 

olduqları üçün mühüm məsələlər onların nəzarəti və tədbiri ilə idarə olunur. Mən 



45 
 
özüm şahid idim ki, keçmiş şah həmişə onların hər ikisinə şübhə ilə baxırdı. Оnları 

rəqib kimi bir-birinə qarşı olsunlar deyə yoxlayırdı. Hər birinə digər işlər tapşırırdı. 

İşlərin yaxşı irəliləməsində daha artıq ağıl, dərrakə, sədaqət göstərənin maaşını 

artırırdı (95, c.III, s.1216). 

Şahın xəzinəsindən bir şey çıxarılarkən şah, sədr-i əzəm, nazir, mühasibat 

divanından iki nəfərin möhürü ilə təsdiq edilməli idi. Buna görə də şahın var-

dövlət və əmlakından mənimsəmək mümkün deyildi və ya çox çətin idi. 

Eşikağasıbaşı. Padişahın sarayını qoruyan və saray daxili təhlükəsizliyini 

təmin edən, şah süvari halda gəzməyə cıxarkən onun rikabında olan və şah 

sarayının bayırını qoruyan cəzairlərə eşikağasıbaşı rəhbərlik edir. Əslində bu, 2000 

nəfərlik cəzairi dəstəsinin maaşı dövlət xəzinəsindən ödənilir. Lakin şah Süleyman 

qənaət edərək onlardan 700 nəfərinin maaşını öz öhdəsinə götürdü. Həmin 700 

nəfərin maaşı da dövlətin ordu büdcəsinə daxil edildi. 

Məhəmməd Rəfi Ənsari “Dəstur ül-müluk” əsərində eşikağasıbaşını xaqanın 

yaxını, yüksəkdərəcəli və dövlətin dörd sütunlarının cərigəsinə daxil olan vəzifə 

adlandıraraq qeyd edir ki, yasavulların, eşikağasıların, Ali Divanın qapıçılarının və 

digər yasovulların və mühafizəçilərin, eləcə carçıların başçısı idi. Onun icazəsi ilə 

Ali Divanın yksək dərəcəli vəzirinin yazılı əmri əsasında bu qrup insanlara 

məvacib, tiyul, illik müavinət, baratlar və bəxşişlər verilirdi (64, s.45). 

“Təzkirət əl-mülik”da eşikağasıbaşının gəlirlərinin müxtəlif mənbələrdən 

gəldiyi, hətta saray üçün gətirilən hədiyyələrin onda birinin peşkeşnevislə 

(hədiyyələrri qeydiyyata alan məmur), eşikağasının payına düşməsi qeyd edilir 

(211, s.54). Eşikağası vəzifəsini nazirdən sonra ikinci mötəbər və mühüm vəzifə 

sayan Şarden yazır: “Nazir vəzifəsindən sonra ən mötəbər və ən mühüm vəzifə 

eşikağasıbaşı vəzifəsidir. Şah sarayı iki hissəyə bölünür. Onun qabaq hissəsinə 

“eşik”, digər hissəsinə “hərəm” deyilir (95, c.III, s.1221). Məhəmməd Rəfi Ənsari 

hərəm eşikağasıbaşı vəzifəsinin olmasını, onun vəzifəsi gecə də, gündüz də 

hərəmxananın qapısı yanındakı keşikci otağında olmaqla hərəmxananın qapıları 

yanında qaydalara rəayət edilməsinə, hərəmxananın toxunulmamazlığını qorumağı 

və digər vəzifələrini  yerinə yetirmək idi. Onun məvacibi dörd yüz tümən 
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məbləğində və altı aylıq tiyul idi, o da altıyüz on üc tümən dörd min altıyüz altmış 

üc dinar təşkil edirdi (64, s. 64-65). Eşikağasıbaşı sarayda işləyən sədrdən tutmuş 

bütün mənsəb sahiblərinə hakimdir. Başqa sözlə təşrifat (sarayın rəsmi qonaqlarını 

qəbul edən – N.S.) rəisləri, sarayın mühafizə dəstələrinin hamısı onun fərmanını 

yerinə yetirirlər. Fransa padişahı II Şarlın hakimiyyəti dövründə sarayın böyük 

şəxsiyyətlərindən birinin saray adamlarının rəisi ləqəbi var idi. O, İran sarayındakı 

eşikağasıbaşı ilə eyni səlahiyyətə malik idi. Bu adam II Şarlın arvadı Rişildin 

qardaşı idi. Eşikağasıbaşı bəzən qoruqçu adlanan tüfəngçilərin bir dəstəsinə hökm 

edirdi. Həmin qoruqçuların vəzifəsi şahın hərəmxana qadınlarının saraydakı gəliş-

gediş yollarını xəlvət saxlayıb, qorumaqdan ibarət idi. Onlar əhalinin hərəmxanaya 

gedən yollara yaxınlaşmalarının qabağını alırdılar. Saraya daxil olan bütün şikayət 

ərizələri onun vasitəsilə təqdim edilir. Bəzən də şahın fərmanı ilə onları acıb, şah 

üçün oxuyur və məsul şəxslərə göndərirdilər (195, c.III, s.1221). 

İranda (Səfəvi dövlətində - N.S.) mənsəb sahiblərinin irəliləyib, geriləməsi, 

hətta onların sağ qalıb və ya ölümə məhkum edilməsi şahın onlara münasibətindən 

asılıdır. Onların heç biri ölümə məhkum edilməsinlər deyə, onlara tapşırılan 

vəzifələri can-başla həyata kecirirlər, xətaya yol vermirlər, hətta o işin icrasını 

başqalarına tapşırmırlar. 

“Təzkirət əl-mülk”da göstərildiyindən fərqli olaraq şaha təqdim ediləcək 

hədiyyələrin yüzdə on hissəsi eşikağasıbaşıya çatır. Bu, cox böyük gəlirdir. Çünki 

şaha xeyli hədiyyələr verirlər. Şaha təqdim edilən hədiyyələrdən müxtəlif adlar 

altında yüzdə on səkkiz faiz rüsum alınırdı. Atların da rüsumu eynidir. Lakin digər 

hədiyyələrin rüsumu yüzdə onbirdən artıq deyildir. Rüsumatdan əldə edilən gəlirin 

yüzdə on faizi eşikağasıbaşıya, qalığı anbar məhsullarına çatır ki, tutduqları 

vəzifəyə uyğun öz aralarında bölürlər. (195, c.III, s.1222). 

Şahdan qiymətli hədiyyələr alan məmurlar, səfirlər, əcnəbi dövlətlərdən 

saraya göndərilən şəxslər aldıqları hədiyyələr müqabilində müəyyən məbləğ 

ödəməlidirlər. Bu gəlirin müəyyən hissəsi eşikağasıbaşıya, qalığı anbar məsullarına 

çatır. Anbar rəisləri həmin qiymətli hədiyyələri oradan çıxarıb verirlər. Bəzən şah, 

bu rüsumu hədiyyə alanlara bağışlayır, lakin bu nadir hallarda baş verir. Mən 
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dəfələrlə şahidi olmuşam ki, şah hədiyyələrini alan səfirlər bu rüsumu verməyə 

məcbur olmuşlar (195, c.III, s.1223). 

Hərəm eşikağasıbaşı hərəmxanaya daxil və ya oradan çıxan şəxslər üzərində 

tam nəzarət edir. Onun köməkcisi vardır ki, hərəm darvazası gözətciləri rəis 

müavini adlanır (195, .III, s.1223). 

Eşikağasıbaşıya tabe olanlardan biri də yasavullardır ki, bunlar həmişə qapıda 

durub, şahın göstəriş verəcəyini gözləyirlər. Digər söhbət yasavulları da vardır ki, 

onların hamısı əmirzadədir. Əyan və cinovniklərin övladlarından ibarətdirlər. 

Onlar şahın xüsusi xidmətciləridirlər. Əksər vaxt şahın yanında olurlar. Xidmət 

vaxtı əllərində zərli əsa tuturlar. Onların rəisləri digərlərindən fərqləndiyi üçün 

əlinə digər əsa alır. Söhbət yasavulları şahın olduğu yerlərdə təsrifat məhsulları 

vəzifəsini yerinə yetirir, intizamı, sakitliyi bərqərar etməyi öhdələrinə alırlar. 

Səfirlər, əcnəbi ölkələrin nümayəndələrini söhbət yasavulları şahın hüzuruna aparır 

və onlartın gətirdikləri hədiyyələri şahların nəzərinə çatdırırlar. Yasavulların maaşı 

1000, söhbət yasavullarının maaşı 2000 livrdir (hər 45 livr bir tümən hesabı ilə 

yasavullar 20,2 tümən, söhbət yasavulları 40,4 tümən maaş alırdı – N.S.), onlara 

sarayın hesabına yemək verilirdi (195, c.III, s.1223). 

Sarayda isə girib xidmət ertməyə hazır olan şəxs əvvəlcə özünün bu barədə 

ərizəsini eşikağasıbaşıya təqdim edir. O, ərizəni qəbul edib, onun işə qəbul 

olunacağı barədə razılıq verdikdə isə girmək istəyən şəxsin ərizəsini şaha təqdim 

edir və onun həmin işə layiq olduğunu bildirir. Şah razılıq verdikdə həmin şəxsi 

qəbul edir. O, şah müqabilində üc dəfə təzim edir, sonra şahın qarşısında diz 

çöküb, başını aşağı salır və həmin vəziyyətdə şahın fərmanını gözləyir. Şahın 

xoşuna gəlmiş olsa, onun işə qəbul olunması barədə fərman verir. Bu vaxt 

eşikağasıbaşı yavaşca əsasını onun kürəyinə vurur. Bu vasitə ilə həmin şəxs 

sarayda işləməyə başlayır. Şah getdikdən sonra, eşikağasıbaşı şahın göndərişinə 

əsasən onun ərizəsinin kənarında yazır və onun tutduğu vəzifəsinə münasib maaşın 

miqdarını müəyyənləşdirir, sonra həmin ərizə və sənədi yeni işə girmiş şəxsə verir 

ki, mühasibat divanına aparsın. Lakin eşikağasıbaşı onun maaşının miqdarını 
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müəyyənləşdirməmiş olsa və əksər hallarda belə də olur. Mühasibat divanı 

məhsullarının özü maaşın miqdarını təyin edir (195, c.III, s.1224). 

Eşikağasıbaşı 

saray məclislərində nəzm və intizamın bərqərar edilməsinə məsuliyyət daşıyır. О 

şəxsən qonaqları öz xüsusi yerlərində otuzdurur. Mehmandarbaşı vasitəsilə 

məclisə gətirilən səfirlərin əlindən tutaraq şah tахtı yanına gətirib otuzdurur 

ki, orada şaha ehtiram və hörmət qaydasını yerinə yetirmiş olsun. 

Şah, səfirlərə xüsusi hörmət göstərdikdə onları rəsmi ziyafət məclisinə dəvət edir. 

Eşikağasıbaşı həmişə şahdan sonra dayanır, əlində cəvahir ilə bəzədilmiş əlaqaçı 

tutduğu halda gözünü şaha dikir ki, onun kiçik işarəsini belə gözdən qaçırmasın. 

Şahın fərmanlarını sürətlə içra edir, çünki eşikağasıbaşının yasavulları əlaqaçı ilə 

hər yerdə, sarayın giriş hissəsinə qədər xidmətə hazır vəziyyətdə dayanmışlar, 

yasavullar aldıqları fərmanları yerindəcə içra edə bilmədikdə tezliklə qapıçılara 

çatdırırlar... 

Eşikağasıbaşı öz tutduğu vəzifəsindən xeyli gəlir əldə edir. Bu gəlirin əsas 

hissəsi, şaha təqdim edilən bütün hədiyyələrdən 10 faizinin ona catmasından 

ibarətdir. Hətta şah, digər şəxslərə hədiyyə verdikdə, onun da qalanını saxlamalıdı. 

Xeyli adam həmin vəzifə həsrətindədir, çünki onun vəzifəsi, daim şahın yanında 

olmağı tələb edir. Bu yol ilə bu vəzifə sahibi, başqalarına müyəssər ola bilməyəcək 

xeyli işlərə nail ola bilir. 

Mehtər adətən ağdərili bir xasədir ki, o öz ləzzət alətini əldən vermişdir. 

Mənəvi həyəcan keçirmədən şahın arxasınca hərəmxanaya gedə bilir. Bu gün bu 

vəzifə ağa Kafur adlı zənci bir xacənin əlindədir ki, nuh ömrü vardır və üc padşah 

dövründə xidmət etmişdir (179, s.101). 

Enqelbert Kempfer hərəmsara (hərəmxana) haqqında yazır: «Ərəbcə, farsca 

qadınların sakin olduğu məxsus yer «hərəm» adlanır. Bu elə bir binadır ki, şah 

sarayına aiddir və 20 меtr hətta ondan bir 

az çox hündür divarı vardır. Bütün gecəni gözətçilər həbsxana kimi oranı qoruyur 

və bir nəfərin belə oraya daxil olmasına icazə verilmir. Hərəmxananın giriş 

qapısı kənarında bir neçə dəstədən ibarət silahlı gözətçi qüvvə dayanmışdı 
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ki, binaya yaxınlaşmağa heç kəsə icazə vermirdi. Hər bir yoldan кесən 

bina qarşısında ayaq saxlamaq istədikdə, tezliklə onu oradan qovurdular, 

üstüörtülü hərəmxananın dövrəsində müxtəlif dövlət məmurları və xidmətçiləri, о 

cümlədən yasavullar və camadar toplamışlar. Bunlar kecmişdə Şah İsmayılın 

xüsusi cangüdənləri olmuşlar. I Şah İsmayıl onları özünə vəfalı olan türk qəbilələri 

arasından seçmişdi. Lakin bu gün bu vəzifə irsidir və onlar öz sələfləri kimi şiə 

təriqətinə əsasən “Süfi” adlanırlar. Yenə də bu ləqəblərindən əl cəkmirlər. 

Hərəmxananın sonrakı giriş hissəsini bir dəstə iranlı xacə qoruyur. Onlar əsasən 

iranlı, erməni, çərkəs və gürcü irqindəndir. Bundan əlavə xeyli zənci xacələr də var 

idi. Qırış üzləri, çirkin sifətləri ilə yanaşı gözəl paltarlar geyirlər. Bu xacələrin əsas 

vəzifəsi evin cətin və müşgül işlərini görmək idi. Bunlar çalışır ki, şahın siğə etdiyi 

arvadların namusu ləkələnməsin və onların sirlərini açmağa səy edirlər. Əgər 

həmin qadınlardan biri xətaya yol vermiş olsa, ona əziyyət verir. Böyük xəta baş 

verdikdə onlara bədən cəzası da verirlər. Bu xacələrin nə saqqalı var və nə də 

cismani qüvvəyə malikdirlər. Səsləri, hərəkətləri göstərir ki, onlar qadına 

çevriliblər... (179, s.26-27). 

I Şah Abbas övladlarını qadınlar və xacələrin nəzarəti altında tərbiyə edirdi. 

O, ehtiyat edirdi ki, qorcilərin bir hissəsi onun oğlanlarından birini qiyam 

qaldırmaqla hakimiyyətə gətirə bilərlər. Şardenin məlumatına görə o, bir gün 

böyük oğlunu hərəmxanadan yanına cağırtdırır. Sarayın böyük şəxsiyyətləri, ordu 

komandirləri necə həvəslə, tabeçilik vəziyyətində ona baxmalarını görür. Şah öz 

böyük oğlunu öldürməsi haqqında fərman verir və onu öldürdükdən sonra pərişan 

olur və bu peşmançılıq ömrünün sonunadək vicdanını narahat edir. Öz səhv və xəta 

işini yüngülləşdirmək üçün, ölərkən öldürülmüş böyük oğlunun övladını özünə 

vəliəhd təyin edir (195, c.III, s.1188). 

I Şah Abbasın zamanından Səfəvi şahları öz övladlarını saray hərəmxanasında 

tərbiyə etdiklərinə görə onların idarəcilik təcrübələri olmurdu, hətta kiçik 

məsələləri həll etmək qabiliyuyətinə malik olmurdular. Onlar hakimiyyətə 

gələndən sonra, hərəmxanada olduqları vaxt həmsöhbət olduqları qadın və 

xacələrin göstərişləri ilə ölkəni idarə edirdilər. 
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Pis fikirli, nadan və mömün olmayan saray xacələri, illərlə hərəmxanaya gəl-

get etdikləri və insani fəzilətlərdən uzaq olan qadınlarla həmsöhbət olduqları üçün, 

şah onların əməllərinə bir necə saat nəzarət etmədikdə fitnələr törədirlər.Bütün 

qüvvələri ilə şahın bütün müharibə və əsas planları əleyhinə çıxırlar. Minlərlə hiylə 

ilə onun ürəyinə yol tapırlar və onu görəcəyi yaxşı və mühüm işlərdən 

çəkindirirlər. Vəzir isə əsas və mühüm işlərin icrası üçün məsuliyyət daşıdığı halda 

həmin hərəmxana qadın və xacələrin paxıllıqları, pis niyyətlərinin qurbanı olurdu 

(195, c.III, s.1191). 

Şah qəflətən ölüb yerinə canişin təyin етмəк üçün vəsiyyət етмəуə маса1 

тара bilmədikdə hərəmxananın sirrinə agah olan xacələr bu sahədə işə 

müdaxilə edirlər. Vəliəhd seçərkən əsasən ana-аtanın əsil-nəsəbi əsas götürülürdü. 

E. Kempferin yazdığı 

kimi Qafaqaz uzaq keçmişdən Asiyaının ən gözəl qızlarının məskəni, doğma yurdu

 olmuşdur. II şah Abbas xəstəliyə tutulur.Çünki şəraba və qadına çox həvəs 

göstərirdi. O, 1666-ci il октуаbrın 26-da, 36 yaşında ikən Damğanın Xosrovabad 

adlı yerində vəfat etdi. 

Həkimlər və münəccimlər. Şarden yazır kı, sarayda həkimlər və 

münəccimlər yüksək hörmətə malikdirlər və var-dövlətlərı də çoxdur. Şahın 

sarayda 12-13 həkimi vardır. Lakin onlardan 3 nəfərı yüksək hörmət və daha çox 

var-dovlətə malikdir. Bu üç nəfərdən bırı həkimbaşısı, digəri boyuk həkim, 

üçüncüsü kiçik həkim adlanır. Onlara sahın hüzurunda oturmağa icazə verilir. О 

həkimlərdən 2-3 nəfəri sahın hüzurunda ayaq üstündə dururlar. Şah yeməyə 

başlarkən həkimbaşı onun yanında dayanır ki, suallarına cavab vermış olsun. 

Məsələn, soruşsa ki, hansı yemək növü ona sərfəlıdır və hansı yeməkdən pəhriz 

saxlasın,   həkimbaşı   onun   sualına   dərhal   cavab   verməlidir. Münəccimlərin 

də sayı coxdur, həkimlər kimi onlardan üc nəfəri şaha daha yaxındadırlar (195, 

c.III, s.1226). 

Həkimbaşının yanında digər iki həkim vardır ki, onlara böyük və 

kicik həkim deyirlər. Dünyanın heç yerində İranda olduğu qədər həkimə 

hörmət etmirlər. Belə ki, onlar zadəgan və əyanlar arasında 
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xüsusi hörmətə sahibdirlər. Lakin şah öldikdə, həkimlərin də taleyi dəyişir. Belə 

hallarda həkimləri saraydan qovurlar və onları ömürboyu Qumda olan bir bağda 

həbsxanada saxlayırlar.    Əlbəttə bu çox əzəmətli bağdır. Həkimlərin mallarını, 

var-dövlətini də zəbt və müsadirə edirlər. Saray həkimlərinin yanında digər 

həkimlər də vardır ki, onlar da şahdan əmək haqqı alırlar və həkimlik adından da 

faydalanırlar (179, s.101-102). 

Həkimlər kimi münəccimbaşı da iki münəccim yəni, böyük və kiçik 

münəccim ilə həmkarlıq edir. İranlıların nücum elminə xurafat kimi sitayiş 

etmələri münəccimlərin sarayda tutduqları məqam və rütbə ilə uyğun gəlir. Adətən 

münəccimlər şahın mülazimləridir. Onların yanında ulduzların siyahısından ibarət 

bir lövhə vardır ki, uğurlu və uğursuz saatları istədikləri vaxt təyin etmək üçün 

ondan istifadə edib xəbər verə bilsinlər. Şah, münəccimbaşıdan məlumat almadan 

nə oturur, nə ayağa qalxır, nə ata minir, nə də başqa işə əl atır. Şahdan əmək haqqı 

alan münəccimlərin sayı çoxdur. Saray xəzinəsindən həkimlərə və münəccimlərə 

illik ödəniləsi məvacib son illərdə 20000 tümənə bərabər olubdur ki, 340000 talerə 

bərabərdir. Münəccimlərdən biri öldükdə bəzən onun müxtəlif oğlanlarından biri 

atasının yerinə təyin edilir. Münəccimlərin sayı fasiləsiz olaraq artır. Halbuki, 

ulduzların sayı sabit qalmışdır. Kempfer sözünə davam edərək yazır: “Bu gün artıq 

astronomiyaya meyl getdikcə azalır. Çünki yalnız nə təkcə böyük vəzirin onlarla 

arası yaxşı deyildir, həm də dəfələrlə münəccimlər öz işlərində səhvlərə yol 

vermişlər və onların qabaqgörənlikləri düz çıxmamışdır” (179, s.102). 

Məlik üt-tücçar. Əsasən tacirlər arasında baş vermiş ixtilafları tacirlərin 

başçısı həll edir. O, bu işi öz evində yerinə yetirir. Bununla yanaşı o, 

toxuculuq,dabbaqlıq, qılınc və bıçaq düzəltmək, ipək toxuculuğu emalatxanalarına 

da başcılıq edir. O, həm də şahın ticarət məsələləri üzrə müşaviridir (179, s.106).  

Paytaxt möhtəsibi. Möhtəsib, malların xüsusilə ərzaq və taxıl məhsullarının 

qiymətlərini təyin edir, xırda alverçilərin çəki və ölçü vahidlərinin düzgünlüyünə 

nəzarət edir. Fırıldaqçı alverçilər onun fərmanı ilə həbsə salınır və cəzalandırılır. 

Törətdikləri cinayət işinin növünə və ya ağır-yüngüllüyünə uyğun olaraq falaqqaya 

bağlanmaq, zindana salmaq və ya ölümə məhkum edilirlər. Möhtəsib, hər ay 
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qiymətlərin siyahısını tərtib edib, saray darvazalarına yapışdırır və həmin siyahının 

aşağısında öz möhürünü vurur. Tuşmalbaşılar (aşpazlar) həmin qiymətlər əsasında 

malları alırlar (179, s.106). Möhtəsib əl-məmalik tərəfindən hər əyalətə 

nəzarətçilər təyin dilirdi ki, hər ərazinin sənətkarları hər ay malları alanlara, 

nəzarətçi tərəfindən müəyyən edilmiş, qoyulmuş qaydalarla satsınlar (64, s.83). 

Memarbaşı. Saray üçün lazım olan binaların layihə və təsvirini hazırlayır. 

Şah binanın tikilişinə icazə verdikdə, layihə əsasında inşasına nəzarət edir. Onun 

icazəsi olmadan satın alınmış binalar barədə müqavilənamələri ləğv edə bilər (179, 

s. 106-107). Onun xidməti ondan ibarət idi ki, hökmdarın fikrinə hər hansı bir 

binanın inşası dşürdüsə, onda onun fikirlərilə hesablaşır və tikintinin 

cavabdehliyini daşıyırdı (64, s. 125). 

Carcıbaşı, Şahın fərmanlarını ümumi meydanlarda uca səslə elan etməlidir, 

ya da carçıları vasitəsilə o fərmanı hamının qulağına çatdırmalı idi ki, hec kəs 

cahillik edib və ya qanundan xəbəri olmamasını bəhanə gətirə bilməsin (179, 

s.107). 

Çalqıçıbaşı. Şahın icazəsi ilə rəsmi ziyafətlərdə tütək, nağara, baraban və telli 

saz çalanlar və ya mügənnilərin hamısı çalğıçıbaşıya tabedirlər. Bu ziyafətlərdə 

daha artıq sevinc, şadlıq şəraiti yaratmaq üçün şah bütün rəqqasələrə, müğənnilərə, 

təlxəklərə, nağıl danışanlara, teatr tamaşası göstərənlərə, şairlərə, güləşcilərə və 

sairlərə məvacib verir (179, s.107-108). O, bütün əyləncə və məzhəkə qrupunun 

rəhbəri idi və daim çalışmalı idi ki, şah dairələrinə lyiqli və lazımlı müğənnilər, 

şairlər, müxtəlif təranələr öyrənmiş musiqiçilər qrupu yetişdirsin (64, s.125). 

Tuşmalbaşı. Tuşmalbaşı bütün aşpazxanaların, mətbəxlərin başçısıdır. Şahın 

xansalarının (süfrə və mətbəx başçısı – N.S.) vəzifəsi mötəbər bir vəzifə hesab 

olunur. Çünki, mətbəx işinə tam nəzarət etmək onun öhdəsindədir. Mətbəxdən şah 

süfrəsinə gətirilən yeməklərə tam nəzarət edir, şah yaxın adamları və saray əhli ilə 

süfrədə xörək yeyərkən tuşmalbaşı həmişə ayaq üstə onun yanında olmalıdır. 

O, tam diqqətlə yeməkləri yoxlayır. Bu işə İran sarayında digər şahların 

sarayından daha artıq riayət olunur. Lakin xörəklər yemək zalına gətirildikdən 

qabaq yoxlanılır... 
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Şarden anbardarbaşı, halvacıbaşı, şərbətçibaşı, turşucubaşı,şirəçibaşıların 

vəzifələri haqqında geniş məlumat verir (195, c.III, s.1218-1219). Tuşmalbaşının 

vəzifələrinə şah sarayında, gəzintilər zamanı, məclislər zamanı, qulluqular və 

qonaqlar üçün isti yeməklərin, həm adi, həm də əlavə yeməklərin verilməsi 

daxildir. O, hər gün qəbul olunmuş qayd üzə saray təsərrüfatının xəzinədarından 

bütün lazım olan ərzağı alırdı, sonra isə yemək hazırlatdırırdı (64, s. 77). 

Şirəçi. Şirəçibaşının vəzifəsindən danışarkən Şarden yazır: “Ölkədə şərab 

çəkməklə məşgul olanların hamısı şərbətçibaşının icazəsi olmadan şərabcılıqla 

məşğul ola bilməzlər.İslam məzhəbində şərabcılıq və badə içmək haram sayıldığı 

üçün şərabcılıqla məşğul olan şəxslər şirəçibaşıya xeyli hədiyyə peşkəş verməlidir 

ki, onun nüfuz və himayədarlığı ilə öz işlərini davam etdirə bilsinlər” (95, c.III, 

s.1220). 

Zərgərbaşı. Şarden cəvahir satmaq işini, vəzifəsini dördüncü dərəcəli vəzifə 

hesab edərək yazır: Zərəgərbaşı bütün qızıl və gümüş işləri ilə məşğul olan 

emalatxanalara, bütün cəvahir düzəldənlərə, zərgərlərə, gümüş işi ilə məşgul 

olanlara, həmcinin şah üçün işləyən bütün emalatxana və zərgərlərə nəzarət edir. 

Bütün bu işlərə müfəttiş təyin edilənlərin hamısı öz məlumatlarını ona təqdim 

edirlər. Onların maaş miqdarını zərgərbaşı müəyyənləşdirir. Zərgərbaşı saraya 

satılan bütün cəvahirat və qızıldan düzəldilmiş mallara nəzarət edir. 

Şaha satılan hər bir cəvahirdən yüzdə iki, şəhərdə satılan cəvahiratdan yüzdə 

bir maaş alır. Lakin bu maaş ona ürək istənilən kimi verilmir. Çünki saraydan 

aldığı maaş ilə kifayətlənməlidir. Şəhərdə də bu alver gizli surətdə, onun xəbəri 

olmadan həyata keçirilir. Zərgərbaşı bunların əvəzində özünün kəsirdə qalmış 

gəlirini ölkədən çıxarılan qızıl və gümüşün hesabına təmin edir. Çünki, ölkədən 

qızıl və gümüş çıxartdıqda əldə edilən vergini toplamaq zərgərbaşının 

öhdəsindədir. Ölkədən çıxarılan qızıl və gümüşün qiymətinin yüzdə beş faizi qədər 

vergi alınır. Hər il İrandan xeyli qızıl, gümüş ixrac edilir və həmin mallardan 

alınan vergi xeyli gəlir əldə etməyə imkan verir. Zərgərbaşı istədiyi vaxt şahın 

hüzuruna gedə bilər. Lakin orada oturmaq icazəsi yoxdur (195, c.III, s.12, 21). 

Hərəmxana sakinləri üçün qızıl və gümüş qabların, qızıl və digər məmulatların 
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düzəldilməsi bütünlükdə onun qayğısıdır, həmin qızıl və gümüşdən göstərilən qb-

qacaqların və qızıl məmulatlarının düzəldilməsi üçün və qiymətli daşlar və 

hissəcikləri, hansıları ki, ona verirlər, tam mükəmməlliklə və qüsursuzluqla işdə 

istifadə edib, bu işdə heç bir əks saxtalaşmaya və mənimsəməyə yol 

verilməməlidir, əks halda cəzaya məhkum ediləcək və itkiləri artacaqdır (64,s.120). 

Miraxurbaşı. Şarden miraxurbaşı, onun vəzifələrindən ətraflı bəhs edir 

və yazır ki, o, şah tövlələrinə aid işlərin mübaşiridir. Ölkənin bir çox yerlərində 

böyük ilxıları vardır. Bir çox şəhərlərdə, o cümlədən İsfahanda xeyli böyük 

tövlələri vardır. Bu tövlələrdə saxlanılan atlar üc növə bölünür. İsfahanda birinci 

növ əsl atlar saxlanılır. Onların hər birinin qiyməti 60 tümən, 250 qızıl sikkəyə 

bərabərdir. İkinci dərəcəli atlardan hər birinin qiyməti 50 luyidən artıqdır. Digər 

tövlələrdə saxlanılan 50 luyidən aşağı qiyməti olan atlar vardır. Bunlardan başqa 

şahın bütün əyalət və vilayətlərdə əhliləşdirilmiş heyvanlar üçün xeyli müxtəlif 

tövləsi vardır. Bütün tövlələrdə həmin heyvanların qoranub saxlanmasına xidmət 

edən məmur və xidmətçilərə rəhbərlik və fəaliyyətlərinə nəzarət edir. O öz işində 

tam müstəqil deyildir. Müfəttişlər onun bütün işlərinə nəzarət edir. Həmin 

nəzarətçi miraxurun bütün işlərinə nəzarət etməklə yanaşı onun məmur və 

xidmətçilərinin də maaşlarını ödəyir. 

Miraxuran maaşı və imtiyazları 50000 ekudan artıqdır (Deməli 1111 

tümənə bərabərdir —N.S.). Bu gəlirin əsas hissəsini şaha təqdim edilən atlardan 

ona düşən pay təşkil edir. Bundan əlavə şah kimə at bağışlayırsa, qaydaya görə 

miraxura bir haqq verməlidir. Bu gəlirlərin miqdarı atların qiymətinə görə 

dəyişkəndir. Bəzən bir at müqabilində 10 piston verirlər (195, c.III, s.1224). 

Bundan əlavə şah mənsəb sahibləri və məmurların rütbə, dərəcələrini 

artırdıqda, onlara at da bağışlayır. Miraxurbaşı fürsətdən istifadə edərək at sahibi 

olanlardan hədiyyələr alır. 

Cilovdarbası, zindarbaşı, ona tabedirlər. Cilovdarbaşı həmişə şahın atının 

üzəngisini tutmaq uçün onun yanında olur. O hər gün səhər 5-6 minik atını 

yəhərləyib xüsusi sarayda hazır vəziyyətdə saxlayır. Həmin atlardan ikisini 
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noxtalayıb minmək üçün hazır vəziyyətdə sarayın qapısında saxlayır (195, c.III, 

s.1224-1225). 

Üzəngi qoruqcubaşısı səşbanbaşı,mirşikarbaşı və onların fəaliyyəti barədə də 

ətraflı məlumat verir (195, c.III, s.1225). 

Mirşikarbaşı. Şardenin məlumatına görə: Şahın bütün ölkədə 1000 nəfərdən 

artıq ovçusu vardır. Onların hamısına mirşikarbaşı rəhbərlik edir. Şah ova çıxanda 

mirşikarbaşı maaşını almış 100 nəfəri onun arxasınca aparır. Bundan əlavə 

əhliləşdirilmiş bir necə pələng, şir, digər yırtıcı heyvanları da onlara baxan 

xidmətcilər ilə birlikdə şahın yanında ova apartdırır. Həmin heyvanlara xidmət 

edənlər birbaşa mirşikarbaşıya tabedirlər. 

Quşdarbaşı. Quşdarbaşı, səgbanbaşı (yəni quşlara və itlərə baxanların 

başcıları) da mirşikarbaşıya tabe idilər. Çünki İranda ov quşlarını bəsləmək bir 

qayda idi. Onları bəsləmək, yedizdirmək və təlim vermək üçün xüsusi, yaxşı və 

geniş yerlər var idi. Şah ova gedərkən mirşikarbaşı həmin quşlara xidmət 

edənlərdən 6-7 nəfərini, hər birinin əlində bir quş şahın yanında ova aparırdı (195, 

c.III, s.1225). 

Səgbanbaşı. İtlərə baxanların böyüyünə səgbanbaşı deyilirdi. İranın ov itləri 

Avropanın ov itləri kimi böyük və gözəl deyildilər. Ümumiyyətlə, iranlılar itdən 

qorxurlar və onu saxlamaq və tərbiyə etməkdən çəkinirlər. Çünki İslam şəriətinə 

görə it murdar və haramdır. Ona əl vurmaq nəcisdir, natəmizlikdir. Lakin bununla 

yanaşı həmişə şah ova çıxarkən ov quşlarının ardınca zəncirə bağlanılmış 6-7 ov iti 

də aparırlar (195, c.III, s.1226). 

Məşəldarbaşı. Şarden məşəl saxlayanların başçısı məşəldarbaşı barədə də 

ətraflı məlumat vermişdir. Səyyaha görə: Məşəldarbaşı elə bir dəstəyə rəhbərlik, 

başçılıq edir ki, onlar bütün şamları, fənərləri və çıraqları sarayın daxilində və 

xaricində işıq saxlamağa məsuliyyət daşıyırlar. Gecə vaxtı şah hər vaxt saraydan 

çıxmaq istədikdə məşəldarbaşı ağır fənəri çiyninə alıb, şahın qabağında gedirdi. 

Şah harada dayanmaq istədikdə şamdanı yerə sancır. Şamdanın altında dəyirmi 

ləyən var idi. Şam əridikcə onun törtöküntüsü ləyənə tökülürdü. Şahın qabağında 

aparılan şamdan qızıldan idi. Lakin sarayın içərisində qoyulmuş şamdanlar 
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gümüşdən idi. Məşəldarbaşı sarayın içərisinin istilik hərarətini mülayim saxlamalı 

idi. Çünki, İranın bir çox yerlərində, xüsusilə İsfahanda odun az və baha idi. 

Məşəldarbaşının gəlirinin çox olması məqsədilə fəsad yerləri, xüsusilə 

fahişəxanalara, cavan musiqiçi və müğənnilərin toplaşdığı yerlər, kukla teatrı, 

kəndirbazlar, nağıl danışanların, bir sözlə, bu alçaq işlə məşğul olanların hamısına 

nəzarət edirdi. O, onlardan vergi alır, küçələrdə qumar oynayanları cərimə edir. 

Məlumdur ki, bu kimi həddən artıq gəlir məşəldarbaşı üçün nə qədər mənfəət 

gətirirdi. Yalnız paytaxt şəhəri olan İsfahanda on bir min fahişə vardır ki, adlarını 

xüsusi dəftərdə qeyd etdiriblər və vergi verirlər. Bundan əlavə 15 min nəfərdən 

artıq fahişə öz adlarını dəftərdə qeyd etdirməmişlər. Gizli surətdə fahişəlik etdikləri 

üçün məşəldarbaşı onlardan aldıqlarını öz xeyrinə cibinə qoyur. Həmin gizli 

fahişəlik edənlərin əksəriyyəti gözəl və müştəriləri çox, qiymətləri isə baha idi. 

Belə olduqda məşəldarbaşının gəliri barədə fıkir söyləmək daha asandır (195, c.III, 

s.1227). Fransız səyyahının İsfahan şəhərindəki fahişələrin sayı haqqında 

göstərdiyi rəqəm inandırıcı deyil.  

Mehmandarbaşı. Mehmandarbaşı vəzifəsi də əhəmiyyətli idi. Onun əsas 

vəzifəsi səfirlərin, əcnəbi ölkələrin göndərdikləri nümayəndələri qəbul etmək üçün 

bütün vəsaiti hazırlamaqdan, səfir və ya nümayəndə paytaxt İsfahan şəhərinə 

yaxınlaşarkən onları qarşılayıb, qonaq üçün qabaqcadan hazırlanmış iqamətgahına 

aparmaqdan ibarətdir. Tez-tez qonaqla görüşməli, onun ehtiyaclarını ödəməli, 

tapşırıq və sifarişlərini şaha və vəzirlərə çatdırmalı idi. Mehmandarbaşı sarayın 

bütün qonaqlarının başçısı idi. Əcnəbi qonaqların şahın olduqları evlərin 

qonşularına qonağa hörmət edilməsini tövsiyə edir. Onlara yaxşı xidmət edə 

bilməyən qonağa baxanları işdən kənarlaşdırıb digərini onun yerinə təyin edirdi... 

Avropalılar şərab içmək və günlərini xoş keçirməyə adət etdikləri üçün 

mehmandarbaşı onlara elə adam təyin edirdi ki, içki icməkdən və xoş güzəran 

kecirməkdən onlara maneçilik törətmiş olsun. Əcnəbi səfırin şaha təqdim etdiyi 

hədiyyələrin yüzdə üç yarım faizi ona yaxşı xidmət etmiş qonaqçıya çatırdı (195, 

c.III, s.1227-1228).  
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Mehmandarbaşı ayrılan pulların və məmulatların tutulmasına cavabdeh idi, 

əhəmiyyəti yox idi bu ərzaq, hazır xörək, ya da pul idi və onları qonaqlara 

xərcləməyə məsuliyyət daşıyırdı (64, s.92). 

Keşiknəvis. Keşiknəvisin vəzifələrindən söhbət acan Şarden, bu vəzifəni 

üçüncü az əhəmiyyətli vəzifə adlandırmışdır. Hərəmxanaya bitişik üç kiçik otaqda 

keşik çəkənlər oturur. Bu üç otaqdan hərəmxanaya yaxın olanı hərəmxana 

xacələrinə məxsusdur. Yalnız hərəmxana keşikağasının hərəmxanaya girmək 

hüququ vardır. 

Keşiknəvis keşikxananın başçısıdır. Vəzirlər də gecə-gündüz keşikxanada 

qalıb, gözətçiliklə məşğuldurlar. Onlar günəş batandan səhər sübh çatanadək orada, 

keşik otağında qalırlar. Keşiknəvis hər sübh çağı orada gecə və ya gündüz qalmış 

vəzirlərin adlarını dəftərə qeyd edib, hərəmxanaya göndərir. Şah həmin siyahını 

nəzərdən keçirir. Şarden göstərir ki, buradan aydın olur ki, yüksək mənsəb, vəzifə 

istəyən böyük şəxsiyyətlər, yüksək vəzifə tamahında olan digər şəxslərdən artıq 

həmin kiçik otaqda da çox keşik çəkməyə üstünlük verirlər. Keşikxanada öz 

növbəsində olmayanlar haqqında ardıcıl surətdə şaha məlumat verilirdi. Ona görə 

də hamı istəyirdi ki, öz növbəsində keşikxanada gözətçilik vəzifəsini ardıcıl olaraq 

yerinə yetirsin. Şarden, keşikxanada böyük şəxsiyyətlərin keşik çəkib-çəkməməsini 

təhlükəsizlik üçün о qədər də əhəmiyyətli olmadığını bildirərək yazır: “Çahtələblər 

bir tərəfdən keşikxanada gözətçilik üçün hazır olurlar və gecəni səhərədək orada 

yatırlar. Digər tərəfdən iranlıların nəzərində şah о qədər müqəddəs şəxsiyyətdir ki, 

heç vaxt onunla düşmənçiliyə girişmirlər, ona qarşı qiyam qaldırmırlar, əslində 

ölkələrində   baş   verən  hadisələrdən  xəbərsizdirlər (195, c.III, s.1229).    

Cəbbədarbaşı. Cəbbədarbaşı qorxana rəisidir. Anbarlarda mövcud olan 

bütün silahlara, həmçinin əcnəbi ölkələrdən şah üçün göndərilən silahlar üzərində 

nəzarət edir. Şarden yazır ki, bütün ölkədə silahqayırma işi ilə məşğul olan 

fəhlələr ona tabedirlər. Topçulara rəis, topçubaşı təyin edilmədikdə onlara da 

başçılıq edir (195, c.III eild, s.1229). Cəbbədarbaşı silah anbarlarının bütün 

qulluqcularının başçısı idi. Onların təyin edilməsi, dəyişdirilməsi, yerlərində 

olmaları və olmamaları ondan asılı idi. Qalalarda və digər əyalətlərdə silah 
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anbarlarına cəbbadarların təyin olunması cəbbədarbaşının vəzifəsinə daxil idi (64, 

s.61). 

Pişkeşnəvis. Şarden, pişkeşnəvisin vəzifəsini son və beşinci vəzifə hesab edir. 

O, şaha kim tərəfindən olursa-olsun göndərilmiş hədiyyələri, şaha təqdim 

etməmişdən siyahısını tutur. Hədiyyənin qiyməti, kim tərəfindən gətirildiyini 

dəftərdə qeydə alır. O, hədiyyə gətirənlər və hədiyyələrlə birlikdə şahın qarşısından 

keçir. Hədiyyə şaha təqdim edilməmişdən qabaq onun növü, çəkisi, qiyməti 

dəftərdə qeyd edildikdən sonra heç kəs həmin şaha peşkəş ediləcək hədiyyəni 

dəyişdirə bilməzdi. Həmin hədiyyələr şah xəzinəsinə təqdim edilməmişdən öncə 

onun sayı, çəkisi, qiyməti dəftərdə qeydə alınmamış olsa, onun kəsiri 

ödənilməlidir. Şarden, 1673-cü ildə bir fransız şirkəti tərəfindən şaha göndərilmiş 

hədiyyələrdən söhbət açarkən yazır: “Bir qutu əşhəl əcnəbi (bir növ balıq 

qarnindan çıxarılan maddə - N.S.) hədiyyələr içərisində var idi. Naməlum səbəbə 

görə onun həqiqi çəkisi hədiyyələr dəftərində qeydə alınmamışdır. Şaha təqdim 

edərkən dəftərdə qeyd olunandan az çəkisi olduğu üçün onun əksiyini gətirən 

şəxsdən tələb etdilər. Onun şəhab ənbəri olmadığı üçün əksik gətirilmiş şəhab 

ənbərinin hər birinə avans hesabilə 27 eku ödədi (195, c.III, s.1230). 

Qulamlar. Səyyah şah qulamları, çaparxanalar haqqında da maraqlı məlumatlar 

vermişdir. Şardenin yazdığına görə, “şahın qulamları” dedikdə bu o demək deyildir 

ki, bu onların digər vətəndaşları kimi bəndə nökər, hər bir azadlıqdan məhrum olan 

adama deyilirdi. Bu dəstə, şahlığa tam xidmət və etimad nəticəsində belə bir ad 

almağa layiq görülmüşlər. Şarden qeyd edir ki, İran şah sarayının qulamları bu 

ölkənin imperatorluq dəstgahında eynilə Avropada Fransa sarayında əsilzadə və 

çinovniklərin sahib olduqları vəzifələrə malikdirlər. Bu təbəqənin əksər adamları 

zərif və nəcib uşaqlardır ki, gənclik çağlarında maddi mənafe əldə edib, tərəqqi 

etmək üçün şah sarayında xidmət etməyə daxil olurlar. Əsilzadə və zadəganların 

bir hissəsi 5 yaşından öz uşaqlarını saray xidmətinə  qoyurlar.   Şahənşah bu 

uşaqların hər birinin ailə mənsubiyyətinə və şahlığına etdikləri xidmətlərini nəzərə 

alaraq, onlara, məvacib verir. Bu məvacib onların valideynlərinə mükafat 

qismindədir. Bunlardan hər dəstənin illik məvacibi 20 tüməndir. Onların yeməkləri 
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sarayın öhdəsindədir. 20 tümən, 900 qızıl franka bərabərdir. Əgər onlara verilən 

pulsuz yeməkləri də nəqd pula hesablasaq 500 frank olar. Adətən, uşaqların yaşı 

çoxaldıqca, onların etdikləri xidmətin keyfıyyəti və ya şahın onlara mərhəmətini 

nəzərə alaraq məvacibləri də artır. Şahın qulamları çox ciddiyyət və səylə sarayda 

xidmət etməyə məşğuldurlar. Mühüm fərmanların icrası onların öhdəsindədir. 

Şahın hakimlərə fərmanı və ya hədiyyələri həmin dəstə vasitəsi ilə aparılıb, təhvil 

verilir. Onlar həm də hərbi və mülki işlərdə mühüm vəzifələrə təyin olunurdu (196, 

c. II, s.315-316). 

 Çapar. Şah fərmanlarını sürətlə məqsədə çatdırmaq üçün poçta ilə 

göndərilirdi. Bu dəstgah işçilərinə çapar deyirdilər. Bu sözün türkcə mənası isə 

«sürətlə gedən» deməkdir... 

Çaparlar çox sürətlə yol gedirlər. Baxmayaraq ki, həmişə lazım olan minik 

heyvanları onlara verilmir, lakin çox sürətlə vəzifələrini yerinə yetirirlər. Şərqin 

heç bir ölkəsində qaydalı poçta dəstgahı yoxdur. Şah və hakimlərin çaparları hər 

bir yerdə özləri üçün minik heyvanı tapdıqda onu zor ilə sahibindən alıb, minib 

yolunu davam etdirir. Onların icazəsi vardır ki, uzaq məsafələrdə müsafırləri atdan 

endirib, özləri həmən minik heyvanından istifadə etsinlər. Yerli hakimlər də 

çaparların ixtiyarına minik heyvanı verməyə borcludurlar. Əlbəttə, bu çox pis 

qaydadır. Onların tələbləri qarşısında müqavimət göstərə bilməyən zəif və aşağı 

təbəqəyə məxsus şəxslər çaparlara pul verməyə məcbur olurlar, yoxsa öz atlarından 

düşüb, piyada atlarının arxasınca qaçmağa məcbur olacaqlar. Çaparxana işçilərinin 

böyük və hörmətli şəxsiyyətlərə, şah məmurlarına və şah sarayına gedən əcnəbilərə 

zor işlətməyə cürətləri çatmır. Həmişə belə hərəkətin nə kimi təhlükəli nəticələr 

verəcəyi barədə düşünürlər. Çaparlar, adətən istifadə edəcəkləri minik heyvanlarını 

yollardan, kəndlərdən əldə edirlər. Belə halda onlar həmən əldə etdikləri minik 

heyvanından yalnız bir mənzil yol getməyə ixtiyarları vardır. Çaparın arxasınca 

həmişə bir nökər gedir ki, mindiyi atı geri qaytarsın (196, c.II, s.316-317). 

Polis təşkilatı. Iranda (о cümlədən Azərbaycanda —N.S.) polis təşkilatı 

çox qaydasındadır. Lakin bu təşkilata lazımi qədər fıkir verilmir. Digər ölkələrin 

polis təşkilatı kimi bir sıra nöqsanlara malikdir. Polis təşkilatına bir rəis nəzarət 
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edir. Şah, polis təşkilatı üçün büdcədən çox az məbləğdə pul ayırır. Polis rəisi 

adətən qədim adət-ənələrə görə səliqəli, təcrübəli, yaşlı, əhalinin etimadını 

qazanmış şəsxlər arasından təyin edilirdi. 

İndi də həmin qaydaya riayət olunur. Polis rəisi yaşının çoxluğuna və ya 

müxtəlif xəstəliklər üzündən öz vəzifəsini icra edə bilmədikdə, onun oğlunu həmin 

vəzifəyə təyin edirlər... Hər bir polis nəfəri ən kiçik məsələlərdə müəyyən ixtiyar 

və səlahiyyətə malikdir. Lakin mühüm məsələlərdə rəisin fərmanı olmadan 

müdaxilə etməyə ixtiyarı yoxdur. Bundan əlavə ən mühüm iş fərdə, şah tərəfindən 

nazir (nəzarətçi) vəzifəsinə təyin edilmiş şəxs polis rəisinə lazımi göstərişlər verir. 

Belə bir vaxtlarda polis rəisi təcrübəli, mahir iş bilənlərlə məşvərət üçün oturur və 

həmin müşavirədə qəbul edilmiş lazımi qərarı öz tabeliyində olan şəxslərə, 

polislərə elan edir (195, c.IV, s.1447). Şardenin verdiyi məlumatlara görə İranda 

bir cox şeylər çəki ilə satılır. Məsələn, müxtəlif saman, ot, kömür, odun cəki ilə 

satılır. Həmin dövrdə Səfəvi dövlətində işlədilən tərəzi və cəki daşları çox da dəqiq 

və düzgün deyildi. Çünki, çəki daşları, tikə daşlarından ibarətdir ki, hərəsinin 

müxtəlif forması və çəkisi vardır. Təsadüfən bəzi dükan və evlərdən metaldan çəki 

daşı tapılsa da, yenə dəqiq deyildirlər. Hər bir evdə xüsusi tərəzi və 

çəki daşları olurdu. Polis idarəsinə məxsus qazilər bu işdə çox az müdaxilə edirlər. 

Təsadüfi hallarda bu barədə onlara şikayət edilsə, sikkənin çəkisini yoxlayırlar. 

Lakin şatıcılardan mallar barədə az şikayətçiyə rast gəlinirdi. Şarden yazır ki, bir 

uşaq ət almaq uçün qəssaba müraciət edib, ət alır. Uşaq evə qayıtdıqda evdə qadın 

və ya kişi əti çəkir. Ət keyfiyyətcə xarab və ya çəkidə az olmuş olsa, əti qaytarır, 

yaxşı və çəkisi düz ət alır və ya əti satıcıya qaytarıb, pulunu geri alır... Bu iş alıcı 

ilə satıcı arasında narazılıq törətmir. Xüsusilə alıcı ilə satıcı qonşu olmuş olsa, heç 

bir narazılıq baş vermir (195, c.III, s.1447). 

Müxtəlif parça növlərinin alqı-satqısında da həmin qaydadan istifadə edilir. 

Alıcı, aldığı parçanı bir müddətdən sonra gerı qaytara və ya digər 

parça ilə əvəz edə bilər. Hətta topdansatış alverdə də aralarında yazılı sənəd olduğu 

halda, müqabil tərəf ziyan çəkmiş olsa, satıcıya müraciət edərək deyir: «Qanun heç 

vaxt icazə vermir ki, bir nəfər xəta etdiyinə görə zərərə düşsün”, satıcı bir növ 
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alıcını razı salır. Səyyahın qeydlərindən aydın olur ki, alıcı ilə satıcı arasında 

yaranmış xəta polis təşkilatı tərəfindən deyil, satıcı ilə alıcının öz aralarında həll 

olunur. 

Səyyah XVII əsrin ikinci yarısında sələmciliyin geniş yayıldığını, şəriət 

qaydalarına görə müsəlmanların faizə pul vermədiklərini qeyd edərək yazır ki, 

polis təşkilatı üçün çətinlik törədən əsas məsələ faizə pul verib, alanlar arasında 

meydana gələn ixtilaflardan ibarətdir. Əslində islam dinində faizə pul vermək 

haramdır. Buna görə də İranda bu işlə məşgul olan şəxslər, digər məzhəbdə olan 

hindilər və ya yəhudilərdir... Əlbəttə, mömin olmayan bəzi müsəlmanlar da pul 

faizə verib-almaqla məşguldurlar. Əslində məzhəbin haram etməsinə baxmayaraq, 

bu iş geniş yayılmışdır. Adətən yoxsul adamlar öz həyat və yaşayışlarını qaydaya 

salmaq ümidi ilə faizlə pul borc almağa məcbur olurlar və bu işə qoşulmaqla heç 

bir qazanc əldə edə bilmirlər (195, c.IV, s.1447). 

Faizlə pul almaq üçün öz-özünə bəzi şərtlər əmələ gəlmişdi. 

Məsələn, hal-hazırda müamiləyə götürülmüş pulun qiyməti ayda bir yüzdyr, lakin 

faizlə borc alanın var-dövlətinə etimad olmadıqda bu şəxs aldığı pulun iki qatı 

qədər müamilə verməlidir. Digər tərəfdən faizlə müamiləyə pul verən şəxs həmin 

pulun dörddə birini qabaqcadan həmin müamiləyə pul götürən şəxsdən əvvəlcə 

alır. Çünki, hər iki tərəf arasında tənzim olmuş sənədə şahidlər də qol 

çəkir, imza atır. Pulu müamiləyə verən şəxs öz mənfəətini əvvəldə 

əsil borc verdiyi puldan götürür. Faizlə pul borc verməyin bir növü də çox 

ədalətsiz idi. Belə ki, pul borc verən borc alana deyir ki, şərt kəsdiyimiz müddətin 

axırında həmin aldığın pulları bir dəfəlik qaytarmaq sənin üçün çətin olduğu üçün 

borc pul aldığın qanun sahibindən hər gün tikə-tikə (az-az –N.S.) ödəyərsən və 

borc alan şəxslə müqavilə bağlandığı gündən etibarən, borclunun axırda ödəyəcəyi 

pulu tikə-tikə alır (195, c.IV, s.1997).  

Şardenə görə polisin digər vəzifələrindən biri mühüm yollarda təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi və oğruların ələ kecirilməsi idi. Qayda belədir: Bir və ya bir dəstə 

oğru birinin malını kənd, çayçıxana və ya mehmanxanada gecə və ya gündüz 

oğurlanmış olsa şəhərin hakimi oğrunu tapmalı və oğurlanmış malı sahibinə 
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qaytarmalıdır. Oğrunu və ya oğurlanmış malı tapa bilmədikdə, malın qiymətini özü 

ödəməlidir. Bu, çox yaxşı və düzgün qanundur. II Şah Abbas nə qədər həyatda idi 

və hökmranlıq edirdi, bu qanun icra olunurdu. Lakin ondan sonra bu yaxşı qaydaya 

əməl olunmadı. Malı oğurlanan şəxslərin polis və hökumətdə onların hüquqlarını 

müdafıə edən bir şəxs olmadığı üçün şikayət etməyin faydasız olduğunu bilirdilər. 

Onlar hədərə vaxt itirəcəklərini başa düşərək, şikayət etməkdən imtina edirdilər. 

Digər tərəfdən qayda belə idi ki, məsul mənsəb sahibləri oğrulardan geri 

alınmış malların beşdə bir, daha da az və ya çox öz mənfəətləri üçün   

götürürdülər.    Oğrunu   tapa   bilmədikdə, şübhələndikləri kəndə və ya məhəlləyə 

girib, oğrunu tapmaq bəhanəsi ilə əhaliyə о qədər zəhmət verib oğurlanmış 

malların miqdarından üç dəfə artıq mal ələ keçirirdilər. Lakin hər halda bu təqib 

və izləmə oğruların qorxmasma, baş yollar və şəhərlərin təhlükəsizliyinə səbəb 

olurdu. Digər sözlə, oğruları təqib etmək məmurların nəfinə səbəb olduğu üçün bu 

işdən, yəni oğruları təqib etməkdən çəkinmirdilər və hər zaman oğruları yerdə 

cəzalandırmağa müvəffəq olurdular (195, c.IV, s. 1447-1448).  

Şarden yazır ki, “Mən özüm iki-üç dəfə hadisələrin şahidi olduğum üçün bu 

hadisə barədə bir az artıq şərh etməyi lazım bilirəm. Məmurlar ilk dəfə oğurluq 

baş verdiyi yerdə hazır olur, yaxın yol gözətçilərinə hadisəni xəbər verirlər və 

onlara göstəriş verirlər ki, tezliklə oğruları tapsınlar. Bu kimi məmurlar, hər yerdə, 

hətta kiçik şəhərlərdə, kəndlərdə, karvansaralarda hazırdırlar. Onlar oğurluq 

hadisəsindən xəbərdar olan kimi о sahənin 20 liv məsafəyə qədər olan bütün 

məmurlarına və yol gözətçilərinə baş vermiş oğurluq hadisəsini tez məlumat 

verirdilər və həmin hadisə barədə protokol tərtib edirdilər. Avropanın əksinə 

olaraq, İranda bu iş surətlə həyata keçirilirdi. Məmurlar çoxlu hərarət ilə oğrunu 

təqib edirdilər. İranlılar belə bir əqidədədirlər ki, böyük yollarda heç vaxt oğurluq 

hadisəsi baş vermir. Yalnız yol gözətçisi məmurları olmadıqda oğurluq hadisəsi 

baş verir. Adətən oğru və oğurluq malları hadisədən neçə gün keçdikdən sonra 

tapılır. Belə bir halda məsələ ilə əlaqədar həmin sahə valisinə məlumat verilir. 

Vali oğurluq baş verdiyi sahədə yoxlama aparmaq üçün bir neçə nəfəri oraya 

göndərir. Şübhəli adamları and içdirməklə oğrunu tapmaq üçün lazımi məlumat 
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əldə edirlər. Bu yol ilə oğru və ya oğurlanmış mal tapılmadıqda, vali başqa bir 

dəstəni həmin oğurluq hadisəsi baş vermiş sahəyə göndərir ki, karvansara sahibi 

ilə oğurluq yerini diqqətlə yoxlasınlar. Sonda, həmin sahəyə məsul olan yol 

gözətçilərindən oğurlanmış malın kəramətini alırlar. Bütün bu tədbirlər nəticə 

vermədikdə oğurlanmış malın qiymətini, oğurluq baş vermiş sahə əhalisi arasmda 

bölüşdürüb, onlardan alırlar (195, c.IV, s.1348). 

Qeyd etmək lazımdır ki, belə hallarda oğurlanmış malın miqdarından 2-3 dəfə 

artıq mal əldə edirlər. Oğurluq hadisəsi baş verdiyi vaxt bir adam öldürülmüş və ya 

ağır xəsarət almış olsa, alınan oğurluq malı müqabilində bir neçə qat artıq mal əldə 

edirlər. Belə bir hadisə hakim və məmurlar üçün mal əldə etmək üçün bəhanə olur. 

Çünki hadisəni sona çatdırmaq üçün oğurlanmış malın 25 faizini və ya kəramətini 

hakim və məmurlarına ödəməlidirlər. Oğurluq hadisəsi bir şəhərdə baş vermiş olsa 

həmin yerin təhlükəsizliyini qorumaqda məsuliyyət daşıyan məmurlar zəmanət 

verirlər ki, ya oğrunu tapsınlar və ya oğurlanmış malın tavanını ödəsinlər (195, c. 

IV, s.1348). 

Şarden qeyd edir ki, ilk səfərimdə belə bir hadisə baş verdi, şirazlar yolu 

uzərində yerləşən kiçik Ceron şəhər hakimi bir erməni kişiyə 13000 

livr verdi. Məsələ belə idi: Oğrular həmin erməni kişinin pulunu oğurlamışdıdar. 

Lor hakimi həmin oğurluq hadisəsi baş verdikdən sonra həmin məbləği, yəni 

13000 livri (288 tümən—N.S.) ona ödədi və onun dilindən kağız aldı ki, oğurluq 

hadisəsi barədə şah sarayına xəbər verməsin. Lakin bu gün vəziyyət başqa cürdür. 

Bir adamın malı oğurlandıqda, bu barədə hakimə şikayət etmiş olsa, hakim, şah 

sarayından qorxmadığı üçün, məsələni öz əlaltısı olan məmurlara tapşırır, onlar da 

oğurluq baş verdiyi sahə məmurlarına işi tapşırırlar. Lakin bu şikayət məsələsi о 

qədər uzun çəkir ki, şikayətçi о qədər zəhmət və ziyana düçar olur ki, oğurlanmış 

malından əl çəkməli olur (195, c.IV, s.1349). 

Yolların təhlükəsizliyi əsasən İranın təbii mövqeyi, möhkəm, çətin 

qanunların və qaydaların hesabınadır. Çünki bu ölkədə şəhərlər, qəsəbələr, kəndlər 

azdır. Sahələrinə görə əhaliləri də azdır. Əksər ərazisi dağlıqdır, suyu az olan bir 

ölkədə gizlənmək asan deyildir. Bundan əlavə əhalisi çox olan şəhərlərdən 
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kənarda, yolların kənarından uzaqlarda mehmanxanalar yoxdur. Bu amillər, 

yolların gözətçiliyini öhdələrinə götürmüş könüllülərə imkan verir ki, cəsarətli 

olub, həmin məsuliyyəti öhdələrinə alsınlar. Onların rəisləri vardır və əhali 

qarşısında cavabdeh olmalıdırlar. Yol pulundan onlara da pay düşür. Bu yol 

gözətçilərinin hamısı təqribən xidmət etdikləri məntəqənin adamlarının hamısını 

tanıyırlar. Onlardan biri oğurluqda şübhəli olsa, о qədər ondan müxtəlif suallar 

edirlər ki, о adam etiraf etməyə məcbur olur. Oğurluqdan sonra digər əhali sakin 

olan məntəqəyə getmiş olsa, onun vəziyyəti bundan da ağır olub, mürəkkəbləşir 

(195, c.IV, s.1249). 

Şarden sonra özü haqqında başına gələn hadisə haqqında yazır: «Mən 

İrandan Bəndərabbasa getdiyim vaxt yolu itirdim. Yay fəsli idi. Mən günortadan 4 

saat sonra yola düşdüm. Ümid edirdim ki, gecə yarısı mənzilə çatım. Ata mindim, 

о qədər mütaliə ilə məşğul oldum ki, yoldaşlarım və nökərlərimdən ayrıldığımı 

bilmədim. Elə oldu ki, əsas yoldan ayrılıb, bir dağın ortasına çatdım. Yolu tapa 

bilmədim. Əlacsız olaraq о gecəni bir ağacın altında keçirdim. Sübh çağı bir 

təpənin üzərinə getdim. Bir liv fasilədə bir neçə nəfərin bir yerə toplandıqlarını 

gördüm. Tez atıma minib, onlara sarı sürdüm. Çox keçmədən bir dəstə yol 

gözətçisinə rast gəldim. Onlara dedim ki, mən avropalıyam və yolda itmişəm. 

Mənim danışıq tərzimdən və qiyafəmdən bildilər ki, düz danışıram. Onların 

başçıları, həmkarlarından iki nəfəri ayırıb, mənə qoşdu ki, gedəcəyim mənzilə 

məni çatdırsınlar. Onlara əmr etdi ki, həmin mənzilədək məndən ayrılmasınlar» 

(195, c.IV. s. 1349). 

Şarden İran və Azərbaycanda müqəssir və günahkarların surətlə 

cəzalandırılmasından söhbət açaraq yazır: «Bu ölkədə tezliklə cəza verilir. 

Məsələn, əgər çəkidə müştərini aldadıb az vermiş olsa, arası deşilmiş taxtaya başını 

keçirib, gəzdirirlər. Sonra boynundan bir zəng asıb, başına kağızdan düzəldilmiş 

börk qoyurlar, həmin vəziyyətdə küçə və məhəllələrdə gəzdirirlər ki, əhali ona 

tamaşa edib, təhqir etsinlər. Bu cür cəza «təxtə kolah» adlanır. Lakin çəkidə 

aldadanların ağır cəzası bundan ibarətdir ki, həm cərimə edirlər, həm də 

dabanlarına ağac zərbəsi vururlar (195, IV cild, s.1350). Şarden daha sonra yazır: 
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«Mən keçmiş fəsillərdə izah etdiyim kimi, hətta çəkidə aldatdığı üçün çörəkçini 

diri-diri təndirə atıb yandırmışlar (195, c.IV, s. 1350). 

İranın paytaxtında qayda belədir ki, cörək və digər qida malları az tapılıb, 

baha və əhalinin şikayət etməsinə səbəb olduqda xüsusi carçılar, ət və bəzi digər 

ərzaq mallarının qiymətlərini bazarlarda və məhəllələrdə elan edirlər. Polis 

qazisinin öz vəzifələrini icra etmək barədə müəyyən tədbir görmək üçün üc 

müşaviri (məsləhətcisi-N.S.) vardır. Cümə axşamı günləri müxtəlif məhəllələrin 

məhkəmə məmurları bir yerə toplaşırlar. Müəyyən məsləhətləşmədən sonra ərzaq 

mallarının qiymətlərini təyin edirlər. Şənbə günü carçılar vasitəsilə əhalinin 

nəzərinə çatdırırlar. Lakin ərzaq mallarına о vaxt qiymət qoyurlar ki, həmin mallar 

bazarda az tapılır. 

Hər halda şikayətlərə baxılması, polis idarəsi məhsullarının, yerli qazilərin 

fəaliyyətləri barədə əhalinin baxışı belədir: Bütün ölkədə fəsad, rüşvət geniş 

yayılıb, düzgünlük bütünlükdə aradan getmişdir. Rüşvət polis məmurlarının 

gözlərini tutub, kor etmiş və qazilərin ağızları həmişə qənimət əldə etmək üçün 

açıqdır. Bütün belə adamlar cəhənnəmdə növbəyə durab, öz əməllərinin cəzasını 

alacaqlar... (195, c.IV, s.1350).  

Beləliklə, Avropa səyyahlarının məlumatlarından belə nəticəyə gəlmk 

olur ki, XVII yüzillikdə Səfəvi şahlarının hakimiyyəti hec bir qayda-qanunla 

məhdudlaşmırdı. Şahdan sonra baş vəzir  mülki və maliyyə məsələlərinə, 

həmcinin daxili idarəetmə sahəsindəki xidməti vəzifələrin yerinə yetirilməsinə 

nəzarət edir, sədr-i əzəm şəriət qanunlarını mükəmməl bilməklə yüksək səlahiyyət 

və iqtidara malik olmuş, divanbəyi vəzifəsini icra edən şəxs ədliyyə və məhkəmə 

işlərinə rəhbərlik etmiş, darüqələr şəhərlərdə asayişin qorunmasında məsuliyyət 

daşımış, biyutat naziri saray emalatxanaları, sarayın texniki işləri, sarayda geyim 

və yemək məsələlərinə nəzarət etmişdir. Digər xidməti vəzifələri yerinə yetirən 

məmurlar arasında həyata kecirilən vəzifə bölgüsü də göstərir ki, Səfəvilər 

dövlətində dövlətin idarə olunmasında mükəmməl qayda-qanun mövcud 

olmuşdur.  
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1.2. Ordu quruculuğu 

Azərbaycan Səfəvi dövlətində dövlət idarəetmə qaydalarında olduğu kimi 

ordu quruculuğu da Qaraqoyunlu və Agqoyunlu dövlətlərində mövcud olmuş ordu 

quruculuğunun qismən fərqli forması idi. Ordunun əsas hissəsini əyalət 

hakimlərinin rəhbərliyi altında qohumluq əlaqələri prinsipi ilə təşkil olunan hərbi 

hissələr təşkil edirdi. Hər tayfanın döyüşcüləri sədaqətli qohumluq əlaqələri 

əsasında birləşdiklərinə görə, rəhbər şəxs kimi özlərinin əmirinə tabe olurdular. 

Buna görə də hətta döyüşlər zamanı da əmirlər xeyli dərəcədə müstəqil hərəkət 

edir, öz fəaliyyətlərini hər hansı bir ümumi taktiki planla uyğunlaşdırmırdılar. Şah 

ordunun komandanı hesab olunurdu. Şah yürüşdə iştirak etmədiyi hallarda, orduya 

Azərbaycan tayfalarının adlı-sanlı əmirlərindən biri başcılıq edirdi (30, s.269). 

Təbriz əyaləti İran (Səfəvi-N.S.) imperatorluğunda birinci yeri tutur. Hərbi 

baş komandanlıq da həmin vəzifədə olan əyalət bəylərbəyliyinin öhdəsindədir. 

Həmin əyalətdən ildə 30 min tümən (1,350000 livr) gəlir əldə edilir. Əlbəttə, 

qeyri-rəsmi gəlirlər bu rəqəmə daxil deyildir (196, c.II, s.421). 

 “Təbriz hakimi həm də əyalətin bəylərbəyisi hesab olunur, onun 

tabeliyində üc min süvaridən ibarət qoşun vardır. Qars, Urmi, Marağa, Ərdəbil və 

hamısının 15 min nəfər qoşunu olan digər 20 soltan Təbriz hakiminə tabedir” (196, 

c.II, s.422). 

Əyalət hakimlərinə tabe olan hərbi hissələrin əsgərləri həmin əyalətlərdə 

yaşayır, təsərrüfatla məşğul olurdular. Lakin müəyyən edilmiş vaxtlarda bir yerə 

toplaşır və əyalət hakiminin nəzarətindən keçirdilər. Bu qeyri-nizami feodal yığma 

qoşunlarından (çərik) fərqli olaraq, şaha tabe olan qorcilərin qvardiya dəstəsi də 

var idi. Bu şah qvardiyası adlanıb, şah tərəfindən xassə əmlakından gələn gəlir 

hesabına maliyyələşirdi. Əyalətlərdə olan hərbi hissələr isə bəylərbəyi və hakimlər 

tərəfindən saxlanılırdı. “Yay, nizə, qılınc, xənçər, döyüş baltaları və qalxanla 

silahlanmış qorçilər tayfa süvari qoşununu təşkil edirdilər. Şeyx Heydərin tətbiq 

etdiyi qızılbaş tacı həmin cəsur döyüşcülərin özünəməxsus baş geyimini təşkil 

edirdi ” (30, s.271). 
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İran (Qızılbaş –N.S.) əsgərləri adi adamlar kimi öz evlərində yaşayırlar və 

öz işlərilə məşğuldurlar. Onlar ildə 1-2 dəfə hərbi keçid mərasimində iştirak 

edirlər. Belə bir vaxtda onlara xəbər verilir ki, filan gün, filan yerdə rəsmi hərbi 

keçiddə (paradda) iştirak etməlisən. Əsgərlər təyin edilmiş vaxtda silahlanıb, ata 

minib, müəyyən edilmiş yerdə toplaşır, sonra tək-tək kəlantərin gözü qabağından 

keçirlər. Öz silahlarını ayrı-ayrılıqda ona nişan verirlər. Rəsmi keçid mərasimi 

qurtardıqdan sonra öz evlərinə qayıdırlar. Sülh vaxtı əsgərlərin hərbi təlim almaları 

rəsmi hərbi keçid mərasimi ilə məhdudlaşır. Bundan əlavə hər bir əyalətdə ildə bir 

dəfə ümumi hərbi küçid təşkil edilir (195, c.III, s.1199). 

XVI yüzillikdə baş vermiş Osmanlı-Səfəvi müharibələri zamanı 

Qızılbaşlar ordusunun təşkilatı baxımdan geri qalması onun ağır məğlubiyyəti ilə 

nəticələndi. Həmcinin I Şah Təhmasibin ölümündən sonra iqtisadi və hərbi gücə 

malik qızılbaş tayfaları və əmirləri arasında baş verən qarşıdurmalar və cəkişmələr, 

mərkəzi hakimiyyətə tabe olmama cəhdləri ölkənin xeyli ərazisinin Osmanlılar 

tərəfindən ələ kecirilməsinə səbəb oldu. Qızılbaş türk tayfaları arasındakı 

çəkişmələr mərkəzi hakimiyyəti zəiflətdi, yaranmış vəziyyətdən istifadə edən bəzi 

qeyri türk  tayfaları seperatcılığa meyl edərək mərkəzi hakimiyyətə tabe olmadılar.  

Böyük Şah Abbas sarayın qalmaqalından uzaq, ordu icərisində yaşadığı 

üçün ordunun təşkilində müharibə planları və xəritələrini hazırlamaqda çox mahir 

idi. Təcrübəli, döyükşən idi. O, qorxurdu ki, ordunun ürəyi və əsas rükni hesab 

olunan qorçular, onun ailə üzvlərindən birini taxt-səltənətdə otuzdursunlar. Buna 

görə də ehtimal olunan qiyamın qarşısını almaq üçün qorçuları təşkil etmiş ordu 

dəstələrini bir-birinə vurdu, dağıtdı ki, tam qüdrət ilə əhalinin müxtəlif təbəqəsi 

üzərində hökmranlıq edə bilsin (195, c.III, s. 1188). 

1587-ci ildə hakimiyyətə gəlmiş I Şah Abbas (1587-1629) Azərbaycanın 

Osmanlılar tərəfin ələ keçirilmiş ərazilərini və özbəklər tərəfindən işğal olunmuş 

Xorasanı azad etmək üçün Osmanlılar ilə sülh bağlamaq məcburiyyətində qaldı. 

“Şah Abbasın əsas vəzifəsi xarici işğallara məruz qalan və daxildən parçalanan 

dövləti məhv olmaqdan xilas etmək idi” (4, s.250). 
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I Şah Abbas ölkəni ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün həyata keçirdiyi 

islahatlardan ən vacibi hərbi islahat idi. Həyata kecirilən islahat nəticəsində Səfəvi 

dövlətində mərkəzi hakimiyyətə tabe olan nizami ordu yaradıldı (4, s.251). 

Kemferin yazdığına görə böyük vəzirdən sonra ordunun üç müxtəlif hissəsinin baş 

komandirləri sarayda yüksək nüfuza malik idilər (179, s. 87). Səyyah üç müxtəlif 

hissə komandirləri dedikdə qorçubaşı, qullarağası qulların komandiri və 

tüfəngçilərin komandirini nəzərdə tuturdu. O, topcubaşını isə hərbi rütbə 

baxımından sonrakı yeri tutduğunu göstərir (179, s.87-90). I Şah Abbasın 

islahatları nəticəsində ölkədə dörd qoşun növü fəaliyyət göstərirdi. Bunlar, əsasən 

süvarilərdən ibarət olan qorçular (qızılbaşlar), xüsusi qvardiya kimi yaranan 

qulamlar, tüfənğçi korpusu və topçular dəstəsi idi. 

Tavernye qoşun növünü qeyd edərkən qorçular, qulamlar və tüfəngçilərin 

adlarını göstərmişdir (187, s. 583). 

Şarden yazır ki, şahın qoşunu tüfəngçilər, qullar və ya sərkərdələri, 

komandirləri, tüfəngçiağası və qullarağası adlanır. Tüfəngçilər və tüfənfçiağasılar 

piyada ordusu sırasındadırlar. Bəzi hallarda ata da minirlər. Onlar ən yaxşı şəraitdə 

tərbiyə alırlar, ən yaxşı döyüşçü və dilavər hesab olunurlar. Silahları tüfəng, şəmşir 

və xəncərdən ibarətdir. 12 min nəfərdirlər. Hərbi xidmətə gəlməmişdən öncə 

əkinciliklə məşğul olduqları üçün sülh zamanı da onlara öz tarla və kəndlərinə 

gedib əkin işi ilə məşğul olmalarına icazə verilir (195, c.III, s.1193). 

Qorçular. Qorçubaşı şahın süvari qorçularının komandiridir. Bu qüvvə 

türk irqlilərindən təşkil tapmış, kaman və nizə ilə müsəlləhdirlər, özlırinin 

boylarının hündürlüyü, sücaət və cəsarətli olmaları ilə məhşurdurlar, onlar 

səfəviləri hakimiyyətə gətirərkən göstərdikləri və ya özlərinin keçmiş qüdrət və 

nüfuzlarına arxalanaraq özlərindən çox razı və təkəbbürlüdürlər. 10-12 min 

döyüşkən kişidən ibarət olan bu qorçular öz mənsub olduqları tayfaların birliyinə 

və onların himayəsinə arxalanırlar. Həmişə öz tayfaları arasından seçilmiş 

komandirlərin əmrinə tabedirlər. Onlar bu vasitə ilə şah qarşısında öz 

müstəqilliklərini qoruyub saxlaya bilmişlər. Bu qorçuların sələfləri Səfəvi 

dövlətinin banisi Şah İsmayıla (1501-1524) bu imkanı yaratdılar ki, İrana 
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(Azərbaycana –N.S.) hökmran olsun və məzhəbinə rəvac verdilər. Buna görə də 

onlar xüsusi imtiyazlara malik oldular və əsl iranlıları uzaqlaşdırmaqla yüksək 

dövləti vəzifələri və hətta ordu komandiri vəzifələrinə yüyələnə bildilər, o 

cümlədən qorculuq vəzifələrini də özlərinə şamil etdilər. Qorçuları tac adlı börkləri 

ilə ayırd etmək olur (179, s.87). 

Kempferin qorçuların əsl iranlıları uzaqlaşdırmaqla yüksək dövləti 

vəzifələri və hətta ordu komandiri vəzifəsinə yiyələnə bilməsi fikri ilə əlaqədar 

qeyd etmək lazımdır ki, Səfəvilər dövlətindən əvvəl mövcud olmuş Ağqoyunlu 

dövlətini yaradan və qoruyan türk tayfalarının əksər hissəsi Səfəvi dövlətinin 

yaradılmasında fəal iştirak etmişlər. 

Pietro Della Valleyə görə Şah bəzi vaxtlar özü də qızılbaşcılar kimi “tac” 

adlandırdıqları qırmızı papaq qoyur. Bu, cəngavərlik və öz soyuna mənsub olmaq 

əlaməti idi (173, s.54). 

Kempferə yazır ki, tac ağ parçadan hazırlanmış əmmamədən ibarətdir ki, 

üzərində qırmızı əlamət vardır. Silindrvari şəkildə olan qırmızı hissəsində 12 tirmə 

müşahidə olunur ki, şiələrin hörmət etdiyi 12 imamı xatırladır. Səfəvi sufilərinin bu 

xüsusi börkü səbəb oldu ki, türklər tərəfindən “Qızılbaş” adlandırılsınlar, yəni o 

adamlar ki, qırmızı başları vardır. Düzdür, türklər qızılbaş kəlməsini bir növ təhqir 

kimi işlədirdilər. Lakin qızılbaşlar bu adı özləri üçün iftixar bilirdilər (179, s.87). 

Papaq qırmızı məxmərdən elə hazırlanıbdır ki, 12 tirməsi var. Hər bir 

tirmə bir möhür ölcüsündədir (195, c.III, s.1190). 

Şardenə görə «Qorcu» kəlməsi qovmaq, uzaqlaşdırmaq deməkdir.7 Qorçuların 

bir neçə dəfə məğlubiyyətə uğramalarına baxmayaraq, hələ də İran hərbi 

qüvvələrinin ən qüvvətli, ən zəhmli hissəsini təşkil edirlər. Onlar türkmənlərin və 

tatarların soyundandırlar. Keçmış zamanlarda ataları döyüşkənlikdə güclü,  səbirli 

və  qənaətçil olmaqda məşhur olmuşdur. Onlar öz kəndlərində yaşayır, digər qəbilə 

və tayfalara qoşulmurlar. Qorçular maldarlıqla məşğul olan müsəlmanların 

xələfləridirlər ki, dəfələrlə İranda bir dövləti süquta uğradıb, digər dövləti iş başına 

gətirmişlər. İndiki əsrin əvvəlində Osmanlıdan çox İran üçün təhlükəli olmuşlar, 
                                                             
7 Əslində «qorcu” kəlməsi “qoru” sözündən qoruyan deməkdir və “qorumaq” sözündəndir. 
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başqa sözlə onlar o ataların övladlarıdırlar ki, Səfəvi sülaləsinin əsasını qoyan Şeyx 

Səfiyə o qədər köməklik etdilər ki, o, düşmənləri üzərində qələbə çaldı. Şeyx 

Səfiəddin onların bu kömək1ik1əri müqabi1ində xüsusi forması, qırmızı 

məxmərdən papaq bağışladı. Şeyxin özü də haman papaqdan başına qoyurdu. Onu 

«tac» adlandırırdılar. О zamandan    başlarına bu cür papaq qoyanların «qızılbaş» 

və ya «qırmızı baş» kimi Həzrəti Əliyə və övladlarına xüsusi hörmətləri vardır 

(195, c.III, s.1190).  

Fransız səyyahı Şarden “qızılbaşlığın” yaranma tarixini səhvən Şeyx 

Səfiəddinlə əlaqıləndirir. Əslində Şeyx Heydər “qazı. sufi” dəstələrini hərbi 

qaydada qurmuş, türkman papaqlarını on iki imamın şrəfinə on iki zolaqlı qırmızı 

calma ilə əvəz etdirmişdir. Bununla o, qızılbaşlığın əsasını qoymuşdur (77, s.11). 

Qızılbaşlar hərbçi atlılardan ibarət idilər. Onların silahları ox, kaman, şəmşir, 

xəncər və nizə idi. Onların özünümüdafıə silahı qalxan idi ki, arxalarına atırdılar, 

başlarına dəbilqə qoyur, üzlərinin bu hissəsini zireh ilə örtürdülər. Onların bəzi 

alaylarının tüfəngləri də var idi. Sülh vaxtı piyada idilər. Döyüş vaxtı ordunun 

digər hissəsi kimi at üstündə otururdular. Hal-hazırda qızılbaşların zəif olmalarına 

baxmayaraq, indi də İran (Səfəvi –N.S.) ordusunun ən qədim, ən dilavər qoşun 

hissəsi hesab olunur. Onlar, qorçu adlanan öz komandirlərini öz aralarından 

seçirlər. Döyüş vaxtı yalnız onun fərmanına tabedirlər. İntizamlı çeriklərin və 

əyalətlərə iş üçün göndərilən qorçuların maaşları şahın gəlirindən ödənilir. Özləri 

öldükdən sonra oğlanları atalarının işlərini davam etdirmək bacarığına malik olub, 

ordu sıralarında xidmət etməyə hazır olmaq şərtilə atalarının vəzifələrini 

oğlanlarına verirlər. Onlar bildirişdən və xatırlamadan 12 saat sonra dərhal döyüşə 

hazır olmalıdırlar. Bundan əlavə hər il müəyyən vaxtla saray nümayəndəsi və 

əyalət hökmdarının qarşısında hərbi keçid mərasimində iştirak etməlidirlər (195, 

c.III, s.1191). 

Qızılbaşlar müharibə vaxtı çadırlarda yaşadığı kimi sülh vaxtlarında da 

çadırlarda yaşayırlar. Qoyun bəsləyib satmaqla məşğuldurlar. Qızılbaşlar Səfəvilər 

sülaləsinin əsasını qoyan Şeyx Səfiyəddinə xidmət etdikləri, Həzrəti Əli və 

imamlara tam ürəkdən etiqad bəslədikləri ücün sarayda və İran ictimaiyyətində 
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yüksək  nüfuz və qüdrət sahibi oldular. Onların nüfuzu о qədər artdı ki, sarayda 

mühüm vəzifələrə, müharibə rəhbərliyinə aid məsələlərdə rəhbərliyi öz əllərinə 

aldılar, onlara etibar о qədər artdı kı, nə təkcə ordu və saray, bəlkə bütün İran 

əhalisi qızılbaş kimi şöhrətləndilər (195, c.III, s.1191). 

Beləliklə, qızılbaşlar özləri ilə fəxr edirlər və bu ölkənin tacik, tazik ya xülasə 

olaraq “tat” adlanan yerli əhalisinə təhqir gözü ilə baxırlar. Tacikin mənası 

“taziyan” və ya “tazi”dən əmələ gəlmiş idi. XVI əsrin II yarısında İranda qızılbaş 

türklərin nüfuzu o qədər artdı ki, şah gizlincə onların nüfuzundan qorxuya düşdü, 

onların cəsarət və qorxmazlığı elə bir həddə çatdı ki, hətta açıq və aşkar sürətdə 

Soltan Məhəmməd Xüdabəndə (1578-1587) ilə müxalifət etdilər. Lakin onun 

qüdrətli və layiqli hökmdar olan oğlu Şah Abbas (I Şah Abbas 1587-1629) 

qızılbaşların özlərinin yersiz güvənmələrini aradan apardı və qorçuların qiyamına 

son qoyuldu. O, yəni I Şah Abbas onların bir cox sərkərdələrini dardan (dar 

ağacindan) asdırdı və qalanlarını da işdən kənar etdi. Vəfalı qulları onların 

yerlərinə təyin etdi. Ölkədə qüdrəti möhkəmləndirmək üçün Şah Abbas orduda 

daha iki hissə qoşun yaratdı ki, onların bir hissəsi gürcülər və sair iranlı 

qulamlardan ibarət idi. Digər hissəsi isə iranlılardan ibarət idi. O, yeni ordu 

alaylarını qüvvətləndirməklə yanaşı qorcçuların qüvvəsini də azaldırdı. Belə ki, 

qorçular say cəhətdən ordu alaylarından sonrakı yeri tuturdular. Bu gün 15-20 min 

nəfərlik qorçu keçmişdə eyni adda olan qüvvənin kiçik bir hissəsini təşkil edir 

(179, s.87-88). Məhəmməd Rəfi Ənsari isə Şardendən fərqli olaraq qorçubaşını 

hökmdara yaxın olan, dövlətin dörd əsas sütunundan biri hesab edərək qeyd edir 

ki, onlar əmirlər cərgəsindən, həm də İranın geniş mülklərinin bütün tayfa və 

tirələrinin ağsaqqalları tərəfindən sayılan şəxslərdəndir. Onun ünvanı isə qədim 

rütbələrdəndir (64, s.41). 

