ŞİRVANŞAHLAR DÖVLƏTİ
Sara xanım AŞURBƏYLİ
Sara xanım Aşurbəylinin işıqlı xatirəsinə
Və doğma bacıları - ona bütün həyatı boyu mənəvi dayaq və kömək olmuş Sitarə
xanım, Məryəm xanım, Adilə xanım və Nazimə xanımın işıqlı xatirələrinə
Artıq 300 ilə yaxındır Aşur xan Əfşarın nəsli öz talelərini qədim Abşeron torpağı ilə
bağlamışlar.
Aşur bəyləri, Aşurbəyovlar, Aşurbəylilər, Aşurlular Azərbaycanın tarix salnaməsinə
çoxlu işıqlı səhifələr yazmışlar.
Sara xanım Aşurbəyli - bu nəslin ən şöhrətli təmsilçilərindən biri - Azərbaycanın və
onun paytaxtı Bakı şəhərinin tarixinin ümummilli səviyyədə dərkində özünün şəxsi,
gerçəkdən misilsiz töhfəsini vermişdir.
Asan olmayan, bəlkə də faciəli bir tale nəsib olmuş Sara xanım orta əsrlər
Abşeronunun fundamental araşdırıcısı olaraq Şərqdə yaxşı tanınır. Bu yolda ona təkcə
parlaq analitik təfəkkürü və kamil təhsili deyil, həm də yeddi dil - ərəb, fars, fransız, alman,
ingilis, rus və Azərbaycan dillərini bilməsi kömək etmişdir.
Sara xanım Aşurbəylinin elmi monoqrafiyaları - "Orta əsrlər Bakısının tarixi
oçerki", "Şirvanşahlar Dövləti", "Azərbaycanın orta əsrlərdə Hindistanla iqtisadi və
mədəni əlaqələri", "Bakı şəhərinin tarixi. Orta əsrlər dövrü" hələ müəllifin sağlığında
Azərbaycan tarixinə dair klassik əsərlər sırasına daxil olmuşdular.
Bununla belə, öz əsilzadə mənşəyinə və tarixə sinfi baxış barədə o zamankı rəsmi
elmi yanaşmaya şərik çıxmadığına görə, Sara xanım Vətənində heç vaxt hakimiyyətin hüsnrəğbətini hiss etməmişdir. Lakin hər halda, o, doğma Bakıda, yaxud özünün dediyi kimi,
Tanrının Şəhərində asan sayıla bilməyəcək olan mühacirət həyatı yaşadı.
Nəhayət, budur, 1996-cı il yanvarın 27-də - Sara xanım Aşurbəylinin 90 illiyi
günündə yeni Azərbaycanın bütün elitası M.F.Axundov adına Opera və Balet Teatrına
yubilyarı təbrik etmək üçün yığışmışdılar. Ağzına qədər dolmuş zalda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yubilyarı şəxsən təbrik edərək, ona Şöhrət Ordeni
təqdim edir. Sara xanım üçün bu yəqin ki, onun uzun illər ərzində gözlədiyi bir an idi. Bəlkə
də bu anı bütün ömrü boyu gözləmişdi. Dövlətin və cəmiyyətin ona lap çoxdan layiq olduğu
qiyməti verdiyi an idi.
Sara xanım Aşurbəylinin kitabları - tariximizin qədim çağlarının təməl daşıdır, onun
Azərbaycan xalqına hədiyyə olaraq qoyub getdiyi misilsiz tarix xəzinəsidir.
İqor Aşurbəyli
27.01.2006-cı il
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Sara xanım Bala bəy qızı Aşurbəylinin anadan olmasının 100 illik yubileyi
Yanvarın 27-də Sara xanım Aşurbəylinin anadan olmasının düz 100 ili tamam olur.
Biz onun barəsində Azərbaycanın məşhur bəy nəsillərindən birinin təmsilçisi kimi söz
açanda, ilk növbədə onu bizlərə zəngin tarixi irs qoyub getmiş görkəmli bir alim kimi
xatırlayırıq.
Bu gün biz "Şirvanşahlar Dövləti" və "Bakı şəhərinin tarixi. Orta əsrlər dövrü"
əsərlərini təqdim etməklə şərəf hissi duyuruq.
Hələ onun sağlığında, hardasa iyirmi il öncə nəşr olunmuş bu kitablar tezliklə nadir
nüsxələrə çevrildilər və respublikada heç də hər bir kitabxananın fondu bu olduqca dəyərli
kitablara malik deyildir.
Bizim yekdil rəyimizə görə, bu görkəmli qadının, Azərbaycan xalqının patriotunun,
tarixçi-alimin xatirəsinin yaşarılığı üçün ən gözəl hədiyyə onun tarixi irsinin latın qrafikası
ilə Azərbaycan dilində nəşridir.
İlk öncə hərtərəfli dəstəyinə görə, Sara xanımın əmizadəsi - İqor bəy Rauf bəy oğlu
Aşurbəyliyə öz səmimi minnətdarlığımızı bildirirəm. Onun köməyi olmasaydı, bu
sözügedən kitabları yubileyədək nəşr etməyimiz mümkün olmazdı.
Sara xanımın qohumları - Ramiz bəy və Yevgeniya xanım Aşurlu, Vaqif bəy
Aşurbəyov, eləcə də kitablar nəşrə hazırlanarkən nadir foto materiallara görə Dövlət KinoFoto Sənədləri Arxivinin direktoru N.Q.Fişşevayadan minnətdarlığımızı qəbul etmələrini
rica edirəm. Fotomüxbir cənab Yaşar Xəlilovun şəxsində Azərtaca, tarix elmləri doktoru
cənab Viktor Kvaçidzenin şəxsində Azərbaycan Tarix Muzeyinə, birgə işləmiş olduqları
illər və elmi fəaliyyəti haqqında şəxsi xatirələrinə görə professor Rauf Hüseynova, eləcə də
"Əbilov, Zeynalov və oğulları" nəşriyyatının bütün əməkdaşlarına və bu yubiley
hədiyyələrini bizimlə bölüşmüş bir çox digərlərinə minnətdarlıq hisslərimizi ifadə edirəm.
Gəlin bir daha, nəfəsimizi içimizə çəkib, baxışlarımızı Azərbaycanın tarixi üçün bu
qızıl kitabların üzərində gəzdirək, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru,
professor, Azərbaycanın Dövlət Mükafatı laureatı, A.Bakıxanov adına Dövlət Mükafatı
laureatı, Xalqlar Dostluğu ordeni kavaleri - Sara xanım Bala bəy qızı Aşurbəylinın işıqlı
xatirəsi önündə baş əyək.
Hörmətlə
Britaniya, Qazaxıstan və Azərbaycan
jurnalistlər assosiasiyalarının
üzvü, professor Eldar Günaydın
27 yanvar 2006-cı il
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I FƏSİL
MƏXƏZLƏRİN VƏ ƏDƏBİYYATIN QISA XÜLASƏSİ
Əsərin həcmi monoqrafiyada istifadə olunmuş məxəzlərin və ədəbiyyatın
geniş təhlilinə imkan vermədiyi üçün onlardan yalnız ən mühümlərini qeyd edək.
Əsər antik (yunan, latın), Azərbaycan, erməni, gürcü, ərəb, fars, türk,
Suriya, rus və Qərbi Avropa (fransız, ingilis, alman, italyan) mənbələrinin verdiyi
məlumatlar əsasında yazılmışdır.
Yunan və latın müəlliflərinin (Plini, Sekund1, Ptolemey və b.2) məlumatları,
başlıca olaraq, Şirvanın tarixi coğrafiyasına aiddir.
VII əsr alban müəllifi Movses Kalankatlının 3 hissədən ibarət «Alban
tarixi» əsərində Şirvanın təbii sərvətlərinə və xəzərlərin Zaqafqaziyaya
hücumlarına dair əhəmiyyətli məlumatlar vardır. Əsərin birinci və ikinci hissələri
təsvir olunan VII əsr hadisələrinin şahidi tərəfindən yazılmışdır. Üçüncü hissəsi isə
X əsr müəllifi Movses Dasxuranlıya aid edilir. Həmin əsər dövrümüzədək erməni
dilində gəlib çatmışdır. Əsər K.Patkanov tərəfindən rus dilinə, S.C.Dausett
tərəfindən ingiliscəyə tərcümə olunmuşdur. Biz yeddi erməni əlyazması əsasında
edilmiş daha dəqiq olan sonuncu tərcümədən istifadə etmişik.
Erməni müəllifləri (Yeğişe, Favstos Buzand, «VII əsr erməni coğrafiyası»,
Gevond və b.) Şirvanın tarixi coğrafiyasına, hunların, sabirlərin, xəzərlərin və digər
türk tayfalarının, ərəblərin Zaqafqaziyaya hücumları ilə bağlı hərbi hadisələrə dair
qiymətli məlumatlar vermişlər. «Erməni coğrafiyası» - «Aşxarasuys»
S.T.Yeremyan tərəfindən erməni dilində nəşr edilmişdir. Biz K.Patkanovun
müxtəsər kitabçasından və «Erməni coğrafiyası»nın Arsen Sukri tərəfindən
buraxılmış mükəmməl nəşrindən (ermənicə mətni və fransız dilinə tərcüməsi),
habelə Robert Hyuzenin geniş müqəddimə və şərhlərlə ingilis dilində nəşr etdirdiyi
mətndən bəhrələnmişik.
XI-XVI əsrlərdə Şirvanda Şirvanşahlarla bağlı hərbi və digər hadisələrin
tendensiyalı mövqedən təsvir olunmasına baxmayaraq, gürcü məxəzləri - «Kartlis
tsxovreba» və «Hökmdarların vəsfi» də mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Şirvan şəhərləri haqqında ərəb mənbələrinin verdiyi məlumat son dərəcə
müxtəlif olub, əsasən ölkənin təbii sərvətlərinin və faydalı qazıntılarının - ipəyin,
pambığın, zəfəranın, neftin, duzun təsvirindən və sənətkarların istehsal etdikləri
malların, məmulatların siyahısından ibarətdir. Onlarda, həmçinin Şirvanda baş
vermiş hərbi əməliyyatlar təsvir olunur. IX-XIII əsrlər ərəb müəllifləri əl-Bəlazuri,
əl-Yəqubi, əl-İstəxri, əl-Məsudi, Əbu Düləf, Əbu Hamid, əl-Əndəlusi, əl-Qərnati,
Yaqut Həməvi, Zəkəriyyə əl-Qəzvini və başqalarının məlumatları bu qəbildəndir.