Qızılbaşlardan danışan səyyah Pietro Delld qeyd edir ki, qızılbaşlar əslində 

keçmiş əsrlərdə ölkəni hakimiyyət altına almış türklərin nəslindən və irqindəndirlər 

(173, s.51). I Şah Abbas qızılbaşların ixtiyaratını məhdudlaşdırır. Bu tədbiri 

anasının intiqamını qızılbaşlardan almaq məqsədilə həyata keçirmişdi. Pietro yazır: 
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İndi şahlıq edən sülalənin başçısı ərəb irqindən və peygəmbərin nəslindəndir. 8 

Kempferdən fərqli olaraq Şarden yazır ki, intizamlı, nizamlı, düzgün çeriklər o 

hərbcilərə deyilir ki, hər bir əyalət hakimi onların saxlanılmasına məsuliyyət 

daşıyır, digər dəstə “qorçu” adlanır. I Şah Abbas onların sayını azaltmasına 

baxmayaraq, 30 minə qədər atlı qorçu hələ də mövcuddur (195, c.III, s. 1190). 

I Şah Abbas tədriclə əhalinin ürəyinə yol tapdı və başçıların zülmündən cana 

gəlmiş həmin türk  çeriklərinin köməyilə hansı ki, onu “mürsid” və “rəhbər” 

adlandırırlar. Ölkəni türklərin çəngindən çıxartdı. Lakin silah qızılbaşların əlində 

qalmış və bu gün də onu qoruyub saxlamışlar (73, s.51). 

I Şah Abbasın hakimiyyətinin son dövrlərinə yaxın İran (Qızılbaş –N.S.) 

ordusunun ən mühüm və ən imtiyazlı təbəqəsi, hesab olunurdular. Lakin bu 

padişah onların qüdrət və üstünlüklərini sındırdı. Çünki, öz sarayı və ordusu 

içərisində onların nüfuzundan qısqanırdı. Digər tərəfdən qızılbaşlar onun şəxsi 

idarəsi əsasında idarə edib, mütləqiyyət, monarxiya rejimi yaratması əleyhinə 

idilər. Lakın şah, onların qüdrətini azaltmışdı, cünki atasının hakimiyyəti dövründə 

qızılbaşlar həmişə qiyam qaldırmaq və tabe olmamaqla məşğul olmuşlar. Bəzi 

şahzadələr onların əlilə öldürülmüşlər. Onların özü də müxalifətdəndirlər (195, 

c.III, s.1192). 

Həqiqətdə isə I Şah Abbasın atası Soltan Məhəmməd qocalmış və görmə 

qabiliyyəti zəifləmişdi. Mazandaranlı qızı olan arvadı Xeyrannisə bəyim Mirzə 

Salman başda olmaqla hakimiyyəti farsdilli əyanlara tapşırmışdı. Ona görə də 

qızılbaş əmirləri əri Soltan Məhəmmədin gözü qarşısında arvadını və qaynanasını 

öldürdülər. 

Şarden qeyd edir ki, I Şah Abbas qızılbaş əyanlarından anasının qisasını almaq 

üçün onların bir hissəsini öldürdü, digər hissəsinin saray və orduda yüksək 

vəzifələrini əllərindən aldı, irandillilərə yüksək vəzifələr verdi. Onlara qarşı iki 

ordu vahidi yaratdıqdan sonra qızılbaşları qüdrət və etibardan salmaq üçün çalışdı. 

Saray və orduda mühüm mənsəb sahibi olan qızılbaşların başçılarını birini-

                                                             
8 Əslində Şeyx Səfiəddin və onun əcdadları türk idi. Onlar Ərdəbilin Kəlxoran (Kəhpalan) kəndində yaşayırdı. Şeyx 
Səfi deyirdi: “Mən türk oğlu türkəm”. Onun Azərbaycan dilində yazdığı “Qara məcmuə” əsəri indi də mövcuddur. 
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digərinin ardınca kənarlaşdırıb, dəyərsiz və üzüqara edib, onların hər bir dəstəsini 

paytaxtdan çox uzaq bölgələrə göndərdi (195, c.III, s.1192). Məhəmməd Rəfi 

Ənsarinin (Mirzə Rəfia) və Mirzə Səmianın əsərlərində verilən məlumatlara əsasən 

qorçular dörd baş əmirlərin və dövlət sütunlarından ən başlıcasıdır, qullarağası 

qorçudan sonra dövlətin dayağı hesab olunur (64, s.12, 13, 41; 211, s.7). 

Pietro Della Valle qızılbaşları iki növə bölür: “Birinci növ irsən və nəslən 

qızılbaş olanlardır. Onların yeri hərbi qüvvələr arasında müəyyəndir. Digər ikinci 

növ qızılbaş о adamlara deyilirdi ki, hərdən bir şah tərəfindən bu ləqəb onlara 

verilirdi. Məsələn, onun (şahın) hansı millətdən olursa-olsun bütün qulamları 

xidmət etməyə hazır olduqlarını bildirdikdə hərbi qüvvələr sırasına daxil olurdular. 

Onlar qızılbaş ləqəbi aldıqdan sonra həm də ölkənin zadəganlar zümrəsinə daxil 

olaraq imtiyazlardan istifadə edirlər. Gah da əcnəbi nümayəndələrinə qızılbaş 

ləqəbi verilirdi. Bu hadisə yalnız bir dəfə baş vermişdi və I Şah Abbas tərəfindən 

Romaya elçi sifətilə getmiş Robert Şerliyə verilmişdi. I Şah Abbas öz əlilə qızılbaş 

tacını onun başına qoymuşdu” (173, s.54). 

1617-1624-cü illərdə Səfəvi dövlətində olmuş Pietro Delld Valle yazırdı 

ki, müsəlmanların digər hissəsi qızılbaşlardan ibarətdir. Onlar ölkənin hərbi 

qüvvəsini, həmçinin aristokratlar zümrəsinı təşkil edirdilər. Qızılbaşlar əslində 

həmin türk soylarındandır ki, keçmiş əsrlərdə ölkəyə hakim olmuşlar. О, getdikcə 

adamların ürəyinə yol tapır. Həmin türk çeriklərinin köməyilə onu mürşid və  

pişva  (rəhbər) adlandırdılar və ölkəni türklərin əlindən qopartdı (səyyah I Şah 

Abbası nəzərdə tutur – N.S.). Lakin silah qızılbaşların əlində qaldı və onlar bu 

günə qədər həmin silahları qoruyub saxlamışlar (173, s.54). 

Qulamlar (Qullar). Qullarağası (qulamların komandiri) İran (Qızılbaş – N.S.) 

ordusunda rütbə cəhətdən ikinci yeri tutur, onun tabeliyində olan qulamlar və ya 

qullarağası əsasən gürcülərdən, çərkəzlərdən, ermənilərdən və sair qeyri iranlı 

tayfalardan olan və iqlim şəraitinə dözən ordu qüvvəsindən ibarətdir. Bunlar uşaq 

ikən qulamlığa və əsirliyə alınmışlar. Sonralar onları sünnət edib şahın fərmanı ilə 

hərbi xidmətə götürmüşlər. Bunlar süvari halda döyüşür. Silahları dəyirmi qılınc, 

nizə və kamandan ibarətdir. Onların bəzisinə tüfəngdən güllə atmağı da 
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öyrətmişdilər. Qorçulara nisbətən qulamlar döyüş bacarığı və say cəhətdən onlarla 

ya bərabərdi və ya da sayca qorçulardan bir az azdırsa, onların sayı 15 minlə 18 

min arasındadır. Şahın qorunması bunların ixtiyarındadır. Onları bilavasitə şah 

tərbiyə etdiyi üçün heç kəs onlardan fərmana tabe olmamağı gözləmir. Digər 

tərəfdən qulların soy cəhətdən bir-biri ilə qohumluqları yoxdur. Ona görə 

birləşmək və ya qiyam qaldırmaq ehtimalı da yoxdur (179, s.89). 

Qullar isə hərbi xidmətdə qorçular kimidirlər. Lakin atlı dəstələri 

arasındadırlar. Silahları, nızə əvəzınə tüfəngdən ibarətdir. Qullar kəlməsi qulam 

mənasındadır. Lakın, bu o mənada deyildir ki, onlar azad deyildirlər. Bəlkə, ona 

görə qulam adlanırlar ki, ataları Gürcütan, Çərkəzistan, İberiya, Moskva və 

digər qul gətirilən   bölgələrdən olmuşlar. Buna görə də qulların soy 

kökü xristianlardan  ibarətdir.   Onların  bəzisi  yeniyetmə  vaxtı  

şaha  hədiyyə  kimi verilmişdir. Bəziləri də yuxarıda qeyd etdiyimz ölkələrdən 

olub, Iranı   özlərinə   vətən   edənlərdən   anadan   olmuşlar.   İranın adət-

ənənələrinə uyğunlaşmışlar, ya da özləri islam dinini qəbul etmişlər və ya elə bir 

atadan-anadan olmuşlar ki, onların anadan olmasından öncə ataları öz məzhəbini 

buraxıb, İslam dinini qəbul etmisdir. Bütövlükdə onları 

Misir məmurları ilə müqayisə etmək olar ki, təqribən 300 il həmin ölkəyə 

hökmranlıq etmişlər (195, c.III, s.1193). Yüksək dərəcəli qorçubaşından sonra 

qullarağası, dörd baş əmirlərin və dövlətin sütunlarından ən başlıcasıdır, həm də 

alicənab dövlət sarayıının bütün qulamlarının başçısıdır. Onun icazəsi və təsdiqi ilə 

yüksək dərəcəli qorçubaşının göstərişindən sonra cəzari-ən-dazin minbaşıları, 

yüzbaşıları və bütün qulamlar təyin olunurdular, onun icazəsi ilə onların hər birinə 

Ali Divanın yüksəkdərəcəli vəzirinin yazılı fərmanından sonra bacarığına və 

dərəcəsinə görə tiyul, məvacib, illik vəsait, baratla hədiyyələr bağışlanırdı, həm də 

xidmət və mükafat barədə fərman verilirdi (64, s.44). 

Şarden qeyd edir ki, I Şah Abbas isti silah ilə təchiz etdiyi müsəlləh ordunu 

Osmanlıların yençəri ordusu ilə döyüşmək üçün təşkil etmişdi. Çünki şah Abbas 

belə fikirləşirdi ki, Osmanlı şahının hərbi qüdrəti sayca artmaqda olan və türkcə 

yeni ordu adlanan yençərilərin hesabınadır. Həmin yençərilər böyük hərbi 
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müvəffəqiyyətlər qazanmışlar. Ona görə də şah belə bir ordunun yaradılmasına 

çalışdı. İranda piyada nizami ordunun yaradılması böyük Şah Abbasdan qabaq 

qədim tarixə malik deyildir. Həmin ordu təşkilinin başlanmasından 120 ildən artıq 

keçmişdir. Ölkədə I Şah Abbas da qulamlardan ibarət ordu hissəsinə tam diqqət 

verirdi. Yalnız seçilmiş, imtiyazlı şəxsləri qulamlar cərgəsinə qəbul edirdi. 

Yeniçəri adlanılan hamısı dilavər, qorxmaz, yaxşı düşünənlər, inanılası şəxslər idi 

ki, ölkənin qorunmasına ürəkdən bağlı idilər. Onlar bir-birini tanımadıqları, 

müştərək mənafeləri olmadığı üçün hec vaxt birləşib qiyam qaldıracaqları təhlükəsi 

yox idi (195, c.III, s.1194). 

Hal-hazırda soykökü gürcü olanlar bütün İranda səpələnmişlər. Oğlan və 

qızları gözətçilik baxımından, bütün gözəllərdən yaxşı və gözəldirlər və hər bir kişi 

və cavan iranlı, onlardan birinin öz evlərində olmasını arzulayır, bəlkə qorçuların 

bütün İranda səpələnməsinin səbəbi bu idi ki, I Şah Abbas və onun canişinləri, 

qorçuların hamısını işə cəlb etmək, hər yerə göndərmək fikrində idilər. İran dövləti 

Gürcüstanı işğal etdikdən sonra gürcülərin xeyli hissəsini İrana köçürtdülər. İndi 

İrana köçürülən gürcülərin hamısı xeyli irəliləmişlər, rahat dolanışıqları vardır. Bir 

çox mühüm işlər soykökü gürcü olanların əlilə idarə olunur (195, c.III, s.1194-

1195). 

Şardenə görə qulam adlanan hərbi dəstənin qulam adı böyük ləqəb hesab 

olunur. Qulamların başı ucalıqlarına səbəb olmuşdur. Əksinə rəiyyət sözü 

təhqiredici addır. Bu ad əkinçilər və alçaq işlərlə məşğul olan adamlar barədə 

işlənir. İranda şah qulamları, fransadakı markilər (Marguis) kimi yüksək hörmət və 

imtiyazlara malikdirlər. Çünki şahın bütün qulamları mühüm işlər sahibləridirlər. 

Şah, onlardan 1000 və ya 1200 nəfərini seçib, vəzifələr, ordu komandirləri arasında 

bölüşdümüşdü ki, onların qabiliyyət, bacarıqlarına görə hərəsinə bir iş 

tapşırılmışdır... Ordunun bu hissələrindən başqa kiçik, digər dəstə də vardır ki, 

birisi qədim sufilər adlanırlar ki, şahın gözətçiliyi onlara tapşırılmışdır. Bu dəstənin 

banisi Şeyx Səfı idi. Sufilərin dəstəsi 200 nəfərdən artıq deyildir, başlarına sufilərə 

məxsus papaq qoyurlar. Silahları şəmşir və qılıncdan ibarətdir. Kürəklərində 

aypara şəklində kəki aləti vardır. İkinci dəstə cəzairi adlanır. Hündür boylu, 
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zövqlü, güclü dirsəkləri olan 600 nəfər cavandan ibarətdir. 1654-cü ildə II Şah 

Abbasın fərmanı ilə şəxsən şah və sarayını qorumaq üçün təşkil tapmışdır (195, 

c.III, s.1195).  

Həmin cəzairi dəstəsi təşkil tapmamışdan qabaq saraya daxil olub,  çıxanda 

xüsusi  qoruyucusu yox idi.... onların  silahları tüfəngdən ibarət idi ki, lakin lüləsi 

gödək olan tüfəng piyada ordusu tüfəngindən daha çox idi. Tüfəngin lüləsi, 

şəmşirin və xəncərin dəstəyi, sandıqlarının hamısı gümüş nişandır. Bu əsgərlər 

sıraya düzüldükdə tüfənglərini çömbələn kimi bir-birinə söykəyirlər. Belə 

vəziyyətdə tüfəng lülələrinin ağzından nazik bağ bağlayırlar. Şahın ətrafında 

hərəkət edərkən həmin nazik bağ elə tüfəng lüləsinin ağzında olduğu halda tüfəngi 

çiyinlərinə alırlar. Cəzairi dəstəsinə qəbul olmuş hər bir əsgərə belə yaxşı silah 

verirlər. Bu dəstə əsgərlər tüfəngçiağasıbaşının komandası altında xidmət edirlər. 

Onların bir dəstəsi hərəmxanada gözətçi kimi xidmət edir. Buna görə onlar 

«keşikçi» adlanırlar, mənası saray gözətçisi deməkdir (195, c.III, s. 1195-1196). 

İranın (Səfəvilərin-N.S.) bütün ordusu qorçu və qullar adlanır. Bunlar qədim 

və yeni sipahilər kimi tanınır. Bu gələnlər, yəni qorçu və qullar о vaxt dillərdə 

işlədilir ki, öhdələrində hər cür silah olursa olsun hərbi xidmətə çağrılır. Biz 

avropalıların öz ordusu müəyyən vaxtda və xüsusi şəraitdə iki dəstəyə — ön və 

arxa dəstələrə bölünür. Bütün dörd növ şah ordusu öz məvaciblərini şahın xassə 

əmlakı, ya da şahın gəlirindən alırlar. Hər bir qulamın məvacibi 8-9 tümən, yəni 

300-400 livrdir. Tüfəngçilərin hər biri bu məbləğin yarısı qədər məvacib alır. Bu 

dəstənin əsgərlərinə silah verirlər. Bu silahlar şah karxanasında istehsal olunduğu 

üçün, üzərində şah karxanası əlamətləri olmaqla yanaşı, digər əlamətlər də vardır 

ki, əsgərlər onları öz silahları ilə əvəz edə bilməzlər. Lakın əsgərlərə geyim 

verilmir. Onlardan hər biri öz maddi imkanlarına görə geyim hazırlayıb geyə bilər. 

Mənim fıkrimcə bu ondan ibarətdir ki, nə təkcə İranda, bəlkə bütün Şərq 

ölkələrində nizami ordunun vahid sezilmiş geyim forması, müəyyən əlamətləri 

yoxdur (195, c.III, s.1196). 

Tüfəngcilər. Kempferə görə tüfəngci ağası İran (Səfəvi-N.S.) ordusunda 

rütbə cəhətdən üçüncü yeri tutur. Qüvvətli və çevik tüfəngcilər piyada, mərdliklə 
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həm tüfəng, həm də qılınc ilə döyüşür. Bəzən öz sipərlərini də götürürlər. Onların 

sayı 50000 nəfərdən az deyildir. At ilə döyüş meydanına gedirlər, düşmənə 

yaxınlaşdıqda atdan düşüb, piyada döyüşürlər. Suvari qüvvə piyada döyüşməyi 

özünə ar bilir. Buna görə də tüfəngciləri “qılınc otu” hesab edirlər (yəni qılınca ət 

və ya yemək). İki hərbi qüvvə, yəni qulamlar və tüfəngçilər iş bacarığı və 

ləyaqətinə görə “Kəbir” (böyük) ləqəbi almış I Şah Abbas dövründə (1587-1629) 

təsis edilmişdi. Tüfəngçilərin komandiri tüfəngçilər ağası adlanır. Onlar iranlı 

sənətkar və kəndcilərdən ibarət bir hərbi qüvvəyə komandanlıq edir  (179, s.89-

90). 

Kempferin tüfəngçilərin sayının 50000 nəfər olması haqqında məlumatından 

fərqli olaraq Şarden onların sayını 12000 nəfər göstərmişdir. Şarden qeyd edir ki, I 

Şah Abbas öz xərcinə iki alay ordu təşkil edir. Bu polkılardan biri 12000 nəfərlik 

piyada əsgərdən ibarət idi. Bunlar tüfəngçilər alayı adlanırdı. Çünki şah, onları adi 

silahlar, yəni ox, kaman ilə deyil, tüfənglə təchiz etmişdir. Bu, İranda ilk təşkil 

olunan piyada ordu idi. Ondan qabaq İranda və digər şərq ölkələrində bütün 

döyüşcülər süvari halda, at üstündə döyüşürdülər9 (195, c.III, s.1191). 

Tüfəngçiağası dövlətin dörd sütunlarından biridir və minbaşıların, 

yüzbaşıların, carçıların, tüfəngçilərin, qarovulçuların və baltadaşıyanların 

başcısıdır. Onlar üçün məvacib, tiyul, illik müavinət, mükafat və baratlar üzrə 

mükafat təyin etmək yüksək dərəcəli tüfəngçiağasının icazəsi ilə və Ali Divanın 

vəzirinin frəmanından sonra həyata keçirilir. Onlara aid olan fərmanların və 

qərarların mətnləri tugra və tüfəngçiagasının möhürü ilə təsdiqlənir (64, s.48). 

Şarden yazır ki, Şah Abbas bu dəstəni yaxından izləyirdi. Onlar şəhərə daxil 

olacaq 6 min nəfərlik süvari qoşun ilə Təbrizə hücum edir. 

Onun sərkərdələrindən iki nəfəri digər tərəfdən şəhərə hücum edir. Osmanlı 

türkləri əlbir olub, öz canlarını qorumaq şərtilə təslim oldular. Tarixdə yazılıbdır 

ki, bu padşahın fərmanı ilə ozünün komandanlığı altında böyük bir hərbi qüvvə ilk 

dəfə tüfəng ilə təchiz olunmuşdu. Ordunun tüfəng ilə təchiz olunmasının müsbət 

nəticələrini nəzərə alaraq qoşunun bir hissəsinin həmişə odlu silah ilə təchiz 
                                                             
9 Əslində hələ XV əsrin əvvəllərində Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusifin təşəbbüsü ilə piyada ordu yaradılmışdı. 
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ohınması haqqında fərman vermişdi. Şarden yazır: “O vaxta qədər iranlılar 

(qızılbaşlar-N.S.) döyüş meydanlarında tüfəngdən istifadə etməmişdir” (196, c.II, 

s.420). 

Şardenin I Şah Abbasa qədər qızılbaşların odlu silahlardan istifadə etməmişlər 

fikrini digər mənbələr təkzib edir. Xacə Zeynalabdin Əli Əbdi bəy Şirazi I Şah 

Təhmasibin hakimiyyətinin ilk illərində Seybanilərlə baş vermiş Damqan 

döyüşündə (1528-ci il) qızılbaş ordusundakı tüfəngçilərin igidlik göstərdiyini qeyd 

etmişdir (40, s.58). Həsən bəy Rumlunun 1552-ci ildə qızılbaşların top və 

tüfəngdən istifadə etmələri ilə əlaqədar məlumatına münasibət bildirən V.Minorski 

həmin dövrdə Səfəvilər dövlətində artilleriyadan geniş istifadə olunmadığını yazır.  

Topçubaşı.Topçubaşı hərbi rütbə baxımından sonrakı yeri tutur. Topçubaşı, 

bəhriyyə qüvvələrinə də komandirlik edir. Belə ki, dəniz donanması döyüşəndə 

orada komandanlıq edir və eyni zamanda “əmir ül-bəhr” (“dəniz əmiri”) adlanır. 

Lakn İran xüsusi hərbi dəniz qüvvəsinə malik deyildir. Yalnız fars körfəzi və 

Xəzər dənizində bir necə müsəlləh gəmi gəl-get edir (179, s.90). 

Mənbələr I Şah İsmayılın və I Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə də 

toptökmə sənətkarlığının mövcud olması haqqında məlumat vermişdir. (185, s.223; 

175, s.36; 197, c.II, s.28). I Şah Abbas, Şah Səfi və II Şah Abbasın zamanında isə 

toptökmə sənətinə xüsusi diqqət göstərilmişdir. (210, s.247, 303-304; 71, s.122). 

Şardenin məlumatına görə əvvəllər topçuların sayı 12000 nəfər olmuş, 1655-

ci ildə II Şah Abbas topçu korpusunu ləğv etmişdir. O, qeyd edir ki, II Şah Abbasın 

hakimiyyəti dövründə mən özüm müşahidə etdim ki, bir alay topçuya ehtiyac 

olduğu halda, həmcinin I Şah Abbas dövründə təşkil edilmiş həmin topçuların sayı 

12000 nəfərdən ibarət olduğu halda, II Şah Abbas dövründə topçular alayını ləğv 

etdilər. Bu dəstə topçubaşının rəhbərliyi altında idarə olunurdu. Osmanlılar 

Bağdadı İrandan aldıqdan sonra, topçubaşıların sayı həmişə azalırdı. Həmin 

topçuların komandiri Hüseynqulu xan dilavər, məşhur qədim əyan ailəsindən idi. 

O, 1655-ci ildə ölür. Atasının yerini tutmaq üçün övladı olmadığına görə həmin 

vəzifəni digərinə vermədilər. Bu alayı ləğv etdilər (195, c.III, 1197). 
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Topşubaşı minbaşıların, yüzbaşıların, topçuların və topxana carşılarının 

başçısıdır. Yalnız o, öz tabeliyində olanlara tiyul, məvacib, illik vəsait, barat və 

mükafatları, onun razılığını yüksək Divanın vəzirinin imzasından sonra alırdı (64, 

s.53). 

1683-1684-cü illərdə Səfəvi məmləkətində olmuş E.Kempfer qeyd etmişdir 

ki, topçuluq peşəsi o qədər də əhəmiyyəli deyildir və topçubaşının nüfuzu 

qorçubaşı, tüfəngçibaşı və qullarağasından xeyli aşağıdır (179, s.90). 

Kempfer yazır ki, topxanaya xas olan sursat Təbərək qalası cəbbəxanasında 

saxlanılır. Bir yerdən digər yerə aparıla biləcək mütəhərrik top yoxdur. 1622-ci ildə 

İran və İngilislərin birgə səyi nəticəsində portuqaliyalılar Hormuz şəhərindən 

qovularkən əldə edilmiş bir necə top sarayların bəzəyinə çevrilmişdir. Bu topların 

bir necəsindən bəzi qalaların müdafiəsində istifadə edilir. Ümumiyyətlə, bu 

toplardan 10-u Bəndər Abbas qalaları yaxınlıqlarında, həmin sayda top Hormuz 

qalasında mövcuddur. 1637-ci ildə Holşteyn hökmdarı III Fridrix tərəfindən 

göndərilmiş toplar isə Qəzvin səltənət bağlarının giriş hissəsini bəzəyir (179, 

s.390) . 

Şarden qeyd edir ki, hal-hazırda ordu iki dəstəyə - Şah və dövlət qoşununa 

bölünür. Ordu zabitlərinin ləqəb və ad verilməsi onların komandirlik etdiyi 

ordunun sayından asılı idi. Məsələn, min nəfərə komandirlik edən polkovniki 

minbaşı adlandırırlar. Yüz nəfərə komandirlik edən kapitanı yüzbaşı, on nəfəri 

idarə edən yefreytora onbaşı deyilirdi (195, c.II, s.1197). 

Difai qüvvələri. Şarden Səfəvi dövlətində ordunun nizam-intizam qaydalarını 

Fransa ordusundakı qaydalarla müqayisə edərək yazır ki, hərbi məşq, marş, hərbi 

intizam, geyimlərin bir olması və sair bizim ölkə ilə müqayisədə xeyli fərqlidir. 

Hərbi komandirlərin müxtəlif ordu vahidlərinin hərəkəti, topların işə salınması, işıq 

salmalar, mühasirə vəsaiti və sair barədə işlənən hərbi istilahlara rast gəlmədim. 

İranlıların silahları nizə, tüfəng, kaman, dəyirmi qılınclardan ibarətdir. Müharibə 

meydanlarında top və zənburəkdən istifadə edilmir. Hər bir ordu vahidində 

əsgərlərin vahid geyim forması yoxdur. Hər kim istədiyi paltarı 

geyinir...Qoşunkeşlikdə, düşərgə salmaqda heç bir qayda yoxdur. Hər kəs istədiyi 
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kimi düşərgə salır, çadır qurur, çadır qurma işlərində elə şuluqluqlar əmələ gəlibdir 

ki, güman edirəm az bir miqdarda düşmən gecə vaxtı həmin çadırlarda yatmış 

bütün ordunu məhv edib, aradan apara bilər. Bununla yanaşı iranlılar, düşmənin 

onlara yaxınlaşdığını bilirlər, çünki yüksək yerlərdə gözətcilər qoymuşlar ki, 

düşmənin hərəkəti və yaxınlaşmasını müxtəlif əlamətlərlə bildirirlər. Əsgərlər 

özləri öz yemək və geyimlərini hazırlamağa borcludurlar. Hətta xeyli məsafə yol 

keçib, çətinlik və maneələri arxada qoyduqdan sonra, yenə də əsgərlərə çörək 

verilmir. Lakin həmişə alverçilər ordunun arxasınca hərəkət edib, öz dükanlarında 

ət, çörək, meyvə əsgərlərə satırlar. Nəqd pulu olana mal satılır, etibarı olana borc 

mal verilir. Lakin nəqd pulu və etibarı olmayanlar gecə oğurluq edib, yol kəsmək 

və talançılıqla məşğul olmağa məcbur olurlar (179, s.92-93). 

Şarden XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində I Şah Abbas (1587-1629), II Şah 

Abbas (1642-1666) və Şah Süleymanın (1666-1694) hökmranlığı dövründə 

ordunun vəziyyətini müqayisəli şəkildə təhlil edərək qeyd edir ki, İran ordusu 

(Səfəvi ordusu – N,S,) I Şah Abbasın hakimiyyətinin sonunadək çox yaxşı idarə 

olunurdular, tədqiqatçılar belə bir fıkirdədirlər ki, I Şah Abbas vəfat edərkən onun 

120000 nəfərlik ordusu var idi. Mən bu sözün düzgün olmasını bəzi yüksək 

mənsəb sahiblərindən dəfələrlə eşitmişəm. О zamanlar sayı 10000 nəfərə çatan 

saray və şah binasının gözətçilərindən ibarət şahın üç növ ordusunda 50000 və 

əyalətlərdə isə ordunun sayı 70000 nəfər idi. I Şah Abbasın canişinlərinin 

hakimiyyəti dövründə İran ordusu çox azaldı və II Şah Abbasın hakimiyyəti 

dövründə ondan da azaldı (195, c.III, s.1197). 

Şarden, 1666-cı ildə II şah Abbasın hərbi keçid mərasimi barədə verdiyi 

fərmandan danışaraq yazır ki, «hərbi keçid mərasimi başa çatdıqdan sonra başa 

düşdü ki, ordu komandirləri qoşunun sayını olduğundan daha çox göstərmək üçün 

hər bir əsgəri at və hərbi sursatı ilə 10-12 dəfə şahın qabağından keşirmişlər. Şah, 

ordudakı çalpaşıqlıq, sahmansızlıq, yorğunluğu gördükdə ordudakı nöqsanları 

aradan aparmaq qərarına gəldi. Lakin əgər ömrü tez sona çatmasaydı, ehtimal ki, 

bu işdə müvəffəq olardı (195, c.II, s.1197). 
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Sonrakı illərdə şah Süleymanın hakimiyyətə keçməsinin başlanğıcında 

qiyamlar və cövlanetmələr baş verdi. Saray adamları belə bir qərara gəldilər ki, 

pərişan hala düşmüş ordunu yenidən qüvvətləndirsinlər. Lakin qiyam alovu tezliklə 

zəiflədi, ordunun qüvvətləndirmək fikrindən yayınıldı (195, c.II, s.1198). 

Döyüş taktikası. Kempfer qeyd edir ki, iranlılarda döyüş günü düşmən üzərinə 

hücum etmək qaydası yoxdur, ya da düşmən qüvvəsi ilə bərabər və ya onlardan 

sayca az olduqda müharibəyə başlamırlar. Onlar müharibə üçün aşağıda qeyd 

edilən taktikanı seçmişlər: kəndləri viran edir, körpüləri qırır, bütün tarlaları məhv 

edir, bütün bu xarabalıqları düşmənə təhvil verirlər və bu yol ilə düşmən yemək 

sarıdan çətinlik çəkir və öz-özlüyündə xeyli cətinliklərlə üzbəüz olduqları üçün 

oradan gedirlər. Eynilə bizim ölkədə olduğu kimi, yanğını, onun ətrafında olan 

yerləri məhv etməklə odu, alovu söndürürlər (179, s.94).  

Iran əsgərlərinin döyüş taktikası bundan ibarətdir: təcili surətdə, sürətlə düşmən 

qüvvəsi ətrafında dolanır, fırlanırlar. Qəfildən dəstə-dəstə düşmən üzərinə hücuma 

keçirlər. Onların bütün ərzaq mallarını talayıb qarət edirlər. Suyu onların üzünə 

bağlayırlar. Onları işdən salıb, yorduqdan sonra üzərlərinə hücum edirlər. Lakin 

düşmən onların üzərinə basqın etdikdə, qaçırlar. Az müddətdən sonra yenidən 

qayıdıb düşmən üzərinə hücuma kecirlər. Bu bir həqiqətdir ki, parfiyalılar da bu 

cür döyüşürdülər. Yəni onlar qaçdıqları halda vuruşurdular. Belə ki, qaçarkən çiyni 

üzərindən düşmənə ox atırdılar. İran (Səfəvi – N.S.) ordusu Osmanlı və  tatarlarla 

(özbəkləri nəzərdə tutur)bu üsul ilə döyüşürlər (195, c.III, s.1199). 

İranlılar (Səfəvi ordusu-N.S.) darısqal yollarda, dağlarda pusquda durur, hər 

şeydən, hər yerdən xəbəri olmadan düşmən həmin yerlərdən keçərkən onların 

üzərinə hücum edirlər, ya da onlar dağ zirvələrindən və mağaralardan düşmənin 

hərəkətini nəzarət altına alırlar, düşmən gözləmədiyi halda onun üzərinə qəflətən 

hücum edirlər. Bir sözlə onlar baxta və ya öz dilavərliklərinə arxalanaraq özlərini 

dənizə vurmurlar, yalnız o vaxt hücuma keçirlər ki, qələbə çalmalarına qəti əmin 

olurlar. Bu taktikadan istifadə edərək I Şah Abbas dövründə bir nəfər belə tələfat 
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vermədən türklərin 10 qüvvətli və böyük diviziyası üzərinə hücum edib, qələbə 

çaldılar (179, s.94). 

İranlılar (Səfəvi-N.S.) Araz çayı körpüsü, onun yaxın şəhəri Çulfa, həmçinin 

yaxın kəndləri dağıdıb viran etdilər və 40 min nəfərdən artıq ermənini var-

dövlətləri ilə birlikdə İsfahana, yəni ölkənin ortasına apardılar. Belə ki, düşmən 

yalnız xaraba bir səhra ilə üzləşdi. Aclıqdan və susuzluqdan ölüm ayağında olan 

türklər nəhayət qaçmağa və geri cəkilməyə məcbur oldular (179, s.95). 

Şarden İran (Səfəvi-N.S.) ordusunun səngər qazıb, möhkəm yerdə düşərgə 

salmağı bilmədiklərini qeyd edir (195, c.III, s.1199). Halbuki hələ Səfəvilər 

dövründə düşmən üzərinə dairəvi hücum edərkən, yəni ön, sağ və sol cinah 

düşmən üzərinə hücum edərkən ön cəbhə sanki məğlub olub geri qayıdır, düşmən 

onların ardınca gedir, səngərlərdə gizlənmiş sağ və sol cinahda ordu düşməni 

dövrələyib, arxadan isə geri çəkilən ön cəbhə döyüşcüləri dayanıb vuruşur. Bir 

sözlə, düşmən sag, sol və arxada olan ordunun mühasirəsinə düşüb məglubiyyətə 

uğrayırdı. 

   Şarden yazır: “Düşməni mühasirəyə almaq üçün onları xəndəyə tərəf 

qovurlar. Lağım qazmaqla düşmən üzərində qələbə çalırlar. Mən belə bir 

fıkirdəyəm ki, lağım və yeraltı yollar qazmaqda iranlılardan (o cümlədən 

azərbaycanlılardan –N.S.) daha  məharətlisi yoxdur. I Şah Abbasın vəfatından 

sonra Osmanlılar İrəvanı  ələ keçirmişdilər. Orada çoxlu möhkəm qüllə (bürc-N.S.) 

tikdirmişdilər. İranlılar qısa müddətdə lağım qazmaqla şəhəri geri aldılar” (195, 

c.III, s.1199). 

Şardenin qeydlərində müharibə dövründə ordu bazarlarının fəaliyyət 

göstərməsi ilə əlaqədar maraqlı məlumatlar var. Əsgərlərin ərzaqla təmin edilməsi 

üçün ordunun yerləşdiyi əraziyə yaxın yerlərdə ərzaq məhsulları satmaq üçün 

bazarlar təşkil olunurdu. Səyyah qeyd edirdi ki, döyüşə aparılan əsgərlərin ərzaq və 

digər ləvazimat pulunu əsgərlər özləri ödəməlidirlər. Dövlət onlara yalnız döyüş 

vəsaiti, о cümlədən silah, barıt, tüfəng, alışqan, qaytan verirdi. Qoşun tərəfindən 

heç kəs əsgərlərin ehtiyacı olan şeyləri onlara satmır. Lakin qoşunda hər şey tapılır. 
                                                             
10 Osmanlı türk ordusu nəzərdə tutulur. 
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Çünki, xeyli səyyar satıcılar könüllü surətdə ordu ilə birgə hərəkət edir. Bu satıcı 

və sənətkar dəstə hər gün əsgərlərin ehtiyacı olan malları orduya çatdırıb hərbçilərə 

satırlar (195, c.III, s.1200). 

I Şah Təhmasibin və I Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusu 

Osmanlı qoşunu ilə qarşılaşıb həlledici döyüşə girməkdən ehtiyat edirdilər. Hər iki 

şahın vaxtında osmanlılarla müharibə zamanı “yandırılmış torpaq” taktikasından 

geniş istifadə olunurdu. 

Səfəvilər düşmən qoşunlarının hücumlarına məruz qaldıqda, müqavimət 

göstərə bilmədikdə, düşmən hücumlarının yolu üzərində yerləşən insan yaşayan 

məkanları boşaltdırırlar. Əhalini məcbur edirlər ki, bütün ev əşyaları və ərzaq 

mallarını götürüb torpaq altında gizlətsinlər. Sonra həmin abadlıqları elə viran edib 

dağıdırlar ki, düşmən həmin yerə çatdıqda orada bir saman çöpü də tapa bilmir. 

İran kəndliləri öz ev əşyaları və xörəklərini çalalarda, çuxurlarda gizlətməkdə о 

qədər məharətlidirlər ki, tanış olmayan adam heç vaxt onları tapa bilməz. İranın 

havası quru olduğu üçün yemək şeyləri bir il də orada qalsa xarab olmaz. Onlar öz 

taxıllarını da о cür qoruyub saxlayırlar (195, c.III, s.1200). 

Onlar abadlıqları tez, sürətlə dağıdıb, viran edirlər. Düşmənin əlini hər şeydən 

üzmək üçün hər şeyi yandırırlar, ağacları kökündən çıxarırlar, çayların, arxların 

axarını dəyişirlər. Ordu bu işləri 8 gündən az bir müddətdə həyata keçirdikdən 

sonra, kiçik dəstələrə bölünüb, əlverişli yerlərdə çadır qurub, pusquda otururlar ki, 

gecələr hər tərəfdən hücum etsinlər. Bütün bu maniələrə, çətinliklərə baxmayaraq 

düşmən hücum edib, irəliləməsini davam etdirmiş olsa, qoşun dəstələri ölkənin 

dərinliklərinə geri çəkilib, şəhərləri və kəndləri boşaldıb, viran edirlər (195, c.III, 

s.1200). 

İran ordusu (Səfəvi ordusu — qızılbaşlar-N.S.) bu kimi hərbi taktika ilə 

osmanlıların ən qüvvətli ordusunun hücumlarını sönük vəziyyətə salıb. Onları işğal 

etdikləri şəhər və kəndləri boşaltmağa və geri təhvil verməyə məcbur etdilər, 

osmanlılar geri çəkildikdən sonra kəndlilər öz kəndlərinə sakin olduqları yerlərə 

qayıtdılar (195, c.III, s. 1200). 
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Şarden yazır: «Iranlılar özlərinin döyüş siyasətini belə izah edirlər ki, 

düşmən ya xeyli çox və ya az ordu ilə hücum edir. Xeyli ordu ilə hücum etmiş 

olsa, düşmənin təchiz, quvvəsi о qədər çox güclü olmur, xeyli müddət atları üçün 

yemək və ordunun yeməyi üçün uzaq yola ərzaq göndərmək tavanı olmur. Əgər 

düşmən qüvvəsinin ordusu az olmuş olsa, onları məğlub etmək çətin deyildir. 

İranlılar tüfəng ilə, güllə atmaqda, kamandan ox atmaqda çevikdirlər. Ona 

görə ki, tüfəngdən açılan atəş hədəfı düzgün vurmaq üçün onun son altlığında 2,5 

pa uzunluğunda caynaqa oxşar şumşud ağacından bir şey düzəldiblər. Hədəf 

alarkən bu caynağı axıra qədər irəli çəkmək olar. Yerə tərəf güllə atanda tüfəng 20 

barmaq ölçüsündə kəndir yer səthindən yuxarıda qalır. Sonra oradan atəş açırlar 

(195, c.III, s.1202). 

İranlıların   (Səfəvilərin   —N.S.) bayrağı   biz   fransız komandirlərinin 

bayrağı kimi qiymətli parçalardan kəsilmiş müxtəlif rənglərdə, ucu bizdir. Piyada 

və süvari hərbçilərin bayrağı eynidir. İmanlılara və dinə sədaqət və imanlarını 

göstərmək üçün Qurandan bəzi cümlələri, həzrəti Əlinin zülfiqarı, ya din yolunda 

şəhidlərin şəkli bayraq üzərində təsvir edilmişdir, ya da bayrağın üzərində 

kürəyində günəş şəkli olan şir təsviri çəkilmişdir. İranın mühüm hərbi 

vəzifələrindən biri böyük bayrağı saxlamaq vəzifəsidir. Ələmdarların vəzifəsinə 

«ələmdarbaşı» deyilir. İndiki  padşaha  qədər İran  ordusunun yalnız  bir baş 

komandiri var idi. Ona, adətən Midiya (Azərbaycan-N.S.) xanı, ya hakimi bu 

vəzifəni yerinə yetirirdilər. Lakin indi İranda sülh, əmniyyət bərqərar olduğu üçün 

bu vəzifə artıq silinib, aradan gedibdir. 

Gələcəkdə müharibə baş verərsə, müharibə sona çatana qədər ordunun baş 

komandanı vəzifəsini sərkərdələrdən birinə verirlər. Lakin həmin şəxs nə qədər ki, 

öz alayında hərbi xidmətdədir, özünün mənsəb və vəzifəsinə məsuldur (195, 

c.III, s.l202-1203). 

Orduya maaş verilməsi qaydası. Enqelbert Kempferin fikrincə Səfəvi 

dövlətində ordunun sayı 90 min nəfərdir (179, s.91). V.Mimorski isə dövrün bir 

sıra mənbələrinə əsaslanaraq Səfəvi ordusunun sayının 120 mindən 150 minə qədər 

olduğunu qeyd edir (186, s.49-71). Kempferə görə sülh vaxtında bütün hərbi 
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qüvvələr silahlı halda ölkənin müxtəlif bölgələrinə paylaşdırılıb göndərilir. Çünki, 

onların belə saxlanılması daha asandır. Yenə də onların adları maaş siyahısına 

daxildir. Müxtəlif bölgələrdə yerli hakimlər onlara komandanlıq edir. Əsgərlər 

hakimlərin fərmanlarına tabe olmalıdırlar (179, s.91). Şarden qeyd edir ki, xeyli 

əsrlərdən qabaq I Şah Abbasın hakimiyyəti dövrünə qədər qayda belə idi ki, heç bir 

padşah öz xərci, vəsaiti hesabına ordu saxlamırdı. İran qoşunu bütünlükdə kişi 

sipahilərdən ibarət idi ki, hər bir əyalət hakimi, hökmran olduğu əyalətin sahəsi və 

gəlirinə görə ordu saxlayırdı. O, kələntərin verdiyi məlumata əsaslanaraq həmin 

vaxt şahdan maaş alan əsgərlərin sayının 80000 nəfər olduğunu, zəruri ehtiyac 

yarandıqda onların sayının 1000 nəfər artdığını göstərir (195, c.III, s.1202). 

Şardenin I Şah Abbasa qədər hec bir padşah vəsaiti hesabına ordu saxlamırdı 

fikri həqiqətə uyğun deyil. Çünki, hökmdarlar qorçilərdən ibarət ordu hissəsini, 

yəni şahın şəxsi qvardiyasını saxlamaq üçün öz gəlirindən pul ödəyirdilər. Tiyul 

torpaqlarına sahiblik müqabilində bəylərbəylər və hakimlər ordu hissələri 

saxlamalı idilər. 

Şarden əsgərlərə maaş verilmə qaydasına da aydınlıq gətirərək yazır ki, İran 

qoşununda yaxşı bir cəhət budur kı, əsgər öz maaşlarını tabe olduqları 

komandirlərdən deyil, bütün qoşun əhli, qoşun başçılarından, mənsəb sahiblərindən 

tutmuş yuxarı, aşağı çin sahibləri, atlı və piyada əsgər və hərbi rutbəsi olanların 

hamısı mühasibat divanının onlara verdiyi barat (həvalə) vasitəsilə alırlar. Mənsəb 

sahiblərinin heç biri maaş məsələsinə müdaxilə etmir. İran zabitlərinin maaşı 

çoxdur. Məsələn, yüksək rütbəli tüfəngçilər və qulların zabitləri, həm də yeni 

hərbçi atlı dəstələrinin yüksək rütbəli zabitləridirlər, min tümən və ya 15 min eku 

maaş alırlar. Lakin bu məbləğ elə bir mahalda ödənilir ki, orada onu almaq çətin 

olur, bəzən onun qiyməti 4 dəfə yuxarı qalxır (195, c.III, s.1202). 

Kempfer qeydlərində göstərir ki, hər üc ordu hissəsində əsgərlərin maaşı 

eyni deyildir. Bir atlı qorçu ildə minimum 9 tümən, gah da 10 tümən və ya daha 

çox maaş alır (bir tümən 17 talerə bərabərdir). Bir onbaşının maaşı 15 tümən, 

yüzbaşının 30 tümən, minbaşının 70 tümən, komandirin 150 tüməndir. Atlı 

qulamlar bundan bir miqdar az maaş alırlar, piyada əsgərlərin maaşı qulamlardan 
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da azdır (179, s.92). Fransız səyyahı Tavernyenin qorcu komandanlarına verilən 

maaşın miqdarı haqqında məlumatı Kempferin qeydləri ilə uyğun gəlir. O yazır ki, 

qorçubaşına verilən illik maaş 150 tümən, minbaşının məvacibi 70 tümən təşkil 

edir, yüzbaşı 30 tümən, onbaşı 15 tümən, sıravi qorçular isə 9-15 tümən məvacib 

alırlar (187, s.582). 

Kempfer yazır ki, bütün dövlət məmurlarının maaşları nəqd verilmir. 

Ölkənin baş maliyyə-mühasibat idarəsi tərəfindən həvalələr ilə ödənilir. Bu 

həvalələr kiçk kağız parçalarından ibarətdir ki, onu alan şəxsin haqqı vardır ki, 

həmin kağız üzərində dəqiq yazılmış bölgədən öz maaşını alsın. Lakin bu bölgələr 

o qədər bir-biri ilə uzaq məsafədə yerləşir ki, əsgərlərin aldıqları maaş həmən 

bölgələrə getmək üçün xərc etdiyi puldan az olur. Bu ağılsız qaydaya əsasən adi bir 

əsəgər məcburdur ki, öz həvaləsini zərərlə nəqd etsin və nəhayət məcbur olur ki, 10 

tümən həvalə müqabilində 6 tümən və ya əgər həvalə verib, pulunu almaq yeri 

daha uzaq olmuş olsa, hətta 10 tümən həvalə müqabilində 5 tümən almağa razı 

olur. Nəticədə elə adamlar vardır ki, ancaq əsgərlərin həvaləsini alıb, nəqd pul 

verməklə məşğuldurlar və təbiətən onlar bilirlər ki, az məxaric ilə neçə həvalə 

yerinə gedib, onların pullarını alsınlar (179, s.91-92). 

Bır adam könüllü surətdə qoşunda xidmət etməyə hazır olduqda özünü 

ordu komandirinə təqdim edir. Komandir onu məsul şəxs olmayan bir yerə 

göndərir. Belə yer olmadıqda şah ona bir yer ayırır, ömrünün sonunadək 

məvacibini alır. Olümündən sonra məvacibi, onun yerinə canişin olan oğluna 

verilir. Əsgər öldükdə, onun vərəsələrindən biri onun yerini tutur, mərhumun 

ölməmişdən öncə aldığı məvacibi həmin canişinə verirlər. Bundan əlavə şah bəzən 

yeni şəxsləri hərbi xidmətə götürmək üçün yeni məvacib təyin edir... (195, c.III, 

s.1198). 

Müdafiə qüvvəsindən başqa 2000 piyada mühafizə qüvvəsi əsgər də 

vardır və xeyli yaxşı silahlanmışlar. Bunların maaşları şahın şəxsi kisəsindən 

ödənilir, onlar nə üc hərbi dəstə komandirlərinə, nə də valilərə deyil, yalnız 

eşikagası başının əmrlərinə tabedirlər (179, s.91). 
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Şarden yazır: “1673-cü ildə ikinci dəfə İrana (Səfəvi-N.S.) gələrkən sarayın 

nümayəndələri olan kəlantərlər vasitəsilə böyük rəsmi hərbi keçid gördüm. Bütün 

ölkədə hərbiçilərin rəsmi keçidi təşkil olunmuşdur. Mənimlə dost olan 

kəlantərlərdən biri mənə dedi: “Biz zahirən hərbi rəsmi keçid mərasimi keçirmək 

üçün gözəl geyinmişik. Lakin müharibə üçün yox. Məqsədi bu idi ki, onlar əsgərlik 

üçün hazırlıq və cəsarətli deyildirlər” (195, c.III, s.1203). 

Şarden burada qızılbaşlar haqqında İtaliya səyyahı Pietro Delld Vallenin 

əksini deyir. Əslində yalnız qızılbaş kişilərin deyil, hətta azərbaycanlı qadınların 

döyüşləri barədə, vətən uğrunda özlərini necə fəda etmələri haqqında istər farsdilli, 

istərdsə də Avropa səyyahlarının səyyahnamələrində kifayət qədər məlumatlar 

vardır. XVIII əsrin ikinci yarısında Səfəvi ordusunun zəifləməsi, intizamın aşağı 

səviyyədə olması mərkəzi hakimiyyətdə yaranmış vəziyyətlə bağlı idi. Şah 

Süleymanın hakimiyyəti dövründə məmurların və yerlərdə hakimlərin 

özbaşınalıqları və onlara qarşı ciddi tədbirlər görülməməsi orduya da öz mənfi 

təsirini göstərmişdir. Səfəvi dövlətində yaranmış bu vəziyyət Şardenin qeydlərində 

də əks olunur. O yazır: kəlantər mənə dedi ki, Iran ordusunun geri qalmasının saray 

adamlarının xurafata, astrologiya elminə   dərindən   inanmasıdır.   Astronomlar   

azcürətlı,   qorxaq adamlardırlar. Onlar bilmirlər ki, döyüşdə düzgün, dəqiq nəqşə, 

layihə lazımi hərbi təchizat lazımdır. Uğurlu, ya uğursuz saat, qələbə və ya məğlub 

olmaqda heç birinin təsiri yoxdur. Əgər hərbi təchizat yoxdursa, uğurlu saatın heç 

bir təsiri olmayacaqdır. Bundan əlavə astronomlar yalnız özlərinin rahatlığı və 

çoxlu var-dövlət toplamaq fıkrindədirlər. Buna görə də bacardıqları qədər dövlət və 

əhalini düşmənlərin hücumu müqabilində cəngavərlikdən çəkindirirlər. 

Münəccimlərin qabaqgörənliyi həmişə bundan ibarətdir ki, döyüşmək və xəncərə 

əl atmağın xeyli zərəri vardır. Çünki qorxurlar ki, müharibə vaxtı şaha 

xoşagəlməyən hadisə üz versin, onlar ömürlərinin sonunadək həyatın ləzzətindən, 

var-dövlətdən məhrum olmuş olsunlar (195, c.III, s.1204). 

1677-ci ildə Şarden Səfəvi dövlətini tərk edərkən ordunun vəziyyətinin çox 

pis olmasını dövlət məmurlarının özbaşınalığı ilə əlqələndirirdi. Bu pərışanlıq və 

qarışıqliq ona görə idi ki, komandirlər özlərinin rahat yaşamasını istəyirdilər, bir 
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tərəfdən hər bir piyada əsgərin maaşı 250 frank11, hər bır hərbçı atlının isə 400 

frank idi. Digər tərəfdən qoşunun mali işlərinə baxan məmurlarının kələk, 

aldatmaq və düzgün olmayan hərəkətlər törətdikləri üçün ordunun dörddə biri 

tənəzzül etmişdir. Digər tərəfdən, yaşayış xərci artmaqdadır. Buna görə də yüksək 

ruhiyyə, möhkəm iradəyə malik zabitlər, əsgərlər son illərdə orduda xidmət etməyi 

buraxıb, başqa əmək sahələrində işləməyə başlamışlar (195, c. III, s.1204). 

Kempfer bunun bir səbəbini də əsgərlərə maaşın verilməməsində görürdü: 

“Çünki onların maaşı hakimlərin öhdəsindədir. Onların tamahkarlığı üzündən 

əsgərlərin əksəriyyətinin yalnız adları kağız üzərindədir. Şah çalışır ki, yerlərə 

müfəttişlər göndərməklə bu işin qarşısını alsınlar. Lakin nəticə ala bilmir. Çünki 

müfəttişlər rüşvət alır və ya lazımi bacarıqda deyillər” (179, s.91). 

Şarden qeyd edir ki, saray və saray adamları ordunu düşmənə qarşı döyüşmək 

üçün tərbiyə edib, hazırlamağı unutmuşlar. Hamısı günlərinı xoş keçimək və eyş-

işrətlə məşğul olmağa bel bağlamışlar. Əhalinin ordudan üz çevirməsindən və ona 

meyl göstərməsindən sevinirlər və bu fikirdədirlər ki, ordunun tərbiyə edilib 

saxlanılmasına xərc çəkmək hədərdir, ziyandır. Onlar başa düşə bilmirlər ki, 

ordusu olmayan, ordusu hərbi təlimlər keçməmiş bir ölkə nə kimi çətinliklərlə, 

müsibətlərlə üzbəüz ola bilərlər. Bir sarayda ki, daim mey içmək, şəhvət 

düşgünlüyü, kef çəkməklə məşğuldurlar, saraya yaltaqlıq etməyən, özbaşnalıqlara 

dözməyən sərkərdələr və sair əyanları təhqir edib, onlara sataşırlar. Buna görə də 

ləyaqətli, bacarıqlı şəxslər belə bir fəsad, yaramaz işlərlə məşğul olan saraydan 

uzaqlaşırlar. Heç vaxt ağıllı, ayıq adamlar onların yerinə oturmurlar (195, c.III, 

s.1203). 

Şarden Səfəvi dövlətində hərbi donanma haqqında qeydlərində göstərir ki, 

onların dəniz səfərləri yalnız Xəzər dənizində olur ki, bu, müharibəsız, döyüşsuz 

və rəqibsiz bır dənızdır. Heç bır dıgər millətin bu dənizdə nüfuzu yoxdur. Fars 

körfəzində isə nə gəmisi var, nə də gəmiçisi. Nə də dənız donanma qüvvəsi 

yaratmaq fıkrindədir. Bu dənız gəl-gedindən ticarət gəmiləri avropalılara və ya 

ərəblərə məxsusdur, ya da hindilərinkidir (195, c.III, s.1205). 
                                                             
11 Bir tümən 45 franka bərabər idi. 



90 
 

Şarden Səfəvilərin gəmilərinin olmamasını onların dəniz yolları vasitəsi ilə 

ticarət etməyə maraqlarının olmaması ilə əlaqələndirir. O, həmcinin burada 

havaların isti kecməsini və limanlarda buxtaların olmamasını da hərbi dəniz 

donanmasına malik olmama amili kimi verir. Səyyah bu məmləkətdən Hindistana 

dəniz yolundan quru yolunun yaxın olmasını da gəmiciliyin zəif inkişaf etməsinin 

səbəbi kmi göstərir (195, c.III, s.1205). Səyyah həmcinin Xəzər dənizində 

yerləşmiş gəmilərin möhkəm taxta və dəmirdən hazırlandığını bildirərək bunun 

dənizin güclü dalğalı, fırtınalı olmasında görür (195, c.III. s.1206). 

Beləliklə, səyyahların qeydlərinin təhlili göstərir ki, I Şah Abbasın həyata 

keçirdiyi hərbi islahatlar nəticəsində XVII yüsillikdə Səfəvi dövlətində orduda 

qorcu, qulam, tüfəngçi və topçu hərbi növləri mövcud olmuş, odlu silahla 

silahlanmış hərbi hissələrə xüsusi diqqət yetirilmişdir. XVI yüzillikdəkindən fərqli 

olaraq ordunun əsas hissəsi mərkəzi hakimiyyətin nəzarətində olmaqla 

maliyyələşmiş, ərzaq və hərbi sursatla təmin edilmişdir. Ordu sıralarına digər 

xalqlardan və qulamlardan cəlb edilsə də qorçular (qızılbaşlar) aparıcı mövqelərini 

qoruyub saxlamışlar. Şah Süleymanın hakimiyyəti dövründən başlayaraq mərkəzi 

hakimiyyətin zəifləməsi, dövlət idarələrindəki məmurların və yerli hakimlərin 

özbaşınalıqları orduya da mənfi təsirini göstərmişdir. 
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II FƏSİL: AZƏRBAYCAN SƏFƏVİ DÖVLƏTİNDƏ ŞƏHƏRLƏR 

SƏYYAHLARIN ƏSƏRLƏRİNDƏ 

2.1. Şəhərlərin tarixi coğrafiyası və sosial-iqtisadi vəziyyəti 

XVII əsrdə Azərbaycan Səfəvi dövlətində kənd təsərrüfatının, sənətkarlıgın, 

ticarətin inkişafı şəhər həyatına da müsbət təsir göstərmiş, inkişaf edərək böyümüş, 

bəzi qəsəbə tipli yaşayış məntəqələri iqtisadi təkamül nəticəsində şəhərlərə 

çevrilmiş, şəhərlər inzibati-idarəetmə və iqtisadi mərkəzlərə çevrilmişdir. 

Şəhərlərin coğrafi mövqeyi, iqtisadi əhəmiyyəti və şəhər həyatı haqqında Qərbi 

Avropa səyyahlarının məlumatları Azərbaycanda orta əsr şəhərlərinin 

öyrənilməsində mühüm rol oynayır. Bu baxımdan Jan Batisit Tavernye, Jan Şarden 

və Pietro Delld Vallenin məlumatları şəhər həyatının öyrənilməsində önəmli yer 

tutur. 

Pietro 1617-ci il yanvarın 26-da Həmədan şəhərində olmuşdur, Həmədanda 

olarkən həmin şəhər haqqında məlumat vermişdir: "Həmədan nisbətən böyük 

səhərdır və diqqəti cəlbedəcək qədər əhalisi vardır. Həqiqətdə İranın əsil kecıd 

yerıdir. Lakin istər evlərin tikilişi, istərsə də əhalinin vəziyyəti və bir çox səbəblərə 

gorə kəndə oxşarlığı vardır (173, s.22). 

Pietro Della Valle Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biri olan 

Həmədanı "xeyli əhalisi olan nisbətən böyük şəhər" adlandırmışdır. О yazır: 

"Həmədan həqiqətən İranın əsil keçid yoludur. Orada çoxlu üzüm ağacları vardır. 

Evlərin hamısında meyvə ağacları əkilmiş həyətləri nəzəri cəlb edir. Orada alma, 

nar, üzüm kimi əla təzə meyvələr vardır. Şəhərin daruqəsi xanın nəzarəti altında 

işləyir. İndi xan müharibəyə gedib, qayda üzrə xanın qiyabında o, (daruqə - N.S) 

hökuməti də idarə edir. Həmədan şəhərində ərbab və yoxsul məhəllələri bir-

birindən ayrılır. Onlar birinə xoş səfər arzulasalar deyirlər: "Şah Abbas murad 
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versin". Bu sözü Pietro Delld Valle eynilə Azərbaycanca qeyd etmişdir (173, s.24-

25). 

Pietro Della Valle ilk səyyahdır ki, İsfahanda salınmıs üç yeni məhəllə 

haqqında ətraflı məlumat vermişdir. О yazır: "Isfahan şəhərinin ətrafında şahın 

göstərişilə (I Şah Abbasın 1587-1629) şəhərdən çox az fasiləsi olan üç yeni 

məhəllə salınmışdı. Onlardan birisi "Yeni Təbriz" adlanır ki, Təbriz əhalisindən 

İsfahana köçürülənlər təşkil edirdi. Lakin şahın meyli vardır ki, bundan sonra bu 

məhəllə onun adilə "Abbasabad" adlandırılsın" (173, s.35). 

Digər məhəllə Culfa adlanır. Oranın sakinləri Culfadan mühacirət 

edənlərdən ibarətdir. Şahın əmrilə bunlar müxtəlif yerlərdən İsfahana 

köçürülübdürlər ki, türklərin (Osmanlı türklərinin) sərhəddindən uzaqda olub,  əsir 

alınıb, aradan getməsinlər. Ümumiyyətlə, şah, imkan daxilində sərhədboyu 

ərazinin əhalisini mərkəzi əyalətlərə köçürtdürüb, yerlərdə onlar sakin olmaq üçün 

torpaq və ərazi verdirmişdir. Onları İsfahana köçürtmüşdür ki, İsfahan şəhəri daha 

böyük, daha varlı, daha gözəl olmuş olsun. Çünki ilk padşahdır ki, İsfahan şəhərini 

paytaxt elan etmişdir. Orada çoxlu binalar tikdirmək üçün xeyli vəsait xərcləmiş və 

bütün səyini onun əzəmətini yüksəltmək üçün sərf etmişdir (173,s.36).         

Pietro Della Valle gavurlar yaşayan məhəllədən danışaraq yazır: "Üçüncü 

məhəllədə gavurlar, yəni məzhəbdən kənar, atəşpərəstlər sakindırlər. Şah bu üc 

məhəlləni tezliklə İsfahan şəhərinə bitişdirmək və bunu həyata keçirmək üçün daha 

qüdrətli işlər görür. Elə indinin özündə binaların sayı xeyli artmışdır. Bina 

tikdirmək istəyənlərə torpaq və pul verməklə o qədər asan şərait yaradılmışdır ki, 

tezliklə, həmin məhəllələr şəhərə birləşə bilər. Pietro Della Valle qeyd edir ki, 

İsfahan və onun ətrafı Konstantinopol və Romadan böyük olacaqdır. (173, s.36). 

Zayənbərud çayının o tərəfində cənub hissəsində Abbasabad müqabilində Culfa 

məhəlləsi yerləşir. Əsil İsfahan müqabilində Gedrabad yerləşir ki, ora gebrlərin 

sakin olduqları yerdir. Xristianlardan da müxtəlif zümrələr, o cümlədən assurilər, 

gürcülər və xüsusilə sayca çox olan ermənilər İsfahanda sakindirlər. Ermənilər 

əksərən tacir və varlıdırlar. Ölkənin, xüsusilə türklərlə (Osmanlı türkləri – N.S.) 

ticarəti inhisara almışlar (173, s.49).  
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Pietro Della Valle 1618-ci il may ayının əvvəllərində Mazandaranın Əşrəf 

şəhərində Şah Abbas ilə görüşür. Fərəhabada özü ilə türk, fars, erməni, fransız 

dillərini mükəmməl bilən və azacıq da olsa rus dili ilə tanış olan tərcüməçi də 

aparmışdı (173, s. 197). 

Səyyah, Qəzvin şəhəri haqqında ətraflı məlumat verir. О yazır: "Qəzvin böyük 

şəhərdir və Azərbaycan əyalətinin böyük hissəsinin mərkəzi hesab olunur. Bu 

şəhər paytaxt idi. Belə ki, deyirlər Şah Abbasın ona görə Qəzvin şəhərindən xoşu 

gəlmirdi ki, bir nəfər münəccim ona qabaqcadan demişdir ki, o, bu şəhərdə öləcək 

və ya ağır dərd və zəhmətlərə düçar olacaqdır (173, s.291). O, qeyd edir ki, şəhərin 

hasarı yoxdur. Qəzvin şəhərinin sakinləri yol üzərində yerləşən digər şəhər əhalisi 

kimi tacir və alverçidir.   Yaşayış evlərinin xüsusilə xaricdən pis görkəmı vardır. 

Saray buradan köçdükdən sonra, onların əksəriyyəti xarabalığa çevrılmışdır. 

Xiyabanları çox darısqal, əyri-üyrü və tozludur. Günəşin şüası və evlərin divarları 

alçaq olduğu üçün oradan yol getmək zəhmətli olur. Bazar binaları da pisdır. Lakin 

mağazaları yeməli, geyməli və s. mallarla doludur. Üst-üstə bu dünyada 

bu qədər şöhrət tapmış Qəzvinin əzəməti mən fıkirləşdiyimdən daha aşağı idi. 

Lakin İsfahan, mən fıkirləşdiyimdən daha gözəl idi. Həqıqətən demək gərəkdir ki, 

Şah Abbas səliqəli kişidir. Qəzvində mənim diqqətimi cəlb edən şey şah darvazası 

idi, о böyük bir meydanda yerləşmişdir. Bu darvazada şəkıl yox idi. Lakin cox 

əzəmətli idi. Onun arxasında ilk darısqal və hündür dalan vardır ki, gözətçilər 

orada qalırlar. Sonra böyük və gözəl həyət yerləşir ki, içərisində çoxlu çinar ağacı 

vardır. Sübh çağları şahın oradan çıxmasını gözləyən adamlar həmən ağacların 

kölgələrindən istifadə edirdilər. Həyətin qabağında, bağlı bir yerdə bir hovuzxana 

tikilibdir ki, onun yuxarısında nisbətən uzun bir zal vardır ki, sufilər orada  yemək 

yeyirlər. Divarın sol tərəfındə "Həyətin müqabilində, digər dalan 12  darvazası 

yerləşir ki, şahın qəbul yeridir. Bu dalandan sonra üçüncü darvaza yerləşir ki, şah 

at ilə oraya daxil olmaq istədikdə həmən darvazadan istifadə edirdi" (173, s.291).  

Qəzvində səyyahları maraqlandıran şeylərdən biri də Qəzvin meydanı 

idi. Pietro Della Valle yazır: "Qəzvindəki böyük meydan şah sarayından uzaq, 
                                                             
12 Dalan-üstüörtülü keçid yolu, koridor deməkdir. 
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lakin bazar çevrəsində yerləşirdi. Bu, İsfahan meydanı kimi gözəl olmasa da, 

uzunluğu о qədər və eni isə uzunluğunun üçdə bir hissəsi qədər idi. Bu ona görə 

böyük meydan idi ki, orada çövkan oynanılırdı. Həmin oyun darvazalarının biri 

meydanın yuxarı hissəsində, digəri aşağı tərəfində idi. Müxtəlif balkonları olan iki 

kiçik şah sarayı meydanın о tərəf-bu tərəfində saldırılmışdı ki, çövkan oyununda 

tamaşa vaxtı onlardan istifadə olunurdu. Bu evlərdən birinin balkonu pərdə ilə 

örtülmüşdü. Güman edirəm ki, bura hərəmxanaya aid idi. Çünki, onun arxa 

tərəfində bağça var idi. Meydanın ən böyük eybi bundan ibarət idi ki, bazarın 

divarları gödək olduğu uçun oraya həmişə gün düşurdü. Yalnız gün batandan sonra 

camaat oraya qədəm vurmaq və istirahətə gəlirdi. Meydanın ətrafına ağac 

əkilmişdi. Lakin onlar kiçikdir və istifadə olunmur. Bu ağacların altından arxlardan 

su axır. Meydanın ətrafına iki cərgə hasar çəkiblər. Onların arasında ağacların 

kənarında su arxları arasında müxtəlif bitkilər əkmişdilər. Xəyal edirəm ki, gül 

budaqları olmuş olsun (173, s.291-292). 

" Cənnət bağı". Qəzvində meşəliyə oxşar "Cənnət bağı" adlanan bağda 

xeyli müxtəlif meyvə və hündür çinar ağacları var idi. Bu bağın ortasında neçə 

otaqdan ibarət bir bina diqqəti cəlb edirdi. Bu binanın qarşısında dördguşəli hovuz 

yerləşirdi ki, bir guşəsi üstüörtülü oturacaq idi, bura yarımada kimi üç tərəfdən su 

ilə əhatə olunmuşdu. Bu kiçik oturacağın tavanı dörd sütun üzərində yerləşmişdi. 

Ətrafı hava cərəyanı üçün acıq idi (173, s.317). 

İyunun 7-də 6 tərsəng yol getmiş Şarden, artıq həmən ayın 8-də Əbhər 

şəhərinə daxil olur. XVII əsrin ortalarında Əbhər kiçik şəhər idi. Şardenin 

yazdığına görə orada 2500 bağçalı ev var idi. Lakin çoxlu bağ, geniş bostanları var 

idi ki, suvari adam yarım saat müddətinə həmən bağ-bostanları gəzə bilərdi. 

«Əbhər çayı kiçik şəhəri ortadan yarıya bölür.. şəhərin coğrafi mövqeyi çox gözəl 

və səfalıdır. Ab-havası çox yaxşı, şəhər başdan-başa meyvə və ərzaq malları ilə 

doludur. Xeyli yaxşı tikilmiş binalara da rast gəlmək olur. Mehmanxanalar, 

meyxanalar, ümumi məskənlər yerləşdiyi yerinə görə çox gözəl və qəşəngdir. 

Əbhərdə üç böyük məscid vardır. Şəhərin ortasında dağıdılmış palçıq qalanın 

qalıqları müşahidə edilir. Əbhərin hakimi Dəruqədir. Mirşikarbaşının məvacibi bu 
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şəhərin malıyyə gəlirlərindən ödənilir. Belə məvaciblərə «tiyul» deyilir» (196, 

c.III, s.32-33).  

Şarden Əbhərdə fars dilində danışıldığını qeyd etməklə bərabər yazır: 

«Bu şəhərin sərhəddinə qədər əhalinin dili türk dilidir. Lakin Osmanlı türkçəsi ilə 

az fərqi var. Əbhərdən Hindistana qədər İranın bütün yerlərində farsca danışırlar. 

Şiraz əsil fars dilində danışığın mərkəzidir. Lakin bu şəhərdən digər şəhər və 

yerlərin uzaq-yaxınlığı ilə əlaqədar əhalinin dili az ya cox dərəcədə təmizlənir. 

Buna görə də Əbhər və onun ətrafında danışılan fars dili çox kobud olur» (196, c 

III, s.32-33). 

1674-cü il iyunun 9-da sağ və sol tərəfı səfalı bağ və bostanlarla əhatə 

olunmuş yol ilə 9 fərsəng getmiş səyyah-tacir yazır ki, həqiqətən sanki cənnətə 

bənzər böyük bağlarını, kücələrini gəzirdik. Səyyah, Əbhərin sahəsi qədər ərazisi 

olan Parsak qəsəbəsindən, Qəzvin yolunun sağ tərəfindən, 5 fərsəng aralı keçir. 

Şarden yazır ki, 1674-cü ildə mən 4 ay Qəzvində qaldım. Bu müddət ərzində 

Qəzvin haqqında tədqiqatlarımı, yoxlamalarımı yazıya gətirmişəm. Onları  çap 

edirəm. 

... Elbrus dağlarından üç fərsəng məsafədə, yaşıl və səfalı, geniş səhrada 

yerləşmiş Qəzvin böyük şəhərdir. Bu dağ İran ölkəsinin ən məşhur və hündür 

dağlarından biridir. Elbrus silsilə dağlarının bir qolu hesab olunur ki, Parfiyanın 

şimalından keçib, onun (İraqi-Əcəmi) Hirkaniyadan (Gilan və Mazandarandan) 

ayırır. Qəzvin şimaldan cənuba doğra yayılımşdır. Keçmişdə оnun barı və şəhər 

divarı olmuşdur. Ona görə də onun xarabalıq izləri müşahidə edilir. Hazırda da heç 

bir hasar və divarı yoxdur. Şəhərdə 12 min ev vardır. Şəhərin sahəsi 6 mildir və 

100 min nəfər əhalisi vardır ki, 40 ailə xristian və 100 ailə müsəvidir (yəhudidir). 

Onların hamısı yoxsuldur. Qəzvində ən gözəl və mənzərəli yerlər vardır. Onlardan 

at meydanı adlanan şah meydanıdır. Meydanın uzunluğu 700 pa13, eni isə 250 pa14 

idi. İsfahan şah meydanı formasında saldırılmışdır.15  Şah sarayının yeddi qapısı 

                                                             
13 Fransada qədimdə uzunluq ölcüsü 324 millimetrə bərabərdir, deməli 227, 36 metrdir. 
14 Təqribən 81,2 metrdir. 
15 Əslində İsfahandakı şah meydanı Qəzvindəki meydandan sonra saldırılmışdır. 
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vardır. Əsil qapı «Aliqapı» adlanır və «şah qapısı” deməkdir16. Üzərində hərflərlə 

yazılmış bir lövhə bu qapının üstündə yapışdırılmışdır. Lövhənin üzərində farsca 

bu sözlər yazılmışdır: «Əqidə və imanımız olan «La ilahə illəllah» kəlməsinin 

köməyilə bu şah qapısı həmişə qalib və açıq olsun». Sarayın bağları şahmat 

şəklində, gözəl, səfalıdır və yaxşı saxlanılır. «Şah Təhmasib bu sarayı bir türkün 

verdiyi layihə əsasında çox kiçik tikdirmişdi. Lakin böyük Şah Abbas, onun tikinti 

formasını dəyişdirib, binaya xeyli gözəllik verdirir. Qəzvində kiçik məscid də 

vardır. Şəhərin cümə məscidi də kiçikdir. Bu məscid h.l70-ci ildə17 xəlifə Harun ər-

Rəşidin əlilə bina olunmuşdu. Qəzvindəki Şah məscidi İranın ən böyük, əzəmətli 

və ali binası hesab оlunur (196, c. III, s.34-35). 

Səyyah qeyd edir ki, bu böyük məscid binası şah qapısı küçəsinin 

qurtaracağında yerləşirdi. Ətrafı böyük ağaclarla əhatə olunmuşdur. Demək olar ki, 

həmin məscid binasını Şah Təhmasibin atası Şah İsmayıl özülünü qoydurub, 

tikilişini başlatmışdır. Lakin onun ölümü ilə həmin məscid binası tikilişi yarımçıq 

qalmışdır (196, c.III, s.35). 

Şarden qeyd edir ki, «Qəzvində digər mühüm məscid müşahidə edilmir. 

Çünki iranlılar çox vaxt və təqribən həmişə öz evlərində namaz qılırlar və onlarda 

belə bir inam vardır ki, ictimai sitayiş və kollektiv surətdə namaz qılmaq Allah 

dərgahında təklikdə ibadət edib və namaz qılmaqdan daha məqbuldur. Ona görə 

ümumi ehtiyacı olan karvansaralar qədər onlar məscid binası tikməkdə cəhd 

göstərmişdilər. Məscidlərdən sonra diqqəti cəlb edən binalar mədrəsələr idi. 

Qəzvinin mühüm mədrəsəsi «Xəlifə Soltan mədrəsəsi»dir ki, onun banisi İranın 

baş vəziri18 xəlifə Soltanın adı ilə adlandırılmışdır. Həmən mədrəsə binası 50 il 

bundan qabaq tikilib qurtarmısdır» (196, c. III, s.36).  

Lakin Qəzvin şəhərinə ziynət verən nə gözəl binalar, bazar və karvansaralar, 

nə hamamlar və çayxanalar19 və nə də iranlıların həmişə orada kef çəkdikləri şərab 

satılan meyxanalar var idi. Əksinə bu şəhərin əzəməti orada mövcud olan əyan və 
                                                             
16 Əslində “Əli” qapısı deməkdir. 
17 786/87-ci ildə. 
18 Şah Abbas dövründə Xəlifə Soltan adlı şəxs baş vəzir vəzifəsində olmamışdır. Sufi başçılarına “xəlifə” ləqəbi 
verilirdi. Onların başçısına isə “Xilafət əl-xilafə” deyilirdi. 
19 Səfəvilər dövründə çayxanalar ziyalıların, xüsusilə şair və ədiblərin bir yerə toplaşan yeri olmuşdur. 
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İranın yüksək rütbəli şəxsiyyətlərinin saysız-hesabsız saraylarıdır ki, onlara 

sələflərindən xələflərinə gəlib çatmışdı. Şahənşah, saray adamları Qəzvində 

olarkən həmən saraylardan istifadə edirdilər»20 (196, c.III, s.36-37).  

Şarden bu ərazinin quru və qumluq olması ilə əlaqədar, Qəzvində bir о qədər 

də bağ və bostanlar olmadığını qeyd edir. О yazır: “yalnız Şahrud çayının bir qolu 

hesab olunan bir kiçik çay oranın torpaqlarını sulayır. Lakin bu kiçik arxın suyu da 

çox azdır və suvarmaq üçün kifayət etmir. Digər tərəfdən yeraltı kəhrizlərlə 

dağlardan şəhərə su gətirilir. Əhali dərinliyi 30 pa olan bulaqlardan istifadə edirlər. 

Bu cür yeraltı suların sərin olmasına baxmayaraq ağır və tamsızdır. Su və çayların 

az olması nəticəsində Qəzvin şəhərinin havası xüsusilə yayda ağır, natəmiz olur. 

Bu da onun nəticəsindədir ki, elə bir çay yoxdur ki, kanalizasiya və şəhərin 

çirklərini yuyub aparmış olsun. Deyirlər ki, iranlılar ona görə Şahrud suyunun 

axarını Qəzvinə döndərmək istəmirlər ki, bu şəhər gözəllikdə İsfahandan irəliyə 

düşmüş olar və şah İsfahanı tərk etmək məcburiyyətində qalar. Suyun 

çatışmamazlığına baxmayaraq, bu şəhərdə hər cür ərzaq, yeməli şeylər xeyli 

boldur. Çünki Qəzvinin ətrafı, şəhərin daxilinə nisbətən sudan lazımi qədər təmin 

olunur. Buna görə də xeyli mal-qara bəslənir, müxtəlif meyvələr yetişdirilir və sel 

kimi şəhərə gətirilir» (196, c. III, s.37-38). 

Qəzvində pustə agacları da yaxşı əmələ gəlir. Yay günləri cox isti olur. Bu da 

şəhərin şimalında yerləşmiş hündür dağlarla əlaqəlidir. Lakin bunun müqabilində 

Qəzvinin gecələri çox sərin və soyuq olur. Belə ki, əksər adam bədəninə bir an belə 

bir şey geyməsə, ona soyuq ola bilər» (196,c.III,s.37-38).  

Şarden Qəzvinin tarixi coğrafıyasına ayrıca başlıq həsr etmişdir. Səyyah-tacir 

şəhərin əmələ gəlməsı, onun ilk tarixi haqqında fıkir söylədikdən və müxtəlif 

tarixçilərin, о cümlədən Həmdulla Mustofı Qəzvinin Qəzvin haqqında yazılarını 

eynilə iqtibas kimi gətirdikdən sonra yazır: «... Bu şəhərin ən yaxşı ticarət 

mövqeyi, yəni İran imperatorluğunun cənubi əyalət və vilayətlərini, 

Xəzər dənizi sahili ölkələrini, Gürcüstanı, Azərbaycanı birləşdirdiyi üçün orada 

                                                             
20 Əslində həmin gözəl və əzəmətli sarayların çoxu 1555-ci ilin oktyabrından 1598-ci ilə qədər Səfəvi dövlətinin 
paytaxtı olduğu vaxtda tikilib istifadəyə verilmişdir. 
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nemət bolluğu yaranmasına səbəb olmuşdur. H.955 (1548/49) 21 -ci  ildə Şah 

Təhmasib Osmanlı Sultan Süleymanın hücumları müqabilində Təbrizin müdafiə 

olunmasının mümkün olmadığını müşahidə etdikdən sonra, ölkənin paytaxtını 

Qəzvınə köçürdü. Səfəvi hökmdarı ilin bütün fəsillərində bu şəhəri istirahət etmək 

üçün əlverişli hesab etdi. O, adətən qışı Qəzvində keçirir və yay vaxtı Elbrus 

dağının ətəyində, Qəzvinin 3-4 fərsəngliyində yerləşmiş yaylağa gedir və onun 

sərin, yaxşı ab-havasından, gözəl səfalı mənzərəli yerlərindən istifadə edirdi. İsti 

fəsli isə çöldə alaçıqlarda şadlıqla keçirirdi. Şah Təhmasibin canişinləri də, atası 

kimi həyatlarını  Qəzvində keçirirdi. Lakin böyük Şah Abbaş hakimiyyətinin ilk 

ilində paytaxtı İsfahana köçürtdürdü» (196, c. III  s.42-43). 

Şarden paytaxtın Qəzvindən İsfahana köçürülməsinin müxtəlif səbəblərini 

belə izah etmişdir:  

1.Qəzvinin ab-havası səfəvilərin böyük şahənşahının (I Şah Abbasın) xoşuna 

gəlmədi. 

2. Bəzilərinin iddiasına görə münəccimlər şaha xəbər verirlər ki, o, 

Qəzvində qalmalı olsa müxtəlif təhlükəli və ağır hadisələrlə üzləşə bilər. 

3. Böyük Şah Abbas özündən həmişəlik yadigarlıq abidələri qoyub 

getmək həvəsində olduğu üçün gözəl binaların, sarayların saldırılması üçün yeni 

şəhər daha əlverişli idi. Şarden yazır: «Mənim eşitdiyimə görə, əlbəttə, bu çox real 

və ağıllı fıkirdir. Bu da ondan ibarətdir ki, şahənşah özünün yaxın və etibar etdiyi 

yüksək rütbəli şəxsiyyətlərindən birinə demişdi ki, sahələrini genişləndırmək, İran 

imperatorluğunun şərq və cənubda özünün cahangirlik arzularını həyata keçirmək 

üçün Qəzvini tərk edib, paytaxtı İsfahana köçürtdürmüşdür ki, bu vasitə ilə öz 

planlarını həyata keçirməkdən daha çox məqsədinə çatıb uğurlar əldə edə bilsin» 

(196, c.III, s.44). 

Hər halda Qəzvin siyasi mərkəz kimi öz əhəmiyyətini itirdi. Bir sarayın cah-

cəlalı da oranı tərk etdi. Şah Abbasdan sonra hakimiyyətə keçmiş Səfəvi şahları 

hərdən bir 1-2 il bu şəhərdə sakin olurdu. Mərhum Şah (II Şah Abbas) da Qəzvinə 

getmək istəyirdi. Əcəl ona aman vermədi. Şəhər əhalisi hədıyyələr təqdim etməklə, 
                                                             
21 Əslində Şah Təhmasib 1555-ci ildə paytaxtı Təbrizdən Qəzvinə köçürmüşdü. 
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dəfələrlə xahiş etməklə mərhum şahın Qəzvinə səfər etməsi razılığını almışdılar. 

Hətta mərhum Şahın İsfahandan Qəzvinə hərəkət etmək xəbərini eşitcək bu xoş 

xəbəri gətirmiş məmura 300 tümən muştuluq verdilər. Bu məbləğ 1300 pistola 

bərabərdir. Sarayın Qəzvində olması ilə qəzvinlilər xeyli qazanmış olardı. 

Çoxlu ərzaq satılacaqdı. Çünki Qəzvində ərzaq malları çoxdur və digər əyalət və 

vilayətlərin ərzağa ehtiyacı olmadığından qəzvinlilər ərzaq mallarını digər yerlərə 

ixrac edə bilmirlər (196, c.III, s.45). 

Qəzvin hakimi Daruqə adlanır. Adətən hər iki ildən bir daruqə dəyişilir. 

Qəzvin daruqəsinin illik gəliri 600 tüməndir ki,9000 ekuya bərabərdir. Sənədlərdə 

bu şəhəri «Dar-üs-səltənə»  adı ilə yazırlar. Məlum olduğu kimi keçmiş sultanlar 

XV-XVI əsrlərdə Qəzvindən İran imperatorluğuna hökmranlıq etmişlər 22 (196, 

c.III, s.44-45). 

Şarden vaxtilə Qəzvində tikilmiş və sonralar xaraba qalmış qalalar haqqında 

da məlumat verir. Səyyah yazır: «500 evdən ibarət olan Kəyarə qəsəbəsində 

gecələdik. Orada yarım xaraba qalmış və təpə üzərində xam kərpicdən tikilmiş qala 

gördük. Bu, XIII əsrdə dağıdılmış qalaların qalıqlarıdır. XIII əsrdə ardıcıl hücumlar 

və şiddətli, uzun çəkən daxili müharibələr əhalini məcbur edirdi ki, nə yol ilə 

olursa-olsun hər cür hücumlardan özlərini müdafiə etmək üçün bu cür qalalar 

tiksinlər. Qəzvinin ətrafında bütün abad olan yerlərdə və qəsəbələrin guşəsində və 

kənarında bu cür qalalara rast gəlmək olur» (196, III cild, s.45-46). 

Səyyah-tacir Şərq ölkələrinə səfər etmək qaydalarına da diqqət yetirmişdir. 

O, iyunun 10-da 4 fərsəx yol getməli olur. Cənub istiqamətinə doğru səfər edən 

Şarden səfalı yerlər və düzənliklərdən keçir. O, yazır: «Biz, Midiyanın 

sərhədlərində yerləşən Miyana şəhərindən çıxandan sonra yol hərəkətimiz 

aşağıdakı qayda üzrə olmuşdur: «Həmişə axşam vaxtı günün batmasına 1-2 saat 

qalmış hərəkət edirdik. Ümumiyyətlə, gecə yarısı, 5-6 fərsənglik yol gedirdik. 

Bütün gecəni isə 8 və ya 9 fərsəng yol getməli olurduq. Adətən Şərq ölkələrində 

sərnişinlər özlərini günün şüasından və istidən qorumaq üçün əlverişli havada və 
                                                             
22 Əslində Qəzvin ilk dəfə 1555-ci ildən 1598-cı ilə qədər paytaxt olmuş, yalnız həmin illərdə Səfəvi hökmdarları, 
Şah Təhmasib, II Şah İsmayıl, Soltan Məhəmməd və on bir il isə I Şah Abbas Qəzvindən Azərbaycan Səfəvi 
dövlətinin əhatə etdiyi əraziyə hökmranlıq etmişlər. 
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saatda gecə hərəkət edirlər. Bu vasitə ilə həm karvanlar, həm də minik və yük 

heyvanları özlərini istidən qoruyurlar. Gecə vaxtı insan sürət və asanlıqla yol gedə 

bilir. Nökərlər də bəzi vaxt zəhmətsiz, piyada yolları ölçür. Hətta ağalar da az 

piyada yol getməkdən ləzzət alırlar. Beləliklə, həm yuxu onlara qalib gələ bilmir, 

həm də sərin havada isinirlər. Bu yol ilə atlar da rahatlıq hiss edir. Sərnişinlər yeni 

mənzilə daxil olduqdan sonra yatır. Gündüz vaxtı gecə yatmadıqlarının əvəzinə 

istirahət edirlər (196, c.III, s.46). 