Əsərdə ilk dəfə olaraq, Azərbaycanda ərəb istilaları dövründə Şirvanda baş verən
hərbi əməliyyatları obyektiv şərh edən əl-Kufinin3 məlumatları tam şəkildə
gətirilir. İzahların əhatəliyi və obyektivliyi baxımından həmin hadisələrin yaşıdı və
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şahidi olan İbn əl-Əsirin monqolların basqını və Şirvanın şəhərlərini zəbt etməsinə
dair məlumatları xüsusilə qiymətlidir. Əl-Məsudi, İbn Havqəl, Yaqut Həməvi,
Zəkəriyyə əl-Qəzvini və başqalarının əsərlərində də Şirvanşahlar haqqında
müəyyən məlumatlar var. Həmin müəlliflərin tərcümeyi halları və əsərlərinin
xarakteristikası İ.Y.Kraçkovskinin4 əsərlərində ətraflı işıqlandırıldığından biz
onların üzərində dayanmayacağıq. Şirvanın şəhərlərinin tarixinə dair ən mühüm
məxəzlərdən biri IX-XI əsrlərdə Şirvanşah Məzyədilər dövlətinin siyasi tarixində
böyük bir boşluğu dolduran «Tarix əl-Bab» əsəridir. XI əsrin son rübünün
əvvəlində yazıb-yaratmış müəllifin adı dövrümüzədək gəlib çatmamış, onun Şirvan
və Dərbəndin tarixinə aid salnaməsindən isə yalnız türk tarixçisi Münəccimbaşının
(1702-ci ildə Məkkədə ölmüşdür) ərəbcə əsərinə daxil etdiyi ayrı-ayrı fəsillər
qalmışdır. Həmin fəsillər ingilis və rus dillərinə tərcümələri, geniş şərhlər və
ərəbcə mətni ilə birlikdə V.F.Minorski5 tərəfindən nəşr edilmişdir.
Əslən bakılı olub əl-Bakuvi kimi tanınan Əbdürrəşid ibn Salih ibn Nuri adlı
müəllifin XV əsr ərəbdilli mənbədəki məlumatlarının da əhəmiyyətini qeyd etmək
lazımdır. Bakuvinin «Təlxis əl-əsar və əcaib əl-malik əl-qəhhar» adlı tarixi coğrafi
əsəri h.806 (1403)-cı ildə yazılmış və dövrümüzədək üzü 1614-cü ildə köçürülmüş
və hazırda Paris Milli-kitabxanasında 5299 nömrəsi altında saxlanılan ərəb
əlyazmasında gəlib çatmışdır. Bu əlyazması 1799-cu ildə de Gin tərəfindən bəzi
ixtisarlarla fransız dilinə tərcümə olunmuşdur6. 1971-ci ildə Z.M.Bünyadov
Bakuvinin əsərini ərəbcə mətni və rus dilinə tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etdirmişdir.
Bakuvi Şərqin müxtəlif ölkələri barədə məlumat verir, Arran və Şirvanın
şəhərlərini, o cümlədən ehtimal ki, yaşadığı Bakını təsvir edir. Bakuvi şəhər, onun
qala tikililəri, iqtisadiyyatı, neft və duz hasilatı, əhalisi haqqında olduqca qiymətli
məlumatlar verir. Onun Bakı haqqında verdiyi məlumatlar orijinal olub, əvvəlki
müəlliflərin əsərlərində təsadüf edilmir. XVI əsrin əvvəllərində Bakuvinin
məlumatlarını İbn İlyas təkrar etmişdir. XVI əsrin Şirvan tarixi üçün mühüm
məxəzlərdən biri də Şirvanşah Dərbəndilər sülaləsinin nümayəndələri haqqında
məlumat verilən «Tarixe-cənnəti»dir. Münəccimbaşının (XVII əsr) əsərində
Şirvanın və Şirvanşah Dərbəndilərin tarixinə dair daha erkən mənbələrdən maraqlı
məlumatlar var. Sultanın katibi Şihabəd-din Məhəmməd ən-Nəsəvinin 1214-1231ci illəri əhatə edən «Sirət əs-sultan Cəlal əd-din Məngburni» adlı memuar tipli
əsərində Şirvanın şəhər və vilayətlərinə xarəzmşah Cəlal əd-dinin Azərbaycanı
işğal edərkən Şirvanşahın vəziyyətinə dair məlumatlar var. Nəsəvinin əsəri O.Udas
tərəfindən iki cilddə (ərəb mətni və fransız dilinə tərcüməsi) və Z.M.Bünyadov
tərəfindən rus dilinə tərcüməsi və şərhlərlə nəşr olunmuşdur. Qəvam əd-din ibn Əli
əl-Bundari əl-İsfahani İmad əd-din əl-İsfahaninin Şirvanın səlcuqlara tabe edildiyi
XI-XII əsrlərdə Şirvanşahlar haqqında məlumat verilən əsərinin müxtəsər variantı
olan «Zübdət ən-nüsra və nüxbət əl-Üsra» əsərini yazmışdır.
Qafqaz və Şimali İran tarixinə dair mənbələrdən biri də Sədrəddin Əli əlHüseyninin 1194-cü ilə qədərki hadisələri əhatə edən «Zübdət ət-təvarix (fi) əxbar
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əl-üməra və-l-mülük əs-Səlcuqiyyə» («Səlcuqilər dövləti haqqında məlumatlar»)
əsəridir. Sədrəddin Hüseyninin əsəri (ərəb mətni, rusca tərcüməsi, izahlar və
əlavələr) 1980-ci ildə nəşr olunmuşdur. Biz həmin əsərdən Şirvan ərazisində
Azərbaycan atabəyləri ilə bağlı baş vermiş hadisələrin, atabəylərin səlcuq
sultanları, şirvanşahlar və gürcülərlə qarşılıqlı münasibətlərinin işıqlandırılmasında
istifadə etmişik.
Şirvanşah şəhərlərinin iqtisadiyyatına dair X əsr anonim müəllifinin
«Hüdud əl-aləm», XIII əsr müəllifi Məhəmməd ibn Nəcib Bəkranın «Cahannamə»,
XIII əsrin anonim coğrafiyaşünasının əsərlərində, Həmdullah Qəzvininin (XIV əsr)
«Nühzət əl-qülub»unda və s. irandilli mənbələrdə də çox maraqlı məlumatlar var.
Həmin əsərlərdə Şirvanın faydalı qazıntılarından, sənətkarlıq və ticarətdən, burada
istehsal olunan müxtəlif mallardan bəhs olunur. XIII-XIV əsrlərdə Elxanilər
hakimiyyəti dövründə monqolların basqınları ilə əlaqədar Şirvanda baş verən
hadisələr Elxanilərin baş vəziri, həkim və alim Rəşidəddinin «Cami ət-təvarix» adlı
məşhur əsərində təsvir edilmişdir. Rəşidəddinin Yaxın və Orta Şərq ölkələri
tarixinin və iqtisadiyyatının son dərəcə maraqlı abidəsi olan «Məkatibati-Rəşidi»
əsərində Şirvanın təsərrüfat həyatına və Şirvanşahlar sülaləsinə dair müəyyən
məlumatlar verilir. Köçəri rumlu tayfasından olan Azərbaycan tarixçisi Həsən bəy
Rumlunun (d. 1531/32) «Əhsən üt-təvarix» («Tarixlərin ən yaxşısı») əsəri böyük
əhəmiyyətə malikdir. Burada Səfəvi-türk müharibələri ilə əlaqədar Şirvanda baş
vermiş tarixi hadisələr, Şirvan üsyanı ətraflı və obyektiv təsvir olunur, Dərbəndilər
sülaləsinin XVI əsrin birinci rübünün sonundan 80-ci illərin sonunadək
hakimiyyətinə dair məlumat verilir. Həsən bəy Rumlunun bu çoxcildli əsərinin
yalnız iki cildi əlyazması halında dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Həmin əlyazması
Sankt-Peterburq kütləvi kitabxanasında saxlanılır. Əsərin Hindistanda nəşr
olunmuş çap mətni də mövcuddur. I cild bizim istifadə etdiyimiz farsca mətn, II
cild isə ingilis dilinə ixtisarla tərcümədir.
XVI əsr Səfəvi-türk müharibələri dövrünə aid mühüm mənbələrdən biri də
III Sultan Muradın Azərbaycana bir neçə yürüşünün iştirakçısı Şərəfxan Bidlisinin
Şirvandakı siyasi hadisələrə, Şirvanşah Dərbəndilərin hakimiyyət dövrünə dair
məlumat verilən ikicildlik «Şərəfnamə» əsəridir. Onun ikinci cildi h. 689-1005
(1290-1596)-ci illərdə Azərbaycanda, İranda və Türkiyədə baş verən hadisələrdən
bəhs edən salnamə şəklindədir. Əsərin V.Velyaminov Zernov tərəfindən nəşr
edilmiş fars mətni, habelə fransız, türk və rus dillərinə tərcümələri mövcuddur.
Şərəfxan öz əsərində Şirvanın siyasi hadisələrinə dair bir sıra qiymətli məlumatlar
vermişdir.
Fəzlullah ibn Ruzbihan Xuncinin (ö. hicri 927/1521) iki əlyazma nüsxəsi
qalmış və tərcüməsi V.Minorski tərəfindən ixtisarla nəşr edilmiş «Tarixi-aləmarayi Əmini» adlı dəyərli əsərində Fərrux Yəsarın hakimiyyət dövrü və onun şeyx
Heydər Səfəvi ilə müharibələrinə dair məlumatlara rast gəlirik. Əsərin müəllifi din
xadimi, hərtərəfli bilik sahibi, çoxlu səyahət etmiş alim idi. Şah İsmayıl hakimiyyət
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başına gəldikdən sonra sünnilik tərəfdarı olan Fəzlullah Orta Asiyaya mühacirət
etməyə məcbur olmuş, burada müxtəlif hökmdarların saraylarında yaşamışdır.
Uzun girişdən ibarət olan «Tarixi-Əmini»də Uzun Həsənin ölümündən - 1478-ci
ildən 1490-cı ilədək olmuş hadisələr şərh edilir.
XVI əsrin əvvəllərində Şirvanda baş vermiş hadisələrə dair Xandəmir
ləqəbli Qiyasəddin ibn Hümaməddin əl-Hüseyninin (XV əsrin tanınmış İran
tarixçisi Mirxondun nəvəsi, d. 1475, ö.təqr. 1536, Hindistan) «Həbib əs-siyər fi
əxbari əfrad əl-bəşər» («Görkəmli adamlar haqqında xəbərləri təsvir edən dost»)
əsərində də məlumat vardır. O, Şah İsmayılın Şirvana hücumunu, Bakının
alınmasını məddahcasına təsvir edir. Xandəmir Həsən bəy Rumluya nisbətən qeyriobyektiv olsa da, onun şərhləri faktik materialın bolluğu ilə seçilir. Onun əsərinin
çoxlu əlyazması müxtəlif kitabxanalarda saxlanılır, daş basması üsulu ilə də bir
neçə nəşri var. Xandəmir məlumatlarının bir hissəsini naməlum müəllifin
tərcüməsini Denison Rossun ingilis dilində ixtisarla və şərhlərlə nəşr etdirdiyi «Şah
İsmayıl Səfəvinin tarixi» əsərindən götürmüşdür.