Gecə vaxtı səfərə çıxmağın digər məziyyəti də vardır. Yük və minik 

heyvanları istilərdən və çıbinlərdən qorunmuş olur. Gün çıxarkən istirahət edirlər. 

Nökərlər də işıqdan istifadə etməklə onlara yaxşı qulluq edə bilirlər. Bundan əlavə 

gündüz vaxtı sərnişinlər asanlıqla özləri üçün yemək şeyləri, heyvanlar üçün isə 

ələf hazırlaya bilirlər. Səyyah yol gedən sərnişinlərin gündüz istirahət etmələri və 

gecə yola çıxmaları üçün hazırlıq görmələri ilə əlaqədar çox maraqlı məlumat 

verərək yazır:  “Karvansara sahibləri və xidmətçilər də gecələr yaxşı yata bildikləri 

üçün gündüz sərnişinlərə xidmət edə bilir. Mehtərlər (atlara qulluq edən 

xidmətçilər — N.S) yeni mənzilə daxil olandan sonra atları gəzdirir, sonra onları 

tövləyə aparıb cilovunu açır, yəhərini götürür, 1-2 saatdan sonra onlara yem və su 

verirlər. Nəhayət, həmin mehtərlərin özləri də istirahət edir, yatır. Saat 9-10 

radələrində bütün karvan oyanır, xörək yeyir. Mehtərlər atlara qulluq edir, aşpazlar 

xörək bişirir. Ağalar səhər   yeməyindən sonra ya bir işlə məşğul olur, ya da 

yenidən istirahət edirlər. Saat 4-də atlara ağ arpa verilir. Çünki, Şərq ölkələrində 

ata qara arpa vermirlər. Sonra onları yəhərləyirlər. Həmin saatda ağalar da nahar 

yeyir. Bunlar nahar yeməyi ilə məşğul olarkən, aşpazlar aşpazxana qab-qacağını 

yuyub təmizləyir. Nökərlər məfrəşi bağlamaqla məşğul olur. Məfrəş sandıq kimi 

bir şeydir ki, paltar və   yorğan-döşəyi ora qoyub, təmiz qoruyub saxlayır, sərnişin 

özü ilə apara bilər. Sonra xidmətçilər yeməyə başlayır. Ağalar bu müddətdə öz 

paltar və ayaqqabılarını geyinir, nökərlər tez nahar edir. Aşpazlar süfrəni  

yığışdırır.   Mehtərlər  atların  yəhərini   bağlayır,   digər xidmətçilər məfraşatı bir 

yerə yığıb, başqa işlərlə məşğul olurlar. Sonra yüklər bağlanır. Karvan hərəkətə 

baslayir» (196, c.III, s.48). 
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Şarden qeyd edir ki, «Şərq ölkələridə səfərə çıxmamış adamlar həmin 

ölkələrdə səfərə çıxınağın asan olmadığını gözləri qarşısında çətin canlandıra 

bilsinlər. Əlbəttə, gündəlik iş və həyati məsələlərlə bağlı şeylər, ləvazmat ilə 

səyahətə çıxınaq asan iş deyildi. Bu, evi bir yerdən digər yerə köçürməyə bənzəyir. 

Lakin xidmətçilər arasında işlər elə qaydada bölünübdür ki, onların hər biri 

asanlıqla onları yerinə yetirir. Çünki Şərq mehmanxanalarında, yəni çayxanalarda 

belə hallar olur ki, sərnişin üçün lazım olan gündəlik gərəkli şeylər tapılmır. Buna 

görə də müxtəlif yeməli və içməli şeyləri daşımaq üçün buzxanadan istifadə etmək 

olar. Buzxana taxtadan hazırlanmış dördkünclü sandıqdan ibarətdir. Hər bir 

sandığın diametri 18 şəst23, dərinliyi 20-22 şəstdir24. Sandığın sol tərəfı keçə və ya 

mahud parça ilə örtülür, içəri divarlarına isə dəri bərkidilir. İçərisinə yemək və 

içməli şeylər qoyulmuş hər iki sandığı atın yəhərinə qoyurlar. Bunlar ata minmiş 

şəxsə heç bir zəhmət törətmir. Sandığın birinin içərisinə süfrə və yemək-içmək 

ləvazimatı, digər sandığa şərbət, qəhvə, şərablar, buz və sair gərəkli şeylər 

qoyurlar. Adətən yollarda içməli və sərin su tapılmır. Bu uzun buzlardan birini atın 

qarnı altına bağlayırlar ki, gecə-gündüz həmin sərin və tamlı sudan istifadə etmək 

olur» (196,c. III, s.47-49). 

Şarden iyunun 12-də 8 fərsəng yol getdikdən sonra günəşin çıxmasına iki 

saat qalmış Savə şəhərinə çatır. Əhalisi az, lakin böyük şəhər olan Savə quru və 

çınqıllı bir səhrada yerləşirdi. Xacə Şəmsəddin şəhərin şimalında 10 bulaq 

çıxartdırıb, suyunu şəhərə gətizdirir və şəhərin qərb hissəsində böyük bir məscid 

binası inşa etdirir. Məscidin layihəsini eyni ilə orada əsrlər qabaq tikdirilmiş İmam 

Musa Kazımın oğlu Seyid İshaq məscidi layihəsi əsasında tikdirmişdir. Həmin 

məscidin yaxınlığında çox əzəmətli bir məqbərə var idi. Şarden yazır ki, «Bu, İran 

topxanasının  allahı Bərxudar bəyin məqbərəsidir. Bu Adam vodyanka 25  

xəstəliyinə tutulmuş, 10 il sonra vəfat etmisdir» (196, c. III, s.53). 

Şarden Gürcüstan və Ermənistan yolu ilə 1673-cü il aprelin 12-də 

Naxçıvana gəlib çatır. O, İrəvanda bir müddət qalır. Səhər sübh aprelin 8-də 
                                                             
23 Hər şəst 0,07 metr olmaqla 18 şəst, 1,26 metrə bərabərdir. 
24 20 şəst təqribən 1,40 metrdir. 
25 Bodianka-hidropos (bədən boşluqlarında su yığılması xəstəliyi). 
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İrəvandan hərəkət edib təpə və dərələr arasında 4 fərsəng yol getdikdən sonra, 

Divin kəndinə çatır. Aprelin 9-da beş fərsəngi yol getdikdən sonra Taynar kəndinə 

yaxınlaşır. Bir gün sonra 8 fərsəng yol getdikdən sonra «Böyük qəsəbə» 

adlandırdığı Sədərək qəsəbəsinə çatır. Şardenə görə Sədərək Şərur mahalının 

mərkəzi hesab olunurdu. Mahalın soltanı həmin qəsəbədə sakin idi. Şarden 

Noraşenin yaxınlıgında yerləşən xaraba bir karvansarada gecələyib. Səyyah, 

aprelin 11-də gözəl və məhsuldar torpaqlardan ətraf mahalın əkin yerlərinin 

suvarılmasında istifadə edilən Arpaçaydan keçir. Şardenə görə bu çay Mərkəzi 

İrəvan olan İrəvan bəylərbəyliyinin bu hissəsini Naxçıvandan ayırır» (196, c.II, 

s.387). 

Aprelin 12-də Naxçıvan şəhərinə daxil olmuş Şarden yazır: «Naxçıvan 

dağılmış böyük şəhərdir. Lakin şəhər tədriclə abadlaşdırılmış və əhali yaşamağa 

başlamışdır. Şəhərin mərkəzi indi abad olmuşdu. Bu tarixi yazanlar həm də qeyd 

edirlər ki, ərəblərin hücumundan qabaq bu mahalda 5 şəhər olmuşdur ki, onların 

əsası İran şahənşahı Bəhram tərəfindən qoyulmuşdu. Naxçıvandan kənarda bir 

böyük qala və müxtəlif istehkamların xarabalıqları müşahidə olunur ki, keçmiş 

əsrin axırlarında (XVI əsrin sonlarında — N.S. ) Şah Abbas qorunub 

saxlanılmasına imkan olmadığından onların dağıdılması haqqında fərman 

vermişdi. Lakin (I Şah Abbas) Naxçıvan şəhərini Osınanlı türklərindən geri 

aldıqdan sonra, oranın dağıdılmasına və orada əhalinin yaşamaması haqqında 

fərman vermişdi. İran şahənşahı türklərin ərzaqla təmin edilməsinə maneçilik 

törətmək üçün bütün mahalda belə bir tədbirlərə əl atmışdı. Həqiqətdə şəhərin 

indiki vəziyyəti hələ də təəssüf doğurur» (196, c.III, s.387-388).  

Səyyah Naxçıvan xanının oğlunun qəbulunda olur. О yazır: «Mən 

Naxçıvana çatarkən, hökmdar şəhərdə yox idi. Xanın oğlu onu əvəz edirdi. O, 

mənim Naxçıvan şəhərinə daxil olmağımdan tezliklə xəbər tutub, nahar yeməyinə 

dəvət etməklə yanaşı, saat və bir neçə cəvahirat da özümlə onun yanına aparmağı 

xahiş etmişdi. Onun mənımlə rəftarından о qədər də xoşum gəlmədi. Çünki, nahar 

verib, mehribanlıqla qəbul etdikdən sonra məni məmurların çənginə verdi. Onlar 

məni məcbur etdi ki, İrəvanda 60 pistola satmadığım cəvahirat hissələrini onlara 50 
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pistola satım. Şahın fərmanları və icazənaməsi mənim əlimdə olmasaydı, şübhəsiz 

mənimlə daha pis, kobud rəftar edərdilər. Bu cür mahallar əcnəbi təbəqəsi olan 

dovlətli  adam üçün həqiqi soyulma yeri idi. Mütləq yoldan keçmək haqqı ödəmək 

lazım idi (196, c.II, s.392-393). 

Şarden aprelin 13-də Naxçıvanı tərk edir. 7 fərsəng yol gedir, ilk fərsəng 

məsafədə (hər fərsəng 6 km-ə bərabərdir — N.S.) çay üzərində yerləşmiş çox 

böyük bir körpüdən keçir. Səyyahın yazdığına görə əhali bu çayı «Naxçıvançay» 

adlandırırdı.  

Şarden quru çöllük, əkilməyən yerlərdən, ətrafı qayalı təpələrlə əhatə edilmiş 

yollardan keçərək Araz çayı kənarına gəlib, orada gecələyir. Araz çayından 

keçmək üçün köhnə Cylfadan yol olduğunu bildirən Şarden yazır ki, şəhər 

dağılmış və xarabalığa oxşayır. О yazır: «Köhnə Culfa şəhəri hazırda tam dağılmış 

və xarabalığa çevrilmişdir. Keçmiş şöhrəti barədə xatirələrdən başqa heç bir şey 

qalmamışdır. Şəhər dağın ətəyində, çayın axarı boyu sahildə yerləşmiş idi, çox 

möhkəm və təhlükəli keçid yolu olmuşdur. Qalaları və kiçik hasarları ilə 

qorunurmuş» (196, c.II, s.392-393). Keçmiş qədim Culfada 4 min ev olmuşdur. 

Lakin xaraba qalmiş mövcud binaların qalıqları abad evlərin yarısından da azdır. 

Əksər mənzillər dağda, mağaralarda yerləşirdi. Onların çoxunda mal-qara 

saxlanılır, onlarda insan yaşamır (196, c.III, s.393). Şarden yazır: «Mən bütün 

dünyada elə bir ərazi tanımıram ki, Culfa ərazisindən çox dağılmış və əksinə 

yararsız olmuş olsun. Nə ağac, nə də bitki görünür. Həqiqət budur ki, bu şəhərin 

yaxınlığında yaşıl yüksək məhsul verən yerlər çoxdur. Lakin bu yerlər daşlıq və 

quru yerdə yerləşən şəhərdə görünmür (196, c.II, s.393). 

Səyyah Culfanın və onun bütün istehkamlarının Şah Abbas 

(1587-1629) tərəfindən dağıldığını bildirir. Naxçıvanın Culfa və digər şəhərlərinin 

Şah Abbas tərəfindən dağıdılması səbəbini səyyah əsasən Türkiyə ordusunu ərzaq 

və s. mallardan məhrum etməkdə görür. О yazır: «Bu, siyasətçil, sayıq və böyük 

sərkərdə düşmən ilə vuruşmada hərbi qüvvələrin qeyri-bərabər olduğunu, türklərin 

hər il İrana (əslində Azərbaycan ərazisinə) təkrar qayıtmalarını nəzərə alaraq və 

düsmən qüvvələrin bu ərazilərdə qələbələrinin qarşısını almaq üçün İrəvan və 
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Naxcıvan yolu üzərində yerləsmiş Ərzurum ilə Təbriz arasındakı əraziləri əkinə 

əlverişli olmayan səhraya cevirmək qərarına gəlmişdi. Bu yol türklərin İrana hərbi 

hücum yolu idi.  Türkiyənin silahlı qüvvələri bu mahalda yerli ərzaqla 

kifayət dərəcədə istifadə etməklə özünü qüvvətləndirib ordusunun yaşayış vəsaitini 

təmin etməyə çalışırdı» (196, c.II, s.393). 

Şahənşah bu mahalın əhalisi və mal-qarasını digər yerlərə köçürtdü və bütün 

binaları  dağıtdırıb,  məhv  etdirirdi.  Tarixi rəvayətlərə görə, hətta müxtəlif bulaq 

sularını zəhərlətdirdi. Bu hadisələrlə əlaqədar tarixləri oxumuş adamlar bilirlər ki, 

bu padşah bütün məqsəd və arzularına çatmış və müvəffəq olmuşdur (196, 

c.II, s.394). 

Şarden Araz cayı haqqında yazır ki, bu, məşhur çay, İrəvanı Midiya 

ərazisindən ayırır... Bu çay qeyd edilən mahaldan keçib, Kaspi (Qəzvin, Xəzər) 

dənizinə tökülür. Araz sürətlə axan böyük çaydır. Axdıqca çoxlu kiçik çayların 

suyu ona əlavə olunur və həcmini artırır. Həmin çayın üzərində Culfada və s. 

yerlərdə bir necə körpü vardır. Onların tağ və gözlərindən göründüyü kimi çox 

möhkəm olmalarına baxmayaraq çay suyunun təzyiqi müqabilində davam gətirə 

bilmirlər. Havalar xoşaldıqda ətraf dağların qarı əriyir, Araz çayı çox zəhimli olur. 

Belə ki, hətta bir çox bənd və s. tikililəri öz axdığı istiqamətində çevirir. Həqiqətdə 

suyun hərəkəti, səsi ətrafında olan adamların təəccübünə səbəb olur. Bir böyük 

qayıqda Arazı keçdik. Həmin qayığa eyni vaxtda 20 baş at və 30 nəfər yükləmək 

olardı. Mən keçmək üçün adamlarım və yüklərimi qayığa doldurdum. 4 nəfər avar 

çəkirdi. Sahilboyu üzüyuxarı 300 addım sürüb, tədricən suyun məcrasının ortasına 

daxıl oldular. Qayığı suyun təbii axınına buraxıb, hündür və qüvvətli sükanından 

istifadə edərək   avar çəkənlər qayığı dıgər sahilə döndərdılər. Suyun sürətlə axını 

qayığı aşağıya doğru apardı. Belə kı, bir anda 500 addım irəlilədı. Məhz bu qayıq 

ilə qayıq sürənlər Araz çayını bu sahıldən о biri sahilə keçir.  Suyun surətinə qarşı 

qayığı sürmək tələb olunduğu üçün get-gəl üçün 2 saatdan artıq vaxt sərf olunurdu. 

Qışda çayın suyu azalır. О vaxt Araz çayını dəvə ilə keçırlər. Əsas keçid yolu 

Culfanın yarım fərsəngliyində, çayın enli, suyun axını çox az olduğu yerdəndir 

(196, c.II, s.394-395).   
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Jan Batist Tavernye də Naxçıvanı kifayət qədər böyük şəhər adlandırır. О 

yazır: “Lakin hamısını Soltan Murad dağıdıbdır. Bir neçə məscid binasının qalığı 

müşahidə edilir ki, türklər tamamilə dağıdıblar. İranlı (əslində Səfəvilər-N.S.) və 

osmanlılar bir-birinə qələbə çaldıqda biri digərinin məscid binalarını dağıdır" (187, 

s.55). 

Səyyah qeyd edir ki, Naxçıvan çox qədim şəhərdir... "Naxçıvanda kiçik bir 

arx keçir ki, suyu tamlı və onun mənşəi Qarabağlar çayından uzaqda deyildir. 

İrəvan ilə Təbriz arasındakı bütün abadlıqları Şah Abbas dağıtdırıb ki, Osmanlı 

qoşunu о yerlərdən hücum edərkən ərzaq ələ keçirə bilməsin və aclıqdan tələf 

olsun... Naxçıvanın xarabaları içərisində böyük bir məscidin qaldığı görünür ki, 

vaxtilə çox əla bina olan bu məscid Asiyanın ən yaxşı məscidlərindən imiş. 

Şəhərdən kənara bir burc müşahidə edilir. Bu, ən gözəl memarlıq abidəsidir. 

О, bir-birinə yapışıqlı 4 günbəzdən ibarətdir ki, onların üstündə konusvarı şəkildə 

piramidaya oxşar 12 bürc yerləsmişdi... bütün bina bişmiş kərpicdən tikilmişdi. 

Daxildən və xaricdən qəşəng kaşilər və qabarıq şəkildə gül şaxələri ilə 

bəzədilmişdi. Çox ehtimal ki, Topal Teymurun saldıqları binalardandır..." (187, 

s.55-56). 

 Tavernye qeyd edir ki, Naxçıvanın yarım liv26 məsafəsində bir çay görünür 

ki, Araza tökülür, suyu azdır. Lakin onun üstündəki daş körpü 12 gözlüdür və bu 

кörpünün üstündən keçmək lazımdır. Qarlar suya çevrilərək və ya çox yağış 

yağdıqda çayın suyu çoxalır. Bu körpü başında Naxçıvanın maliyyə məmuru 

rahdarı və s. vergi tələb edir. Karvan şəhərdə qalmayıb keçərsə hər bir dəvə 

yükü üçün 10 abbası alırlar ki, bu da bizim pul ilə 9 livrə bərabərdir (bir livr bir 

frankdır-N.S.).  İranın müxtəlif yerlərində  alınır.  Ticarət yüklərini açıb 

yoxlamadan bu pulu alırlar. Ticarət karvanı mallarından oğurlanmış olursa, hər bir 

əyalətin hakimi öz yerində oğurlanmış malın dəyərini, qəraməti ödəməlidir. Bu 

məsələ İranın bütün yollarında təhlükəsizliyin tam təmin olunmasına səbəb 

olmuşdur. Belə ki, adamların bir yerə toplanmasına ehtiyac yoxdur. Səfərə tək 

başına da çıxmaq olar (187, s.61-62). 
                                                             
26 Hər növ (luo, lieu) bir fərsəngə bərabərdir. 
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Səyyah Naxcıvanın yuxarıda qeyd edilən körpüsündən Culfaya 

qədər bır gündən artıq məsafə olmadığını bildirir. Naxçıvan şəhəri 

tamamilə dağıldığı üçün karvan şəhərdən 500-600 addım uzaqda çay 

kənarında alaçıq düzəldib orada qalmalıdır (187, s.62). 

Aprelin 15-də Mərənd şəhərmində olmuş Şarden burada 2500 ev və bağça, 

şəhərin evlərindən cox bağ və bostan olan yaxşı bir şəhər olduğunu bildirmişdir. 

Səyyah yazır: «Bu şəhər kiçik bir dağın ətəyində, düzənliyin qurtaracağında 

yerləşir. Bu düzənliyin sahəsi bir fərsəngdir. Mərəndin sakinləri bu arxı müxtəlif 

məcralara ayırmış, öz ərazi və bağlarını suvarmaq üçün ondan istifadə edirdilər. 

Naxçıvana nisbətən Mərəndin əhalisi daha çox və oraya nisbətən şəhər daha 

gözəldir. Şəhərin meyvələri Midiyanın ən yaxşı məhsullarından hesab olunur. 

Onun xüsusiyyətlərindən biri orada qırmızı koşenil, qırmızı böcək (cochenille)dir 

ki, şəhərin çevrəsində əldə edilir. Lakin çox az miqdarda olur. Onu yalnız 8 gün 

yay fəslində toplamaq mümkündür. Yerli əhalinin dediyinə görə məzkur vaxtından 

qabaq onun qurdu böyümür. Bir müddətdən sonra qırmızı böcək qurdu üzərində 

yetişdiyi yarpağa düşür və oradan çıxır. İranlılar qırmızı böcəki Kermis (germis) 

adlandırır və bu lüğət «krem» sözündən əmələ gəlmişdir. Çünki bu boyağı 

qurdlardan alırlar (196, c.II, s.399-400). 

Mərənd  iranlıların  rəsədi  əsasında  37°  50  şimal  en dairəsində 81° 15 

dərəcə Şərqi uzunluq dairəsində yerləşir. Deyilənə görə (Mərənd)    Ptolomeyin    

qeyd     etdiyi     Mandaqarana (Mandagarana)dır. Mərəndi Naxçıvanın xəritəsinə 

çəkmək haqqında əmr vermədim. Çünki onların mənzərəsi lazımi gözəlliyə malik 

deyildir (196, c.II, s.400). 

Aprelin 16-da bir-birinə yaxın dağlar arasında 4 fərsəng yol getdikdən 

sonra səhər saat 10-da səyyah Sofıyana çatır. Sofıyan kiçik şəhər idi və çoxlu ağac 

və arxları olan düzənlikdə yerləşirdi. Buranın torpağı çox məhsuldar idi. Şarden 

yazır ki, bəzi müəlliflərin fıkrincə şəhər həmin qədim Midiyanın Sofıyasıdır... 

lakin bəzilərinə görə bu İsmayıl Ərdəbili tərk edərək sarayı Təbrizə köçürür. 

Sofilər həmən yerdə sakin olurlar (196, c II, s.401). 
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Səyyah, aprelin 17-də 6 fərsəng yol getdikdən sonra yaşıl, çox məhsuldar 

torpaqları olan səhradan keçərək Təbriz şəhərinə daxil olur. Yolun başdan-başa 

bütün ərazisi əkin yerləri, xeyli kəndlərdən və qəsəbələrdən ibarət idi. İrəvandan 

Təbrizə 53 İran fərsəngi idi. Bu ölkənin hər fərsəngi təqribən 5 milə bərabər idi. Bu 

məsafəni rahatlıqla atla 6 gün ərzində gedirlər. Dəvələr adətən gündə 4 fərsəng, at 

və qatırlar isə 5-6 fərsəng yol gedir. Mərəndin çox böyük yer olmadığına və 

şəhərdən çox meşəyə bənzədiyini qələmə alan Tavernye yazır: " lakin məkan 

baxımından çox xoşa gəlimli şəhərdir. Mərənd çoxlu əhalisi olan kəndlərin 

məhsuldar düzənlik ortasında yerləşmişdir bu düzənlik Mərəndin bir liv ətrafını 

əhatə edir. Sonra bütün abadlıqlardan kənara səhralıqdır” (187, s.65). 

Mərənddə hər bır dəvə yükü üçün 13 abbasi rahdarı pulu alırdılar. Bu da 4 ekuya 

bərabər idi. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi bu məbləğ yolların qoranmasına və 

təhlükəsizliyinə sərf edilir. Mərənddən 3 gün karvan yolu getdikdən sonra Sofıyana 

çatırlar (187, s.65). 

Tavernye yazır ki, Sofiyan şəhəri lazımi qədər böyükdür. Nə qədər abadlığa 

girməmisən şəhər görünmür. Çünki, küçələrində və ətrafında xeyli ağac əkilmişdi. 

Buna görə də Sofiyan şəhərdən çox meşəyə oxşayır (187, s.66). 

Fransız səyyahı və taciri Tavernyenin Təbriz haqqındakı məlumatı çox 

maraqlıdır. O, Təbrizi "dağlarla əhatə olunmuş, hələ də əhalisi çox olan böyük 

şəhər" adlandırmışdır. Səyyah yazır ki: "Təbriz elə bir düzənlikdə yerləşir ki, orada 

bir ağac belə görünmür. Qərb tərəfdən başqa (üç tərəfdən) dağlarla əhatə 

olunmuşdur. Ən uzaq dağın şəhərdən bir livdən artıq məsafəsi yoxdur. Şimal 

tərəfdən о dağlardan biri şəhərə yapışıqdır. Arada bir çay vardır. Məhsuldar 

ölkədir. Orada lazımı qədər ot və taxıl əmələ gəlir. Oradan hər cür göyərti əldə 

etmək mümkündür (187, s. 66). 

Tavernye Midiyanın qədim paytaxtı Ekbatanı Təbriz ilə qarışdırmışdır. Lakin 

məlum olduğu kimi Ekbatan Həmədan şəhəridir. Təbrizin isə Həmədan kimi 

özünün enişli-yoxuşlu tarixi olmuşdur (187, s.66). 

Tavernye Təbriz şəhərinin tarixi-coğrafiyası və orada olan abidələr haqqında da 

qiymətli məlumatlar vermişdir. Təbriz şəhərinin ortasından keçən çay, onun 
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üzərində üç körpü və bir çeşmə bina olduğundan xəbər verən səyyah həmın 

körpülər vasitəsilə şəhərin bu tərəfindən о tərəfinə keçilə bilməsini qeyd edir və 

yazır ki, bu çayı bir arx və ya yarğan adlandırmaq olar. Çay bəzən tüğyan edir. 

Onun suyu daşır, şəhərin bir hissəsini dağıdır, ona çoxlu zərər vurur. Təbriz 

şəhərinin əksər binalarının gün qabağında qurudulmuş çiy kərpiclərdən və əksər 

varlı adamların evlərinin iki mərtəbəli olduğunu bildirən fransız səyyahı Şah 

Səfinin hakımiyyətinin 8-ci ilində ilk dəfə Təbriz şəhərinə daxil olmuşdur. Ona 

görə də 1638-ci ildə şəhərin osmanlılar tərəfindən tamamilə dağıdıldığını qeyd 

etdikdən sonra yazır: "indi az müddət lazımdır ki, şəhər yenidən təmir etdirilsin. 

Onların əksəriyyəti iki mərtəbəlidir. Onlardan ən yaxşısı əyalətin maliyyə rəisi 

Mirza Sadıq karvansarasıdır ki, bir bazar, bir məscid və mədrəsə tikmişdir. Onlar 

üçün çoxlu gəlir ilə yaxşı vəqflər ayırmışdır" (187, s.67). 

Təbrizin məscid binalarından bəhs edən Tavernye şəhərin böyük 

meydanı ətrafında və onun yaxınlığında əzəmətli binaların qalıqlarının hələ də 

müşahidə edildiyini və tikilişi cəhətdən misilsiz olan 4-5 məscid binasının 

dağılmağa başlamasını qeyd etdikdən sonra yazır: "Təbrizin digər məscidlərindən 

ən yaxşısı şəhərin xaricində, İsfahan yolu üzərində yerləşir. İranlılar о məscidə 

getmirlər və kafirlərin məbədi kimi baxırlar. Çünki Ömər tərəfdarı olan sünnilər 

onu tikdirmişlər. Bu məscidin binası çox gözəl və hündürlüyü 50 addımdır. Yer 

səthindən yuxarıya səkkiz pilləsi olan pilləkəni vardır. Xarici divarları müxtəlif 

rəngli əla kaşilərlə örtülmüşdü. Daxildən isə gözəl naxışlarla ərəb memarlığı 

üslubunda qızıl və lacivərd ilə bəzədilmiş xeyli ərəb əlifbası ilə yazılmış xətlər 

bəzəyirdi. Binanın iki tərəfində çox uzun, lakin ensiz burc ilə iki minarə 

tikilmişdir. Onların arasında pillə yolu salınmışdı. Minarələrin xarici divarı 

kaşilərlə bəzədilmişdi. Bu parıldayan bəzəkli kaşilərlə İranda binaları bəzəyirlər 

(187, s.68).  

"Məscidin qapısının eni 4 padan artıq deyildi. Ortasında şəfffaf ağ bir 

yonulmuş taxta daş qoyulmuşdu. Hündürlüyü 24 pa, eni 12 pa idi. Məscidin keçid 

yolunda günbəzə daxil olmaq olardı. Onun diametri 36 addım idi. Günbəz içəri 

tərəfdən 12 təklikdə özlük üzərində bina olımınuşdu. 16 özül də onım xaricində 
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salınmışdı. Bu özüllər çox hündür, həcmi 6 kub padır27. Sütunların aşağısında ağ 

mərmərdən skamya düzəldilibdir. Onun altı boş və xanə-xanədir. Məscidin günbəzi 

daxil tərəfdən kvadrat şəklində müxtəlif əlvan kaşilərlə, üzləri gül və budaqlarla 

bəzənmiş kiçik kərpiclərlə mozaik olunubdur. Onların arasında tənasüb ilə ərəb 

dilində cümlələr və ayələr yerləşdirilmişdir. Bunlar о qədər bir-birinə yapışıqdır ki, 

rəssamlıq pərdəsinə bənzəyir. Bu günbəzin hamısı bənövşə rəngli minadandır. 

Üzərində müxtəlif saf gül şəkilləri təsvir edilmişdi. Hər iki günbəzin xarici səthi də 

kaşilərlə örtülmüşdür. Lakin onların üzərindəki nəqqaşlıq qabarıqdır. İlk günbəzin 

üzərində yeri yaşıl və ağ güllərlə örtülmüş, ikinci günbəzin isə yeri qara və ağ 

ulduzlarla örtülmüşdür. Bütün bu rənglər gözlərə ləzzət və sevinc gətirir" (187, 

s.68). 

Səyyah məscidin təsvirini davam etdirərək yazır: "İri günbəzdən kiçik günbəzə 

daxil olan qapının yanında, sol tərəfdə qoz ağacından divara söykənmiş mənbər 

vardır. Lakin onun üzərində xeyli əla dülgərlik sənəti işlənmişdir. Onun üzərində 

qoz ağacından düzəldilmiş kölgə salan 14 pilləsi var idi. Məscidin cənub tərəfində 

günəş işığı keçən ağ şəffaf çox böyük iki taxta daş var idi. Günəş saçarkən qırmızı 

rəng alırdılar. Hətta gün batan kimi belə onların işığında məktub yazmaq olardı. Bu 

növ daş Süleymani növ daşdır ki, Təbrizin ətrafında əldə edilir. Orada bir əla 

vestübil muşahidə olunurdu ki, digər binanın qalığı idi. Bu vestibül Şeyx İmamın 

mənzili imiş. Burada iri hamamlar da olubdur, lakin indi onlar dağılıb aradan 

getmişdir. Bu hamamlardan bir neçəsi, yəni hamısından pisi qalıbdır. Onları 

qoruyub saxlayırlar” (187, s.69). 

Təbrizin böyük meydanında, onun yaxınlığında gözəl və möhtəşəm bir 

məscid, mədrəsə və saray müşahidə edilir ki, hamısı xaraba qalıb dağılmaq 

ərəfəsindədir. Bütün bu gözəl və möhtəşəm binalar Ömər tərəfindən tikdirildiyi 

üçün baxımsız qalmışdır (187, s. 69). 

Təbriz böyük və əzəmətli şəhərdir. Əhalisinin sayina, ticarətinə, dövlət və 

varına, məqam və şöhrətinə görə İranın ikinci şəhəri hesab olunur. Bu şəhər bir 

                                                             
27 Pa 0,3248 metrə bərabəridr. 
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düzənliyin qurtaracağında,  bir  dağ  ətəyində  yerləşir.   Yeni  yazarlar  və 

nəzəriyyəçilərin fikrincə bu dağ Oront (Oronte) və Baront (Baronte) adlanırdı28.  

Xəritədə göründüyü kimi29 bu şəhərdə hasar, barı və istehkamlar yoxdur. 

Espinça (Spintcha) adlı kiçik çay Mehranrud onun ortasından keçir, sahilində 

yerləşən mənzil və binaları dağıdıb, məhv edir. Şəhərin şimalında onun 

yaxınlığında digər çay axır. Onun sahəsi yaz və payız fəsillərində, qış vaxtı 

Parisdəki Sen çaymdan az deyildir. Onun adı “Acı” yəni Şor duzludur. Ona görə 

belə adlanır ki, 6 ay ərzində duzlaq yerlərdən keçən sular bu çaym suyuna qarışır. 

Şorlaşır, orada balıq da olur. Şardenin yazdığına görə Təbriz 9 məhəlləyə 

bölünmüş və İranın digər şəhərlərində olduğu kimi Heydəri və Neməti dəstələrinə 

bölünmüşdü. Bu təfavüt iki dəstəyə aiddır ki, XV əsrdə bütün İran ikiyə 

bölünmüşdü (196, c.II, s.403). 

Tavernye Təbriz şəhərinin kənarında, şəhərə yaxın və ona bitişik bir yerdə, 

yalnız bir çay ilə şəhərdən ayrılan Eynəli, Zeynəli dağı olduğunu bildirir. О yazır: " 

dağın aşağısrnıda dağılmış bir qala və məscid binaları müşahidə edilir. Bunları 

osmanlılar tikdirmişdilər. Bunlardan bir az qabaq tikilmiş kilsənin də vəziyyəti 

eynidir. О kilsənin yanında iki sərdabə müşahidə edilir. Orada qəbirlər vardır. Yer 

üzərinə çoxlu mərmərdən hörülmüş sütunlar tökülmüşdü. О məsciddə Midiya 

sultanlarının bəzisinin məqbərəsi hələ də qalır. Bütün bunlar binanın vaxtilə nə 

qədər əzəmətli olduğunu sübut edir” (187, s.70). 

Yarım liv miqdarında şəhərin kənarında Təbriz bağlarının sonunda, İsfahan 

yolu üzərində, sağ əldə bir neçə silsilə dağlar görünürdü. Onların hündür 

yerlərindən birində, hansı ki, oradan heç vaxt su keçə bilməzdi, bir körpü 

düzəldiblər ki, onun uzunluğu 50 addım, gözləri isə çox əla idi. Lakin getdikcə 

dağılmağa başlayırdı. Bu körpünü saldıran bir molla olmuşdur ki, heç kəs onun 

bu körpünü saldırmaqda məqsədini başa düsmürdü. Lakin Təbrizə gedən bir şəxs 

mütləq о körpünü görməli idi. Çünki digər yol yox idi, mütləq dağın ətəyindən 

keçmək lazım idi. Bir müddət sonra mollanın özü etiraf edib demişdir ki, bir növ 

                                                             
28 Surxab və Səhənd dağları nəzərdə tutulur. 
29 Şarden Təbrizin xəritəsini cəkmişdir. 
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cahtələblik onu bu işə məcbur etmişdir. Çünki molla Şahın bir gün gələrkən bu 

körpüdən keçəcəyini yəqin etmişdir. Şah Təbrizə gəlir, həmən dağın yaxınından 

keçir, dağın zirvəsi üzərində körpü körür ki, heç bir şeyə yaramaz. Körpünün kim 

tərəfindən və nə məqsədlə salındığını soruşur. Şahı qarşılayanlar arasında molla da 

var idi. Şahın yanında dayanmışdı. Deyir şaha: “Bu körpünü saldırmaqda 

məqsədim bu idi ki, Şah Təbrizə tərəf gələrkən о körpünü saldıran şəxsi soruşsun”. 

Tavernye yazır: “Burada məlum olur ki, molla cahtələblik və özünü şaha 

yaxınlaşdırmaq üçün bu qədər xərcə təhəmmül edib ki, şahı onun yad etməyə 

məcbur etsin” (187, s.70). 

Qazan xan (1295-1304) tərəfindən əsası qoyulmuş və Təbrizin şimal-qərbində 

yerləşən Şam Qazan haqqında da Tavernye geniş məlumat verir. Düzdür bu 

əzəmətli binalar kompleksi yarım dağılmış halda idi. Lakin fransız səyyahı onun 

kərpicdən hazırlanmış böyük bir burcu haqqında məlumat verir. İran alimi 

Əbülqasim Tahiri yazır ki, Tavernyenin yazıları arasında Təbrizin tarixi 

binalarından yalnız Şam Qazan və ya Şənb Qazana işarə edilibdir30. Halbuki bir az 

qabaqda Tavernyenin Göy məscid binası haqqında verdiyi ətraflı məlumatı 

Əbülqasim Tahirinin bu müddəasının düzgün olmadığını bildirir. 

Tavernye Şam Qazan xarabalıqlarına nəzər salarkən onu səhra 

içərisində böyük bir sarayın burcu adlandırmışdır. Səyyah yazır: 

"Təbrizdən bir liv məsafədə, qərb tərəfdə (Şimal-qərbdə-N.S.) 

bir tarla arasında Kanbazon (əslində Şam Qazan-N.S.)31 böyük bir burc kərpicdən  

tikilmişdi. Onun ətraf çevrəsi 50 addım olar. Yarım dağılmış halda olmasına 

baxmayaraq hələ də çox hündürdür. Məlum olur ki, bu burc bir saraya məxsus 

imiş. Onun ətrafında hələ də hündür divarlar mövcuddur. Ətrafındakı çəmənliklər 

onun cox qədim bina olduğunu göstərir. Əsasının kim tərəfindən qoyulduğunu 

dəqiq bilən yoxdur. Lakin onun qapısı üzərində neçə kəlmə yazılmış ərəb dilində 

yazılar müsəlmanların binası olduğunu sübut edir. 1651-ci ildə Təbriz və onun 

ətrafında dəhşətli zəlzələ baş verir. Bir çox bina yerlə yeksan edildi. Nəticədə bu 

                                                             
30 Cografiya-ye tarixi-ye Gilan, Mazandaran, Azərbaycan əz nəzəre cəhangərdan. Tehran, 1347, (1968), səh.96. 
31 Şam və ya şənb monqol dilində türbə deməkdir. 
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burcun yuxarısından aşağısınadək çatlaq əmələ gəlib, bir hissəsi dağılır, nəticədə 

burcun daxili hissəsi dolur" (187, s71). 

Tavernye Təbriz şəhərindən keçən Acı çay haqqında məlumat verərək yazır: 

"Təbriz şəhərinin ortasından keçən kiçik çaydan əlavə şəhərdən yarım liv uzaqda 

böyük bir çay axır ki, üzərində daşdan gözəl bir körpü salınmışdı. Onun nəzdində 

böyük bir məqbərə ilə günbəz və bəzi bina qalıqları müşahidə edilir. İranlılar 

deyirlər ki, İmam Rzanın bacısı burada dəfn olunubdur. Oraya xeyli hörmət edirlər. 

Şimal dağlarından axan bu çayın suları Təbrizdən 13-14 liv uzaqda yerləşən 

Urmiya gölünə tökülür. Bu çayın adı Acı sudur, həqiqətən ən çox pis sudur. Orada 

balıq yoxdur. Onun 15 milliyində göl vardır. Digər arxlar vasitəsilə bu çaya daxil 

olan balıqlar gicəllənib ölür və suyun üzərində sahildə yığışıb qalırlar. Bu göl kiçik 

şəhər olan Urmiyalıların dilində " Urmiya gölü " adlanır və Təbrizdən 10-11 liv 

uzaqdadır"(187, s.71). 

Urmiya gölünün ətrafında ağ mərmər daşlar istehsal olunur. Fransız səyyahı 

qeyd edir ki, gölün cənubunda yerdən bir neçə bulaqdan su qaynar halda çıxır. Bu 

sular uzaqlaşdıqca yayılır və yer səthində genişlənir. Lakin bu ərazidə müxtəlif 

torpaqlar vardır. Birinci təbəqədə olan torpaqdan əhəng hazırlanır. İkinci təbəqəsi 

bir növ şəbəkə formasındadır, heç bir şeyə kara gəlmir. Onun alt təbəqəsində isə ağ 

şəffaf daşlar vardır ki, arxasından şüşə kimi işıq parıldayır. Ondan ev və binanın 

gözəlləşməsində istifadə etmək olar. Bu daş о bulaqların sularındandır ki, donub 

daşa çevrilir. Bəzən о daşların arasında daşa dönmüs sürünən heyvanların cəsədi 

görünür (187, s.72). 

Şarden Təbrizin Əlişah məscidi haqqında da genış məlumat 

vermişdir. Səyyahın yazdıgına görə Təbrizdə 250 məscid var idi. O, 

yazır: «Mən burada hər bir məscid binası haqqında ətraflı məlumat 

verməyəcəyəm, çünki imperatorluğun paytaxtı İsfahandakı gözəl 

məscid binalarından hansı ki, onlar haqqında ətraflı məlumat verəcəyəm heç bir 

fərqi yoxdur...  

Əlişah məscidi təqribən dağılıb məhv edilmişdir. Onun  camaatın namaz 

qılması üçün ayrılmış aşağı hissəsi və çox hündür olan minarəsi təmir edilmişdir. 
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İrəvandan Təbriz şəhərinə daxil olarkən ilk görünən bina həmin minarədir. 400 il32 

olar ki, bu məscidi Əlişah bina etmişdir. O, İran şahənşahı Qazan xanın baş vəziri 

idi ki, Təbriz onun paytaxtı idi və orada dəfn olunmuşdu. Hələ də onun məqbərəsi 

“Qazan xanın minarəsi” adlanan, dağıdılmış böyük bir minarədə yerləşir (196, c.II, 

s.404-405). Şarden iki minarəli ustad-şagird və Göy məscidin binası barədə də 

məlumat vermişdir. Onun yazdığına görə bu gün yarı dağılmış olan ustad-şagird 

məscidı 320 il bundan qabaq Əmir Şeyx Həsən tərəfındən bina edilmişdir... Onun 

bütün daxili hissəsi və xarici səthinin bir hissəsi qızıl ilə bəzədilmişdir. Göy 

məscid 33  isə hicri 878-ci ildə İran şahlarından biri Cahanşah, ya şahı Cahan 

tərəfindən bina edilmişdir. Onun iki kiçik minarəsi vardır. Lakin onun iki minarəsi 

dəqiq və xüsusi sənətkarlıq məharəti ilə tikilmişdir. Belə ki, biri digərinin üzərinə 

qaldırılmışdır. Yuxarıdakı minarə aşağıdakından xeyli hündür, qalın və böyükdür. 

Onun bünövrəsi hesab olunur (196, c. II, s.405). 

Şarden Təbrizdə xəstəxanaların sayı və müalicə olunma qaydası haqqında 

yazır ki, Təbrizdə üç xəstəxana vardır ki, kifayət qədər təmız, səliqəli və yaxşı 

saxlanılır. Bu xəstəxanalarda daimi qalıb müalicə almaq omaz. Lakin bu 

xəstəxanalardan birinə daxil olan gündən xəstəyə gündə iki dəfə yemək verirlər. 

Bu xəstəxanalara Təbrizdə «Aştixan» (ас doyur) deyilirdi. Yəni ehsan yeməyi 

vermək üçün xüsusi уег34” (196, c.II, s.405). 

Şəhərin qurtaracağında qərb tərəfdə kiçik dağ üzərində ziyarətgah olan böyük 

və gözəl bina müşahidə olunur və «Eynali» adlanır. Bu «Eynali Əli» mənasındadır. 

İranlılar belə iddia edirlər ki, Həzrəti Əli Məhəmməd peyğəmbərin kürəkəni olur. 

O, dünyanın ən gözəl insanı olubdur. Ona görə bir gözəl şeyi təriflədikdə deyirlər: 

«Bu «eynəli»dir. Eynalı təbrizlilərin istirahət və gəzinti yeridir.      

Rəb-Rəşidi, Təbrizin kənarında, şərq tərəfində böyük və xaraba qalmış bir 

qala kimi müşahidə edilir ki, «Rəşidiyyə qalasi» (Rəbi-Rəsidi) adlanır. Bu bina 400 
                                                             
32 Əslində Tacəddin Əlişah Məscidinin əsası 1311-ci ildə qoyulmuşdur. Şarden 1673-cü ildə aprel ayında Təbrizdə 
olmuşdur. Deməli, 362 il idi ki, bina tikilməyə başlamışdı. 
33 878-ci miladi 1473-1474-cü illərə təsadüf edir. Əslində göy məscid, elə həmən Cahanşah məscididir ki, 
Cahanşahın (1435-1467) arvadı Xatun canbəyim tərəfindən tikdirilmiş, onun tikilişi 1465-ci il oktyabrın 24-də başa 
catmışdır. 
34 Əslində xəstəxana Təbrizdə Şam Qazan və Rəbi Rəşididə də olmuş. Orada xəstələrə verilən dərman və yeməklər 
vəqf hesabına pulsuz idi. 
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il bundan qabaq Qazan xanın baş vəziri xacə Rəşid tərəfindən saldırılmışdı. 

Tarixdə deyilir ki, bu padşahın iki vəziri olmuşdur. Çünki о bilirdi ki, onun təşkil 

etdiyi ərazinin məsələlərini bir nəfər həll edə bilməz. 

“I Şah Abbas bu xaraba qalmış qalanı müşahidə etcək başa düşdü ki, 

onun yerləşdiyi yer və mövcudiyyəti Təbriz üçün çox əhəmiyyətli və əlverişlidir. 

Təqribən 100 il qabaq rəşidiyənin35 yenidən bərpa edilməsi haqqında əmr verir. 

Lakin ondan sonra hakimiyyətə gəlmiş Şəfəvi şahları oraya fikir verməmiş və 

Rəşidiyyə qabaqlarda olduğu kimi dağılmağa başlamışdır» (196, c. II,  s.406). 

Şarden Osmanlı türklərinin Təbrizdə tikdirmiş olduqları binaları haqqında 

məlumat verərək yazır: «Osmanlılar müxtəlif vaxtlarda Təbrizə hökmranlıq 

edərkən o şəhərdə inşa etdikləri xeyli bina, qala və istehkamların qalıqları 

müşahidə olunur, şəhər yaxınlığındakı daş qalıqlardan aydın olur ki, bunlar 

hasarların, kiçik qalaların, dağılmış binaların izləridir. Bunların əksəriyyətini mən 

diqqətlə müşahidə etdim. Lakin orada heç bir qədim abidəyə rast gəlmədim. 

Torpaq altında kərpic və daşlardan başqa şey cıxmırdı» (196, c. II, s.406-407). 

Səyyah qeyd edir ki, Təbrizdə Osmanlı türklərindən qalmış binaların ən 

kamil nümunəsi böyük bir məscid binasından ibarət idi ki, daxili divarları 

parıldayan mərmərlərdən ibarət idi. Xarici divarları isə xatəmkarlıq ilə 

bəzədilmişdi. İranlılar bu abidənin əsasını qoyanlara nifrət etdikləri üçün oranı 

çirkli saxlayır və о binanı «əhs bina» hesab edirlər. 

Xosrov Pərviz sarayının  qalıqları haqqında   Şarden yazır ki, Təbrizdə 

dağıdılmış və xaraba qalmış abidələrin qalıqları arasında şəhərin cənubunda, həm 

də kənarında İranın son şahlarının sarayları diqqəti cəlb edir. Şəhərin şərq tərəfində 

isə Xosrovun qəsrini göstərirlər. 

Təbriz mevdanının əzəməti ilə bağlı bildirir ki, Təbriz meydanı 

dünyanın bütün şəhərlərində olan meydanlardan ən böyüyüdür ki, mən görmüşəm 

və İsfahan meydanından xeyli böyükdür. Osmanlı türkləri bir neçə dəfə bu 

meydanda 30 min nəfərlik qoşun hazırlamışdı. Hər gün axşamçağı bu meydan 

                                                             
35 Rəşidiyyə binasının əsası 1297-ci ildə qoyulmuşdur. Bu hesabla Şarden Təbrizdə olduğu vaxtdan (aprel 1673) 376 
il öncə əsası qoyulmuşdur. 
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adam ilə dolurdu. Onlar buraya istirahət, gəzinti və təşkil edilən nümayişlərə 

tamaşa etmək üçün toplaşırlar. Meydanda gözbağlayıcılara, məsxərə edənlərə, 

güləşənlərə, qoç və öküzlərin döyüşdürülməsinə, şer oxuyub dastanlar söyləyənə, 

canavar oynadanlara rast gəlinir. Təbriz camaatının canavar oyunundan çox xoşları 

gəlir. Belə ki, çox uzaq yerlərdən şəhərə canavarlar gətirirlər. Onlar çox yaxşı 

oynayırlar. Ən yaxşı təlim görmüş canavarın biri 50036 eküyə qədər satılır. Çox 

vaxt oynayan canavarlar möhkəm hirslənir və üsyan edirlər. Elə bir vaxtlarda 

onların sakitləşdirmək xeyli zəhmət tələb edir. Bu böyük meydan gündüzlər də boş 

olmur. Həqiqətən bazarda müxtəlif ərzaq malları və ucuz şeylər satılır (196, c.II, 

s.407-408). 

Təbrizdə başqa bir böyük meydan da var idi ki, xaraba qalıb, dağıdılmış 

Cəfər paşa qalası müqabilində yerləşirdi. İndi ora sallaqxanadır. Şəhərin bütün 

nöqtələrində satılan ət tikələrinin hamısı burada öldürülür və dərisi soyulur (196, c 

II, s.408). 

Şarden Ərdəbildə də Təbriz kimi hər cür tiçarət mallarının tapılmasını qeyd 

edərək göstərir ki, Təbrizdən о qədər də uzaq olmayan Ərdəbil, onun yaxın 

qonşuluğunda yerləşən Gılandan oraya gətirilən çoxlu ipək ticarəti, I Şah Səfi37 və 

о sülalədən olan bəzi şahzadələrin qəbiri orada olduğu üçün şöhrət 

tapmışdır. Onun xiyabanları çox qəşəng və ürəkaçandır. Bərabər fasilə və sıra ilə 

iki tərəfində əkilmiş böyük çinar ağacları oraya xüsusi gözəllik verir. Şəhərin 

böyüklüyü orta vəziyyətdədir. Gözəl bir dağın ətəyində yerləşir (187, s.73). 

Səyyah, Ərdəbilin Savalan dağı ətəyində yerləşməsindən, onun şəhərə yaxın 

olmasından, İranın digər şəhərlərində olduğu kimi Ərdəbildə də evlərin torpaq və 

palçıqdan inşa edildiyini qeyd etdikdən sonra yazır ki, Ərdəbilin küçələri çox 

darısqal və əyri-üyrüdür. Yalnız bir gözəl küçəsi vardır ki, onun qurtaracağında 

ermənilərin kilsəsi yerləşir. Şəhərin ortasından kiçik bir çay axır ki, о öz mənşəyini 

yaxınlıqdakı dağlardan alır və şərqdən qərbə doğru axır. Bu çay bir neçə arxa 

                                                             
36 Qədim sikkə. 3-6 Fransa lirəsinə bərabərdir. 
37 Əslində Şeyx Səfiəddin Ərdəbillinin (1252-1334) məqbərəsi nəzərdə tutulur. 
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bölünür və şəhər ətrafı bağları su ilə təmin edir. Şəhərin müxtəlif yerlərində ağaclar 

əkilmişdir. Bu, Ərdəbilin havasının təmiz olmasına xeyli köməklik edir (187, s.74).  

Pietro della Valle və Adam Olearidən sonra Tavernye üçüncü səyyahdır kı, 

Ərdəbildəki Şeyx Səfı məqbərəsınm mövcudiyyəti, oraya çoxlu karvan gəlməsi, 

şəhərin ipək ticarəti, bütün bunlar nəticəsində Ərdəbilin Şərqdə ən böyük və 

mötəbər bir şəhərə çevrilməsini qeyd etmişdir. 

Şah Səfinin dəfn edildiyi məscid binası digər bir necə binaya bitişikdir. Oraya 

yalnız meydan tərəfdən girmək mümkündür. Onun cənubunda ali bir keçid 

müşahidə edilir. Məscidin giriş qapısı səlibvarı möhkəm halqaları olan bir zəncir 

ilə qorunur. Hər bi müqəssir və cinayətkarın əli həmin zəncirə çatdıqda və ya ilk 

həyətə daxil olduqda cəzadan yaxası qurtarır və nə qədər oradadır heç kəs həmin 

müttəhimi tuta bilməz. Məscidin həyəti böyük və uzundur. Meydana baxan divarın 

xaric tərəfinin arxasında divar boyu kəsbkarlar və sənətkarlar üçün ayrılmış 

dükanlar və emalatxanalar yerləşir (187, s.74). 

Tavernye Şeyx Səfi məqbərəsinin ikinci həyəti barədə ətraflı məlumat verir. О 

yazır: "Birinci böyük həyətdən ikinci həyətə daxil oluruq. Onun sahəsi azdır və saf 

daş plitkalar ilə örtülmüşdür. Onun ortasından bir su arxı da keçir. Birinci həyətin 

giriş qapısı kimi ikinci həyətin qapısından dəmirdən möhkəm halqaları olan zəncir 

asılmışdı. Onun sol tərəfində isə böyük və geniş bir həyət yerləşir. Bir keçid 

vasitəsilə eyvana getmək olur. О eyvanda hər cür adam, о cümlədən oraya ziyarətə 

gələnləri və pənahəndə olmuş şəxsləri görmək olar. Məhz bu həyətə daxil olarkən 

hamı özünün yanında olan silahı, əsanı təhvil verib böyük qapıdan, dəmir zəncirin 

altından keçməlidir. Onlar burada oturmuş və qabağında kitab olan mollaya bir şey 

verməlidirlər” (187, s. 74-75). 

İkinci həyətin mənzərəsini təsvir edən səyyah orada da su arxı keçdiyini, bir 

tərəfdə hamamlar, digər tərəfdə düyü və buğda anbarları olduğunu bildirdikdən 

sonra yazır ki, həmin həyətin sonunda sol tərəfdə kiçik bir qapı müşahidə edilir, 

onun qarşısında olan aşpazxanadan hər gün, hər gecə xeyrat və şah sədəqələri 

yoxsullar arasında bölüşdürülür. Bu kiçik qapı gümüş təbəqə ilə örtülmüşdür. 

Aşpazxanada divarın içində 20-30 iri ocaq tikdirilmişdi ki, hərəsinin üstündə 
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içərisində çoxlu plov və ət xörəyi bişirilmiş iri qazanlar qoyulmuşdur. Onları 

yoxsullar və məqbərənin xidmətçiləri arasında bölüşdürürdülər. Yeməklərin 

düzgün bölüşdürülməsinə gümüşdən düzəldilmiş kürsü üzərində oturmuş şəxs 

(nazir) nəzarət edir. O, həm də xörək bişirmək üçün qazanlara töküləcək ət, düyü, 

yağ və s. lazım olan şeylərin keyfiyyətinə, miqdarına, ətlərin doğranmasına nəzarət 

edir. İlk həyətin dəhlizi və keçid yerinin sonunda bir-birinin arxasında iki qapı 

yerləşir. Daxili qapının kiçik olmasına baxmayaraq onların hər ikisi gümüş təbəqə 

ilə örtülmüşdü (187, s.75). 

Bu iki qapı arasında, dəhlizin sağ tərəfində kiçik bir məscid yerləşir. 

İranın (Səfəvilərin-N.S.) bəzi əyan və hörmətli şəxsiyyətlərin məqbərəsi burada 

yerləşir. Dəhlizdən kiçik həyətə daxil olurlar. Onun da sol tərəfində kiçik məscid 

vardır ki, orada İran saray sülaləsinə mənsub şahzadələrin məqbərəsi burada 

yerləşir. Buradan etiyatla keçmək lazımdır ki, gümüş təbəqə ilə ortülmüş qapının 

çərçivəsinə və astanaya toxunub ayaq qoymayasan. Onları xarab etmək böyük 

günah hesab olunur ki, axırı ağır cəzalar və ya böyük kəffarələr verməklə qurtara 

bilər. Kiçik yoldan keçdikdən sonra müxtəlif qiymətli xalılar sərilmiş şüşəbəndə 

daxil olurlar. Xalıların üstündə böyük kitablar qoyulmuşdu. Məqbərələrə xidmət 

etmək üçün məvacib ilə işləyən mollalar və müctehidlər daim о kitabları oxumaqla 

məşğuldurlar. Bu şüşəbəndin küncündə səkkizkünclü günbəzin daxilində Şah 

Səfinin (əslidə Şeyx Səfinin-N.S.) məqbərəsi yerləşmişdir. Qəbirin üstü gözəl 

yonulmuş və üzərində mozaika edilmiş taxta ilə örtülmüşdü. Onun hündürlüyü 

ortaboylu bir kişinin boyundan artıq olmazdı. Onun yuxarısında dörd küncündə 

dörd böyük qızıl alma yapışdırılmış böyük bir sandığa bənzər üstüörtülü qırmızı 

zər parça vardır. Onun ətrafında olan qəbirlərin üstləri də qiymətli parçalar ilə 

örtülmüşdü. Həm dəhlizdə, həm də günbəzdə çoxlu qızıl və gümüş çıraqlar və 

mumdan hazırlanmış altı böyük şamdan vardır. Bu şamdanlar üzərinə gümüş 

təbəqələr örtülmüş əla növ ağacdandır. Bu şamlar yalnız bayram vaxtları yandırılır 

(187, s. 75-76). 

Səyyahın yazdıgına görə, Şeyx Səfı türbəsindən kiçik otağa daxil olurlar. 

Orada İran sultanlarından birinin məqbərəsi yerləşir. Tavernye həmin soltanın 
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adını tapa bilməmişdir. "Ərdəbilin ətrafında diqqəti cəlb edən bir necə qədim və 

gözəl məqbərə vardır. Onların bəzisi dağılmış, lakin hələ də qalıqları vaxtlilə 

sənətkarlıq baxımından binanın necə əzəmətli olduğunu bildirir. Şəhərdən bir rüb 

liv fasilədə38 Şah Səfinin ata-anasının dəfn olunduğu məscid yerləşir. O, gözəl və 

əla bir məsciddir ki, müxtəlif həyətləri və bağları vardır. О həyətlərin birində 

qəşəng və iri bir hovuz mövcuddur, hovuzda çoxlu balıq yetişdirilir, suyu da cox 

saf və təmizdir” (187, s. 76). 

Əzəmət və gözəlliyinə görə I Şah Səfinin məqbərəsi heç də Şah Abbasın 

məzarından geri qalmırdı. Məzarın üstündən asılmış qəndil xalis kütlə qızıldan 

hazırlanmışdı... Məzarın binası, həcmi və quruluşu eynilə II Şah Abbasın məzarı 

formasında idi. Bu məzar dünyanın ən nadir incilərindən hesab olunur. Həmin 

məzar binasının tikilişində fil dişindən, qiymətli abnus (qarağac), Braziliya, kafur 

və sair gözəl qoxulu ağ ağaclardan istifadə edilmişdir. Bütün bu qədər qiymətli 

tikinti materialları mozaika üsulu ilə qızıl bir mətndə zərbaf üzərində qərar 

tapmışdı. Müxtəlif hissələri nəfis, ən yaxşısı qızıl hasarlarla bir-birinə yapışdırılıb, 

möhkəmləndirilmişdir. Bütün əsl işlərin birləşdirməsində sərf olunmuş sarıq, girdə 

şeylər, həncama, hörgü, sütunlar saf, kütlə qızıldan hazırlanmışdı. Iki karniz 

arasında bargahın payəsi üzərində 39  qızıl xətlərlə Qurani-Kərimin 62-ci surəsi 

yazılmışdı (196, c.III, s.73).  

II Şah Abbasın məqbərəsində olduğu kimi I Şah Səfinin məqbərəsində də bir 

tikə gözəl və əla qırmızı rəngli nazik ipək parça, qızılı saçaqları ilə oraya 

sancılmışdı. İkinci örtük zərli, telli ipək parça idi ki, qızıl halqalarda məzarın 

xalılarına yapışıq halda bənd edilmişdi. Bu, eynilə II Şah Abbasın məzarındakı 

örtüyə oxşayırdı. Üzbəüzdə bir növ masalar qoyulmuşdu. Onlar ətirli ağaclardan 

düzəlmişdi. Onların yanında taxçalar var idi ki, zərli mücrülərdə xeyli dini kitab 

orada qoyulmuşdu. Həqiqətdə bu mədəni abidələrin gözəlliyi, zərifliyi, incəliyi 

misilsizdir və insanı heyran edir. Ümumiyyətlə, bu bargahda bir növ dövlət var, 

                                                             
38 Burada səyyah Ərdəbildən 3-4 kilometr kənarda yerləşən Kəlxoran (Kahralan) kəndini nəzərdə tutur ki, Şeyx 
Səfiəddinin atası Cəbrailin qəbri orada olan məscid binasında yerləşir və indi də orada mövcuddur. 
39 Quranın Mümtəhən surəsi 12 ayədən ibarətdir. 
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əzəmət və cəlal ilə qarışıq bir sakitlik müşahidə edilirdi. Mən bütün İranda belə ali 

və gözəl əzəmətli yer görməmişdim (196, c. III, s.73-74). 

Şarden qeyd edir ki, bu əzəmətli bargaha aid olan bütün vəsait qızıl və 

gümüşdəndir. О cümlədən hərəsinin ağırlığı 50-60 mark (12-15 kq) olan məşəllər, 

üzərində yoxsullara yemək verilən məcməyilər, maşa, xəkəndaz, manqallar, ətir 

yandırılan, yağ və ətriyyat qabları, qızıl qab-qacaqları qeyd etmək olar. Bayram 

günlərində onlardan istifadə edirlər. Axşamlar məzarların saraylarında və 

dəhlizlərində müxtəlif şamdanlar yanır ki, səhər gün çıxana qədər işıq saçır. Orta 

saray isə Həzrəti Fatimənin məqbərəsidir. Bu məqbərənin girişi də işıqlı və 

ciraqandır, üzərində üçayaqlı iki çox böyük şamdan qoyulmuşdu. Gecə-gündüz 8 

nəfər ruhani orada Quran oxumalı idi. Onlar gəlib-gedənlərə zərrə qədər fikir 

vermədən öz başlarını sağa-sola, irəli-geri fırlatmaqla Quran oxumaqla 

məşğuldurlar. Deyilənə görə, bu üsul ilə Quran oxumaq diqqəti cəlb etməklə, itaət 

etməyin sədaqətliliyini göstərir. 12 nəfər digər ruhani I Şah Səfinin, 25 nəfər də II 

Şah Abbasın məqbərəsi yanında həmin qayda ilə Quran oxumaqla məşğuldurlar. 

Şarden maraqlı bir məsələyə də diqqət yetirmişdi. Səyyah yazır: “Son illərdə vəfat 

etmiş İran (Səfəvi – N.S.) şahının məzarı diqqətlə qorunub saxlanılır. Lakin mən 

güman etmirəm ki, onların gövdələri həmin məqbərələrdə dəfn olunmuş olsun. 

Cünki, bu ölkə şahlarının belə adətləri vardır ki, özlərinin dəfn olunduqları yerləri 

gizli saxlayırlar. Şah öldükdə adətən ölən padşahın adına 6-12 tabutu müxtəlif 

müqəddəs şəhərlərə göndərilir. Beləliklə, məlum olmurdu ki, mərhum şahın meyiti 

ölkənin hansı müqəddəs nöqtəsində torpağa basdırılıb və hazırlanmış mavzoley 

həqiqətən ona aiddirmi?” (196, c. III, s.74-76). 

Pietro Della Valle Fərəhabad şəhərinin salınması ilə əlaqədar qeyd edir ki, 

Şah, öz ölkəsinin abadlıq və gözəlləşdirilməsinə həddindən artıq maraq göstərirdi. 

Şah Fərəhabadı ona görə saldırdı ki, öz ölkəsinin abadlıq və gözəlləşdirilməsinə 

xeyli marağı var idi. O, bir dəqiqə də olsun bu fikirdən   yayınmırdı.    Anası   

mazandaranlı   olduğu   üçün damarlarında mazandaranlı qanı vardır. 

O, Fərəhabadı Mazandaranın mərkəzi kimi seçıb, şəhərin əsasının 

qoyulmasına, orada binalar tikdirməsinə başladı... Şah Abbas nəticədə Fərəhabad 
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və onun ətrafını insan məskəni üçün abadlaşdırdı. Həm də keçmişdə insan 

yaşamayan yerlər olan Mazandaranın şəhərlərini də abadlaşdırıb, müxtəlif 

millətləri və məzhəb sahibi olanları oraya köçürtdürmüşdür. Bura köçürülənlər 

əvvəllər elə yerlərdə sakin idilər ki, о yerlər şahın düşmənlərinin idi. O, onları 

zorla ələ keçirmişdir. Örnək üçün türklərin bir çox ərazisini, Gürcüstan torpağını 

qeyd etmək olar. Bu yerləri müharibə ilə ələ keçirən şah, orada yaşayanları 

Mazandarana, İsfahana, hətta digər yerlərə köçürtmüşdür.. (173, s.170). 

Şarden I Şah Abbasın Osmanlı ordusunun yürüşlərinin qarşısını almaq üçün 

“yandırılmış torpaq” siyasəti haqqında da məlumat verərək yazır ki, düşmən 

sərhədlərinə yaxın olan şəhər, qəsəbə və abadlıqları dağıtdırıb viran və əhali 

yaşamayan əraziyə çevirtdirdi ki, düşmən hücum edərkən və sərhəd ərazisindən 

keçərkən o yerlərdə və abadlıqdan bir əsər və əlamət tapa bilməsin və geri 

çəkilməyə məcbur olsun. Bəzən sərhəddə şah əhalidən 20-30 min nəfəri ölkənin 

icərisinə, 200-300 fərsəngliyinə (1200-1800 kilometr məsafəyə - N.S.) köçürürdü. 

Bunların əksəriyyəti ermənilər və xristian gürcülərindən ibarət idi (195, c.III, 

s.1152). 

Şardendən fərqli olaraq İtaliya səyyahı Pietro Delld Valle Mazandarana 

köcürülənlər arasında Naxçıvan, İrəvan və Şirvan əyalətlərində yaşayan müsəlman 

əhalinin də çox olduğunu göstərərək qeyd edir ki, ümumiyyətlə şah istədiyi 

yerlərdən Mazandarana çoxlu adam köçürtdürmüş və burada sakin etmişdi. Şirvan 

əyalətinin azərbaycanlı müsəlmanlarının vəziyyəti də ermənilərin vəziyyətinə 

oxşar idi (173, s.171). 

Həzrəti Məsümə ələyhissəlamın (Həzrəti Fatimə) mübarək astanəsinin iki 

tərəfində iki Səfəvi hökmdarı –II Şah Abbas (1442-1666) dəfn edilmişdir. Hər iki 

məzarı müşahidə etmiş Şarden yazır: «Hər iki şahın məzar qapısının taxtası gümüş 

vərəqlərlə örtülmüşdü.  Hər iki hökmdarın muzeylərinin sahəsi eyni və bərabərdir. 

Hər iki məqbərənin eni 12 pa,40  uzunluğu 35 pa-dır.41 Daxildə bir xəzinə vardır ki, 

orada əşya və qiymətli bəzək şeylər saxlanılır (196, c.III, s.70). II Şah Abbasın 

                                                             
40 3,89 metr. 
41 12,36 metr. 
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məzarı 12 küncdür. Lakin Şah Səfinin məzarı dördküncdür. Hər ikisi də 

qaydasında deyildir. Məzarın xəzinə, dalan və bargahı qiymətli və nəfis çalarlarla 

bəzədilmişdi. Lakin, bargahın özünün xalıları qızıl ilə toxunulmuş ipəkdən idi.  Bu 

məqbərələrdəki  incəlik və  əzəmətin tayını ağla gətirmək   olmaz.   Bunların   cəlal   

və   əzəməti   həqiqətdə misilsizdir. 

Tavanı son dərəcə gözəl, nəfıs, insanı heyrətləndirən çox 

sənətkarlıq məharətilə parıldayan rəngli lövhə və kəsmələrlə 

bəzədilmişdir. Həmin binada о qədər çox qiymətli qızıl və lacivərd 

işlənmişdi ki, insan güman edir ki, həqiqətdə bu tarixi abidə zərnab 

və  xalis  ləcivərddən hazırlanmışdı.  Sarayın günbəzinin aşağı tərəfində iki sırada 

80 pəncərə qoyulmuşdu. Pəncərələrdən biri çox böyük idi və bağa tərəf açılırdı. 

Onun qabağında olan kiçik pəncərədən böyük saraya nəzarət edilir. Bütün bu 

pəncərələr qızılnişanlı çərçivələr qoyulmuş şüşəbənddən ibarətdir. Tavanın aypara 

formasında olan yerində nəzm və nəsr ilə diqqəti cəlb edən qızılsuyu və rəngli 

gözəl xətlərlə sözlər həkk edilmisdir (196, c.III, s.70-71). Şarden nümunə üçün 

onların bir hissəsini eynilə köçürmüşdür. «Ədalət üçün çalışmayan padşah yağışsız 

bulud kimidir», «Sərvət və dövlətdən digər adamlar faydalanmazsa, barsız, 

yarpaqsız ağacların quru budağına bənzəyir», «Səbirsiz yoxsullar quru çaylara 

oxsayırlar». «Təğva sahibi olmayan dindarlar kör və işıqsız adamlardır» «Abır-

həyasız qadınlar iylənmiş duzsuz ətə oxşayır”. «Dunyani əldə möhkəm tutmuş 

dindar quru məhsul verməyən torpağa bənzəyir» (196, c.III, s.71-72). 

II Şah Abbasın məzarının eni 4 pa42, uzunluğu 8 pa-dır43. Məzarın üzərində 

yanmaqda olan qəndillər ağ qızıldandır. Ən böyüyü 80 mark44 (20 kq)-dır. Lakin 

digər iki qəndilin hər birinin ağırlığı 12 mark (3 kq)-dır. Bu qəndilləri qalın gümüş 

məftillərlə məzarın günbəzindən asmışdılar. Məzarın özünü ali kaşı və İranın ən 

qiymətli zərli parçaları ilə örtmüşdülər. Bu ən qiymətli parçanın bir zərinin 800-

900 lirə qiyməti vardır. Ən ali zərli parça məzarın üstünə örtülmüş qırmızı nazik 

yun parçadan ibarət idi. Qızıl saçaqları ilə məqbərənin üstünə sərilmişdir. Məzarın 
                                                             
42 1,029 metr. 
43 2,058 metr. 
44 Hər mark 8 avənsə, hər avən isə 30, 59 qrama bərabərdir. 
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zərli toxunmuş örtükləri ipək lentlərlə qızıl halqalardan asılmışdı. Bütün guşələrin 

qarmaqları qızıldan idi... (196, c.III, s.72). 

Pietro Della Valle Bakı şəhərinin Qafqazda Xəzər dənizi kənarında (173, 

s.22) yerləşdiyini bildirir və yazır ki, bu şəhərdə neft yanacaq üçün sərf edilir və 

qiyməti xeyli ucuzdur. Lakin miqdarı о qədər çoxdur ki, bu hesaba dövlət 

xəzinəsinə xeyli pul tökülür. Bundan əlavə neftin tibbi xüsusiyyətləri də vardır. 

Ümumiyyətlə, neft adlandırdığımız maddə haqqında qədim həkimlər və tarix 

yazanlar məlumat vermişlər (173, s.144). 

Tavernye nəqqaşlıqda miniatürlər üzərində sürtülən yağdan söhbət açaraq 

qeyd edir ki, bu yağ qətran ağacı şirəsindən və qəribə bir yağın tərkibindən 

ibarətdir. Bu da Xəzər dənizinin qərbində, Şamaxıdan bir az yuxarıda, dənizə tərəf 

olan bir dağdan çıxıb aşağı gəlir, ilk əvvəl axanda çox təmiz və şəffaf göründüyü 

üçün adam şübhələnib onu su əvəzinə içmək istəyir... Sonralar get-gedə qatılaşır. 

10 gündən sonra zeytun yağı kimi qəlizləşir, lakin rənginin ağlığı dəyişmir (187, 

s.579). Tavernye yazır ki, mən yoxlamaq üçün ondan iki şüşə götürüb Parisə 

apardım. Kilsələrin başçısı Suvre ilə lakın üstünə çəkmək və onu parıldatmaq, 

hamarlamaq üçün ondan istifadə etdik. Lakin bizim lakımız qurumadı. Biz bunun 

səbəbini Fransada günəş hərarətinin az olmasında gördük. İranda isə günəş daha 

istidir.Bavasir üçün о yağdan yaxşı dərman yoxdur. Bavasir xaricdə olsa onu 

pambığın üstünə çəkib, bavasir üstünə qoyurlar. Bavasir daxıldə olduqda 

piltəni ona sürtüb, onun üzərinə qoyurlar. Həmin yağı elə bir dağın yanından 

gətirirlər ki, iki-üç çox hündür dağ da orada vardır. Həmin üç dağda da bu yağdan 

əldə edirlər. Lakin çox qatı və rəngi qaraya yaxındır. Ağ yağ çıxan dağın ətəyi üzü 

qərbə doğru baxır. Lakin qara yağ çıxan dağların ətəyi üzü şərqə doğrudur. Qara 

yağları İran əyalətlərinə aparırlar. Yoxsul yə kasıblar ondan başqa bir şey 

yandırmırlar. Bütün bu mədənləri şah icarəyə vermiş və ondan çoxlu miqdarda 

gəlir götürür (187,s.580). 

Pietro Della Valle Bakı toponiminə də toxunur: Albaniyanın birinci şəhəri 

"Baku" iranlıların fikrincə "Vahkuh" adlanır.Çox möhkəm qaladır yə sahil qayaları 

üzərində yerləşir. Məşhur rumlu coğrafıya yazanı Epitomun (Epitom Geoqrafiya – 
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N.S.) yazdıgına görə keçmişdə Albaniya adlanırdı. İndi oraya bir soltan 

hökmranlıq edir. Dənizin qərb hissəsində Dərbənd ya Dəmirqapı yerləşir ki, 

mənası dəmirqapı deməkdir. Burada Albaniya sona çatır və Qafqaz sıra dağları 

başlayır ki, orada müxtəlif tayfalar yaşayır. Məsələn, onlardan ləzgiləri qeyd etmək 

olar ki, vahid hakimləri yoxdur. Minlərlə sərkərdə və rəisləri vardır ki, onlara 

mirzə və ya şahzadə deyirlər. Hətta deyirlər ki, çox vaxt bu mirzə və ya 

şahzadələrin tabeliyində 20 nəfərdən artıq adam yoxdur. Bunların əksəriyyəti 

çöllərdə və səhralarda yaşayır.Çox kobud və qorxmazdırlar, qonşu ərazilərə xeyli 

zərər vetirirlər (173, s.159). 

1683-1685-ci illərdə Səfəvi dövlətində olmuş E.Kempfer Volqa-Xəzər yolu 

ilə Həştərxan və Niyazabaddan kecərək 1683-cü il dekabrın 17-də Şamaxıya gəlib 

çatır. Heyət ilə birlikdə Kempfer Bakı və Abşeron yarımadasını gəzib, neft 

mədənləri və s. haqqında məlumat əldə edir. Kempfer ilk Avropalı idi ki, Bakı neft 

mədənlərini görüb və o barədə səfər xatirələrində ğeniş şərh vermişdir. O ilk 

Avropalı idi ki, Xəzər dənizi və Bakı şəhərinin görüntüsünü təsvir etmişdir. Bu 

təsvirdə Bakı şəhəri, Qız qalasının şəkli, qala divarları, Bakı qalasının iki 

tərəfindən dəniz, bir tərəfdən dağlar, dəniz tərəfdən düzənliklə əhatə olunduğu 

müşahidə edilir (179, s.7-9). 

Şarden Bəlx sarayında bir dərvişin dastanını belə  şərh edir: «İran 

tarixçilərinin əsərlərinin birində oxuduğumu oxucuların nəzərinə çatdırmaq 

istəyirəm: Bir dərviş Bəlxdə soltan sarayına gedir. Söz-söhbətsiz heç kəsə etina 

etmədən saraya daxil olur. Bu vaxt saray qoruyucuları dərvişə yaxınlaşıb onun bu 

hərəkətindən qəzəbləndiklərini bildirib, onu danlayıb, soruşurlar: «nə ücün belə 

cəsarət göstərib, belə bir iş tutmusan? Dərviş deyir ki, istəyirəm bu gün bu 

karvansarada gecələyim. Saray qoruyucııuları onun bu cavabı müqabilində 

hirslənib, deyirlər: «Bura şah sarayıdır, karvansara deyildir». Bu vaxt Soltan 

İbrahim аdlı şah dərvişin cavabından gülməyi tutub deyir: Ey yoxsul kişi! Bu nə 

dastandır ki, şah sarayı ilə karvansaranı ayırd edə bilmirsən? Kişi cavab verir: 

«Hörmətli əlahəzrət, xahiş edirəm buyurasınız ki, bu saray tikilib qurtardıqdan 

sonra kimlər burada oturubdur? Padşah deyir: “Mənim əcdadım”. Dərviş yenidən 



124 
 
soruşur ki, onlardan sonra kim oturub? Padşah deyir ki, atam. Sonra dünyagörmüş 

kişi soruşur: Əlahəzrətdən sonra kim bu saraya sahib olacaq? Soltan cavab verir ki, 

oğlum bu saraya sahib olacaq. Bu vaxt dərviş belə deyir: «Qurban olduğum, bir 

bina  ki, oranın  sakinləri   daima  gəlib-getməkdədirlər, oraya karvansaradan başqa 

nə ad vermək olar?» (196, c. II, s.272-273). 

Şarden Qazax rayonunu səhvən Qazaxıstan adlandırmış və Dilican 

qəsəbəsinin, hətta onun cənubundan şimala və bundan çox şərq və qərb tərəfində 6 

fərsəxdən çox bir ərazinin Kanşi xana aid olub Qazaxıstan adlandıraraq yazır ki, bu 

ölkə İranındır və Gürcüstan kimi müstəqil idarə olunur. Yəni yerli soltan və şahlar 

atadan-ataya bu yerlərə hökmranlıq edirlər (196, c II, s.276). Deməli, vaxtilə 

Dilican inzibati ərazi bölgüsünə görə Qazax rayon əhalisini Xəzərin şimal-şərq 

dağlarında yaşayan qazaxların nəslindən olduğunu bildirir. Əslində Qazax rayonu 

sakinləri türkdilli qazaxların nəslindəndir. Şarden Qazax rayonunda evlərin 

zirzəmidə yerləşdiyini qeyd edir və yazır ki, hətta evlərin damı döşəməsindən 

aşağıdır. Adətən, evlərin damında kıçik deşik vardır. Bu deşikdən evə işıq düşür. 

Həm də oradan tüstü bayıra çıxır. Lazım olduqda bağlanıb-açılır. Bu evlərin 

yaxşılığı ondadır ki, qışda isti, yayda sərin olur. Həm də bu evlərə oğru girə bilmir. 

Qar yağanda bu evlər görünmür. Yalnız evə daxil olub və ya oradan çıxdıqda və ya 

bacalardan tüstü çıxdıqda evlərin olduğunu müəyyənləşdirmək olur. Şarden 1673-

cü il martın 3-də günortadan qabaq 300 ev və bağçası olan Dilican qəsəbəsinə gəlib 

çatır, şəyyahın yazdığına görə bu qəsəbə Ağstafa 45  - çayı kənarında qorxulu, 

hündür dağ ətəyində yerləşirdi». (196, c. II, s.274).  

Şarden   İrəvan   bəylərbəyisi  Səfiqulu   haqqında   geniş məlumat verir. O, 

yazır: «Irəvan hakimi bəylərbəyidir. Əyalət hakimlərinə bəylər bəyi deyilir. Onlar 

digər məsul şəxsiyyət və ikinci dərəcəli hakimiyyətdə olan xanlardan fərqlənirlər.  

İrəvan hakimi həm də sərdar titulu daşıyır. Yəni qoşunun komandiri hesab     

olunur. İrəvan əyalətinin hakimi İranın birinci dərəcəli hakimi, əyanı, çox bəsirətli 

və ölkənin tam bir diplomatı sayılır. Bu şəxsiyyətin adı Səfiqulu xandır. Həmişə 

mərhum şahənşahın hakimiyyəti dövründə (II Şah Abbas nəzərdə tutulur) İran 
                                                             
45 Şarden Ağstafa kimi yazmışdır. İlk orta əsrlərdə də Ağstafa adlandırılmışdır. 
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imperiyasının ən mühüm əyalətlərindən birinin hakimi olmuşdur. Lakin saray 

qadınları intriqası nəticəsində məzkür padşahın ölümündən üç il əvvəl, işdən azad 

edilmişdir. İran hakiminin arvadı şahzadə xanım Anna tərəfdən şah nəslinə mənsub 

idi. Bu şahzadə xanım indiki şah Süleymanın hakimiyyətinin ilk ilində elə iş gördü 

ki, şah onun ərinə çox mərhəmət etdi. Az sonra o, ölkənin ən gəlirli, ən mühüm 

əyaləti hesab olunan İrəvana hakim təyin edildi. Bu əyalətin 32 min tümən gəliri 

vardır. Bu da təqribən 500 min ekü (qədim qızıl sikkə) edirdi.  Bundan əlavə 

cərimə, qəramət, hədiyyələr və və s.-dən 200 min ekü hakimə nəsib olurdu. İndi 

İrəvan hakimi bütün İranın ən varlı və dövlətli şəxsiyyəti hesab olunur. Bu hakimə 

şahənşah yüksək   dərəcədə hörmət edir. Onun iki övladı şahın çox yaxın adamı 

hesab olunur... Səfiqulu xan ədalətli, əhali ilə yola gedən və digər hakimlərə 

nisbətən az rüşvət alır. Buna görə də özünün hakim olduğu əyalət əhalisinin hamısı 

onun hörmətini saxlayır. O, həm də  elm  adamı, elm və texnikanın asiqidir» (196, 

c.II, s.313-314). 

 

 

2.2. Şəhər həyatında bazar və karvansaraların rolu 

Səfəvilər dövründə ticarət ölkə iqtisadiyyatının çox mühüm və gəlirli 

sahələrindən biri olduğundan, dövlət daxili ticarət məsələlərinə və xarici iqtisadi 

əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Şah İsmayılın ölkənin daxili 

ticarətinin inkişafına və xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə mane olan vergi 

və gömrük rüsumlarının azaldılması sahəsində gördüyü tədbirlər, I Şah Təhmasib 

tərəfindən tamga vergisinin ləğv edilməsi, I Şah Abbasın yerli tacirlərə və daxili 

ticarətə himayədarlıq siyasəti ticarətin inkişafına müsbət təsir göstərmişdi.  

S.M.Onullahi I Şah Abbasın (1587-1629) vergi siyasətinin daxili və xarici 

iqtisadi əlaqələrə göstərdiyi təsir haqqında ətraflı məlumat verərək göstərir ki, 

vergi siyasəti ilə yanaşı, karvan yollarının təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi də ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrini xeyli gücləndirmişdi (71, 150). 

I Şah Abbasın ticarətin inkişafına himayədarlıq siyasəti karvan yollarının 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin təşkili və yolların abadlaşdırılması işinə qayğı 
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göstərməsi, karvansaralar tikdirməsi, quldurlara qarşı amansız mübarizə aparması 

və yeni yollar çəkdirməsi ilə ifadə olunurdu. O, Xəzər dənizi sahili boyunca 

Mazandarana qədər 270 km uzanan çınqıl və sal daşlar döşənmiş yollar 

cəkdirmişdi(125, s.184). Bununla bağlı İsgəndər bəy Münşi yazırdı ki, ölkənin 

yollarında gediş-gəliş olduqca çətin idi. Şah Abbas hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən 

bu cətinliklərlə maraqlanmağa başladı. O, əvvəlcə yolkəsənlərin kimliyini 

müəyyən etdi. Sonra onların başçılarını tutdurdu, bəzilərini tərbiyə edərək 

bağışladı, bəzilərini isə cəzalandırdı. Məmaliki-Məhrusədə yolların təhlükəsizliyini 

təmin etdi (168, s.1104). 

Tavernye ilk avropalı səyyahdır ki, karvansaralar haqqında geniş məlumat verir. 

O, yazır ki, karvansaralar Şərq ölkələrinin mehmanxanalarıdır və bizim 

mehmanxanalardan xeyli fərqlənir. Karvansaralar adətən birmərtəbəli və 

dördkünclü binadan ibarətdir. İki mərtəbəli karvansara binalarına nadir hallarda 

rast gəlmək olur (187, s.122). 

Fransız səyyahı Şarden də Səfəvilər dövlətində karvansaralar haqqında 

geniş və maraqlı məlumat vermişdir. Şarden yazır: "Karvansaralar böyük 

binalardan ibarətdir ki, müsafırlərin və gəlib-gedənlərin qalması üçün nəzərdə 

tutulmuşdur (196, с. II, 267). Şarden şəhər karvansaraları haqqında da məlumat 

verir. Onun yazdığına görə, şəhər karvansaraları iki cürdür: "Onların bir hissəsi 

sərnişin və zəvvarlara məxsusdur ki, pul vermədən camaat onlardan istifadə edir. 

Digər hissəsi isə xeyli gözəl və rahat binalardan ibarətdir ki, möhkəm və yaxşı 

qapısı olan xeyli müxtəlif hücrələri vardır. Lakin bu mənzillərin əksəriyyəti tacir 

və alverçilər tərəfındən tutulduğu üçün bu fəsillərdə həmin уегlərdə sakin 

olmaq üçün gündə 1-2 su xərcləmək gərəkdir (196, c.II, 271). Şardenin verdiyi 

məlumata əsasən karvansaraların bir hissəsi xalisədir, yəni şaha məxsusdur, bir 

hissəsi isə müxtəlif şəxslərə məxsusdur. 

Şarden “şəhərin ümumi mehmanxanaları hesab olunan Qəzvin karvansaraları 

barədə geniş məlumat verir. O, qeyd edir ki, orada əzəmətli və gözəl binalar 

müşahidə edilmir. Şah karvansarası isə 250 hücrədən ibarətdir. Onun həyətində 
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böyük su hovuzu, iri və hündür ağaclar vardır. Qiymətli mallar satılan və iki sırada 

yerləşən, dükanlaran yolu olan iki qapısı vardır” (196, c.III, s.36). 

Ölkədaxili iqtisadi əlaqələr karvan yolları və yolkənarı karvansaraların 

qorunub saxlanılması və normal fəaliyyət göstərməsindən daha çox asılı idi. Bunun 

üçün isə kifayət qədər vəsait tələb olunurdu. Fransa səyyahı və elçisi Jan Batist 

Tavernye yazır ki, Naxçıvan yaxınlığında Araz çayı üzərində körpü var idi. Bu 

körpüyə şəhərin maliyyə idarəsinin mübaşiri nəzarət edir və oradan keçən 

karvanlardan rəhdari (gömrük rüsumu) toplayırdı. Körpüdən keçib şəhərə daxil 

olmayan karvanın hər dəvə yükündən 10 abbası alırdılar. Bu pul yolların 

təhlükəsizliyi və qorunmasına sərf edilirdi. Ölkənin bütün bölgələrində açılıb 

baxılmadan karvan yüklərindən eyni qaydada rəhdari alırdılar. Hər bir əyalətin 

hakimi mövcud qanunlara görə öz ərazisindən keçən ticarət karvanları üçün 

məsuliyyət daşıyırdı. Əyalət hakimi oğurlanmış malın dəyərini ödəməli idi. Buna 

görə də ölkə miqyasında karvan yolları təhlükəsiz idi. Ticarət yolları ilə təkbaşına 

da istənilən yerə sərbəst mal aparmaq mümkün idi (187, 61-62). 

Hər bir əyalət hakiminin öz ərazisindən keçən ticarət karvanlarına görə 

məsuliyyət daşıması dövrün səyyah gündəliklərində əksini tapmışdır. Şardenin 

verdiyi məlumata görə. 1675-ci ildə 2 min nəfər tacirə məxsus böyük bir karvan 

İsfahandan Hindistana gedərkən Qəndaharda quldurlar tərəfindən qarət 

olunmuşdur. Karvanı 200 nəfər silahlı əsgər qorusa da, yaxşı şilahlanmış 500 

nəfərlik quldur dəstəsinin öhdəsindən gəlmək mümkün olmamışdır. Zərərçə-

kənlərin çoxunun hind tacirləri olduğunu qeyd edən səyyah onlardan 60 nəfərinin 

qarət nəticəsində 300 min tümən itirdikləri haqda şaha (Süleyman) şikayət 

etmişdir. Fransa pulu ilə bu 13 milyon 500 min livr demək idi (196, c.II, 324-325). 

Şarden bu hadisəni genişliyi ilə təsvirini verib qeyd edir ki, Qəndəhar hakimi bu 

hadisə ilə əlaqəli olub, məsuliyyət daşıyırdı. Şah əmr etdi ki, onun qollarına dəmir 

qandal vurub, İsfahana gətirsinlər (196, c.II, 324-325). 

Qeyd etmək lazımdır ki, XVII əsrdə Azərbaycan Səfəvi dövlətində daxili 

bazarların təşəkkülü prosesi güclənmişdi. Bu dövrdə şəhər və qəsəbələrin əsas 

ticarət obyektləri çarşı, Qeysəriyyə və karvansaralar idi. Haqlı olaraq, orta əsrlər 
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şəhər həyatının görkəmli tədqiqatcısı S.M.Onullahinin göstərdiyinə görə, 

karvansaraları da ticarətlə bağlı müəssisələr saymaq olar. Şəhərlərdə 

karvansaraların sayı ticarətin inkişafını müəyyən edirdi. Karvansaraların çoxunu 

şahlar tikdirirdi və belə karvansaralar xassəyə (şah sülaləsinə) məxsus müəssisələr 

sayılırdı. Karvansaralar şəhərlərin bazarları və giriş qapıları yaxınlığında yerləşirdi 

(71, s.140). 

Pietro Della Valle də yolların təhlükəsizliyındən danışaraq yazır: "Bu gün 

İranın bütün mahalları abad və xeyli əhaliyə malik olmaqla yanaşı, qorxusuz səfərə 

çıxmaq üçün əlverişlidir. Oğrulardan əsər-əlamət yoxdur. Əgər bir adamın malı 

oğurlanmış olsa, hadisə baş verdiyi yerin hakimi oğurlanmış malı və ya onun 

dəyərini mal sahibinə ödəməlidir. Oğurlanmış malın həqiqi dəyəri sahibinin and 

içməsilə müəyyən edilirdi. Pietro Della Valle Qolpayqan yolu ilə nəhayət İsfahana 

gedib çıxır (173, s.9). 

Alman səyyahı E.Kempfer İsfahanda olarkən binalar, məscidlər, karvansaralar 

haqqında ətraflı məlumat vermişdir (179, s.7-8). 

Tavernye Təbrizdən İsfahana 24 karvan yolu olduğunu bildirərək yazır: 

"Birinci gün quru dağlardan keçib, Təbrizdən 4 liv məsafədə yerləşən və Iranın ən 

gözəl karvansarası hesab olunan, çox geniş və rahat Şah Səfı karvansarasına çatdıq. 

Orada eyni vaxtda 100 sərnişin minik və yük heyvanları ilə gecələyə bilərlər. İran 

ərazisindən, xüsusilə Təbrizdən İsfahanadək, oradan Hörmüzə qədər müəyyən və 

bərabər məsafələrdə gözəl karvansaralar nəzəri cəlb edir”(187, s.73). 

İkinci gün dağdan aşıb darısqal yollardan keçib, dağın ətəyində İsfahana gedən 

iki yoldan birini seçən Tavernye yazır: "Tacirlər İsfahana gedən iki yoldan birini 

seçə bilərlər. Onlar öz meyilləri, ehtiyac və zərurət üzündən bu iki yoldan birini 

seçə bilərlər. Düz yol olan Qum-Kaşan yolu ilə getmək istəyənlər iki yolun 

ayrıcında olan Urmiya gölünü solda qoyub getməlidirlər. Yaxşı şəhərlər olan 

Ərdəbil-Qəzvin yolu ilə getmək istəyənlər isə Urmiya gölünü sağda qoymalıdırlar. 

Ərdəbildən Təbrizə 12 livdən artıq məsafə yoxdur" (187, s.73). Ərdəbil 

meydanının özü böyük bir şəhərə bənzəyir. Onun uzunluğu enindən çoxdur. 

Ərdəbil xanının bina etdiyi karvansara, meydanın bir tərəfində yerləşir. Əlbəttə, 
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şəhərin digər nöqtələrində belə   karvansaralar   mövcuddur.   Onlar   çox   gözəl   

və   rahat karvansaralardır. Onların ətrafında yaxşı bağlar salınmışdır. Xüsusilə 

Şahbağı diqqəti cəlb edir. Bu bağ əhatə olunmuş uzun bir xiyabandan dörd sırada 

əkilmiş ağaclarla, onun giriş qapısına qədər uzanır (187, s.74). 

Ərdəbildən Qəzvinə qədər hər yer yaxındır. Hər 3-4 liv məsafədə şimal 

səmtindən axan çaylara rast gəlinir. Bu çayların suyundan tarlalar suvarılır. Adətən 

karvan beş günə Ərdəbildən Aryuna, oradan Taromaya isə iki günə və Taromadan 

Qəzvinə də iki günə gedib çıxır (deməli, Ərdəbil-Qəzvin yolunu doqquz günə 

karvan gedə bilərdi). Taromadan iki liv uzaqda böyük çay axır. Onun üzərindən 

böyük daş körpü vasitəsilə keçmək mümkündür. Həmin körpüdən iki liv uzaqda 

Xalxal yerləşir. Aryun kiçik şəhərdir (187, s.77). Üc karvansara vardır ki, onun 

ətrafı bazarla əhatə olunmuşdu. Bu karvansaralardan biri çox rahat və böyükdür. 

Şəhərin bütün sakinləri müsəlmandır. Çox az xristian vardır (187, s.77). 

Qəzvindən cıxarkən bir mənzil getdikdən sonra kiçik bir kəndə rast gəlinir ki, 

orada bir karvansara vardır. Orada olan ərazinin hamısı əkin üçün əlverişlidir, bir 

necə arxdan su axır. Təbrizdən 6 liv məsafədə dağın ətəyində bir murov 

vardır ki, buradan Zəncan və Sultaniyyə yolu ilə İsfahana getmək olur. 

Bu vaxt Ərdəbil-Qəzvin yolu sol əldə qalır. Oradan 12 saat yol getdikdən sonra üç 

karvansaradan keçib, Qaraçəmən adlı yaxşı bir kəndə çatırsan. Qaraçəmən kəndi 

məhsuldar və əkin üçün əlverişli olan bir dərədə yerləşir. Yalnız bir torpaq 

karvansarası vardır. Karvansaranın qapısı о qədər gödəkdir ki, dizi üstə oraya daxil 

olmaq olar. Sonrakı gün Türkman adlı böyük bir kəndə rast gəldik. Burada hava 

soyuq olmasına baxmayaraq torpaq məhsuldardır. Torpaqdan qayrılmış bir neçə 

karvansarası vardır. Bu karvansaralardan bir tərəfdə insan, digəf tərəfdə isə atlar və 

heyvanlar saxlanılır (187, s.78). 

Tavernye İranın ən böyük  karvansaralarından birinin bu şəhərdə 

yeniləşdiyini qeyd edərək Mıyanadan çıxıb, iki saat yol getdikdən sonra çayın 

üzərində dağılmağa başlayan bir daş körpü üzərindən keçən səyyah yazır: 

"Bu кörpü bütünlüklə kərpic və daşdan salınmış və daxildən onun tağlarını 

yonmuşlar. Bu körpü Qaflankuh dağının yaxınlığındadır. Şah Abbas onun butun 
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yoluna daş döşətdirmişdi. Çünki orada torpaq о qədər yapışqanlıdır ki, azacıq 

rütubət və yağış nəticəsində donur və karvanın keçməsini çətinləşdirir. İranda bir 

cür dəvə vardır ki, rütubətli yerdə gedə bilmir. Yola daş döşənməmişdən qabaq 

dəvə yoluna xalça salıb dəvələri onun üstündən keçirirdilər”(187, 78-79). 

Qatlankuhun aşağısında olan çaydan keçib Camalabad adlı gözəl bir 

karvansaraya çatan Tavernye yazır: “Bu karvansara bir necə il idi ki, tikilmişdi. 13 

saat yol getdikdən sonra səhralıqda yerləşən və Sərçəm adlı karvansaray müşahidə 

olunur” (187, s.79). 

Sultaniyyədən uç lıv məsafədə bır karvansara və bır az uzaqda rahat 

karvansarası olan İja adlı böyük bir qəsəbəni keçdikdən sonra Tavernye Əbhərə 

çatır. Tacir yazır ki, Əbhər qədim şəhərdir, lakin xaraba qalmışdır. Əbhərdən 7 saat 

yol getdikdən sonra Parten kəndinə çatır. Zəncan ilə Parten kəndi arasında iki 

günlük yol var idi (187, s. 80). 

Tavernye ilk avropalı səyyah taciridir ki, karvansaralar haqqında geniş 

məlumat verir. Orta əsrlərdə karvansaralar  bir növ mehmanxanaya bənzəyirdi. 

Tavernye yazır ki, karvansaralar şərq ölkələrinin mehmanxanalarıdır və bizim 

mehmanxanalardan xeyli fərqlənir. Karvansaralarda nə rahatlıq vəsaiti və nə də 

təmizlik vardır. Karvansara adətən bir mərtəbəli və dördkünclü binadan ibarətdir. 

İki mərtəbəli karvansara binalarına nadir hallarda rast gəlmək olur. Karvansaranın 

giriş darvazası çox böyükdür. Onun digər üçbucağında, ortada iri tağtavanlı bövük 

bir zal tikilmişdir. Bu zal hörmətli sərnişinlərə aiddir. Orta zalın iki tərəfində, 

otaqlar və kiçik hücrələrdir. Sərnişinlər onlardan hər birini istəsə orada gecələyib 

dincələ bilər. Bu hücrələr karvansaranın həyətindən 2-3 pa hündürlükdə sıra ilə bir-

birinin yanında inşa edilmişdir. Hücrələrin arxasında tövlə yerləşir. Bəzən 

tövlələrdə də otaqlar kimi rahatlıq etmək olur. Qış fəslində sərnişinlərdən bəzən öz 

arzularıyla tövlələrdə sakin olurlar. Zal və hücrələr kimi tövlələr də üstüörtülüdür. 

Karvansaranın hücrələrindən tövləyə kiçik pəncərə açılır. Bu pəncərədən sərnişin 

töyləyə baxır və atlarına necə qulluq edilməsinə nəzarət edir (187, s. 122). 

Osmanlı ərazisindəki karvansaralara nisbətən İranda karvansaralar rahatlıq, 

binanın əzəməti cəhətdən daha yaxşıdır. Ölkənin hər yerində müəyyən məsafələrdə 
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karvasara binası inşa edilmişdir. Bu karvansaralar varlılar üçün Avropadakı 

karvansaralar kimi о qədər rahat olmasa da yoxsul və kasıblar üçün daha artıq rahat 

yerdir. Çünki karvansarada çox asan və yaxşı qəbul olunurlar. Yemək və içmək 

sarıdan heç kəs onları öz imkanından artıq xərcləməyə məcbur etmir. Hər kəs 

istədiyi kimi azad və müstəqildir (187, s. 123).    

Iran və Osmanlı ərazilərində ya karvan ya da 10-12 nəfər yol yoldaşı ilə 

və ya da təklikdə bir nəfər bələdçi ilə səfərə çıxmaq olar. Tavernye yazır: "Mən 6 

dəfə Asiyaya gedib və bütün yollardan keçdiyim üçün onun bütün növlərini 

yoxlamışam. Səfərə çıxmağın ən təhlükəsiz yolu karvan ilədir. Lakin bu çox uzun 

çəkir. Çünki yavaş yol gedirlər. Xüsusilə dəvə karvanı. Ən qoçaq at sürən bir günə 

getdiyi məsafəni qatır karvanı iki günə, dəvə karvanı isə dörd günə getməli olur" 

(187, s. 123). Karvan araba qatarına oxşayır. Çoxlu tacir müəyyən edilmiş 

məkanda və vaxtda toplaşıb, dəstə ilə hərəkət edirlər. Onlar bu vasitə ilə yolkəsən 

oğrulara qarşı özlərini müdafıə edə bilirlər. Çünki yolların əksəriyyəti səhralıq, 

düzənlik, əhali yaşamayan yerlərdən keçdiyi üçün oğrular bəzən dəstə ilə karvana 

hücum edirlər. Tacirlər öz aralarında "karvanbaşı" adlanan bir rəis seçir. Hərəkət 

vaxtının müəyyənləşdirilməsi, müsafirlər arasında baş verə biləcək ixtilafları həll 

etmək, bir sözlə karvanın başçısı karvanbaşının öhdəsinə qoyulmuşdur. Lakin heç 

bir hörmətli şəxs bu vəzifəni öz öhdəsinə götürməyə razı olmur. Çünki yolda 

məxarici о ödəyir və nə qədər düz və sədaqətli olmasına şübhə 

edirlər. Karvan dəstəsində türk (azərbaycanlı- N.S.) çox olduqda türkdən, 

əksəriyyət erməni olduqda ermənidən karvanbaşı təyin olunur"(187, s. 124). 

İki növ karvan vardır. Çox dəbdə olan dəvə karvanıdır. Bu həm də daha ucuz 

başa gəlir. Dəvənin xərci azdır və çox yük götürür. Bəzi dəvə üç, hətta 4-5 atın 

yükünü daşıyır. Lakin dəvə karvanı arasında at və qatır da vardır. Çünki dəvə ilə 

süvari halda yürtmə getmək mümkün olmadığı üçün narahatlıq törədir. Buna görə 

tacirlər minmək üçün at və ya qatırı xoşlayırlar. Digər karvan növü at ilədir. 

Tacirlər at satın almaq istəmədikdə at və uzunqulaq kirayə tuta bilir (187, s. 124). 

Şərab yükləmək üçün dəvə karvanında palanlı uzunqulağın olması zəruridir. 

Çünki dəvəçilər əksərən müsəlmandır və dini təəssübə görə şərab yükləməyə icazə 
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verilmir. Onlar deyirlər ki, bu heyvan Məhəmməd peyğəmbərə məxsusdur və 

Məhəmməd peyğəmbər tərəfindən şərab qəti yasaq edildiyi üçün onu dəvəyə 

yükləmək olmaz. Buna görə də şərabı tuluğa doldurub, uzunqulağa 

yükləyirlər. Bu tuluğlar keçi dərisindən düzəldilir, yunu isə çöldə qalır. Bəzi 

tuluqlardakı dərilərin yununu tamamilə çıxarırlar. Lakin onlar yunlu tuluqlar qədər 

yaxşı deyildirlər, həm də tez deşilirlər (187, s.124).      

Şərq ölkəsində səfərə çıxarkən istər karvanla, istər süvari və istərsə tək mənzili 

(yolu) birbaşa mənzilgaha çatdırmaq lazımdır. Lakin günlər və mənzillər də 

müxtəlifdirlər. Bir gündə 6 saat yol getmək lazımdır, bir gün 10 saat, başqa gün 12 

saat. Saatlar arasındakı fərqlər suyun tapılmaması ilə bağlıdır. Məsafənin uzaq-

yaxınlığı bulaq və ya su arxına çatmaq ilə əlaqədardır. Əksər vaxtlarda, xüsusilə 

yay fəslində günəş hərarətindən qorunmaq üçün karvan gecələr yol gedir. Bəzi 

işlər görməyə fürsət tapmaq, çadır qurmaq, ərzaq əldə edib, ticarət mallarını 

yerbəyer edib, rahatlıqla xörək bişirib, yemək hazırlamaq üçün başqa fəsillərdə 

mənzil başına gündüz çatmaq lazım gəlir. Çünki karvan günbatana yaxın mənzil 

başına çatdıqda yuxarıda sadaladığımız işləri görmək üçün zəhmətə düşürlər. 

Düzdür ki, qışın ortasında, xeyli qar yağdığı vaxt gecə yarıdan üç saat keçmiş 

karvan yola düşür, gah da belə havada yola düşmək üçün səhərin açılmasını 

gözləyirlər. Lakin yayda uzaq məsafəni başa vurmaq üçün günbatandan bir saat 

sonra, ya da gecə yarısı karvan yola düşür. Tavernye qeyd edir ki, mənim son 

səfərimdə İzmirdən yola düşərkən bizim karvanımızda 600 dəvə və 600 süvari atlı 

var idi. Bəzən karvanda bundan çox adam olurdu. Dəvə, qatır ilə bir-birinin ardınca 

yol gedir, sanki böyük hərbi ordu qafiləsinə bənzəyir. Çünki həm hərəkət edəndə, 

həm də dayananda böyük bir ərazi sahəsini əhatə edir. Sərnişinlərin açıq havada 

yerə sərilmiş xalça üzərində yatmaları onların sağlam və narahat olmamalarınna 

baxmayaraq, karvan gecə yol getdiyindən insanın sağlamlığı ilə uyğun gəlmir 

(187, s.125). 

Tavernye karvanla yol getmək, dəvələrin düzülüşü, bir-birinə iplə bağlanması 

qaydaları haqqında müfəssəl məlumat verərək qeyd edir ki, Osmanlı ölkəsinin 

cənubundan İrana gedən dəvələr hamısı qatar ilə yeddi-yeddi hərəkət edir və 
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barmaq qalınlığında ip ilə onları bir-birinə bağlamışlar. Arxadakı dəvənin ipi 

qabaqdakı dəvənin palanına və üstündə oturulan yerə bağlanır. İpin başqa ucu 

arxadakı dəvənin ağzından asılan halqaya düyünlənmişdir. Bu ipləri dəvəçilər 

özləri boş vaxtlarında yundan hörürlər. Onu qəsdən elə hörürlər ki, tez qırılsın, 

çünki təsadüf nəticəsində qabaqdakı dəvə hündür bir yerdən ayağı sürüşüb və ya 

ona bir hadisə baş verdikdə, arxadakı dəvəni özü ilə çəkib apara bilməsin. Qatara 

bağlanmış hər yeddi dəvədən birinci dəvənin üzəngisi dəvəçinin cibindədir, 

axırıncı dəvənin boynundan asılmış zınqırov vasitəsilə qatarda hər yeddi dəvənin 

olduğu və ya birinin ipi qırılıb-qırmaması barədə məlumat əldə edilir. Axırıncı 

dəvənin yükü yemək və azuqədən ibarət olur. Hər bir tacir altı dəvə kirayə 

tutduqda, azuqəni daşımaq üçün kirayəsi pulsuz olaraq bir dəvə onun ixtiyarına 

verilir, əgər üç dəvə kirayə etsə, bir dəvə yükünün yarısı qədər ona pulsuz azuqə 

yükləməyə icazə verilir. Bu nisbətdə kirayə pulsuz dəvənin sayı artır. Karvan yola 

düşərkən hər bir tacir öz nökərlərilə birlikdə öz ticarət yükləri ətrafında yol gedir. 

Xüsusilə qaranlıq gecələr oğrular yolda dəvələrdən birinin ipini qırıb, arxadakı 

dəvənin ipinə bağlayır və həmən bir dəvəni yoldan çıxarıb aparır. Çünki dəvənin 

ayaqlarına nal vurulmur. Ona görə onu apararkən ayağının səsi eşidilmir. Ağa, 

nökər və dəvəçini yuxu tutmamaq üçün hamısı tütün çəkir, tütək çalır, mahnı 

oxuyur və ya bir-birilə söhbət edirlər. Lakin səhərə 1-2 saat qalmış hamını yuxu elə 

tutub gicəlləndirir ki, ixtiyarsız olaraq gözləri yumulur. Çox vaxt yuxuda ikən 

süvari yerə yıxılır və yerə yıxıldığını da hiss edə bilmir. Təhlükəsiz mənzillər 

olduqda adam süvari halda qabaqda gedib, yolun münasib yerində yatır. Bəziləri 

atın yəhərinin altında özləri üçün ehtiyat balışı saxlayır, yol üstündə yatarkən onu 

başlarının altına qoyurlar. Onlar yatarkən atın cilovunu biləklərinə bağlayır. 

Karvan gəlib çatana qədər yatır. Karvan gəlib çatdıqda onlar oyanmadıqda 

karvanın arxasında olanlar onu yuxudan oyadır (187, s. 125-126). 

Tavernye, karvanın su olan yerə yaxın düşərgə salmasından bəhs edərək yazır: 

"Gün batan çağı türk və ya erməni yoxsullarından ibarət olan çavuşlar düşərgə və 

ticarət malları yanında gözətçilik edır, daima yol gedir, ərəb və ya erməni dilində 

qışqırırlar: "Allah rəhmlidir. Allah təkdir", gah da deyirlər: "xəbərdar olun, sizi 
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izləyirik". Hərəkət vaxtı karvanbaşıya xəbər verirlər, о da gözətçilərə göstəriş verir 

ki, atları yəhərləmək üçün düşərgəyə xəbər versinlər, yarım saat sonra malların 

yüklənməsi barədə elan edilir. Həqiqətdə çox heyrətləndiricidir ki, çavuşların 

ikinci çağrışı ilə hər şey hazır olur, karvan sakitcəsinə qayda ilə yola düşür... 

çavuşların hər biri İzmirdən İrəvana qədər hər ticarət yükündən 1/4 piastar zəhmət 

haqqı alır (187, s.126-127). Mənzilbaşı uzaq olduqda, yəni karvandakı adamlar 

gecə yarısından 10 saat sonra mənzilbaşına çatacaqlarını hiss etdikdə günbatandan 

bir saat sonra yəhərə bağladıqları bağlamanı açır. Səfalı yerdə xalça sərib, üstündə 

oturub yeyib-içirlər. Nökərlər də qarınlarını doyurur, gah hər biri səs-səmirsiz bir 

şüşə sərab icirlər (187, s.127). 

Fransız səyyahı karvanla gedən şəxslərin hər bir dövlətdən keçərkən həmin 

ölkənin əhalisinin geyiminə oxşar paltar geyməsinin vacibliyini və səbəbini 

göstərərək bildirir ki, karvandakı adamlar İzmir, İstanbul və ya Hələbdən İran 

ərazisinə daxil olduqda hər bölgənin adəti və geyimi üzrə paltar geyməlidirlər. 

Osmanlı ərazisində olduqda Osmanlı qaydası üzrə, İranda olduqda İran qaydası 

üzrə paltar geyməlidirlər. Belə etməsələr, onları ələ salıb gülərlər. Bəzən 

xoşagəlməz hadisə ilə üzbəüz ola bilərlər. Çünki yerli hakimlər sərnişini əcnəbi 

geyimdə gördükdə casus zənn edib, ona əziyyət verirlər. Halbuki, ərəb kimi gödək 

paltar geyib, üstündən köhnə bağ bağlasalar və bu geyimin altında avropalı kimi 

paltar geymiş olsalar da qorxusuz hər yerə gedə bilərlər. Əmmamə qoymaq istəyən 

adam başının tükünü qırxdırmalıdır. Çünki əmmamə tükün üzərində qalmır, 

sürüşür (187, s. 127). 

Şarden Səfəvilər dövlətində şəhər bazarları, bazar tikililəri, bazarda alış-satış 

haqqında da ətraflı məlumat verir. Səyyaha görə şəhərlərin böyük bazarları vardır. 

Deyildiyi kimi, bu bazarlar uzun keçidlərdən və ya üstüörtülü kücələrdən ibarətdir 

ki, onun hər iki tərəfində sıra ilə hücrə və dükanlar yerləşir. Hər cür ərzaq və başqa 

mallar orada satılır. Naxcıvanda beş karvansara, hamamlar, ticarət mərkəzləri, 

çayxana, böyük qəlyanaltılar (meyxanalar), iki min ev vardı. İranın əsil tarixlərində 

qeyd edilmişdir ki, keçmişdə bu şəhərdə 40 min ev var idi (196, c.II, s.387). 
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Pietro Della Valle yazır ki,  digər şəhərlərdə olduğu kimi, Həmədanın da 

üstüörtülü bazarı vardır. Alma, nar, əla üzüm və s. təzə meyvələr boldur (173, s. 

22). 

«Təbrizdə 15 min ev və bağça, 15 min dükan və hücrə vardır. İranda dükanlar 

evlərdən ayrıdır. Adətən üstüörtülü, uzun və enli küçələrdə yerləşir. Bu cür küçələr 

bazar adlanır. Bazarlar şəhərin mərkəzini təşkil edir. Mənzillər və binalar bazardan 

kənarda yerləşir. Hamısının bağı vardır. Təbrizdə gözəl saray və binalar görmədim. 

Lakin müqabilində bu şəhərdə Asiyanın ən gözəl bazarları yerləşir. Bu bazarların 

genişliyi, əzəməti, onu örtmüş günbəz və tavanların gözəlliyi, bütün günü 

bazarlarda görünən xeyli əhali, orada toplanmış xeyli mallar Təbriz bazarlarının 

şöhrət və əzəmətini heyrətləndirci dərəcədə nümayiş etdirir. Qiymətli mal və 

cəvahirat alveri mərkəzi olan ən gözəl bazar “Qevsəriyyə” adlanır ki, şah bazarı 

mənasındadır. 8 guşəli olan bu bazar  çox geniş və böyükdür. Təqribən hicri 850-ci 

ildə (1446-N.S.)46 Uzun Həsənin fərmanı əsasında Qeysəriyyə bina olunmuşdu. 

Digər ümumi binalar da əhali çoxluğu, əzəmət və şöhrətinə görə bazarlardan geri 

qalmır. Bu şəhərdə 300 karvansara nişan verirlər. Bu karvansaraların bəzisi о qədər 

geniş və böyükdür ki, hər birində 300 adam sakin ola bilər. Çayçıxanalar, 

meyxanalar, xaşxaş şirəsindən hazırlanmış tünd şərablar sərf etmək üçün ümumi 

yerləri, hamamlar, məscidlər, digər binaların əzəmət və şöhrətinə uyğun 

münasib surətdə saldırılmışdır» (196, II cild, s.403-404). 

Təbrizin əhalisi haqqında məlumat verən Şarden yazır ki: “mən Təbriz 

əhalisinin sayını dəqiq bilmək üçün xeyli axtarış apardım, lakin elə bilirəm ki, 

həqiqət mənə məlum olmadı. Buna baxmayaraq tam qətiyyətlə demək olar ki, 

şəhər əhalisi 550 min nəfərə qədərdir. Təbrizin bir çox yerli məşhur şəxsiyyətləri 

mənə dedilər ki, şəhər əhalisi bir  milyon yüz min nəfərdən artıqdır (196, c. III, 

s.408-409). Səyyah qeyd edir ki, həmişə burada görünən əcnəbilərin sayı çoxdur. 

Asiyanın bütün məmləkətlərindən Təbrizdə müxtəlif dəstələr sakindir. Mən elə mal 

tanımıram ki, bu şəhərdə onun satılan mağazası olmamış olsun. Şəhər başdan-başa 

qumaş, ipək və zərgərlik üzrə sənətkarlarla doludur. İranın ən ali çalmaları 
                                                             
46 1446-cı il ola bilməzdi. Çünki Uzun Həsən (1453-1478) 1468-ci ildə Azərbaycanı ələ kecirmişdi. 
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(dəstarları) Təbrizdə hazırlanır. Şəhərin iri tacirləri mənə dedilər ki, həmişə ildə 6 

min tay ipək bu şəhərin  emalatxanalarında hazırlanır. Təbriz ticarəti bütün İranda, 

bütün Türkiyədə, Moskvada (Rusiyada), Türküstanda və Hindistanda, Qara dəniz 

sahilı ölkələrində geniş yayilmisdir» (196, c. II, s.409). «Təbrizin havası soyuq, 

quru, çox yaxşı və sağlamdır. Belə ki, burada pis xarakterin əmələ gəlməsi üçün 

heç bir şərait yoxdur. Soyuq xeyli müddət davam edir, çünki şəhərin yerləşdiyi yer 

şimala doğrudur. Onun ətraf dağları zirvələrində (Səhənd) 9 ay ərzində həmışə qar 

görünür. Təqribən həmişə sübh və günbatan çağı külək əsir. Yayı çıxmaq şərtilə 

ilin qalan fəsillərində həmişə yağış yağır. Bütün fəsillərdə göydə bulud müşahidə 

edilir. Coğrafı en dairəsi 37°, uzunluğu isə 82°-dir. İnsanın yaşayışı üçün lazım 

olan hər şey burada boldur. İnsanlar yaxşı güzəran keçirir və yaşayış üçün lazım 

olan mallar çox ucuzdur. Təbrizdən 40 fərsəng aralıda yerləşən Xəzər dənizindən 

buraya balıq gətirirlər. Acıçaydan da balıq tutulur. Lakin yalnız çayın suyu aşağı 

səviyyədə olduqda həmən çaydan balıq tutmaq mümkün olur.  Bir livr47 çörəyin 

qiyməti iki liyard, bir livr ətin qiyməti isə 18 dinardır. Bu şəhərdə çox çöl quşları, 

ev heyvanları, meyvə, şərab, ət və s. çox ucuzdur. Göyərti, xüsusilə mərəcüyüd 

demək olar ki, muftədir» (196, c.П, s.409-410). 

Səyyah tacır beş fərsəng yol getdikdən sonra “Qırxbulaq” adlı böyük bir 

karvansarada gecələyir. Bu karvansaranı Sultaniyyə şəhərindən iri top gülləsi 

atılacağı fasiləsi qədər məsafəsi var (196, c.III, s.27). 

Şarden yazır: «Karvansaralar böyük binalardan ibarətdir ki, müsafırlərin 

və gəlib-gedənlərin qalması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ümumiyyətlə, Asiya 

şəhərlərində Avropanın yollarında olduğu kimi adam və əcnəbi ölkə təəbəələri 

görünmür. Çünki əvvəlki Asiya şəhərləri Avropa şəhərlər kimi çoxlu əhaliyə malik 

deyildi. Digər tərəfdən bilmək lazımdır ki, şərqlilərin geniş və gözəl mənzilləri 

vardır ki, gözəl, əlverişli ab-havadan istifadə edirlər. Halbuki, avropalılar belə 

nemətlərdən məhrumdurlar. Şərqlilər avropalılar kimi yaşayış üçün lazım olan 

şeylərin təzyiqi altında deyildirlər. Lakin avropalılara nisbətən fəal və nigaran 

deyildirlər. Ona görə о qədər ticarət və səfərə çıxmağa əhəmiyyət vermirlər. 
                                                             
47 Təqribən 0,5 kiloqrama bərabərdir. 
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Mənim fikrimcə, Şərqdə mehmanxana yoxluğu bu səbəbdəndir. Belə ki, Şərq 

ölkələrində şəhər yollarında icarə etmək üçün təchiz olunmuş mehmanxana 

görünmür. Digər tərəfdən qadınlarla kişilərin bir yerdə toplaşması qadağandır. 

Ailəli və ya xanımları özləri ilə olan müsafır kişilər qadınlarını özgə kişilərdən 

qoruyub və üzüörtülü saxlayırlar. Bu yol ilə ümumiyyətlə hər bir sərnişin özünün 

gündəlik yemək, istirahət və yataq vəsaitini özü ilə aparmalıdır (196, c.II, s.267). 

Şarden fikrini davam etdirərək yazır ki, lakin şərqlilər yer üzərində yeyib yatdıqları 

üçün onların mizə, ustula, təxtxaba48 ehtiyacları yoxdur. Buna görə də bir şəhərdən 

digər şəhərə səfərə çıxarkən çox asanlıqla öz işlərini idarə edə bilirlər. Belə ki, 2-3 

nəfərin yaşayışı üçün lazım olan vəsaitini iki at rahatlıqla apara bilir. Yolda onlar 

üçün üstüörtülü dörd divar lazım olur ki, bu da karvansaralarda mövcuddur. Şarden 

Səfəvi dövlətində Səfərə çıxanlarla Osmanlı ölkəsində səfərə çıxanları təbii şəraitlə 

bağlı fərqli cəhətlərini qeyd edərək yazır ki, Osmanlı imperiyasında səfərə çıxanlar 

elliklə, məsələn, min nəfər öz çadır və sair şeylərilə hərbi ordu kimi səfərə çıxır. 

Buna görə də Türkiyə yollarında karvansara yoxdur. Bu ölkədə hava əlverişli 

olduğu üçün sərnişin mənzilə, üstüörtülü evlərə ehtiyacı olmur və çox rahatcasına, 

azad və açıq havada ağacların budaqları altında istirahət edə bilirlər (196, c.II, 

s.267-268). İranda (o cümlədən Azərbaycanda-N.S.) şəhərlər və yollarda olan 

karvansaralar bir-birinə oxşayır. Yalnız bir fərqi vardır ki, şəhərlərdəki 

karvansaralar ikimərtəbəli olur. Karvansara böyük və dördkünclü binadır. Adətən 

hündürlüyü təqribən 20 addımdır. Orada olan otaqlar bir sırada uzunamasına 

yerləşib və kişilərin yataq otaqlarına bənzəyir. Mənzillərin tavanı 4-5 addım 

hündürlükdə bir günbəz təşkil edir. Ümumiyyətlə, hər bir otağın sahəsi 8 addımdan 

artıq deyildir. Pəncərəsi yoxdur, işıq yalnız otağın içərisində olur. Hər bir otağın, 

mənzilin eni qədər, yəni uzunluğu 4-5 addım olan dəhlizi vardır. 

Yanında bir peç də yerləşir (196, c.II, s.268).    

Səyyah karvansara ətrafında səfərə çıxanların heyvanları, minik vasitələri 

üçün xüsusi tövlələrin mövcud olması haqqında da maraqlı məlumat verərək 

göstərir ki, yaşayış mənzillərinin arxasında mal-qara üçün tövlələr vardır ki, 
                                                             
48 Yatacaq yeri. 
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yolkeçidi kimi karvansara binası yanında yerləşir. Burada bir növ üstüörtülü 

hündür və enli şüşəbəndlər vardır. Bunlar otaqların dəhlizlərindən böyükdür və bir-

birindən 10 addım məsafədə yerləşirlər. Onların hər birində divarda kiçik ocaqlar 

vardır. Bu yerlər xidmətçilərin istirahəti üçün hazırlanmışdır. Yağış, külək vaxtı bu 

ocaqlarda xörək hazırlayırlar. Atları isə dəhlizdə saxlanılır. Hər kəs öz malını öz 

mənzili müqabilində mıx ilə möhkəmlədirir. Karvansaranın həyətində su ilə dolu 

hovuzlar vardır. Bəzən həyətin ortası daş döşənmiş kvadrat şəklində sahədən 

ibarətdir ki, uzunluğu 20-30 addımdır. İranlılar bu yerə səki deyirlər. Bu yerin 

əhalisi çox vaxt öz mənzilləri və bağlarında diqqəti cəlb edən belə səkilər 

düzəltdirirlər. Adətən həmin səkilərin ətrafında böyük və çox budaqları olan 

ağaclar əkirlər ki, səkinin çevrəsini əhatə edir. Bunlar havanı təmizləyir, sərinlədir. 

Karvansaraların damlarının üstü adətən örtülü olur. Onların hər iki giriş yerində 

eyvanlar vardır ki, ərzaq satılan mağazalar kimi onlardan istifadə edilir. Bu 

binaların giriş qapısı binanın özünün hündürlüyü qədərdir. Bunlar böyük və hündür 

qapılardır ki, xüsusi taxta-şalbandan hazırlanmışdır, Qapılar açılıb-bağlanır (196, 

c.II, s.269). 

Səyyah vəqf əmlakına məxsus karvansaralar haqqında məlumat verərək qeyd 

edir ki, bu mehmanxanalarda dörd divardan başqa sərnişinlər üçün digər təchizat 

yoxdur, hər bir yeni gəlmiş sərnişin ürəyi istədiyi boş hücrədə yerləşə bilər və 

ürəyi istədiyi qədər orada qala bilər. Nə vaxt istəsə oranı tərk edib, yolunu davam 

etdirə bilər. Orada qaldığı müddət üçün heç kəs ondan bir şey, ya pul tələb edə 

bilməz. Adətən, dövlətli və varlı sərnişinlər karvansaranı tərk edərkən öz arzularına 

müvafıq sarayda, nökərə bir şey verirlər. Çünki, heç kəsin haqqı yoxdur ki, 

sərnişindən icazə və ya kirayə haqqı alsın. Çünki bu kimi binalar müqəddəs və 

vəqf əmlakı hesab olunur. Bu binalar xeyriyyə pulları hesabına tikdirilmişdir. 

Saraydarlar və xidmətçilər oranı qorumağa borcludurlar. Adətən sərnişinlərin 

özlərinin ərzaq malları, о   cümlədən çörək, şərab, müxtəlif yerlərdə kərə yağı, 

yumurta, meyvə, süd məhsulları, kömür və odun olur. Heyvanlarına ot satmaq 

saraydarlara məxsusdur.  Əksər vaxtlar çoxlu ət almaq üçün yaxınlıqda yerləşmiş 
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kəndə gedir, ya da qonşu kənd mal-qarasından istifadə edirlər (196, c.II, s.267-

271).  

Şarden şəhər karvansaraları barədə də məlumat verir, onun yazdığına görə, 

şəhər karvansaraları iki cürdür: «Onların bir hissəsi sərnişin və zəvvarlara 

məxsusdur ki, pul vermədən camaat onlardan istifadə edir. Digər hissəsi isə xeyli 

gözəl və rahat binalardan ibarətdir ki, möhkəm və yaxşı qapısı olan xeyli müxtəlif 

hücrələri vardır. Lakin bu mənzillərin əksəriyyəti tacir və alverçilər tərəfindən 

tutulduğu üçün bu fəsillərdə həmən yerlərdə sakin olmaq üçün gündə 1-2 su49 

xərcləmək gərəkdir. Lakin həmin məbləğdən əlavə daxil olmaq üçün pulu da 

vermək lazımdır ki, onun məbləği diqqəti cəlb edəcək dərəcədədir. Bundan əlavə 

alver üçün hər kisə hesabına tacirdən alver haqqı alınır. Həmin pul alverin növünə 

görə dəyişkəndir, azalıb-çoxala bilər. Daxil olmaq haqqına «sərqıfıl» (qıfıl haqqı) 

deyilir. Şəhər karvansaralarının bir hissəsi xalisədir (yəni şaha məxsusdur — N.S.), 

bir hissəsi isə müxtəlif şəxslərə məxsusdur. Qeyd etməliyik ki, şəhərlərdə 

karvansaralar ya sərnişin və zəvvarlara, ya da ki, tacir və alverçilərə aiddir. Buna 

görə də adətən Midiya, qərb (Mesopotamiya və ya İraq) haqqında lazımi məlumat 

əldə etmək gərəkdir, çünki bu yerlər yeni varid olmuş karvanların sakin olan 

yeridir. Bundan əlavə bir adam Hindistan toxuculuq malları — mahud və ya kaşi 

və s. mallаr almaq istədikdə həmin karvansaralara müraciət etməlidir» (196, 

c.II, S.271-272)   

 Şardenin yazdığına görə, bu binaların Şərq ölkələrində müxtəlif adları 

vardır. Məsələn, Türkiyədə han ya xan, Tatarıstanda və Hindistanda saray, İranda 

karvansara adlandırırlar. Fars dilində “Karvan” karvan, «saray» isə böyüklərin evi, 

saray adlanır. İranlılar şah qəsrlərinə də saray deyirlər. Beləliklə, şah və soltanları 

başa salırlar ki, onlar da sərnişin və karvan kimi getməlidirlər (yəni bu dünyadan 

köçməlidirlər) (196,c.II, s.272). 

Avropa tacirləri və səyyahlarının gündəliklərində şəhərdaxili karvansa-

ralarla yanaşı, şəhərlərarası karvan yolları üzərindəki karvansaralar haqqında çox 

qiymətli məlumatlar vardır. İspaniya kralı III Filipp tərəfindən Səfəvi məmləkətinə 
                                                             
49 Misdən olan xırda puldur. Frankın 20-də birinə bərabərdir. 
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göndərilən Don Qarsiya de Silva adlı səfır 1617-1618-ci illərdə Hörmüz, Lar, 

Kaşan, Şiraz, Qum, Qəzvin şəhərlərində olmuş və şəhərlərarası karvan yolları 

üzərində inşa edilən karvansaralar haqqında öz gündəliyində çox qiymətli 

məlumatlar vermişdir. O, Lar əyalətindən keçən karvan yolu üzərində Kəci adlanan 

karvansaranın və Larla Şiraz arasındakı ərazilərdə yerləşən türkman obaları 

yanında isə başqa bir karvansaranın olduğunu göstərmişdir (188, s.73,89). Italiyalı 

Pietro Della Valle isə 1619-cu ildə Qəzvin yaxınlığında karvan yolu üzərindəki 

Bəyim adlı geniş bir karvansarada gecələdiyini və bu karvansaranın  Təhmasibin 

qızı Zeynəb Bəyim tərəfindən tikildiyini qeyd etmişdir (173, s. 434-435). 1623-cü 

ildə Səfəvi ölkəsinə gələn rus taciri Fedot Kotov isə yazırdı ki, Şabranla Şamaxı 

arasında karvan yolundakı 3 karvansaranın hər biri möhkəm və yaxşı daş 

tikililərdir və onların anbarları, tövlələri də vardır (156, s.72). 

1636-cı ildə Dərbənd-Şamaxı quru yolu ilə Azərbaycana gələn Holşteyn 

(alman) elçisi Adam Oleari isə Niyazabadla Şamaxı arasında Beşbarmaq adlı yerdə 

hər divarının uzunluğu 42 addım olan kvadrat şəkilli karvansaranın olması 

haqqında məlumat vermişdir (199, s.456). 

Qeyd etmək lazımdır ki, karvan yolları üzərində elçi, qasidlər və tacirlər 

üçün inşa olunmuş karvansaraların fəaliyyəti ölkə daxilində iqtisadi əlaqələrin 

inkişafı səviyyəsinin əsas göstəricilərindən biri sayıla bilər. Təbriz 1585-ci ildə 

osmanlılar tərəfindən tutulduqdan sonra aparılan sayım zamanı təkcə bu şəhərdə 

200 karvansara rəsmən qeydiyyata alınmışdır (123, s.65). 

Alman alimi Adam Oleari ölkənin iqtisadi həyatında xüsusi rolu olan 

karvansaraları ticarət birjaları adlandırmışdır (99, s.584). Göründüyü kimi, XVII 

yüzillikdə ölkənin mühüm ticarət mərkəzləri olan şəhərlərdə və karvan yollarının 

kənarlarında tacirlərin gecələməsi, mallarının yerləşdirilməsi, saxlanılması və 

qorunması üçün xüsusi karvansaralar tikilirdi. Rusiya taciri T.A.Kotov   1623-cü 

ildə Azərbaycanda olarkən Şamaxıda 7, Ərdəbildə 20, İsfahanda 100 karvansara 

(156, s.72, 73,78, 86), Osmanlı səyyahı Evliya Çələbi Mərənddə 3, Təbrizdə 200, 

Marağada 40, Xoyda 7 karvansara (26,s. 24, 39, 47) olduğunu qeyd etmişlər.  
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Adam Oleari Şamaxı şəhəri haqqında qeydlərində göstərirdi ki, şəhərin cənub 

tərəfində bir neçə üstü örtülü küçədən ibarət bazar və bu bazarda ayrı-ayrı tacirlərə 

məxsus dükanlar vardır. Bu dükanlarda hər cür mal, naxışlı ipək parça, ipək, qızıl 

və gümüş məmulatları, ox, yay, qılınc, hər cür başqa əl işləri olur ki, bütün 

bunları ucuz qiymətə almaq mümkündür. Elə bu 

bazarda hər birinin ayrıca girişi, mənzili olan, xarici tacirlərin öz malları 

ilə topdansatış ticarəti etdikləri iki dənə anbar binası, yaxud ticarət evi 

də vardır. Bu ticarət evi, yaxud karvansaralardan biri şah karvansarası adlanır və 

buraya rus tacirləri yerləşirlər, onlar qalay, mis, yumşaq dəri, samur 

xəzi satırlar. Ikincisi ləzgi karvansarası adlanır və burada çərkəz tatarları at, əsir və 

s. satırlar (199, s.554).    

Adam Olearidən xeyli sonra, 1671-ci ildə Şamaxıda olmuş hollandiyalı Yan 

Streysin şəhərin ticarət həyatı və karvansaraları haqqında verdiyi məlumatlar 

alman səyyahının məlumatlarını təsdiq edərək tamamlayır. Y. Streys yazırdı ki, 

Şamaxı şəhərinin cənub hissəsində böyük bazar var və burada çoxlu dükan və 

dükançıların yerləşdiyi üstüörtülü, yaraşıqlı cərgələr vardır. Bu dükanlarda xəz, 

ipək, pambıq parça, qızıl və gümüş saplarla işlənmiş örpəklər, qılınc və başqa 

sənətkarlıq məhsulları satılır. Bazarda ayrı-ayrı girişləri, çoxlu dükanları olan iki 

böyük karvansara da vardır ki, buraya başqa ölkələrdən əcnəbi tacirlər gəlir və öz 

mallarını satırlar. Onlardan biri şah karvansarası adlanır. Bu karvansara daha çox 

rus tacirlərinin dayanacağıdır. Onlar burada mis, qalay, neft, samur xəzi və digər 

mallarını mübadilə edirlər. О biri isə ləzgi, yaxud da tatar karvansarası adlanır. 

Bura dağıstanlılar və tatarlar gəlir, onlar bir-birindən, daha çox ruslardan 

oğurladıqları kişi, qadın və uşaqları, həmçinin atları satırlar. Bura həm də çoxlu 

yəhudi taciri adyal və çit örpəklər gətirirlər (144, s. 245).  

Şəhərlərdəki karvansaralar ticarət mərkəzləri idi və burada başqa ölkələrdən 

gəlib yerləşmiş tacirlər topdansatış ticarəti ilə məşğul olurdular. Həmin 

karvansaralarda hər bir tacir "hücrə" adı ilə məlum olan mənzil kirayə edir və 

ondan kontor (idarə) kimi istifadə edirdi. Onun malı da həmin karvansaranın 

anbarında yerləşdirilirdi. Şəhərdaxili karvansaralar karvan yolları üzərində 
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yerləşən yolüstü karvansaralardan fərqlənirdi. Yolüstü karvansaralarda tacir və ya 

hər hansı yolçu sadəcə olaraq gediş-gəliş zamanı mənzilbaşına çatmaq üçün 

yerləşib qalırdı. Ancaq şəhərdaxili karvansaralar topdansatış mərkəzləri kimi 

fəaliyyət göstərirdi. Belə karvansaralarda mal sahibləri aylarla, illərlə yaşayır və 

alqı-satqı işləri ilə məşğul olurdular. 

Evliya Çələbi Təbriz şəhərindəki Zibeydə, Şah Cahan, Şah İsmayıl, Pir-budaq, 

Şahi-Cahan qızı Aləmşah karvansaralarının (85, c.II. s.251) аdlarını çəkərək 

onların məşhur olduğunu bildirmişdir. Səyyahın, adlarını gündəliyində qeyd etdiyi 

karvansaralar faktiki olaraq ticarət mərkəzləri idi. 

Şardenin qeydlərinə görə Təbriz şəhərində XVII əsrin 70-ci illərində 15 min 

dükan və 300 karvansara var idi ki, onlardan bəziləri öz yaraşığına və böyüklüyünə 

görə digərlərindən seçilirdi. Həmin karvansaraların hər birində eyni vaxtda 300 

nəfər qala bilirdi (196, c.II, 403-404). Təbrizdən sonra Səfəvilərin paytaxtına 

çevrilmiş Qəzvin şəhərində olmuş Şarden yazır ki, burada 12 min bağlı-bağçalı ev 

var və əhalisinin sayı 100 min nəfərdir. Şəhərin ən yaraşıqlı yeri şah meydanı 

adlanır. Qəzvinin karvansaraları, yəni ümumi mehmanxanaları diqqəti cəlb edir. 

Bu karvansaralar cah-cəlallı və yaraşıqlı imarətlərdir. Şah karvansarası 250 

hücrəyə (otağa) və iki giriş qapısına malikdir. Giriş qapılarının hər birinin yanında 

hər cür bahalı mallar satılan dükanlar cərgəsi vardır. 

Beləliklə, XVII əsrlərdə mövcud olmuş çoxsaylı və müxtəlif formalı 

bazarların, karvansaraların və digər ticarət müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında 

çoxsaylı mənbələrin təhlili Azərbaycan Səfəvi dövlətinin iqtisadi inkişafı, daxili və 

xarici ticarətin ümumi səviyyəsi haqqında təsəvvür yaratmağa imkan verir. Qeyd 

olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, XVII əsrdə Səfəvi şahları daxili və 

xarici ticarətin inkişaf etdirilməsinə diqqət göstərmiş, bazarlarda qiymətlərə, ölçü 

və cəkiyə düzgün əməl olunmasına nəzarət edilmiş, şəhərlərdə və ticarət yollarında 

karvansara tikintisinə şərait yaratmış, karvan yollarının abadlaşdırılması və cəkilişi 

qayğısına qalmış, karvan yollarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tədbirlər 

görmüşlər. 
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III FƏSİL 

SƏFƏVİ DÖVLƏTİNİN SOSİAL-İQTİSADİ HƏYATI SƏYYAH 

GÜNDƏLİKLƏRİNDƏ 

3.1. Kənd təsərrüfatı 

XVI əsrin başlanğıcında Səfəvi dövlətinin yaranması, Azərbaycan 

torpaqlarının vahid dövlət tərkibində birləşdirilməsi ölkə iqtisadiyyatının inkişafına 

səbəb olmuşdu. Iqtisadiyyatın əkincilik, sənətkarlıq və ticarət sahələri inkişaf 

edərək dövlət xəzinəsinin əsas gəlir qaynaqlarına çevrilmişdi. Kənd təsərrüfatında 

əkincilik, maldarlıq, ipəkcilik, pambıqçılıq, bağçılıq və bostançılıq əsas yer 

tuturdu. 

XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində olmuş Avropa səyyahları kənd 

təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar maraqlı məlumatlar verirlər. 1617-1621-ci 

illərdə Səfəvi dövlətində səyahət etmiş İtaliyalı Pietro Della Valle, 1623-cü ildə 

Azərbaycanda olmuş rus taciri Fedot Kotov, 1636-1639-cu illərdə Səfəvi 

dövlətində olmuş Alman bilik adamı Adam Oleari, 1631-1668-ci illərdə Şərq  

ölkələrində olmuş fransız səyyahı Jan Batist Tavernye, 1664-1666-cı illərdə Səfəvi 

məmləkətində olmuş Jan Şarden, , 1683-cü ildə Volqa-Xəzər yolu ilə Azərbaycana 

gəlmiş Almaniyalı həkim və təbiətşünas Engelbert Kempfer öz gündəliklərində 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatı ilə əlaqədar çox qiymətli məlumatlar vermişlər. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatında əkinçilik əsas yer tuturdu. Ölkə əhalisinin 

əsas hissəsini təşkil edən kəndlilərin əksəriyyəti əkinçiliklə məşğul olurdu. 

Əkinçiliyin inkişafı, suvarma sistemindən asılı idi. Əkin sahələri təbii çaylar və 

onlardan çəkilən su arxları, kəhrizlər və su quyuları vasitəsi ilə suvarılırdı. Ona 

görə Səfəvi hökmdarları əyalətlərə təyin etdikləri hakimlərə suvarma sistemlərinin 

yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət göstərilməsi ilə əlaqədar tapşırıqlar verirdilər. 

Şarden göstərirdi ki, Səfəvi məmləkətində harada əkincilik yoxdursa, bu ilk 

növbədə suyun olmaması ilə bağlıdır (196, c.IV, s.19). I Şah Abbas paytaxtı 

İsfahana köcürəndən sonra ətraf ərazilərdə əkinciliyin inkişaf etdirilməsi üçün 

suvarma sisteminin qaydaya salınması ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər görmüşdür. O, 
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Zəyəndərud çayından əkin sahələrinə və tarlalara xeyli miqdarda arx çəkdirmişdi 

(187, s.395). J.B.Taverniyanın verdiyi məlumata görə suyun kəndlər və 

təsərrüfatlar arasında bölgüsünə dövlət nəzarət edirdi. Bu sahəyə nəzarət edən 

mirab (su məmuru – N.S.) hər təsərrüfata həftədə bir dəfə su verirdi (187, s.396). 

Fransız səyyahı J.B.Tavernye və Jan Şardenin məlumatlarından da görünür 

ki, su arxlarından və bulaq suyundan istifadəyə mirab nəzarət edir. Onun nəzarəti 

ilə kəndlilər becərdikləri tarla və bağları sulayırlar. Bunun müqabilində isə onlar 

dövlətə vergi ödəyirlər. Mirab tutduğu vəzifəyə görə məvacib alırdı. Kəhrizlər və 

su quyusu ilə suvaran kəndlilər isə həmin vergidən azad idilər (195, c II, s.862; 

187, s.396). 

Tavernye Təbrizdə olarkən Azərbaycanın maliyyə nəzarətcisi Mirzə İbrahim 

ilə görüşür. Mirzə İbrahimin ona verdiyi məlumatdan aydın olur ki, Osmanlılarla 

aparılan müharibələr və baxımsızlıq nəticəsində suvarma sisteminə böyük ziyan 

dəymişdir. “Təbriz və onun ətrafında 400 kəhriz quruyub aradan getmişdir. Bu 

məsələ İran (Səfəvi dövləti-N.S.) üçün çox zərərlidir. Çünki kəhrizlər vasitəsi ilə 

suvarılma işi aparmadan onun torpağında heç bir şey bitmir” (187, s.363). 

Şarden Səfəvi dövlətində əkin sahələrinin suvarılmasının dörd növünü qeyd 

edir. Bunlar su arxları, bulaq suyu, kəhrizlər və quyu suyudur. Kəhrizlərin və bulaq 

suyunun qazılması, dərinliyi və forması haqqında səyyah ətraflı məlumat verərək 

qeyd edir ki, dünyada elə bir xalq yoxdur ki, buradakı kimi lağımlar ataraq yeraltı 

suları üzə çıxarıb, onu qoruya bilsin (195, c.II, s. 860-861). 

Sultaniyyə şəhərində olarkən Şarden bu şəhərdə və ətraf yaşayış 

məntəqələrində çay sularının bol olması haqqında yazır: “Saysız-hesabsız çay, 

heyrətləndirici dərəcədə ərazini başdan-başa sulayır. Yamyaşıl məhsuldar, abad 

kəndlər, zümrüd rəngli bağ və bostanlar, gözəl mənzərəli, ruhu oxşar qamışlıqlar 

onun ətrafını əhatə etmişdir” (196, c.III, s.27). 

Şarden Qəzvində su və çayların az olması haqqında da məlumat vermişdir. 

O, Qəzvində çayların az olmasının, hətta şəhərin havasının ağır və natəmiz 

olduğunu qeyd edərək yazır ki, elə bir çay yoxdur ki, kanalizasiya və şəhərin 

çirkabını yuyub aparsın. Deyirlər İranlılar ona görə Şahrud suyunun axarını 
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Qəzvinə döndərmək istəmirlər ki, bu şəhər gözəllikdə İsfahandan irəliyə düşmüş 

olar və şah İsfahanı tərk etmək məcburiyyətində qalar (196, c.III, s. 37-38). O, 

şəhərin suyun azlığından quru və qumlaq sahələrinin çox olmasını, bağ və 

bostanların olmadığını qeyd edir. O yazır: “Yalnız Şahrud çayının bir qolu hesab 

edilən bu kiçik çay oranın torpaqlarını sulayır. Lakin bu kiçik arxın suyu da çox 

azdır və suvarmaq üçün kifayət etmir. Digər tərəfdən yeraltı kəhrizlərlə dağlardan 

şəhərə su gətirilir. Əhali dərinliyi 30 pa50 olan bulaqlardan istifadə edirlər. Bu cür 

yeraltı suların sərin olmasına baxmayaraq ağır və təmizdir” (196, c.III, s.37). 

Səfəvilər məmləkətində suvarma əkinçiliyi üçün bol sulu çayları olan 

vilayətlər mövcud idi. İrəvan vilayətində bol sulu çaylarla yanaşı, çoxlu sayda 

kiçik çaylar da var idi. Araz çayı, Ələyəz və Pəmbəkdən qaynaqlanaraq Araza 

qovuşan Kasax çayı, Ələyəz dağlarından başlayaraq 30 km məsafədə uzanan 

Gözəldərə çayı, Alagöz dağlarından başlayıb Zəngiçaya qovuşan Abaran çayı, 

mənsəbini Arpagöldən götürərək Şərur-Dərələyəz mahallarından keçən, Qaraxan, 

Qaranqu, Dəliçay, Gözəldərə qolları olan, Naxçıvanda Araza qovuşan 186 km 

uzunluğu olan Arpaçay, Qarnı mahalında Qarnı çayı, Ararat vadisində Qarasu, 

Vediçay, mənbəyini Göyçə gölündən götürüb Araza qovuşan Zəngi çayı, Pəmbək 

dağlarından başlayaraq Pəmbək çayına qovuşan 10 km uzunluğunda olan Karbi 

çayı və s. Çuxur-Səəd bəylərbəyliyi ərazisində suvarma əkinçiliyinin inkişafı üçün 

əlverişli şərait yaradırdı (79, s.193). Göründüyü kimi Çuxur-Səəd bəylərbəyliyinin 

ərazisində bol çay sularının və bulaq suyu olduğundan kəhriz və quyu sularından 

istifadə olunmasına ehtiyac olmamışdır. Təbriz və ətraf ərazilərdə çay və bulaq 

suyunun azalması, həm şəhər əhalisinin suya ehtiyacını, həm də əkin sahələrinin 

suvarılmasını təmin etmədiyinə görə əhali kəhriz və quyu suyundan geniş istifadə 

etmişdir. 1647-ci ildə uzun müddət Azərbaycanda olmuş türk səyyahı Evliya 

Çələbi qeyd edir ki, Təbrizdə 9-a qədər kəhriz və 7000 quyu vardır. Lakin kəhriz 

suyu quyu suyuna nisbətən daha tamlıdır. Quyuların dərinliyi 30-40 qulacdır51.  

Buna görə də qışın şiddətli vaxtında suları normal, yazda isə soyuq olur (26, s.26). 

                                                             
50 0,97 metr. 
51 0,5 metrə bərabər uzunluq ölcüsü. 
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XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində kənd təsərrüfatının əsas istehsal 

sahələrindən biri də ipəkçilik idi. Azərbaycanda baramaçılıq təsərrüfatı hələ qədim 

zamanlardan mövcud idi. Xam ipəyə həm ölkə daxilində, həm də xarici bazarda, 

tələbat çox olduğuna görə Səfəvi şahları bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət 

yetirirdilər. Ipək ticarətindən dövlət xeyli gəlir əldə edirdi. I Şah Abbas ipək 

ticarətindən əldə olunan gəlirə görə bu sahənin ticarətini öz inhisarına almışdı. 

Səfəvi məmləkətində Şirvan, Qarabag, Gilan və Mazandaranda daha çox ipək 

istehsal olunurdu. Qərbi Avropadan gələn tacir və səyyahlar Azərbaycanda 

ipəkçiliklə maraqlanırdılar. İngiltərənin Moskva şirkətinin 1561-1563-cü illərdə 

Azərbaycana gəlmiş ticarət ekspedisiyasının rəhbəri Antoni Cenkinson öz 

gündəliyində yazır ki, Şirvanın əsas yerli məhsulu cürbəcür ipəkdir və burada xam 

ipək olduqca çoxdur (140, s.113). 

Fransız səyyahı Jan Şardenin gündəliklərindən də məlum olur ki, Səfəvi 

şahları ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirirdilər. 

Səyyahın məlumatına görə I Şah Abbas ölkənin Xorasan bölgəsində ipəkçiliyi 

inkişaf etdirmək üçün həmin ərazidə əhalinin sayını artırmaq və onları baramaçılıq 

təsərrüfatına çəlb etmək üçün digər regionlardan Mazandarana çoxlu xristian 

əhalisini köçürmüşdü (195, c.II, s.693-694). 

Lakin fransız səyyahının qeyd etdiyi kimi I Şah Abbasın köcürmə siyasətinə 

görə yalnız xristian əhalisi Xorasan əyalətinə köçürülmürdü. İtaliya səyyahı Pietro 

Della Valle I Şah Abbasın köcürülmə siyasəti haqqında daha obyektiv məlumat 

vermişdir. O, yazır ki, Şah istədiyi yerlərdən Mazandarana çoxlu adam 

köçürtdürmüş və burada sakin etdirmişdir. Onların işsizlik və yoxsulluqla üzbəüz 

olmaması üçün hamısına torpaq verib öz vətənlərində işlətdikləri peşə və sənətlə 

məşğul olmağa məcbur etmişdi. Belə ki, qabaqlar Mazandaranda əl, bəzək işləri 

olmadığı halda burada olan köckünlər hesabına həmin sahə əmələ gəlib inkişaf 

etmişdi. Hətta əkilib becərilmə nəticəsində torpaqların da vəziyyəti dəyişilmişdi. 

Şah da bu sahədə faydalı işləri davam etdirir. Öz keçmiş yerlərində əkinçiliklə 

məşğul olmuş ermənilər üzümçülük və şərabçılıqla məşgul olmuşlar. Pietro Della 

Valle Mazandarana köçürülmüş ermənilərin indi artıq (yəni 1617-ci ilin mart 
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ayında) əkin yeri, lazımi toxum, mal-qara və digər kənd təsərrüfatı alətlərinə malik 

olmalarını bildirir, yəhudilər və digər xristianlar keçmişdə olduğu kimi 

baramaçılıqla məşğul olublar. Digər yerlərdən xeyli tut ağacı gətirib, Fərəhabadın 

ətrafında əkmişdilər. Şirvan əhli olan azərbaycanlılar isə baramaçılıq ilə məşgul 

olur. Şirvan əhlinə icazə verilirdi ki, öz torpaqlarında becərdikləri tut yarpaqlarını 

digərlərinə satsınlar. “Bir sözlə şah Abbas öz xalqı üçün nə təkcə bir yaxşı şah, 

həm də mehriban ata və ürəyi yanan başçıdır. O, nə təkcə öz rəiyyətinə torpaq və 

mal-qara bağışlayır, həm də ehtiyacı olanlara kafi qədər pul verir ki, öz 

ehtiyaclarını aradan qaldırsınlar. Imkanı olanlara borc verir, yoxsullara isə əvəzsiz 

bağışlayır” (173, s.172). 

XVII yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Səfəvi müharibəsi zamanı Naxcıvan 

və İrəvan bölgələrindən çox saylı Azərbaycan türkləri həmin ərazilərə 

köçürülmüşdür. I Şah Abbas bu tədbiri ilə Osmanlı yürüşləri zamanı “yandırılmış 

torpaq” siyasəti yeridərək Osmanlı ordusunu və süvarilərini ərzaq və yem 

ehtiyatından məhrum edərək onlara zərbə vurur, digər tərəfdən isə Xorasan 

istiqamətində əhalinin sayını artıraraq orada ipəkciliyi inkişaf etdirmək istəyirdi. I 

Şah Abbas bununla həm də Böyük coğrafi kəşflərdən sonra dünya ticarətinin 

okeanlardan keçməsini nəzərə alaraq ipək ticarətinin istiqamətini Fars körfəzinə 

yönəltmək məqsədini güdürdü. 

Jan Şardenin məlumatlarına diqqət yetirsək Səfəvi dövlətində hər il 22 min 

tay ipək istehsal olunduğu aydın olur. Lakin bu məlumat dəqiq olmaya da bilər. 

Çünki, xarici ölkə tacirləri tərəfindən alınan ipək yerli dövlət orqanlarında qeydə 

alınmırdı. Əcnəbi tacirlər bəzən onlara verilən gömrük imtiyazlarından istifadə 

etdiklərinə görə də çox vaxt gömrük idarələri onların apardıqları xam ipəyi qeydə 

almırdılar. Istehsal olunan xam ipəyin bir hissəsi isə daxili tələbat üçün istifadə 

olunurdu. Ona görə də belə qənaətə gəlmək olar ki, Səfəvi dövlətində daha çox 

ipək istehsal olunurdu. Şarden öz qeydlərində Ardeş (Ərəş), Leqia (Leyi-Gilanda 

kiçik şəhər), Kədxodapəsənd, Şərbaf adlı dörd növ ipək istehsalı haqqında 

məlumat verir (196, c.II, s.369-370). 
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Azərbaycanın əksər bölgələrində baramaçılıq təsərrüfatı inkişaf etmişdi. 

Səfəvi dövlətində istehsal olunan xam ipəyin demək olar ki, ücdə bir hissəsi Şirvan 

və Qarabağda istehsal olunurdu. Evliya Çələbinin gündəliyindən məlum olur ki, 

Gəncə və Şəkidə barama becərilməsi mühüm yer tutur (86, c.II, s.286-287; 26, s. 

56-59). 

Tavernye yazır ki, “Şamaxıdan iki günlük yol getdikdən sonra Araz 

çayından keçirlər... Bu iki günlük yol da sərnişin yolu ağ tut ağaclarının arasından 

keçir. Çünki oranın əhalisinin əsas peşəsi barama qurdu hazırlamaq idi” (187, s. 

89). 

Şirvan bölgəsində ipək istehsalı aparıcı təsərrüfat sahələrindən biri idi. XVII 

əsrdə bura gəlmiş xarici ölkə səyyahlarını xam ipək maraqlandırdığına görə onlar 

əsas ixrac məhsulu olan bu istehsal sahəsinə xüsusi diqqət yetirmiş və ipək 

istehsalı mərkəzləri haqqında məlumatlar vermişlər. Şamaxı Səfəvilər dövründə 

əsas ticarət mərkəzlərindən biri idi. Səyyahların verdiyi məlumatlara görə 

bölgələrdə istehsal olunan ipək keyfiyyətləri baxımından bir-birindən fərqlənirdi. 

Şardenə görə Şirvan və Gilan xam ipəyi daha keyfiyyətli idi (196, c.II, s. 370). 

Həm ölkənin daxili bazarında, həmçinin xarici ölkələrdə xam ipəyə olan 

tələbat ipək istehsalına diqqəti artırır və ipəkçiliyin genişlənməsinə səbəb olurdu. 

Azərbaycanda xarici bazarlara xam ipəklə  bərabər ipək məhsulları və ipək parçalar 

da aparılırdı. Müxtəlif çeşidli ipək parçalar Avropa və Rusiya bazarlarına ixrac 

olunurdu. Tədqiqatçı M.Heydərov dövrün mənbələrinə istinad edərək Şirvanda 

100-125 min pud xam ipək istehsal olunduğunu göstərmişdir (116, s.49-50). 

M.Heydərovun Şirvan bölgəsində xam ipəyin istehsal həcmi ilə əlaqədar 

hesablamaları ilə S.Aşurbəylinin Şirvanda istehsal olunan xam ipəyin istehsalı ilə 

gəldiyi nəticə təxminən üst-üstə düşür (104, s.32). Səfəvilər dövrünün tədqiqatcısı 

Oktay Əfəndiyev də Əmin Əhməd Razinin məlumatlarına istinad edərək Şamaxıda 

hər il təqribən 20 min xalvar xamna (xam ipək) satıldığını, bunun da təqribən 120 

min pud olduğunu qeyd etmişdir (30, s.228). 

U.Heydərov, S.Aşurbəyli, O.Əfəndiyev tərəfindən digər mənbələrə 

əsaslanaraq Şirvan bəylərbəyliyinin ərazisində istehsal olunan xam ipəyin 
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miqdarının müəyyən edilməsi belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Səfəvi 

dövlətində istehsal olunan xam ipəyin həcmi fransız səyyahları Jan Batist Tavernye 

və Jan Şardenin verdiyi məlumatlardan daha çox olmuşdur. İpək istehsalının geniş 

inkişafı baramaçılıq təsərrüfatının qapalılıqdan çıxaraq əmtəə-pul münasibətləri 

sisteminə cəlb olunmasına səbəb olmuş və dövlət xəzinəsinin əsas gəlir 

mənbələrindən birinə çevrilmişdir. 

XVII əsrdə Səfəvi dövlətində kənd təsərrüfatının mühüm sahələrindən biri 

də pambıqçılıq idi. Pambıqçılıq təsərrüfatının inkişafı kətan istehsalını sıxışdırıb 

aradan çıxarmışdı. Çünki pambıq məhsulu kətana nisbətən daha zərif idi. Bu 

dövrdə pambıq Rəvan, Naxcıvan, bütün Qarabag və Azərbaycanda becərilirdi (99, 

s.737-738). 

Səfəvi dövlətində olmuş xarici ölkə tacir və səyyahları öz dövlətlərinin 

iqtisadi maraqlarına uygun olaraq bu ölkədə becərilən bütün kənd təsərrüfatı 

məhsullarına diqqət göstərmişlər. Onların gündəliklərində pambıqçılıq təsərrüfatı 

haqqında məlumatlar əksini tapır. J.Şardenin məlumatlarında Səfəvi dövlətinin 

bütün bölgələrində pambıq becərilməsi, düzənliklərdə yerləşən bir çox tarlaların 

başdan-başa pambıq tarlaları ilə örtülməsi göstərilir (195, c.II, s.712). Səyyahlar 

pambıq kolunun hündürlüyü, tikanlı kol bitkisi olması, onun budaqlarında 

içərisində lift olan qozanın olması, qozanın böyüklüyü, açılarkən icərisində olan 

liflər, qoza açılarkən aşağı istiqamətdə çevrilməsi, pambığın becərilməsi, liflərin 

rəngi, toxumu, toxumun həcmi və rəngi haqqında maraqlı məlumatlar vermişlər 

(140, s. 148; 195, c.II, s.712; 86, c II, s.233). 

Türk səyyahı Elviya Çələbi Azərbaycanda pambıq becərilməsi haqqında 

daha ətraflı məlumat vermişdir. Onun qeydlərində Naxçıvanda və Təbrizdə 7 növ 

pambıq becərildiyi, Mərənddə yüksək keyfiyyətli pambığın olması, Bakı ətrafında 

yaxşı pambıq əmələ gəlməsi göstərilir (86, c.II, s.233, 241; 26, s.68). 

Çuxur-Səəd bəylərbəyliyinin də bir sıra ərazilərində pambıq becərilirdi. 

Pambıqçılıq təsərrüfatının inkişafına görə Şərur daha çox fərqlənirdi. Cuxur-Səəd 

bəylərbəyliyinin digər yerləri ilə müqayisədə burada pambıq daha çox becərilirdi. 

Bu Şərurun pambıqçılıq üçün əlverişli təbii şəraiti ilə bağlı idi (79, s.198). 
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Pambıqçılıq təsərrüfatının inkişafı pambıq parça istehsalını sürətləndirirdi. 

Bu dövrdə müxtəlif çeşiddə pambıq parça toxunurdu. Səyyahlar pambığı 

sənətkarlıq və ticarət bitkisi adlandırırdılar (99, s.337). 

XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində kənd təsərrüfatının mühüm sahələrindən 

birini də dənli bitkilər – buğda, arpa, darı, düyü, mərci və paxla beçərilməsi təşkil 

edirdi. Səyyah və tacirlər Azərbaycanda dənli bitkilərin beçərilməsi və əkunçilik 

texnikası haqqında geniş məlumat vermişlər. 1674-cü ilin iyun ayında Əbhərdə 

olmuş fransız səyyahı yazırdı: “Bu yerin yaşıl və səfalı əkin yerlərindən, 

tarlalarından gözəl tarla və əkin yeri dünyanın hec bir yerində tapılmır” (196, c.III, 

s.34). 

Azərbaycanda əkincilik və heyvandarlıq əhalinin əsas məşğuliyyət sahələri 

idi. Türk səyyahı Evliya Çələbi Azərbaycanda taxılçılıq təsərrüfatı haqqında geniş 

məlumat vermişdir. Taxılcılıq təsərrüfatı ilə əlaqədar Avropa, rus səyyah və 

tacirlərinin də məlumatları vardır. Onlar suvarılan tarlalarla yanaşı dəmyə 

əkinciliyi haqqında da məlumat vermişlər. Səyyahların verdiyi məlumatlarda 

Naxcıvanda buğda, arpa, paxla, Şirvanda buğda, arpa, darı, Təbrizdə də həmçinin 

buğda, arpa və paxla, İrəvanda buğda, arpa və düyü becərilməsi qeyd olunur (99, 

s.737; 86, c.II, s. 27,49, 270). 

Səyyahların qeydlərində Azərbaycanda əkin üçün yararlı sahələrin kotanla 

əkilməsi, torpağın bərk olduğu yerlərdə isə ağır kotanlardan istifadə olunması, əkin 

yerlərinə olunan aqrotexniki qulluq, torpağın dincə qoyulması, daha cox məhsul 

götürmək üçün torpağa qulluq edilməsi haqqında  məlumatlara rast gəlinir (99, 

s.337; 156, s.69). 

Torpağın məhsuldarlığını artırmaq üçün kəndlilərin istifadə etdiyi üsullar 

haqqında J.Şarden daha geniş məlumat verir. Onun gündəliklərində əkincilərin 

torpağa heyvan və quş peyinləri vermələri, hətta at və göyərcin peyinlərindən 

istifadə olunması qeyd edilir. O yazırdı ki, bəzən əkinçilər torpağı bu yolla daha da 

gücləndirərək, ildə iki dəfə məhsul götürürlər (195, c.II, s.865-866). 

Suvarılması mümkün olmayan dağətəyi torpaq sahələrindən dəmyə əkin 

sahələri kimi istifadə olunurdu. Belə əkin sahələrində məhsuldarlıq suvarılan 
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torpaq sahələrindən daha az olurdu. J.B.Tavernye dəmyə əkin sahələrində 

becərilən buğdanın daha keyfiyyətli və davamlı olduğunu göstərmişdir. O yazırdı: 

“dəmyə buğdası suvarılan zəmilərin buğdasından daha davamlıdır” (187, s.362). 

Evliya Çələbi Təbriz şəhərinin ətraf kəndlərində becərilən dənli bitkilər 

haqqında məlumat verərək qeyd edir ki, tarlalarında iri dənli 7 növ bol buğda, 

həmçinin xeyli paxla və arpa məhsulu əldə edilir (26, s.26), “Naxçıvanın taxılı, 

pərinç növ buğdası xüsusilə tərifə layiqdir” (26, s.12). 

Fransız səyyahı Şarden də Səfəvilər dövləti ərazisinin demək olar ki, bütün 

yerlərində taxıl becərilməsi haqqında məlumat verərək bildirir ki, suyun bol olduğu 

torpaqlarda çəltik təsərrüfatına da xüsusi yer verirlər. O, çəltikliyin becərilməsi 

qaydaları haqqında da maraqlı məlumat verərək bildirir ki, əvvəlcə çəltiyin 

toxumunu xüsusi bir yerdə səpirdilər. Cücərtilər müəyyən qədər böyüdükdə kökləri 

ilə torpaqdan çıxarıb başqa bir çox sulu yerə bir-bir sancırdılar. ... düyü 3 ay 

ərzində yetişir. Çəltiyi biçməmişdən qabaq bir müddət ona su verilmir. 8 gün 

ərzində çəltiyin gövdəsi quruyur, sonra çəltiyi düyüyə çevirmək üçün onu döyürlər 

(195, c.II, s.864). 

Əhalinin gündəlik tələbatında düyüdən çox istifadə edildiyini qeyd edən 

səyyahlar İrəvan və Naxçıvanda çəltik təsərrüfatının inkişaf etdiyini, Rəvan və 

Naxçıvan ərazisində çoxlu çəltik tarlalarının olduğunu qeyd etmişlər. Evliya Çələbi 

qonaqlıq zamanı onlara on bir növ plov – avüşlə plov, kükü plov, zəfəran plov, ud 

plov, şilən plov , xuruşlu plov, çlov plov, ənbər plov, sarımsaq plov, kösə plov, 

düzən plov, qızardılmış kişmiş ilə plov verildiyini bildirir (26, s.7). 

E.Çələbi Çuxur-Səəd bəylərbərliyinin ərazisinə aid olan Əfşarlı, Şərabxana, 

Xacə bağı kəndlərində, Araz çayı sahillərində və İrəvan şəhərinin ətraf kəndlərində 

geniş cəltik tarlalarının olmasını və burada düyü istehsalının geniş yayıldığını 

göstərir (26, s.48, 49, 55)  
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Çələbi Naxçıvan ərazisində sultanlıq olan Qarabağlar haqqında məlumat 

verərkən onlara Rəvan düyüsü, plovu, hərisəsi 52  verildiyini və bu yeməklərin 

ləzzətli olduğunu qeyd edir (26, s.11).  

Səfəvi dövlətində kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən birini heyvandarlıq 

təşkil edirdi. Heyvandarlıq əhalinin əsas məşğuliyyət növü sayılırdı. Ona görə də 

Azərbaycana gələn xarici ölkə səyyah və tacirləri heyvandarlıq təsərrüfatına xüsusi 

diqqət yetirmişlər. Azərbaycanda əhali əsasən yarımköcəri maldar təsərrüfatı ilə 

məşğul olmuşdur. Biz bunu hələ XVI əsrin ortalarında Azərbaycanda olmuş ingilis 

taciri Antoni Cenkinsonun məlumatlarından da aydın görürük. O, Bakı və Cavad 

arası ərazidə qışlayan əhali ilə rastlaşdığını, heyvandarlıqla məşğul olan əhalinin 

qışı düzlərdə, yayı isə yaylaqlarda yaşadığını qeyd edirdi (140, s. 113). 

Antoni Çenkinsondan 110 il sonra Azərbaycanda olan Hollandiya səyyahı 

Yan Streysin məlumatları A.Cenkinsonun məlumatları ilə üstüstə düşür. Y.Streys 

də Şamaxı ilə Cavad arasındakı ərazinin məhsuldar olmadığını, ona görə də 

əhalinin əsas məşğuliyyətinin heyvandarlıq olmasını, onların otlaqlar olan sahələrə 

köç etməsini, köç etdikləri otlaq sahələrində alaçıqlar qurmalarını qeyd etmişdir 

(144, 282). 

Fransız səyyahı J.Şarden Azərbaycanda çoxlu qoyun sürülərinə rast 

gəldiyini, əhalinin əksər hissəsinin qoyun saxladığını qeyd edərək burada əsasən 

iki növ qoyun olduğunu göstərmişdir (195, c.II, s.745-746). 

Şirvan bəylərbəyliyinin ərazisi heyvandarlıq təsərrüfatı ücün əlverişli 

olduğuna görə torpaq sahibləri çoxlu sayda xırda və iri buynuzlu mal-qara 

saxlayırdılar. Əhalinin də əksəriyyəti əkinçilik təsərrüfatı ilə yanaşı heyvandarlıqla 

da məşğul olurdular. “Mal-qara həm qışda, həm də yayda otlaqlara gedir, ona görə 

də əhalinin mal-qara üçün ot tədarükünü etməsinə ehtiyac yoxdur. (99, s.510). 

Adam Ollarinin bu qeydlərindən aydın olur ki, Şirvanda əhali yarımköcəri maldar 

təsərrüfatla məşğul olub, əhalinin çox az hissəsi köçəri həyat yaşayıb. 

Cuxur-Səəd bəylərbəyliyinin təbii şəraiti bu ərazidə maldarlıq təsərrüfatının 

inkişafına səbəb olmuş və maldarlıq təsərrüfatın mühüm sahəsinə çevrilmişdi. 
                                                             
52 Hərisə- həlimaşına deyilir. Buğda və düyünü bir qazanda gecədən səhərə kimi bişirib, səhər-səhər yeyirdilər 
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B.Ş.Şabiyev mövcud mənbə və ədəbiyyatlara əsaslanaraq İrəvan əyalətində onlarla 

yaylaq və qışlaq yerlərinin olmasını, Ağrı dağ, Ələyəz, Pəmbək, Ağbaba, Ağbulaq, 

Alagöz, Altuntaxt, Dəlidağ, Dərələyəz dağ silsilələrində maldarlığın inkişafı üçün 

çox əlverişli çəmənliklərin olmasını, əhalinin əsasən xırdabuynuzlu heyvandarlıq, 

qoyunçuluqla məşğul olduğunu qeyd etmişdir (80, s.202-203). 

Qoyunçuluq qaramala nisbətən az zəhmət tələb edən və daha çox gəlir verən 

təsərrüfat idi. Qoyunun südündən və ətindən ərzaq kimi istifadə edilir, dərisindən 

gön-dəri, yunundan isə toxuculuq sənətkarlığında geniş istifadə olunurdu. Bu 

təsərrüfat sahəsindən dövlət xəzinəsinə vergi ödənilir, ölkənin daxili tələbatını 

ödəməklə, həm də xarici ölkələrə ixrac olunurdu. Dövlət ölkədəki əlverişli otlaq 

sahələrini Ərəb ölkələrindən və Osmanlı dövlətindən gətirilən qoyun sürüləri üçün 

icarəyə verməklə də böyük gəlir əldə edirdi. Bu dövlətlərdən gətirilən qoyun 

sürüləri gömrük məntəqələrindən keçərkən onlara nəzarət edilir və otlaqdan 

istifadəyə görə hər qoyundan gömrük rüsumu alınırdı. 

J.B.Tavernye Səfəvi məmləkətində olarkən may ayında yaylağa köc edən 

çoxlu sayda qoyun sürülərinə rast gəldiyini və hər qoyun sürüsündə mindən çox 

qoyun olduğunu göstərir (187, s.603). J.Şarden isə 4-5 fərsəng (24-30 km – N.S) 

sahəsi olan əraziyə yayılmış qoyun sürülərinə rast gəldiyini qeyd edir (195, c.II, 

s.745-746). 

Adam Oleari və Yan Streys Ərdəbil ətrafı ərazilərin qoyunçuluq təsərrüfatı 

üçün əlverişli təbii şəraitə malik olması, bu bölgədə olan 60-a qədər kənddəki 

otaracaq sahələrinə qonşu ölkələrdən, Ərəb ölkələri və Osmanlıdan gətirilən qoyun 

sürülərinin örüş kimi istifadəsindən Şahın böyük gəlir əldə etməsini göstərmişlər 

(99, s. 582; 144, s.286). 

Səfəvi dövlətində qoyunçuluq təsərrüfatının inkişafı daha çox ətə olan 

tələbatla bağlı idi. J.Şarden yazırdı ki, əhali qoyun və keçi ətini xoşlayır, kasıb və 

ya varlı olmasından asılı olmayaraq, bütün sakinlər həmin heyvanların ətindən 

istifadə edirlər (195, c.II, s.820). 

Səfəvi dövlətində heyvandarlıq təsərrüfatının atçılıq sahəsinə xüsusi diqqət 

yetirilirdi. Ordunun əsas hissəsini süvari qoşunlar təşkil etdiyinə görə dövlət bu 
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sahəyə çox diqqət yetirirdi. Şahın özünə məxsus çoxlu at ilxıları var idi. Adam 

Oleari Ərəş mahalında şahın ilxısı haqqında yazır ki, bu atlar gözəl başı, boynu, 

sağrısı, enli köksü ilə seçilir, onlar qiymətdə ərəb cinsi atlardan bahadır. Ərdəbil və 

Qarabağda da şahın at ilxıları vardı (6, s.415). 