Farsdilli tarixçi azərbaycanlı İsgəndər bəy Türkman Münşinin (1560/611633/34) dəyərli əsərində də I Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə XVI əsr Şirvan
tarixinə dair mühüm məlumatlar vardır. Siyasi hadisələrin şahidi və iştirakçısı olan
İsgəndər Münşi girişdən və iki bölmədən ibarət olan, «Tarixi-aləm arayi Abbasi»
(«Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi») əsərində Şirvanda baş vermiş antifeodal
üsyanları təsvir etmiş, ölkənin daxili həyatına, habelə türklər əleyhinə hərbi
əməliyyatlara dair məlumat vermişdir. İsgəndər Münşinin əsərinin bizə çoxlu
əlyazması gəlib çatmışdır. Biz onun Tehranda daş basması üsulu ilə çap olunmuş
nəşrindən (h. 1314/1896/7), habelə L.Bellanın Münşinin əsərinin yığcam nəqli olan
işindən istifadə etmişik7.
Abdullah ibn Kiya əl-Mazandaraninin «Risaleyi-Fələkiyyə» əsərində XIV
əsrin 60-cı illərindən XV əsrin birinci rübünədək Şirvan şəhərlərinin təsərrüfat
həyatı barədə bəzi məlumatlar vardır. Burada XIV-XV əsrlərdə Yaxın Şərq
ölkələrində və Zaqafqaziyada, o cümlədən Şirvanda dövlət və maliyyə
idarəetməsinə, iqtisadiyyat və sairə məsələlərə dair geniş material verilmişdir.
Müəllif Təbriz Divanının XIV əsrə aid işlərinin materiallarından istifadə etmişdir.
«Risaleyi-Fələkiyyə» XV əsrin ikinci yarısında maliyyə məsələləri üzrə fars katibi
tərəfindən təkmilləşdirilmiş şəkildə gəlib çatmışdır. Əsəri yenidən işləmiş şəxs
müqəddimədə müəllif haqqında cüzi məlumat vermişdir. Bu nadir əlyazmasının
farsca elmi-tənqidi mətnini V.Xints nəşr etdirmişdir. «Risaleyi-Fələkiyyə»nin
əlyazmasını Ayasofiya kitabxanasında aşkara çıxarmış Ə.Z.V.Toğan onun
faksimilesini İstanbulda dərc etdirmişdir.
Şeyx Səfiəddinin XIV əsrin ikinci yarısında dərviş Təvəkkül ibn Bəzzaz
tərəfindən tərtib olunmuş «Səfvət əs-səfa» («Saflığın saflığı») adlı tərcümeyihalında monqol hökmdarı Arqun zamanında Şirvanşahın vəziyyətinə dair məlumat
vardır. Övliyaların həyatından bəhs edən bu sufi əsərinin əlyazmaları qalmış, onun
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farsca mətni və türkcə tərcüməsi daş basması ilə çap olunmuşdur.
Kəmaləddin Əbd ür-Rəzzaq Səmərqəndinin «Mətlə əssə deyn və məcmə əlbəhreyn» («İki xoşbəxt bürcün doğduğu və iki çayın qovuşduğu yer») əsərində
Şirvanşahlar Şeyx İbrahimin və I Xəlilüllahın Teymur və Şahrux zamanındakı
vəziyyətləri təsvir olunur. Əsərin əlyazma nüsxələri, daş basması, habelə
Kartmerin fars və fransız dilinə tərcümə nəşrləri mövcuddur.
Şərəfəddin Əli Yəzdinin bir neçə əlyazması gəlib çatmış «Zəfərnamə»
əsərində Teymurun Azərbaycana yürüşləri, Şahruxun hakimiyyət dövrü və onların
Şirvanşah Dərbəndilərlə - Şeyx İbrahim və onun oğlu I Xəlilüllah münasibətlərinə
dair müfəssəl məlumat verilir. Biz əsərin farsca mətninin iki cildlik Tehran
nəşrindən istifadə etmişik. Əsərin farsca mətninin Kəlkətədə daş basması ilə çap
olunmuş nəşri də var.
Türk tarixçisi İbrahim Pəçəvi (d. 1574, Cənub-Şərqi Macarıstan, Fünfkirxen
şəhəri - ö.təqr.1651) XVI əsrin son rübündə Səfəvi-Osmanlı müharibələri
hadisələrindən, osmanlıların Şirvanı zəbt etməsindən, türk sultanı qoşunlarının
sırasında Səfəvilərə qarşı vuruşmuş sonuncu Şirvanşahlardan ətraflı bəhs etmişdir.
Onun əsərinin Azərbaycan və Gürcüstanla bağlı hissələrini S.S.Cikiya gürcü dilinə
tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etdirmişdir. Pəçəvi macar qalalarının alınmasında iştirak
etmiş, hamisi Lala Mehmet Paşanın ölümündən sonra (1615) isə əhalini
siyahıyaalmaya görə Anadoluya göndərilmişdi. O, 1624-cü ildə Tokatın dəftərdarı
təyin olunmuş, sonralar isə həmin vəzifədə Rumeliyə və Anadoluya dəyişilmişdir.
1641-ci ildə Pəçəvi qulluqdan çıxaraq, əvvəlcə Ofenə, sonra isə Fünfkirxenə
köçmüş və buradə öz tarix əsərini yazmışdır.
Şirvana, erkən dövr və inkişaf etmiş orta əsrlər Albaniyasına dair bəzi
məlumatları Suriya mənbələrindən - Miletli Zəkəriyyə (VI əsr), Suriyalı Mixail
(XII əsr) və Bar Ebreyin (XIII əsr) N.V.Piqulevskaya və R.Ə.Hüseynov tərəfindən
dərc olunmuş əsərlərindən əxz etmişik.
Şirvan dövlətinin Rusiya ilə ticarət və diplomatik münasibətləri rus
salnamələrində və səyyah Afanasi Nikitinin gündəliyində əksini tapmışdır.
Şirvan şəhərlərinin və digər yerlərinin təsərrüfat həyatına, ticarətinə,
Azərbaycanda baş verən tarixi hadisələrə dair məlumatlara ingilis tacirləri
Cenkinsonun, Deket Ceffrinin (XVI əsr), habelə ticarət və diplomatik məqsədlərlə
Azərbaycana gəlmiş venesiyalı, genuyalı, italyan səyyahları - Marko Polo (XIII
əsr), Barbaro, Kontarini, Anciolello, Donato da Leze (XV əsr) və başqalarının
gündəlik və səyahətnamələrində rast gəlirik.
Əsərdə görkəmli alim və tarixçilər V.V.Bartold, İ.Y.Kraçkovski,
İ.P.Petruşevski, K.V.Treverin tədqiqatlarından, tanınmış rus və xarici
şərqşünasların - B.A.Dorn, N.V.Xanıkov, V.F.Minorski, Hadi Həsən, Bəkir
Kütükoğlu və başqalarının əsərlərindən geniş istifadə olunmuşdur. Mövzumuzla
əlaqədar S.T.Yeremyan, Ş.A.Mesxia, R.K.Kiknadze və N.N.Şengeliyanın,
Dağıstan alimləri V.Q.Kotoviç, Ə.R.Şıxsəidov və A.A.Kudryavtsevin əsərləri
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mühüm əhəmiyyətə malikdir8.
Biz həmçinin Azərbaycan alimləri A.A.Bakıxanov, Y.A.Paxomov,
Ə.Ə.Əlizadə, Z.M.Bünyadov, O.F.Əfəndiyevin əsərlərindən istifadə etmişik.
Şirvan şəhərlərinin sosial-iqtisadi vəziyyətini öyrənmək məqsədilə İ.M.Cəfərov,
S.M.Qaziyev, O.Ş.İsmizadə, H.Ciddi və başqa arxeoloqların əsərlərini nəzərdən
keçirmişik. Şirvanşahların şəcərəsini və bir sıra digər məsələləri aydınlaşdırmaq
məqsədilə Y.A.Paxomov, Ə.V.Rəhimov, M.Ə.Seyfəddini, Ə.M.Rəcəbli və
S.A.Dadaşova tərəfindən dərc olunmuş numizmatik materialları tədqiqata cəlb
etmişik. Amerika numizmatı D.K.Kuymcanın Amerika numizmatika cəmiyyətində
saxlanılan nadir Şirvanşah sikkələrini dərc etdirməsi mövzumuz üçün böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bu bizə III Mənuçöhrün hakimiyyətinin sonunu və I
Axsitanın hökmranlığının başlanğıcını dəqiqləşdirməyə imkan verdi.
Yığcam mənbələrə dair materiallar Ə.Ələskərzadə, M.S.Nemətova və
S.D.Kərimzadənin əsərlərindən götürülmüşdür. Şirvanın memarlıq abidələrinin
öyrənilməsində S.Ə.Dadaşova, M.Ə.Hüseynov, L.S.Bretanitski və Ə.Salamzadənin
tədqiqatlarından istifadə olunmuşdur.
Azərbaycan ədəbiyyatı məsələlərini - görkəmli Şirvan şairləri nəslinin
yaradıcılığını araşdırarkən, həmçinin, Y.E.Bertels, M.Rəfili və M.A.Dadaşzadənin
əsərlərindən bəhrələnmişik.
Şirvanşahlar sülaləsinə dair ən ilk tədqiqat B.A.Dornun ərəb-fars mənbələri
əsasında yazılmış «Şirvanşahların tarixinin öyrənilməsinə təşəbbüs» (1840, alman
dilində) əsəridir. Numizmatika məlumatlarının azlığına və o vaxtlar «Tarix əl-Bab»
salnaməsinin hələ məlum olmadığına baxmayaraq, B.A.Dornun əsəri bu gün də öz
əhəmiyyətini itirməmişdir.
A.A.Bakıxanov 1840-cı ildə fars dilində yazdığı «Gülüstani-İrəm» əsərində
Azərbaycan tarixi ilə bağlı Şirvanşahlar haqqında bəzi məlumatlar vermişdir. Bu
mövzuya V.V.Bartold da «İslam ensiklopediyası»ndakı məqalələrində və 1924-cü
ildə Bakıda «Xəzərsahili vilayətlərinin müsəlman dünyası tarixində yeri» adı ilə
dərc olunmuş mühazirələrində toxunmuşdur.
Y.A.Paxomov 1923-cü ildə Şirvanşah Kəsranilərə həsr olunmuş kiçik, lakin
əhəmiyyətli bir əsər çap etdirmişdir9. Burada həmin sülalə haqqında numizmatik
dəlillər əsasında məlumat verilir. Lakin müəllif Şirvanşahlardan bəzilərinin
hakimiyyət illərini düzgün göstərməmişdir.
1931-ci ildə İstanbulda Cahangir Zeynaloğlunun «Şirvanşahlar yurdu» adlı
elmi-kütləvi kitabı nəşr olunmuşdur. Burada, əsasən, B. A. Dorn və Y. A.
Paxomovun yazdıqları təkrar edilir.
Ə. Ə. Əlizadənin «Azərbaycanın XIII-XIV əsrlər sosial-iqtisadi və siyasi
tarixi» kitabının (Bakı, 1956) sonuncu kiçik fəsli XIII-XIV əsrlərdə Şirvanda baş
vermiş müharibələrlə bağlı hadisələrə və həmin dövrdə hakimiyyət sürmüş
Şirvanşahların fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Lakin müəllif Şirvanşahlar dövlətinin
sosial-iqtisadi tarixinə, dövlət idarəçiliyi, mədəniyyət və s. məsələlərinə
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toxunmamışdır.