Əyalətlərdə saxlanılan at isxıları şaha məxsus idi. J.Şarden yazırdı ki, Səfəvi 

məmləkətində Şərqin ən gözəl atları yetişdirilir (195, c.II, s.738). O, bu ölkədə 

tatar və ərab atlarına daha çox üstünlük verildiyini, burada atın qiymətinin çox 

baha olduğunu, Osmanlı dövlətinə və Hindistana çoxlu sayda at ixrac edildiyini 

qeyd edir (195, c.II, s.738-739). 

J.Şarden ölkədə atcılıq təsərrüfatının inkişafı, Şahın bu sahəyə xüsusi diqqət 

göstərməsi, ölkənin hər yerində şaha məxsus at ilxılarının olması, bu atlara 

mehtərlərin və miraxurların nəzarət etməsi, atların saxlanımlası üçün xüsusi 

tövlələrin olması, bu tövlələrin təmiz saxlanılması, şaha məxsus atların başqa 

atlardan fərqlənməsi üçün onlara laləgülünə oxşar dağ vurulması haqqında maraqlı 

məlumatlar verir (195, c.II, s.742). 

Şarden Azərbaycanda bəslənilmiş əsil at cinsindən də ətraflı danışır. O, 

mayın 29-da 5 fərsəng yol getdikdən sonra bir kiçik qaladan, sonra daim yaşıl çöl 

və səhralardan, çoxlu abad və bol məhsul verən kəndlər yerləşmiş ərazidən keçməli 

olur. O, Acıağac 53 adlanan bir kənddə yerləşir. Bura çox yaşıl və Azərbaycan 

atlarının otlaq yeri idi. Səyyah yazır: “Mənim fikrimcə, Azərbaycanın bu otlaq yeri 

dünyanın ən ali və gözəl otlaq yeri hesab olunur. Azərbaycanın ən cins atları bu 

behiştə bənzər ərazidə bəslənilirdi. Kəndin ətrafında bu cinsdən olan üc min baş at 

bəclənilir. İranda54 qayda belədir ki, 35-40 gün ərzində, yəni aprelin ortalarından 

iyunun əvvəllərinə qədər atları bu çəmənliklərdə otarırlar. Bu üsul əsasında atların 

mədəsi təmizlənir, boy-buxun cəhətdən yaxşılaşır, qüvvətli, kök olur. Həmin 

müddət ərzində, hətta neçə gün sonra atları işlətmirlər. Ancaq tövlələrdə, yaşıl 

otlaqlarda atlar yeyib, istirahət edir. Yayın qalan vaxtında onların yemini qüvvətli 

                                                             
53 Aqi Ağach-Acıağac Azərbaycan dilindədir. Burada hazırda Hacıağac adlı kənd vardır. Görünür zaman kecdikcə 
Acıağac danışıqda Hacıağac formasını almışdır. 
54 Şarden İran deyil, hər yerdə “İran” sözü əvəzinə Pars adlandırmışdır. Rza Şahın 1935-ci il 21 mart tarixli fərmanı 
ilə vaxtı ilə Məmaliki - Məhrusə adlanan ərazi “İran” adlandırılırdı. 
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saman ilə qarışdırırlar. Həmin otlaq yerlərini müşahidə etdikdən sonra yol 

yoldaşımdan Midiyanın (Azərbaycanın – N.S) başqa yerlərində də belə geniş, 

gözəl, səfalı, behiştə bənzər çəmənlik və yamyaşıl səhra çöl olduğunu soruşdum. 

O, mənim sualımın cavabında dedi: “Azərbaycanın Midiyasına tabe olan 

Dərbənddə də belə gözəl otlaqlar və yaşıl çəmənliklər vardır. Lakin sahəsi bu 

yerdən geniş deyildir”. Beləliklə, qədim tarixçilərin Midiyada (Azərbaycanda – 

N.S.) saysız-hesabsız ilxıların bəslənməsi barədə yazıları tamamilə məntiqi və 

sübutlu dəlillərdir. Qədim tarixçilərin yazdığına görə Midiyanın böyük 

hökmdarlarının 50 minlik ilxiları həmin səhrada bəslənilmiş55, əsil neysan atlarının 

bəslənilməsi yeri olan  Neysan səhrasını da həmin mahalda axtarmaq lazımdır” 

(196, c.III, s.16). 

Şarden qeyd edir ki, çoğrafiyaşünas Etiyen (Etienne) iddia edir ki, Neysan 

Azərbaycanda yerləşir. Mən Neysan atlarının xüsusiyyətləri, nəcabəti, xasiyyətləri 

barədə yol yoldaşım, qardaş Məlik üt-tücara danışırdım. Xüsusilə, Favorinin 56  

sözlərini ki deyir: “Bu torpağın atları alagöz və qəhvəyi rəngdədir”. O cavab verdi 

ki, “o nə belə bir şey oxuyub, nə də eşidibdir”. Şarden sözünə davam edərək yazır: 

“Mən İranda olduğum səfər vaxtı müxtəlif alimlərdən və xibrə adamlardan 

öyrəndim. Lakin nə təkcə Midiyada, hətta İranda elə bir mahal tapa bilmədim ki, 

bütün atlar anadangəlmə alagöz və qəhvəyi rəng olmuş olsun” (196, c.III, s.17). 

Səfəvi məmləkətində dəvəcilik də heyvandarlığın mühüm sahəsi kimi 

inkişaf etmişdi. Dəvədən ölkə daxilində və xarici ölkələrlə ticarət əlaqəsində 

yükdaşıma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Dəvə digər yükdaşıyan heyvanlarla 

müqayisədə daha çox yük götürmə və uzun yollara davamlılığına görə fərqlənirdi. 

Fransız səyyahı J.Şardenin məlumatlarına görə burada dəvəni “səhra gəmisi” 

adlandırırdılar (195, c.II, s.744). Şarden dəvəciliyin inkişafı, dəvə qatarı, 

yükdaşımada onun əhəmiyyəti və rolu haqqında məlumat verərək, dəvənin 

yunundan istifadə olunması, dəvə yununun daha zərif olması, ona görə də 

                                                             
55 Şarden Strabonun XIII fəslin XI bölümündə qeyd etdiklərini nəzərdə tutub. 
56 Favorin .Şarden Favorinsu (Favorinus) nəzərdə tutur, fransız natiqidir, Miladi 135-ci ildə vəfat etmişdir. 
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sənətkarlığın toxuculuq sahəsində geniş istifadə olunduğunu göstərir (195, c.II, 

s.744-745). 

Səyyah Səfəvilər dövlətində qatır və uzunqulaq kimi minik heyvanları 

haqqında da məlumat verərək bu mink heyvanlarından da yük daşımada nəqliyyat 

vasitəsi kimi istifadə olunduğunu bildirir. Qeyd olunan bu mink heyvanları 

içərisində qatırdan yük daşımada daha çox istifadə olunduğunu, qatırın qiymətinin 

atın satılma qiymətindən yarıba-yarı az olduğunu qeyd edir (195, c.II, s. 738-740). 

Şarden Səfəvi ölkəsində qaramal saxlanılmasına az diqqət yetirildiyini 

göstərərək bildirir ki, bu ölkədə qaramal ətindən az istifadə olunur. Öküzdən əsas 

yük daşınmasında və torpağın şumlanmasında daha çox istifadə olunur (195. c.II, 

s.745). 

XVII əsrdə Səfəvi dövlətinin iqtisadiyyatında bağcılıq və bostançılıq 

təsərrüfatın əsas sahələrindən idi. Azərbaycanda olmuş xarici ölkə səyyahları 

təsərrüfatın bu sahəsi haqqında zəngin məlumatlar vermişlər. Kənd təsərrüfatında 

əsasən, ölkənin daxili tələbatını ödəyən üzümçülük təsərrüfatı geniş yer tuturdu. 

XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda olmuş alman səyyahı Georgi Tektander, 

1636-1638-ci illərdə Azərbaycanı səyahət etmiş Adam Oleari Səfəvi dövləti 

ərazisində çoxlu üzüm bağlarına rast gəldiklərini, bütün vilayətlərdə üzüm 

yetişdirildiyini qeyd edirlər (140, s.175; 99, s.756). Adam Oleari Təbrizdə və 

Ordubadda yetişdirilən üzüm növləri haqqında məlumat verərək bildirir ki, 

əhalinin əksəriyyəti müsəlman olduqlarına görə onlar üzümdən şərab hazırlamırlar. 

Bu məhsul növündən doşab hazırlayırlar. Səyyah doşabın hazırlanması qaydası, 

ondan geniş istifadə olunması, hətta üzüm suyunun həddindən artıq qaynadılaraq 

bərk hala gətirildiyini, uzaq səfərlərə qida məqsədi ilə özləri ilə götürüb istifadə 

etmələri haqqında maraqlı məlumat verir (99, s.756). 

Türk səyyahı Evliya Çələbi də Azərbaycanda üzümçülük təsərrüfatı və 

burada yetişdirilən üzüm növləri haqqında məlumat verərək Naxçıvanın 

Qarabağlar hissəsində yaqut rəngli üzümün, Təbrizdə “xırda”, “razeri”, “məleki”, 

“təbərzad” üzüm növlərinin yetişdirildiyini qeyd etməklə, həmcinin bu üzümlərdən 

üzüm qurusunun, müxtəlif növ şirələrin hazırlandığını göstərərək yazır ki, muskat 
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üzümünün 7 növ şirəsi, mələki üzümünün təmiz şərabı, quqnaz (küknarı-N.S.) 

şərabı..məşhurdur (26, s.14,27). Səfəvilər dövründə şərab hazırlamaq və ondan 

istifadə etmək islam dininə görə haram buyurulduğuna görə müsəlmanlar şərab 

hazırlamırdılar. Şərabı bu məmləkətdə yaşayan zərdüştlər və xristianlar 

hazırlayırdılar.  

Tavernye Ərdəbildə üzüm məhsulu yetişdirmək üçün əlverişli torpağın 

olmasına baxmayaraq orada tamamilə şərab tapılmadığını bildirir və qeyd edir ki, 

şəhərdən 4-5 liv uzaq bir yerdə şərab düzəldirlər. Ərdəbildə sakin olmuş 

ermənilərin ehtiyatda gözəl şərabları olmasına baxmayaraq İranın hec bir yerində 

Ərdəbildə olduğu qədər şərab varid edib onu icmək qadağan deyildir. Burada onu 

çox gizlincə içmək lazımdır. Şərab içən adam sanki ən pis və alçaq işə və günaha 

düçar olmuşdur. Səyyah bu məsələni Ərdəbil şəhərində olan qəbirlərə ehtiram və 

hörmət edilməsilə əlaqələndirir. O yazır: “İranlılar belə bir fikirdədirlər ki, bu 

şəhərdə acıq-aşkar şərab içməkdən ağır günah yoxdur. Iranın hər yerindən Şah 

Səfinin qəbrini ziyarət etmək üçün adamlar buraya  tökülüb gəlirlər” (187, s.74). 

Tavernye yazır: “Qədim...şəhər olan Əbhərdə yaxşı şərab hazırlanır. Şərnişinlər 

orada öz tuluxlarını şərab ilə doldurub yollarını davam etdirirlər” (187, s.80). 

Tavernye həmcinin Şirazda da şərab hazırlanması haqqında məlumat verir. 

Onun verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, ölkənin çox yerlərində üzüm emalı və 

şərab hazırlamaqla məşğul olurlar. Şərabcılıqla əsas zərdüştlər və xristian əhali 

məşğul olduğunu qeyd edən digər səyyahlardan fərqli olaraq Tavernye Şirazda 

şərabın yəhudi ailələri tərəfindən hazırlandığını göstərir. Səyyahın yazdığına görə, 

1666-cı ildə şah mətbəxi üçün 50 min batman57 şərab hazırlanmışdı (187, s.659). 

Alman bilik adamı Engelbert Kempfer də Səfəvilər dövlətində üzümçülük 

təsərrüfatı haqqında məlumat verərək, İsfahan şəhəri ətrafında Şah sarayının 

ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə üzüm bağlarının salındığını qeyd etmişdir (179, 

s.209-210). 

Italiya səyyahı Pietro Della Valle də Səfəvi məmləkətində evlərin 

həyətlərində, meydanlarda, enli kücələrin kənarlarında meyvə ağaclarının çox 
                                                             
57 Bir batman 3-4,5 kq-a bərabərdir. 
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olmasını qeyd edərək yazır ki, xüsusilə üzüm tənəkləri daha çoxdur. Çünki, 

iranlılar müsəlman qaydalarına baxmayaraq çəkinmədən şərab içir və bu 

məsələdən qorxmurlar (173, s.22). 

Fransız səyyahı J.Şarden Azərbaycanda olmuş digər səyyahlarla müqayisədə 

Səfəvi dövlətinin iqtisadi həyatı haqqında daha geniş məlumat verdiyi kimi 

üzümçülüyün inkişafı haqqında da daha ətraflı bilgilər verir. O, Səfəvi ölkəsində 

12-15 üzüm növünün becərildiyini, hansı növ üzümlərdən kişmiş, şərab, doşab 

hazırlandığını, üzüm növlərinin böyük və xırda olması, rəngi, dadı, hətta çərdəyi, 

uzun müddət saxlanılma qaydası, üzümdən kişmiş hazırlanma texnologiyası, 

Mazandaranda üzüm tənəyinin əsasən meşədə yabanı şəkildə bitərək ağaclara 

dırmaşması, bu üzümlərin suvarılaraq əkinçilər tərəfindən becərilən üzümlərdən 

daha iri və şirin olması haqqında çox maraqlı məlumatlar verir (195, c.II, s. 723, 

868). 

Şarden həmcinin meynə sahələrinin becərilməsi, həşəratlardan qorunması, 

torpaqda və meynə ağacında olan zərərverici həşəratlara qarşı necə mübarizə 

aparmaları, qış sərt kecən yerlərdə meynə ağaclarının torpağın altına basdırılaraq 

küləkdən və şaxtadan qorunmaları, yazda isə torpağın altından çıxarmaqla qulluq 

etmələri haqqında geniş məlumat verməklə, qış soyuq kecər Avropa əkincilərinin 

də bu üsuldan istifadə olunmasının səmərəli olduğunu qeyd edir (195, c.II, s.868). 

Məlum olduğu kimi, ən yaxşı üzüm növü Qəzvində yetişdirilir və ondan şani 

kişmiş hazırlanır. Şarden bu məsələ ilə əlaqədar yazır: “İranın ən ali tənək 

meynələri bu ərazidədir və “şahani” adlanır. Bu növ üzümün dənələri şəffaf, qızılı 

və zeytunun kiçik girdə dənəsi kimi sehrlidir. Şahani 58  kişmişi İran 

imperatorluğunun müxtəlif yerlərinə göndərilir. Şahani şərabı dünyanın qüvvətli 

şərabı hesab olunur. Digər damcıdılmamış, süzgəcdən keçirilməmiş bütün 

salxımları, cavan budaqlardan əldə edilir ki, sudan məhrum olur. Beş ay tamam 

yayın yandırıcı günəşi altında çınqıllıq yerdə bir damcı su almadan bəslənir. Üzüm 

yığıldıqdan sonra mal-qara meynələri otlayırlar. Sonra kəndlilər onun qalın və qaba 

                                                             
58 Azərbaycan dilində “Şani” deyirlər. “Şahani” sözü “Şani” forması almışdır. 
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budaqlarını kəsirlər və yalnız təqribən üc pa 59 hündürlüyü olan cavan budağın 

altına yapışdırırlar. Lakin bu budaqları da əmələ gətirib, becərmək üçün heç bir 

dirsək vurmağa ehtiyac duyulmur (196, c.III, s.37-38). 

XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində bağçılıq və bostancılıq da geniş 

yayılmışdı. Üzümlə yanaşı alma, nar, armud, ərik, əncir, qoz, şaftalı, gavalı da 

ölkənin, demək olar ki, bütün bölgələrində əkilib becərilirdi (6, s.414). Ölkədə 

daxili tələbatdan əlavə, xarici bazarlarda da müxtəlif meyvələrə böyük tələbat var 

idi. Evliya Çələbi Mərənddə, Xoyda, Təbrizdə, Şirvanda çoxlu bağ və bostan 

olduğunu göstərmişdir (26, s.16, 27, 47, 64). “Xəzərin Azərbaycan sahillərində 

sitrus və zeytun ağacları əkilirdi. Mənbələrdə Bakı ətrafında, habelə Xalxal 

ərazisində yabanı sitrus bitkilərinin çoxluğu da qeyd edilir (4, s.270). 

Şarden Səfəvilər dövlətinin ərazisində müxtəlif meyvə növlərinin olması 

haqqında geniş məlumat verir. O, bu məmləkətdə avropalılara məlum olmayan 15 

çərdəkli meyvə növünün olmasını, yalnız əriyin 5-6 növünün olduğunu, dünyanın 

heç bir yerində bu cür ətirli və dadlı əriyə rast gəlmədiyini, ərik qurusuna ölkə 

daxilində və xarici bazarlarda böyük tələbatın olmasını göstərməklə İsfahanda olan 

zaman süfrəyə 50 növdən çox meyvənin qoyulduğunu qeyd edir (195, c.II, s.724-

725). 

Şardenə görə Səfəvi dövlətinin bütün bölgələrində müxtəlif növ meyvələr – 

nar, xurma, portağal, naringi, kivi, püstə, badam, fındıq, qoz, əncir, zeytun 

yetişdirilir (195, c.II, s.725-726). 1674-cü il iyun ayının 8-də Əbhər şəhərinə gələn 

Şardenin yazdığına görə orada çoxlu bağ, geniş bostanları var idi ki, suvari adam 

yarım saat müddətinə həmin bağ-bostanları gəzə bilərdi... şəhər başdan-başa 

meyvə-ərzaq malları ilə doludur (196, c.III, s.32-33). 

1674-cü il iyunun 9-da sağ və sol tərəfi səfalı bağ və bostanlarla əhatə 

olunmuş 9 fərsəng 60 yol getmiş səyyah-tacir yazır ki, həqiqətən sanki cənnətə 

bənzər böyük bağların kücələrini gəzirdik (196, c.III, s.34). 

                                                             
59 0,97 metr. 
60  1 fərsəng – 6 -7 kilometrə bərabərdir. 
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Tavernye Səfəvi dövlətində meyvəcilik və bağçılıq təsərrüfatının inkişafı 

haqqında qeydlərində yazır ki, bu ölkədə hər cür meyvə vardır. Burada bağlar 

suvarıldığına görə alma, armud, narınc, nar, gilanar, gilas, şabalıq, əzgil kimi 

növbənöv meyvələr yetişir (187, s.368). Tavernye Şardendən fərqli olaraq burada 

7-8 növ əriyin olduğunu bildirir. Tavernye yazır: “Qəzvində püstə əmələ gəlir. 

Onun ağacı 10-12 yaşlı qoz ağacından iri olmur. Üzüm kimi püstə də salxımlıdır. 

İrandan (Səfəvi – N.S.) ixrac edilən püstənin əksəriyyəti Məlayirdə əmələ gəlir. 

Bu, dünyanın ən yaxşı püstəsi hesab olunur. Burada geniş ərazidə o qədər püstə 

əldə edilir ki, həm İranın ehtiyacını ödəyir, həm də Hindistana ixrac edilir” (187, 

s.77). O, Səfəvi dövlətində zeytunun yalnız Tarom və Xalxalda əmələ gəldiyini və 

bu meyvədən yağ əldə edildiyini qeyd edir (187, s.77). 

Evliya Çələbi Naxçıvanın Qarabağlar Sultanlığının mərkəzi Qarabağ(lar) 

şəhərində Elçi ilə bağda gəzərkən Yazdanqulu adlı bir bağbanın onlara 26 növ 

dadlı armud gətirdiyini, “Mələçə”, “Abbası”, “Ordubadi” deyilən armudları 

yeyənin ağzında nabat gülabı qətrəsi əmələ gəldiyini, burada lələ oxşar narların 

olduğunu qeyd edir (26, s. 11). 

Adam Oleari də Azərbaycanda meyvə və bostan bitkiləri üçün əlverişli təbii-

coğrafi şəraitin olmasını, yayın qışa nisbətən uzun olmasını, havaların isti keçərək 

bu bitkilər üçün münbit şəraitin yaranmasını göstərir. O, burada müxtəlif çeşiddə 

bostan bitkiləri və tərəvəz növlərindən yemiş, qarpız, şamama, balqabaq, 

badımcan, xiyar, pomidor, soğan becərildiyini qeyd edir (99, s. 751). 

Fransız səyyahı Şardenin bostan bitkiləri haqqında məlumatları daha 

maraqlıdır. O, Səfəvi ölkəsində 20 növ yemiş becərildiyini, "gərmək" növ 

yemişdən mədənin yuyub təmizlənməsində faydası, yemişlərin çəkisi və forması 

haqqında, əhalinin bu bostan bitkisindən çox istifadə etməsi, yemişin Xorasanda 

daha yaxşı yetişdirilməsini qeyd edir (195, c.II, s.720-722). Şarden Azərbaycanda 

qarpız, balqabaq, xiyar, badımcan becərilməsi və əhalinin bu bostan bitkilərindən 

də geniş istifadə etdiyini bildirir. 

Şarden qeyd edir ki, bu ölkədə gülçülük təsərrüfatı da yaxşı inkişaf etmişdir. 

Burada müxtəlif növ güllərin – nərgiz, qargülü, zanbaq, müxtəlif rəngdə bənövşə, 
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sadə mixək gülü, yasəmən, ağ və abı rəngdə sünbül gülləri, çöl zanbağı, kiçik 

lalələr, səbr gülü, xətmi gülü (mixək gülü), qıırmızı gülün becərildiyini qeyd 

edərək gülçülüyün ölkə təsərrüfatında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini və güldən 

yag, çövhər hazırlandıgını göstərir (195, c.II., s.728-730). 

Şarden XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində tütün becərildiyini, tütün 

becərilməsi qaydaları, tütünün bu ölkəyə gətirilməsi tarixi, getdikcə tütünə 

tələbatın artması, tütün əkini sahələrinin getdikcə genişlənməsi, tütün istehsalı və 

emalının artması haqqında da məlumat verir (196, c.IV, s.50-51). 

Azərbaycan Səfəvi dövlətində kənd təsərrüfatının inkişafı haqqında səyyah 

gündəliklərində verilən məlumatlardan belə nəticəyə gəlinir ki, kənd təsərrüfatı 

iqtisadiyyatın aparıcı sahəsinə çevrilmiş, təsərrüfatın əkinçilik və maldarlıq 

sahələri üstünlük təşkil etmiş, əkinçilikdə əsas yeri buğda, arpa, çəltik becərilməsi, 

maldarlıq təsərrüfatında isə qoyunçuluq əsas yer tutmuşdur. Kənd təsərrüfatının 

ipəkcilik, pambıqçılıq, tütünçülük, üzümçülük, bağçılıq və bostançılıq sahələri də 

inkişaf etmişdir. 

 

 

3.2. Sənətkarlıq 

XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində iqtisadiyyatın inkişafı, təsərrüfatın 

müxtəlif sahələrindəki irəliləyiş, hökmdarların iqtisadi həyatın inkişaf etdirilməsi 

sahəsində həyata keçirdikləri tədbirlər, ölkənin coğrafi şəraiti və xammal 

ehtiyatları sənətkarlıq sahələrinin də genişlənməsinə, yeni sənət növlərinin 

yaranmasına səbəb olurdu. Bu dövrdə sənətkarlıq məhsulları nəinki daxili bazarın 

tələbatını ödəyir, həmçinin xarici bazarlara çıxarılaraq dövlət xəzinəsinə böyük 

gəlir gətirirdi. Avropa və Asiyanı birləşdirən ticarət yollarının Səfəvi dövlətinin 

ərazisindən kecməsi ölkənin xarici bazarlarla əlaqəsinə müsbət təsir göstərir, 

ticarət və sənətkarlığın inkişafında müsbət rol oynayırdı. 

XVII yüzilliklərdə Azərbaycan Səfəvi dövlətində sənətkarlıq sahələrinin, peşə 

və sənət növlərinin, sənətkarlığın təşkili və fəaliyyətinin hərtərəfli inkişaf 

etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Sənətkarlıq dövlət xəzinəsinin əsas gəlir 
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mənbələrindən birinə çevrildiyinə görə Səfəvi hökmdarları bu sahənin inkişafına 

qayğı göstərir, sənətkarlığın inkişafı yolunda maneələrin aradan qaldırılması üçün 

müxtəlif tədbirlər həyata keçirirdilər. Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmək sahəsində 

həyata keçirdiyi tədbirləri və Səfəvi hökmdarlarının ayrı-ayrı sənətkarlıq 

sahələrinin inkişafına yönələn mütərəqqi addımları şəhərlərdə yeni emalatxana və 

karxanaların açılmasına və sənətkarlıq istehsalının inkişafına təkan verirdi. Sayca 

kəndlilərdən sonra ikinci yerdə duran sənətkarlar dövlət xəzinəsinə vergi və 

mükəlləfıyyətlər ödəməklə, ölkənin gəlir mənbələrinin yaranmasında mühüm rol 

oynayırdılar. 

Səfəvilər dövründə sənətkarlığın və sənətkarların himayə edilməsi sahəsində I 

Şah Təhmasibin, I Şah Abbasın həyata keçirdiyi islahatlar sənətkarlığın inkişafına 

əlverişli şərait yaratmışdır. Odur ki, «daxili və xarici bazarlarda olan tələbatla bağlı 

ölkənin əsas ticarət - sənətkarlıq birlikləri daha da böyüyür və emalatxana tipli iri 

karxanalar meydana gəlirdi» (116, s.42-43; 118; s.91). 

Səfəvilər dövründə dövlətin iqtisadi həyatında sənətkarlığın toxuculuq sahəsi 

geniş yer tuturdu. Toxuculuq istehsalının inkişafı ilk növbədə ölkənin xam ipək 

(barama), pambıq, yun və kətan kimi zəngin xammal ehtiyatlarına malik olması ilə 

əlaqədar idi. Toxuculuq sənətkarlığı sahəsində ipək, yun və pambıq parça istehsalı 

əsas yer tuturdu. Ölkənin Şamaxı, Şəki, Gəncə, Ərdəbil, Təbriz, İsfahan və Kaşan 

kimi toxuculuq mərkəzlərində bu sahə ilə məşğul olan sənətkarların rastabazarları 

fəaliyyət göstərirdi. Saraya məxsus toxuculuq kərxanalarında və şəhər əyanlarının 

açdıqları emalatxanalarda çox keyfıyyətli məhsullar istehsal olunurdu. Xalı-xalça, 

palaz, ipək və pambıq parça toxuyanların, zərbaf-parça üzərinə qızıl tellər 

əyirənlərin, yumaqçıların, çitsazların, çiti müxtəlif rənglərə boyayanların, paltar 

tikənlərin və başqa mahir toxuculuq sənətkarlarının çox mürəkkəb əməyi ilə 

istehsal olunan yüksək keyfıyyətli məhsullar ölkənin daxili bazarında tələbatı 

ödəməklə yanaşı başqa ölkələrə də ixrac olunurdu (166, s.284-288). Sənətkarlıq 

dövlət xəzinəsinin əsas gəlir mənbələrindən birini təşkil etdiyindən, Səfəvi 

hökmdarları bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət yetirirdilər. Dövlət səviyyəsində 

həyata keçirilən iqtisadi tədbirlər ticarətlə yanaşı sənətkarlığın inkişafı yolunda 
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əngəl və maneələrin aradan qaldırılmasına yönəlmişdi. I Şah Təhmasib (1524-

1576) 1547-ci ildə Tiflis şəhərini tutandan dərhal şonra orada ölçü və çəki 

vahidlərinin qaydaya salınması, şəhər ticarətində, dükan və karvansaralarda alış-

veriş qaydalarının müəyyənləşdirilməsi və xüsusilə nizamnamə əsasında 

sənətkarlıq sahəsində vəziyyətin tənzimlənməsi haqqında göstəriş vermişdi. 

Şah Təhmasibin dövründə daxılı bazarın formalaşması, əmtəə-pul 

münasibətlərinin inkişafı, xüsusilə sənətkarlığın genişlənməsi yolunda bir sıra 

islahatlar keçirilmişdi. Şah sənətkarların istehsal etdikləri məhsula görə ödədikləri 

"malı-möhtərifə" vergisinin və sənətkarların malları daxili bazarda satarkən 

ödədikləri tamğa rüsumunun ləğv edilməsi haqqında fərman vermişdi. Qazi 

Əhməd Qumi "Xilasət ət-təvarix" əsərində yazırdı ki, Şah əksər bölgələrdə alınan 

mali-əsnaf və möhtərifəni sənətkarlara bağışladı (204, v. 196 b). Şah Təhmasibin 

fərmanında deyilirdi: “Bundan qabaq... Təbriz darüssəltənəsi sənətkarlarından 

(əsnaf) və qeyrilərindən əvvəllər təyin edilmiş miqdarda alınan mal vergisini 

(möhtərifəni) ləğv etmişdik. İndi yenidən qeyd olunan pulları bütürılüklə onlara 

bağışladıq. Bundan sonra divan məmurları həmın məbləği boniçənin yekunundan 

çıxararaq həmin ad altında bir dinar belə tələb etməyib, tiyul, ənam, məvacib və 

soyurqaldan da almasınlar" (204, v.196 b.). Həmin fərmanın surəti şahın əmri ilə 

cümə məscidinin hündür bir yerindən divara həkk olunmuşdu.  

Şah Təhmasibin 1565-ci il 16 mart tarixli fərmanı ilə isə ticarətlə yanaşı 

sənətkarlığın da inkişafinı ləngidən tamğa vergisinin ləğvini nəzərdə tuturdu. Şahın 

həmin fərmanına əsasən Məmaliki-Məhrusədə (qorunan ölkədə, yəni Səfəvi 

imperatorluğunda), о cümlədən İraq, Fars, Xorasan , Şiraz və Gilanda qızıl və 

gümüş pullar kəsən zərbxanalardan alınan tamğa vergisi ləğv edildi. 

Əhalinin tamğa vergisindən qalan Təbriz pulu ilə 30 min tümənə bərabər 

olan borcları divan dəftərindən silindi. Bu haqda fərmanlar yazılaraq ayrı-

ayrı şəhərlərə göndərilmişdi (193, s. 19-21). İsgəndər bəy Münşinin yazdığına 

görə, I Şah Təhmasibin fərmanı indiyədək icra оlunur (168, s. 123-124). Isgəndər 

bəy Münşi "indiyədək" dedikdə I Şah Abbasın dövrünü (1587-1629) nəzərdə 

tuturdu. 1565-ci il tarixli fərmanda deyilirdi: "heç bir ad altında bu barədə heç bir 
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şey alınmasın. Kim həmin verginin (tamğanın) alınmasına rəvac versə, onu və bu 

məsələdən xəbəri olub, yüksək divana məlumat verməyənləri elə cəzalandıracağıq 

ki, başqalarına da ibrət olsun (193, s.22-23). 

Səfəvi dövlətində sənətkarlığın və sənətkarların himayə edilməsi siyasəti, I Şah 

Abbas tərəfindən də davam etdirildi. I Şah Abbas 1592-ci ilin avqust ayında 

ölkənin əksər hissəsində əsnafdan (sənətkar zümrəsindən) məhsul istehsalına görə 

nağd pul ilə alınan mal vergisini onlara bagışladı (208, s.455). I Şah Abbas ölkə 

iqtisadiyyatının bütün sahələrini, о cümlədən sənətkarlığın və ümumiyyətlə bütün 

əhalinin vəziyyəti ilə yerində tanış olmaq üçün tez-tez xalqın içərisinə gedirdi. Şah 

kəndli paltarında İsfahanı gəzərkən nəccar (dülgər) dükanı qarşısında dayanaraq, 

ustaların gördüyü işə diqqətlə tamaşa edir. Şah görür ki, nəccar taxtanı kəsir, 

о da uzun gəlir, əlacsız qalıb taxtanı yenidən kəsib gödəldir. Nəticədə bu iş üçün 

çoxlu vaxt sərf edir. Şah ayaqqabı tikən ustanın dükanının qarşısından keçərkən 

görür ki, nəccar ayaqqabı üçün taxtadan qəlib düzəldir. Qəlibin üzünə dəri 

çəkildiyi üçün nəccar qəlib düzəltməyə çox vaxt sərf edir, Şah dülgərin ağır 

zəhmətini nəzərə alıb saraya gələn kimi nəccarlardan alınan verginin ləğvi 

haqqında fərman imzalayır. Bunun əvəzində Şah ayaqqabı ustalarından alınan 

verginin artırılması haqqında göstəriş verir. I Şah Abbas dəlləkərdən alınan vergini 

də ləğv etdirmişdi (171, s.157). 

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətin müxtəlif vasitələrlə iqtisadiyyatı tənzimləmək 

sahəsindəki tədbirləri və Səfəvi hökmdarlarının ayrı-ayrı sənətkarlıq sahələrinin 

inkişafına yönələn mütərəqqi addımları bütövlükdə şəhər təsərrüfatının 

genişlənməsinə və bir çox şəhərlərdə emalatxana və karxanaların açılması hesabına 

sənətkarlıq istehsalının inkişafına təkan verirdi. Sənətkarlığın və ticarətin inkişafı 

dövlət xəzinəsinin maliyyə mənbələri ilə təmin olunmasında və ölkənin büdcəsinin 

formalaşmasında mühüm rola malik idi. Çünki sənətkarların hazırladıqları 

məhsulun bir hissəsi dövlətin xəzinəsinə daxil olurdu, bir hissəsi 

isə ölkənin müdafıə qabiliyyətini təmin etmək üçün hərbi ehtiyaclara sərf olunurdu. 

Eyni zamanda sayca kəndlilərdən ikinci yerdə duran sənətkarlar dövlət büdcəsinə 
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müxtəlif vergi və mükəlləfiyyətlər ödəməklə ölkənin gəlir mənbələrinin 

yaranmasında xüsusi çəkiyə malik idilər. 

XVII əsrlərdə ölkənin daxili bazarının, şah sarayının və ali zümrə 

nümayəndələrinin keyfiyyətli ipək, məxmər parçalara, xalı-xalçalara tələbatı böyük 

idi. Səfəvi şahlarının xarici ölkə başçılarına göndərdikləri hədıyyələr içərisində 

xalılar, zərli ipək parçalar və başqa toxuculuq malları mühüm yer tuturdu. Xarici 

ölkələrə ixrac olunan məhsullar içəricində о dövr üçün çox keyfıyyətli sayılan 

Səfəvi parçaları üstünlük təşkil edirdi. Bunu nəzərə alan Səfəvi 

hökmdarı I Şah Abbas Şirvan və Qarabağda, Gilan, Qəzvin, Məşhəd, Təbriz, 

İsfahan, Kaşan və başqa şəhərlərdə toxuculuq karxanaları tikdirmişdi. XVI 

əsrin 30-cu illərində Təbrizdə qızılı saplarla parça toxunması üzrə ixtisaslaşmış 

karxanalar fəaliyyət göstərirdi. Hətta I Şah Təhmasibin kənizlərindən bir neçəsi 

onun Təbrizdəki toxuculuq kitabxanasında qızıl saplarla parça toxumağı 

öyrənirdilər (160, s.138; 71, s.105-106). 

Qeyd etmək lazımdır ki, qızılı və gümüşü saplarla parçalar əsasən dövlət 

karxanalarında zərduzluq sənətini mükəmməl bilən ustalar tərəfindən toxunurdu. 

Belə parçalar çox baha olub, saray qulluqçularının tələbatına görə və xarici 

ölkələrə ixrac üçün istehsal edilirdi. Qızılı və gümüşü saplarla toxunmuş parçaların 

xaricə ixracına dövlət səviyyəsində nəzarət olunurdu. Bu cür parçaların satışı 

dövlət xəzinəsinə böyük gəlir gətirirdi. I Şah Abbasın dövründə İsfahandakı 

dövlət karxanalarında belə parçalar toxunurdu (160, s. 138). Vensiya elçisi Cemelli 

Karreri yazırdı ki, qızıl və gümüş saplarla xalılar və şah sarayı üçün lazım 

olan zərli parçalar toxunurdu (175, s. 167).  

XVII əsrin 80-ci illərində Təbrizdə olmuş fransız səyyahı Şarden 

bu şəhərin başdan-başa ipək və zərgərlik məmulatları ilə dolu olduğunu və məşhur 

baş örtüklərinin burada toxunduğunu qeyd edərək yazırdı: "Təbrizin böyük 

tacirlərinin dediyinə görə, şəhərin toxuculuq emalatxanalarında hər il altı min 

kisə ipək toxunur" (196, с. II, s. 409). XVII yüzillikdə yaşamış Məhəmməd Tahir 

Vəhidin yazdığına görə, Mir Qiyasəddin Əli çox mahir usta olduğuna görə bir 

müddət şahın ipək toxuyan karxanalarının rəisi vəzifəsində işləmişdi (206, s.334). 
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XVII əsrin ikinci yarısında Şah Süleymanın dövründə (1666-1594) də İsfahanda 

dövlətə məxsus karxana və emalatxanalardan başqa Təbriz, Məşhəd və Kaşanda 

yeni yaradılmış toxuculııq karxanalarında xam ipək materiallarından geniş istifadə 

olunurdu. 

Tavernye Təbriz şəhərində sənətkarlıq sahələri haqqında məlumat verərək yazır: 

“Sənətkarların əksəriyyəti dəmircilərdir. Onların bəzisi mişar, bəzisi balta, bəzisi 

suhan, bəzisi tənbəki və tütün yandırmaq üçün çaxmaq düzəldir. Bir sıra 

sənətkarlar də qıfıl düzəldəndir. Elə səyyar sənətkarlar da vardır ki, onlar cəbrə, 

beşik və sair düzəldirlər. Təbrizdə müəyyən qədər zərgər də 

mövcuddur, lakin tərkibcə yaxşı olmayan üzükdən başqa heç bir şey düzəldə 

bilmirlər. Yaxşı parça toxuyurlar. Bu sənətkarların sayı digər sənətkarlara nisbətən 

çoxdur. Sağırı ayaqqabılar üçün İranda istifadə edilən dəri məhz Təbrizdə 

hazırlanır. Onun İranda çox məsrəf edəni vardır. Çünki kəndlilərdən başqa , 

hamı ayaqqabı və sağırı çəkmə geyinir. Bu dərini at, uzunqulaq və qatır 

gönündən hazırlayırlar. Lakin yalnız onların kəfəlindən düzəldirlər. Uzunqulaq 

dərisindən hazırlanmış sağırı yaxşı və üzərində qəşəng xallar olur...” (187,s.67). 

Şarden Təbriz şəhəri yaxınlığında sənətkarların çalışdıqları mədənlər haqqında 

maraqlı məlumat verir. «Təbrız ətrafında xeylı ağ mərmər mədənləri müşahidə 

olunur. Bu daşın elə bir növü vardır ki, tam parıldayır. Nağıl edirlər ki, bu növ 

mərmər bir mədən bulağının donmuş suyundan əmələ gəlir, eləcə də şəhərin lap 

yaxınlığında diqqəti cəlb edən iki mədən vardır ki, onlardan biri duz, digəri qızıl 

mədənidir. Xeyli müddətdir ki, qızıl istehsalı dayandırılmışdır. Çünki, məlum 

olmuşdur ki, əldə edilən gəlir zorla onun istehsalına edilən xərci ödəyir. Camaat 

belə bir fikirdədir ki, qızıl istehsalından onlar heç bir gəlir əldə edə bılməzlər» 

(196, c.II, s.411).  

Tavemye zərb olunan qızıl  və gümüş sikkələr haqqında da geniş məlumat 

verir. О yazır ki, İranda qızıl sikkə zərb edilmır. Lakin şah taxti-səltənətdə yenicə 

oturduqda hədiyyə vermək üçün qızıl sikkə zərb etdirir. Qızıl sikkələr nadir 

hallarda xəzinədə və ya tək-tək adamlarda tapılır. Deməli qızıl sikkə İranda 

tədavüldə yoxdur. Şahın taxta oturması münasibətilə keçirilən şənlik məclislərində 
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müəyyən vaxt keçdikdən sonra əhali qızıl sikkələri özlərində saxlamır. Onu sərraf 

yanına aparıb tədavüldə olan sikkə ilə dəyişirlər. Bu qızıl sikkələrin qiyməti 

təqribən 5 franka və ya Almaniyanın 2 dukasına bərabərdir... qızıl pul tədavüldə 

olmadığı üçün tapılmır, yalnız sərraflar bir neçə şahi qazanmaq üçün qızıl alıb-

satırlar. Lakin İranda hər cür gümüş tədavüldədir. Gümüşün hər növü istər külçə, 

istər qab-qacaq, istərsə də gümüş sikkə olsun, adı gümüş olsun, hər şeyi qəbul edib, 

alırlar. Çünki İran ərazisinə daxil olarkən istər İrəvanda, istərsə də Təbrizdə pulunu 

sikkəyə çevirmək istəyən hər bir adam zərb edilən sikkələr üzərində adı qeyd 

edildiyı üçün yanında olan gümüşün miqdarı və ya çəkisi barədə dəqiq məlumat 

verməlidir. Yanında olan gümüş haqqında yalançı məlumat verən şəxsdən xeyli 

ağır cərimə alınır. Lakin tacir İrəvan və ya Təbrizdə qalmayıb öz gümüşünü 

İsfahana aparıb, orada sikkəyə çevitdirmək istəsə, İrəvan ya da Təbriz zərbxana 

rəisindən bilet almalıdır. Bu sənəd onun gümüşünü və özünü yoxlamaq üçün 

kifayət edir. Lakin az adam öz gümüşünü İsfahana aparır. Çünki sərhəd zərbxana 

rəisləri ona bir təngə gümüş və ya ona oxşar bir şey hədiyyə verir və bu vəsaitə ilə 

gümüşlərini İrəvan və Təbrizdə sikkəyə çevirməyə məcbur olur (187, s.136). 

Tavernye qeyd edir ki, "İpək ticarəti üçün Gilana getmiş hər bir tacir Tiflisdən 

keçməlidir. Orada zərbxana rəisi tacirə yüzdə iki mənfəət verir ki, gümüşlərini 

orada sikkəyə çevirsin. Digər tərəfdən gümüş şah vergisi və zərbxana üçün yüzdə 

yeddi yarım faiz mənfəət verir, halbuki mis zərb edildikdə yüzdə yarım və ya 

maksimum yüzdə birdən artıq mənfəət vermir. Buna görə də çox vaxt miskərlər 

artıq vaxt tələf edib , mis axtarmaq üçün qara pul hesab olunan mis qazbeki pulları 

əridib, qab-qacaq düzəldirlər. İranda abbasi, mahmudi, şahi, bisti, pul vahidləri 

tədavüldədir. Lakin bisti çox azdır, qara pul sikkələrinə qazbeki deyilir. 

1. Bir bisti, 4 sadə qazbeki və iki müzaif (dubl) qazbekiyə 

bərabərdir. 

2. Bir şahi,  10  sadə qazbeki və  5 müzaif qazbekiyə bərabərdir. 

3. İki şahi bir mahmudiyə, iki mahmudi bir abbasıya bərabərdir. 

4. Bir rial və ya bir Fransa ekusu üç abbasi və bir şahıya bərabərdir.  

5. Bir eku-60 sudur.  
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6. Bir abbasi- 18 su, 6 denyəyə 61  bərabərdir (187, s.136-137). 

            Tavernye yazır ki, sikkələrin hamısı dairəvidir, yalnız bisti oval, yəni 

yumurtaşəkilli çevrə formasındadır. Sikkələrin bir üzündə hakimiyyəti dövründə 

zərb edilmiş şahın adı, digər üzündə zərb olunmuş şəhərin adı və hicri tarixi qeyd 

edilmişdir. Mis sikkələrin bir üzündə belində günəş şəkli olan şir şəkli, digər 

üzündə zərb edilmiş şəhərin adı qeyd edilir (187, s. 137). "Qızıl müəyyən pul 

vahidinin adı deyildir. Tacirlər arasında işləyən bir istilahdır. Bir qızıl dedikdə beş 

abbasi nəzərdə tutulur. Bir tümən də müəyyən pul vahidi deyildir. Bu istilah ticarət 

alverində bir hesab və kəmiyyət bildirir. Ümumiyyətlə, İranda haq-hesab tümən və 

qızıl ilədir. Bir tümənin 15 ekuya bərabər olduğunu iddia etmələrinə baxmayaraq 

dəqiq hesabla 46 livr, 1,5 denyə bir tümənə bərabərdir (bir livr, 1,5 denyə 15 

ekudan çox olur) (187, s. 137). Əcnəbi tacirlər Almaniyanın 17 birləşmiş 

əyalətinbin və ya Venesiyanın düka pulundan başqa İrana digər qızıl pul 

aparmırlar. Onlar İran ərazisinə daxil olarkən özlərinə apardıqları qızıl pulları 

orada dəyişməyə məcbur olurlar. Apardığı pulu tacir gizli saxlaya bilsə, müxtəlif 

adamlara yüksək qiymətə sata bilərdi. İran ərazisini tərk edərkən ölkədən nə kimi 

qızıl pul çıxartdıqlarını sərhəd məmurlarına bildirməlidirlər. Şah məmurları hər bir 

düka üçün bir şahı, bəzən daha cox alır. Ölkəni tərk edərkən qızıl pulunu gizlətmiş 

adamlardan həmən pullar aşkar edildikdə, qaçaq ticarət malları üçün iki qat gömrük 

haqqı aldıqları kimi deyl, bəlkə bütün aşkar edilmis qızıl dükalar zəbt edilir (187, 

s.137-138). 

"Bir dükatın iki eku qədər qiyməti vardır. Bu da İranda 29 şahiyə bərabərdir. 

Lakin İranda dükat üçün vahid qiymət yoxdur. Vaxt və  şəraitə görə onun qiyməti 

azalıb, çoxalır. Məsələn, Hindistana və ya Məkkəyə sərf edərkən dükatı aparmaq 

asan olduğu üçün onun qiyməti 27-28 şahi və ya bir az da yuxarı qalxır (187, 

s.138). 

Dövlətin nəzarətində olan karxanalardan biri də zərgərxana adlanırdı. Şah 

zərgərxanası bu sənət üzrə mahir və məşhur olan zərgərbaşının nəzarəti altında 

                                                             
61 Denyə qədim Fransanın pul vahididir. 12 denyə, bir suya bərabərdir. Denyə sözünün kökü latınca denyars 
kəlməsindəndir. Dinar sözü də həmin kəlmədəndir. 
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fəaliyyət göstərirdi. II Şah Abbasın dövründə (1642-1666) saray zərgərxanasında 

yerli müsəlman sənətkarlarla yanaşı 7 nəfər fransız zərgəri və metalişlətmə 

mütəxəssisi də işləyirdi. Həmin Farnsız mütəxəssislərini II Şah Abbas özü dəvət 

etmişdi. Çünki о dövrdə zinət və bəzək əşyalarının istehsalına görə Fransa 

Avropada öndə gedirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət karxanalarında 5 min nəfərədək imtiyazlı və 

peşəkar sənətkar işləyirdi. Onlar şahdan maaş alır və saray işçiləri hesab 

olunurdular. Dövlətin sifarişi ilə işləyən bu sənətkarlar "boniçə” vergisindən azad 

edilmişdilər (211, s.49-50). 

Səfəvi dövlətində saray karxanalarının ümumı baş nəzarətçisi naziri-biyutat 

adlanan dövlət məmurı idi. Biyutat dəftərxanası (dövlət müəssisə və karxanaların 

dəftəri) saraya məxsus bütün müəssisələrin haqqhesabını aparırdı. 

         Dövlət sənətkarlığın bir gəlirli sahə kimi inkişafında maraqlı idi. Ölkədə 

istehsal olunan sənətkarlıq məhsulları əhalinin və dövlətin zəruri ehtiyaclarını 

ödəyirdi. Hətta, sənətkarlığın inkişafı daxili tələbatı üstələyirdi. I Şah Abbasdan 

başlayaraq Səfəvi hökmdarları müxtəlif sənət və peşə növləri üzrə dövlət 

karxanaları açmış və həmin karxanalardakı istehsal fəaliyyətini daim diqqət 

mərkəzində saxlamışlar. Azad və sahibkar (feodal) emalatxanalarının istehsal 

fəaliyyəti və idarəetmə sisteminin dövlət aparatının tam nəzarəti altında olmadığı 

bir şəraitdə şah karxanaları Səfəvi iqtisadiyyatının dövlət bölməsi kimi fəaliyyət 

göstərirdi. 

Sənətkarlıq dövlət xəzinəsinin əsas gəlir qaynaqlarından olduğuna görə, 

Səfəvi hökmdarları bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət yetirirdilər. Xüsusilə, I Şah 

Təhmasibin və I Şah Abbasın sənətkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar həyata 

keçirdikləri tədbirlər bu sahənin inkişafına əlverişli şərait yaratmışdı. 

Ümumiyyətlə, dövlətin müxtəlif vasitələrlə iqtisadiyyatı tənzimləmək sahəsindəki 

tədbirləri və Səfəvi hökmdarlarının ayrı-ayrı sənətkarlıq sahələrinin inkişafına 

yönələn mütərəqqi addımları bütövlükdə şəhər təsərrüfatının genişlənməsinə və bir 

çox sahələrdə yeni emalatxana və karxanaların açılması hesabına sənətkarlıq 

istehsalının inkişafına təkan verirdi. Sənətkarlığın və ticarətin inkişafı dövlət 
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xəzinəsinin və sarayın maliyyə mənbələri ilə təmin olunmasında və ölkənin 

büdcəsinin formalaşmasında çox mühüm rola malik idi. Sənətkarların 

hazırladıqları məhsulun bir hissəsi dövlətin xəzinəsinə daxil olurdu, bir 

hissəsi isə ölkənin müdafiə qabliyyətini təmin etmək üçün hərbi ehtiyaclara sərf 

olunurdu. Eyni zamanda sənətkarlar dövlət xəzinəsinə müxtəlif vergi və 

mükəlləfiyyətlər ödəməklə, ölkənin gəlir mənbələrinin yaranmasında xüsusi çəkiyə 

malik idilər. 

Sənətkarlıq istehsalının əsas hissəsi şəhərlərdə cəmlənmişdi. XVI əsrdə Təbriz, 

Marağa, Qəzvin, Mərənd, Xoy, Gəncə, Bakı, Şamaxı, Ərdəbil, Kaşan, Yəzd, 

Məşhəd şəhərləri ölkənin iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan sənətkarlıq 

mərkəzləri idi. Səfəvi dövlətində olmuş əcnəbi tacir və səyyahlar öz 

gündəliklərində yuxarıda qeyd olunan şəhərləri ölkənin çox mühüm iqtisadi 

mərkəzləri kimi təsvir etmişlər (140, s. 129-126). 

Səfəvi dövlətində 44 sənət və peşə növü var idi. Bu sənət növləri içərisində 

toxuculuq, başmaqçılıq, dərzilik, misgərlik, dulusçuluq, dabbaqlıq, bənnalıq və 

silah istehsalı xarici bazarlarda olan tələbatla bağlı inkişaf edir, ölkənin əsas 

ticarət-sənətkarlıq birlikləri daha da böyüyür və emalatxana tipli iri karxanalar 

meydana gəlirdi (116, s.42-43). 

XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətinin iqtisadiyyatında toxuculuq istehsalı 

mühüm yer tuturdu. XVII əsrin ortalarında Səfəvi dövlətində olmuş Jan Şarden bu 

ölkənin əhalisinin hansı sənət sahələrində mahir olduqları, hansı peşələri zərif 

bilmələri haqqında yazarkən toxuculuq sənətinin burada geniş yayıldığını, onun 

müxtəlif sahələri üzrə çoxlu mahir sənətkarların olduğunu qeyd etmişdir. Şarden 

yazırdı: "Gültikmə (gülduzluq) və naxıştikmə onların (Səfəvi əhalisinin) çox 

bacardıqları əl sənətidir. Bu sahədə, xüsusilə mahud, istər ipək, istərsə də dəri 

üzərinə qızılı və gümüşü naxışlar salmaqda çox ustadırlar. Gültikmə sənətində 

onlar bizdən çox irəlidədirlər. Dəri üzərinə naxış salmaqda isə avropalıların daha 

çox dəqqətini cəlb etmiş Osmanlı naxıştikənlərindən daha çox məharət və bacarıq 

sahibidirlər. Dəri naxışlamada və yəhər bəzəməkdə о qədər mahirdilər ki, dəri 

üzərindəki gül naxışları sanki ipək paçka üzərindəki kimi qalır (196, c.IV, s.331).  



171 
 

Osmanlı şəyyahı Eviiya Çələbinin '"Səyahətnamə"sindəki məlumatlardan 

aydın olur ki, XVII yüzilliyikdə Səfəvilərin toxuculuq sənayesində Təbriz şəhəri 

xüsusi yer tuturdu. E.Çələbi Təbriz şəhərində sənətkarlığın inkişafından danışarkən 

öz təəccübünü gizlətmədən yazırdı. "Heç bir ölkədə buradakı kimi gözəl naqqaşlar, 

rəssamlar, zərgərlər və dərzilər yoxdur. Burada hər bir sənət növünə aid 

çox bacarıqlı ustalar vardır. Burada toxunan pambıq, yun və ipək parçalar, 

məxmər, darai və qətifə xüsusilə şöhrət qazanmısdı. Bu parçalar hər yerdə "Təbriz 

qumaşı kimi tanınır” (86, c.II, s.254, 26, s.26). 

XVII əsrin 90-cı illərində Təbrizdə olmuş fransız səyyahı Şarden bu şəhərin 

başdan-başa ipək və zərgərik məmulatları ilə dolu olduğunu və məşhur baş 

örpəklərinin burada toxunduğunu qeyd edərək yazırdı: "Təbrizin böyük tacirlərinin 

dediyinə görə, şəhərin toxuculuq emalatxanalarında hər il altı min kisə ipək 

toxunur (196, c.II, s.409). 

1636-1638-ci illərdə Azərbaycanda olmuş və Səfəvi ölkəsinin sosial-iqtisadi 

həyatmı öz gözü ilə görmüş böyük alman alimi Adam Oleari yazırdı ki, şəhərlərin 

meydan və bazarlarında emalatxanalar cərgə ilə düzülmüşdür. Bu emalatxanalarda 

çalışan peşə sahiblərinin əksəriyyəti toxucu, naxışvuran və boyaqçı sənətkarlardır. 

Toxucular əsasən pambıq və ipək parçalar istehsal edirlər. Onlar parçanın üzərinə 

məharətlə naxışlar vurur, xüsusilə zərli parçaları çox sənətkarlıqla hazırlayırlar (99, 

s.790). 

Qeyd etmək lazımdır ki, XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində olmuş səyyah və 

elçilər öz gündəliklərində ölkə iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biri olan 

toxuculuğun inkişaf səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirmiş, yun, pambıq və ipək 

parçalar toxunmasının texniki tərəflərini və istehsal texnologiyasının 

xüsusiyyətlərini də araşdırmağa cəhd göstərmişlər. 

Fransız səyyahı Şarden Səfəvi dövlətində toxuculuğun inkişaf səviyyəsini 

göstərməklə yanaşı onun texniki xüsusiyyətlərini və istehsal texnologiyasını təhlil 

etməyə çalışmışdır. Şarder yazırdı ki, ipək toxuçuluğu ilə məşğul olan sənətkarlar 

və mütəxəssislər toxuculuq, xüsusilə əyiricilik sahəsində elə dəzgahlar - çarxlar və 
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cəhrələr ixtira etmişlər ki, bu sənət sahəsində hətta bizim işlətdiyimiz maşınlar və 

dəzgahlarla rəqabət apara bilər (195, s.II, s.895). 

Səfəvilər dövlətinin toxuculuq müəssisələrində kəmxa adlanan birrəngli 

parça, kassab adlı qızılı və gümüşü saplarla işlənmiş sadə və bəzəkli parça, zərbaft 

(zərxara) və məxmər kimi müxtəlif çeşidli ipək parçalar istehsal edilirdi. Şarden 

yazırdı ki, ikienli və tərs üzü (astarı) olmayan zərxara bütün parçalardan seçilir və 

onun yüz çeşidi vardır. Çeşidlərdən birinin 1 qulacının (1 qulac 105 sm-ə bərabər 

idi) qiyməti 50 tümən (2500 abbası) idi. Bu dünyada ən bahalı parça hesab 

olunurdu. Belə parçaların toxunması ilə eyni vaxtda 5-6 adam məşğul olurdu. 

Zərxara parçasının istehsalı üçün ən azı 24-30 toxucu məkiki (dəzgahı) lazım idi 

(196, s.IV, s.356-358). 

Şarden qızılı və gümüşü sapların zərgərlər tərəfindən parça toxuyan 

emalatxanaların sifarişinə əsasən hazırlanması texnologiyası haqqında yazırdı ki,  

səfəvi zərgərləri qızıldan çox nazik sap hazırlamaqda mahirdilər. Onlar bir misqal 

aqırlığında olan qızıldan 900 gəz (hər gəz 65 şəstə bərabərdir - 115 sm) 

uzunluğunda tel düzəldirdilər. Zərgər-sənətkarların məftil (sap) düzəldən alətləri 

müxtəlif ölçülərdə elə bizdəki məftilkeşlər kimidir. Sancağın ucu nazikliyində olan 

qızıl sapları qarqaraya (aşığa) dolayırlar. Bu saplar heyrət ediləcək dərəcədə gözəl 

və möhkəmdir (195, s.II, s.882). Bu qeydlərdən aydın olur ki, zərli parça 

toxuculuğu zərgərliklə sıx əlaqədə inkişaf edirdi. 

Dövrün mənbələrində Səfəvi dövlətində pambıq parça istehsalı haqqında da 

kifayət qədər məlumatlar vardır. Evliya Çələbinin məlumatına görə, Mərənd çayı 

sahilində yerləşən və 300 evdən ibarət olan Kərkənə kəndində pambıqdan bez və 

yay toxunurdu (86, с II, s. 242). 

Səfəvi məmləkətində pambıq parça istehsalı haqqında da kifayət qədər 

məlumatlar vardır. Səfəvi dövlətinin altı vilayətində pambıq parça toxunurdu və bu 

vilayətlərdən dördü Azərbaycana düşürdü (116, s.47). Ümumiyyətlə, Şirvan, 

Qarabağ, Çuxur Səəd və Təbriz vilayətləri ölkənin əsas ipək və pambıq istehsalı 

mərkəzləri idi. Bakı şəhəri XVII əsrdə Azərbaycanın iqtisadi mərkəzlərindən birinə 

çevrilmişdi və burada müxtəlif peşələrlə məşğul olan sənətkarlar çalışırdılar. 
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Abşeronun kənd əhalisi pambıq becərir və ondan sap əyirirdilər. Həmin sapdan 

şəhərdə pambıq parça toxunurdu (l02, s.287). 

Səfəvi dövlətində kerbaş adlandırılan bir qədər qaba pambıq parça da istehsal 

olunurdu. Bu növ parça daha çox geniş əhali kütləsinin tələbatına uyğun olaraq 

istehsal edilirdi. Yəzd, Kirman və Muğan vilayətlərində ucuz qiymətli yun 

parçalar, yun və ipəyin qarışığından olan parçalar da istehsal olunurdu. Muğanda 

qalın və qaba yun parçalar da toxunurdu ki, bunlar da sadə adamlar üçün nəzərdə 

tutulurdu (196, c.IV, s.360). Şardenin bu qeydləri belə bir fıkir söyləməyə əsas 

verir ki,   Səfəvi   dövlətində   toxucu   sənətkarlar   parça   toxuculuğunun   

istehsal texnologiyasını dərindən bildikləri üçün bir neçə müxtəlif xammalı 

qarışdıraraq yeni məhsul növü yaratmağı yaxşı bacarırdılar. 

Alman alimi Adam Olearinin yazdığına görə, Səfəvi dövlətinin bütün 

vilayətlərində pambıq parça istehsal olunurdu və bu parçanı ölkənin hər yerinə 

göndərirdilər (99, s. 738). Dövrün tədqiqatçılarından olan Mikayıl Heydərov isə 

yazır ki, Səfəvi dövlətinin altı vilayətində pambıq parça toxunurdu və bu 

vilayətlərdən dördü Azərbaycana düşürdü (116, s.47). Ümumiyyətlə, Şirvan, 

Qarabağ, Çuxur Səəd və Təbriz (Güney Azərbaycan) vilayətləri ölkənin əsas ipək 

və pambıq istehsalı mərkəzləri idi. 

Azərbaycanda və İranda xalçaçılıq qədim zamanlardan mövcud olsa da, 

Səfəvilər dövründə toxuculuğun bu sahəsi kənd sənətkarlığı çərçivəsindən çıxmış 

və ümumölkə miqyaslı istehsal sahəsinə çevrilmişdi. Xalçaçılığın belə inkişaf 

səviyyəsi ilk növbədə bu məhsula daxili və xarici bazarda tələbatın durmadan 

artması ilə bağlı idi. Xalçaçılığın inkişafına diqqət yetirən fransız səyyahı Şardenin 

yazdığına görə, ölkədə ən yaxşı xalça (fərş) toxuyan "zavodlar" (emalatxanalar) 

Kirman və xüsusilə Sistandadır. Səfəvi fabriklərinin istehsalı olan xalıları biz 

Avropada "türk fərşi" adlandırırıq. Çünki okean yolu, yeni İran körfəzi ilə dünya 

ticarət yolu ilə ixrac edilirdi (196, c.IV, s.359). 

I Şah Təhmasib xalı və xalça toxuculuğunu inkişaf etdirmək barəsində 

göstərişlər vermiş, hətta özünün iştirakı ilə bir neçə xalça eskizi hazırlanmışdı. 

Şahın göstərişi ilə toxunan xalçalardan biri Osmanlı dövlətinin paytaxtı İstanbul 
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şəhərinin Süleymaniyyə məscidinə hədiyyə kimi göndərilmişdi. I Şah Təhmasibin 

əmri ilə 1535-ci ildə Şeyx Səfı məqbərəsi üçün xüsusi xalı toxunmuşdu (160, s.l32-

134). Xalçaçılığın inkişaf etdirilməsi sahəsində I Şah Abbas da bir sıra tədbirlər 

həyata keçirmişdir. O, İsfahan və Kaşanda xalça toxuculuğu emalatxanaları 

açdırmışdı. İsfahandakı xalça emalatxanaları dövlət xəzinəsinə məxsus olub, 

xüsusi sifarişləri də yerinə yetirirdi. Həmin emalatxanalarda Polşa kralı III 

Sigizmundun (1587-1623) sifarişləri əsasında bir neçə xalça toxunaraq Polşaya 

göndərişmişdi (160, s. 132-135). 

Şəfəvilər dövlətində xalçaçılığın inkişaf ilə əlaqədar Şarden yazırdı ki, 

ölkədə ən yaxşı xalça (fərş) toxuyan «zavodlar» (emalatxanalar) Kirman və 

xüsusilə Sistandadır. Şarden xalçaya necə qiymət qoyulması ilə də maraqlanaraq 

yazırdı: «Xalcanm nəfısliyinin təyin edilməsi və ona qiymət qoyulması qaydası 

belədir: bir şəst ölçüdə fərşin haşiyəsinə nəzər salırlar, xalçanın həmin hissəsinin 

ilmələrini sayırlar, əgər ilmələrin sayı çoxdursa, xalçanın qiyməti də baha olur. Bir 

«şəst»də mümkün ilmələrin sayı 14 və ya 15 ola bilər» (196, c. IV, s.359). 

Səfəvi məmləkətində dərzilik sənəti də inkişaf etmişdi: Şardenin yazdığına 

görə, Səfəvi dərziləri öz sənətlərində çox mahirdilər və paltarı elə tikirlər ki, sanki 

insanın əyninə yapışdırmışlar və paltarda heç bir qırış görünmür. Buranın dərziləri 

paltar kəsməkdə (biçməkdə) Avropa dərzilərindən çox mahirdirlər. Onlar 

avropalıların əksinə olaraq paltarı iç tərəfindən tikirlər (195, c.II, s.892). 

Parça və xalça toxuculuğu iqtisadiyyatın boyaçılıq sahəsinin də inkişafını 

tələb edirdi. Ölkədə müxtəlif rəngli boyaqlar əldə etmək sahəsində uzun dövr 

ərzində böyük təcrübə qazanılmışdı. Bakı və Abşeron kəndlərində əhali boyağı 

təbii bitkilərdən əldə edirdilər. Bu bölgədə boyaçılıq bir peşə sahəsi kimi 

xalçaçılığın tələbatına uyğun şəkildə inkişaf edirdi (102, s.208). 1623-cü ildə 

Azərbaycanda olmuş rus taciri Fedot Kotov Şamaxıda ipək parçalrın boyanması 

haqqında məlumat vermişdir (140, s.226). 

Səfəvi dövlətində boyaqçı sənətkarlar qızıl boyadan (marena), zəfərandan, nar 

qabığından, indiqodan, lumu şirəsindən, lazuritdən (lacivər daşı), Braziliya və 

Yapon ağacından xüsusi boyalar hazırlayırdılar. Lazurit özbək ölkəsindən 
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(Mərkəzi Asiya), indiqo və yapon ağacı Hindistan, Braziliya ağacı isə Avropadan 

gətirilirdi (138, s.288). 

Fransız səyyahı Şarden də öz səfər gündəliyində boyaçılıq sənətinə müəyyən 

yer ayırmışdır. Şardenə görə, Səfəvi dövlətində boyaçılıq sənəti Avropadan çox 

irəli getmişdi. Burda hazırlanan boyaqlar daha saf və parıltılıdır. Belə rənglər tez 

solub sıradan çıxmır. Bir çox boyaqlar yalnız bu ölkədə istehsal edilir. Miniatür və 

boyaqçılıq sənətlərində əsas boyaq materialı qızılgül, boyaq kökü və hind 

sinkasıdır. Bundan başqa, boyaqçılar rəng almaq üçün ağac qabıqlarından - qoz 

qabığı, nar qabığı və sairdən istifadə edirlər (195, с. II, s. 890). 

Səfəvi dövlətinin iqtisadiyyatının çoxçeşidli məhsul istehsalına malik olan 

sahələrindən biri də metalişləmə sənəti idi. Metalişləmə sənəti çoxşaxəli istehsal 

sahəsi olub, zərgərliyi, silah və əmək alətləri hazırlanmasını, məişət əşyaları 

düzəldilməsini əhatə edirdi. Ölkənin zəngin metal, filiz, qızıl və gümüş ehtiyatları 

bu sənətkarlıq sahəsinin inkişafı üçün əlverişli zəmin yaradırdı. 

Səfəvi dövlətində metalişləmə sənətkarlığı haqqında geniş məlumatlar əldə 

edən hollandiyalı səyyah Yan Streys yazırdı ki, Qum şəhəri dəmir və polad 

məhsullar hazırlanmasında çox məşhur idi. Quma polad Nir şəhərindən gətirilirdi. 

Qum şəhərində poladdan və dəmirdən tiyələr və onların dəstəklərini hazırlayan 

çoxlu dəmirçi ustalar yaşayırdı. Dəmirçilər kürədə qızdırılmış dəmiri çox tez 

yumuşaldır, döyür, bərkidir və ondan lazımi məmulatlar hazırlayırdılar. Bu ustalar 

istehsal etdikləri tiyənin bir ədədini 50 holland quldeninə satırdılar (144, s.387). 

Metalişləmə sənətkarlığının ən mühüm sahələrindən biri silah istehsalı idi. 

Azərbaycan qədim zamanlardan silahqayırma sənətində Yaxın və Orta Şərqin ən 

böyük mərkəzlərindən biri hesab olunurdu. Hələ XV əsrdə Azərbaycanda suvarilər 

və onların döyüş atları üçün zirehlər hazırlanırdı. Süvari zirehləri dörd dəmir 

hissədən ibarət olub, halqaları ilə bir-birinə yapışdırılırdı. Dörd hissənin biri 

döşlük, digəri arxalıq, ikisi isə dirsəklikdən ibarət idi. Dirsəklikdə qola keçirmək 

üçün xüsusi deşiklər qoyulurdu. Zirehin üzərinə gözəl naxışlar vurur, hətta savaş 

haqqında "Quran" ayələri həkk olunurdı. XV əsrin sonlarından Təbriz 

yaxınlığındakı yüksək təpəlik üzərindəki Beşkuy adlanan yerdə suvari zirehləri 
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hazırlanırdı. Buranın əhalisinin hamısı zireh ustası idi. Burada istehsal texnikasının 

sirri gizli saxlanılırdı. Venesiya elçisi İosafat Barbaro yazırdı ki, bu ölkədə, əlbəttə, 

digər yerlərdə də zireh istehsal edirlər, lakin onlar Beşkuyda hazırlanan zirehlər 

kimi yaxşı deyildir (190, s. 76). 

Səfəvilər dövründə ölkədə hərbi tələbata uyğun olaraq dəbilqə istehsalı da 

geniş yayılmışdı. I Şah İsmayılın dövründə (1501-1524) qızılbaş qoşununda hərbi 

geyim və sursatların əksəriyyəti metalişləmə sahəsində çalışan sənətkarlar 

tərəfindən hazırlanırdı. Qızılbaş döyüşçülərinin hərbi geyim və sursatından bəhs 

edən naməlum venesiyalı tacir yazırdı ki, onların zirehli geyimi dörd hissəli polad 

döşlüklərdən ibarətdir. Bu döşlüklər yüksək sənətkarlıqla düzəldilmişdi, onların 

üzərinə müxtəlif təsvirlər həkk edilmişdi... Onlar döyüşdə ox və kamanla yanaşı  

öz ölkələrində istehsal olunmuş nizə, şəmşir və mancanaqdan istifadə edirlər (190, 

s.429). 

XV əsrdə təşəkkül tapmış silah istehsalı metalişləmənin çox mühüm 

sənətkarlıq sahəsi kimi XVI əsrdə də ənənəvi texnologiyaya uyğun inkişaf edib 

təkmilləşmişdi. Təsadüfü deyil ki, I Şah İsmayılın qızılbaş qoşununda hərbi geyim 

və sursatların əksəriyyəti metalişləmə sahəsində çalışan sənətkarlar tərəfindən 

hazırlanırdı. 

      Ölkənin müdafıə qabliyyətinin və hərbi qüdrətinin təmin olunması üçün 

toptökmə sənətinin inkişafına Səfəvi hökmdarları xüsusi diqqət yetirirdilər. I Şah 

Ismayılın dövründə toptökmə sənətkarlığının mövcud olması haqqında məlumat 

verən Mirzəbəy Həsən əl-Hüseyni Cunabadı 1571-ci ildə topçu Məhmudbəyin 

adını çəkmişdi (185, V.223). Şərəfxan Bidlisinin yazdığına görə I Şah Təhmasib 

dövründə istehsal olunmuş "kəlləquş" adlı top Marağa ətrafındakı Kökərçinlik 

qalasından Təbrizə gətirilərək Vərçu meydanının yuxarısında yerləşdirilmişdir. Şah 

Təhmasibin hazırladığı bir neçə topun hər hansı birini çəkməyə on çüt (20) öküzün 

gücü catmırdı (197,c.II s,281). 

Səfəvi hökmdaıiarı I ŞahAbbas (1587-1629), Şah Səfı (1629-1642) və II Şah 

Abbas (1642-1666) top tökülməsi işinə xüsusi diqqət yetirirdilər. Hicri 1012-cu 

ilin ramazan ayının sonunda (1604-cü il martın əvvəllərində) Barxundar bəy Ənis 
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topçubaşının rəhbərliyi altında 40 batman ağırlığında daş ata bilən "Fəth" adlı top 

tökülmüşdü ( 210, s.257). 

I Şah Abbasın göstərişi ilə hicri 1015-ci il məhərrəm ayının 21-də (30 may 

1606-ci il) Gəncədə top tökməyə başlanmışdı. Cəlaləddin Məhəmməd Münəccimin 

yazdığına görə Gəncənin top ustaları nəhəng bir topu 12 günə töküb qurtarmışdılar 

(210, s.304). 

I Şah Abbasın dövründə ölkənin odlu silah istehsal edən əsas sənətkarlıq 

mərkəzlərindən biri də Şamaxı şəhəri idi. İsgəndər bəy Münşi yazırdı ki, 1607-

ci ildə Şamaxı ətrafında Səfəvi və Osmanlı orduları arasında döyüşlər gedərkən 

qısa müddət ərzində Təbrizdən Şamaxıya bir neçə topçu, toptökmə vəsaiti, 

qurğuşun, barıt göndərilmişdi (168, s.645-646, 652, 746; 71,s. 121). 

Bu dövrdə Təbriz, Gəncə, İsfahan, Qum və digər iri şəhərlərdə dövlətin sifarışı 

əsasında topçubaşının nəzarəti altında ustalar top tökürdülər. Səfəvi hökmdarı Şah 

Səfinin 1635-ci ildə topçubaşı Murtuzaoğlu bəyə verdiyi sifariş əsasında İrəvan 

şəhərində top tökülmüşdu (71, s.119). 

 Səfəvi sənətkarlarının hazırladıqları yüksək keyfiyyətli yaraq-yasaqlar bu 

ölkədə olmuş Avropa səyyah və elçilərinin diqqətindən kənarda 

qalmamışdır. Məsələn, Jan Şarden yazırdı ki, Səfəvi ustalarının hazırladıqları 

silahlar çox yüksək keyfiyyətə malikdir (195, c.II, s.885). 

Səfəvi dövlətində soyuq silahla yanaşı, hələ XVI əsrdə odlu silahdan da 

istifadə olunurdu. 1571-ci il iyulun 17-də Təbriz şəhərində olmuş Italyan elçisi 

Vinçento de Alessandri yazırdı ki, Səfəvi suvarilərinin silahları qılınc, nizə və 

tüfəngdən ibarət idi və hər bir suvari döyüşçü tüfəngdən çox yaxşı istifadə edə 

bilirdi. Onun sözlərinə görə, Səfəvi dövlətində "arkebuz" ("dayandoldurum") 

tüfənginin istehsalı sənətkarlıq cəhətdən çox yüksək səviyyəyə çatmışdı və belə 

silahlar başqa heç bir yerdə istehsal olunmurdu (190, s. 448-449). 

Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin və hərbi qüdrətinin təmin olunması toptökmə 

sənətinin inkişafını tələb edirdi. Mənbələrdə I Şah Ismayıl və I Şah Təhmasibin 

dövründə top istehsal olunması haqqında məlumatlar vardır. Cemelli Karrerinin 
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yazdığına görə, Səfəvilər dövründə sənətkarlar dəmiri əridib ondan top lüləsi 

düzəltməkdə çətinlik çəkdiklərindən, toplar adətən misdən tökülürdü (175, s.36) 

Səfəvilər dövründə ölkədə hərbi tələbata uyğun olaraq dəbilqə istehsalı da 

geniş yayılmışdı. Təbriz sənətkarlarının hazırladığı dəbilqələrdən biri hazırda 

Macarıstan Milli Muzeyində saxlanılır. XVII əsrdə Təbrizdə yaşamış məşhur silah 

ustalarından Hacı Məhəmməd Sipərdüzü, Dərviş Kamandəri, Baba Məhəmməd 

Kamankeşi (hər ikisi kaman düzəldən) və dəmirçi Həsəncanı xüsusi qeyd etmək 

lazımdır (71, s. 111). 

Fransız səyyahı Rafael Dyu Mans Təbriz şəhərində barıt istehsal edən 

sənətkarların olduğunu qeyd etmişdir (10, s.204). I Şah Abbasın dövründə ölkənin 

odlu silah istehsal edən əsas sənətkarlıq mərkəzlərindən biri Təbriz şəhəri idi.  

S.Onullahinin fıkrincə, XVII əsrdə top karxanalarının sayının artması, 

Süleyman adlı top ustasının toptökmə sənətinə aid əsər yazması bu dövrdə odlu 

silaha, xüsusilə topa olan tələbatın artdığını və toptökmə sənətkarlığının inkişafını 

göstərir (71, s.122). 

Beləliklə, səyyah gündəliklərinin təhlili göstərir ki, XVII əsrdə Azərbaycan 

Səfəvi dövlətində sənətkarlıgın bütün sahələrində istehsal olunan məhsullar daxili 

bazarın ehtiyacını ödəməklə, xarici ölkələrə də ixrac olunur və dövlət xəzinəsinə 

böyük gəlir gətirirdi. Bəzi sənətkarlıq məhsulları xarici bazarlarda rəqabət aparırdı. 

Sənət növləri: ipək, yun, pambıq parça, metalişləmə aparıcı sahəyə çevrilərək 

emalatxana tipli karxanaların yaranmasına səbəb olmuşdu. 

 

3.3. Ticarət 

Səfəvilər dövründə ticarət ölkə iqtisadiyyatının çox mühüm və gəlirli 

sahələrindən biri olduğundan, dövlət daxili ticarət məsələlərinə və xarici 

iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Şəfəvilər elə 

hakimiyyətlərinin ilk çağlarından Azərbaycanın iqtisadi inkişafı yolunda əngələ 

çevrilən bir sıra maneələrlə üzləşmişdilər. Hələ XIII yüzilliyin ortalarında 

monqollar tərəfındən tətbiq edilən və bazara satış üçün çıxarılan məhsullara görə 

tacirlərdən alınan tamğa vergisinin (107, s.216-233) XV yüzilliyin II yarısında 
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Uzun Həsən tərəfindən yarıbayarı azaldılması (3,s.321) ehtimal olunsa da, dövlət 

xəzinəsinə böyük gəlir gətirən bu vergi XVI yüziliiyin 60-cı illərinin ortalarına 

qədər qalmaqda davam etmişdi. Tamğa vergisi ilə yanaşı iqtisadiyyatın 

bir çox gəlir sahəsinin monqol çağından tətbiq edilən iltizama verilmə sistemi də 

sənətkarlıq və ticarətin inkişafını ləngidirdi.   

Naməlum Venesiya tacirinin qeydlərinə görə, I Şah İsmayıl hakimiyyətinin 

(1501-1524) ilk illərində Təbrizdəki şəhər bazarında dükan sahibi olan hər tacirdən 

alqı-satqıya görə bir dükat, yaxud altı aspiri, sənətkarlardan isə vəziyyətiərinə görə 

vergi alırdılar. Bundan başqa, Təbrizə satış üçün mal gətirən xristian tacirlərindən 

mallarının dəyərinin 10/100-u qədər, müsəlman tacirlərindən isə mallarinın 

dəyərinin 5/100-i qədər gömrük rüsumu alınırdı. Təbrizdən başqa şəhərə keçib 

gedən tacirlər mallarını bu şəhərdə çəkdirərdilərsə, malın dəyəri və çəkisinə görə 

gomrük ödəyirdilər. Şəhərdən keçib getmək istəyən tacirin malı qiymətli olardısa, 

habelə mallarının ümumi dəyəri 40-45 dükata çatardısa, daha az gömrük alınırdı. 

(190, s.386-387). Tacirin yazdığına görə, şəhərdə toplanan vergilər müqatiəyə 

(iltizama) də verilirdi. Məsələn, Təbrizdə vergilərin yığılmasını müqatiəyə götürən 

Qənbərəli hər il 60 min dükat mənfəət əldə edirdi (190, s.387-388). 

Qeyd etmək lazımdır ki, iltizam sistemi və bir çox başqa amiliərin daxili 

bazarın inkişafına və xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə mane olması 

dövlətin iqtisadi maraqlarına qətiyyən uyğun gəlmirdi. Elə buna görə də I Şah 

İsmayıl ölkənin paytaxtı olan Təbriz şəhərində ticarətin canlanmasına və 

inkişafma mane olan səbəblərlə ciddi maraqlanmış, onların bəzilərınin aradan 

qaldırılması ilə bağlı fərmanlar vermişdi. I Şah Ismayılın 5 oktyabr 1509-cu il 

fərmanından aydın olur ki, Hüseyn bəy Lələnin maaş müqabilində rəsm-ül-

himayə adı ilə Təbriz tacirlərindən aldığı vergi şahın tacirlərə sədəqəsi olaraq 

ləğv edilmişdi. Həmin fərmanda deyilirdi: "Bundan sonra məzkur camaatdan bir 

dinar da tələb edilməsn (26, s.311). I Şah İsmayılın 1514-cü il yanvarın 12-də 

Təbrizin Qeysəriyyəsinə (örtülübazar) dair fərmanında isə göstərilir ki, Xacə 

Şahəlivə Xacəxan Bəzzazın dükanlarında qayda əsasında "ixracaat adı ilə gündə 
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30 Təbriz dinarı alsınlar və bunun azlığına-çoxluğuna baxmadan onlara artıq 

zəhmət verməsinlər" (26, s.312). 

Göründüyü kimi, keçmişdən qalan bir sıra vergi və mükəlləfiyyətlər XVI 

yüzillikdə də daxili bazarın formalaşması prosesinə və fəaliyyətinə ciddi mane 

olurdu. Ancaq I Şah İsmayıl məhdud miqyaslı fərmanları ilə ticarətin inkişafına 

mənfi təsir göstərən bu maneələri tamamilə aradan qaldra bilmədi.  

XVI yüzilliyin 30-50-ci illərində Osmanlı-Səfəvi savaşlarının ölkə 

iqtisadiyyatına vurduğu ziyan tamğanın mövcudluğu nəticəsində ticarətin, 

sənətkarlığın getdikcə çökməsi dövlətin iqtisadi maraqları ilə uzlaşmır və xəzinə 

tədricən əsas gəlir qaynaqlarından məhrum olaraq boşalırdı. I Şah Təhmasib (1524-

1576) yeni iqtisadi siyasət xəttinə uyğun olaraq ticarəti inkişaf etdirməklə, 

xəzinənin gəlir qaynaqlarını formalaşdırmaq üçün ilk növbədə tamğa vergisinin 

ləğvini zəruri hesab etmiş və 1565-ci il martın 16-da bu barədə fərman vermişdi. 

Fərmana əsasən karvan yolları, keçidləri və şəhər bazarlarında tacirlərdən alınan 

tamğa vergisi aradan götürülürdü. Təbrizin cümə məscidinin divarına həkk 

olunmuş hənım fərmanda göstərilirdi ki, şah yuxusunda Sahibi-Əzzamanı (on 

ikinci İmamı) görmüş və o, şaha bildirmişdir ki, çox yaxşı iş görüb bu tamğanı 

bağışlamısan və qalanını da bağışla. Və şah Sahibi-Əzzamanın əmri ilə fərman 

verdi. Və bu fərmanda deyilir ki, Məmaliki - Məhrasənin (dövlət və ya şah 

tərəfindən qorunan ölkələrin- N.S.) bir çox yerlərində, о cümlədən Azərbaycan, 

İraq, Fars, Xorasan, Şiraz və Gılanda qızıl və gümüş zərb edilən zərbxanalardan 

alınan tamğaları 14 Məsum həzrətlərinə hədiyyə etdim və bundan sonra bütün 

Təbriz darüssəltənəsi, Ərzurum və İraq yollarından toplanılmalı olan və əvvəlki 

illərdən qalan 3885 dinarın alınmasını qadağan etdim.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ləğv edilən verginin miqdarı haqqında mənbələrdə 

müxtəlif rəqəmlər verilmişdir. Belə ki, dövrün bir çox tarixçilərinə görə ləğv 

olunan tamğa vergisi 30 min tümən məbləğində idi. Qazi Əhməd Qumidə 

Məmaliki-Məhrusə ərazisində I Şah Təhmasibin imamlara və başqa müqəddəs 

adamlara ehsan olaraq 30 min tümən  məbləğində tamğanı əhaliyə bağışladığını 

bildimişdir. О göstərir ki, "bu barədə qanunnamədə (pərvanəcə) yazılmış və 
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ölkənin hər tərəfinə göndərilmişdir. Və əmrə görə fərman daş üzərinə 

həkk edilmişdir. Dünyanın sultan və xaqanlarının heç biri camaata 

bu cür mərhəmət göstərməmişdir" (204, s.449-450). Qazi Əhməd Qumi hicri 994-

cü (1585-1586) ildə də fərmanın qüvvədə olduğunu və ona əməl edıldiyini qeyd 

etmişdir. Müəllif həmin fərman əsasında yoxsulların xəzinəyə borclarından azad 

olunduğunu, əksər şəhərlərin əsnaf və sənətkarlarından alınan vergilərin ləğv 

edildiyini, şəraitə uyğun olaraq qumarxana və şərabxanaların bağlanaraq, onlardan 

nağd pul alınmasına son qoyulduğunu göstərmişdir (204, s.449-450).         

Səfəvi dövləti tarixinin əsas tədqiqatçılarından olan O.Ə.Əfəndiyev tamğanın 

şəhər əhalisi və tacirlərlə yanaşı sənətkarlıq müəssisələrindən də pulla toplanılan 

vergi olduğunu göstərmişdir (158, s.45-46). S.M.Onullahi isə bir sıra qaynaq 

materiallarına əsaslanaraq, tamğanın sənətkarlara deyil, tacirlərə və ticarət 

müəssisələrinə aid olduğunu qeyd etmişdir (71, s.147). Tamğanın bilavasitə 

ticarətlə  bağlı olmasını Xurşah ibn Qubad əl-Hüseyni və Isgəndər bəy Münşinin 

verdiyi məlumatlar da bir daha təsdiq edir. Hər iki müəllif I Şah Təhmasibin 1565-

ci ildə tacirlərdən alınan "yollar və şəhərlər tamğasını" (yol pulunu) onlara 

bağışiadığını, yollarda tacirlər və müsafilərin bu vergi ilə qoruyucular (karvan 

yollarını mühafizə edən əsgərlər - N.S.) tərəfindən incidilməsi hallarının aradan 

götürüldüyünü bildirmişlər. İsgəndər bəy Münşi bu barədə daha ətraflı məlumat 

verərək yazırdı ki, I Şah Təhmasib keçmiş şahlar dövründə qüvvədə olan yollar 

tamğasını ləğv etdi. Əvvəllər yollarda hərəkət edən tacirlərdən, gəlib-gedənlərdən 

hər il İraq pulu ilə min tümən alınırdı. I Şah Тəhmasib həzrət Sahib Əzzamanı (on 

ikinci imamı) hicri 972-ci ildə yuxyda gördüyü üçün qeyd olunan yol pulunu 

tacirlərə, gedib-gələnlərə bağışladı. Qeyd etmək lazımdır ki, I Şah Təhmasibin bu 

fərmanının icrası ölkə iqtisadıyyatının bərpa imkanlarını artırmış, ticarət canlanmış 

və dövlət xəzinəsi yeni gəlir mənbələri qazanmışdı.  