O. Ə. Əfəndiyevin «XVI əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətinin yaranması»
(Bakı, 1961) əsərində Şirvanın Səfəvilər dövlətinə birləşdirilməsi ilə əlaqədar
Şirvanşahlar Fərrux Yəsar və II Şeyx İbrahimin (Şeyxşah) hakimiyyətindən bəhs
edilir. R. Ə. Hüseynov və S. S. Əliyarovun Şirvan-gürcü münasibətlərinə dair
müştərək məqaləsi dərc olunmuşdur.
M. X. Şəriflinin «IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrlərdə Azərbaycan feodal
dövlətləri» (Bakı, 1978) kitabının kiçik bir fəslində Şirvanşah Məzyədilər haqqında
məiumatlar vardır. Həmin fəsil, başlıca olaraq, «Tarix əl-Bab» salnaməsi əsasında
yazılmışdır.
Z. M. Bünyadov «Azərbaycan Atabəyləri dövləti» (Bakı, 1989) kitabının
ayrıca fəslində Şirvanşahların XII əsr - XIII əsrin birinci yarısındakı hakimiyyəti
dövründə Şirvanın siyasi tarixini araşdırmışdır. O, həmçinin, Şirvanşahların
şəcərəsinə dair bir neçə məqalə dərc etdirmiş, onlardan bəzilərinin hakimiyyət
illərini göstərmişdir10.
İ. P. Petruşevski XV-XVII əsrlər Azərbaycan tarixinə dair bir sıra qiymətli
əsərlər nəşr etdirmişdir ki, onların da müəyyən fəsilləri Şirvanşahlar dövlətinin
tarixinə aiddir. «XIII-XIV əsrlərdə İranda əkinçilik və aqrar münasibətlər»
kitabında o, İranda feodal rentasına, vergi xəraclara, torpaq mülkiyyəti
kateqoriyalarına dair məlumat verərkən Şirvandan bəhs edir. İranın monqol
hakimiyyəti dövründə sosial-iqtisadi inkişafının vəziyyətinə dair İ. P.
Petruşevskinin məlumatları mövzumuz üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Şirvanşahlar dövlətinin və onların şəcərəsinin öyrənilməsində «Tarix əlBab» adlı mənbəşünaslıq əsəri ilə bu sülalənin tarixindəki qaranlıq məqamları
işıqlandıran V. F. Minorskinin, Fələki Şirvani və Xaqani haqqında, Şirvanın daxili
həyatını, onun hökmdarlarının fəaliyyətini izləməyə imkan verən dəyərli tədqiqatın
müəllifi Hadi Həsənin mühüm xidməti var.
Şirvanşah Fəribürzdən bəhs edən V. M. Beylisin əsəri də olduqca
maraqlıdır. Bu əsərin müəllifi də «Orta əsr Bakısına dair oçerklər» (Bakı, 1964)
kitabının müəyyən səhifələrini Şirvanşahlar dövlətinin tarixinə həsr etmişdir.
Bununla belə, qeyd etdiyimiz kimi, Şirvanşahlar dövlətinin tarixinə dair
göstərilən tədqiqatlara baxmayaraq, həmin problem bütövlükdə kifayət qədər və
hərtərəfli həllini tapmamışdır. Müəlliflər, başlıca olaraq, bu və ya digər dövrdə
müharibələrlə bağlı hadisələrlə maraqlanmışlar. Biz Şirvanşahlar dövlətinin tarixini
işıqlandırmaq üçün məhz onun bütün aspektlərini -VI əsrdən XVI əsrədək Şirvanın
tarixi-coğrafi şəraiti, şəhərlərinin vəziyyəti, burada məskunlaşmış tayfa və xalqlar,
sənətkarlıq və ticarət, sosial münasibətlər, dövlət quruculuğu və mədəniyyət
məsələlərini araşdırmağı zəruri saydıq. Şirvanşahların şəcərəsini bu dövlətin
yaranmasından süqutunadək izləyərək, bir sıra Şirvanşahın (III Mənuçöhr, I
Axsitan, I Xəlilüllah, I Fərrux Yəsar və b.) hakimiyyət illərini numizmatika və
epiqrafikanın son məlumatlarına əsasən dəqiqləşdirdik. Biz, həmçinin, indiyədək
11

elm aləminə məlum olmayan iki Şirvanşahı - II Fərrux Yəsarı, III Axsitanı üzə
çıxardıq və sonuncunun oğlu Keykavus ibn Axsitanın adını dəqiqləşdirdik. Əsər
yazılarkən burada adı çəkilən ən mühüm məxəzlərdən əlavə ikinci dərəcəli
əhəmiyyət kəsb edən çoxlu miqdarda digər materiallar da tədqiqata cəlb edilmişdir.
Bu monoqrafiyanın müəllifinin Şirvanın tarixi ilə bağlı bir sıra əsəri dərc
olunmuşdur.
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II F Ə S İ L
ŞİRVANŞAHLAR DÖVLƏTİ VI ƏSR - IX ƏSRİN BİRİNCİ YARISINDA
§ 1. Şirvanın tarixi-coğrafi xarakteristikası
Orta əsrlər erməni, ərəb və fars müəllifləri Xəzər dənizinin qərb sahilində,
Kürdən şərqdə yerləşib, qədim Qafqaz Albaniyasının, yaxud erkən orta əsrlər
Arranının bir hissəsi olan vilayəti Şərvan və ya Şirvan adlandırırdılar.
Şirvan toponiminə bir sıra ölkələrin yer
adlarında - Türkiyə Kürdüstanında, Şimali İraqda,
Cənubi Azərbaycanda (qərb hissəsi, Xoydan cənubda)
və Xorasan yaxınlığında rast gəlinir. Şirvan İraq
tayfalarından birinin adı kimi də çəkilir1. Lakin bütün
ərəb mənbələrində Şirvan adı ilə yanaşı Şərvan
formasına da təsadüf edilir. Bunu gürcü salnamələri də
təsdiq edir2. Şirvan adının etimologiyasının müxtəlif
yozumları (şirlər diyarı, süd ölkəsi, Ənuşirəvanın
adının qısaldılmış forması və s.) məlumdur. Ən
ağlabatanı Şirvan sözünün şir, yaxud şər tayfasının
adından törəməsi ehtimalını irəli sürən V. F.
Minorskinin fikridir. O, həmçinin yazır: «Şirvan adını
Şərqi Qafqazın bir sıra yerlərinin Xəzərin cənub
sahillərindən (Gilan, Deyləm) köçüb gələnlərin köhnə
məskənləri ilə bağlılığını göstərən adlar sırasına daxil
etmək mümkündür»3.
Orta əsrlərdə Şirvan vilayətinin sərhədləri
istilalar nəticəsində ölkənin inzibati bölgüsünün
dəyişməsi ilə tez-tez dəyişikliyə uğrayırdı. Müəyyən dövrlərdə Şirvanın bir hissəsi
Atropatenanın tərkibinə daxil olmuşdur4. Bir çox hallarda onun sərhədləri Cənubi
Dağıstanın şəhər və kəndlərinə qədər gedib çatırdı.
Antik müəlliflər Şirvanın adını çəkmirlər. Bu ad Sasanilər dövründən
məlumdur. Bəlazuri şirvanşah adını Xosrov Ənuşirəvanın Şərqi Zaqafqaziyaya
təyin etdiyi xırda padşahlar sırasında çəkir5. İbn Xordadbeh ilk Sasani şahənşahı
Ərdəşirin (224-241-ci illər) vilayət hakimlərinə verdiyi şiriyanşah (şiranın bir
variantı) titulunun adını çəkir6. «Aşxaratsuys»da-«VII əsr erməni coğrafiyası»nda
VII əsrin ikinci yarısında Albaniyanın mərzbanlar - Sasani canişinləri oturan 11
vilayəti arasında Bazkan (Balasakan), Dərbənd, Çola, Təvəspark (Təbərsəran),
Şirvan (Şruan), Xoruan (Xsrvan? Ehtimal ki, Xursan - S. A.) və başqalarının
adlarını sadalayır7. Bu vilayətlərin siyahısı, ehtimal ki, Albaniyanın Sasanilər
vaxtında inzibati cəhətdən mərzbanlıqlara bölündüyü dövrdən qalmışdır. Ərəblərin
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dövründə və sonralar həmin vilayətlər Şirvan dövlətinin tərkibinə daxil idi.
Şirvan ölkəsinin adı çəkilən ən qədim mənbə elə həmin «Erməni
coğrafiyası»dır. Burada Şirvanın coğrafi mövqeyi verilmişdir: «Qafqaz dağları iki
silsiləyə bölünür: biri düz istiqamətdə Şirvan ölkəsinə
və Xsrvana tərəf ta Xorsvemədək gedib çıxır;
ikincisindən isə şimala Atil çayına doğru axan Zərm*
çayı başlanır. Bu silsilə sonra şimala doğru yönəlir...
Əlgminon bataqlığına və dənizin içərilərinə qədər
gedib çıxan və Əbzud Qubad adlanan uzun sədd onun
davamıdır. Bu dənizin şimal tərəfində massagetlər
(maskutlar - S. A.) yaşayır. Vardan düzündə Qafqaz
sıra dağlarının gəlib çatdığı və Dəmirqapı Dərbənd
divarının uzandığı Xəzər dənizinə qədər dənizin
içində iri qala tikilmişdir. Şimal tərəfdə (Dərbənddən S. A.) dənizin yaxınlığında hun məmləkəti
yerləşir...»9.
Bu lokallaşdırmaya görə VII əsrin əvvəllərində
Şirvan vilayətinin ərazisi Dərbənddən Qafqaz sıra
dağları boyunca Xorsvemə, yəni Xursan qalasına,
xurs tayfası ölkəsinin (indiki Xızı rayonu)
sərhədlərinədək və ehtimal ki, Abşeron da daxil olmaqla Kür çayının
mənsəbinədək uzanırdı. «Əlgminon bataqlığı və dənizə qədər» sözləri, görünür,
Kür çayının geniş bataqlıq və qamışlıqla örtülmüş mənsəbinə və deltasına
işarədir10. Abşeron yarımadasından şimalda 40058,5/ - şimal en dairəsində dağlar
dəniz sahilinə qədər uzanır. Bilavasitə qum təpələrindən və 1,75 km enində sahil
düzənliyindən sonra yamacları sıldırımlı, zirvəsi bir neçə şiş uclu qayadan ibarət
Beşbarmaq adı ilə tanınan dağ ucalır. Zirvənin lap başında qaya uclarının arasında
«Xızır zində» pirinin xarabalıqları qalır. Qayanın ətəklərində, enişli yaylada və
dağın yamaclarında möhkəm qala divar və bürclərinin qalıqları durur11. Yerli əhali
arasında bu qaya və pir haqqında indiyədək müxtəlif rəvayətlər dolaşmaqdadır.