Ticarət mərkəzlərinə nəzarət etmək üçün dövlət tərəfindən xüsusi məmurlar 

təyin edilirdi. Darğa adlanan həmin məmurlar şəhərin inzibati idarəsinə rəhbərlik 

etməklə bərabər, tacirlər və sənətkarlar tərəfindən bazara gətirilən malların 

qorunub-saxlanılmasına nəzarət edirdilər. Bazara gətirilən mallara qiymət 
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qoyulmasına, ölçü və çəkiyə düzgün rəayət edilməsinə və bu qaydanı pozan tacir 

və satıcılara cəza verilməsinə isə möhtəsib adlanan məmur nəzarət edirdi. 

Daxili ticarətin inkişafında şəhərlərdə yerləşən bazarlarla yanaşı 

şəhərlərarası yollarda tikilmiş karvansaralar da müəyyən rol oynayırdılar. Bu 

karvansaralar elçi, qasidlərlə yanaşı həm də tacirlər üçün tikilmişdi. Bu 

karvansaralar ticarət məqsədi ilə digər şəhərlərə gedən tacirlərin dincəlməsi, 

gecələməsi və mallarının qorunub-saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdu. 

Şəhərlərdə yerləşən karvansaralarda başqa ölkələrdən gələn tacirlər də 

qalırdılar. Həmin tacirlər burada aylarla, illərlə qalaraq topdan satış ticarəti ilə 

məşğul olurdular. Belə karvansaralar "Xoca xanları" (tacir sarayları) adlanır və bu 

karvansaralardan ticarət mərkəzi kimi də istifadə olunurdu. 

I Şah Təhmasibin dövründə yeni pul islahatı keçirildi. Islahat nəticəsində 

dəyərini itirmiş 20 və 200 dinar, çəkisi az olan qızıl sikkələr dövriyyədən çıxarıldı. 

Onların ƏVəzinə isə 100 və 1000 dinar dəyərində qızıl və gümüş sikkələrin zərb 

olunmasına başlandı (4, s.236). Pul tədavülü sahəsində I Şah Təhmasibin yeritdiyi 

bu düzgün siyasət ticarətin və daxili bazarın inkişaf etdirilməsində müəyyən rol 

oynadı. 

Ölkə miqyasında ticarətin inkişafı bir sıra daxili və xarici-amillərlə bağlı 

idi. Daxili ticarətin inkişafı ilk növbədə ictimai əmək bölgüsünün meydana 

gəlməsindən, əmtəə istehsalı yaranması və genişlənməsindən asılı 

idi. XVI yüzillikdə ölkə miqyasında başlanan iqtisadi təkamüllə bağlı 

olaraq ictimai əmək bölgüsü və əmtəə istehsalının meydana çıxması şəhərlərdə 

daxili bazarların inkişafına təkan verirdi. Daxili tələbatın artmasına uyğun olaraq 

dövlət səviyyəsində həyata keçirilən tədbirlərlə müşayiət olunan sabit 

daxili siyasət kursu da daxili bazarların yaranması 

və ticarət əlaqələrinin genişlənməsində az rol oynamırdı. Bu baxımdan, sözsüz ki, 

1565-ci ildə I ŞahTəhmasib tərəfindən tamğa vergisinin ləgv edilməsi ölkə 

daxilində iqtisadi inkişafa və ticarətin genişlənməsinə nəzərə çarpacaq dərəcədə 

təsir göstərə bilmişdi. Daxili bazarların yaranması və inkişafı eyni zamanda Səfəvi 

dövlətinin beynəlxalq qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsindən və 



183 
 
yeni tranzit ticarətindən asılı idi. Bir sıra xarici iqtisadi amillər də ticarətə 

əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərirdi və qeyd etmək lazımdır ki, belə təsirlər 

heç də həmişə müsbət olmurdu. Məsələn, 1534-1555-ci, 1578-1590-cı və 1603-

1639-cu illər Osmanlı-Səfəvi qarşıdurmaları həm daxili, həm də tranzit 

ticarətə böyük ziyan vurmuşdu. 

S.M.Onullahi I Şah Abbasın (1587-1629) vergi siyasətinin daxili və xarici 

iqtisadi əlaqələrə göstərdiyi təsir haqqında ətraflı məluımat verərək göstərir ki, 

1611-ci ildə Təbriz əhalisi iki il müddətində malcəhət, divan 

vergilərindən, bir qədər sonra, 1615-ci üdə Məmaliki-Məhrusə əhalisi məxərac 

vergisindən azad olundu. Bundan başqa, darğalıq və dövlət hesabına alınan ehdas 

vergisi ləğv olunur. Müəllif qeyd edir ki, vergi siyasəti ilə yanaşı, karvan yollarının 

təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi də ölkənin xarici iqtisadi 

əlaqələrini xeyli genişləndirmişdi (71, s.150). Bu da öz növbəsində ölkənin iqtisadi 

dirçəlişi və daxili ticarətin inkişafi üçün əlverişli imkan yaradırdı.  

Avropa ölkələri ilə mal mübadiləsini, ticarət əlaqələrini genişləndirməyə 

çalışan I Şah Abbas 1599-cu ildə ingilis Antoni Şerli ilə Qərbin bir sıra dövlət 

başçılarına xüsusi fərman göndərmişdi. Fərmanda göstərilirdi ki, xristian dininin 

bütün məzhəblərindən olan tacirlərə Səfəvi ölkəsində sərbəst ticarət etmək hüququ 

verilir və yerli məmurların onların işlərinə qarışmasına və onları incitməsinə yol 

verilməyəcəkdir. Fərmanda eyni zamanda xristian tacirlərin idxal etdikləri 

mallardan gömrük alınmayacağı, tacir vəfat etdikdə malının onun ortağına, 

xidmətçisinə, yoldaşına veriləcəyi və bu məsələlər üzrə yerli məmurların 

məsuliyyət daşıyacağı da qeyd olunurdu (166, s.103, 103-104). Fərmanın 

sonluğunda göstərilirdi: "...Bizim əyalət və vilayətlərimiz onların üzünə acıqdır. 

Ölkəmizdə icazənamələrin yeniləşdirilməsi barədə vahid bir qayda olmasına 

baxmayaraq, gəliş və gedişlərinin səbəblərini soruşa bilməz.. " (166, s.103-104). 

Sabit daxili iqtisadi siyasət kursunu müəyyən edən I Şah Abbas yerli tacirləri 

dövlət himayəsi altına alaraq ticarəti genişləndirib, onu xəzinənin əsas gəlir 

qaynaqlarından birinə çevirə bilmişdi. Şah Abbasın ticarət və sənətkarlığın 

inkişafına himayədarlıq siyasəti karvan уоllarının təhlükəsizliyinin təmin 
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edilməsinin təşkili və yolların abadlaşdırılması işinə qayğı göstərməsi, 

karvansaralar tikdirməsi, quldurlara qarşı amansız mübarizə aparması və yeni 

yollar çəkdirməsi ilə ifadə olunurdu. O, Xəzər dənizi sahili boyunca Mazandarana 

qədər 270 km uzanan çınqıl və sal daşlar döşənmiş yollar çəkdirmişdi. Bununla 

bağlı İsgəndər bəy Münşi yazırdı ki, ölkənin yollarında gediş-gəliş olduqca çətin 

idi. Şah Abbas hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən bu çətinliklərlə maraqlanmağa 

başladı. 

Bu dövrdə ölkə daxili iqtisadı əlaqələr karvan yolları və yol kənarı 

karvansaraların qorunub saxlanması və normal fəaliyyət göstərməsindən daha çox 

asılı idi. Bunun üçün isə kifayət qədər vəsait tələb olunurdu. Karvan yollarından və 

keçidlərdən keçən karvanlardan yığılan gömrük rüsumu (rəhdari - N.S) karvan 

yollarının qorunub saxlanılmasına və təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə 

xərclənirdi. "Ölkənin bütün bölgələrində açılıb baxılmadan karvan yüklərindən 

eyni qaydada rəhdari alınırdı. Hər bir əyalətin hakimi mövcud qanunlara 

görə öz ərazisindən keçən ticarət karvanları üçün məsuliyyət daşıyırdı. Əyalət 

hakimi oğurlanmış malın dəyərini ödəməli idi. Buna görə də ölkə miqyasında 

karvan yolları təhlükəsiz idi  (187,  s,61-62). Bu tədbirlər ticarətin inkişafı üçün 

əlverişli şərait yaradırdı. Fransa səyyahı və elçisi Jan Batist Tavemye yazır ki, 

Naxçıvan yaxınlığında Araz çayı üzərində körpü var idi. Bu körpüyə şəhərin 

maliyyə idarəsinin mübaşiri nəzarət edir və oradan keçən karvanlardan rəhdari 

(gömrük rüsumu - N.S.) toplayırdı. Körpüdən keçib şəhərə daxil olmayan karvanın 

hər dəvə yükündən 10 abbası alırdılar. Bu pul yolların təhlükəsizliyi və 

qorunmasına sərf edilirdi. Ölkənin bütün bölgələrində açılıb baxılmadan karvan 

yüklərindən eyni qaydada rəhdari alınırdı.  

Ticarət yolları ilə də istənilən yerə təkbaşına sərbəst mal aparmaq mümkün 

idi. Bütün bunlar daxili və xarici ticarətə dövlət qayğısının nəticəsi idi. Dövlət 

ölkənin iqtisadi bölgələrini daha sıx əlaqələndirmək üçün bir sıra tədbirlər görürdü. 

Məsələn, yolların keçdiyi çaylar üzərində körpülər salınmış, İsfahan və bir çox 

başqa şəhərlərdə örtülü bazarlar tikilmişdi. I Şah Səfi ( 1629-1642) ölkənin daxili 

bazarlarında ticarətin tənzimlənməsi ilə əlaqədar xüsusi qanun vermişdi. Həmin 



185 
 
qanun türk səyyahı Evliya Çələbinin diqqətindən yayınmamış və bu qanunu 

ölkənin ən yaxşı xüsusiyyətlərindən biri kimi qiymətləndirmişdi. E.Çələbi yazırdı: 

"Şeyx Səfi (Şah Səfi) qanunu üzrə bütün bazarlarda alqı-satqı bisti, abbasi, gümüş 

və altun ilə aparılır. Bu ölkədə əçnəbi pulları tədavüldə yoxdur.... Tədavüldəki 

sikkələrin üzərində, ölçü vahidlərinin uclarında, gilələrin üzərində, satış 

parçalarının uclarında “la ilahə illəllah" sözləri yazılmışdır... Bazar və dükanlarda, 

meydan bazarlarında sarı tuncdan hazırlanmış asma tərəzilər vardir... Hər cür malı 

düzgün tərəzilərdə çəkib satırlar. Buğda, düyü və başqa dənli bitkilər 

gilə ilə çəkilib satılır. Onlar tərəzidə çəkilir. Parça və başqa arşın mallar Məkkə 

qulacı ilə ölçülüb satılır. Mal-qara isə qanuna müvafiq şəxsin təyin etdiyi 

qiymətlərə uyğun satılır (26, s.33).  

Qeyd etmək lazımdır ki, Elxani hökmdarı Qazan xanın (1295-1304) vaxtilə 

keçirdiyi islahatlara görə ölkənin çəki, uzunluq və ölçü vahidləri Təbriz ölçü vahidi 

əsasında qəbul edilmişdi. Qazanxan dövründə dənli bitkilərin (buğda, аrpa, düyü, 

güncüt, noxud, mərci və s.) hər biri ücün taxtadan gilə adlanan ölçü qabları 

hazırlanmış, onları satıcı dəyişdirə bilməsin deyə üzərinə möhür vurulmuşdu. 

Ancaq E.Çələbinin yazdığına görə, XVII əsrin 40-cı illərində "buğda, düyü və 

başqa dənli bitkilərin məhsullarını tərəzi ilə satırdılar. Qumaş parça, xalı-xalça isə 

Məkkə zirəsi (qulacı)” ilə satılırdı. Mal-qara işə qeyd olunduğu kimi, hər başa görə 

təyin olunan qiymətlə satılırdı. Və səyyah belə qeyd edirdi: "Şahın qanunu 

budur” (86, c.2, s.261). 

Evliya Çələbi Səfəvi məmləkətinə 1654-cü ildəki səfərində bir daha 

bazar yə dükanlarda malların satışı ilə maraqlanaraq yazırdı: "Нakimlərin Şeyx 

Səfi nırxı (yəni qiymət məzənnəsi - N.S.) deyə zəbt və rəbt etmələrinə, təmizliyinə 

eşq olsun! (yəni hakimlər tərəfindən Şah Səfinin hökm və sərəncamlarının düzgün 

yerinə yetirmələrinə, belə qayda-qanuna eşq olsun! - N.S.)" Abbası və bistilərin 

üzərində “La ilahə illəllah Məhəmməd Rəsulullah Əli vəliyullah" yazırlar. Sikkə 

üzərində qəlp, xilaf iş görəni, qəlp pul kəsən adamı аman vermədən qətlə yetirirlər. 

Bütün bazarlarda yeyəcək və içəcək Əli tərəzisi ilə satılır, hətta buğda, yumurta, 

bişmiş toyuq, ağ çörək və bütün ərzaqlar tərəzi ilə satılır. Heç kim Səfi nırxını 
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pozmur. Çünki hiyləgərlərin (saxtakarlıq və möhtəkirlik edənlərin - N.S.) dərhal 

gözlərinə mil çəkir, başına tas keçirirlər. “Möhkəm bir Əli inzibati qaydası 

hökm sürür." (86, c.II, s.36). 

Məlum olduğu kimi, I Şah Səfi 1629-cu il yanvarın 8-də tacqoyma 

günü rəiyyət və sənətkarın hamısının borclarını, dövlətin I Şah Abbas dövründə 

ipək ticarəti üzərinə qoyduğu inhisar hüququnu ləğv etmişdi. Hərbi 

qulluqçuların məvacibləri də ödənilmişdi. Şahın fərmanı ilə əhali üzərinə 

qoyulmuş vergilər də azaldılmışdı. Belə bir iqtisadi siyasət daxili və xarici 

ticarətin, iqtisadi əlaqələrin və bütövlükdə məhsuldar qüvvələrin inkişafına 

əlverişli şərait yaratmışdı. Osmanlı dövləti ilə bağlanmış 1639-cu il sülh 

müqaviləsı ölkədə dinc quruculuq işləri aparılmasına imkan vermişdi. 

Bazarlarda məhsulun satış qiymətinə nəzarət sisteminin tətbiq edilməsi və 

məhsul satışının dövlət səviyyəsində tənzimlənməsi də iqtisadi inkişaf prosesinə 

müsbət təsir göstərirdi. Dövlət göstərişləri ilə məmurlar gündəlik tələbat 

mallaraının alqı-satqısına ciddi nəzarət edir, qiymət 

pozanlar cəzalandırılırdılar. Bütün bunlar türk şəyyahı Evliya Çələbinin 

nəzərindən yayınmadığına görə "Şeyx Səfi nırxı deyə zəbt və rəbt 

edənlərə eşq olsun" demişdir. Göründüyü kimi, I Şah Səfinin 1629-cu ildə verdiyi 

hökmlər yerli hakimlər tərəfindən yerinə yetirilir, 

bazarlarda qiymət məzənnəsi düzgün nizamlanır, qayda-qanuna ciddi 

əməl olunurdu [12, s.153-154]. 

I Şah Səfinin iqtisadi siyasəti böyük əraziyə malik vilayətlərin mərkəzi 

olan iri şəhərlər arasında ticarət əlaqələrini gücləndirməklə daxili bazarların 

inkişafina müsbət təsir gostərmişdi. Qeyd etmək lazımdır 

ki, Səfəvi dövlətində daxili iqtisadi əlaqələr mövcud gömrük sistemi ilə 

tənzim edilirdi. Şah Səfi dövründə Səfəvi ölkəsində olmuş, 

buradakı mövcud iqtisadi sistemi proteksionizm (himayəçilik) siyasətinin hökm 

sürdüyü Rusiyadakı sistemlə müqayisə edən alman alimi və səyyah A.Oleari 

yazırdı: "İran (Səfəvi - N.S.) Rusiya kimi bağlı (qapalı) yox, açıq ölkədir. Yerli 



187 
 
əhali və yad xalqlar dövlətə tələb olunan gömrüyü ödəmək şərti ilə istədikləri 

kimi ölkəyə gəlib-gedə, ticarət və sənaye ilə məşğul ola bilərlər" (99, s.791). 

Şah Səfi verdiyi qanunlar və gömrük siyasəti ilə daxili ticarəti və ölkənin 

xarici iqtisadi əlaqələrini nizamlamaqla yanaşı bu sahələr üzərində dövlət nəzarəti 

yaradırdı. Bu dövrdə tacirlərdən, adi satıcılardan yollarda gömrük nəzarətçiləri 

(rəhdarlar) tərəfindən "rəhdari” adlı yol gömrüyü (rusum), şəhərlərin giriş 

darvazaları və bazarlarda isə bac (ticarət rüsumu) alınırdı. Adam Oleari Şah 

Səfi dövründə ticarət yollarında gömrük məntəqələrinin artırıldığını bildirərək 

yazırdı: "Şah Təhmasib vaxtında bir çox gömrükxanalar aradan götürülmüşdü. Şah 

Abbas onları yenidən bərpа etdi. Şah Səfi isə onların sayını daha da artırdı, nəinki 

sərhədlərdə, hətta ölkə daxilindəki əsas ticarət mərkəzləri olan şəhərlərdə, xüsusilə 

çoxlu keçidləri və körpüləri olan yerlərdə gömrükxanalar yaradılmışdı. Yerli və 

əcnəbi olmalarından asılı olmayaraq, buradan keçən bütün tacirlər məlum gömrüyü 

ödəməli idilər" (99, s.839).  

Belə bir faktı da qeyd etməyi lazım bilirik ki, I Şah Abbasın (1587-1629), I 

Şah Səfinin (1629-1642) və II Şah Abbasın (1642-1666) bakimiyyətləri dövründə 

dövlətin yeritdiyi düzgün iqtisadi, ticarət və gömrük siyasəti ölkənin daxili və 

xarici ticarətinin inkişafını təmin edə bilirdi. Şah Süleymanın hakimiyyətinin 

(1666-1694) ilk illərindən başlamış və Şah Hüseynin hakimiyyəti dövründə (1694-

1722) dərinləşmiş iqtisadi tənəzzül və böhran şəraitində dövlətin əsas gəlir 

sahələrindən biri olan daxili və xarici ticarət zəifləyərək tənəzzülə uğramışdı. 

XVII əsrin 80-ci illərində Səfəvi dövlətinə səyahət etmiş fransız səyyahı 

Şarden qeyd olunan dövrdə dövlətin pul tədavülü və gömrük siyasətində yaranmış 

vəziyyətlə əlaqədar bildirir ki, pul tədavülü sahəsində vəziyyət çox acınacaqlıdır, 

"qəlp sikkə hazırlayıb tədavülə buraxan şəxslərə qarşı lazımi ölçü götürülmür (189, 

s,188-189). Şah Süleymanın göstərişi ilə ölkənin mərkəzi şəhərlərində yeni qızıl və 

gümüş sikkələr tədavülə buraxılmasına baxmayaraq bu sikkələr bir tərəfdən iri 

tacirlər tərəfindən yığılaraq tədavüldən çıxarılır, bir hissəsini isə Hind tacirləri 

gömrük məntəqələrində rüşvət verərək öz ölkələrinə aparırdılar. Ölkənin gömrük 

sistemi, pul tədavülü, daxili və xarici ticarət bir-biri ilə əlaqəli olduğuna görə XVII 
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əsrin ikinci yarısında dövlətin bu sahələrdə yarıtmaz siyasəti daxili ticarətin 

inkişafına mənfı təsir göstərmiş və ticarət tənəzzülə uğramışdı. 

Şah Hüseynin dövründə 1698-1701-ci illərdə əhalinin yenidən siyahıya 

alınması, vergilərin artırılması, hətta keçən üç il ərzində müəyyən edilmiş 

vergilərlə yeni vergilər arasındakı fərqin ödənilməsinin tələb edilməsi, gömrük 

məntəqələrinin sayının artırılması, bazarlara gətirilən mallar üçün həm şəhərə daxil 

olma, həm bazarda gömrük haqqı ödənilməsi, hətta eyni mal üçün bazarda 

müxtəlif adda gömrük rüsumu alınması (rahdarı və mizan (ölçü-çəki)), gömrük 

məntəqələrində yaranmış özbaşınalıq, bazarlarda vahid ölçü və çəki sisteminin 

olmaması, dövlət tərəfindən yüksək əyyarlı gümüş malların müəyyən adamlar 

tərəfindən yığılıb əvəzində misdən düzəldilmiş saxta pulların tədavülə buraxılması 

"... ölkənin təsərrüfat həyatının bütün sahələrində olduğu kimi öz mənfı təsirini 

ticarətə də göstərir (29, s.55). Həmçinin daxili ticarətin tənəzzülünə təsir göstərən 

amillərdən biri də bəzi Qərb dövlətlərin ticarət nümayəndələrinə rüşvət və qiymətli 

hədiyyələr müqabilində şah tərəfindən verilən tiçarət imtiyazları idi. 

Pietro Della Valle erməni tacirlərin I Şah Abbasla görüşü haqqında ətraflı 

məlumat verərək qeyd edir ki,  Culfanın xristian erməniləri, daha 

doğrusu onların arasından yüksək məqamı olan ermənilər Fərəhabadda şahın 

yanına gedib ona hədiyyələr təqdim edirlər. Çünki onlar belə güman etmişdilər ki, 

bir müddət şahın yanına gəlmədikləri üçün şah onlardan incimişdir. Şah 

qabaqcadan bu barədə onlardan gileylənmişdi. Nəticədə bu hadisədən çox pərişan 

olan şəhər kələntəri şahın erməniləri cəzalandırmağının qarşısını almaq məqsədilə 

şəhərin bir dəstə başbilən adamları ilə hansı ki, onlar da qorxuya düşmüşdülər, 

qiymətli hədiyyələrlə Fərəhabada doğru yola düşürlər. Şah bu hadisədən xəbərdar 

olub demışdi ki, özu tezliklə İsfahana qayıdacaqdır. Erməni nümayəndələri 

Fərəhabada gedirlər.. Şah yaxşılıqla onları qarşılayır və qayda üzrə onlara xələt 

verir, ona gətirilmiş hədiyyələr arasında yalnız xarici ölkələrdə hazırlanmış bir 

neçə şeyi qəbul edib, göstəriş verdi ki, qalan hədiyyələr hesabına nəqd 300 tümən 

ödəsinlər. Ermənilər də 3 min sikkəyə bərabər olan həmən pulu ödədilər. Нələ 

ermənilər şahın yanına gəlməmiş onlara хəbər göndərmişdilər ki, ermənilərin şah 
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ilə görüşündən məqsədi nədir? Türkiyəyə ipək göndərmək ücün şahdan icazə 

almaq, yoxsa başqa məqsədləri vardır? Ermənilər cavab vermişdilər ki, bu barədə 

bir xahişlərı yoxdur və sarayın yüksək rütbəli məmurları da onları basa salmışdılar 

ki, bu barədə şahdan bir xahiş etməsinlər. Çünki Türkiyə ilə sülh sazişi yalnız 

formal xarakter daşıyır. Gec-tez iki ölkə (Səfəvi-Türkiyə) arasında yenidən 

müharibə olacaqdır. Fərəhabaddan qayıtmış bir erməni fevralın 13-də bu xəbəri 

mənə verdi və dedi: “Fərəhabadda 40 min erməni ailəsi, 12 min gürcü ailəsi, 7 min 

yəhudi ailəsı və 20 min ailə hüdudunda Şirvan əhli olan müsəlman Gilan və digər 

yerlərdən bir dəstə orada yaşayırdılar ki, yerli əhali və saray adamlarını da buraya 

əlavə etmək lazmdır (173, s.443). 

Ermənilərin əsas hissəsi ipək ticarətilə məşğul idi və demək olar ki, əcnəbi 

ölkələrlə ticarətdə ermənilər də müəyyən qədər iştirak edirdilər. İsfahan Culfası 

əhalisi hər yük ipək üçün şaha 5 tümən, yəni 50 sikkə verməyi təklif edir. Bu şərtlə 

ki, onlara öz ipəklərini Türkiyə ticarət karvan yolu ilə aparmalarına icazə versin. 

Şah da hər ipək yükünə 5 tümən almaqla onu yalnız Türkiyə yolu ilə dünyanın 

bütün yerlərinə aparılmasına razı idi. Lakin ipək tacirləri bu işə razı deyildilər. Və 

200-300 yük ipəyi olanlar çalışırdılar hansı yol ilə olursa-olsun bu məbləği şaha 

verməsinlər (173, s.443-444).  

Tavernye qeyd edir ki, Şamaxı, Gəncə və Tıflisdən buraya (Ərzincanı 

nəzərdə tutur) ipək gətirirlər. Hər batman ipək yükünə iki eku62 ğömrük haqqı 

alırlar. Hər batman 16 livr63 və bir livr 16 ensə bərabərdir. Lakin Gilan ipəyi daha 

əla və daha nazik olduğu üçün baha qiymətə satılır. Hər bir batmanına 1,5 eku 

gömrük haqqı alırlar. Bu ona görədir ki, Gilan ipəyinin hamısı Təbrizə gətirilir. 

Təbrizdən isə Ərzuruma, oradan isə Hələb və İzmirə aparırlar. Bu şəhərdən 

Avropaya aparıb satırlar (187, s.35). 

Gilanda üç cürə ipək olması barədə Tavernye məlumat verir və yazır ki, bunlar 

şərbafı, xərvari və loj (yəni əyri) növlərdən ibarətdir. Lakin ipəyin qıyməti 

müxtəlifdir. Ilin vaxtına görə tərəqqi və ya tənəzzül edir. Şamaxı, Gəncə və 

                                                             
62 Eku qədim sikkədir və Fransa pul vahidi ilə 3-6 lirəyə bərabərdir.  
63 Livr təqribən 0,5 kiloqramdır. 
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Tiflisdən iki növ ipək gətirirlər. Bir qismi nazikdir, ona şərbafi deyirlər. Digər 

növü qalındır ki, ona ərvəş deyilir. Birinci qismi 18 eku, ikincisi 10 ekuyadır (187, 

s.35-36). 

Tavernye Qarsdan İrəvana 9 günlük yol, İrəvandan Təbrizə isə 10 karvan yolu 

olduğunu bildirir və qeyd edir ki, Naxçavan ortada, tam yarıdadır (187, s.34). 

"Təbriz Osmanlı imperiyası, Rusiya, Hindistan və Iran arasında yerləşmişdir” 

deyən səyyahın özünün ticarətlə əlaqəsi olduğu üçün Azərbaycanın ən mühüm 

sənətkarlıq və ticarət mərkəzi sayılan Təbrizin iqtisadi həyatı ilə maraqlanmış, 

orada çoxlu tacir və xeyli ticarət malları oldugunu" bildirmişdir. Səyyah yazır ki, 

xüsusilə Gilan və sair yerlərdən oraya ipək gətirirlər, yaxşı və ucuz atların alveri 

hesabına ticarət xeyli inkişaf etmişdi. "Orada şərab, araq, ərzaq malları, baha 

deyildir. Asiyanın digər mahallarına nisbətən pul orada artıq tədavüldədir" (187, 

s.66).        

Təbriz şəhəri böyük ticarətinə görə Asiyanın ən məhşur şəhərlərindən biridir. 

Osmanlılarla, ərəblərlə, gürcülərlə, iranlılarla, Hindistan, Moskva dövləti, tatarlarla 

daimi ticarətdədir. Onun bütün üstüörtülü bazarları nəfis mallarla doludur. 

Sənətkarlar üçün xüsusi ayrıca    bazarlar   vardır (187, s.66). 

Ərdəbildə də Təbriz kimi xevli ticarət malları tapılır. Qabaqlarda 

deyildiyi kimi Ərdəbil şəhərinin şöhrəti təkcə orada yerləşmiş Səfəvilərin 

məqbərəsi və bütün əyalətlərdən həmin məqbərələrə ziyarətə gələnlərlə deyil, həm 

də oraya sayı 800-900 dəvəyə çatan ipək yüklərinin gətirilməsi ilə əlaqədardır. 

Xeyli ipək istehsal edilən Gilan və Şamaxının bu şəhərə yaxın yerdə yerləşməsi, 

həmçinin Şamaxı və Gilandan yalnız Ərdəbil vasitəsilə İstanbul və İzmirə karvan 

yolu keçə bilməsi, ardıcıl olaraq ticarət karvanının bu şəhərə gəlib getməsi Ərdəbili 

daha çox əhəmıyyətli bir şəhərə çeviribdir. Orada da Təbriz kimi hər cür ticarət 

mallarına rast gəlmək olur (187, s.76). 

Tacir altıncı səfərində 1664-cü il sentyabrın 26-da İrəvandan yola düşüb, 

noyabrın 9-da Təbrizə çatır. Onunla yoldaş olan iki nəfərdən biri saatsaz idi. Yolda 

ağır xəstələndiyi üçün Təbrizə çatandan iki saat sonra orada karvansarada vəfat 
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edir, digər yoldaşı zərgər idi. О da xəstələnib 15 gündən sonra ölür. Təbrizdə dəfn 

edirlər (187, s. 273-274). 

Tavernye 12 gün Təbriz şəhərində qalır. O, öz ticarət mallarını qabaqcadan 

İsfahana göndərmişdir. Lakin özü, Təbrizə qədər 10 günlük məsafədə yerləşən 

Şamaxı şəhərinə gedir. Tavernye Şamaxı xanına (Şirvan bəylərbəyinə-

N.S.) qiymətli mallar satmaq üçün oraya getmişdi. Lakin Şamaxı xanı hər ilki adəti 

üzrə məhsul yığımından sonra şah vergisi və özünün alacaqlarını tələb etmək üçün 

Xəzər dənizi sahillərinə getmişdi. Tavernye yazır: "Bu mənim xoşbəxtliyimdən idi 

ki, xan Şamaxıda deyildi. Çünki əgər о Şamaxıda olsaydı ona bir şey satmalı idim. 

Belə olduqda mənim də taleim Qol de Musinin taleyi kimi ola bilərdi. Qol de 

Musin bizim karvanda Şamaxıya gedib, xana bəzi şeylər satmışdı. İsfahanda şah 

onu etinasız qarşılayır. Qol de Musin İsfahanda öz ticarət malını şaha göstərdikdə, 

şah hirslənib demişdir: "Bu adam qəribə sırtıq adamdır ki, mənim qulamlarımdan 

olan Şamaxı xanına öz ticarət mallarını təqdim etdikdən sonra, qalan malları 

gətirib mənə göstərir". Şah onu saraydan qovmuşdur. Şamaxı xanı Qol de 

Musindən aldığı malları təcili olaraq xüsusi çapar ilə şaha hədiyyə göndərmişdir. 

Mən İranın bu qaydasını yaxşı bilirəm ki, vaxtından qabaq ticarət malını şahın 

rəiyyətlərindən birinə göstərmək lazım deyildir. Lakin Şamaxı xanı elə bir adam 

idi ki, məndən 40-50 min eku məbləğində mal ala bilərdi. Mən malı ona satdıqdan 

sonra birbaşa Hindistana getmək fıkrində idim. Mənə fərqi yox idi ki, qalan 

mallarımı şahın nəzərinə çatdırmadan Hindistana aparım. Lakin Qol de Musinin 

məqsədi İsfahana getmək olduğu üçün bu işi görməli idi" (187,  s. 274-275). 

XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində vilayətlər inzibati və siyasi mərkəzi 

olmaqla yanaşı, təsərrüfat həyatının və ticarətin mərkəzlərinə çevrilmişdi. Ticarət 

və sənətkarlığın inkişafı şəhərlərdə əhalinin sayının artmasına, bir sıra sənətkarlıq 

və ticarət mərkəzlərinin böyüyərək şəhərlərə çevrilməsinə səbəb olurdu. 

"Azərbaycanda .... şəhərlərdən heç də az rol oynamayan, lakin inzibati-siyasi 

mərkəz olmayan çoxlu ticarət- sənətkarlıq məskənləri var idi. Adətən onlar kənd 

yaşayış məskənlərindən, onların ticarət və sənətkarlıq mərkəzləri kimi təkamülü 

nəticəsində meydana gəlmişdi" (31, s.224). Kənd təsərrüfatının, sənətkarlığın və 
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tıcarətin inkişafı daxili ticarətin və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafını 

sürətləndirmiş, nəticədə şəhərlərin bir hissəsi ümumdövlət, bir hissəsi isə vilayət 

miqyaslı mərkəzlərə çevrilmişdi. 

Təbriz şəhəri Azərbaycanın ən böyük ticarət şəhərlərindən biri idi. Daxili 

ticarətin inkişafı nəticəsində bu şəhərdə yeni karvansaralar tikilir, bazarların sayı 

artır, ixtisaslaşmış bazarlar meydana gəlirdi. Qeysəriyyə bazarı daxili və xarici 

ticarətin mərkəzinə çevrilmişdi... at meydanı bir növ ticarət mərkəzi idi. Təbrizdə 

çoxlu ixtisaslaşdırılmış bazar-misgərlər, papaq tikənlər, yəhər qayıranlar, zərgər 

bazarları, çəvahirat satılan bazar, bıçaq düzəldənlər, qalayçılar bazarları, öküz 

bazarı, saman satılan bazar, şalçı bazar, boyaqçı bazarı, qumaş satılan bazar 

(bəzzazistan), odun satılan bazar və s. var idi. Iri bazarlarla yanaşı hər bir 

məhəllənin öz kiçik bazarı var idi: növbər bazarçası, surxab bazarı və s. (71, s.138- 

139). 

Karvansaralar ticarətin inkişaf göstəricisi idi, burada tacirlər gecələyir, satlıq 

üçün gətirdikləri malları yerləşdirir, mallarını satırdılar. Bu məqsədlə 

karvansaralarda tacirlərin mallarının saxlanılması və satılması üçün xüsusi hücrülər 

də tikilirdi. Karvansaralar və bazarların tikintisinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Səfəvi 

hökmdarlarına məxsus karvansara və bazarlarla yanaşı, ayrı-ayrı feodal və 

hakimlər tərəfindən tikilmiş bazarlar da var idi. 

Karvansaralardan sahibləri böyük gəlir əldə edırdilər. Tacirlər burada gecə 

qaldıqlarına, mallarının saxlanılmasına, hücrələrdən satış üçün istifadə etmələrinə 

görə pul ödəyirdilər. Onların təhlükəsizliyi təmin edilir, xüsusi silahlı gözətçilər 

tərəfindən qorunurdu. "Təbrizdəki Şah Səfı karvansarasında bir gecədə 100 nəfər 

öz minik və yük heyvanı ilə gecələyə bilərdi" (187, s.73). Fransalı səyyah Şardenin 

verdiyi məlumata görə, Təbriz şəhərində XVII əsrin 70-ci illərində... 15 min dükan 

və 300 karvansara var idi ki,.. Həmin karvansaraların hər birində eyni vaxtda 300 

nəfər qala bilərdi (196, с, II, s. 403-404). Göründüyü kimi, 1555-ci ildə Səfəvi 

dövlətinin paytaxtı Təbrizdən Qəzvinə köçürülsə də Təbriz ticarət şəhəri kimi 

əhəmiyyətini itirməmişdi. Səfəvi dövləti ilə Osmanlı arasında baş vermiş 

müharibələr zamanı Təbriz şəhəri dəfələrlə yürüşlərə məruz qalsa da müəyyən 
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vaxtdan sonra ticarət çanlanmışdı. XVII əsrdə Təbriz əhalisinin sayına (550000 

nəfər), nüfuzuna, böyüklüyünə, ticarətinə və zənginliyinə görə, Səfəvi dövlətində 

ikinci şəhər idi (77, s. 183-184). Təbrizdə ticarətin inkişafına şəhərin coğrafi 

mövqeyi və təbii şəraiti də təsir göstərirdi, həmçinin beynəlxalq quru ticarət 

yollarının Səfəvilər dövlətinin ərazisindən keçməsi, Təbrizin bu ticarət yollarının 

qovşağında yerləşməsi əhalinin əksəriyyətinin ticarət və sənətkarlıqla məşğul 

olması, pambıq parça, ipək və boyaq istehsalı şəhərdə ticarətin inkişafına təsir 

göstərən amillərdən idi. Təsadüfı deyildi ki, Oruc bəy Bayat Təbrizi "Şərqin 

paytaxtı” adlandırırdı (5, s.467). 

Bəhs olunan dövrdə əsas ticarət mərkəzlərindən biri də Şamaxı şəhəri idi. 

Şirvan bəylərbəyliyinin zəngin təbii sərvətləri, kənd təsərrüfatı və sənətkarlığın 

inkişafı, Yaxın və Orta Şərq ölkələrini Rusiya ilə birləşdirilən ticarət yollarının 

buradan keçməsi, Aralıq və Qara dəniz sahillərindən keçən ticarət yollarına 

Osmanlı dövlətinin nəzarət etməsi və ağır gömrük rüsumları tətbiq etməsi 

nəticəsində Qərbi Avropa dövlətlərinin Volqa-Xəzər ticarət yolu vasitəsilə Səfəvi 

dövləti və Şərq ölkələri ilə ticarət əlaqələri yaratmaq siyasəti Şirvan 

bəylərbəyliyində Şamaxı və digər şəhərlərin ticarət mərkəzi kimi əhəmiyyətini 

artırırdı. "Şirvanın Şamaxı, Ərəş, Dərbənd, Şəki, Bakı kimi şəhərləri ümumdövlət 

miqyaslı şəhərlərə çevrilirdi" (144, s.212). 

Səfəvilər dövründə 1538-ci ildən etibarən Şamaxı Şirvan bəylərbəyliyinin 

siyasi və inzibati mərkəzi olmuş, bəylərbəyliyin ərazisində ipəkçiliyin geniş inkişaf 

etməsi onu Cənubi Qafqazın ipək mərkəzinə çevirmişdi. Şimal ticarət yolunun 

Şamaxıdan keçməsi daxili ticarətin inkişafına təsir göstərən amillərdən biri idi. 

Hollandiya Səyyahı Jan Streysin qeydlərində Şamaxı şəhəri ilə Niyazabad, Şabran-

Dərbənd arasında sıx ticarət əlaqəsinin və şəhərdə çox varlı yerli tacirlərin olması 

haqqında məlumatlar verilir (140, s.243). 

Y.Streys Şamaxıda böyük bazarın olması, bu bazarda yerləşən dükanlarda 

xəz, ipək, çit parçalar, qızıl, gümüş saplarla toxunmuş parçalar, qılınc və digər 

sənətkarlıq məhsulları satılmasını, Alman bilik adamı Adam Oleari şəhərin cənub 

tərəfində yerləşən bazarda müxtəlif mallarla zəngin olan köşklərin olmasını, türk 
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səyyahı E.Çələbi Şamaxıda 200-ə qədər dükanın, 44 karvansaranın 

olması, rus taciri F.Kotov isə şəhərdə 7 karvansaranın olması haqqında məlumat 

verirlər. (144, s.245; 26, s.270; 20, s.64). Şamaxının ölkədaxili ticarət əlaqələrində 

xüsusi əhəmiyyətə malik. olması, şəhərın həm daxili, həm də beynəlxalq karvan 

yolları üzərində yerləşməsi ilə sıx bağlı idi (77, s.183). 

Şirvan bəylərbəyliyinin iqtisadi-ticarət mərkəzlərindən biri də Bakı şəhəri 

idi. Bakı Xəzər dənizinin əsas liman şəhərlərindən biri idi. Şəhər Şamaxı və Təbriz 

tacirləri üçün məntəqə rolunu oynayırdı. Bakı Şəfəvi şəhərlərinin Həştərxan 

vasitəsi ilə Avropa ölkələrinə çıxış məntəqəsi olmaqla yanaşı, həm də Mərkəzi 

Asiya ölkələri ilə ticarətdə mühüm rol oynayırdı (3, s.30). Qeyd olunan dövrdə 

Bakı yalnız liman məntəqəsi rolunu oynamırdı, şəhər neft, duz, zəfəran və s. kimi 

məhsulları ilə ticarətdə fərqlənirdi. 

XVI əsrin son rübündə Səfəvi dövlətinin Osmanlı müdaxiləsinə qarşı 

apardığı müharibə zamanı Bakıda ticarət tənəzzülə uğrasa da XVII yüzilliyin 

əvvəllərindən ticarət yenidən canlanmağa başladı. XVII əsrin ortalarına qədər 

ticarət inkişaf dövrünü yaşasa da, həmin yüzilliyin ortalarında Səfəvi dövlətində 

iqtisadi tənəzzülün başlaması, 1667 və 1671-ci illərdə Şamaxıda dağıdıcı 

zəlzələlərin baş verməsi, 1667-1670-сi illərdə Stepan Razinin başçılığı ilə 

kazakların Xəzər dənizində və Xəzər sahili ərazilərdə dağıdıcı yürüşləri Bakıda 

ticarətin inkişafına mənfı təsir göstərmişdir. Lakin XVIII əsrin əvvəllərində Bakı 

mühüm ticarət mərkəzi kimi öz əhəmiyyətini saxlayırdı. 

Səfəvilər dövründə iqtisadi təkamül nəticəsində Şirvan bəylərbəyliyinin 

ərazisində Dərbənd, Ərəş, Şəki, Niyazabad, Şabran şəhərlərində ticarət xeyli 

dərəcədə inkişaf etmişdi, Ərəş və Şəki şəhərlərində ipək ticarəti aparıcı sahəyə 

çevrilmişdi. Ingilis səyyahlarmm məlumatlarma görə Ərəş bazarlarında 100 min 

funt dəyərində (1 funt 0,5 kq-a bərabər idi - N.S.) müxtəlif çeşiddə ipək almaq 

mümkün idi (144, s.212). XVI yüzilliyin sonu və XVII əsrin əvvəllərində baş 

vermiş Səfəvi-Osmanlı müharibələri və beynəlxalq ipək ticarəti mərkəzinin Fars 

körfəzinə keçməsi ipək ticarətində Ərəş və Şəki şəhərlərinin rolunu azaltdı. 
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Səfəvilər dövründə Ərdəbil şəhəri ölkənin iqtisadi həyatında xüsusi yer 

tuturdu. Ərdəbilin Səfəvi şahlarının vətəni olduğuna görə xüsusi statusa malik 

olması, hər il Şeyx Səfi türbəsini çoxsaylı zəvvarların ziyarətə gəlməsi, Səfəvi 

ölkəsinin quzeyi ilə güneyini iqtisadi cəhətdən bağlayan Dərbənd-Hörmüz və 

Gilan-Təbriz karvan yollarının da Ərdəbildən keçməsi şəhəri ölkədə ən mühüm 

daxili bazarlardan birinə çevirmişdi (76,s.169). Ərdəbil şəhərinin karvan yollarının 

kəsişməsində yerləşməsi, şəhərin ölkədaxili iqtisadi əlaqələrdə rolunu artırmış, 

bura gələn zəvvarların da alqı-satqı ilə məşğul olması ticarətin inkişafına təsir 

göstərən amillərdən idi. Bura xarici dövlətlərdən də çoxlu tacirlər gəlirdi. 

Ərdəbildə uzunluğu 300, eni isə 150 addım olan bazar meydanında hər iki tərəfdən 

sıra ilə dükanlar tikilmişdi. Şəhərin ticarət mərkəzi karvansaralar idi. Şəhərin 

Qeysəriyyə adlı dördkünc bazarı vardı (156, s.417).  

Ərdəbil şəhərində ticarətin və sənətkarlıgın inkişafı şəhərətrafı kəndlərdə  

əmtəə təsərrüfatının inkişafını sürətləndirirdi. Həmin kəndlərdə təsərrüfatın inkişaf 

etdirilməsinə marağı artırır və kənd təsərrüfatı məhsullarını bazara çıxarırdılar. 

Ərdəbil XVI əsrdə ölkənin ticarət həyatında böyük rol oynamışdı. Gilandan və 

Şirvandan Təbrizə, sonra isə İrana aparılan ipəyin tranzit (keçid) yolu üzərində 

yerləşən Ərdəbil xeyli gəlir əldə edirdi. Ərdəbil tacirləri ölkənin hüdudlarından 

xeyli uzaqlarda tanınırdılar. Şəhərdə əcnəbi tacirlər üçün çoxlu karvansaralar var 

idi (30, s.229). 

XVI-XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində olmuş xarici ölkə tacir və səyyahları 

Ərdəbildə daxili ticarətin inkişafını, şəhərətrafi yaşayış məntəqələri ilə iqtisadi 

əlaqələrinin yaxşılaşmasını şəhərin mühüm ticarət yollarının kəsişdiyi yerdə 

yerləşməsi ilə əlaqələndirirdilər. Onların verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, 

həmin dövrdə Ərdəbil ölkənin daxili ticarətində mühüm rolu olan ümumölkə 

miqyaslı ticarət şəhərlərindən biri idi (187, s.76; 144, s.294; 156, s.73-74). 

Səfəvilər dövründə Naxçıvan ölkənin iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan, 

sənətkarlıq və ticarət mərkəzi sayılırdı. Bölgələrdə yun, kətan, pambıq kimi zəngin 

xammal ehtiyatlarının olması pambıq parça istehsalının inkişafına şərait yaradır, 

sənətkarlıq inkişaf edir və daxili ticarətin çanlanmasına səbəb olurdu. Naxçıvan, 
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həmçinin qızıl boya (marena) istehsalının mərkəzlərindən biri idi. Şəhərdə dövlət 

və sahibkarlar tərəfindən inşa edilmiş çoxlu sayda ticarət obyektləri və 

karvansaralar mövcud idi. Təbrizdən Ərzuruma, İrəvan şəhərindən Təbrizə gedən 

ticarət yollarının Naxçıvandan keçməsi daxili ticarətin inkişafına təsir göstərirdi. 

Bu dövrdə Naxçıvana xarici ölkələrdən səyyah və tacirlərin gəlməsi Naxçıvanın 

ticarət əhəmiyyətli şəhər olmasının göstəricisi idi. E.Çələbinin məlumatına görə 

səhərdə 20 mehmanxana, təqribən 1000 dükan 

vardır (26, s.12). E.Çələbinin verdiyi məlumatlar dövrün digər mənbələri ilə 

müqayisədə şişirdilmiş olsa da Şardenin məlumatlarından göründüyü kimi şəhərdə 

çoxlu sayda ticarət obyektləri olmuşdur. Şardenin verdiyi məlumatlara görə 

şəhərdə təqribən 2000 ev, mərkəzində hər iki tərəfı hər cür mal və yeyinti 

məhsulları ilə satılan dükanlarla dolu qalareyalar, örtülü küçələr, hamamlar, 

mehmanxanalar, bazar meydanı və beş karvansara vardır (196, s.240). 

Naxçıvan şəhərinin bazar və dükanlarında ticarət pərakəndə və topdansatış 

şəklində həyata keçirilirdi. Pərakəndə satışı yerli tacirlər, topdansatış ticarəti isə 

kənar yerlərdən gələn tacirlər aparırdılar. Satış məqsədilə gətirilən mallar üçün 

tacirlər həm şəhərə daxil olanda, həm də bazarda satmaq üçün gömrük rüsumu 

ödəyirdilər. Başqa şəhərlərdən gələn tacirlər də bazarlarda yerləşirdilər. Bazarlarda 

yer olmadıqda həmin tacirlər karvansaralarda qalır və mallarmı burada satırdılar. 

Ticarət əsasən bazarlarda gedirdi, "həmin bazarlarda intensiv ticarət gedir, uzun və 

üstüörtülü küçələrin hər iki tərəfində köşklər qurulur, müxtəlif sənətkarlıq və ərzaq 

məhsulları satılırdı" (4, s.284). 

Naxcıvan şəhərindən başqa Cuxur-Səəd bəylərbəyliyində yerləşən şəhərlərdə 

yaşayan əhalinin əsas məşğuliyyətlərindən biri də ticarət idi. Səfəvi-Osmanlı 

dövlətlərini birləşdirən ticarət yollarından biri də Cuxur-Səəd bəylərbəyliyindən 

keçirdi. İstanbul-İsfahan ticarət yollarının bəylərbəyliyin ərazisindən keçməsi, 

Ərzurumdan gələn ticarət yolunun da bu ticarət yolu ilə qovuşması İrəvan, 

Naxcıvan, Ordubad, Culfa kimi şəhərlərdə ticarətin inkişafına müsbət təsir 

göstərirdi. Şamaxı, Tiflis, Gəncə şəhərlərindən gələn ticarət yolu da Çuxur-Cəəd 

bəylərbəyliyinin ərazisindən kecərək Osmanlı dövlətinin ticarət mərkəzlərinə 
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gedirdi. Şamaxıdan çıxan ticarət karvanları 10 günə qədər İrəvana, 48 günə isə 

İstanbula yetişirdi (80, s.92-93). 

Osmanlı dövlətinə gedən ticarət yolunun Çuxur-Səəd bəylərbəyliyinin 

ərazisindən keçməsi həmçinin bəylərbəyliyin ərazisində istehsal olunan mallara 

ölkə daxilində tələbatın olması Irəvan şəhərində ticarətin təkamülünə səbəb olurdu. 

Bəylərbəyliyin ərazisində ticarətlə məşğul olan tacirlər iki qrupa bölünürdülər. İri 

həcmli kapitala malik olan tacirlər əsasən topdan satış ticarəti ilə, ikinci qrup 

tacirlər isə pərakəndə ticarət ilə məşgul olurdular (118, s.49). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Səfəvilər dövründə qarşılıqlı iqtisadi tələbat 

nəticəsində daxili ticarət əlaqələri genişlənmiş, tacirlər xüsusi bir zümrə kimi 

formalaşmış, şəhərlərdə sənətkarlıqla bərabər ticarət əsas rol oynamış, karvan 

yolları üzərində yerləşən şəhərlər daxili ticarət əlaqələrində mühüm rol oynamış, 

şəhər əhalisinin artması, onların müxtəlif məhsullarla təmin olunma zərurəti daxili 

bazarın canlanması ilə nəticələnmiş, şəhərlərdə istehsal olunan məhsulların 

qarşılıqlı şəkildə bir-birinin bazarlarına çıxarılması ilə daxili ticarət daha da inkişaf 

etmiş, nəticədə daxili iqtisadi əlaqələrin təkamülü məhsuldar qüvvələrin inkişafına 

müsbət təsir göstərmişdir. 

Beləliklə, XVII əsrdə Səfəvi-Osmanlı müharibələri təsərrüfatın 

dağıdılmasına və daxili iqtisadi əlaqələrin inkişafına mənfı təsir göstərsə də, 

sabitlik dövründə ölkənin daxili ticarəti sürətlə inkişaf etmiş, əmtəə-pul 

münasibətləri genişlənmiş, məhsuldar qüvvələrin inkişafına əlverişli şərait 

yaranmış, təsərrüfat qapalılığı aradan qalxmışdır. XVII əsrin sonu XVIII əsrin 

əvvəllərində ölkədə baş vermiş iqtisadi tənəzzül, maliyyə, pul və gömrük 

sisteminin pozulması, sələmçilik və möhtəkirliyin geniş yayılması daxili ticarətin 

də durumuna mənfı təsir gostərmişdir. 

  Lakin XVII yüzilliyin ikinci yarısından iqtisadi tənəzzülün başlanması, 

XVIII əsrin əvvəllərində isə iqtisadi böhranın dərinləşməsi, kənd təsərrüfatı və 

sənətkarlıq sahələrinin inkişafına mənfi təsir göstərdiyi kimi ticarətin də inkişafını 

zəiflətmişdi. Ölkənin iqtisadi həyatında baş vermiş tənəzzül bir tərəfdən Şah 

Süleymanın və Şah Hüseynin yarıtmaz idarəetməsi ilə bağlı idisə, digər tərəfdən 
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böyük coğrafi kəşflər nəticəsində quru karvan yollarının öz əhəmiyyətini itirməsi 

və Avropa dövlətlərində kapitalist münasibətlərinin sürətli inkişafı və Səfəvi 

dövlətində istehsal olunan mallara dünya bazarlarında tələbatın azalması ilə 

əlaqədar idi. 
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IV FƏSİL. MƏDƏNİYYƏT, ELM, TƏHSİL VƏ ADƏT-ƏNƏNƏLƏR 

SƏYYAH MƏLUMATLARINDA 

4.1. Məktəb, elm, təhsil 

Qərbi Avropa səyyahları öz əsərlərində XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində 

məktəb, mədrəsə, elm, təhsil haqqında da maraqlı məlumat verirlər. Onların 

gündəliklərində məktəb, məktəbdə dərsin təşkili və keçilmə qaydaları haqqında 

qeydlər geniş yer tutur. Səfəvi dövlətində şəhərlər elm, təhsil mərkəzinə 

çevrilmişdi. Şəhərlərin hər bir məhəlləsində məktəblər mövcud idisə, kənd yaşayış 

məskənlərində bir necə kəndin bir məktəbi var idi. Şarden yazır: “İranlılar ( o 

cümlədən azərbaycanlılar – N.S.) mədrəsəni məktəb adlandırırdılar ki, dünya 

elminə daxil olmaq, həmçinin maddı və ticarət dünyası qapısına giriş mənasındadır 

(195, c.III, s.932). Məktəb ərəb sözüdür və “elm yeri” deməkdir. Əslində məktəb 

və dəbiristanda şagirdlər oxumaq və yazmaq öyrənirlər. Dəftərxana adlanan yerdə 

isə uşaqlar təlim alırlar, yazıb oxumağı öyrənir və möhkəmləndirirlər. Məktəb 

məkan adıdır. Onun cəmi məktəb (yən məktəblər) deməkdir. Məktəbdar o şəxsə 

deyilir ki, məktəbi idarə edir. 

Şarden Səfəvi məmləkətində uşaqların neçə yaşda məktəbə getməsi və onun 

səbəblərinə aydınlıq gətirərək yazır: “İranlılar (o cümlədən azərbaycanlılar-N.S.) 

dini elmlərin başlanğıcını, duanı yazıb, oxumağı öyrənmək üçün öz uşaqlarını 6 

yaşından məktəbə göndərirlər. Çünki onlar belə bir əqidədədirlər ki, kiçik 

yaşlarında olan uşaqların beyni oxumaq, yazmaq üçün hazır deyildir. 6 yaşından 

qabaq heç vaxt uşaqlarını məktəbə göndərmirlər. Bu üsul ağıllı və əsaslıdır. Çünki 

hava Avropada olan havanın əksinə olaraq soyuq, rütubətli deyil, isti və qurudur. 

Təbiət o ölkənin əhalisinə təsir edir və həmin təbiətdə böyümüş və 6 yaşdan az 

olan uşaqlardan gözləmək olmaz ki, öz yetişməmiş fikri qüvvəsini ciddi mətləbləri 

öyrənməyə sərf etmiş olsun” (195, c.III, s.932). Şarden digər qeydində isə 

uşaqların 10 yaşından təhsil almağa başladıqlarını bildirir (196, c.II, s.287). 

Mədrəsələr məscidlərdə yerləşir. Hər bir məktəbdə bir nəfər molla və ya 

müəllim, müəllimin köməkcisi və onu əvəz edən xəlifə calışır. Müəllim sinifin 
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ortasında, şagirdlər isə divarın dibi boyu, onun ətrafında dövrə vurub oturur. XVI-

XVII əsrlərdə maarif və məktəb işləri ruhanilərin ixtiyarında idi. Azərbaycanda 

uşaqların təhsili məscidlərin nəzdində, şəxsi evlərdə təşkil edilmiş məktəb və 

mədrəsələrdə aparılırdı. İlkin mərhələdə uşaqlar ana dilində dərs keçir, yuxarı 

siniflərdə isə Azərbaycan dilində dərs vəsaiti olmadığı üçün fars və ərəb dillərində 

yazılmış dərlsiklərdən istifadə edirlər (4, c.III, s.298). 

 Məktəblərin çoxu vəqf hesabına idarə olunur, bəzi məktəblərin xərcini isə şah 

ödəyirdi. Pullu özəl məktəblər də var idi. Bu məktəblərdə valideynlər müəllimə 

nəqd pul verməklə uşaqlarını oxudurdular (6, s.434). 

Şarden İslam şəriətində xeyriyyə binalarının tikilib, genişləndirilməsi 

sahəsində edilən tövsiyyələrə əsasən imkanlı və xeyirxah insanların məscid, 

mədrəsə binalarının tikdirilməsinə olan maraqı nəzərə alaraq onların xeyli mədrəsə 

və məscid tikdirmələrini xüsusi qeyd etmiş və yazır ki, şəhərlərdə mədrəsələr 

çoxdur, hətta kiçik şəhər və kəndlərdə də xeyli mədrəsə binaları görmüşəm (195, 

c.III, s.939). 

J.B.Tavernye Səfəvi dövlərində məktəb və mədrəsələr haqqında geniş 

məlumat verərək mədrəsələrdə xeyli tələbənin vəqf hesabına təhsil aldıqlarını 

bildirir (187, s.500). 

E.Çələbinin verdiyi məlumata görə XVII yüzilliyin ortalarında Şamaxıda 40 

ibtidai, 7 orta məktəb, Təbrizdə 600 ibtidai, 47 orta məktəb var idi (85, c.II, s.29, 

248). 

Şarden məktəblərdəki tədris prosesi haqqında qeydlərində göstərir ki, 

məktəbdə şagird uca səslə öz dərsini oxuyur. Bütün uşaqlar bir yerdə dərs oxumağa 

başladıqları üçün, qəribə səs-küy qalxır. Biri uca səslə əlifba oxuyur, biri 

höccələyir, biri fars dilində olan kitabı, digəri ərəb dilində kitabı oxuyur. Biri 

başqasına dərsi izah və təfsir edir, biri şer oxuyur, digəri nəsr, o biri sərf və ya nəhv 

(qrammatika – N.S.) və rəsm (195, c.III, s.932). 

XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində təhsilin əsas iki pilləsi mövcud idi. Təhsilin 

ibtidai məktəb adlanan pilləsində şagird oxumaq və yazmağı öyrənirdi. Mədrəsə 

adlanan pilləsində isə hesab, riyaziyyat, təbabət, tarix, coğrafiya fənləri keçirilirdi. 
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Səyyah fikrini davam etdirərək bildirir ki, hamı, məktəbdarın buyuruğu ilə tam 

qüvvələri və uca səslə dərs oxuyurlar. Bu səslər о qədər bir-birinə qarışır ki, 

şagirdlər çox zəhmətlə öz səslərini eşidə bilirlər. 20 addım məsafədən şagirdlərin 

dərs oxumağını eşitmək olur. Məktəbdar bu səsin eşidilməsinə о qədər adət 

etmişdir ki, tam rahatlıqla yazmaq, oxumaq və digər işlərlə məşğuldur. Sanki, o, bu 

iş üçün dünyaya göz açmışdır. Bununla belə tam səy göstərir ki, bütün şagirdlər 

dərslərini yaxşı oxusunlar, bir dəqiqə belə dərs oxumaqdan çəkinməsinlər, 

oynaqlaşmasınlar. O, bir uşağın belə oxumaq və yazmaqdan dayandığını gördükdə 

əlində və ya dizləri üstündə olan çubuq ilə onu cəzalandırır və dərs oxumağa 

məcbur edir. İranlılar  şagirdlərin  ucadan  dərs   oxumalarını,   onların təhsildə 

irəliləməsinin əsas amili hesab edirlər. Yəni əgər dərsi yavaş səslə oxusalar, 

zehinləri ətrafa yayıla bilər, başqa şeylər haqqında fıkirləşə bilər. Lakin dərsi uca 

səslə oxumaq onlara imkan vermir ki, fikirlərini başqa məsələlərə yönəltsinlər. 

Ditgər tərəfdən bu üsul ilə, yəni uca səslə oxumaqla şagirdlərin nitq inkişafına və 

kəsici dil olmalarına səbəb olur (195, c.III, s.935) . 

Şardenin qənaətinə görə şagirdlər öz fikirlərini çatdırmaqda çətinlik 

çəkmirlər. Müəllim uşaqları tək-tək yanına çağırır, oxuduğu dərsi şagirddən 

soruşur... Müəllim о qədər bu işdə mahirdir ki, yanına çağırtdığı şagirddən dərsi 

soruşarkən digər şagirdləri nəzərdən qaçırmır. Sonra digər şagirdi oxumağa davam 

etdirir və bu qayda ilə mətn oxunaraq başa çatır. Eyni müəllim gün ərzində bütün 

fənləri tədris edir (195, c.III, s.935). Tavernye mədrəsələrdə keçilən tədrisin 

vəziyyətini öz ölkəsinin təhsil səviyyəsi ilə müqayisə edərək müəllimlik sənətinin 

bu ölkədə ən hörmətli sənət olduğunu bildirir (187, s.590). 

Şarden yeniyetmələrin məktəbi bitirdikdən sonra mədrəsə adlandırdıqları 

kollecə getdiklərini yazaraq qeyd edir ki, mədrəsə üzfi dildə (xalq arasında ənənəvi 

olaraq adət olmuş davranış – N.S.) dini elmlər öyrədən təhsil müəssisəsidir (195, 

c.III, s.937). 1637-ci ildə Şamaxıda olmuş alman alimi Adam Oleari də Şardenin 

fikrinə uyğun olaraq çox yaxşı inşa edilmiş bir binada yerləşən mədrəsəni fəlsəfə 

kolleci və ya gimnaziya adlandırmışdı (7, s.139).  
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Şardenə görə mədrəsə müəllimi müdərrisə adlanır. Bu kəlmə mədrəsə ilə bir 

kökdəndir. Müdərrisin 2-3 nəfər müaviniu vardır ki, müdərrisə tədris və təlim 

işində köməklik göstərirlər. Bəzən müdərris bu işi özü təklikdə yerinə yetirirdi. O, 

istər özü, istərsə də köməkcilər vasitəsilə, istər məktəbdə sakin və istərsə  məktəb 

binasından kənarda sakin olan şagirdlərə dərs deyir (195, c.III, s.937). Tavernye də 

öz qeydlərində tələbələrə dərs deyən müəllimləri müdərris adlandırırdı (187, 

s.500). 

Şarden məktəblərdə təhsil xərcləri, müəllimlərin aldıqları məvacib və 

hədiyyələr haqqında ətraflı məlumat verərək yazır ki, təhsil xərci, yəni uşağı 

məktəbdə oxutdurmaq üçün xeyli az xərc lazımdır. Müəllimin alacağı muzd, 

zəhmət haqqı məlum deyildir. Hər kəs öz malı, imkanına uyğun məktəbdara bir 

şey verir. İsfahanda imkanı olan şəxslər ayda bir ekü64, maddi imkanları  az olanlar 

ayda 10 su65 (2 şahı yarım –N.S. ) müəllimə zəhmət haqqı verirdi. Yoxsul adamlar 

uşaqlarını məktəblərdə məccani, pulsuz oxudurdular. Şarden Avropa təhsil sistemi 

ilə müqayısə edərək yazır: “Avropada qayda belədir ki, ailə başçısı bayram 

günlərində öz uşaqlarının müəllimlərinə hədiyyələr göndərirlər, lakin İranda onun 

yerinə şagird kitabı oxuyub, sona çatdırıb, yeni kitab oxumağa başladıqda və ya 

kitabın bir fəslini oxuyub, sona çatdırıb, yeni fəsli oxumağa başladıqda atası bir 

hədiyyə, ya müəyyən məbləğ pul müəllimə göndərir. Bu hədiyyələrin qiyməti 

övladının təhsildə nə qədər irəliləməsindən asılıdır. Lakin, valideyn о vaxt 

müəllimə ən qiymətli hədiyyə göndərir ki, övladı Quranı oxumaqda xeyli irəliləmiş 

olsun. Çünki Quran ərəb dilindədir. Onu öyrənmək uşaqlar üçün asan deyildir” 

(195, c.III, s.935-936).  

Ilahi ehkamları şərh edən müqəddəs tək-tək insanlar və cəmiyyətin həyat                  

proqramı ən gözəl, daha aydın və daha ali kəlmələr və mənalar orada toplaşmışdır. 

Həmin söz və kəlamları öyrənmək üçün xeyli cəhd göstərmək lazım gəlir. Buna 

görə də şagirdlər ən çətin və uzun surələrə çatdıqda müəllimə gözəl, yaxşı 

hədiyyələr aparırlar. Lakin əgər yoxsul bir uşaq, müəllimə belə bir hədiyyə təqdim 

                                                             
64 15 ekü bir tümənə bərabərdir. Bir ekü tümənin 15-də biri idi. 
65 İki su 0,5 şahıya bərabər idi. 
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edə bilməsə, məktəbdar onu ya məktəbdən qovur, ya da əziyyət verir. Digər 

şagirdləri məcbur edir ki, həmin hədiyyə gətirməyən yoxsul şagirdi müxtəlif 

üsullarla, о cümlədən məsxərə etmək, xoşa gəlməz hərəkətlər etməklə onu 

incitsinlər ki, nə zəhmətə başa gəlirsə-gəlsin qaydanı yerinə yetirsin və müəllimə 

bir hədiyyə versin(195, c. III, s.936). 

Şarden daha sonra yazır: “Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, şagirdlər 

dərs keçərkən Quran surələrindən bırinə çatdıqda və ya oxumaq üçün əllərinə yeni 

bir kitab alırlarsa, bu münasibətlə məktəbdara bir hədiyyə aparır. Bütün məktəb 

şagirdləri bu hədiyyə vermək mərasimindən faydalanırlar. Çünki məktəbdar ona 

hədiyyə verilən gün məktəbi tətil edib şagirdləri evlərinə buraxır. Varlı uşaqları 

dərs öyrənmək üçün məktəbə getmirlər. Onlara dərs demək üçün müəllimi evlərinə 

gətirirlər (195, c.III, s.937). 

Bütün mədrəsələrin (vəqf, nəzir və s. köməkliklərdən) gəliri vardır. Bəzi 

mədrəsələrin gəliri çoxdur. Böyük mədrəsələrin hər birinin 50-60 binadan ibarət 

yaşayış məskəni vardır. Onların hər biri iki otaqdan və dalandan ibarətdir. Həmin 

otaqlar yaşamaq üçün tələbələrə təhvil verilir. Lakin ev əsasiyyəsi verilmir. Hər bir 

tələbə ona yaşamaq üçün verilmiş otağı səliqə ilə saxlamalıdır. Gəlirləri artıq olan 

mədrəsə müdirləri hər bir tələbəyə gündə 20 su (5 şahı — N.S.)verir. Tələbələr 

həmin pulu istədikləri kimi xərcləyirlər. Çünki tələbələr bir yerdə xərc çəkmirlər. 

Bəzi mədrəsələrin gəliri az olduğu üçün hər bir tələbəyə gündə 1 sudan artıq pul 

verməyə imkanı yoxdur. Buna baxmayaraq belə mədrəsədə heç bir otaq tələbəsiz 

olmur. Çünki bəzi tələbələrə görə yaşamaq üçün muftə otaq almaq özü qənimətdir. 

Şarden daha sonra əlavə edərkən yazır ki, həmin otaqlarda sakin tələbələr 

lazımi qədər təhsil almağa çalışmırlar. Onlar yalnız gündəlik azacıq məbləği almaq 

xatirinə orada sakin olmuşlar. Həmin mədrəsələrdə elə tələbəyə rast gəlmək olur 

ki, ömürlərinin 60 ilini həmin hücrələrdə (otaqlarda –N.S.) keçirmişlər, hətta arvad, 

uşaqları vardır. Bir sözlə bəzi tələbələr təhsil almaq üçün deyil, orada bəzi 

köməkliklərdən istifadə etmək üçün işləməyib orada sakin olurlar (195, c.III, 

s.937-938). 
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Şarden daha sonra müdərris və onun müavinlərinin sədaqətlə, ürəklə 

vəzifələrini yerinə yetirmələrindən istər məktəb yataqxanalarında və istərsə 

məktəbdən kənarda sakin olub, mədrəsədə təhsil alanlara dərs verdiklərini şərh 

etdikdən sonra yazır: “ Baxmayaraq ki, müdərris və onun müavinləri mədrəsədən 

təlim haqqı və bu barədə əlavə muzd da alırlar. Iranda tələbə oturan mədrəsənin 

gəlirləri 400.000 tüməndən artıqdır. Bu qədər artıq gəlir və hər bir tələbəyə verilən 

cüzi aylığı nəzərə alsaq, tələbələrin təqribi sayını bilmək olar. Həm də bu 

həqiqətdən agah olmaq olar ki, bununla bekarlığı, elmsizliyi, hərisliyi, ölkəni nə 

kimi çətinliklə üzləşdirir” (195, c.III, s.939). Mədrəsə gəlirlərinin 400.000 

tüməndən artıq olması haqqında Şardenin qeydlərinə tənqidi yanaşılmalıdır. 

V.Mironski hesablamalar aparıb, ölkənin ümumi illik gəlirini 785.623 tümən 809 

dinar göstərmişdir (186, s.209). Minorskinin ölkənin illik gəlirini əks etdirən 

hesablaması ilə müqayisədə Şardenin mədrəsə gəlirləri haqqında göstərdiyi rəqəmi 

çox şişirdilmiş göstəricidir. Şardenin göstərdiyi rəqəm İsfahandakı 57 mədrəsənin 

gəlirləri haqqında qeyd etdiyi rəqəmlə də müqayisədə həmin göstəricinin 

həddindən artıq çox olduğunu göstərir.   

Şarden mədrəsədə təhsil alan tələbələr barədə mənfi fikirdə olmasına 

baxmayaraq, o, hesab, riyaziyyat, fəlsəfə, tarix, coğrafiya, təbabət, miniatürdən 

danışarkən İran və Azərbaycanın bir sıra məşhur alimlərinin adlarını xüsusi qeyd 

etmişdir ki, həmin alimlər mədrəsədə təhsil almışdılar. 

Şardenin verdiyi məlumatlara görə xeyriyyəçi, imkanlı şəxslər yollar üzərində 

- karvansaralar tikdirir, karvan sahibləri həmin karvansaralarda müftə gecələyirlər. 

Onlar hamam, çayxana, bazar tikdirir, bağlar salırlar, sonra mədrəsə təsis etdirirlər. 

Çayxana, bazar və bağların icarələri və gəlirlərini mədrəsələrə vəqf edirlər. Həmin 

xeyriyyə müəssisələrinin baniləri nə qədər həyatda vardırlar, özləri gəlirlərin 

toplanmasına, bölüşdürülməsinə və qorunmasına başçılıq edirlər.  

Mütəvəlli, mədrəsə müdiri və mədrəsiyyələr tələbələri qəbul edır. Məktəb 

müdiri isə tələbələrə yaşamaq üçün yataqxana verir. Həmin xeyriyyə binalarını 

təsis etmiş şəxs öldükdə yerinə təyin etdiyi şəxs, yəni mütəvəlli həmin 

mədrəsələrin maddi cəhətdən təmin olunmasına məsuliyyət daşıyır. Əgər təsadüfən 
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həmin xeyriyyə binalarını təsis etmiş şəxsin əmlakı alınarsa, yüksək rahani şəxs, 

yəni sədr mədrəsəni idarə və ona nəzarət edir (195, c.III, s.940). 

Şarden İsfahanda tələbə yataqxanası olan 57 mədrəsə olduğunu və onların 

əksəriyyətinin şahlar tərəfindən tikdirilmiş xeyriyyə binaları olduğunu bildirir. 

Onların müdir və müdərrislərini də şah təyin edir. Onların ən mühüm və 

böyüyünün vəqf gəliri 12000 frankdan (təqribən 266 tümən -N.S.) idi. Bu növ 

məbləğ 50-55 tələbənin arasında bölüşdürülürdü. Bu mədrəsələrin bəzi 

tələbələrinin gəliri о qədər az idi ki, müdərrislərin maaşlarını ödəyə bilmirdilər. 

Ona görə məcbur olub, müftə dərs verən müəllimlərin yanına gedib onun şagirdi 

olurdu. Belə müftə dərs deyən müdərrislərin sayı çox idi. Həmin tələbələrdən nə 

üçün əvvəlki müdərrisləri tərk edib, yeni müdərrislərinin yanına gəlmələri 

səbəblərini soruşduqda, onlar yoxsulluqlarını gizlədərək deyirlər ki, keçmiş 

müdərrislərdən yaxşı dərs ala bilmirlər. Bəzi yoxsul tələbələr yay iş xərcinin azlığı 

üzündən ya evlərə gedib, başqa uşaqlara dərs deyirlər, ya da varlı adamların 

uşaqlarına lələlik edirlər və ya kitab üzünü köçürməklə məşğul olurlar. İranda 

bütün kitablar əlyazma şəklində idi. Ona görə kitab üzü çıxarmaq geniş surətdə 

yayılmışdı. Bir çox adamlar bu yol ilə dolanırdılar. Şarden daha sonra yazır: ”Bir 

nəfər savadlı şəxs kitab üzü çıxarmaqla gündə 10 su (2 şahı yarım –N.S.) gəlir əldə 

edə bilərdi. Avropa pulu dəyərilə və yaşayış xərci ilə müqayisədə 30 suya 

bərabərdir. Tələbələr bəzi hallarda xums, zəkat da alırdılar və daha yaxşı 

yaşayırdılar (195, c.III, s.940-941). 

Şarden mədrəsə müdirlərinin vəzifə və səlahiyyətləri, mədrəsədə qalan 

tələbələrdən mədrəsə müdirlərinin rüşvət alması, həmcinin kasıb tələbələrin 

təhsillərini davam etdirmək üçün hansı metodlardan istifadə etmələri haqqında 

maraqlı məlumat verir. Səyyaha görə tələbələr mədrəsə müdirinə xeyli hörmət 

edirlər. Çünki o, tələbələrə hücrələrdə yaşamağa icazə verir. Müdirin həm də 

onlardan hər birini məktəbdən qovmağa ixtiyarı var idi. Bundan əlavə vəqf 

mütəvəllisindən onlara çatası pulu alır və hər ayın əvvəlində onlar arasında 

bölüşdürür. Hər mədrəsənin bir məscidi var idi. Tələbələr və digər namaz qılanlar 

orada Allaha üzlərini tuturlar (195, c.III, s.940). 
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Mədrəsələrdə tədris-təlim  işi ilə məşğul olan müdərrislərdən əlavə bəzi şəxslər 

şəhərlərdə öz istəyi ilə tədris ilə məşğuldurlar. Bu müdərrislər adətən şahın 

qəzəbinə gəlmiş böyük şəxsiyyətlərdir, ya da müəyyən günahları üzündən onları 

saraydan qovmuşlar. Bu nəzərdən düşmüş şəxsiyyətlər səhər, axşam müftə tədris 

işi ilə məşğuldurlar. Onlar hətta kasıb, yoxsul tələbələrə pulsuz kitab və yazı 

ləvazimatı verirlər. Hətta həftənin bəzi günləri süfrə başında otuzdurub, yeni paltar 

geyindirirlər, maddi köməkliklər edirlər. Şardenə görə müftə tədris etmək, 

tələbələrə köməklik etməkdən başqa digər amil insanı şöhrətləndirib, hörmət və 

etibar sahibi edə bilməz (195, c.III cild, s.941).          

Fransız səyyahı və taciri Şarden qeyd edir ki, əgər sədr-i əzəm elm və 

ədəbiyyat əhli olsa elm öyrənənlərə yetişmək onun vəzifəsidir. Mən ilk dəfə İrana 

daxil olarkən Məhəmməd Mehdi II Şah Abbasın sədr-i əzəmi idi. Şah öldükdən 

sonra yenə həmin vəzifədə çalışırdı. Bütün mədrəsələrin başçısı idi. İranda həmişə 

yüksək ad-sanı olan şəxs mədrəsələrin rəisliyini öz öhdəsinə götürürdü. Çünki bu 

vəzifə İranda ən hörmətli və ulu vəzifə sayılırdı (195, c.III, s.941). 

Əvvəla elm öyrənmək istəyən şəxs müdərrisin yanına gəlib, onu salamlayır 

və dizi üstündə onun qarşısında oturub, sonra ustadın icazəsi ilə kitabdan bir neçə 

sətir oxuyur və sakit oturur. Müdərris onu şərh etdikdən sonra digər bir neçə sətir 

oxuyur. Sonra həmin dərsi öyrənən digər tələbə ardını oxuyur. Müdərris də şərh və 

təfsir edir. Bu cür dərs vaxtı 1-2 saat davam edir. Sonra şagird çanta və kitabını 

müdərrisin qabağında qoyub, ayağa qalxır, hörmət mənasında başını aşağı salıb, iki 

əlini sinəsi üstünə qoyub, hərəkətsiz ayaq üstə durur. Müdərris dərsin davam 

etdirilməsini məsləhət bilsə, işarə ilə şagirdə oturmağı təklif edir, yoxsa onu 

evlərinə buraxır, sonra tələbə həmin mədrəsədə və ya başqa yerdə tədris ilə məşğul 

olan digər müdərrisin yanına gedib digər fənndən öyrənməyə başlayır. Tələbələr 

elmin müxtəlif sahələrini öyrənməyə xeyli maraq göstərirlər. Bir nəfər müdərris о 

vaxt daha çox şöhrət qazanır ki, bir neçə fənni tədris etmiş olsun. Mən dəfələrlə 

görmüşəm ki, bir dərs ilə elmin bir neçə sahəsi tədris olunur və ya tələbələr 

görmüşəm ki, bir dərsdə dörd fənn öyrənirlər (195, c.III, s.941). 
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Şarden mədrəsə tələbələrinin müəyyən qədər təhsil aldıqdan sonra, biliklərini 

yoxlamaq və möhkəmlətmək məqsədi ilə mübahisə və müzakirələr aparmalarını və 

bu cür müzakirələrin Avropa məktəblərində olmasını müqayisə edərək bildirir ki, 

tələbələr elm öyrənməkdən xeyli irəli getditkdən sonra mübahisə və müzakirəyə 

başlayırlar. Belə ki, 3-4 nəfərdən dəstə təşkil edirlər. Birisi müzakirə edilən 

məsələnin müsbət, digəri mənfı cəhətini əsas tutub müzakirəyə girişirlər. Onlar ya 

müdərrisin iştirakı ilə və ya da onsuz mübahisə etməyə başlayırlar. Avropa 

tələbələri tibb və hüquq fənlərindən təhsil alarkən əksər hallarda həmin fənlər 

sahəsində bir-biri ilə mübahisə və müzakirə edirlər. İranlı tələbələr isə yalnız 

mübahisə edir və müzakirədən çəkinirlər.   

Şarden imkanlı adamların övladlarına təhsil verməsi formasını da nəzərdən 

qaçırmamışdır. O, yazır ki, varlı və imkanlı adamlar öz övladlarına təhsil vermək 

üçün müəllimləri evlərinə dəvət edirlər. Hətta ən çox imkanlı şəxslər övladlarına 

dərs demək üçün müəllimləri öz evlərində saxlayırlar. Bu, çox da çətin iş deyil və 

az xərc aparır. Çünki savadlı və tədris üçün hazır olan xeyli tələbə vardır ki, 

onların əksəriyyəti iş axtarırlar (195, c.III, s.942).  

Şarden mədrəsələrdə dərslik və digər ləvazimatların çatışmaması və tələbələrə 

sərbəstlik verilməməsi ilə baglı məsələlərə tənqidi münasibət göstərərək yazır: 

“Əğər bizim kimi elm öyrənməkdə yalnız elmlərin bir sahəsini öyrənməyə səy 

göstərsələr, bizim kimi çap olunmuş ucuz qiymətli kitabları olmuş olsa, 

müdərrislər və ustalar tam sədaqət və mehribanlıq göstərmiş olsalar, şübhəsiz 

tələbələr daha artıq elmi tərəqqiyə nail olarlar. Lakin deyirlər ki, müəllimlər və 

professorlar (ustadlar-N.S.) yalnız öz qohumları və səmimi dostlarına ürəkdən, 

sədaqətlə elm öyrədirlər. Onlar avropalılara ürəklərində elmlər sahəsində bizim 

ardıcıl tərəqqi etməyimizi etiraf edərək, bizim üstünlüklərimizi qəbul edirlər. Lakin 

həmişə öz elmlərini bizdən gizlədirlər (195, c.III, s.942). 

Tavernyenin fikirləri Şardenin qeydləri ilə üst-üstə düşür. Tavernyeyə görə də 

mükəmməl əqlə malik olan azərbaycanlılar biz fransızlar kimi təhsil alsaydılar, 

bütün elmlərin təhsilinə birdən başlamasaydılar və münasib müəllimləri olsaydı, 

həqiqi alim olardılar (187, s.591). 
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Fransız səyyahı mədrəsələrdə mükəmməl dərs kecildiyini, burada təhsil alan 

tələbələrin Fransada təhsil alan tələbələrdən daha bilikli olduqlarını etiraf edir. 

Şardenə görə mədrəsədə təhsil alan tələbələrin bizdən artıq çox şeyləri vardır və 

bizdən daha çox bilirlər. Bir necə elm sahəsində bizdən artıq biliyə malikdirlər, bu 

barədə onlarla söhbət edərkən bu həqiqəti bildim (195, c.III, s.972). Maraqlıdır ki, 

səyyah və tacir Şardenin iranlıların bildiklərini ondan gizlətmələri onun xoşuna 

gəlməmişdir. Şarden sonra sözünə yekun vuraraq yazır ki, mütaliə etmədən onların 

dil və xətlərini bilmədən onların elmləri barədə danışmaq nöqsanlı ola bilər (195, 

c.III, s.940-942). 

Alman səyyahı Kempfer Şah Süleyman dövründə Səfəvi dövləti, ölkənin 

ictimai-iqtisadi, siyasi vəziyyəti və mədəni həyatı barədə məlumat verərkən, yeri 

gəldikdə Almaniya və Avropadakı vəziyyətlə müqayisə etmiş və bəzi məsələlərdə 

öz ölkəsində də belə bir vəziyyətin olmasını arzu etmişdir. Məsələn, o, Azərbaycan 

və İrandakı mədrəsə ilə Avropadakı universiteti, tədris və elmin səviyyəsi, 

müdərrislərə ildə vaxtında 100 tümən məvacib verilməsindən bəhs edərək yazır: 

“Kaş Almaniyada da professorlara, bu elm çırağını işıqlandıranlara da belə bir 

ənam qismət olaydı” (179, s. 276). 

Şahmat haqqında. Səfəvilər dövründə sayı çox olmayan, yüksək rütbəli 

şəxsiyyətlər və seçilən biq qrup təbəqə öz istirahət vaxtlarını şahmat oyunu ilə 

keçirirdilər. Bu ölkədə şahmat zahirən digər qumar oyunları kimi haram hesab 

edilirdi. Lakin şahmat оуunu cəmiyyətdə qəbahət hesab olunmurdu. 

Şardenə görə şahmat oyunu, onun istilahı və xanələrinin kəşfi barədə 

tədqiqatçılar müxtəlif fıkirlər söyləmişlər. İranlılar iddia edirlər ki, qədim alimlər 

və mütəfəkkirlər onu ixtira ediblər və şahmat xanaları adlarının kökləri də fars 

dilindədir... Onların bəziləri bu oyuna “şətrəncən sədrənc” deyirlər (195, c.II, 

s.791). Ona görə sədrənc adlanıbdır ki, hövsələ tələb edir. Şahmat oyunu həmişə 

şahı kədərləndirir, təəssüfləndirir. Çünki bu oyun о vaxt sona çatır ki, iki hərfdən 

biri, müqabil şah tərəfini mat etmiş olsun... «Eşik» və «Mat» sözləri şenr və şahmat 

sirlərindən götürülmüşdür ki, bu oyunun ən əsas və ən mühüm istilahıdır, şahın 

xilas ola bilməyəcəyi mənasındadır. İranlılar şahmat oyununu yüksək 
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qiymətləndirirlər və bu fikirdədirlər ki, şahmat oyununda çox məharətli olan şəxs 

bütün dünyaya hökmranlıq edə bilər. Sonra deyirlər ki, iki mahir oyunçu minimum 

üç gün bir-birilə oynayıb, rəqabət aparmalıdırlar ki, biri digərinə qalib gəlmiş olsun 

(195, c.III, s.790-791). 

Xəstəxana-Dar-əş-şəfa. Şarden   İsfahandan   danışarkən   orada   olan   

xəstəxana haqqında ətraflı məlumat vermişdir. İsfahanda, Şah bazarı yaxınlığında 

Dar-əş-şəfa adlanan xəstəxana yerləşir.   Bu   xəstəxananm   

bizim Avropada   olan xəstəxanalara heç bir oxşarlığı yoxdur. Bina quruluşı 

baxımından bağın ortasında tikdirilmiş bir monastıra oxşayırdı. Bu xəstəxana 

iki mərtəbəli binadan ibarətdir. Orada 48 kiçik, lakin gözəl otaq vardır. Orada heç 

vaxt xəstə görmədim,  yalnız boynu, qolu,  ayağı zəncirlənmiş 7-8 nəfər ruhi xəstə 

gördüm. Onları hazırkı yerdə saxlamışdılar. Xəstəxananın büdcəsi 2000 eku-dur 

(15 eku bir tümənə bərabərdir –N.S.). Bu pul xəstələrin qidalanması üçündür. 

Xəstəxana işçilərinin büdcəsi 800 ekü (təqribən 53 tümən –N.S.), həmin büdcə 

xəstəxanaya I Şah Abbas tərəfindən tikdirilmiş karvansaranın  gəlirindən  ödənilir.   