IX əsr bir ərəb mənbəyində Musanın yol yoldaşı Xızırla qala barədə
söhbətindən bəhs edən Quran hədisindən danışılır. Müəllif əlavə edir ki, «bu qaya
Şərvan qayası, dəniz - Cilan dənizi, şəhər Bacarvan şəhəridir». O, sonra deyir:
«Farslar Musa qayasının yerləşdiyi Şəbran torpaqlarına qədər bütün ölkəni istila
etmişdilər. Həmin qayada dirilik çeşməsi var»12. Görünür, Xızırın adı IX əsr
mənbəyinin (İbn Xordadbeh) xatırlatdığı Beşbarmaq dağındakı pirlə qədimdən
bağlı olmuşdur.
Burada sərhəd istehkamları - V əsrin sonu - VI əsrin əvvəllərində tikilmiş
«VII əsr erməni coğrafiyası»nda Zərm çayının adı Ərmən kimi çəkilir. Markvart onu Tereklə
eyniləşdirir .8
*
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bir-birindən 220 m aralı iki divardan ibarət gil sədlər mövcud idi13. I Qubad (488531) onları Xəzər dənizi ilə Qafqaz dağlarının qolları arasındakı keçiddə,
Beşbarmaq dağının başında tikdirmişdi. Həmin istehkamlar Barmaq divarı
adlanırdı. Ərəb tarixçisi Məsudi bunu xatırlayaraq yazırdı: «əl-Bab haqqında,
Kəsra Ənuşirəvanın atası Qubad ibn Firuzun Məsqət deyilən yerdə daşdan tikilmiş
şəhərə bənzər qəribə tikililər inşa etməsi haqqında - Şirvanda tikdirdiyi Sur ət-tın
(palçıqdan hörülmüş hasar) adı ilə məşhur olan divarlar, Bərməki kimi tanınan və
Bərdə vilayətinə bitişən daş divar haqqında çoxlu xəbərlər var...»14. Müəllif
Məsqətdən danışarkən, ehtimal ki, indiki Quba rayonunu, Firuzun adını qoruyub
saxlamış müasir Quba şəhərini nəzərdə tuturdu.
Çiy kərpicdən hörülmüş divar Sasanilər dövründə Xəzərsahili keçidin
qabağını kəsən «uzun sədlər»dən ən cənubda olanı idi. Sonralar, I Qubad
zamanında Şirvan ölkəsində müdafiə sədlərinin birinci hissəsindən 23 km şimalda
Əbzud Qubad* adlanan ikinci hissəsi çəkildi. Bu sədd Gilgilçay boyunca uzanıb
gedirdi. Şaporan (Şəbəran) şəhəri onun yaxınlığında yerləşirdi. Bu, X əsr
müəllifinin Sur ət-tın adı ilə xatırladığı Gilgilçay, yaxud Şəbəran səddi idi15.
Sasanilərin möhtəşəm müdafiə səddi olan Gilgilçay səddinin uzunluğu təqribən 30
km-ə (onun 20 km-i çiy kərpicdən, qalan hissəsi daşdan çəkilmişdi), divarlarının
qalınlığı və hündürlüyü təqribən 8 m-ə çatırdı. Səddin qurtaracağında dağ
zirvəsindəki nəhəng qaya üzərində müdafiə məqsədilə Çıraqqala qalası tikilmişdi.
Baş bürcü hörmə üsuluna görə Bakıdakı Qız qalasını xatırladan nəhəng istehkam
olan Çıraqqala təqribən V əsrdə tikilmişdir. Beşbarmaqdan şimala doğru sahil
boyu, ehtimal ki, Sasani dövrünə aid qədim şəhər yerlərinin xarabalıqlarına və
qalıqlarına rast gəlinir16. Onlardan biri, ehtimal ki, IX əsr müəlliflərinin adını
çəkdiyi Beşbarmaq yaxınlığındakı Bacarvan şəhəri idi17.
Üçüncü maneə səddi Samur çayından və Massaget hökmdarlığının paytaxtı
Çora-Çoladan şimalda çəkilmişdi. Burada Rubas çayının düzənliyə çıxdığı yerdə
dağlar yenidən dəniz sahilinə yaxınlaşır. «Uzun sədlər»in xarabalıqları Torpaqqala
şəhər yeri yaxınlığında bu günədək qalmaqdadır18. Dördüncü sədd əvvəlkilərdən
daha əzəmətli idi. Dərbənd təpəsinin şimal-şərq hissəsində tikilmiş bu istehkamın
qalıqları arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində e. ə. VIII-VI əsrlərə aid təbəqələrdə
aşkara çıxarılmışdır. V əsrdə Sasani hökmdarı II Yəzdəgird (438-455-ci illər)
zamanında bu istehkamlar əsasında Dərbənd qalasından dənizə qədər bütün keçidin
qabağını kəsərək, təpənin zirvəsinə qədər uzanan qala divarları ucaldılmışdı19. Qala
divarları təpə üzərində salınmış möhkəm içqalaya bitişirdi20. Sonralar çiy
kərpicdən olan divara lap yaxın, sanki ona üzlük kimi şimal daş divarı tikilmişdi 21.
Dərbəndin daş divarı I Xosrov Ənuşirəvan (531-579-cu illər) dövründə tikilməyə
başlamış və 567-ci ildə, başqa bir fərziyyəyə görə isə, 547-ci ildə başa
çatdırılmışdır22. Sasani inşaat sənətinin misilsiz qiymətə malik abidələrindən olan
*

Göylərə ucalan (şah) Qubad.
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Dərbənd divarlarının üzlüklərində 20-dək Pəhləvi kitabəsi vardır23. Sasanilər
dənizdən başlayaraq, əzəmətli daş tikililər - şəhərin şimal və cənub divarları, içqala
və Dərbənd qala divarının davamı olub, dağlar boyu qərb istiqamətində 40 km-dək
uzanan Dağ səddi inşa etmişdilər. Bu sədd dənizdən başlayaraq, Qafqaz sıra
dağlarının düşmən üçün keçilməz çıxıntılarınadək qırılmaz müdafiə xətti kimi
düşünülmüşdü. Ərəb mənbələrinin verdiyi məlumata görə divarlar dənizin
içərilərinədək gedib çıxırdı24. Dərbənd divarı tikildikdən sonra şəhərdən şimala
doğru qalıqları Oqni stansiyasından 6-7 km aralı indiyədək duran bir divar da
ucaldılmışdı25.
Sasanilər şərqi Ön Qafqaz çöllərində yaşayan köçəri şimal tayfa və
xalqlarının - maskutların, alanların, hun, sabir, xəzər və başqa türk tayfalarının
Zaqafqaziyaya və İrana keçmələrinin qabağını kəsən belə istehkamların
tikilməsində maraqlı idilər. Bizans da Dərbənd keçidinin və Sasanilərin şimal
sərhədlərinin onun üçün təhlükə törədən köçəri
tayfalara qarşı
möhkəmləndirilməsinə çalışırdı. VIII əsr tarix əsərində xəbər verilir ki, V əsrdə
imperator Markian (450-457-ci illər) Dərbənd divarlarını tikmək üçün maddi
yardım göstərmiş «bu işə öz xəzinəsindən çoxlu talant sərf etmişdi»26.
VI əsrdə Sasanilər dövlətinin şimal sərhədindəki ən mühüm strateji
əhəmiyyətli məntəqələri Dərbənd və Dər-i alan (Alan qapısı) keçidləri idi.
Beləliklə, Sasanilərin Dərbənd bölgəsində möhkəmləndikləri bir əsr ərzində - V
əsrin ortalarından VI əsrin ortalarınadək fars padşahları Şirvan ərazisində İran
torpaqlarına ardı-arası kəsilməyən hücumlar edən köçəri tayfalardan müdafiə
məqsədilə nəhəng istehkamlar tikmişdilər. Buna görə də, Şirvan ərazisi böyük
strateji əhəmiyyətə malik idi.
Ərəb tarixçisi Məsudi (943-cü il) bu istehkamların əhəmiyyəti haqqında
aşağıdakıları yazırdı: «Əgər allah hər şeyi görməyi, böyüklüyü və mərhəməti ilə
İran şahlarına (mülük ül-furs) əl-Bab şəhəri, onun quru, dəniz və dağlarda olan
divarları və digər qalalarının tikilməsinə, həmçinin, müxtəlif xalqlardan olan
adamların yerləşdirilməsinə, müxtəlif dərəcəli hökmdarlar təyin etməsinə kömək
göstərməsəydi, onda xəzərlər, alanlar, sərirlər, türklər və adları çəkilən digər
xalqlar, şübhəsiz, Bərdə, ər-Ran, (Arran), Beyləqan, Azərbaycan, Zəncan, Əbhər,
Qəzvin, Həmədan, Dinavər, Nihavənd vilayətlərinə və digər yerlərə gəlib
çıxardılar»27.
Nəhəng sərhəd istehkamlarının tikilməsi, əsasən, Albaniyanın ən varlı
vilayəti olan Şirvanın hesabına təmin olunan böyük maliyyə vəsaiti və insan
qüvvəsi tələb edirdi.
VII əsr müəllifi «Böyük Çoğa (Dərbənd) şəhərinin əzəmətli divarlarından,
fars hökmdarlarının Qafqaz dağları ilə Şərq dənizi* arasındakı keçidi tutmaq
məqsədilə möhkəm istehkamlar tikmək üçün memarlar toplanmasına və çoxlu
*

Alban və erməni müəllifləri Xəzər dənizini Şərq dənizi adlandırırdılar.
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materiallar axtarılıb tapılmasına böyük vəsait sərf edərək, ölkəni əldən
salmasından» danışır28.
Ərəblər dövründə (X əsr və sonralar) Şirvanın sərhədləri şimalda Qafqaz
dağlarının cənub-şərq ətəkləri, cənub-qərbdə onu Arrandan və Muğandan ayıran
Kür çayı, şimal-qərbdə Qanıx (Alazan) çayı, şərqdə Xəzər dənizi idi.
XIV əsrin birinci yarısında (1340-cı il) Həmdullah Qəzvini yazırdı: «Şirvan
ölkəsi Kür sahillərindən Dərbəndə (Bab əl-Əbvab)29 qədər uzanır. Şirvan ərazisi
Qafqaz dağlarının şimal yamaclarından axıb gələn aşağıdakı altı çayla suvarılır:
cənubda Bakı ilə Kürün mənsəbi arasında Xəzər dənizinə tökülən Pirsaat, Ağsu,
Girdiman, Göyçay, üstündə Qəbələ yerləşən Türyançay və Şəkinin suvarıldığı
Əlicançay, şərqdə Cənubi Dağıstan (Dərbənd) və Şirvan ərazisindən Rubas,
Gülkəri, Samur, Qudyalçay, Qaraçay, Vəlvələçay, Gilgilçay, Ataçay, Sumqayıt
çayları axıb Xəzər dənizinə tökülür.