Xəstəxana  işçilərinə  maaş vaxtında ödənilirdi (195, c.III, s.1258).  

I Şah Abbas karvansara ilə xəstəxananı eyni vaxtda tikdirdi ki, karvansaradan 

əldə olan gəlir xəstəxananın ehtiyaclarına sərf edilsin. Şarden xəstəxanada calışan 

işcilər haqqında məlumat verərək bildirir ki,  xəstəxanada bir həkim, bir dava 

düzəldən, bir dini alim, bir aşpaz, bir qapıçı, bir süpürgəçi vardır. Maraqlıdır ki, 

bunların arasında cərrah yoxdur. Çünki, Şərqdə cərrahlıq ixtisas deyil, elm kimi 

tanınıbdır. Usta dəlləklər qan almaq, həcəmət qoymaqla məşğuldurlar. Şəmşir və 

xəncər zərbəsi nəticəsində 4 aralanmış xəstələri təmiz saxlayıb, yaraları üzərində 

məlhəm qoyularaq tez sağalar (195, c.III, s.1258). 

Əslində Azərbaycan və İran həkimləri hələ XIII əsrdə cərrahlıq əməliyyatı 

aparırdılar. XIV əsrin əvvəlində Rəbi-Rəşidi Tibb Universitetinin min nəfər 

tələbəsi var idi. Orada ümumi təbabət ixtisası ilə yanaşı cərrahlıq fakultəsi də var 

idi. 

Fransız səyyahı xəstəxanada Avropa xəstəxanalatrına nisbətən xəstənin az 

olmasının səbəbini saf və təmiz havanın olması ilə əsaslandıraraq qeyd edir ki, 
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Avropa ölkələrində havanın pis olması nəticəsində əhali gec müalicə olunan 

xəstəliklərə tez tutulurlar. Şərq torpaqları əhalisi isə saf və təmiz havadan 

faydalandıqları üçün çox az xəstələnirlər.  

Təbabət. Fransız səyyahı, tacir və diplomat, alim Şarden öz 

səyahətnaməsində, gündəlik xatirələrində müşahidələrini və eşitdiklərini qələmə 

almışdır. Təbabət barədə ümumiyyətlə, İran təbabət elmindən, xəstələrin 

müalicəsindən geniş məlumat vermişdir.   

О yazır: “İranda pezesgləri həkim adlandırırlar. Вəlkə də bu ad iber dilində 

«Hanayam», həyat yaşayışın qoruyucusu sözündən götürülübdür.  Həkimlər ən 

qədim dövrlərdən həmişə cəmiyyətdə hörmət sahibi olublar. Hər bir təbabət 

qiymətli iş hesab olunubdur. Demək lazımdır ki, təbabət elmi Şərqdən çıxmışdır. 

Ən qədim və adlı-sanlı həkimlər bu bölgədən çıxmışlar. Çünki, digər dəlillərlə 

yanaşı qədim tibbi dərmanların əksəriyyətinin adı və istilahı ərəbcədir. Amma hal-

hazırda bütün şərq ölkələrində elə bir ölkə yoxdur ki, təbabət elmi sahəsində İran 

kimi inkişaf edib və çoxlu həkimləri olmuş olsun. İran əhalisi qonuşmada deyirlər: 

həkimlər, münəccimləri udarlar. Bu о mənadadır ki, həm həkimlər, həm də 

münəccimlər maddi və mənəvi cəhətdən yüksək imtiyazlara 

malikdirlər. Şah həmişə öz sarayında neçə adlı-sanlı həkim saxlayır. Hər 

il 2500000 livrdən 66  artıq onlara maaş verir. Bu məbləğ həkimlərə verilən 

hədiyyələrdən, onlara verilən həkim haqqından əlavədir (195 c.III, s.1121).       

Mirzə Səmiaya görə isə şah Sultan Hüseynin hakimiyyəti dövründə həkimbaşı 

Mirzə Rəhimdən başqa 68 nəfər həkim dövlət qulluqçusu olmuş, onlara 1796 

tümən 6366 dinar həmsale və barat tənxanı ayırıb müəyən edilmişdir (211, s.20). 

Şardendən fərqli olaraq Mirzə Səmia hakimlərin dövlət tərəfindən məvacibi və 

təminatı haqqında da müfəssəl məlumat verir. 

Həkim və münəccimləri ictimai mövqelərinə görə bir sırada hesaba alırlar. 

Onların ixtisaslarını bir-birindən elə asılı hesab edirlər ki, onların nəzərində 

həkimlık və münəccimlik bir-birini tamamlayır. İxtisas sahibləridirlər. Çünki 

iranlılar ulduzlara daha çox inanırlar. Buna görə də onlar qurduqları iş üçün saatın 
                                                             
66 Bir tümən 45 livr idi. 



211 
 
uğurlu olduğunu bilmsələr heç vaxt о işə əl atmazlar. Məsələn, əgər xəstələnmiş 

olsalar, münəccim deməsə ki, hansı saat dava dərman, yemək və ya qan almaq 

üçün uğurludur, hətta həkim оnlarа məsləbət bildiyi dərmandan da istifadə 

etməzlər. Bir çox vaxt xəstənin vaxtında dərman qəbul edib-etməməsi barədə 

həkim ilə münəccim arasında ixtilaf düşür. Xəstə şübhəli və sərgərdan qalır. Lakin 

əgər böyük bir şəxsiyyət ölmüş olsa, başqa cürdür. Çünki münəccim iddia edir ki, 

həkim xəstəliyi ayırd edə bilmədiyi və xəstəyə verilmiş dərmanlar xəstəyə uyğun 

olmadığı üçün adlı-sanlı şəxs ölübdür. Həkim də ona cavab verir ki, münəccim 

saatın uğursuz olduğu üçün xəstəyə dərman qəbul etməməyi tövsiyyə etdiyi üçün 

ölübdür. Sonra münəccimlər lağlağı və yumor ilə deyir. «Bu cür irəli gələn 

xoşagəlməz hadisələrdə bizim vəziyyətimiz həkimlərdən daha çox   narahat və 

mürəkkəb olur. Çünki biz saatın uğurlu-uğursuz olmasını təyin etməkdə səhvə yol 

vermiş olsaq, göy bizim günahımızı aşkara sıxarar, lakin həkim xəstəliyin səbəbi, 

nə kimi dərman verilməsini aydınlaşdıra bilməsə, bu barədə səhvə yol vermiş olsa, 

torpaq onların səhvlərinin üstünü örtər. Yəni ölünü torpağa tapşırdıqdan sonra 

onun ölümü  yaddan çıxar (195, c.III, s.1122) . 

Şarden daha sonra yazir ki, İranlılar da (o cümlədən azərbaycanlılar —

N.S.) digər millətlər kimi həkimlər haqqında qısa dastanlar düzəltmişlər. Mən 

onlardan birini yazıram: “İranın əksər qəbristanlıqları şəhər, qəsəbə və kəndlərin 

kənarındadır. Lakin bəzi şəhərlərdə, xüsusilə İsfahanda şəhər daxilində bəzi 

ərazilər qəbristanlıqlar üçün ayrılmışdır. Həkimlərdən biri qəbristanlıq olan 

məhəllədə sakin idi. Həkim həmin məhəllədən keçərkən üz-başını əl-üz dəsmalı 

ilə örtərdi. Bir gün bir nəfər həkimdən əl-üzünü örtməyinin səbəbini soruşur. 

Həkim cavab verir: «Mən yaxşı bilirəm ki, bu torpaq əsirlərinin çoxu mənim 

yazdığım dərmanlardan istifadə etdikləri üçün ölmüşlər. İndi qorxuram ki, mən 

üzümü örtməsəm, onlardan biri məni tanıyıb, məni öz aralarına çəkərlər». 

Baxmayaraq ki, tibb elmi xüsusilə gigiyena İranda xeyli etibarlıdır və həkimlər 

çox hörmət sahibləridirlər, tibb elmini öyrənmək asan deyildir. Çünki, həkimlər və 

hüquq elmi alimləri nə təkcə ümumi təhsil almamışlar bəlkə, öz məlumatlarını 

asanlıqla digərlərinə öyrətmirlər. Şərqin bir çox ölkələrində qayda belədir. Alimlər 
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bütün elmlərin hüquq və tibb elmindən asılı olduğunu bildirirlər. Din başçıları da 

bu əqidədəirlər ki, elmlərin yekunu iki qisim elm əl-əbdan və elm əl-ədyandan 

kənarda deyildir67. Yəni bədən və din elmindən başqa deyildir (195, c.III, s.1122). 

Şarden həkimləri öz ölkəsinin həkimləri ilə müqayisə edərək bildirir ki, 

İran həkimləri xəstələri yoxlarkən onların ilk növbədə nəbzi və sidiyini yoxlamaqla 

xəstəliyi təyin edirlər. Lakin qadın xəstələri müayinə etməyə icazə verilmir. Çünki 

İran kişiləri hec vaxt razı olmurlar ki, qadınları naməhrəmlər arasında olmuş olsun. 

Nadir hallarda həkim qadının nəbzini yoxlamaq istəsə, xəstə, pərdə arxasında 

oturur, əlinə nazik parça bürüyür, sonra nəbzini yoxlamaq üçün həkimə icazə verir. 

İran həkimləri xəstəni müalicə etmək üçün lazım gəlsə bizim həkimlər 

kimi məşvərət üçün toplaşırlar, iclas təşkil edirlər. Lakin bizim həkimlərin əksinə 

olaraq, nadir hallarda həcəmət salmağa  icazə  verirlər.   Geniş  yayılmış   qızdırma  

xəstəliyinə tutulanlara bəzi tibbi bitkilərin toxumunu qaynatdırıb xəstəyə verməklə 

müalicə edirlər. Qızdırma xəstəliyinə tutulmuş xəstə müalicə olunduqdan sonra 

qüvvətli, qaynadılmış bəzi dərmanlarla xəstəni qüvvətləndirirlər. 

Həkimlər xəstənin müalicə olduqdan sonra şəfa tapıb, sağalacağı barədə 

ona ürək-dirək verirlər. Hətta sağalacağına ümid olmayan və ölümünə az qalan 

xəstələri də arxayın edirlər ki, üzü yaxşılığa doğru gedir. Belə xəstələrə 

deyirlər: «Нес bir təhlükə sizin sağlamlığınızı hədələmir, 2-3 gündən sonra tam 

şəfa tapacaqsınız. Sizə verdiyim dərman, dava о qədər güclü və təsirlidir ki, sabah, 

birisi gün xəstəlik yatağını tərk edəcəksiniz və öz adi, gündəlik 

işlərinizlə məşğul olacaqsınız» (195, c.III, s. 1122). 

Şarden daha sonra yazır: «Mən özüm Kirmanda olarkən çətin və ağır isitmə, 

qızdırma xəstəliyinə tutuldum. 6 gün dözdükdən sonra özümü bir həkimə 

çatdırdım. Halım о qədər pisləşmişdi ki, sağ qalmağıma ümidim уох idi. Həkim 

müayinə və müalicə üçün əlimi tutub, nəbzimi yoxlayıb, dedi: Hec narahat və 

nigaran olma, xəstəliyin ağır deyildir. Dərman yedikdən iki saat sonra qızdırman 

düşəcəkdir! Bir fransız cərrah həkimi mənimlə idi. Həkimin ümidverici sözlərini 

eşidcək mənə dedi: Bu kişi divanədir. Lakın həkimin sözü düz çıxdı. Qısa bir 
                                                             
67 Məhəmməd peyğəmbər də buyurur: elmlərin elmi elm əl-əbdan və elm əl-ədyandan ibarətdir. 
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müddətdən sonra qızdırmam çəkildi, yenidən sağlamlığımı geri qaytardı” (195, 

c.III, s.1121-1122). 

İranda heç bir növ cərrahlıq yoxdur. Iran həkimlərinin cərrahlıqdan 

başları çıxmır.  Cərrahlıq dəlləklər tərəfindən həcəmət qoymaqla məhdudlaşır. İran 

həkimlərinin cərrahi əməliyyatdan xəbərdar olmadığını Şarden İranda nadir 

hallarda müharibələrin baş verməsi ilə əlaqələndirir və yazır ki, döyüşlərdə onlar 

soyuq silahlardan istifadə edirdilər. Əslində, XV əsrin sonlarından Azərbaycan 

döyüşlərdə qumbara, tüfəng, az sonra toplardan istifadə etmişlər. 

Türk dili. Pietro Della Valle hələ Bağdaddan İraqla İran sərhəddində - 

Kürdüstanda yerləşən Qəşre-Şirindən kecərkən orada həmin məntəqənin hakimi 

Kazım sultanın atlı dəstəsinə rast  gəldiyini bildirir. Səyyah onların türkcə 

(Azərbaycan türkcəsi – N.S.) danışdıqlarından bəhs edərək yazır: "Onlar bir 

müddət mənimlə yol yoldaşı oldular. Hamısı bir-birilə türk dilində danışırdı. Çünki 

bu dil İranda fars dili qədər işlədilir və İran sarayı və hərbçilərinin dilidir. Yazıda 

yalnız fars dilindən istifadə edilməsinə baxmayaraq kişi və qadınların əksər hissəsi 

hər iki dili yaxşı bilir və həmin dildə (türk dilində -N.S.) danışırlar. Bu adət-

ənənələrin qorunub saxlanılmasının əsas səbəbi odur ki, hərbi qüvvə və ölkənin 

əsas əyan və zadəganları qızılbaşlardan ibarətdir və onların sayı çoxdur. Onlar 

türklərin ərazisindən (Osmanlı Türkiyəsi ərazisi nəzərdə tutulur) kənarda dünyaya 

gəlmələrinə baxmayaraq əsil türk soyundandırlar və öz aralarında türk dilində 

danışırlar. Digər tərəfdən deyirlər ki, fars dili şirin və incə dildir. Yalnız qadınların 

söhbətində, şer yazmaq və oxumaq üçün yaxşıdır. Halbuki türk dili kobud və 

hərbçilərə aiddir. Şah da bu dildə yaxşı danışdığı üçün fəxr edir (173, c.9). 

Məlum olduğu kimi Səfəvilər dövründə türk dili saray dili idi. Bu məsələyə 

toxunan Pıetro Della Valle yazır: "İranda fars dilinə nisbətən türk dilində daha çox 

danışırlar. Həqiqətən türk dili saray və İranın yüksək rütbəli məmurlarının dilidir. 

...Türk dilində danışmaq о demək deyildir ki, iranlılar fars dilinə nisbətən ona 

yüksək qiymət-qaildirlər. Bəlkə daha çox ona görədir ki, qızılbaşlar və şahın 

qulamlarından ibarət olan ordunun birinci dəstəsi (yəni qızılbaşlar) türkdür. İkinci 

dəstəsi müxtəlif millət və tayfalardan ibarətdir ki, öz aralarında, kökü türkcə olan 
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dillərdə danışırlar və farsca heç bir şey bilmirlər. Nəticədə onların komandirləri öz 

fıkrini başa salmaq üçün türk dilində göstəriş və sərəncam verməlidir, hətta Şahın 

özü üçün də bu dildə danışmaq sərfəli idi. Vaxtının çoxunu hərbçilər arasında 

keçirən şah öz əmr və göstərişlərini türk dilində verirdi. Nəticədə türk dili tədricən 

saray və zədəganları təşkil edən mülki və hərbi şəxsiyyətlərin dilinə çevrilmişdi" 

(173, s.87-88). 

Pietro Della Valle yazır ki, mən adətən öz arvadım Məani ilə türkcə 

danışıram. Buna görə də nə o məndən italyan dilini öyrənir, nə də mən ondan ərəb 

dilini öyrənirəm (173, s.99). 

Pietro Della Valle özü də türk dilində şer yazırdı. Səyyah “türkmən” sözünün 

mənasını “öz dilini əvəz edən” kimi 68 izah edir və yazır ki, bunlar qabaqlarda 

bütpərəst olmuş, sonra islam dinini qəbul etmişlər. Bu gün türkmən adı о adamlara 

deyilir ki, bu ərazidə qalmışlar. Bu ad həm də kollektiv surətdə ətrafa mühacirət 

edib, daimi hərəkətdə olanlara da deyilir. Türkmənlərin bir hissəsi də Asiyanın 

qərb tərəfinə və Avropaya getdilər, çox güman ki, tələffüzdə asan səslənmək üçün 

tədriclə onların adından "mən" sozü götürülüb. İndi yalnız "türk" 69  deyilir. 

Qabaqda deyildiyi kimi türkmənlərin bir hissəsi Astrabad ilə Özbəkistan arasında 

qalmışdır. Lakin son zamanlar özbəklərin tərəfini   saxlayıb,   şiə   olmadıqları   və   

türkə   oxşadıqlarına baxmayaraq, şaha sədaqətli qalmayıb, mövcud olmaqları, 

ölkənin zərərinə tamam olduğu üçün şah onları darmadağın etdirdi. Lakin bütün 

bunlara baxmayaraq demək gərəkdir ki, onun ölkəsinin digər yerlərində, о 

cümlədən Midiya, Albaniya və s. yerlərdə hələ də xeyli turkmən sakindir. Onların 

bir qismi kənd və şəhərlərdə yaşayır, digər qismi isə köçəridir. Öz aralarında soltan 

və xanları vardır ki, tamamilə şaha tabedirlər və ona sədaqətlidirlər (173, s.160-

161).  

Məlum olduğu kimi Şah Abbas Şirvan əhalisindən bir qismini 

Mazandaranın Fərəhabad şəhərınə köçürtmüşdü. Pietro Della Valle onları 

                                                             
68  Əslində bir rəvayətə göprə «türkmən-tərki iman” istilahının eynidir. Yəni “imanını tərk etmiş”. Türklər 
bütpərəslikdən sonra islamiyyəti qəbul etdiyi üçün guya “tərki-iman” türkmən adlanmışlar. 
69 Bir rəvayətə görə türkmən türk-mən, yəni mən türkəm sözündən əmələ gəlmişdir. 
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"Şirvan əyalətinin azərbaycanlı müsəlmanları" və ya "Şirvanın azərbaycanlı 

əhalisi" adlandırmışdı (173, s.171). 

Alman Səyyahı Enqelbert Kempfer də türk dilinin Səfəvilər 

imperiyasında xüsusi yer tutmasını, əhalinin bu dildə danışmağa üstünlük 

vürməsi haqqında maraqlı məlumat verir. Səyyah sarayda işlənən Azərbaycan 

türkcəsindən bəhs edərək yazırdı: “İran sarayında cox işlənən dil, Səfəvi 

sülaləsinin ana dili olan türk dilidir və ölkənin adi camaatının dili ilə hec bir 

fərq yoxdur. Türk dili sarayda zadəganların və hörmətli şəxsiyyətlərin evlərində 

işlənir və nəhayət elə bir vəziyyət əmələ gəlmişdir ki, şahın hörmətini qazanmaq 

istəyən bütün adamlar bu dildə danışırlar. Bu gün iş o yerə çatıbdır ki, başı 

bədənə qədər sirayət etmiş qiymətli olan şəxslər üçün türk dilini bilməmək 

üzüqaralıq, bədnamlıq hesab olunur. Türk dili bütün şərq dillərindən daha 

asandır. Çünki, sözlərin təsrif, həmçinin onun qrammatik quruluşu asandır və 

incəsənət, elmlər sahəsində xüsusi istilahlara malik deyildir. Digər tərəfdən 

onun danışıqda olan vüqarı, qulağa dəyən səsində olan əzəmət, sarayda və 

səltənət qəsrində müstəsna danışıq dilinə çevrilməsinə səbəb olmuşdur” (179, 

s167). 

Digər tərəfdən fars dilinin o qədər də yaxşı səslənməsi yoxdur. Lakin 

əvəzində daha çətin dildir. Bu dil, ərəb sözlərindən borc almaqla ehtimalı 

nöqsanlarını aradan apara bilər. Buna görə də fars dili şer, şairlik, incə məsələlər 

barədə mübahisədə, həmçinin elmi və fəlsəfi mövzuları dəqiq bəyan etmək üçün 

fövqəladə ləyaqəti vardır (179, s.168). 

E.Kempfer xətt növlərindən, əski ərəb əlifbasından söhbət açaraq yazır 

ki, iranlıların işlətdiyi xətt ərəb xəttidir ki, islam dini meydana gələndən sonra 

iranlılar və türklər tərəfindən qəbul olunmuşdur. Kempfer süls, nəstəliq, kufi 

xətləri onların müqayisəli şəkildə təhlili barədə geniş məlumat verir. (179, 

s.168). 

Kempfer nəsx xəttini birinci qrupa aid olan xətt növləri tərkibinə daxil 

edir və ərəblərə məxsus oldugunu bildirir. O yazır: “Bu xəttdə hərflər aydın və 

aşkar görünür. Quranı bu xəttlə yazmaq lazımdır. Nəsx elə bir xəttdir ki, onun 
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hərfləri bizim çapxanalarda mövcuddur. 70  Digər xəttlərə nisbətən bu xəttdə 

yazıb, oxumaq daha asandır... Nəstəliq xəttilə daha rəvan və sürətlə yazmaq 

olur”(179, s.168). 

Kempfer yazır ki, kufi xəttini guya Həzrəti Əli ixtira etmişdir və bugünki 

iranlılar onu İslam dövrünün xətlərindən hesab edirlər. Mən bürclərin və qədim 

məqbərələrin üzərində həmin xəttin nümunələrini görmüşəm (179, s.168-169). 

Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, Pietro I Şah Abbas və digər 

şəxslərlə türk dilində danışırdı. Hətta I Şah Abbas, Pietronun Azərbaycan dilində 

dediklərini I Şah Abbas yanındakı bəzi farsdillilərə fras dilinə tərcümə edirdi. 

Maraqlıdır, о yazır: «Şah, mənim İsfahana gəlməyimin, səbəbini və bizim 

din xadimləri, papa, kardinal (roma katolik kilsəsində baş ruhani rütbəsi), onların 

seçilmə qaydaları, ümumiyyətlə ruhanilərin vəziyyəti barədə məndən soruşdu, 

onun bütün suallarına türk (azərbaycan -N.S) dilində cavab verdim. Mənim 

cavablarım sona çatdıqdan sonra həmişəki adət üzrə mənim dediklərimi orada 

olanlara fars dilinə tərcümə edib, soruşdu: "Eşitdiniz nə dedi, belə dedi, elə dedi, 

həqiqətən şah, mən ilə digərləri arasında tərcüməçilik işini öz öhdəsinə 

götürmüşdü. Gah mən və gah da Dəli Məhəmməd xan ilə söhbət edirdi. 

Bir dəfə bir məsələni türk dilində ona şərh edərkən Konstantinopol türkcəsində 

(iranlılar Osmanlı türkcəsi deyirlər - Pietro) bir neçə söz işlətdim. Bu dil iranlıların 

(əslində azərbaycanlıların-N.S.) dilindən tamamilə fərqlidir. Şah, mənim sözümü 

başa düşməyib tərcüməçim olub-olmadığını soruşduqda, divanxanadan bir az 

uzaqda olan Yaqub adlı tərcüməçimi çağırdım (173, s.238). Şah tərcüməçidən 

Pietronun ruhani və evli olduğu barədə sual verdıkdə tərcüməçi Pietronun keşiş 

olmadığını və katolik keşişlərin ümumiyyətlə ailə qurmadıqlarını bildirdi. 

Tərcüməçi dedi ki, Pietronun arvadı var. Mən özüm də tərcüməçinin sözünü təsdiq 

etdim. Sonra Şah piyada və ya atlı əsgər olduğumu məndən soruşdu. Sonra 

tərcüməçidən soruşdu ki, Pietro harada evlənibdir, dedim: Bağdadda, mənim 

                                                             
70 Deməli, İranda XVII əsrdə çapxana mövcud olmadığı halda, Almaniyadakı çapxanalarda Nəsx xətti hərfləri 
mövcud idi. 
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qadınımın haralı olduğunu soruşduqda dedim: xristian və mardin əhlidir, assuridir 

və ərəbcə danışır (173, s.238-240). 

Şarden qeyd edir ki, İranlılar adətən üç dildən biri, yəni fars, türk (azərbaycan 

dili-N.S.) ərəb dilində danışırlar. Fars dili iranlıların təbii, etnik dilidir. Böyük 

şəxsiyyətlər, cahtələblər, onlarla gəl-get edənlər bu üç dildən bərabər surətdə 

istifadə edirlər. Bir çox qadınlar da bu üç dil ilə danışırlar. Əgər bu üç dildən 

ikisini, yəni fars və türkcə bilməsələr, danışmaqda çətinlik çəkirlər. Mən bu iki dili, 

fars və türkcəni yaxşı bilirdim, ərəb dilində yazmağı da öyrənmişdim. Lakin elə bir 

gün yox idi ki, bu dili dərindən bilmədiyim üçün ürəyimdə sıxıntı çəkməyim (195, 

c.III, s.946). 

Əslində İranda sakin müxtəlif etniklər deyəndə azərbaycanlı, fars, kürd, talış, 

mazandaranlı, lor, ərəb və sair nəzərdə tutulur. Fars dili əhalinin şer və 

ədəbiyyatında işlənilirdi. Saray adamları, ordu, böyük adlı-sanlı şəxsiyyətlər, 

şöhrətpərəst ailələrin qadınlarının hamısı evlərində türk dilində söhbət edirlər. 

Çünki, şah və şah ailəsinə mənsub olan ailələr bütün əhalisinin dili türk dili olan 

Azərbaycandan çıxmışlar. Lakin ərəb dili, dini dil olduğu üçün hamı o dilə 

hörmətlə yanaşır. Bu üc dil haqqında iranlıların zərbi-məsələləri vardır. Deyirlər: 

Fars dili danışıqda bəlagət (bədii), ərəb dili axıcı, türk dili yumşaq, mülayim və 

incədir. Ərəb dili axıcıdır, türk dili sərtdir. Qalan sözləri avamyanadır (195, c.III, 

s.946-947). 

Şardenin fars dili şirin və incədir və şeir demək üçün yaxşıdır, türk dili sərt və 

hərbçilərə aiddir fikri ilə əlaqədar qeyd etməliyik ki, azərbaycan dili artıq bir 

əsrdən çox idi ki, Səfəvi dövlətində poeziya dilinə çevrilmişdi. 

Şarden yazır: “Bu üc dili Avropa dilləri ilə müqayisə etdikdə demək olar ki, 

fars dili latın, türk, islam, ərəb dili yunan dili ilə əlaqəlidir. Lakin ərəb dilinin fars 

dilində xeyli qarışığı vardır. Şarden ərəb dilinin fars dilində çox qarışığı olmasının 

səbəbini belə şərh edir: “Mənim fikrimcə, ərəb dilinin fars dilinə çox nüfuz 

etməsinin əsas səbəbi budur ki, iranlıların əsas vəzifələrindən biri ərəb dilində olan 

dini kitabları oxumaqdır. Onları fars dilinə tərcümə etmək qadağandır. Nicat 
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tapmaq üçün ərəb dili ilə tanış olub, həmin kitabları oxumağı bacarmalıdırlar” 

(195, c.III, s.947). 

İranda danışılan bu üç dildə lüğətlər bir-birinə oxşamırlar. Avropa dillərində 

oxşarlıq olduğu kimi bu üç dildə oxşarlıq çox deyildir. Başqa sözlə, həm 

qrammatik qaydaları, tərkib və cümlə düzəltmək və başqa sahələrdə bir-birinə 

əksliklər vardır. Lakin bir çox yerlərdə bu üç dil digər dillərdən kəlmələr əxz 

etmişlər. Məsələn, fars və türk dilləri dini və hüquqi kəlmə və istilahları ərəb 

dilindən əxz etmişdir. Fars dili incə sözləri və şer istilahlarını türk dilinə verir, 

əvəzində döyüş, mübarizə, ordu istilahlarını türk dilindən əmanət almışdır (195, 

c.III, s.947). 

Şardenə görə, Iranlılar   hər   üç   dilin   qədimliyini   yerdə   insanların 

məskunlaşdığı vaxt meydana  gəldiyini  bildirirlər.  Bu barədə əfsanələri vardır. 

Deyirlər: «Adəm ilə Həvvanı behiştdə qadağa qoyulmuş meyvəni yeməyə təhrik 

edən ilan bəlağətli və aldadıcı dil olan ərəb dilində danışdı. Adəm, şirin, 

ürəyəyatan, yaxşı avazı olan fars dilində Həvvaya söz dedi, onu özünə cəlb etdi. 

Adəm ilə Həvvanın behişti tərk etmələri barədə fərman əvvəl fars dilində verildiyi 

üçün onların hər ikisi fərmana tabe olmadı. Fərmanın ərəb dilinə tərcüməsi də 

fayda vermədi. Cəbrayıl həmin fərmanı kobud, qəzəbli olan türk dilində onlara 

oxudu, onların hər ikisi dəhşətə gəlib, behiştdən bayıra çıxdılar (195, c. III, s.947).    

Şarden daha sonra qeyd edir ki, özümün ilk kitabımda, bildirdiyim kimi, İranın 

qərb, cənub-qərb nahiyyələrində və mərkəzi hiıssəsində yaşayan əhalinin 

əksəriyyəti türk dilində danışırlar. İmperiyanın digər nahiyələrində sakin olmuş 

əhali fars (parsi) dilində danışırlar. Bu mövzu da deyilməlidir ki, İran saray 

adamlarmm dili türkcədir... Bunun səbəbi odur ki, İranm əsilzadələri, kübar 

ailələri, zadəganları əksərən döyüşçülər, türküstan ordu başçılarının 

soylarındandırlar... İranda işlənən türk dili fars dilinin təsiri altında о qədər 

yumşaq, mülayim və xoş nəğməli olubdur ki, Konstantinopol türkləri çox 

zəhmətlə həmin türk dilini başa düşürlər. Türkdilli iranlılar da Osmanlı türklərinin 

dilini asanlıqla dərk etmirlər (195, c.III, s.948). 
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Fars, türk, ərəb dillərinin Avropa dilləri ilə bağlılıqları olmadığına 

baxmayaraq, lakin elədirlər ki, bir nəfər ingilis üçün italiyan dilini, öyrənmək, fars, 

ərəb, türk dillərini öyrənib danışmaqdan çətindir. Lakin bu dilləri öyrənmək 

əcnəbilər üçün çox çətindir, heç vaxt onları tam öyrənməyə müvəffəq ola 

bilmirlər. Çünki onların əlifbası bir-birinə oxşar əlamətlərdən təşkil tapıbdır. 

Nöqtə vasitəsi ilə biri-digərindən ayrılır. Digər tərəfdən nöqtə qoymaqda da əsas 

qaydalara riayət olunmur. Nəticədə kəlmələrin düzgün oxunmasını mümkünsüz 

edir. Bu dillər barədə diqqəti cəlb edən məsələlərin biri budur ki, əsrlərlə quruluşu 

tərkibində və istilahlarında dəyişiklik olmamışdır. Min ildən artıq Quranın nazil 

olmasından keçməsinə baxmayaraq ərəb dilində kamil axıcılıq, bədiilik, sözü 

qısaltma kimi kamil nümunələr qalmışdır. 300-400 il bundan qabaq yazmış iranlı 

şairlərin şerləri və ya əsrlər qabaq özlərindən əsərlər qoyub getmiş yazıçılar, 

iranlıların nəzərində onlar yenə də təzə və ürəkaçandır (195, c.III, s.948). 

Şarden ərəb dilinin əhəmiyyətindən, həmin dildə 12 milyon üç yüz beş 

min 42 kəlmə olduğunu yazır: “Bu dil lügət sarıdan o qədər zəngindir ki, dəvənin 

min adı vardır” İran tarixçisi Firuzabadi yazır ki, ərəb dilində şəmsir üçün min ad 

düzəldilibdir. Həmin dildə yırtıcı şir üçün 500 ad, icməli süd üçün 200, bal üçün 80 

ad vardır... deyirlər behiştdəkilərin hamısı ərəb dilində danışırlar..., iki - ərəb və 

iberi dili bir kökdəndirlər...islam yazıçıları deyirlər ki, Adəm Allahdan öyrənmiş 

və əhaliyə öyrətmişdir. Lakin müsəlmanlar belə bir fikirdədirlər ki, onların xətti 

bəşərin fikrinin məhsuludur və allahın təlimi ilə əlaqəsi yoxdur. Çünki, əsrlər 

keçdikcə ərəb dili həm şəkli, qaydası, həm də hərflərin tərtibi baxımından xeyli 

dəyişikliyə uğramış, ta bugünki kamilliyə çatmışdır” (195, c.III, s.950). 

Beləliklə, səyyahların qeydlərindən məlum olur ki, XVII yüzillikdə 

Azərbaycan Səfəvi dövlətində məktəb, elm və təhsilin inkişafına diqqət yetirilmiş, 

məktəblər əsasən şəhərlərdə daha çox yaradılmış, təhsil məscidlərin nəzdində 

fəaliyyət göstərsə də xüsusi şəxslər tərəfindən açılan özəl təhsil müəssisələri də az 

olmamışdır. Məktəblərin bir hissəsi şah tərəfindən maliyyələşsə də, əksər 

məktəblər vəqf əmlakından gələn gəlirlər hesabına təmin edilmişdir. 
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4.2. Adət-ənənələr, milli idman oyunları və musiqi 

Avropa səyyahları Səfəvi dövlətində olarkən azərbaycanlıların adət-

ənənələrinə, milli idman oyunlarına, bayramların qeyd edilməsinə, toy 

mərasimlərinə, musiqi və rəqslərə xüsusi diqqət yetirmiş və maraqlı məlumatlar 

vermişlər. 

Maraqlıdır ki, Pietro azərbaycanlıların (səyyah əsərində 

azərbaycanlıları da iranlı kimi qeyd etmişdir) qonaqpərvərliyindən, əliaçıqlığından 

danışaraq yazır: "Onlar əcnəbilərə hədliyyələr verməklə özlərindən xeylı səxavət 

nışan verir. Lakin qayda üzrə hədiyyəni alan şəxs, aldığı hədiyyənın müqabilində 

qiymətli və ya ondan daha qiymətlı hədiyyə verməlidir. Çünki hədiyyə alan şəxs 

bu işi görməsə hədıyyə verən gileylənəcəkdir”(173, s.22) . 

Pietronun süvari qadınlar haqqında verdiyi məlumat da maraqlıdır. Müəllif 

qonaqlıq mərasimi haqqında da öz müşahidələrini qələmə almışdır. O, yazır ki, 

Şeyx Əhməd bəy səhər mənim qadınım üçün gözəl və bəzədilmiş at göndərdi. 

Arvadım onun üzərinə oturdu. Bir nəfər isə atın cilovuny tutdu... Qadınların bu cür 

at sürməsi iranlıların (əsasən azərbaycanlıların) əsas qaydalarından, adət-

ənənələrindəndir (173, s. 24). 

Pietro Della Valle hər bir məhəllənin ağsaqqalından söhbət açır və “ağsaqqal” 

sözünü olduğu kimi saxlamış və qeyd etmişdir ki, “öz məhəllələrində qonaqları 

evlə təmin edib, onların yaşayış vəsaitini hazırlayan şəxsə “ağsaqqal” deyilirdi. 

Burada yaş rol oynamırdı. Hətta cavanlara da bu ləqəb verilirdi” (173, s.185). 

Tavernye qeyd edir ki, Osmanlı ərazisində saqqal nə qədər uzun və enli olsa, o 

qədər adama artıq hörmət edirlər. Lakin İranda saqqalı qırxırlar. Əksinə bığ nə 

qədər uzun və qalın olsa, о qədər yaxşı və hörmətlı hesab olunur. Mən İran 

şahının bir qapıçısını gördüm ki, bığı o qədər uzun idi ki, onu boynunun arxasında 

düyünləyə bilərdi. Buna gorə də onun məvacibi iki qat artırılmışdı. Hətta 

ayaqqabını da hər ölkədə dəbdə olan formada geymək lazımdır. İranda çəkmələr 

sarı, qırmızı və qara tumac dəridən hapzırlanır, bir cür parçadan ona astar çəkırlər. 

Dizdən yuxarı qalmadığı üçün yol gedərkən ayaqqabı kimi rahatdır. Lakin 

qırmancdan istifadə etmirlər. Çünki üzənginin dəmır ustü dördbucaqlıdır və atı 
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qovmaq üçün kifayət edir. Belə ki,üzənginin qayışını gödək bağlayırlar. Süvarinin 

ayaqları atın belindən yuxarı qalxmır. Bu bütün Asiya ölkələrində dəbdədir (187, s. 

128). 

Şardenin yazdığına görə, şah öz yazdığı fərmanını qulamlarından biri və ya 

yüksək rütbəli şəxsiyyətlərin vasitəsilə göndərdikdə fərmanı alan şəxs tutduğu 

mövqeyinə görə münasib hədiyyə verməli idi. Şarden yazır: «Misal üçün şahın 

fərmanını gətirən qulamın İrəvana daxil olması həmin əyalət hakiminə 400 tümənə 

başa gəldi ki, bu da Fransa pulu ilə 18 min lirəyə bərabər idi. Bu məbləğ şah 

qulamının mənzil, yemək pulu məxaricindən əlavə idi, çox vaxt şahın özü onun 

fərmanını aparan qulama veriləsi hədiyyənin miqdarını təyin edirdi. Belə hallarda 

fərmanı gətirmiş adamın sarayda tutduğu mövqeyi, şəxsiyyəti və hər hansı ailəyə 

mənsub olması nəzərə alınır. Xüsusilə, fərmanı gətirmiş şəxs və ya onun 

valideynləri şahın yaxın adamları olmuş olsa, ona daha artıq hörmət edirlər və bu 

yol ilə fərmanı almış şəxs özünün şaha nə dərəcədə sədaqətli olduğunu ona bildirir. 

Misal üçün mənim yadımdadır ki, 1669:cu ildə şah, vəzirin birinci oğluna 

tüfəngçilərin rəisliyi vəzifəsini tapşırdı. Şah hazırlanmış neçə parça qiymətli 

cəvahiri fərman ilə birlikdə yeni təyin edilmiş tüfəngçibaşıya göndərdi. Şah şəxsən 

fərmanı aparana 300 tümən verilməsini təklif etdi. 4 nəfər həmin fərman və 

hədiyyəni aparıb tüfəngçibaşıya verib, tümən əvəzinə 400 tümən xələt alır. Bu da 

1000 lirəyə və ya qızıl franka bərbər idi. Bundan başqa həmən dörd nəfərə qiymətli 

qumaş verilir» (196, c.II, s.417-419). 

Şarden ov etməklə əlaqədar azərbaycanlıların məharətini də göstərərək 

yazır ki, yayda orada çoxlu maral ovu olur. Lakin iranlılar ov ətini xoşlamadıqları 

üçün az maral və digər vəhşi heyvanlar öldürülür. Təbriz dağlarında qartal da 

tapılır. Şarden qeyd edir ki, mən kəndliləri gördüm ki, qartalın birini 5 suya 

satırdı.Təbrizin məşhur şəxsiyyətləri qartalı şahin quşu ilə ovlayırdılar. Belə bir ov 

qaydası çox təəccüblü və heyrətləndirici idi. Qırıcı uçmaqda olan vəhşi heyvanı 

belə ovlayır: о əvvəl göydə qartalın başı üzərində dayanır. Sonra tam sürətlə ona 

hücum edir və çəngəllərini onun boşluq yerinə salıb, uça-uça onun başına vurur. 

Çox vaxt elə olur ki, qartal ilə qırıcı quşu hər ikisi birlikdə yerə düşür. Qırıcılar 
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həm də dişi marallar üzərinə hücum edib, ovçuların işini xeyli asanlasdırır (196, 

c.II, s.410). 

Milli idman oyunlarımızın tarixi ilə əlaqədar Şarden xeyli maraqlı məlumatlar 

vermişdir. Səyyah İsfahanda şah meydanında tamaşa etdiyi oyunları təfərrüatı ilə 

şərh edir. О yazır: «Hədiyyələri şaha təqdim etmək təşrifatını nümayiş etdirdikdən 

sonra tənbur, şeypur və sair musiqi alətləri səsə gəlir. Məhz bu üsul ilə oyunlar 

başlayır. Dərhal pəhləvanlar, qladiatorlar 71 , qılınc oynadanlar meydana daxil 

olurlar. Vəhşi heyvanların sahibləri, həmən heyvanların öküzlərlə vuruşması hər iki 

tərəfin həqiqi toqquşması deyil, bəlkə həqiqətdə qəsdən öldürmə məqsədi güdür. 

Adətən, iki nəfər bir aslanı saxlayır. Öküz vəhşi yırtıcı aslanı gördükdə qaçmağa 

başlayır. Vəhşi heyvan sürətlə onun arxasınca cumur, üc-dörd hücumla öküzü 

meydanın bir küncünə sıxnayır, onu meydanın ortasına çəkir. Bu vaxt artıq aslan 

öküzü yırtmaq istərkən tez ox ilə öküzü vurub, onun qanını aslana qurban edirlər 

(196, c.III, s.254). Vəhşi aslanın əhliləşmiş öküz ilə toqquşmasında aslanın öküzə 

hücumunun qarşısını alıb, aslanın deyil, öküzü öldürməyin fəlsəfəsi ondan ibarətdir 

ki, aslan İran şahlarının əlaməti hesab olunur. Şarden bu oyunun çox baxımlı və 

tamaşaçılar tərəfindən həvəslə baxılmasını qeyd edərək yazır ki, münəccimlər belə 

fikirdədirlər ki, öküzü aslan iki hücumda qalib gəlib parçalamasa, onda bədbəxtlik 

baş verə bilər (196, c.III, s.255). 

Fransız səyyahının qeydlərindən aydın olur ki, təşkil olunmuş bu tamaşadan 

sonrakı tamaşalar daha təbii və maraqlı olur. O, sonra meydanda təşkil olunan 

çövkan oyunu haqqında məlumat verərək yazır: “Ilk növbədə 300 nəfər boy-

buxunlu, ağıllı, çox yaxşı geyinmış, tərbiyəli süvari meydana daxil olur. Bu 

süvarilərin əksəriyyəti sarayın gənc zadəganlarından ibarətdir. Hər birisinin bir 

neçə sürətlə addımlayan atı vardır. Bu cavanlar bir saat tamam çovkan oynayır. 

Adətən bu oyunu keçirmək üçün onda iştirak edəcək adamlar iki bərabər qrupa 

bölünürlər. Meydanın ortasına bir neçə çövkan   topu   gətirilib, hər   bir   çövkan   

oyunçusuna   verilir. Çövkan oyununda qələbə çalmaq üçün topu meydanın hər iki 

tərəfində qurulmuş darvazadan keçirmək lazımdır. Əlbəttə, qələbə çalmaq heç də 
                                                             
71 Qədim Romada vəhşi heyvanlarla və ya pəhləvanlarla sirkdə vuruşan hərbi əsir və ya qul. 
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asan deyildir, çünki rəqiblər topu saxlayır və müqabil tərəfə ötürürlər. Adətən 

süvari dayandığı vəziyyətdə topu vurub və ya atın ayağına doğru buraxsa onu ələ 

salırlar. Oyunun əsas qanunu belədir ki, atı dördayaq sürə-sürə topu vurmalıdır. 

Məharətli oyunçu o şəxsə deyilir ki, çox sürətlə yüyürən atını daha sürətlə sürüb, 

qovub və bir məharətli zərbə ilə topu qaytara bilsin (196, c.III, s.253-254). 

Sahın həvəsi olduqda demək olar ki, hər gecə nağaraxanada xüsusi bir musiqi 

ahəngi çalınmaqla çövkan oyununu bacaranlar meydana daxil olurdu. Şahın özü 

şəxsən bir dəstəni çövkan oynamağa dəvət edirdi.Özü də çövkani 

ələ alıb, at üstündə çapırdı. Pietro Della Valle sözünə davam edərək yazır: 

"Demək olar ki, şah özü bu oyunu hamıdan yaxşı bilirdi. Çövkan təqribən Florans 

əhalisinin piyada oynadığı oyuna bənzəyirdi. Ona Kalço 72  deyirlər. Oyunun 

qaydası belə idi: hər tərəf çalışır ki, topu müqabil darvazaya çatdırsın. Lakin 

Florans əhalisinin oyunu ilə iranlıların oyunu arasında yeganə fərq onda idi 

ki, onlar kiçik meydanda piyada, az oyunçu ilə oynayır və bir-birini 

itələyir, yumruq vururdu. Halbuki, İran oyunçularının sayı 5-6 nəfərdən artıq deyil 

və hamısı da at üstə süvari halda çox diqqət və ehtiyatla oynayır və bir-birinə 

çiyin və ya yumruq vurmurdu. Hər bir süvari adam çalışırdı ki, özünü çox yüngül 

ağacdan hazırlanmış topa çatdırsın və onu uzun, başı əyri ağacdan hazırlanmış 

çövkan ilə hərifin əlindən qopartsın. Çövkani sağ əldə tuturdular. Çövkan 

oyununda əsas məharət ondan ibarətdir ki, topu yaxından izləsin və həmişə 

həriflərdən (müqabil tərəflərdən –N.S.) qabaqda olsun. Oyunçu özünü topa çatdıra 

bilmədikdə, imkan daxilində həriflərin yolunu tutur və onlara çövkan ilə topu 

vurmağa imkan vermir” (173, s.295). 

Şardendən fərqli olaraq Firdovsinin “Şahnamə”sində çövkan oyununun atlı və 

piyda formalarda oynanılması göstərilir. Şarden qeyd edir ki, oyunun ikinci 

mərhələsində cərid oynayanların tamaşası başlayır. Bu oyunun gedişi aşağıdakı 

qayda üzrədir: xeyli süvari içərisində 12 ya 15 nəfər ayrılır və kollektiv surətdə, 

çox sürətlə əldə ikibaşlı metal nizə ilə mübarizəyə başlayırlar. Digər dəstə isə 

                                                             
72 Kalço hələ də italyan dilində futbol oyununa deyilir. Bundan aydın olur ki, Pietro Della Vallenin vaxtında da 
İtaliyanın bəzi yerlərində futbol oynayırlarmış. 
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müqabil qüvvələrin mərkəzindən ayrılır və onlarla iştirak etmək üçün irəliləyir. 

Hər iki tərəf metal nizələrini bir-birinin üstünə tullayıb, özlərinin ümumi halda 

durmuş qüvvələri tərəfinə qayıdır. Sonra başqa dəstə mübarizə üçün meydana daxil 

olur. Bununla da oyun sona çatır. Şarden sözünə davam edərək yazır ki, bu 

zadəgan dəstənin arasında Həbəşistan əhalisindən olan 18-20 yaşlı 15 nəfər var idi 

ki, nizə atmada çox mahir idi. Öz atlarını çox sürətlə meydanın eninə və uzununa 

qovurdular. Bu qabiliyyətli cavanlar nizələri yerdən yığmaq üçün heç vaxt atlarını 

saxlamır və ayaqlarını yerə qoymadan, çox məharətlə özlərini atın yanına aşırıb, 

nizələri yerdən yığırlar. Cərid 73 oyunçularının hünər və məharəti çox tamaşalı 

olmaqla yanaşı, bütün tamaşaçıları özünə cəlb etmişdi. İranlıların istirahət 

tamaşaları hesab olunan bu oyunlar günortadan bir saat sonraya qədər davam etdi 

(196, c.III, s.254-255). 

Çovkan oyununda müvəffəqiyyət qazanmanın əsas amili atın və süvarinin 

cəld və çevik hərəkəti hesab olunur. Çövkan oyunundan əsas mühüm məqsəd 

müharibə meydanında öz hünərini göstərmək üçün hazırlıqdır. Səyyah yazır: 

“Ümumiyyətlə bizim oxşar oyunların hamısından daha yaxşı və daha qiymətlidir. 

Əgər gözəl və eyni formalı geyimdə bu oyun icra edilsə Avropa saray xanımları 

üçün çox münasib və layiqli oyun ola bilər” (173, s.295). Qeyd etmək lazımdır ki, 

Pietro Della Valle 1618-ci il iyun ayının 11-də Qəzvinə çatmışdır. Şah özü öz 

sarayı darvazasında camaatı qəbul edərkən həmən qəbul vaxtı orada olmuşdur. Bu 

qəbulda şah ölkənin mühüm məsələlərinə toxunur və carçıya göstəriş verir ki, 

şəhərlərdə car çəksinlər ki, hər hansı bir rütbədə olursa-olsun, hərbçilər tezliklə 

Təbriz yolu ilə özlərini Qəzvindən üç günlük məsafədə yerləşən Sultaniyyə 

şəhərinə çatdırsınlar. Sonra orada onların haraya göndəriləcəyi elan ediləcək idi. 

Bu göstəriş tezliklə icra olunur. Bütün şəhərlərdə carçılar şahın əmrlərini əhaliyə 

çatdırır. Səyyah yazır: "Burada divarlara elan yapışdırmaq adət deyildir.Carçılar 

vasitəsilə hamı bildi ki, bu il müharibə olacaqdır" (173, s.298). 

                                                             
73 Cərid tək deməkdir. Oyunda təkbətək nizə tullamaq oyunu, bəlkə də həmin sözün mənası ilə əlaqədar “cərid 
oyunu” adlanıbdır. 
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Şahın kürəkəni qorçubaşı da şahın əmrinə əsasən tez Sultaniyyəyə gedir ki, 

ölkənin о tərəf-bu tərəfindən Sultaniyyədə toplaşacaq ordu məsələsinə yetişsin. 

Gün batan çağı, həmin car çəkildikdən az sonra şah kütlənin ümumi 

psixologiyasını sevindirmək və müharibə etmək fikrini onların xatirlərindən 

çıxarmaq üçün ümumi meydanda oyun keçirmək haqqında xüsusi göstəriş verdi. 

Həmin oyunçular, çövkan oyununun əksinə olaraq süvari deyil, əhalinin hamısı bu 

oyunda iştirak edir. Pietro Della Valle həmin oyun haqqında belə yazır: "Oyun bu 

qaydadadır: Meydanın ortasına diri bir canavar gətirib, camaatın arasına buraxırlar. 

Ətrafdan camaat canavarın dalınca qaçır və səs-küylə о vəhşi heyvanı о qədər 

hirsləndirirlər ki, о hər tərəfə hücum edib, adamlar tərəfə hoppanır. Canavar 

adamlara tərəf yaxınlaşdıqda onlar qaçır, sonra digər bir dəstə adam heyvanın 

arxasınca düşür. Lakin ona əl vurmurlar. Onların əsas işi çığır-bağır salıb, canavarı 

qorxutmaqdır. Heyvan heç kəsə xəsarət yetirə bilmədiyindən, təsadüfən pəncəsini 

birinə vurub ya birini dişi ilə tutduqda əhalinin çığır-bağırı nəticəsində onu 

dişindən və ya pəncəsindən buraxır. Bu oyun özlüyündə elə bir mühüm oyun 

deyildir. Lakin neçə min nəfərin çığır-bağırı və vəhşi canavarın ətrafında etdikləri 

hərəkətlər gülüş və istirahətə səbəb olur. Şah və biz bu mənzərəyə baxırdıq. Qayda 

üzrə şərab ilə dolu bakalları xidmətçilər əllərində gəzdirirdi. Şərabın təsirini 

yüngülləşdirmək üçün şərab içənlərə müxtəlif növ  meyvələr   о   cümlədən,   qara-

sarı  gavalı, alça verirdilər (173, s.297-298).  

Səyyahın yazdığına görə, canavar oyunu hər axşam təkrar olunurdu. 

Yalnız elçi olan və ya hədiyyə təqdim olunan vaxtlarda meydanda canavar oyunu 

keçirilmir və çövkan oynanılmırdı. Qalan vaxtlarda camaatın başını qal etmək üçün 

ya canavar oyunu keçirilir, уa da çövkan oynanılırdı. Buna görə də hər gecə bütün 

meydanı sulayır və sonra süpürgə ilə süpürürdülər (173, s.298-299). 

Şarden Novruz bayramı barədə geniş məlumat verir. O, 1673-cü il martın 

21-də Novruz bayramı vaxtı İranda olmuş və özünün müşahidələrini belə təsvir 

etmişdir: «Martın 21-də səhər gün çıxandan 47 dəqiqə sonra topxana və qaladan 

toplardan üç dəfə yaylım atəşi açıldı. Bununla da yeni ilin başlanmasını (Novruz 

bayramını) camaata elan etdilər. Adətən həmişə Günəş quzu bürcünə 
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daxil olduqda, istər gecə olsun, istər gündüz yeni il elan edilir. İranlıların xeyli 

bayramları — dini və qeyri-dini bayramları vardır. Bu mərasimlərin bəzisi böyük 

dini hadisələrlə, bir hissəsi isə mühüm inqilablar ilə əlaqədardır. Bununla belə üç 

bayramı rəsmi surətdə təntənə  ilə keçirirlər. İki dini bayramı-fitr bayramı 74 , 

qurban bayramı və bir də qeyri dini Novraz bayramıdır. Qeyd etməliyəm ki, 

iranlılar (Şarden İranda yaşayan bütün millətləri, о cümlədən azərbaycanlıları, 

iranlılar kimi qeyd etmişdir-N.S.) bir milli bayramı olmalarına baxmayaraq Novruz 

bayramını çox təntənəli təşkil edirlər. Məsələn, bu bayram üç gün davam edir. Bəzi 

yerlərdə, o cümlədən sarayda 8 günə qədər davam edir. Bu bayramı «Novruzi-

soltani» adlandıırlar. Bununla onlar İranının həqiqi ili olan Məhəmməd 

peyğəmbərin köçməsilə əlaqədar (Məkkədən Mədinəyə) başlanğıc ili götürmüş 

hicri ili ilə fərqləndirirlər. İslam peyğəmbərini, yəni yeni dinin banisini öldürmək 

istərkən  köçür, mühacirət edir dünyanın bütün müsəlmanları həmin hadisəni öz 

tarixlərinin mənşəyi təyin etmişlər. İslam tarixinin başlanğıc ili qəməri adlanır və 

Məhərrəmin birinci günü hicri ilinin əvvəli hesab olunur” (196, c.II, s.360-361). 

Kempfer İranda şiə məzhəbinin I Şah İsmayıl dövründə (1501-1524) 

geniş yayılması, həmçinin hənbəli, şafei, maleki və hənəfi məzhəbli sünnilər, 

iranlılar ilə türklər arasındakı məzhəb ədavəti, xristianlara nifrət, Məkkə ziyarəti, 

Hacılar, Kərbəla, Məşhəd ziyarəti, iranlıların bayram və yas mərasimləri, Aşura 

(Məhərrəm ayının 10-cu günü), Orucluq, Qurban bayramı, Novruz bayramı 

haqqında da geniş məlumat vermişdir (179, s.170-183). Kempfer yazır: “Novruz 

bayramı islamı bayram deyil, qədim iranlılardan qalma adət-ənənədir. İndi də 

martın 21-i iranlıların ən böyük və ən parlaq bayramı hesab olunur. Həmin gündə 

hamı təzə paltar geyir, dostlar və tanışlar görüş üçün bir-birinin evinə gedir, 

qonaqlıqlar təşkil edilir, yeyib-içir, gəzintiyə çıxırlar. 2-3 həftədən sonra bayram 

şənlikləri sona çatır. Novruz bayramı belə başlayır. Ümumi meydanlarda nağara, 

kərənay və sinc il geçə yarısından günortaya qədər musiqi çalınır. Ondan sonra 

camaat öz iş yerlərini tərk edib, hamı sevincək halda məscidlərə, meydanlara, 

ictimai binalara üz tutur. Hamı bir-birini təbrik edir, hər yerdə şadlıq və sevincdir, 
                                                             
74 Orucluq bayramı. 
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oynayırlar, söhbət edirlər, hərə bir nəfəs qalyan və cubud çəkir, şairlər, incəsənət 

xadimləri öz məharətlərini nümayiş etdirirlər. İclaslarda və Məzhəbi dəstələrdə 

iştirak edirlər, gün sonra hər kəs öz evində şadlıq edib, bayram şənliyi keçirir. 

Gecənin bir hissəsini öz qohumları və yaxın adamları ilə bir yerdə şənlik məclisi 

təşkil edirlər (179, s.182-183). 

İranlılar Novruz şənliyini onların qədim ili olan Şəmsi ili kimi hesablayıb 

keçirirlər və bu bayramın banisini Cəmşidi bilirlər ki, İranın dördüncü şahənşahıdır 

və həmin qədim qayda-qanundan sübut olunur ki, bu ölkənin əhalisi günəşin 

dəyişməsi, gecə-gündüzün bərabərləşməsinə çox əhəmiyyət verir və baharın 

başlanmasını çox yaxşı və uğurlu hesab edirlər. Novruz şənlikləri 8 gün davam 

edirdi. Ikinci ilk gündə şah adi camaatı qəbul edir. İkinci gün üləmanı, alimlər və 

münəccimləri, üçüncü gün atəşpərəstləri, dördüncü gün qaziləri, məhkəmə 

işçilərini, beşinci gün ölkənin zadəgan və əsilzadələrini, altıncı gün öz qohum və 

əqrabasını, axırıncı iki gündə isə özünün qadınları və uşaqlarını qəbul edirdi. Bu 

bayram ərəblərin İrana hücumuna qədər tam təmtəraqla keçirilmişdir. Lakin 

ərəblər yeni qayda ilə yeni təqvimdə yeni ilin başlanğıcı, gecə-gündüzün 

bərabərləşməsi, baharın başlanması ilə deyil, yeni qəməri ilin başlanması, 

məhərrəmin birinci günü ilə başlayır. Qalib ərəblər, öz qədim adət-ənələrinə 

sədaqətli olanlarla mübarizə edib, Şəmsi ilinin75 bərpasına maneçilik törədirdilər. 

Lakin iranlılar, yeni ilin başlanmasını dini bayram kimi şənbə günü keçirirdi. Bu 

məsələ həmin gündə şadlıq etməyi çox pis şey hesab edən müsəlmanların 

nəzərində bir növ bütpərəstlik kimi canlanırdı. Lakin qəməri ilin başlanğıcının 

sevinc, şadlıq, şənlik ilə heç bir əlaqəsi yox idi. Çünki, islam ilinin ilk ayı olan 

məhərrəmin ilk 10 günü Əlinin nəslinin şəhid olması üçün yas saxlanılır. Hicri 

475-ci (1082-1083)76 ilə qədər vəziyyət bu cür davam edir. Həmin ildə Günəşin 

bürcdə olması və gecə-gündüzün bərabərləşdiyi gündə səlcuqi Məlikşah taxti-

səltənətdə oturar və ölkənin münəccimləri İranın qədim adətlərini bərpa etmək 

üçün vaxtın münasib olduğunu Sultan Məlikşaha bildirib deyiblər: «Bu, Allahın 

                                                             
75 Orucluq bayramı 
76 Əslində Məlikşah 1072-ci ildə hakimiyyətə keçib və 1092-ci ilə qədər hökmranlıq etmişdir 
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istəyidir ki, sultan qədim təqvim ilə ilin ilk günündə, taxti-səltənətdə oturur» və bu 

yol ilə onlar ən qədim dövrdən yadigar qalmış ölkənin qədim adətini ona qəbul 

etdirirlər. Bununla da İslamdan qabaqda olduğu kimi əhalinin şənlik bayramının 

yenidən bərqərar olunmasına nail olurlar. Münəccimlər Sultana deyirlər ki, Novruz 

bayramını qəməri ilin başlanğıcında qeyd etmək olmaz. Çünki bu təqvimin ilk 

günü matəm günlərinə təsadüf edir. Aydındır ki, bayramın matəm günlərinə 

təsadüf etməsi uğursuz və nəhs olacaqdır. Nəticədə məsləhət budur ki, Novruz 

şəmsi ilinin başlanğıcında qeyd olunsun. Çünki həmişə baharın əvvəlinə təsadüf 

edir və ilin ən yaxşı fəslidir. Halbuki, qəməri ilində ayın fırlanması müxtəlif 

fəsillərə təsadüf edir. Münəccimlər hökmdarın diqqətini cəlb etmək üçün dedilər 

ki, belə bir təqvimin qəbul edilməsinin başqa bir gözəl xüsusiyyəti də vardır ki, 

iranlıların qədim bir adətinə əsasən şahlar taxti-səltənətdə oturmalarını tarixin 

başlanğıcı qəbul edirlər. Bu yol ilə ilin başlanğıcı olan Novruz onun şahlığa 

keçməsi günü ilə əlaqədar olacaqdır. Münəccimlərin təklifi sultan Məlikşahın 

xoşuna gəlib, qədim bayramı yeni sultani ilin əvvəlində qeyd etdi. О vaxtdan sonra 

bu bayram həmişə daha əzəmətli və təntənə ilə qeyd edilir» (196, c.II, s.361-363). 

Novruz mərasimi. Mühüm paytaxt, digər mərkəzi şəhərlərdə, digər yerlərdə 

top və tüfəng mövcud olduqda onlardan atəş açmaqla yeni ilin təhvilini əhaliyə 

elan edirlər. Münəccimlər qiymətli paltar geyib, ilin təhvilinə 1-2 saat qalmış, 

günəşin quzu bürcünə yaxınlaşması və gecə-gündüzün bərabərləşməsini müəyyən 

etmək üçün şah sarayına və ya hökumət binasına gedib damın üstündə öz 

üstürlabları 77  ilə işə başlayırlar, yəni ilin təhvili barədə onlar işarə etdikdə 

toplardan atəş açılır, təbil78, şeypur, tütək və nağara kimi musiqi alətlərinin sədası 

havada cingildəyir. Beləliklə, tamaşaçıların və ölkə başçılarının mahnı və şənliyi 

başlayır. İsfahanda, bütün bayram günlərində, şah sarayı qarşısında şadlıq 

mərasimi, rəqs və şənliklər, atəşbazlıq və komedik səhnələr həftə bazar kimi təşkil 

edilir. Hər bir adam 8 gün sevinc və təntənə ilə bayramı başa catdırır» (196, c. II, 

s.363-364). 

                                                             
77 Üstürlab astronomiyada bucaq ölcən alətinə deyilir. 
78 Böyük nağara. 
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«Iranlılar Novruz üçün müxtəlif adlar seçmişlər. О cümlədən onu «təzə 

paltar bayramı» adlandırırlar. Çünki, hətta yoxsul adamlar da bu bayramda bir dəst 

təzə paltar əyninə geyir. İmkanlı adamlar isə bayram vaxtı hər gün yeni paltar 

geyir. Novruz bayramı şah sarayının əzəmətini yoxlamaq üçün əlverişli fürsətdir. 

Belə ki, bu bayramda sarayın şöhrət və əzəməti digər vaxtlardan daha çox nəzəri 

cəlb edir. Bayram günlərində hər bir saray adamı ən gözəl paltar və ziynət şeylərini 

geyir və gəzməyə çıxıb, sevinirlər»79 (196, c.II, s.364).  

Hər kəs hədiyyə hazırlayır və bayram günlərində bir-birinə bəzədilmiş 

qızılı yumurta göndərir. Bu yumurtaların bəzisinin üç qızıl düka qiyməti vardır. 

Şahənşah həmin növbədən olan 500 yumurtanı qiymətli boşqablarda qoydurub öz 

sevgililərinə bağışlayır. Bu yumurtalardan bir neçəsini mən qayıdarkən özümlə 

yadigarlıq olaraq gətirmişəm. Bu yumurtalar qızıl ilə örtülübdür və onun üzü dörd 

çox incə şəkil və ya miniatür ilə bəzədilmişdi. Rəvayət edirlər ki, iranlılar öz 

tarixlərinin bütün dövrlərində novruz günlərində bir-birinə yumurta bağışlamışlar. 

Çünki yumurta həyatın meydana gəlməsi əlaməti və mövcud olan bütün varlıqların 

başlanğıcıdır. Bayram günlərində görkəmli şəxsiyyətləri, Günəşin quzu bürcünə 

təhvili vaxtı Novraz bayramını təbrik etmək üçün şahənşahın xidmətinə gedirlər. 

Zadəganlar və əsilzadələr başlarında qiymətli, daş-qaşla bəzədilmiş tac 80 şahın 

xidmətınə ğəlib hər birisi tutduqları vəzifəyə görə özü ilə gətirdiyi qiymətli 

cəvahiratı, gözəl toxuma parçalar, ali ətirlər, at, nəğd pul və sair şeyləri şaha 

hədiyyə edir. Böyük şəxsiyyətlərin əksəriyyəti qızıl bağışlayır. Onlar belə bir 

dəlilə əsaslanırlar ki, bütün dünyada şahın xəzinəsinə hədiyyə etmək 

üçün qızıldan əlverişli töhfə yoxdur. Adətən 500-dən tutmuş 4 min dükaya qədər 

şaha təqdim edirlər. Əyalət və vilayətlərdə olan yüksək rütbəli şəxsiyyətlər də şaha 

öz hədiyyə və töhfələrini təqdim edib, lazımi hörmətlərini yerinə yetirirlər. Heç kəs 

mərasimi yerinə yetirməkdən kənarda qala bilməz. Adətən, hər bir şəxsiyyətin 

rütbə və məqamı müxtəlif illərdə şaha təqdim etdiyi hədiyyəyə görə nəzərə alınır. 

Bu vasitə ilə novruz bayramında şah xeyli sərvət və dövlət əldə edir. Həmin 

                                                             
79 Əslində novruz ayının 13-cü gününü şəhərdən kənara çıxırlar, çünki 13 rəqəmini nəhs hesab edirlər. 
80 Qızılbaş papağı nəzərdə tutulur. 
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hədiyyələrin bir hissəsini şah, saray üzvləri arasında bayramlıq kimi bölüşdürür 

(196, c.II, s.364). 

... Şah, bütün bayram günlərində saat 10-dan 1-ədək ölkənin yüksək 

rütbəli şəxsiyyətlərini təntənə ilə qəbul edir. Sonra sarayın içərisinə gedir. Adətən, 

ölkənin yüksək rütbəli şəxsiyyətləri də hərəsi öz mənzilində bayramı təbrik 

edənləri qəbul edirlər. Günün yarısında özünün tabeliyində olanları təbrik üçün 

qəbul edib, hədiyyələri almağa sərf edir. Bu, şərqdə bir qaydadır ki, kiçiklər 

böyüklərə bağışlayırlar, yoxsullar varlılara verirlər81. Kəndlidən tutmuş, sultana 

qədər alıb-verməklə bu qaydaya riayət olunur. Mömin, dindar adamlar imkan 

daxilində yeni il bayramının ilk saatlarını dua və ibadət etməklə səhərçağı təzədən 

dəstəmaz alıb, təmiz paltar geyir, qadına yaxınlaşmaqdan imtina edir. Gündəlik adi 

namazını qılır. Sonra Quran və sair gözəl kitablar oxumaqla məşğul olur. İbadət 

etməklə arzu edirlər ki, yeni ili xoş keçirsinlər» (199, c.II, s.365-366). 

Özlərini, var-dövlətini, əzəmət və şöhrətini, cah-cəlalını artırmağa çalışan, 

zəmanə əhli olan adamlar bütün tətil günlərini şənlik, gəzinti, sevinc ilə keçirir. 

Onlar belə dəlil gətirirlər ki, yeni ilin uğurlu olması üçün Novruz günlərini sevinc 

və şadlıqla keçirmək gərəkdir. Novruz bayramını daha da əzəmətli edən bir məsələ 

də bundan ibarətdir ki, bu gün həzrəti Əlinin peyğəmbərin canişini təyin olunması 

gününə təsadüf edir. Müsəlmanlar (şiələr –N.S.) belə bir dəlil gətirirlər ki, günəşin 

quzu bürcünə təhvili günündə həzrəti Məhəmməd peyğəmbər özünün silahlı 

qüvvələrinin hüzuranda öz yerinə rəsmi surətdə həzrəti Əlini təyin etmişdir. Bu 

yeganə dini bayramdır ki, Günəş ili təqvimi ilə təsdiq və müəyyən edilir. 

Müsəlmanların (şiələrin) dini bayramı Günəş ilinin ilk günü hesab olunur. Həmin 

yeni gündə Əli peyğəmbərlik taxtında oturur. Buna görə də Novruz 

uğurlu gündür (196, c.II, s.365-366). 

Rəqs və mahnı (Opera). Şarden İrəvanda azərbaycanlı pəhləvanların güləş 

məharətinə bir saat tamaşa etdikdən sonra, meydan üzərinə qiymətli xalılar 

sərildiyini bildirir və yazır ki, xeyli böyük musiqiçi, müğənni və rəqqasə dəstəsi 

səhnəyə daxil olur. Onlar iki saatdan artıq oxuyub çaldı və tamaşaçıların alqışları 
                                                             
81 Əslində Novruz bayramında varlılar yoxsullara düyü, un, yag və s. hədiyyə olaraq göndərir. 
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ilə qarşılandı. İrəvan hakimi bu səhnəyə tamaşa edə-edə şahın qulamı və orada 

iştirak edən şəxslərlə söhbət əsnasında məndən Firəngıstan xəbərləri barədə 

soruşurdu (196, c.II, s.321). Səyyahın yazdığına görə, böyük əyalət hakimlərinin 

şahın malik olduğu təşkilata uyğun dəbdəbəli saray, xidmətçi və s. var idi. Bu 

təşkilatda çalışan üzvlərin tərkibi eynilə şah sarayı təşkilatı kimi idi. Deməli, bütün 

əyalət hakimləri, о cümlədən mərkəzi Təbriz olmaqla Şirvan bəylərbəylərinin də 

saraylarında Şah sarayında olduğu kimi  musiqiçi,  rəqs  və  müğənnilər qrupu  

fəaliyyət göstərirdi. Bunlar həm də müxtəlif tamaşalar, о cümlədən opera nümayiş 

etdirdilər. 

Şarden yazır: «Şərq ölkələrində Avropa teatr səhnələri kimi rəqsi başqalırının 

istirahəti üçün bir peşə hesab edirdilər. Bir təfavütlə ki, Şərqdə rəqs fənni şərafətsiz 

və biabırçı peşə hesab olunur. Xüsusilə qadınlar üçün. İranda yalnız qadınlar rəqs 

edirlər. Lakin musiqi alətlərini çalmaq kişilərə aiddir. Müğənnilərə gəldikdə, 

deməliyəm ki, adətən kişilər çox yaxşı xanəndələrdir. Onların hülqumundan çıxan 

səs çox qüvvətli və zil olur. Rəqqasələr də mahnılar oxuyurlar. Lakin məlahətinə 

görə qadınların səsi kişilərin səsi qədər deyildir. Bunun müqabilində rəqqasə 

qadınların qol və bədənləri təsəvvürə gəlməz dərəcədə çevik, sürətli, sürüşkən və 

tərpənəndir. Onların addanması, hoppanması, fırlanması о qədər sürətli və 

məharətlidir ki, hətta adi gözlə onların çevik hərəkətlərinin incəliklərini sezmək 

olmur. Rəqqasələr belə bir mərhələdə gözbağlayıcılara da qalib gəlirlər. Mən iranlı 

rəqqasələrin öz hünərlərini nümayiş etdirərkən heyrətləndirici səhnələrinin şahidi 

olmuşam (196, c.III, s.322).    

Pietro məclisdə qadın müğənniləri və musiqicilərın də saz çalmalarından bəhs 

edərək yazır: "Üç musiqi çalan və xanəndə qadın otaqda idi. Musiqi saz 

alətlərindən biri yaya oxşayırdı və bizdəki musiqi alətinə bənzəmirdi. Digər musiqi 

alətləri kiçik, böyük, gözəl, bəzəkli barabanlar idi. Bu qadınları qonaqlıq olan 

məclislərə musiqi çalıb oxumaq üçün dəvət edirdilər. Onların başçısının ləqəbi 

"Filfıl" idi. Çalıb oxumaq rəqs ilə müşayiət olunurdu. İspaniya rəqslərinə 

oxşayırdılar, xanəndələrin oxumasından başım çıxmırdı. Çünki fars dilində bir şey 

bilmirdim. Lakin yalnız onu başa düşürdüm ki, mahnılarda dəfələrlə Şah Abbasın 
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adı çəkilirdi. Güman edirəm ki, mahnıdakı sözlərin hamısı şahın tərifınə aid idi 

(173, s.24).  

Səyyahın qeydlərinə görə incəsənət ustaları bədənlərini elə bükür, açır ki, 

insan elə təsəvvür edir ki, rəssamların çəkdiyi ağacdan hazırlanmış adamlardır. 

Onlar istədiyi tərəfə əyilir. Rəqqasələr elə arxa tərəfə əyilir ki, başları dabanlarına 

dəyir. Bu vəziyyətdə onlar öz əllərinin köməyi olmadan yol gedirlər. Onlar bir əl 

və dizi üstündə musiqi sədası altında rəqs edir və öz məharətli oyunlarını yüzlərlə 

incə, çevik və heyrətləndirici hərəkətlə nümayiş etdirirlər. Şərq qadınları kişilər 

kimi şalvar geyir və ayaq topuğuna qədər özlərini örtürlər. Və bütün rəqs 

hərəkətləri zamanında müxtəlif oyunlar nümayiş etdirmələrinə baxmayaraq, 

rəqqasələrin əl-ayağından başqa bədənin heç bir yeri görünmür. Rəqqasələrin 

ayaqları əlləri kimi təmiz incə, əksər vaxt xalxal82 ilə bəzədilmişdi (173, s.24-25). 

Şah hüzurunda musiqiçilər haqqında. "Əşrəfdə şah qəsrinin divanxanası 

künclərində bir dəstə dayanmış idi. Divanxananın qərbə doğru divarına arxalarını 

çevirib, uzləri Şərqə tərəf olan şah musiqiçiləri musiqi alətlərilə, о cümlədən setar, 

dairə, ney və bir çox bizim tanımadığımız digər musiqi alətlərilə çalıb 

oxuyurdular" (173, s.219). P.D.Valle yazır: "Mən çalışıram ki, çox gözəl və xoş 

səsi olan bu musiqi alətlərindən bəzisini özümlə İtaliyaya aparım. Qonaqlıqda 

musiqiçilər çalmaq və oxumaqla məşğul idi. Musiqini elə bəmdən çalırdılar ki, 

onların səsi bizim danışıqlarımıza maneçilik törətmirdi” (173, s.219, 223). 

Pietro Della Valle Əşrəf şəhərində şahın bütün günu onlarla türkcə söhbət 

etdiyini qeyd etmişdir. 49 yaşlı şah türkcə dedi: "Xoş gəldi, səfa gəldi" (173, 

s.229). Burada çalğıçıların şəkli vardı. Musiqiçilər ayaq üstə çalır, uzun setar 

çanağı çalanın dizindən aşağı yerləşir, yuxarı hissəsı isə çalanın papağından 

yuxarıya qalxır. Tütək, klarnet, aşıq sazı da müşahidə edilir, musiqiçilər fasiləsiz 

çalıb oxuyurdular (173, s.236, 238). 

Müğənnilər, musiqiçilər, rəqqasələr şərqin oyunçuları və onları təqlid edənləri 

hesab olunurlar. Bu dəstənin nümayiş etdirdikləri tamaşalar həqiqətən «Şərqin 

operasıdır». Ona görə ki, bütün oxunan mahnıların kəlamları nəzmlədir və nəsr ilə 
                                                             
82 Xalxal-Şərqdə qadınların bəzək üçün ayaqlarına taxdıqları bilərzik. 
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deyilmiş bir cümləyə belə rast gəlinmir. İran və Hindistanda bütün ziyafətlərə, 

eləcə də sarayda əcnəbi qonaqlar üçün təşkil edilmiş (rəsmi) ziyafətlərə onları 

dəvət edirlər. Onların hamısı da olmasa, heç olmazsa dəstənin üçdə iki hissəsi 

ziyafət məclisində hazır olur. Çünki onlar növbə ilə xəstəlik, yorğunluq bəhanəsi 

ilə məclislərdə iştirak etməkdən azad olunurlar. Bu dəstənin tamaşaları həmişə 

sevgi motivləri ilə müşayiət edilir (196, c.II, s.323). 

Səhnə gənc oyunçu qadınların, aktrisaların öz peşələrini nümayiş 

etdirmələrilə açılır. Tamaşanın bu hissəsi sevgiyə aid mahnılar və məhəbbətə aid 

qəzəllər ilə müşayiət olunur. Bu hissədə aşiqin sevgi və məhəbbətin, keçirdiyi 

həyəcanın dərinliyi aşkar olur. Bu pərdədə cavan aşiqin fövqəladə xüsusiyyəti və 

vəziyyəti, aşiq ilə məşuqənin eşqbazlıqları canlı və obrazlı surətdə, insanın 

təsəvvürünə gətirə bilməyəcəyi bir dərəcədə tamaşaçıya nümayiş etdirilir. Bu 

mərhələ həqiqətən operanın ilk pərdəsidir (196, c.II, s.333). 

Tamaşanın ikinci hissəsində rəqqasələr və müğənnilər dəstəsi iki hissəyə 

bölünür. Birinci dəstə aşiqin öz sevgisinə möhkəm məhəbbətini tamaşaçıların 

nəzərində canlandırır. Digər dəstə özündən razı, təkəbbürlü məşuqənin aşiqi ona 

göstərdiyi məhəbbət və sevgisini rəd və inkar etməyi təzahür etdirir. Üçüncü 

pərdədə sevgililərin bir-birilə razılaşması nümayiş etdirilir. Məhz bu pərdədə 

oyunçuların (artist və aktrisaların) nümayiş etdirdikləri sənətkarlıq məharətləri 

özünün yüksək və əla dərəcəsinə çatır və qadın xanəndələrin ürəkaçan səsi, 

rəqqasələrin sürüşkən hərəkətləri insanı məftun edir ( 196, c.II, s.333). 

Musiqiçi və mügənnilər aşiq və məşuqənin görüş yerində dayanmışlar. Göz 

və əl hərəkətlərilə xahiş və yalvarma ilə bihuş olmaq, özündən getmə vəziyyətində 

sevgililərdən bir-birinə qovuşmağı xahiş edirlər. Bu pərdədə artıq həya icazə 

vermir ki, oyunçuların şəhvət və ehtirasgətirici hərəkətlərinə göz və qulaq tab 

gətirə bilsin. Bununla belə, belə şeylər iranlıların məzhəbi qayda-qanunları əksinə 

deyildir. Çünki bu tayfa (iranlılar) subaylığı eyib bilir. İslam qanunlarına görə 

oğlanlar həddi-bulluğa çatdıqda, evlənməlidirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, 

müğənnilər, musiqiçilər və rəqqasələr arasmında mühitin sirlərini bilən və fərasətli 

adamlar vardır ki, tamaşanın hissələrini tamaşaçıların ruhuna və mənəvi tələblərinə 
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uyğun tərtib edirlər83. Əlbəttə belə bir incə və dəqiq nöqtələrə riayət edilməsi teatr 

peşəsində çox geniş məlumatı olmağı tələb edir (19,c.II, s.333-334). 

Şarden yazır: “Mənim müşahidə etdiyim kimi, rəqqasələr kollektiv surətdə 

işləyir və özləri üçün dəstələr təşkil etmişlər. Məsələn, şaha məxsus bir dəstə 

vardır. Bunlar 24 nəfərdən ibarətdir və bu ölkənin məşhur və məruf 

sənətkarlarından hesab olunurlar. Bu dəstəyə bir nəfər başçı təyin edirlər. Bu qadın 

digərlərinə nisbətən yaşlıdır və dəstənin ağbirçəyi hesab olunur. Bununla belə, 

həmin rəqqasələr həmişə bir yerdə kollektiv surətdə yaşamırlar. Çox vaxt paytaxtın 

dörd küncündə gəzişirlər. Truppanın başçısı bu dəstəni bir yerə toplayıb, onlar 

arasında rəqabətdən irəli gələn ixtilafları, həmçinin maddi ixtilafları aradan 

aparmaq üçün onları sakitliyə dəvət etməyə borcludur. Ağbirçək onları digər 

şəxslərin hücum və təcavüzündən qorumalı, yaşayış qaydalarını nəzarət altına 

almalıdır. Bu qaydalara riayət etməyən truppa üzvlərini cəzalandıra bilər (196, c.II, 

s.325). 

Şarden qeyd edir ki, adətən, bu cəza şallaq vurmaqla yerinə yetirilir. Truppa 

üzvlərindən biri qəbul edilmiş qaydaları təkrar pozduqda trup üzvlüyündən kənar 

edılir. Truppanın başçısı tabeliyində olan şəxslərin maaşlarının vaxtında 

verilməsinə nəzarət etməlidir. Onların geyimləri gözəl və qiymətli, yaşayış 

əsasiyyələri təmiz, xidmətçiləri də istənilən vaxt hazır olmalıdır. Bu dəstədə olan 

rəqqasələrin xidmətçiləri əsasən iki kəniz, bir nökər, bir aşpaz, iki-üç baş at ilə bir 

mehtərdən ibarətdir. Həmin qrup saraya gedərkən dörd heyvan yükündən ibarət 

özlərinin geyim və sair vəsaitini aparırlar. Çünki Şərq ölkələrində olduğu kimi 

sipahilər kimi hamı öz vəsaitini özü ilə aparmalıdır. Atlardan birinin yükü iki 

böyük sınaqdan ibarətdir. Digərinə isə iki böyük çamadan yüklənmişdir. Üçüncü 

heyvana isə aşpazxana vəsaiti yüklənmişdir. Dördüncüsü atların yeməyi və sair 

təchizatdan ibarətdir. Truppa yola çıxarkən özləri ilə çadır aparmalıdırlar. Çünki 

yolboyu onlar lazımlı mənzillərlə təmin olunurlar. 

Şarden musiqiçilərdən ibarət dəstənin məvacibi və təminatı ilə əlaqədar 

maraqlı məlumat verərək bildirir ki, bu dəstənin illik məvacibi 1800 (qızıl) 
                                                             
83 Burada Şarden müasir rejissoru nəzərdə tutur. 
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frankdır. Bundan əlavə truppanın üzvlərinə geyinmək üçün qumaş və toxuma 

malları verilir. Onların və xidmətçilərinin bütün yemək, içməyi saray tərəfindən 

təmin edilir. Bəzən fəaliyyəti şahın xosuna gəldikdə onlara verilən illik nəqd 

məvacib pulu 900 eküyə84 qədər artırılır. Lakin bütün bu qədər gəlir rəqqasələrin 

gəlirinin bir hissəsidir, çünki bu truppanın bəzisi 24 saat ərzində ziyafət məclisində 

50 pistuldan85 artıq alırlar. Ona görə ki, İranda ziyafət məclislərində israfçılığa çox 

yer verilir (196,c.II, S. 326). 

Şahənşah çox vaxt truppanın peşəkarlıq məharəti və rəqqasələrin məftunedici 

hərəkətlərini nəzərə alaraq onlara xeyli hədiyyə verir. Ölkənin zadəganları və 

əyanları da bu cür hərəkət edir. Mənim yadımdadır. 1665-ci ildə Hirkanda olarkən 

II Şah Abbasın görüşünə getmişdim. Bir gün axşam sarayda iki nəfər rəqqasə 

gördüm ki, onların hər birinin qulaq, boyun, barmaqlarında 10 min eküdən artıq 

qiymətli cəvahirat var idi. Onların cəvahiratını görüb, truppanın xeyli 

təəccübləndiyimi müşahidə etdikdən məni sakin olduqları mənzilə dəvət etdilər. 

Səhəri öz tərcüməçim və bir fransız cərrah həkimi ilə onların yaşadıqları çox 

gözəl və əzəmətli binaya getdim. İsti olan yerlərdə ətir çox cəlbedici olur. Onların 

binası, evləri, hətta mənzillərinin küncləri başdan-başa gözəl qoxu verirdi (196, 

c.II, s.326-327). 

Çünki bir əlilə aldıqlarını digər əl ilə geri verirlər və özlərinin eyş-işrət, kef, 

nəşələrinə sərf edirlər. Nəticədə yoxsullaşırlar. Belə ki, bu qədər insan şərəfınə 

zidd olan əməllərdən əldə etdiyi peşmançılıqdan başqa bir şey onların nəsibi 

olmur. Vilayətlərdəki rəqqasələrin dəstəsində 7-8 nəfər qız olur (196, c.II, s.327). 

Səyyahların qeydlərindən məlum olur ki, XVII yüzillikdə Səfəvi ölkəsində 

milli idman oyunlarından cövkan, cərid, canavar oyunları paytaxt və digər 

şəhərlərdə geniş yayılmış bayramların keçirilməsinə, Novruz, Qurban və Orucluq 

bayramlarının dövlət səviyyəsində təşkil olunmasına xüsusi əhəmiyyət verilmiş, 

toy mərasimləri xalqın adər-ənənəsində mühüm yer tutmuşdur. 

 

                                                             
84 30 eku bir tümənə bərabər idi. Eku qədim sikkə vahididir. 3-6 Fransa lirəsinə bərabərdir.  
85 Pistul – qədim qızıl sikkə vahididir.  
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Səyyahların məlumatlarından aydın olur ki, XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində 

mükəmməl idarə sistemi formalaşmışdı. I Şah Abbasın, Şah Səfinin və II Şah 

Abbasın dövründə idarəetmə sisteminə güclü dövlət nəzarəti mövcud olmuşdur. 

Səfəvi şahlarının müstəsna səlahiyyətləri olmuş və şahlıq səltənətləri heç bir 

məhdudiyyət tanımamışdır. Sülh və müharibə elan etmək, vergilərin müəyyən 

edilməsi, qanunların qəbul olunması və dəyişikliklər edilməsi şahın ixtiyarında idi. 

I Şah Abbas hakimiyyətinin ilk illərində mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək 

sahəsində ciddi tədbirlər görmüş, mərkəzi hakimiyyətə tabe olmayan və vergi 

verməkdən boyun qaçıran əyalət hakimlərini aradan götürmüşdü. Dövlətin idarə 

olunmasında digər xalqların nümayəndələrinə qoyulmuş qadağaları götürmüş, 

qızılbaş tayfa başçılarının əvvəlki nüfuzunu məhdudlaşdırmışdı. 