Min il ərzində (VI-XVI əsrlər) qədim Şirvanşahlar sülaləsinin hakimiyyət
sürdüyü Şirvan vilayətinə bərəkətli məhsuldar düzənliklər, gözəl otlaqları,
çəmənlik və meşələri olan ovalıqlar daxil idi. Burada heyvan bəsləyir, taxıl
becərirdilər. Kənd təsərrüfatı inkişaf etmişdi. Meyvə bağları var idi. Kür çayının və
dənizin yaxınlığı əhalini qiymətli balıq növləri ilə təmin edirdi. Şirvan torpağı
neftlə, duzla, müxtəlif faydalı qazıntılarla - qiymətli metallarla, minerallarla, gillə
zəngin idi.
Alban tarixçisi Movses Kalankatlı «Alban tarixi» əsərində VII əsr
Albaniyasından bəhs edərək yazırdı: «Qafqazın hündür dağlarının qoynunda
yerləşən Albaniya ölkəsi təbiətin bəxş etdiyi əlvan nemətləri ilə gözəl və
füsunkardır. Bu torpaqdan sakit-sakit axan Kür çayı özü ilə külli miqdarda iri və
xırda balıq gətirir və Xəzər dənizinə tökülür. Onun çöllərində bol taxıl və şərab,
neft və duz, ipək və pambıq, saysız-hesabsız zeytun ağacları var. Dağlarında qızıl,
gümüş, mis və oxra çıxarılır. Vəhşi heyvanlar: şir, pələng, bəbir, gur, cürbəcür
quşlar, qartal, şahin və s. yaşayır»30. Göstərilən məlumatlar, şübhəsiz, Şirvana da
şamildir. Belə ki, Abşeronda ta qədimdən neft və duz hasil olunur, Şamaxıda çəkil,
pambıq və üzüm becərilir, arpa, buğda və s. əkilirdi. Vəhşi heyvanlara dair
mənbələrdə verilən məlumatları Bakı yaxınlığındakı üzərində şir, pələng, gur,
kulan və sair heyvanlar təsvir olunmuş Qobustan və Abşeron qayaüstü təsvirləri də
təsdiq edir. Kənd təsərrüfatı və heyvandarlığın, habelə dağ-mədən işinin və onunla
bağlı metal emalının inkişafı əhalinin rifahını təmin edirdi. Şirvanın tarixini tədqiq
etmiş A.A.Bakıxanovun təbirincə, «Şirvan Qafqaz ölkəsinin ən gözəl və ən geniş
vilayətlərindəndir»31.
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§ 2. Şirvanın əhalisi
Şirvan qədimdən Dərbənd və Dəryal keçidləri vasitəsilə şimaldan, eləcə də
şərqdən və cənubdan (İran vasitəsilə) gəlmiş oturaq və köçəri tayfalarla
məskunlaşmışdı. Min illər boyu Şirvan torpağı bir-birini əvəz edən Qafqaz və
türkdilli tayfalar arasında rəngarəng əlaqələr meydanı olmuşdur. Bunu təkcə yazılı
mənbələr deyil, arxeoloji və toponimik məlumatlar da təsdiq edir.
V əsr müəllifi Favstos Buzand IV əsrin birinci yarısı ilə bağlı hadisələrdən
danışarkən maskut hökmdarı Sanesanın «müxtəlif köçəri tayfalardan» ibarət
qoşunu sırasında hunların, təvəsparların, xeçmatakların, ijmaxların, balasaçilərin
və i. a. adını çəkir. Ehtimal ki, müəllif Balasakanın əhalisini balasaçı
adlandırmışdır1.
VII əsrin əvvəlinə aid anonim bir mənbədə Cənubi Dağıstanda, Şirvanda və
Xəzər dənizinin qərb sahillərində məskunlaşmış tayfalar sadalanır. Mətndə adları
çəkilən və ehtimal ki, bəziləri istisna olmaqla, ölkənin avtoxton əhalisi olan ləklər,
hunlar, xəzərlər, zekenlər (tsekanlar), xenuklar (xenavilər), kaspilər, şərvanlar,
xsranlar, təvəsparlar, xeçmataklar, ijmaxlar, bakanlar, pikonaklar (peçeneqlər),
maskutlar2 Dərbənd, Şəki, Muğan düzü, Şirvan, Siyəzən, Xızı, Beşbarmaq,
Təbərsəran, Xaçmaz, Şamaxı, Bakı və Quba zonaları hüdudlarında yayılmışdılar.
Bu tayfalardan bəziləri «Qafqaz dağları qollarının gəlib çatdığı və Dərbənd
divarının, dənizdə əzəmətli qalanın ucaldıldığı»3 Xəzər sahillərində yaşayırdılar.
İndiki ləzgilərin əcdadları olan ləklər bu gün də Quba rayonunun şimal hissəsində,
Dərbəndin yaxınlığında yaşayırlar. Bir sıra erkən orta əsr müəllifləri hunların,
sabirlərin, xəzərlərin Albaniyaya keçib gəlmələrindən, basqınlarından bəhs
etmişlər. Hunlar Qafqazda ilk dəfə eramızın II əsrinin ikinci yarısında
görünmüşlər. Aqafangelə görə, hunlar Albaniyaya Dərbənd (Çor) keçidindən III
əsrin birinci yarısında və sonralar, IV əsrin birinci yarısında və axırında (395-ci il)4
girmişlər. Hunların Albaniyaya-Dərbəndə, Şirvana, Muğana və başqa vilayətlərə
basqınları V-VI əsrlərdə də davam etmişdir. Həm də, hun ordası konqlomeratında
bulqarlar, xaylandurlar, V-VI əsrlərdə isə sabirlər də var idi5.
VII-IX əsrlərdə Qəbələyə, Muğana girən sabirlər, xəzərlər və bulqarlar bu
vilayətlərin toponimikasında öz izlərini qoymuşlar6. «Erməni coğrafiyası»nda adı
çəkilən zekenlər (tsekanlar), ehtimal ki, Şəki vilayətinin əhalisi - şəkililərdir.
Erməni mətnindəki xenukların (antik müəlliflərdə genioxlar) adları Şəki
rayonundakı Yuxarı və Aşağı Göynük və Bozdağın ətəyində balaca Göynük
çayının adlarında həkk olmuşdur. Kaspilər Abşerondan cənubda, Kür və Araz
çaylarının arasında və Xəzər (Kaspi) dənizinin sahillərində yaşamışlar. Şərvanlar
Şirvan vilayətində yaşayırdılar. Bu, Şirvanın qədim etnotoponim formasında rast
gəlinən ilk adıdır. Xsranları anonim X əsr mənbəyində adı çəkilən Xursan (Xunsar)
vilayəti ilə əlaqələndirmək mümkündür. Bu vilayət Dərbənd rayonunun cənub
hissəsində, Beşbarmaq7 dağına qədərki ərazidə yerləşirdi. Təvəsparlar erkən orta
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əsrlərdə Şirvanşahlara tabe olan Cənubi Dağıstanda Təbərsaranda lokallaşdırılır.
Xeçmataklar tayfasının adı Vartaşen (indiki Oğuz - S. A.) rayonundakı Xaçmaz
kəndi və qalasının, habelə Xəzər dənizi sahilindəki Xaçmaz şəhərinin adında
qalmışdır. Ehtimal ki, Favstos Buzandın (V əsr) xatırladığı ijmaxlar IV əsrdə
Şamaxı ətrafında, bakanlar isə Bakıda və Abşeronda yaşamışlar. Pikonaklar
(peçeneqlər) etnonimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonundakı
Biçənək kəndi və aşırımının adında mühafizə olmuşdur. Buna bənzər toponim VII
əsrdə Şirvanda da mövcud ola bilərdi. Maskutlar indiki Quba rayonunda və
Abşeronda yaşamışlar. Bu toponimlərin adı IV əsrin birinci yarısında Maskut
hökmdarı Sanesananın erməni hökmdarı ilə müharibəsini təsvir edən V əsr
müəllifinin əsərində çəkilir. Bu mənbədə «böyük Kür çayı»8 maskutların sərhədi
kimi göstərilir. Massaget-maskut tayfaları Şabran səddindən şimalda, dəniz sahili
boyunda yaşayırdılar. VII əsrə aid anonim mənbədə aşağıdakılar bildirilir: «Xəzər
dənizinin şimal tərəfində, Qafqaz sıra dağlarının gəlib çatdığı dənizə qədər
Vardanian düzənliyində maskutlar yaşayır. Dərbənd səddi buradadır»9. Erməni və
ərəb mənbələrinə görə irandilli maskutların - Qafqaz massagetlərinin ölkəsi indiki
Dağıstanın Dərbənd rayonunun Xəzərsahili ərazisində, eləcə də Azərbaycan
Respublikasının Quba, Qusar və Dəvəçi rayonlarında 10, Abşeron və Muğan
düzündə yerləşirdi. Massagetlər Baş Qafqaz silsiləsi ilə dəniz sahili arasında,
Dərbənddən Abşerona və Muğan düzünə qədərki bərəkətli vilayətdə məskun idilər.
Bu ərazilər Samur çayının aşağı axını və cənuba doğru axan başqa çaylar vasitəsilə
suvarılırdı11.
VII əsr məxəzində Samur və Gilgilçay çayları arasındakı düzənlik
Mazkutk12, IX-X əsrlər ərəb mənbələrində Məsqət13, sonralar, orta əsrlərdə isə
Müşkür14 adlanmışdır. Artıq eramızın I əsrində maskutların öz hökmdarlığı var idi.
Hökmdarlığın paytaxtı adı ehtimal ki, Xosrov Ənuşirəvan tərəfindən məğlub
edilmiş (VI əsr) çol adlı türk tayfasının adından götürülmüş Çor, yaxud Çol şəhəri
idi15. V.Q.Kotoviç bu toponimi başqa cür yozur: «Məlumdur ki, Cor və ondan
törəmə Çor, Çoğa, Çola, Sul və s. adlar Dərbənd keçidinin ən qədim adlarından
biridir. Markvartın fikrincə, o, İran mənşəlidir, müasir fars dilində cer yerdə yarıq,
yarğan, çat deməkdir. Cor adının bu cür yozumunu Xəzəryanı yolda ən dar keçid
olan Dərbənd keçidinə tətbiq etmək tamamilə məqbuldur»16. Çor (Çoğa, yaxud
Çol) şəhəri Torpaqqala şəhər yerində Bilici stansiyasından 1 km aralı, Dərbənddən
25 km cənubda Rubas və Gülgəri çaylar arasında yerləşirdi 17. Maskutlar Xəzər
dənizi boyunca Dərbənddən Kürün mənsəbinədək olan ərazini tuturdular18. Bakan
vilayəti - ehtimal ki, Bakı və Abşeron yarımadası da bu hökmdarlığın tərkibinə
daxil idi. Massagetlərin-maskutların adı metatezaya uğramış halda Abşerondakı
Maştağa kəndinin adında mühafizə olunmuşdur19.