Ölkə miqyaslı məsələlərin həlli, xarici dövlətlərdən gələn elçilərin qəbulu və 

vəzifə bölgüsü Məşvərət məclisində müzakirə olunurdu. Dövlətdə ən yüksək vəzifə 

sahibi baş vəzir sayılırdı. O, şahın mülki və maliyyə məsələləri üzrə naibi sayılırdı. 

Ölkənin idarə edilməsində onun müstəsna səlahiyyətləri var idi. 

Dini məsələlərə baxmaq və bu sahəyə aid məsələlərin həlli yüksək ruhanilərin 

səlahiyyətlərinə aid idi. Dini məsələlər üzrə sədr şəriət qanunlarını mükəmməl 

bilən şəxslərdən təyin edilirdi. 

Sipərsalar və sərdarlar böyük vəzirdən sonra gələn ən yüksək dövlət vəzifəsi 

sayılırdı. Müharibə dövründə onların nüfuz və səlahiyyətləri çox olurdu. Divanbəyi 

vəzifəsi də mühüm dövlət vəzifəsi sayılırdı. O, baş ədliyyə və ya məhkəmə rəisi 

idi. Onun çıxardığı qərarlar haqqında yalnız şaha müraçiət edilə bilərdi. O, ən 

yüksək çinayət qazisi hesab olunurdu. Şəri hüquq isə ruhani qazilərinin ixtiyarında 

idi. 

Nazir vəzifəsi saray məmurlarının rəhbəri sayılırdı. O, sary məmurları və 

emalatxana işçilərinin işlərinə nəzarət edir, sarayın təsərrüfat və təchizat işlərinə 

rəhbərlik edir, şahın gəlirləri ilə bağlı bütün məsələlərə nəzarət edirdi.  

Eşikağasıbaşı nazirdən sonra gələn ən mötəbər vəzifə hesab olunurdu. O, şah 

sarayını qoruyan, sarayın təhlükəsizliyini təşkil edən, şah gəzməyə cıxarkən onun 
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yanında olan cavabdeh şəxs idi.Bundan başqa sarayda gündəlik hadisələri qələmə 

alan vaqiənəvis, sarayda yüksək hörmətə malik həkim və münəccimlər, tacirlərə 

rəhbərlik edən məlik üt-tüccar, malların qiymətinə, çəki və ölçülərinə nəzarət edən 

paytaxy möhtəsibi, saray üçün bina layihələrini hazırlayan memarbaşı, şahın 

fərmanlarını əhaliyə çatdıran carşıbaşı, polis təşkilatı kimi və sair məmur vəzifələri 

mövcud idi. 

XVI əsrdə Səfəvi dövlətində ordunun əsas hissəsi əyalət hakimləri tərəfindən 

tayfa üzvləri və qohumluq əlaqələri prinsipi ilə təşkil olunurdusa, I Şah Abbasın 

həyata keçirdiyi hərbi islahatlar nəticəsində ordu yenidən təşkil olundu. Ordu 

qorcular, qulamlar, tüfəngçilər və topçular adlanan hərbi hissələrə bölündü. Qoşun 

növlərinin hər birinin öz komandirləri var idi. Qulamlar, tüfəngçilər və topçular 

dövlət nəzarətində olmaqla şah tərəfindən maliyyələşdiriliirdi. Orduda yalnız 

qızılbaş tayfa üzvlərinin qulluq etməsi və digər xalqların nümayəndələrinə qoyulan 

qadağalar aradan qaldırıldı. Bu ordu növlərinə qorcubaşı, qullarağası, tüfəngçibaşı, 

topşubaşı komandanlıq edirdi. XVII yüzillikdə qorçular yenə də ordunun aparıcı 

hissəsini təşkil edirdilər. 

Qərbi Avropa səyyahlarının səfər gündəliklərinin təhlili belə bir nəticəyə 

gəlməyə imkan verir ki, XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində mövcud olan əlverişli 

təbii coğrafi şərait, geniş torpaq sahələri kənd təsərrüfatının inkişafına səbəb 

olmuş, kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın aparıcı sahəsini təşkil etmişdir. Əkinçiliyin 

inkişafı suvarma sistemindən asılı olduğuna görə dövlət suvarma şəbəkəsinin 

yaxşılaşdırılmasına xüsusi qayğı göstərirdi. 

Kənd təsərrüfatının taxılçılıq, ipəkçilik, maldarlıq sahələri daha geniş 

yayılmışdı. Taxıl daxili bazarın tələbatını ödəməklə xarici ölkə bazarlarına da ixrac 

edilirdi. Qoyunçuluq təsərrüfatı da əhalinin ət və süd məhsullarına tələbatını 

ödəyir, həmçinin xarici ölkələrə ixrac olunurdu. İpəkçiliyin inkişaf etdirilməsinə 

dövlət mühüm əhəmiyyət verirdi. Çünki, xarici bazarlara çıxarılan ipək satışından 

dövlət xəzinəsinə böyük gəlir gəlirdi. Azərbaycan ölkədəki ipək istehsalında 

mühüm yer tuturdu. İpək istehsalını artırmaq üçün I Şah Abbas Xopasan əyalətinə 

Cənubi Qafqazdan və Azərbaycandan xeyli əhali köçürtdürmüşdür. 
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Kənd təsərrüfatının atçılıq, dəvəçilik, tütünçülük, üzümçülük, bağçılıq və 

bostançılıq sahələri də əhalinin əsas məşğuliyyət sahələrindən birinə çevrilmişdi. 

XVII yüzillikdə sənətkarlıq da iqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən biri idi. 

Səfəvi hökmdarları sənətkarlığın inkişaf etdirilməsinə diqqət göstərirdilər. Cünki, 

sənətkarlıq məhsulları ölkədaxili tələbatı ödəməkdən əlavə, xaricə ixrac olunaraq 

dövlət xəzinəsinə gəlir gətirirdi. Sənətkarlıq sahələrinin inkişafı yeni sənət 

növlərinin yaranmasına səbəb olurdu. Şah Təhmasibin 1565-ci il 16 mart fərmanı 

ilə tamğa vergisinin ləğv edilməsi sənətkarlığın inkişafında maneələri aradan 

qaldırdı. I Şah Abbasın həyata keçirdiyi tədbirlər də sənətkarlığın inkişafına 

müsbət təsir göstərdi. Sənətkarlığın toxuculuq, pambıq parca, metalişləmə, 

dəmirçilik, toptökmə, zərgərlik və s. sahələri geniş inkişaf etmişdi. Dövlət 

karxanaları (emalatxana) şah tərəfindən təyin olunan naziri-biyutat tərəfindən idarə 

olunur və bu karxanalarda imtiyazlı və peşəkar sənətkarlar çalışırdılar. Səfəvi 

dövlətində 44 sənət və peşə növü var idi.  

Sənətkarlıq əsasən şəhərlərdə yerləşirdi. Şəhərlər sənətkarlıq və ticarət 

mərkəzlərinə şevrilmişdi. Qəsəbə tipli və kənd yaşayış mərkəzlərində də əhalinin 

bir hissəsi sənətkarlıqla məşğul olurdu. 

Səfəvi dövlətində ticarətin inkişaf etdirilməsi üçün dövlət bir sıra tədbirlər 

həyata keçirirdi. I Şah Abbas ipək ticarətini dövlət nəzarətinə götürmüş, ölkədaxili 

ticarətin inkişafını yaxşılaşdırmaq üçün ticarət yollarını abadlaşdırmış və 

təhlükəsizliyini təmin etmişdi. Şah Səfi isə ipək ticarətindəki inhisarı ləğv etmiş, 

ölçü, çəki sistemini qaydaya salmış, dövlət məmurlarının ticarətlə məşğul 

olmalarını qadağan etmişdi. Ticarət xəzinənin mühüm gəlir qaynağına çevrilmişdi. 

Şah Səfinin hskimiyyəti dövründə ticarət mərkəzlərində qaydalara əməl 

edilməsi, ölçü və çəkiyə riayət olunması, qəlp pullara qarşı ciddi tədbirlərin 

görülməsi səyyahların da diqqətindən yayınmamışdı. II Şah Abbas da ticarətin 

inkişaf etdirilməsi qayğısına qalmış, vergiləri azaltmış və yerlərdə məmur 

özbaşnalığının qarşısını almışdı. 



239 
 

I Şah Abbasın, Şah Səfinin və II Şah Abbasın həyata keçirdikləri düzgün 

iqtisadi siyasət nəticəsində daxili ticarət canlanmış, xarici iqtisadi əlaqələr 

yaxşılaşmışdı.  

Səfəvilər dövlətində kənd təsərrüfatının, sənətkarlığın və ticarətin inkişafı 

şəhərlərin böyüməsinə, qəsəbə tipli yaşayış məsgənlərinin şəhərlərə çevrilməsinə 

səbəb olmuşdur. Səyyah gündəliklərində Həmədan, Qəzvin, İsfahan, Naxçıvan, 

Mərənd, Təbriz, Əbhər, Culfa, Savə, Sofiyan, Ərdəbil, Zəncan, Şamaxı, Bakı 

şəhərləri, şəhərlərin təsərrüfat həyatı, əhalinin məşğuliyyəti, şəhərlərdə tikilmiş 

məscidlər, mədrəsələr, sənətkarlıq mərkəzləri, ticarət obyektləri, bazar və 

karvansaralar haqqında verilən məlumatlar şəhər həyatının canlanmasını, 

şəhərlərin ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərinə çevrilməsini göstərir. 

Ölkədə ticarətin və sənətkarlığın inkişafı bazar və karvansaraların rolunu 

artırmış, şəhərlərdə və ticarət yollarında tikilmiş karvansaralar həm ticarət mərkəzi, 

həm də mehmanxana rolunu oynamışlar. J.Şarden və J.B.Tavernye karvansaraları 

Avropadakı mehmanxanalarla müqayisə edərək onlar haqqında geniş və maraqlı 

məlumatlar vermişlər. Ölkədaxili iqtisadi əlaqələrin inkişafındakı əhəmiyyətinə 

görə karvansaralar və karvan yolları dövlətin nəzarətində olmuş, hər bir əyalət 

hakimi öz ərazilərində yerləşən karvansaralara və karvan yollarının 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün məsuliyyət daşıyırdılar. 

Səyyahların səfər qeydləri göstərir ki, XVII yüzillikdə Səfəvi dövlətində 

məktəb, elm və təhsilin inkişafına diqqət yetirilib. Məktəblər əsasən məscidlərin 

nəzdində fəaliyyət göstərən mədrəsələrdə yerləşirdi. Dəbiristanda (ibtidai məktəb – 

N.S.) şagirdlər yazmağı və oxumağı öyrənirdilər. Mədrəslərdə isə müxtəlif elm 

sahələrini keçirdilər. Mədrəsələrin bir hissəsi şah tərəfindən, əksər hissəsi vəqf 

əmlakından gələn gəlirlər hesabına maliyyələşirdi. Həmcinin müəyyən şəxslər 

tərəfindən yaradılan məktəblər də fəaliyyət göstərirdi. Məktəblər əsasən şəhərlərdə 

yerləşirdi. Şəhərlər elm, təhsil mərkəzlərinə çevrilmişdi. Məktəblərdə digər 

elmlərlə yanaşı, təbabət elminin öyrədilməsinə xüsusi fikir verilirdi. Məktəəblərdə 

dərs ərəb və fars dilində keçilsə də sarayda və orduda türk dilində danışmağa 

üstünlük verilirdi. 
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Səyyahların məlumatlarında əhalinin adət-ənənələrinə ciddi riayət olunması, 

milli idman oyunlarından çovkan, pəhləvanlıq kimi oyunlara da çox maraq 

göstərmələri göstərilir. Üç əsas bayram – Novruz, Qurban və Oruçluq bayramları 

dövlət səviyyəsində qeyd olunurdu. Bu bayramlar əhalinin bütün təbəqələri 

tərəfindən çox yüksək formada keçirilirdi. Toy mərasimləri də adət-ənənələrin çox 

mühüm forması idi.         
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ƏLAVƏLƏR 

Sənəd 1. Jan Şardenin səfər gündəliyindən səfərname-ye Şarden, III cild.İqbal 

Yagmainin fransız dilindən fars dilinə tərcüməsi 

İranlıların danışıqda işlətdikləri dillər. İranlılar86 adətən üç dildən biri, yəni fars, 

türk (azərbaycan dili-N.S.), ərəb dilində danışırlar. Fars dili iranlıların təbii, etnik 

dilidir. Böyük şəxsiyyətlər, cahtələblər, onlarla get-gəl edənlər bu üç dildən 

bərabər surətdə istifadə edirlər. Bir çox qadınlar da bu üç dil ilə danışırlar. Əgər bu 

üç dildən ikisini, yəni fars və türkcə bilməsələr, danışmaqda çətinlik çəkirlər. Mən 

bu iki dili, fars və türkçəni yaxşı bilirdim, ərəb dilində yazmağı da öyrənmişdim. 

Lakin elə bir gün yox idi ki, bu dili dərindən bilmədiyim üçün ürəyimdə sıxıntı 

çəkməyim. Fars dili əhalinin şer və ədəbiyyatında işlənilirdi. Saray adamları ordu, 

böyük adlı-sanlı şəxsiyyətlər, şöhrətpərəst ailələrin qadınlarının hamısı evlərində 

türk dilində söhbət edirlər. Çünki, şah və şah ailəsinə mənsub olan ailələr bütün 

əhalisinin dili türk dili olan Azərbaycandan çıxmışlar. Lakin ərəb dili, dini dil 

olduğu üçün hamı о dilə hörmətlə yanaşır. 

Bu üç dil haqqında iranlıların zərbi-məsəlləri vardır. Deyirlər fars dili 

danışıqda bəlağət (bədii), ərəb dili axıcı, türk dili yumşaq, mülayim və incədir. 

Ərəb dili axıcıdır, türk dili sərtdir.Qalan sözləri avamyanadır. 

        Bu üç dili Avropa dilləri ilə müqayisə etdikdə demək olar ki, fars dili latın, 

türk, islam, ərəb dili yunan dili ilə əlaqəlidir. Lakin ərəb dilinin fars dilində xeyli 

qarışığı vardır (s.946-947). 

Şarden ərəb dilinin fars dilində çox qarışığı olmasının səbəbini belə şərh 

edir: “Mənim fikrimcə, ərəb dilinin fars dilinə çox nüfuz elməsinin əsas səbəbi 

budur ki, iranlıların əsas vəzifələrindən biri ərəb dilində olan dini kitabları 

oxumaqdır. Onları fars dilinə tərcümə etmək qadağandır. Nicat tapmaq üçün ərəb 

dili ilə tanış olub, həmin kitabları oxumağı bacarmalıdırlar. 

İranda danışılan bu üç dildə lüğətlər bir-birinə oxşamırlar. Avropa 

dillərində oxşarlıq olduğu kimi bu üç dildə oxşarlıq çox deyildir. Başqa sözlə, həm 

                                                             
86 Əslində İranda sakin müxtəlif etniklər, azərbaycanlı, fars, kürd, talış, mazandaranlı, lor, ərəb və sair etniklər 
nəzərdə tutulur. 
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qrammatik qaydaları, tərkib və cümlə düzəltmək və başqa sahələrdə bir-birinə 

əksliklər vardır. Lakin bir çox yerlərdə bu üç dil digər dillərdən kəlmələr əxz 

etmişlər. Məsələn, fars və türk dilləri dini və hüquqi kəlmə və istilahları ərəb 

dilindən əxz etmişlər. 

Fars dili incə sözləri və şer istilahlarını türk dilinə verir, əvəzində döyüş, 

mübarizə, ordu istilahlarını türk dilindən əmanət almısdır. 

İranlılar   hər   üç   dilin   qədimliyini   yerdə   insanların məskunlaşdığı 

vaxt meydana  gəldiyini  bildirirlər.  Bu  barədə əfsanələri vardır. Deyirlər: «Adəm 

ilə Hevvanı behiştdə qadağa qoyulmuş meyvəni yeməyə təhrik edən ilan bəlağətli 

və aldadıcı dil olan ərəb dilində danışdı. Adəm, şirin, ürəyəyatan, yaxşı avaz olan   

fars dilində Havvaya söz dedi, onu özünə cəlb etdi. Adəm ilə Havvanın Behişti tərk 

etmələri barədə fərman əvvəl fars dilində verildiyi üçün onların hər ikisi fərmana 

tabe olmadı. Fərmanın ərəb dilinə tərcüməsi də fayda vermədi. Cəbrayıl həmin 

fərmanı kobud, qəzəbli olan türk dilində onlara oxudu, onların hər ikisi dəhşətə 

gəlib, behiştdən bayıra çıxdılar (s.947). 

Şarden daha sonra qeyd edir ki, özümün ilk kitabımda bildirdiyim kimi İranın qərb, 

cənub-qərbi nahiyyələrində və mərkəzi hissəsində yaşayan əhalinin əksəriyyəti 

türk dilində danışırlar.  İmperiyanın digər nahiyələrində sakin olmuş əhali fars 

(parsi) dilində danışırlar. 

Bu mövzu da deyilməlidir ki, İran saray adamlarının dili türkcədir... 

Bunun səbəbi odur ki, İranın əsilzadələri, kübar ailələri, zadəganları əksərən 

döyüşçülər, türküstan ordu başçılarının soylarındandırlar... İranda işlənən türk dili 

fars dilinin təsiri altında о qədər yumşaq, mülayim və xoş nəğməlı olubdur ki, 

Konstantinopol türkləri çox zəhmətlə həmin türk dilini başa düşürlər. Türkdilli 

iranlılar da Osmanlı türklərinin dilini asanlıqla dərk etmirlər. 

Fars, türk, ərəb dillərinin Avropa dilləri ilə bağlılıqları olmadığına 

baxmayaraq, lakin elədirlər ki, bir nəfər ingilis üçün italiyan dilini, öyrənmək, fars, 

ərəb, türk dillərinı öyrənib danışmaqdan çətindır. Lakin bu dilləri öyrənmək 

əcnəbilər üçün çox çətindir, heç vaxt onları tam öyrənməyə müvəffəq ola bilmirlər. 

Çünki onların əlifbası bir-birinə oxşar əlamətlərdən təşkil tapıbdır. 
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Nöqtə vasitəsi ilə biri-digərindən ayrılır. Digər tərəfdən nöqtə qoymaqda da 

əsas qaydalara riayət olunmur. Nəticədə kəlmələrin düzgün oxunmasını 

mümkünsüz edir. Bu dillər barədə diqqəti cəlb edən məsələlərin biri budur ki, 

əsrlərlə quruluşu tərkibində və istilahlarında dəyişiklik olmamışdır. Min ildən artıq 

Quranm nazil olmasından keçməsinə baxmayaraq ərəb dilində kamil axıcılıq, 

bədiilik, sözü qısaltma kimi kamil nümunələr qalmışdır. 300-400 il bundan qabaq 

уаzmış iranlı şairlərin şerləri və ya əsrlər qabaq özlərindən əsərlər qoyub getmiş 

yazıçılar, iranlıların nəzərində onlar yenə də təzə və ürəkaçandır. 

Şairlər və yazıçılar, onların arxasınca gedirlər. Yazmaq və mahnı qoşmaqda 

yeni üsul kəşf etsin və onu daha gözəl paltarda gözə çarpdırsın. Ən uzaq 

zamanlardan indiyədək türk dilində də dəyişikliyə yol verilməyibdir. Necə var idi, 

elə də qalır. Avropa dillərində, xüsusilə fransız dilində hərdən-bir baş verən 

dəyişikliklər nəticəsində əmələ gələn çətinliklər, nöqsanlara diqqət yetirilsə, aydın 

olar ki, bəşər cəmiyyətinin əsil mədəniyyət əsaslarından biri olan dilin yaradılmaq 

və yenidən düzəltməyin zərər və ziyanından azad qalmışlar (s.948). 

Şarden ərəb dilinin əhəmiyyətindən, həmin dildə 12 milyon üç yüz beş 

min 42 kəlmə olduğunu yazır: «Bu dil lüğət sarıdan о qədər zəngindir ki, dəvənin 

min adı vardır. İran tarixçisi Firuzabadi yazır ki, ərəb dilində şəmşir üçün min ad 

düzəldilibdir. Həmin dildə yırtıcı şir ücün 500 ad, icməli süd ücün 200, bal ücün 

80 ad vardır...deyirlər behiştdəkilərin hamısı ərəb dilində danışırlar... iki — ərəb 

və iberi dili bir kökdəndirlər... islam yazıçıları deyirlər ki, Adəm Allahdan 

öyrənmiş və əhaliyə öyrətmişdir. Lakin müsəlmanlar belə bir fıkirdədirlər ki, 

onların xətti bəşərin fıkrinin məhsuludur və allahın təlimi ilə əlaqəsi yoxdur. 

Çünki, əsrlər keçdikcə ərəb dilinin həm şəkli, qaydası, tərkibi, həm də hərflərin 

tərtibi baxımından xeyli dəyışiklıyə uğramış, ta bugünkü kamilliyə çatmışdır... 

Bir dəstə ərəb alimləri həzrəti İsanın əsrində Külədə toplaşır və 

ərəblərin qədim xətti «kufi» xətt adlanır. İslam peyğəmbərdən 300 il sonra 

müsəlman alimlərindən biri ibn Mota yeni xətt kəşf etdi. Bir müddət sonra 

isə ibn Buyə onu daha da yaxşılaşdırdı... 
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Məhəmməd peyğəmbər ərəblərə deyirdi ki, Cəbrayil, İsmayıl ərəb dilini 

necə gözəl və ürəyəyatan dildə danışırdı. О cür ona öyrətmişdir (səh.950-952). 

Şarden sonra fars dili və onun tarixi haqqında ətraflı məlumat verir və 

yazır ki, ərəb dilinin fars dilinə xeyli təsiri olubdur. Belə ki, hal-hazırda əgər bir 

adam fars dilini mükəmməl bilsə, ərəb dili ilə də nisbi surətdə tanış olur... (s.956-

958). 
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Sənəd 2. Səfərname-ye Şarden, III cild.İqbal Yagmainin fransılz 

dilindən fars dilinə tərcüməsi 

Fəlsəfə tarixi 

Şarden İran və Azərbaycanda fəlsəfənin tarixi barədə ətraflı məlumat verir. 

Lakin о əsərinin III cildinin on birinci fəslini «İranliların fəlsəfəsi» adlandırmışdır. 

Şübhəsiz Şarden İranda yaşayan digər millətləri, о cümlədən azərbaycanlıları da 

iranlı adlandırmağı düzgün deyildir. İranlı adlı etnik millət yoxdur. Fars, türk, 

gülən, talış, kurd, mazandaranlı, lor və sair etniklər İranda yaşayır. Buna görə də 

Şarden iranlı dedikdə orada sakin etnikləri nəzərdə tutur. 

Bu fəlsəfə elminin bölgüsünə görədir ki, İranın ilahi fəlsəfə üzrə alimləri 

xeyli mübahisələr edir ki, hamısının kökü yoxdur. Onlar belə bir əqidədirlər ki, 

qədim fəlsəfə iki sahəyə, təbiət və ilahiyyata bölünmüşdür. Təbiətçilər belə bir 

fıkirdədirlər ki, bütün varlıqların kökü maddəyə əsaslanır. İlahiyyatçılar onların 

əksinə olaraq ruhun əsas olmasına inanırlar. 
İranlılar məntiq, ya dialektikfaya əsaslanan elmi, təfsir elmi adlandırırlar. 

Fizikanı isə təbiət elmi, metafızikanı təbiətdən sonrakı elm adlandırırlar ki, mənası 

«maföqəl-təbiə»-təbiətdən ulu, yüksək deməkdir.  

Şərq   fəlsəfəsi   ümumi   fəlsəfəyə   oxşardır.   Ərəblərin şagirdləri 

adlandırılmalı olan iranlılar və ərəblər Platonan və ondan öncə yaşamış filosofların 

fıkirləri və fəlsəfələri ilə azacıq tanışdırlar. Aristotel filosofların başçıları hesab 

olunmasına baxmayaraq onun fəlsəfəyə aid əsərlərinə də о qədər diqqət etmirlər. 

Əvəzində İbn Sinanın mətn və təsiri qarışmış fəlsəfələrini öyrənirlər. 

Aristotel fəlsəfəsi əsil mətninin bir hissəsi yunan dilində olduğu üçün; 

aradan getdiyi üçün bəzi tədqiqatçılar belə bir fıkirdədirlər ki, Aristotelin ərəb 

dilində də əsərləri olmuşdur. Mənim fikrimcə bu nəzəriyyə ondan irəli gəlir ki, 

avropalıların bəziləri elə bir əsərləri Aristotelə nisbət verirlər ki, həqiqətdə yunan 

kitablarını şərh və təfsir edən alimlərinin təfəkkürünün məhsuludur. 

Mən kəlmə-kəlmə ərəb dilinə tərcümə edilmis Aristotelin əsərlərini 

görmüşəm, lakin Aristotelin kəlmə-kəlmə tərcümə edilmiş fəlsəfəsinə tələbələr 
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maraq göstərmirlər, əksinə bütün alimlər Aristotelin fəlsəfı fıkirlərini, onlara 

yazılmış şərhlər və təfsirləri diqqətlə oxuyurlar. 

Bu məsələ də diqqətə layiqdir ki, Aristotelin əsərlərini şərh və təfsir etmiş 

heç bir iranlı və ərəb alimi, о cümlədən Əbu Əli Sina adlı-sanlı alim xacə 

Nəsirəddin, ibn Rüşd ki, iranlılar onun fəlsəfı əsərləri ilə çox da tanış deyildirlər. 

Onun bütün fıkirlərini kor-koranə qəbul etməyiblər və başqa nəzər və fıkirlər irəli 

sürmüşlər. Hətta bu bəhanə ilə ki, onun nəzəriyyələri pis yazılmış və ya düzgün 

tərcümə edilməmişdir. 

Öz baxışlarına uyğun düzəldib, islah etmişlər. Əbu Səidəli87 addımını 

bundan da irəli ataraq onun təbiətdən yüksək fəlsəfəsi əleyhinə bəzi mətləblərə 

toxunub. Onun baxışlarını, xüsusilə 7 göy təbəqəsi haqqındakı nəzəriyyəsini rədd 

edibdir. 

Qabaqda qeyd etdiyim kimi İran alimləri fəlsəfəni ayrı və məntiqə 

bölüblər. Mənim fıkrimcə, İranın böyük şəxsiyyətlərinə təkcə bütün fəlsəfə 

biliklərini bü üç şaxə altında tənzim etmişlər, hətta riyaziyyat, fəlsəfə tərkibində, 

əxlaq və ilahiyyatı isə təbiətdən kənar hikmətə, qrammatikanı, danışıqların 

mənalarını isə məntiq elminin tərkibində hesab edirlər (s. 1039-1040). 

Bir müddət bundan əvvələ qədər İran alimləri yer kürəsi səthinin çoxunu 

insanların məskun olmadığı ərazi hesab edirdilər. Onlara görə qədim qitənin 

qarşısında olan yer məskun olmaq üçün yararlı deyildir və əhali yalnız yer 

kürəsinin üçdə bir hissəsındə sakin ola bilərlər. Yer kürəsi su üzərində qalmış 

qarpıza bənzəyir. Bir çox alimlər, xüsusilə xristian alimləri də bu fikirdə idilər. 

Lakin iranlılar 850 il bundan öncə yaşamış öz alimlərindən birinə istinad edərək 

deyirlər ki, həmin alim belə bir fikirdə idi ki, yer kürəsinin əsas hissəsi 

məskunlaşmağa yararlıdır. Qədim qitə müqabilində digər qitə də vardır ki, 

məskunlaşmaq üçün tam yararlıdır. Lakin onun nəzəriyyəsi, düşüncədən uzaq 

olduğu və riyazi üsullara əsaslandığı üçün böyük riyaziyyatçılardan başqa, bir 

adam onların dərk edilməsini qəbul etməmişdi. Ona görə də həmin nəzəriyyə 

yerində qalmamışdır. Lakin avropalıların Avropa qitəsi çevrəsinə səyahətlər etməsi 
                                                             
87 Cox güman ki, Yaqub Səid Məhəmməd ibn Əli İraqini nəzərdə tutur, o hicri 510 (1117) ci ildə vəfat etmişdir.  
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ilə   həmin   yuxarıda   qeyd   etdiyimiz   iranlı   alimin nəzəriyyəsinin düzgün 

olduğunu sübut etmişdir. 

İranlılar öz şahlarının ləqəblərinə «Qiblee-уе cahan və cahaniyan» («Dunya 

və bütün dünyada yaşayan əhalinin qibləsi ləqəbini də artırdılar ki, bütün dünyada 

sakin əhalinin mərkəzi və ya günəşi» mənasındadır. Bunun da əsas mənası budur 

ki, iranlılar müxtəlif dünyaların mövcud olmasına inanırlar. Başqa sözlə məskun 

olunan yer kürəsindən başqa digər dünyalar da vardır. 

Epikür (Epicure) və Demokrit (Democrite) fəlsəfələrini İranda tanımırlar. 

Lakin Pifaqorun (Pythagora) fəlsəfı nəzəriyysi ilə tanışdırlar.  Ficağuresin  fəlsəfı  

məktəbini, bütün hindliləri  və bütpərəstləri qəbul edirlər və bu alimin fəlsəfi üsulu 

sufi adlanan insanlar vasitəsilə təlim və nəşr olunur.  

Sufi məktəbi qədim və böyük məktəb olmasına baxmayaraq, hər yerdə о 

qədər də şöhrət tapmamışdır. Çünki rəmzi və məxfidir. Həmin təriqət tərəfdarları 

və müəllimləri ehtiyatı əldən vermədən adamlara həmin təriqəti digər adamlara 

açmırlar ki, öz ölkələrinin məzhəb və fəlsəfəsi pozğun, qarışıq vəziyyətə düşməsin. 

Mən bu məktəbdən başa düşdüklərimi aşağıda şərh edirəm: bu məktəbi   «sufiyyə»   

adlandırırlar və sufiyyə adlandırılmasının səbəbləri haqqda müxtəlif 

nəzəriyyələr vardır. Bəzi alimlər bu fikirdədirlər ki, ərəb camaatı arasından çıxmış 

bir camaatın adından iqtibas edilmişdir ki, həmin camaat sufiliyin banisidir. Lakin 

həmin alimlərin bu adın ərəb camaatı adı olması barədə öz aralarında fikir 

ixtilafları  vardır. Bəzilərinin fikrincə, həmin  qəbilənin  adı  «əl-sufıyə» olmuşdur 

ki, mənası “qızıl sülalə” mənasındadır. 

Digər alimlərin fikrincə qəbilə “əl-safan” adlanıbdır ki, mənası «təmiz 

cəvahir” və “irq” deməkdir. Çünki, bu qəbilənin adamları bütün uzaq, yaxın 

qəbilələrə nisbətən tam yüksək mənəviyyata malik olmaqla, saf və təmiz, 

müqəddəs, həyatlarını Həzrəti İbrahimin öyüdləri və xilafət yeri olan Kəbənin 

qorunub saxlanılmasına həsr etmişlər. Bu məktəbin «Sufıyyə» adlandırılması ona 

görədir ki, onlar da həmin qeyd edilən qəbilə əhalisi kimi ürəkləri təmiz, saf və 

çətinliklər çəkməklə mənəvi cəhətdən güc qazanan olmuşlar. 
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Bəzi tədqiqatçılar bu fıkirdədirlər ki, «safıyə» sözü «səfə» kəlməsindəndir. 

«Səfə» Mədinə məscidindəki üstü örtülü eyvanların adıdır ki, Həzrəti Məhəmməd 

peyğəmbər onları ona tərəfdar çıxıb, peyğəmbərə etimad edib, hətta öz qohumları 

ilə əlaqələri kəsib, peyğəmbər tərəfdarı olanlar üçün onun binasını qoymuşdur. 

Həmin şəxslər islam dininin ehkam və üsullarını daha tez öyrənmək üçün həmin 

eyvanlarda məskən salmışdılar (s.1041-1042). 

Bəzi bilici, ağıllı adamlar bu əqidədədirlər ki, «sufi» kəlməsi Hələb 

yaxınlığındakı Su adlı yerin adından götürülübdür ki, orada suf adlı çoxlu yun 

parça toxuyurlar. «Fi» ərəb dilində qapı mənasındadır. 

Bəziləri də deyirlər ki, «sufıyə» sözü «əl-sufı» sözündən götürülübdür ki, 

çox adlı-sanlı, 8 məşhur alim olub və h.III əsrdə (miladi VIII əsrdə) yaşayıbdır. O, 

təsəvvüf məktəbinin əsasını qoymuşdur. Lakin iranlıların fikri başqadır. Onlar 

deyirlər ki, təsəvvüf (sufülik –N.S.) məktəbi hicri II əsrdə (VII əsrdə) mövcud 

olmuşdur. Əl-sufidən bir əsr öncə olmuşdur. Bəziləri də belə bir fıkirdədirlər ki, 

«sufi» kəlməsi səf, sıra mənasındadır. Təsəvvüf məzhəbi bütün təriqətlərdən üstün 

olduğu və qabaqcıl sırada olduğu üçün belə adlanıbdır. Bəziləri isə deyirlər ki, sufi, 

yunanca «sofos» kəlməsindəndir ki, elm və idrak, düşüncə mənasındadır. Çünki, 

sufilər fılosofların, din alimlərinin ən qabaqcıl sırasındadırlar. Onlar elmli və dərk 

etmə qabiliyyətinə malik olmaqla çox şöhrət tapmışdılar.       

Şarden daha sonra yazır:” Mənim fikrimcə, sufi kəlməsi “şəfa”, işıqlı, 

parlayan mənasından götürülmüşdür. Yun mənasında  olan «sufi» həqiqətə daha 

yaxındır. Avropanın məşhur alimi Skaliger (Scaliger) sufi sözünün «səfa» 

kəlməsindən alındığına inanır. Çünki sufilər özlərini təmiz ürəkli, batini riyasızlıq, 

sərbəst, azad olmaqda digərlərindən daha kamil şəxs hesab edirlər (s.l 041-1042). 

 Ikinci nəzəriyyə, yəni «sufi» sözünün «suf» kəlməsi kökündən olmasını səhv 

sayırlar. Əgər bu alimlərin fikri düz olmuş olsa təsəvvüf əhlini «sufi» deyil, «səfi» 

adlandırmaq lazımdır. Digər tərəfdən Şərq əhalisi ikinci sözün ikinci kökünə yəni 

yun mənasında olmasına inanırlar. Onlar deyirlər ki, sufılər, cismani ləzzətlərdən 

və zahiri bəzəklərdən uzaqdırlar. Özlərini az yemək, qalın, kobud geyim geyməklə 
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sevindirirlər. Yun paltar Ərəbistanın olduğu üçün ondan paltar geyirlər. Bütün 

bunlara görə yundan tikilmiş paltar geyinənlər daha düzgündür. 

Bu sözün düzgün olması məni də cəlb etmişdir. Bunun səbəbi budur ki, 

bütün müqəddəs şəxslərin, ədiblərin hamısının paltarı yundandır. Hal-hazırda 

böyük şəxsiyyətlər və əyanlar qiymətli ipək və zərlə ipəkdən toxunmuş paltar 

geyirlər. Lakin onlar namaz qıldıqda həmin paltarları əyinlərindən çıxarıb, 

zahidlər, müqəddəs şəxslər kimi yun paltar geyirlər. Qədim dövrün xristian 

peyğəmbərləri, keşişlər, rahiblər, rəyazət çəkənləri də ilk əsrlərdə sufılər kimi yun 

paltar geyirdilər. Necə ki, İranın dindarları, Allah adamları da yun paltar geyməklə 

fəxr edirlər (s.1043). 

Təsəvvüfün meydana gəlməsi və geniş yayılması barədə də tədqiqatçılar 

arasında ixtilaf vardır. Lakin tədqiqatçıların əksəriyyət bu əqidədədirlər ki, hicri 

200 (M.815/816)-ci ildə Şeyx Əbusəid Əbülxeyir tərəfindən təsəvvüf məktəbinin 

əsası qoylmuşdur. Şeyx Əbusəid ağıllı, ürəyı açıq, Allah axtaran, nəzəri saf, təmiz, 

dərin düşünən filosof olmuşdur. 

Digər dindarlara nisbətən islam dini üsullarına daha artıq bağlı idi. Buna 

görə də xeyli tərəfdarları və şagirdləri var idi. 

Təsəvvüf əhlinin bir kitabı vardır ki, orada onların fəlsəfə və ilahiyyat 

haqqında nəzəriyyələri öz əksini tapmışdır. Həmin kitabı onların ilahi fəlsəfəsinin 

xəzinəsi adlandırırlar. Bu kitabın adı «Qolşəneraz»dır və mənası «sirlər gülüstanı» 

deməkdir.88 Bu kitab ona görə belə adlandırılmışdır ki, ilahiyyat elmi orada rəmz 

işarə, simvol ilə şərh edilmişdir. Belə bir kitabın olmasına baxmayaraq sufilərin 

əqidə və nəzəriyyələrini bilmək asan deyildir və təsəvvüfün sirlərinin kökünə və 

incəliklərinə asanlıqla yol tapmaq olmaz. Çünki sufilər öz məktəblərinin əsaslarını 

gizli saxlamaq üçün çox səy göstərmişlər. Bu barədə sufılər bu fikirdədirlər ki, 

həqiqi istək, arzu, ağıl və elmin sonu geniş xalq kütləsinin fıkir rahatlığıdır və heç 

vaxt onların təfəkkür və düşüncələri əleyhinə qiyam qaldırıb əleyhinə çıxmamaq 

                                                             
88 Əslində Şeyx Səfiəddinin özünün türkcə yazdıgı “Qara məcmuə” Təvəkkülü ibn Bəzzazin “Səfəvət əs-səfa” 
əsərləri Səfəvi sufizmi haqqında ilk əsərlərdir.  
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lazımdır. Hələ də həyatda olanların inam və əqidələri əleyhinə qiyam qaldırıb, 

müxalifət etmək, cəmiyyətdəki qayda-qanunu, rahatlığı bir-birinə vurmaq olmaz. 

Sufilər tam israrla deyirlər ki, keçmişdə deyilənləri qəbul edirsinizsə, 

onların yolu ilə gedin. Lakin keçmişdə deyilənlər barədə şək-şübhəniz varsa, tam 

arxayınlıqla, rahatlıqla həqiqəti axtarın və heç vaxt digərlərinin ürəklərini incidən, 

onları pərişan edən iş görməyin. Bu insani və əxlaqi direktiv baxımından təsəvvüf 

əhli bu əqidədədirlər ki, alimlər inamlarının əsas kökləri olan bu üç əsas kök və 

rişəyə əsaslanmalıdır: 

Birincisi, bundan ibarətdir ki, cəmiyyətin qəbul etdiyi və ölkədə 

cərəyandadır, hörmətli sayılmalıdır.  

İkincisi bundan ibarətdir ki, о adamlar ki, şübhə etməyə, sərgərdan 

olmağa məcbur olublar, onların həqiqət təriqəti axtarıb tapmalarına köməklik 

edin, yol göstərin ki, düzgün təbliğat nəticəsində səhv yol ilə düzgün yolu ayırd 

edə bilsinlər. 

Üçüncüsü,  bundan  ibarətdir ki,  açıqlanması  məsləhət olmayan inam və 

əqidələr elə yenə də başı möhürlü qalmalı, onlar ilə həmrəy, yekdil olanlardan 

başqa digər şəxslərə açıqlamaq lazım deyildir.  

Təsəvvüf əhli şək-şübhəni elm və mərifət dünyasına daxil olmağın açarı 

hesab edirlər və bu fıkirdədirlər ki, kim şübhə etməsə, yoxlamasa, əməl meydanına 

daxil olarkən onun üzərinə meydan qapısı bağlanar və о adam ki, təcrübədən 

keçirib, yoxlamır, dərk edib, kəşf edə bilməz və kəşfdən geri qalan şəxs kor qalar. 

Lakin  təsəvvüf əhli  nəzəriyyəsinin  kökünü  dərindən öyrəndikdə belə bir 

nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, böyük ruh nəzəriyyəsinə inanırlar. Tədqiqatçılar 

belə bir əqidədədirlər ki, təsəvvüf əhlinin alimləri özlərinə xitabən deyirlər: Sizin 

zahiri baxışınız yox, mən haqqam, həqiqi varlıq mənəm  (s.1043-1044) 

 Lakin islami ehkamçı təəssübkeşləri, sufiləri çoxallahlıqda, kafirlikdə, 

mülhüvdlükdə ittiham edirlər və bu əqidədədirlər ki, təsəvvüf əhli qiyamətə, 

yenidən dirilməyə inanmırlar.    
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Onlar öz dediklərini sübut etmək üçün sufilərin məxfi, rəmzi şerlərindən 

bu beytə əşaslanırlar: “Bir varlıq, cism gəldi, lakin min surətin coxluğunun etibarı 

yoxdur (s.1044). 

Şarden daha sonra yazır: “Yadımdadır bir gun bir molla meydanda moizə 

edirdi. О moizə edərkən bırdən çalpaşıq oldu və təsəvvüf əhli barədə kobud, acı 

sözlər dedi. О dedi: “Onlar iki və çox Allaha inanır. Onları odda yandırmaq 

lazımdır, təəccüb edırəm ki, indiyədək onları nə üçün diri saxlayıb öz hallarında 

saxlamışlar.” 

Bir sufini öldürmək, 10 nəfər Allah adamı və yaxşı əməlı olan şəxsi 

qoruyub, saxlamaq kimi savabdır. Bu vaxt həmin mollanın moizə məclisində 

oturub, onun nitqlərinə qulaq asan 5 nəfər sufi axundun üzərinə hücum etdi, ağır 

zərbələrlə onun bədənini incitdilər. Mən aralığa düşüb, onları bir-birlərindən 

ayırmaq istədim. Mənə dedilər: «Bir adam ki, nahaq-diğərinin öldürülməsinə 

fərman verə, gərək zərbə almaqdan şikayət edə» (s. 1044-1045). 

Sufılər nə təkcə allahsız deyildirlər və bu töhmət və iftiralar onlara 

yaramaz, bəlkə Allah-təalanın varlığının vurğunudurlar. Onlar gecələr Allaha 

dualar oxumaq üçün bir yerə toplaşıb belə dua edirlər:  onlar bir-birinin əlini tutub 

öz başlarını hərəkətə gətirdikiəri halda, ayaqlarını yerə döyürlər, dövrə vururlar və 

tam uca səslə,«hu», «hu» deyirlər və məqsədləri Allahdır. Bu işi о qədər davam 

etdirirlər ki, ağızları köpüklənir, nəfəs almaqdan düşüb, yerə sərilirlər, hala gəlib, 

nəfəsləri yeniləşdikdən sonra otururlar. Yenidən başlarını hər tərəfə fırlandırırlar, 

bədənlərini hərəkətə gətirirlər. Yenə də, «yahu» deyə qışqırırlar. Yuxu ilə ayıqlıq 

aləmində şənləndirici nəşəyə dalırlar və deyirlər, Allaha qovuşublar. Sufilər 

deyirlər ki, başqa cür də belə hal baş verir. О belədir ki, başlarını üzüyuxarı 

saxlayıb, burunlarının uclarına baxırlar. О vaxta qədər ki, özlərindən gedirlər. 

Onlar dua oxuyarkən rəqs edib, səmaya89 gedirlər. Onlar belə halda daha tez bihuş 

olurlar. 

 Sufilər bu əqidədədirlər ki, əgər maddi dünya ilə nə qədər əlaqələrini kəsib 

ürək və fikirləri Allahın açılmış qapısına daha tez yaxınlaşırlar və belə bir yüksək 
                                                             
89 Sufilərin rəqüs edib, oxumalarına səma deyilir. 
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məqama nail olduqda peyğəmbərlər kimi gələcək onlara kəşf olunur, gah-gah da 

behiştin ləzzətlərindən onlar da faydalanırlar. 

Sufilər oruc tutmağı Allaha yaxınlaşmaq vəsilələrindən biri hesab edirlər. Bu 

hədəfə çatmaq üçün hədsiz əziyyətlərə dözürlər. Məsələn, 6 gün oruc tuturlar, 

həmin müddətdə yalnız quru meyvələr yeyirlər və ya 20 saat oruc tuturlar, bu 

müddətdə heç bir şey yeyib, içmirlər və ya hər il 40 gün müddətində oruc tuturlar. 

Bu orucun vaxtı, müddəti yoxdur. Kim nə vaxt istəsə, həmin müddətdə oruc 

tutmağa başlaya bilər. Onlar bu müddət ərzində darısqal və alçaq bir yerdə 40 gün 

oturab, oruc tutur. Bu müddət ərzində çalışır ki, yatmaqdan imtina edib, yeməkdən 

çəkinsin, oruc tutduğu günlərin sonlarına hər sutkada 12 dənə badam yeyir. O, qırx 

gün ərzində bütün saatları saf inam və əqidə ilə fikrə gedib, zəhmət çəkir, tam 

vücudu ilə Allahın məhəbbətini özünə cəlb etməyə çalışır. Və bunun, bu 

əziyyətlərin, minləriə  təsəvvürlərin beynində əks olunan kəşflərdir. 

Qırx gün oruc tutduqdan sonra başqalarına deyir: «Allah mənə belə buyurdu 

və haqqın dərgahından fılan şeyi soruşdum, filan cür cavab buyurdu». 

Şarden yazır: mən bir çox qırx gün oruc tutanları təbii olmayan halda gormüşəm. 

Halbuki onlar özlərini tam sağlam ağıla malik insan kimi düşünürdülər və iddia 

edirdilər ki, onlar insanların üz və sifətlərindən fikir və niyyətlərini oxuya bilirlər 

və ürəklərindən keçənlərdən agahdırlar." 

Şarden qeyd edir ki, mən bu baxış, qabiliyyət və bacarığı heç vaxt onlarda 

görməmişəm. Əgər bir nəfər etiraz əlaməti olaraq onlara deyə ki, sufılərin düzgün 

ağılı və məntiqi yoxdur və sufılərin təşkilatı yalançı, gopçu, ürəkli şəxslərdən 

ibarətdir. Onlar deyirlər ki, acı, düzgün olmayan sözləri bizə aid edənlər о 

şəxslərdirlər ki, bizə etimad etməyən, bədxahların işidir ki, sufılərə nisbət əlverişli 

və həmrəy fikirləri yoxdur, həmişə sufilərin ürəklərini parıldadan işıq 

onların gözlərini qamaşdırımışdır, qəlbi qaradırlar və həqiqəti görən gözləri 

yoxdur.  

Sonra Şarden sufızm ideyası barədə öz fikrini yekunlaşdıraraq yazır: 

“Bəli, məntiq yolu ilə sufilərin inamları, əqidələri, dedikləri, fikirləri, müddəaları 

barədə söz açmaq hədər və səmərəsiz bir işdir. Çünki sufilər də bəşər cəmiyyətinin 
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ixtiralarından ibarət bir camaatdır. Onlar həqiqəti kəşf edib, xalqa göstərmək 

əvəzinə onun üzərinə pərdə çəkirlər.    

Sufilər belə bir fıkirdədirlər ki, Quranın bütün ehkamlarının izaha, təfsirə, 

şərhə ehtiyacı vardır. Baxmayaraq ki, məzhəbin zahirinə dini qaydaları yerinə 

yetirir, bədəni təmiz saxlamağa diqqət verirlər, lakin batində bəzi məsələlərə tam 

etiqad etmirlər və bu inamdadırlar ki, varlıq dünyasını yaradanı tanıyıb ibadət 

etmək, mənəvi bir məsələdir və işin zahirinə diqqət yetirmək həqiqətə çatmaq 

işində köməklik edə bilməz. Buna görə də dinə zahiri cəhətdən baxan ruhanilər 

sufılərin pisliyini istəyən söyüşçülərdirlər. 

Sufilər zahiri təfavutləri və batini etiqadları nəzərə almadan ümumiyyətlə, 

bütün əhalinin sevimlisi olmuşlar və bu fikirdədirlər ki, bəşəriyyətin bütün 

əhalisinin hamısı bir atanın övladlarıdırlar, hər bir məzhəbdə olursa-olsun, bütün 

millətlər vahid hökmdarın bəndələridirlər, həm də belə inamdadırlar ki, behiştin 

həqiqi ləzzətləri varlığı vacib zatın dərk etmək əziz yaradıcının vüsalına 

yaxınlaşmaqdan ibarətdir. Cəhənnəm isə həqiqi civarına yaxınlaşmaqdan məhrum 

olmaqdan başqa bir şey deyildir. 

Rafael du Mans (Raphael Dummans) 40 il İsfahanda sakin olmuşdur. Bir 

neçə dəfə öz əqidəsinə sədaqətli, digər din və məzhəbləri batil hesab edən bir sufini 

mənə göstərib dedi: «Mən ona təklif etdim ki, bizim məzhəblərimizdən hansının 

haqq olduğunu yoxlamaq üçün bir yüksək təpənin üstünə çıxaq, bir-birimizin 

əllərindən tutub, özümüz oradan yerə tullanaq. Əgər mənə səndən artıq xəsarət 

dəymiş olsam, mən öz dinimi buraxıb, sənin dinini qəbul edərəm, əgər sən məndən 

artıq xəsarət aldın, mənim dinimi qəbul et.  

Şardenə görə hakim və rəsmi dövlət məmurları sufılərə çox da mehriban 

deyildirlər. Çünki, sufilər həmişə cəmiyyətdən bir guşəyə, kənara çəkilib, güşənişin 

olub, həmişə oruc tutmaqla məşğuldurlar, cəmiyyətdən uzaq, kənar yaşayırlar, 

onların varlığından əhaliyə heç bir xeyir dəymir, tənbəl adamlar onların dəstəsinə 

qoşulurlar, qırx gün oruc tuturlar. Onlar kəşflərinə də mənəvi qüdrətləri təsiri altına 

düşürlər və getdikcə fəaliyyətsiz xəstə cəmiyyətə çevirirlər. Çünki bir çoxlarında 

güşənişin olmaq, işdən əl cəkmək, çəmiyyətin tərəqqi və inkişafı əleyhinədir. 
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Təsəvvüf əhli içərisindən xeyli müəlliflər olmuşlar. Onların arasından 

sufılərin padşahı adını almış Cüney donların adlı-sanlı məşhur şəxsiyyətlərindən 

biridir.  Cüneyd yüksək elm sahibi olduğuna görə bu qədər məşhurlaşmayıbdır. O, 

daim rəyazət çəkmək, 40 gün orac tutmaqla bu ada layiq görülmüşdür. Onun 

təhinatinin kökü: dünyanı və maddiyyatı hec sayıb, bütün bunlara arxa çevirməklə 

kəşfə, Allaha yaxınlaşmaqdan ibarət idi.  

O, öz təbliğatında qorxu bilməzdi. Onun bədxahları Cüneydi sehribazlıqda 

ittiham edirdilər. Rəyazət çəkmək yolu ilə Allaha yaxınlaşmanı səhv fikir hesab 

edirdilər. 

«Qolsəne raz» əsəri sufilərin müqəddəs kitabı kimidir. Həmın əsərə aid 

nəzm və nəsr ilə xeyli şərh, təfsir yazılmışdır ki, onların ən mühümü məsnəvidir. 

Qalın həcmli bu əsər ilahiyyata aiddir və ürəyə yatan dildə yazılmışdır və əhalini 

rəyazət, kəşflər vasitəsilə yeganə, əhalini vahid Allahı sevməyə dəvət edir. Həmin 

kitabda dünyanın etibarsızlığı, təqvanın ağır cəvahirat olması və fəzilət barədə 

əxlaqı və insani nöqtələr dastan formasında şərh edilmişdir. 

Şarden daha sonra yazır: “Bir çox dəlillər sübut edir ki, təsəvvüf məktəbi 

Afrika vasitəsilə qərbə nüfuz edibdir. Belə ki, əvvəl İspaniyada, sonra Avropanın 

digər ölkələrinə yol tapmışdır”. Sonra Şarden sufiləri iki dəstəyə bölür. Şah 

sarayının gözətçiləri şəxsən şahın can güdənlərini təşkil edən sufilər. Bu sufilər 

dəstəsi indiki İran şahlarının əcdadı hesab olunan səfıyyə mənsubdurlar. İkinci 

dəstə sufılərə «çərxi sufilər» deyilir. 

Onlar Enşerah mərhələsinə çatmaq və özlərindən gedənə qədər sağa, sola, öz 

çevrələrinə xeyli fırlanırlar (s. 1046-1048). 
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Sənəd 3. Pietro Della Vallenin səfər gündəliyindən  

Səfərname-ye Pietro Pella Valle. Şah Abbas xristianlara tam azadlıq 

vermişdi. 

İranda bütün xaricilər hər hansı ölkədən və ya hər məzhəbdən olursa-olsun 

özlərinə xas olan qanunlarla yaşayırlar. Hər bir əcnəbi qeyri müsəlmanın cinayət 

və mülki işlərdə özünəməxsus məhkəməsi vardır ki, şahın qaziləri bu kimi işlərə 

müdaxilə etmirlər.90 

Pietro Della Valle qeyd edir ki, din barədə burada heç kəsə təzyiq göstərilmir 

və başqa dində olanları öz dini əksinə bir iş görməyə məcbur etmirlər. Lakin elə 

başıboş adamlar da vardır ki, pul, mehribanlıq, ya bir qadınla aldanıb imanını 

sustlaşdıra bilir. Lakin əksinə bir ağıllı adam, kifayətdir ki, bir az burada qalıb dərk 

edə bilsin ki, "xristianlar” İranda daha çox mehribanlıq görürlər və 

müsəlmanlardan yaxşı dolanırlar. Belə olduğu halda dinini dəyişmək heç kəsin 

fıkrinə gəlməyəcək, bəlkə qabaqlar da belə bir fikirdə olmuş olsa, ondan imtina 

edəcəkdir. 

Şah, öz ölkəsinin abadlıq və gözəlləşdirilməsinə həddindən artıq maraq 

göstərirdi. (Fərəhabad şəhərinin salınması): Şah Fərəhabadı ona görə saldırdı ki, öz 

ölkəsinin abadlıq və ğözəlləşdirilməsinə xeyli marağı var idi. O, bir dəqiqə də 

olsun bu fikirdən   yayınmırdı.   Anası   mazandaranlı   olduğu   üçün damarlarında 

Mazandaranlı qanı vardır  O, Fərəhabadı Mazandaranın mərkəzi kimi seçib, şəhərin 

əsasının qoyulmasına, orada binalar tikdirməsinə başladı... 

Şah Abbas nəticədə Fərəhabad və onun ətrafını insan məskəni üçün 

abadlaşdırdı. Həm də keçmişdə insan yaşamayan yerlər olan Mazandaranın 

şəhərlərini də abadlaşdırıb, müxtəlif millətləri və məzhəb sahibi 

olanları oraya köçürtdürmüşdür. Bura köçürülənlər əvvəllər elə yerlərdə 

sakin idilər ki, о yerlər şahın düşmənlərinin idi. O, onları zorla ələ keçirmişdir. 

Örnək üçün türklərin bir çox ərazisini, Gürçüstan torpağını qeyd etmək olar. 

Bu yerləri müharibə ilə ələ keçirən şah, orada yaşayanları Mazandarana, İsfahana, 

hətta digər yerlərə köçürtmüşdür.... 
                                                             
90 Deməli, əcnəbilər İranda cinayət törətdikdə öz qanunları əsasında məhkəmə olunurdu. 



256 
 

Bu köçürülənlər arasında ağlagəlməz miqdarda xristianlar da vardır ki, şah 

onların öz dinlərini dəyişdirməyi barədə heç iş görmür. Lakin elə adamlar vardır 

ki, pul və sair səbəbbrə görə özlərinin din və ayinlərindən əl üzmüşlər (s. 170). 

Hazırda Mazandaran sakinlərinin bir hissəsini qabaqlar İranın digər 

ərazilərində yaşamış əhali təşkil edir ki, onların ərazisi düşmənlərin işğalı altında 

və уa bəzi səbəblərə görə dağılmağa üz qoymuşdu. Bu barədə xristian ermənilərini 

misal göstərmək olar ki, onlar Osmanlı ərazisinə yaxın və onların hücumuna məruz 

qalmalı idilər. Şirvan əyalətinin azərbaycanlı müsəlmanlarının vəziyyəti də 

ermənilərin vəziyyətinə oxşar idi. Ümumiyyətlə, Şah istədiyi yerlərdən 

Mazandarana çoxlu adam köçürtdürmüş və burada sakin etdırmişdir. Onların 

işsizlik va yoxsulluqla üzbəüz olmaması üçün hamısına torpaq verib öz 

vətənlərində işlətdikləri peşə və sənətlə məşğul olmağa məcbur etdirmişdi. Belə ki, 

qabaqlar Mazandaranda əl, bəzək işləri olmadığı halda burada olan köçkünlər 

hesabına həmin sahə əmələ gəlib inkişaf etmişdi. Hətta əkilib becərilmə 

nəticəsində torpaqların da vəziyyəti dəyişilmişdi. Şah da bu sahədə faydalı işləri 

davam etdirir. Öz keçmiş yerlərində əkinçiliklə məşğul olmuş 

ermənilər üzümçülük və şərabçılıqla məşğul olmuşlar, Pietro Della Valle 

Mazandarana köçürülmüş ermənilərin indı artıq, (yəni 1617-ci ilin mart ayında) 

əkin yeri, lazımi toxum, mal-qara və digər kənd təsərrüfatı alətlərinə malik 

olmalarını bildirir. Gürcülər, yəhudilər və digər xristianlar keçmişdə olduğu kimi 

baramacılıqla məsgul olublar. Digər yerlərdən xeyli tut ağacı gətirib, Fərəhabadın 

ətrafında əkmişdilər. Şirvan əhli olan azərbaycanlılar isə baramaçılıq ilə məşğul 

olur. Şirvan əhlinə icazə verilirdi ki, öz torpaqlarında becərdikləri tut yarpaqlarını 

digərlərinə satsınlar. Bir sözlə, şah Abbas öz xalqı üçün nə təkcə bir yaxşı şah, həm 

də mehriban ata və ürəyi yanan başçıdır. O, nə təkcə öz rəiyyətinə torpaq və mal-

qara bağışlayır, həm də ehtiyacı olanlara kafı qədər pul verir ki, öz ehtiyaclarını 

aradan qaldırsınlar. İmkanı olanlara borc verir, yoxsullara isə əvəzsiz bağışlayır.... 

Onun xristian rəiyyətlərlə rəftarı və onlara bəxş etdiyi xeyli azadlıq biz 

xristianların dininə faydalı deyildi. Çünki, onların çoxu öz məzhəblərindən əl çəkir, 

yəni bir qrupu məzhəbini pula satır və onlar verilən pulu qəbul edir, digər hissəsi 
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isə borc pul alırlar ki, onu vaxtında ödəməyib, daha artıq pul alıb, öz məzhəblərini 

inkar etsinlər91 ( 172). 

Bir neçə il bundan qabaq belə bir hadisə baş vermişdi ki, xristiаnlardan bir 

çoxu öz dinlərindən əl çəkmişdi. Avropada belə bir şayiə yayılmışdır ki, şah zor və 

təzyiq ilə bu işə baş qoşub və öz borclarını ödəyə bilməyənləri zorla öz dinlərini 

inkar etməyə məcbur etmişdi. Lakin mən deməliyəm ki, Şab Abbas haqqında irəli 

sürülən bu ittihamlar düzgün deyildir. Vəziyyətlə yaxından tanış olduğuma 

əsaslanaraq bilirəm ki, ümdə təqsir əsasən elə pis təbiətli xristianların özlərinin 

üzərinə düşür ki, onlar şahdan pul alır, onu israf ilə xərcləyir. Çünki bunlar pulu 

şahdan alarkən qarşılarında məqsəd qoymuşdular ki, vaxtında bu pulu şaha 

qaytarmayıb, müsəlmanlığı qəbul etsinlər. Belə bir hadisənin məsuliyyəti müəyyən 

dərəcədə özümüzün ehtiyatsızlığımız, xristian ruhanilərin, xüsusilə xristianların 

xəlifəsi Frate Antonio de Qoveanın92 hesabsız təəssübkeşliyidir ki, о vaxt İranda 

İspaniya nümayəndəsi idi və onların (ermənilərin) bu borclarını İspaniya padşahı 

xəzinəsi hesabına ödəmək istəyirdi, lakin mövqedən kənar və düzgün siyasətin 

əleyhinə idi. Həqiqətdə ayaqyalın karmelit keşişlərinin bəzisi bu xristianların 

nəzərinə çatdırdılar ki, məzhəbi pul ilə alıb-satmaq olmaz. Onlar da birinə pul verə 

bilmirlər ki, öz məzhəbini qoruyub saxlasın. Imanlı adamların borcudur ki, ölüm 

ayağına qədər öz əqidəsində möhkəm olsunlar.... 

Yoxsul xristianlar birbaşa şaha müraciət edib, öz borclarını vaxtında verə 

bilməmələrinin səbəbini və öz ağır vəziyyətlərini bəyan etsəydilər, şah borclarını 

ödəmək üçün onlara artıq möhlət və vaxt verərdi, ya da başqa vaxtlar etdiyi kimi 

dinlərini dəyişməmək şərtilə borclarını onlara bağışlardı. Lakin şah, qəflətən bir 

gün gördü ki, xristianların borcu müqabilində Portuqaliya ölkəsi xəzinəsinə 

məxsus minlərlə qızıl sikkə şahın qabağına qoydular. Şah qəzəblənərək onu 

almaqdan imtina etdi, həm də əmr verdi ki, razılaşdırılmış şərtə əsasən, həmin borc 

almış ermənilər (yəni Portuqaliya dövblətinə müraciət edənlər –N.S.) borc aldıqları 

pulu ödəmədən öz məzhəblərini dəyişdirməlidirlər. Şah qeyd etdi ki, indi 

                                                             
91 Xristianlar dedikrə ermənilər nəzərdə tutulur. 
92 Frate Antonio di Geved. 
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erməniləri pul ilə avropalılaşa bilmələrı mümkün olduğu halda nə üçün onun 

özündən pul alıb, müsəlman olmasınlar. Çünki onun təəbələrinin əcnəbilərdən, 

xüsusilə İranla həmsərhəd olan və aralarında minlərlə 

ixtilaf olan Portuqaliyadan pul almaları heç bir məntiqə sığmır. Əslində, həqiqətdə 

bu pul iman və əqidələrini qoruyub saxlamaq üçün deyil, əksinə onları 

saxta yola çəkib yağı olmağa həvəsləndirmək məqsədi güdür. Pietro Della Valle 

haqlı olaraq yazır: "Demək lazımdır ki, şahın bu işi yersiz deyil idi. Əgər bu iş 

İtaliyada başqa cür işıqlandırılıbsa, buna görədir ki, xətakar adamlar həmışə gunahı 

digərlərinin boynuna atmaq istəyirlər" (s.174). 

 

Yenə Fərəhabad şəhəri köçkünləri haqqında. 

Fərəhabad şəhəri sakinlərinin sayı hər an artırdı. Onlar müxtəlif xalqlardan 

ibarət idi. Müsəlmanlar, əqəliyyət, xristianlar, о cümlədən xüsusilə ermənilər və 

gürcülər əksəriyyət təşkil edirdi. Onlar istədikləri miqdarda kilsə binası tikə bilərdi. 

Bu minval ilə şahın xristianlar ilə rəftarını bilmək olar. Məsələn, Türkiyə və ya 

digər müsəlman ölkələrində təzə kilsə binası tikməyə icazə verilmir. Əgər qədim 

bir kilsə dağılıbsa, onu yenidən bərpa etmək üçün daşını da öz yerinə qoymaq 

olmaz. Bir halda ki, İran xristianları istədikləri qədər kilsə binası tikə bilərlər. 

Lakin bir məsələni unutmaq olmaz ki, mən mühüm dini bayramların birində 

minlərlə erməni olan Fərəhabadda erməni kilsəsinə getdim. Orada yalnız 25-30 

nəfər var idi. Halbuki ermənilərin sayına görə orada kilsələrin sayı çox az idi 

(s.174). 

Pietro Della Valle əlavə edərək yazır ki, nəticədə qəbul etmək lazımdır ki, bir 

dəstənin iddia etdiyi kimi ermənilərin doğulduqları yerlərinin dağılması, köçürmə 

və s. bədbəxtliklər üzündən çəkdikləri əziyyətlər yalnız şahın zülmü nəticəsində 

deyil, bəlkə   də   oranun   əsas   səbəbini   onların   dinsizliyində   və 

kifayətsizliyində, onların üç əsas böyük  günahı müqabilində Allahın 

onları cəzalandırmasında atarmaq lazımdır.  Tarix nişan vermişdir ki, müxtəlif 

zamanlarda hətta kütləvi surətdə müəyyən bir xalq öz günahları müqabilində 

allahın əzabına düçar olmuşlar. Bu günahlardan biri xristianlardan bəzisinin öz 
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məzhəbləri barədə etdikləri xətadır. Xristian olduqları halda savabdan başqa digər 

yollar tuturlar. Burada inadkarlıq da edirlər.  

İkinci günah, təsəvvürə gəlməyən əxlaqi nöqsan və eyiblərdir ki, müşahidə 

edirik. 

Üçüncü günah, yoxsullar və acizlərə zülm etməkdən ibarətdir (s. 189). 

Sultaniyyədə məscidin ortasında bulaq axırdı. Müsəlmanlarm dediyinə görə, 

guya onun suyu Məkkədən gəlır. Onun рак və təmizliyinin də səbəbi budur. 

Xristian ermənilər iddia edirlər ki, bu məscid keçmişdə kilsə olmuşdur. P.D.Valle 

yazır: "Ümumiyyətlə, ermənilər belə bir fıkırdədirlər kı, tarix boyu bu 

şəhər ermənilərin sakin"olduğu ərazinin mərkəzi olmuşdur. 93  Lakın digər 

iranlılardan əldə etdiyim məlumatlara və məscid üzərindəki əlamətlər və yazılmış 

hərflərə əsaslanaraq ermənilərin iddiaları əfsanədən başqa bir şey deyildir (s.406). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
93 Əslində Sultaniyyə şəhərinin əsası Ocaytu Sultan Məhəmməd tərəfindən (1304-1316) salınmışdır. 
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Sənəd 4. Jan Şardenin səfər gündəliyindən  

Səfərname-ye Şarden, II cild.  Məhəmməd Abbasinin fransız dilindən 

fars dilinə tərcüməsi 

Toy mərasimi haqqında İranda (o cümlədən, Azərbaycanda – 

N.S.) evlənmək adətən nümayəndə, ya vəkil vsitəsilə başlayır. Çunki, qadınlar 

kişiləri  görməməlidirlər. Qız və oğlanın valideynləri əvvəlcə qız evində hazır 

olurlar. Qızın atası qohumları ilə birlikdə gələcək kürəkənini qəbul edir. Onu 

qucaqlayıb evin içərisinə dəvət edir. Sonra özü məclisi tərk edir. Qaynata kəbin 

kəsilmə mərasimində iştirak etməməlidir. Bununla kürəkənə tam azadlıq verilir. 

Kəbin kəsmə mərasimi bəy, hər iki tərəfin nümayəndələri və bir ruhani şəxsin 

iştirak etdiyi bir otaqda keçirilir. Adətən ruhani şəxs kəbin kəsir. Kəbin kəsmə 

mərasimində iştirak edən nümayəndələr eynilə  İngiltərə kəbin kəsmə mərasiminin 

iştirakçıları kimidir ki, onlar kəbin kağızlarını qoruyub saxlayırlar. Kəbin 

kağızında qeyd edilmiş şərtlərin icrası onların öhdəsindədir. Tərəflər yuxarı 

təbəqədən olduqda kəbin kəsmək üçün ölkənin sədrini və ya şeyxül-islamı dəvət 

edirlər. Orta təbəqədən olanlar çalışırlar ki, kəbini kəsməyə ölkənin şeyxül-

islamının müavini olan qazini dəvət etsinlər. Adi və aşağı təbəqəyə mənsub olanlar 

isə bir nəfər molla və ya fəqihi məclisə kəbin kəsmə otağına yapışıq bir yerə dəvət 

edir. Bu otaq da yarımörtükdür. Otaqda pərdə asılmışdır. Bu vaxt hər iki tərəfin 

vəkilləri ayağa durur. Gəlinin vəkili yarıaçıq qapının qabağında durub, əl işarəsilə 

uca səslə deyir: “Mən.. fılankəsin qanuni nümayəndəsi, onun adından hazırda 

məclisdə iştirak edən fılankəs tərəfindən kəbin haqqı müəyyən edilmiş filan xanım 

ərə verilir və onun daimi qadını təyin edirəm». Sonra kəbini kəsməyə məmur 

olmuş adam ayağa qalxıb, başını otağın pərdəsinə yaxınlaşdırıb, qızdan soruşdu: 

«Sizin vəkiliniz filankəsin Sizin adınızdan verdiyi sözü və vədi qəbul və təsdiq 

edirsinizmi? Qız cavabında deyir: «Bəli». Sonra eyni sözləri bəydən (kürəkəndən) 

soruşur. Bu sual-cavabdan sonra tərəflər arasında kəbin kəsilir, kəbin kağızı 

möhürlənir. Kəbinkəsmədə iştirak edənlər də ona möhür vurub, imzalayır. Sonra 

onu gəlinin vəkilinə təhvil verirlər. Kəbin kağızı gəlində qalır. Ondan ötrü ki, 

özünün kəbin haqqı barədə düzgün məlumatı olmuş olsun. Adətən, şahidlərinin 
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sayının, yəni kəbin kağızına vurulmuş möhürlər və atılan imzaların sayı çox olan 

sənəd daha artıq etibarlı olur. Ümumiyyətlə, ən azı 10 nəfər kəbin kağızının 

düzgünlüyünü təsdiq etməlidir (s.344-345). 

Şarden yazır ki, siğə edilmis qadınların da kəbin mərasimi eynilə daimi 

kəbin, daimı ərə gedən qadınların kəbin mərasimi kimidir, yalnız bir fərqlə ki, hər 

iki tərəfin vəkili kəbin şərtlərini başqa sözlərlə ifadə edirlər: «... Mən filan xanım 

tərəfindən rəsmi vəkiləm ki, fılankəsə, filan müddətə... fılan qiymətə, siğə kimi 

təhvil verim». Müqabil tərəfin vəkili cavabında deyir: «Mən... filan ağanın rəsmi 

vəkili kimi, onun tərəfindən filan xanımı qadınlığa alıram və qeyd olunan şərtlərlə 

tamamilə raziyam». 

... Asagı təbəqəyə məxsus adamlar kəbin kəsdirərkən vəkilləri olmur. Qadın 

öz valideynlərinin müşayətilə çadrada kəbinkəsilmə məclisinə daxil olur. Bu 

məclisdə kişilər də olur. Hər iki tərəf məclisdə hazır olduqdan sonra kişi üzünü 

qadına tərəf tutaraq deyir: «Mən... sizi bu qədər kəbin haqqı ilə özümün daimi 

kəbinli arvadım edirəm. Sidq ürəklə, tam rəğbətlə Sizi qəbul edirəm” (s.344-345). 

Şarden yazır ki, adətən qadınlar kəbin haqqı barədə tərəfin razılığını 

aldıqdan sonra bəy kəbin haqqını ödəmək üçün özünün var-dövlətinin ən qiymətli 

hissəsini ona ayırır. Sonra evlənmə vəsaiti, halqa və digər lazımi hədiyyələri gəlinə 

göndərir. Bu hədiyyələr paltar, cəvahirat, nəqd puldan ibarətdir. Gəlin də adətən öz 

əl işlərindən yeni bəyə hədiyyə kimi göndərir. О cümlədən, üzərində gül tikilmiş 

yaylıqlar, naxışlı araxçınlar, stol üzü, əl ilə tikilmiş şeylər və s. göndərir. Тoу 

məclisi oğlanın evində təşkil tapır və 10 gün davam edir. 10-cu gün, günortaçağı 

gəlinin cehizi bəyin evinə göndərilir. Cehiz əsasən geyim şeyləri, cəvahirat, ev 

şeyləri, kənizlər, nökərlərdən ibarətdir. Cehizin miqdarı və keyfıyyəti qızın 

imkanından asılıdır. Evlənmə vaxtı gəlin üçün bundan artıq bir şey vermirlər. 

Adətən, cehizi dəvə qatarı və ya digər yük daşıyan heyvanlar vasıtəsilə təmtəraq ilə 

göndərirlər. Cehiz aparılarkən musiqi sədası ilə müşayiət olunur. Qulamlar, 

nökərlər yüklərin üzərində oturur, ya da hərəsi bir at üstə yol gedir. Bir çox 

başqalarının diqqətini cehizə cəlb etmək üçün başqa adamlardan müvəqqəti istifadə 

etmək üçün əmanət olaraq ev əşyaları, xidmətçi və mal-qara alırlar və 
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tamaşaçıların diqqətini cəlb etmək üçün boş sandıqları nümayiş etdirirlər. Gecə, 

gəlin bəyin otağına gətirilir. Gəlin orta təbəqədən olduqda at üstündə və ya piyada 

bəy evinə gətirilir, varlı təbəqədən olduqda dəvənin üstündə qoyulmuş kəcavədə 

otuzdurub bəyin evinə yola salırlar. Kəcavə94 bəzədilmiş iki otaqdan ibarətdir ki, 

hər birisini dəvənin sağ və sol tərəfindən asırlar, çalğıçılar gəlinin qabağında çala-

çala gedir, bir dəstə nökər hərəsinin əlində şam arxada gedir. Onların arxasınca 

qadınlar da hərəsinin əlində çox işıqlı şam hərəkət edir. Gəlin örtüklüdür, onun 

başında zərlə toxunmuş və ya ipək naxışlı toxunma parçadan örtük vardır ki, belinə 

qədər uzanır, о elə örtülüdür ki, hətta ən iti görən adam onu görə bilmir. Heç bir 

adam gəlinin boyu, qaməti, bədənini görə bilmir. Camaat deyir ki, gəlini ona görə 

bu cür örtükdə gizlədirlər ki, bədnəzərdən, pis gözlülərin və rəqiblərin sehir və 

cadusundan qorunmuş olsunlar (s.345-346). 

... Gəlin bəyin evinə piyada getdikdə iki qadın onun dirsəklərindən yapışaraq 

aparırlar. Lakin gəlin at ilə bəyin evinə aparıldıqda bir nökər atın yüyənindən tutub 

yavaş-yavaş irəliləyir. Bəyin evinə daxil olandan bir saat sonra, qadınların şənlik 

məclisi sona çatacaq, yengələr gəlini gərdək otağına aparır. Onun üst paltarını 

çıxarır, yalnız gecə köynəyi ilə trusu üstündə qalır. Onu yatağına salırlar. Bir az 

sonra bəy yüksək mənsəb sahibi və ya qoca qadınlar ilə gərdəyə salınır. Bəy gərdək 

otağına daxil olarkən şamlar söndürülür və otaq qaranlıq olur. Beləliklə, kişi о vaxt 

qadını görür ki, ona ilk gecə yaxınlaşmış olur. Bəzən elə vaxt olur ki, gəlin bəyə 

yaxınlaşmır. Müəyyən vaxtdan sonra bəyin əli gəlinə dəyir. Bu hərəkətlər əsasən 

ölkənin zadəgan və əsilzadə qızlarına məxsusdur. Bunlar elə fikirdədirlər ki, 

kişilərə tez təslim olmaq qadın üçün alçaqlıqdır. Hətta şah nəslindən olan qızlar 

belə hərəkət edir və hətta toydan bir neçə ay keçdikdən sonra bəyə təslim olurlar. 

Onlar bununla kişilərin özlərinə layiq bir ər olduğunu yoxlamaq istəyirlər (s.347). 

Şarden bu sahədə Şah Abbasın qızı haqqında danışılan rəvayəti belə şərh 

edir: «Şah Abbasın qızı qoşun sərkərdələrindən biri ilə kəbin kəsdirmişdi. Lakin о 

uzun müddət ərinə yaxınlaşmaqdan imtina edir. Sərkərdə şahın yanına şikayətə 
                                                             
94 Kəcavə orta əsərlərdə, hətta İranda XX əsrin əvvəllərinə kimi işlədilirdi. Kəcavə ici bəzəkli və üstü örtülü otaqdan 
ibarət idi ki, dəvənin üstündə sağ və sol tərəfindən asılıdır. Sərnişin orada oturur və ya yatırdı. 
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gedib deyir: «Əlahəzrət! Mənə dişi bəbir veriblər. Bu qadın deyil, yırtıcıdır. Belə 

ki, mən ona yaxınlaşmağa cürət etmirəm. Yenidən arvadım xəncər əlində mənə 

hücum edibdir». Şah Abbas gülməyini saxlaya bilməyib, kürəkənindən soruşur: 

“Sarayında neçə nəfər kəniz və ağdərili nökərin var?” Sərkərdə cavab verir ki, 45 

nəfərə qədər. Şah deyir: «Onlardan hər birini növbə ilə öz yanına apar. Mən yəqin 

bilirəm ki, qadının bu yol ilə sənə təslim olacaqdır.”   

Sərkərdə şahın əmrini yerinə yetirir. Bu yol ilə şahzadə xanımın qəzəbi 

alovlanıb soruşur: “Ər-arvad münasibəti belədirmi? Lakin gördü ki, vəziyyət ərinin 

istədiyi kimi davam edir və şahzadə xanımın sözünə əhəmiyyət vermir. Atasının 

yanına şikayətə gedib deyir: «Ərim kənizlər və qulamlarla gün keçirir. Xahiş 

edirəm bu işinə görə onu cəzalandırasan». Şah qəzəbli halda deyir: «Bu, mənim 

əmrimdir. O, mənim göstərişim əsasında belə etmişdir...” Sonra qızı evə, ərinin 

yanına göndərir və deyir ki, qız özü sabahı gecəsi ərini gərdək otağına dəvət etsin. 

Şahzadə xanım atasının göstərişinə əməl edir və sonralar arvad əri ilə 

mehribancasına yaşayır (s.347-348). 

Şarden aşağı təbəqədən olan oğlan və qızın evlənmə mərasiminə də 

toxunmuşdur. О yazır: «Adi adamlar və aşağı təbəqədən olanlar evlənərkən 

hadisələr tamamılə əksinə olur. Məsələn, əgər bəy gəlinin valideynlərinin razılığını 

əldə etmək üçün kəbin haqqı boynuna almışsa və bu kəbin haqqı imkanından 

xaricdir və ödəyə bilməyəcək. О vaxt gəlin ilk gecə gərdək otağına ayaq basdıqda 

ona deyir: «Çox bahadır». Bu vaxt qız ilə oğlanın valideynləri arasında söz-söhbət 

və qalmaqal başlayır. Nəhayət, qızın valideynləri məcburiyyət qarşısında qalaraq 

kəbin haqqının xeyli azalmasına razılıq verir. Çünki gəlinin ilk gecə evlərinə 

qaytarılması çox pis və onun qayıtması xeyli başıaşağılığa səbəb olacaqdır (s.349-

350). 

Şarden qızın oğlanı görmədən ərə getməsinə üstünlük verir. O, bu 

barədə belə yazır: «İlk baxışdan elə görünür kı, qızı qabaqcadan görmədən onunla 

evlənmək, ailə həyatında ağır nəticələr verə bilər. Lakin heç vaxt belə hadisə baş 

vermir. Ümumiyyətlə, qızı görmədən evlənmək dəbdə olan ölkələrdə, qızı əvvəlcə 

görüb, sonra onunla ailə həyatları qurulan dəbdə olan ölkələrə nisbətən daha 
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xoşbəxt keçir. Onlar xoşbəxt olurlar. Çünki heç kəs heç kəsin qadınını görmür. 

Ona görə qızı görmədən evlənənlərin hamısı öz bəxtlərindən razıdırlar. Lakin bir 

məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, iranlılar (o cümlədən, azərbaycanlılar —

 N.S.) evlənmə vaxtı demək olmaz ki, aldığı qızın keyfıyyətindən xəbərdar deyildir. 

Çünki, adətən oğlanın anası və ya qohumları və ya qıza elçiliyə getmiş adam 

gələcək gəlini tamamilə və hərtərəfli gözdən keçirirlər. Onun gələcək ərinə qızı о 

qədər tərifləyir və onun barəsində о qədər də geniş və ətraflı məlumat verirlər ki, 

oğlan qız barədə ətraflı məlumata malik olmuş olur. Bundan əlavə adi və ya yuxarı 

təbəqələrdə qızlar 7-8 yaşından sonra çadra örtməyə başlayır. Beləliklə, həmin 

yaşa qədər evlərində göz qabağındadır ki, hamı onu görə bilsin. Bu vasitə ilə bəzi 

vaxtlar ərə alacaqları qızı hələ uşaq vaxtı müşahidə edirlər (s.350). 

Fransız səyyahı bosanma barədə yazır ki, islam qaydalarına əsasən hər bir 

bəhanə ilə arvadı boşamaq mümkündür. Buna kiçik bəhanə kifayətdir ki, 

tərəflərdən biri digərindən xoşu gəlməmiş olsun. О saat boşanma məsələsi ortaya 

atılır. Bundan əlavə boşanmaq məsələsini ortaya atanlar çox ağıllı, nəcib, dünyanın 

ən beyinli adamı hesab olunur95. Şarden daha sonra yazır: «Adətən boşanma qazi 

və ya bir nəfər ruhani hüzurilə əncim tapır. Boşanma mərasimi qurtardıqdan sonra 

tərəflərdən hər biri azad surətdə istədıyi adamla evlənə bilir. Kişi qadınını 

boşayarkən öhdəsinə götürdüyü kəbin haqqını ödəməlidir. Bu, elə vaxtda olur ki, 

arvadını boşamaq məsələsini qaldırmış olsun. Əgər qadın boşanmaq istəyirsə, ona 

kəbin haqqı çatmır. Müsəlmanlar boşandığı ər ilə ikinci dəfə evlənə bilər. Bu iş üç 

dəfəyə qədər təkrar oluna bilər. Elə vaxt olur ki, üç dəfə boşanmadan sonra 

yenidən həmin qadınla evlənirlər. Bu barədə qəribə bir üsula əl atırlar. Üç dəfə96 

boşanmış qadın başqa bir kişi ilə evlənir. Onunla qırx gün yaşayır, ondan 

ayrıldıqdan sonra, öz keçmiş əri ilə yenidən evlənir. Lakin müsəlmanlar üç dəfə 

boşanmış qadınla evlənməyi çox pis əməl hesab edirlər. Xüsusilə iranlılar bu 

geniş azadlıqdan nadir hallarda istifadə edirlər. Lakin görkəmli adamlar ölümü öz 

qadınını boşamaqdan üstün tuturlar. Hətta onlar öz qanuni arvadlarının həyatına 
                                                             
95 Bu məsələni nəyə əsasən belə deyir, məlum deyil. Adətən İslam aləmində səbəbsiz arvadını boşayan kişiyə və ya 
ərindən ayrılmış qadına pis baxırlar. 
96 Əslində Qurana əsasən üc dəfə boşanmış qadın, başqa ərə getdikdən sonra dördüncü dəfə ilk əri ilə evlənə bilər. 
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son qoymağı boşanmaqdan üstün tuturlar. Əhalinin aşağı təbəqəsi də arvadlarını 

boşamır, geniş xalq kütləsi arvadından ayrılmaqda çox sərtdirlər (yəni, hələ-hələ 

istəmirlər ki, öz qanuni arvadlarından ayrılsınlar-N.S.), xüsusilə boşanmaq vaxtı 

onlar qadına kəbin haqqı verməlidirİər. Bunu etməkdə çətinlik çəkirlər. Belə bir 

xərc onlar üçün çox ağır və dözülməzdir. Bəzən alçaq adamlar (kişilər) arvadını 

boşayarkən pis işlərə əl atır. Ər, arvadını boşamaq fikrinə düşdükdə kəbin haqqı 

verməmək üçün arvadına о qədər əziyyət verir ki, qadın özü ondan boşanmağa 

razılıq verir və hər şeyi özünün ərindən azad olmasına fəda edir. Məhz belə 

olduqda artıq qadına kəbin pulu düşmür. 97  Belə bir şəraitdə kişi ilə 

qadın arasında baş vermiş ixtilafları həll etməkdə məsul məqamlar da çətinlik 

çəkirlər. Çox nadir hallarda əsil həqiqəti öyrənə bilirirlər... qohumlar arasında 

evlənmə islam qayda-qanununa görə qadağandır.98 İranlı müsəlmanlar bu məsələyə 

tam riayət edir. Ana və qaynana ilə, bacı və baldız ilə, bibi, xala ilə  evlənmək 

olmaz. Lakin qardaş arvadı ilə99 evlənməyə icazə verilir.  Lakin bu hadisə nadir 

hallarda baş verir...” (s.351-352). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
97 Qadın məcbur olur desin:”Kəbinim halal, canım azad”, yəni kəbin pulunu kişiyə halal edir ki, ancaq onun əlindən 
qurtarsın. 
98 Əslində yaxın qohumlar arasında. 
99 Qardaş öldükdən sonra qardaşı arvadı ilə evlənə bilər. 
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GÜNDƏLİKLƏRİNDƏ 

3.1. Kənd təsərrüfatı 

3.2. Sənətkarlıq 

3.3. Ticarət 

IV FƏSİL. MƏDƏNİYYƏT, ELM, TƏHSİL, İNCƏSƏNƏT VƏ ADƏT-

ƏNƏNƏLƏR SƏYYAH MƏLUMATLARINDA 

4.1. Məktəb, elm, təhsil 

4.2. Adət-ənənələr, milli idman oyunları və musiqi 

 

Nəticə 

Əlavələr 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı 

Mündəricat 

 