Massaget Arşakiləri hökmdarlığı 510-cu ildə Sasanilər tərəfindən məhv
edildikdən və Albaniyada hökmdar hakimiyyətinə son qoyulduqdan sonra Şirvan
vilayətində Şəbərançay və Gilgilçay çayları arasındakı ərazidə Şirvanşahlar dövləti
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adlanan kiçik siyasi qurum meydana gəldi20. X əsrdə Massaget Arşakiləri
hökmdarlığına məxsus torpaqlar Şirvan ərazisinə daxil idi. Onun şimal sərhəddi
Dərbənd idi. Sonralar Məsqət vilayəti, X-XI əsrlər ərəb müəlliflərinə görə, Samur
çayı, Xəzər dənizi, ləkzlər ölkəsi və Şəbəranla21 məhdudlaşır, başqa sözlə, indiki
Quba rayonunun cənub və şimal hissələrinə müvafiq gəlirdi.
Şirvan ərazisində qədimlərdə müxtəlif tayfalar məskunlaşmışdı. Onların
arasında Qafqaz qatı ilə yanaşı, irandilli qat da var idi. Ehtimal ki, irandilli əhali bu
rayonda eramızdan əvvəl I minilliyin birinci yarısında peyda olmuşdu. Məlumdur
ki, skif tayfaları Azərbaycandan keçmiş və şübhəsiz, onların müəyyən hissəsi bu
bölgədə məskən salmışdı. Bunu arxeoloji materiallar da təsdiqləyir22. Quba
rayonunun, Abşeronun və Muğanın bir sıra toponimləri irandilli leksikaya
mənsubdur23. Erməni, ərəb və fars mənbələrinin verdiyi məlumata görə, Sasani
hökmdarları, I Qubad, I Xosrov Ənuşirəvan V-VI əsrlərdə özlərinin şimal
sərhədlərini köçəri türklərin basqınlarından qorumaq üçün bir sıra istehkamlar və
Dərbənd divarını tikdirmiş24, Lahican, Təbəristan, Gilan və s. yerlərdən bəzi
irandilli tayfaları Şimal-şərqi Azərbaycana, daha doğrusu, Şirvan vilayəti bölgəsinə
köçürmüşdülər. Bu adlar həmin zonanın toponimikasında da əksini tapmışdır.
(Şirvan, Lahıc-İsmayıllı rayonunda, Ləhəş-Abşeronda, Təbərsəran-Cənubi
Dağıstanda, Gürgan-Abşeronda və s. Bəzi tədqiqatçıların (A. A. Bakıxanov25, M.
H. Vəliyev-Baharlı26) fikrincə, Xəzər dənizinin qərb sahili boyunca Abşerondan
Dərbəndədək məskunlaşmış tatlar buraya köçürülmüş qədim iranlıların qalıqlarıdır.
Tatlar, heç şübhəsiz, Şirvan ərazisinin ən qədim etnik təbəqələrindəndir.
Ərəb müəlliflərinin məlumatına görə, Muğan əyalətində körfəzdən aralı
maqların yaşadığı böyük kənd var idi27. Bəzi alimlərin fikrincə, Muğanda qədim
maq tayfası yaşamış, Sasanilər dövründə və daha əvvəl onların arasında kahinlər
təbəqəsi yaranmışdı. Muğan sözü bir çox şərq, o cümlədən Muğan düzü 28, Muğan
şəhəri toponimik terminlərinin əsasını təşkil edir.
Ərəb müəllifləri Şirvanda kürd məskənlərinin olduğunu göstərmişlər. X əsr
mənbəyində kürdlərin yaşadıqları yerlərin adları sadalanaraq deyilirdi: «Onlar
pərakəndə halda Azərbaycanda və Ermənistanda, Arranda, Beyləqanda və Bab əlƏbabda yaşayırdılar»29. İsmayıllı rayonundakı Kürdüvan, Kurdmatı, Abşerondakı
Kürdəxanı kəndləri və Kürdəmir şəhəri kürdlərin həmin yerlərdə məskunlaşmasına
sübutdur.
Şirvanda Qafqaz və İran mənşəli toponimlərlə yanaşı, bu ölkənin qədim
sakinlərinin dilləri ilə bağlı olmayan və etimoloji mənsubiyyəti türk tipli dillər
zəminində müəyyənləşdirilən etnonimlər və antroponimiya faktları ilə təmsil
olunan kənd adları da mövcuddur. Narrativ (təhkiyə xarakterli) mənbələrlə yanaşı,
lapidar (yığcam) mənbələrin toponimikasının öyrənilməsi köçəri türklərin Şirvana
hələ erkən orta əsrlərdə gəldiklərini göstərir. Panili Priskin verdiyi məlumata görə
erkən orta əsr mənbələrində türklərlə eyniləşdirilən hunlar 30 V əsrdə Abşerona
hücum etmişdilər31. Hunların, sabirlərin, xəzərlərin və başqa türk tayfalarının
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Şirvan vilayətinə soxulmalarını və basqınlarını erməni müəllifləri Yeğişe, Favstos
Buzand (V əsr) və Gevond (VIII əsr) da qeyd etmişlər 32. Yeğişeyə görə, hunlar
artıq V əsrin ikinci yarısında Şimali Qafqaza gəlmiş, Xəzər dənizi və Qafqaz
dağları boyunca uzanan vadini Dərbəndədək tutmuşdular. 503-cü ildə sabirlər
Zaqafqaziyaya və Albaniyaya hücum etmişdilər33.
VII əsrin əvvəli anonim müəllifinin məlumatına görə Xəzər dənizinin şimalqərbində Atil (Volqa) çayınadək türkdilli savir - sabir tayfaları yaşayırdı34. İbn
Xordadbeh (IX əsr) qeyd edir ki, Bab əl-Əbvabdan o yana Suvar (Savir)
səltənətidir35.
Mitilenli Zəkəriyyə 555-ci ilə aid salnaməsində qeyd edir ki, qapının, yəni
Dərbəndin arxasında, Dağıstanda və Şimali Qafqazda «avqar (auanqur), sabir,
burqar, alan, kurtarqar, avar, xəzər, dirmar, sirurqur, baqrasik, kulas, abdel, eftali
tayfaları yaşayır. Bu on üç xalq çadırlarda yaşayır, mal-qara, balıq və vəhşi heyvan
əti ilə dolanırlar»36. VI əsrə aid bu salnamədə adı çəkilən tayfalar çadırlarda
yaşayan köçərilər kimi xarakterizə olunur. Onların əksəriyyəti türkdilli tayfalardır.
On üç addan doqquzu ar, ər, ur, ir sonluğu ilə bitir. Onlardan burqarlar (bulqarlar),
sabirlər, avarlar, xəzərlər, abdellər, eftalilər, saraqurlar (sirurqurlar), onoqurlar
(auanqurlar) və başqalarının türkdilli olmaları digər mənbələrdən məlumdur 37.
Türkdilli tayfalarla yanaşı, burada VI əsr mənbəyi müəllifinin maskutlar, yaxud
massaketlər hesab etdiyi irandilli olanların da adı çəkilir38.
Beləliklə, mənbələrə əsasən erkən orta əsrlərdə Cənubi və Şimali
Dağıstanda və Şimali Qafqazda müxtəlif türkdilli tayfalar yaşamışlar. Göstərilən
türk tayfalarının yayıldığı ərazi Şirvan vilayətinə yaxındır. Ehtimal ki, türk
tayfalarının ayrı-ayrı qrupları cənuba, Şirvana da gəlib çıxmış, Dərbənd keçidindən
keçib gələn hunlar, sabirlər, xəzərlər və digər köçəri ordalarla birlikdə burada
məskunlaşmışdır. Sabirlərin adı Şirvanın toponimikasında bir sıra yaşayış
məntəqəsinin adlarında qalmışdır. Mənbələr təsdiq edir ki, I Xosrov Ənuşirəvan
(531-579) xəzərlər üzərində qələbə çaldıqdan sonra üç min əsir türk ailəsini (50
min nəfər adam) Arrana və Azərbaycana köçürmüşdü. İbn Misqəveyhin sözlərinə
görə, türk əsirlərinin cərgəsi on fərsəxə (təqribən 60 km) qədər uzanırdı39. Başqa
mənbələrə görə, köçürülən ailələrin sayı 10.000-ə çatırdı40.
Beləliklə, VI əsrdə türklərin Arrana, Şirvana və Muğana güclü miqrasiyası
baş verirdi. Bu ölkələrin toponimikasında türk ünsürlərinin mövcud olmasını (Qobu Türkan-Abşeronda, Qala, Suvar, Sabiroba-Xaçmaz rayonunda, Balisakan,
Biləcəri, Biləsuvar, Biçənək, Qıpçaq Xəzəryurd, Xəzəryaylaq, Xəzər - Salyan
rayonunda) müxtəlif türkdilli tayfaların Şirvan zonasına və qonşu vilayətlərə
gəlmələrinə dair narrativ və lapidar mənbələrin verdiyi məlumatları da təsdiq
edərək, ölkədə erkən orta əsrlərdən - III-IV əsrlərdən (hunlar) başlayaraq, VI-VIII
əsrlərdə daha intensiv şəkildə (sabirlər, xəzərlər, peçeneqlər və b.) türkləşmə
prosesi getdiyini göstərir. Eramızın əvvəlindən Şirvanda, Arranda oturaq həyata
keçən həmin türk tayfaları Azərbaycan xalqının təşəkkülündə iştirak edən mühüm
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komponentlərdən olmuşlar. Bu tayfaların yayılmasının öyrənilməsi qədim
Azərbaycanın türkləşmə məsələsi ilə sıx bağlı olan azərbaycanlıların etnogenezi
probleminin işıqlandırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Mənbələr göstərir ki, Şirvanda nəzərdən keçirdiyimiz Qafqaz, İran və türk
mənşəli qədim əhali ilə yanaşı, VI-IX əsrlərdə və sonralar ərəblər də yaşamışdır.
X əsr ərəb müəllifi Məsudinin yazdığına görə, «Haydaqla əl-Bab arasında
ərəb dilindən savayı heç bir dildə yaxşı danışa bilməyən müsəlman ərəblər yaşayır.
Onlar meşələrdə, cəngəlliklərdə, vadilərdə, iri çayların sahilində, hələ vaxtı ilə ərəb
səhralarından qaçıb gələnlərin tutduqları kəndlərdə yaşayırlar. Onlar Haydaq
məmləkəti ilə sərhəddə yaşayır, lakin ondan cəngəllik, iri çaylar vasitəsilə
qorunurlar. Onlarla əl-Babın arasında məsafə üç milə (bir fərsəx) qədərdir. ƏlBabın əhalisi onlara kömək göstərir»41.
Əl-Bəlazuri (IX əsr) və əl-Qərnatinin (XII əsr) məlumatına görə ərəb
sərkərdəsi Məsləmə ibn Əbd əl-Məlik (VIII əsr) Dərbənddə, onun ətraf kəndlərində
və Təbərsaranda Mosuldan, Dəməşqdən, Tədmurdan, Hələbdən, Suriya və əlCəzirənin digər şəhərlərindən 24 min ərəb əsgəri (Qərnatidə - ailəsi)
yerləşdirmişdi; Dərbəndin dörd məhəlləsi müvafiq olaraq, Dəməşq, Hims, Kufə və
əl-Cəzirə adlandırılmışdı42.
XII əsrdə İbn əl-Əzraq dağlarda və Dərbəndin ətrafında, hələ ölkənin
Xilafət tərəfindən istila edildiyi vaxtdan burada yaşayan ərəblərə rast gəldiyini
göstərir43. Ərəblər Şirvanda sonrakı əsrlərdə də yaşamışlar. Şirvanın
toponimikasında vaxtilə ərəblərin yaşadıqları bir sıra yaşayış məntəqəsinin adında
«ərəb» sözü qalmışdır: Quba rayonunda - Ərəbəli, Ərəbkeymuraz, Ərəbdəhnə,
Ərəbhacı; Şamaxı rayonunda - Ərəblər, Ərəbuşağı, Ərəbqədim, Ərəbşamlı,
Ərəbşahverdi; Kürdəmir rayonunda - Ərəbqiyaslı, Ərəbçəltikçi, Ərəbsarvan;
Salyan rayonunda - Ərəbbəbirxan, Ərəbqardaşxan və i. a.44.
Abşeron toponimikasının təhlili eyni ərazidə bir neçə toponimika qatının
mövcud olduğunu göstərir. Bu baxımdan Əmircan kəndi səciyyəvidir. Onun
müasir adı ilə yanaşı, heç bir dəyişikliyə uğramadan köhnə adı - Xilə də qalmışdır.
Bu ada Azərbaycanın digər rayonlarında (məsələn, keçmiş Xıllı rayonu və rayon
mərkəzi, Qazıməmməd rayonunda Dağ Xıllı kəndi) rast gəlmək olar. Zeydlits
keçmiş Cavad qəzasında Xile və Xilu adlı iki kəndin adını çəkir45, 13 əsr ərzində
dəyişikliyə uğramadan dövrümüzədək saxlanıb qalmış Xilə adının tarixi
Azərbaycanın ərəblər tərəfindən istilasına gedib çıxır. İraqda müstəqil əmirliyə
malik olduqları Hillədən buraya köçüb gəlmiş rəbiə tayfaları kompakt halda
Bərdədə, Şamaxıda və Şirvanın digər yerlərində məskən salırdılar 46. Ehtimal ki,
Abşerondakı Xilə kəndi İraqdakı Hillənin adı ilə adlandırılmışdır. Belə ki, burada
məhz həmin yerdən gəlmiş və sonralar türklərlə qaynayıb-qarışmış ərəblər məskən
salmışdılar. Lakin ərəblər bu yerin ilk sakinləri deyildilər. Abşerondakı Xilənin
qədim əhalisi haqqında burada skiflərin yaşadıqlarını təsdiq edən arxeoloji
tapıntılar xəbər verir47.
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Şirvanın toponimikasının təhlili bizi aşağıdakı nəticələrə gətirib çıxarır.
Qədim zamanlarda Şirvan ərazisində buranın toponimikasında iz qoyan müxtəlif
tayfalar məskən salmışlar. Mənbələr və toponimik məlumatlar göstərir ki, Qafqaz,
irandilli və türkdilli tayfalardan ibarət yerli əhali eramızın əvvəlindən etibarən
köçəri türklərlə intensiv surətdə qaynayıb-qarışmışdır. Türk tayfalarının burada
dərin kök salması Azərbaycan xalqının etnogenezində mühüm komponentlərdən
biri olmuşdur.
Azərbaycanda məskunlaşmış ərəb tayfaları yerli əhali ilə qaynayıb-qarışmış,
dilləri aradan çıxmış, onun izləri yalnız toponimikada və məhəlli leksikada
qalmışdır. Bu, ərəb istilasınadək Azərbaycanda türk və İran ünsürlərinin davamlı
və sabit olduğunu göstərir48.
§ 3. Şirvanın şəhər və kəndləri
«Erməni coğrafiyası»nın müəllifi Albaniyada şəhər və kəndlərin mövcud
olduğunu qeyd edir: «Burada bərəkətli çöllər, şəhərlər, qalalar, kəndlər, çoxlu çay
və qamışlıqlar var»1.
Şirvan ərazisində aparılan qazıntı işləri nəticəsində burada Mezolit və Tunc
dovrlərinə aid qədim yaşayış məskənləri, I-II əsrlər antik müəlliflərinin verdikləri
məlumatların da təsdiq etdiyi qədim və erkən orta əsrlərə aid şəhərlər aşkara
çıxarılmışdır.
Böyük Plini (23-79-cu illər) yazırdı ki, Albaniyanın əsas şəhəri
Kabalakadır2. Yunan coğrafiyaşünası Ptolemey (70-147-ci illər) Qafqaz
Albaniyasında 29 şəhər və kənd olduğunu xəbər verirdi. O, bunların arasında
Xabala, Moseqa, Albana, Samexiya, yaxud Kamexiya, Ketara, Baruka və
başqalarının adını çəkir3. Bəzi alimlər (d'Anvil, Tomaşek, Tsellari, Barbye və b.)
həmin adları Qəbələ (Cabalaca, Chabala), Dərbənd (Albana), Şamaxı (Samechia,
Camechia), Bakı (Gaetara, Baruca) şəhərləri ilə eyniləşdirirlər. Ptolemeyin
xatırladığı Moseqa (Mosega) toponimində ola bilər ki, Quba rayonunda və
Abşeronun cənub sahillərini əhatə edən ərazidə yaşamış massaget - maskut
tayfasının adı əks olunmuşdur.
Mitilenli Zəkəriyyənin (555-ci il) salnaməsində aşağıdakı məlumat verilir:
«...bu şimal məmləkətində iyirmi dörd yepiskopu olan beş mömin xalq yaşayır.
Qurzan da Ermənistan dilləri yunan dilinə bənzəyən bir yerdir, onların İran şahına
tabe olan xristian hakimi var. Arran da həmin Ermənistanda öz dili, xaçpərəst xalqı
olan bir diyardır. Onların İran şahına tabe olan hökmdarları var... Bazqun öz dilinə
malik olub, hunlar ölkəsi hüdudlarında yerləşən Xəzər qapısına və sahilinə qədər
uzanan bir ərazidir...»4. Yuxarıda adı çəkilən mətndə VI əsrdə hökmdarları fars,
yəni Sasani şahlarına tabe olan Gürcüstan və Arrandan - Albaniyadan danışılır.
Onların öz dilləri gürcü və Arran dilləri var idi və xristian dininə etiqad edirdilər.
Beləliklə, Z. M. Bünyadovun haqlı olaraq göstərdiyi kimi, «...nə Qurzan, nə Arran,
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etnik və ya siyasi cəhətdən Ermənistanın bir hissəsi olmamışlar. Bu birlik təkcə
dini birlikdir...»5. Sonra Zəkəriyyə dili Arran dilindən fərqlənən Bazqun ölkəsini
qeyd edir. Markvarta görə, mətndə göstərilən ərazi hüdudları Xəzər sahili boyunca
Xəzər qapısına (Dərbənd keçidi) qədər uzanan Maskut ölkəsinə məxsusdur6.
Bazqunun Kürün Xəzər dənizi boyunca uzanan sağ sahil vilayəti Balasakanın
adının təhrif edilmiş şəkli (Bazkan-Bazqun) olmasına dair N. Adontsun fərziyyəsi
daha inandırıcıdır7. Maskut-alanlar artıq eramızın 1-ci əsrində burada özlərinin
dövlətini yaratmış irandilli tayfalar idi8. Ona görə də, Böyük Plini 1-ci əsrdə
Albaniya ilə yanaşı «Massagetlər ölkəsi»nin də Arran - Albaniyadan fərqlənən
ayrıca siyasi və etnik birlik kimi adını çəkir. Bunu Ravenli Anonimin IV-V əsrlərə
aid olan məlumatları da təsdiq edir. Zaqafqaziya ölkələrinin siyasi qurumlarından
danışarkən onlar (patria Siunia Caucasorum (Siunik), patria Albania, patria
Masageton, patria Caspiae (Balasakan - C.A.) və i. a. adlarını çəkirlər. Göründüyü
kimi, patria Masageton Zaqafqaziyanın siyasi qurumları sistemində müəyyən yer
tuturdu9.
VI əsrin əvvəlində Massaget Arşakilər hökmdarlığı Sasanilər tərəfindən
aradan qaldırıldıqdan sonra Şabrançay və Gilgilçay hövzələri arasındakı ərazidə
Şirvanşahlar adlı kiçik feodal məlikliyi yarandı10. Sonralar X əsrdə Şirvanın ərazisi
xeyli genişləndi. Şimali-şərqdə Dərbənd, şimal-qərbdə Şəki və cənubda Muğan
müəyyən vaxtlarda onun tərkibində olmuşdur. «VII əsr erməni coğrafiyası»na görə
Şirvana aşağıdakı şəhərlər daxil idi: Şirvan, Xsran, Dərbənd, Təvəspar, Xeçmatak,
Xenok, Xenuki, İjamax, Bakan, Maskut11. Bütün bu toponimlər etnonim
formasında verilmişdir. Sonra Şirvanın da daxil olduğu Albaniya bölməsində Şake,
şərq tərəfdən Vostani-Martspan (yəni fars canişini-Mərzbanın paytaxtı)
adlandırılan Kavaqak (Qəbələ) şəhərlərinin adı çəkilir. «Erməni coğrafiyası»nda və
Gevondda adı çəkilən Geqavu - Gelavu toponimi, ehtimal ki, Şamaxı şəhərinin
yaxınlığındakı Kalva kəndi ilə lokallaşdırılır12.
«VII əsr erməni coğrafiyası» Xəzər dənizi sahillərində və Araz çayının
şimalında* bərqərar olan Paytakaran əyalətini Arsaxın yaxınlığında, Utidən şərqdə
yerləşdirir13. Bu lokallaşdırmaya əsasən IV-V əsrlərdə, Abşeron yarımadası da
daxil olmaqla, Şirvanın Xəzər sahili boyunca cənub-şərq hissəsi və Muğanın bir
hissəsi Kür və Araz14 çaylarının aşağı axarları arasındakı eyniadlı mərkəzi şəhəri
olan Paytakaran əyalətinə daxil idi* Bunu həmin əyalətə aid bəzi toponimlər də
təsdiq edir.
«Erməni coğrafiyası»na görə Paytakaranın tərkibinə aşağıdakı qavarlar
(kantonlar, mahallar) daxil idi: «1. Xrakot-Peroj, 2. Vardanakert, 3.
Yeotnporakian-Bagink, 4. Rotibaqa, 5. Bağanroq, 6. Arospijan, 7. Qani, 8. Atli, 9.
Mətndə Araz çayının qərbində getmişdir. Görünür, müəllif Arazın aşağı axarı istiqamətindən çıxış
edərək, çayın sol sahilini nəzərdə tutmuşdur.
*
Bir sıra müəlliflərin (J.Sen-Marten, K.P.Patkanov, Ə.Kəsrəvi Təbrizi, R.Hyuzen, K.V.Trever və b.)
fikrincə, Bakı və Abşeron Paytakaran əyalətinin tərkibinə daxil olmuşlar.
*
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Bağavan, 10. Spandaran-Peroj, 11. Hürmüz-Peroj, 12. Alevan»13. Bu mahalların
bəziləri Şirvanın tərkibinə daxil idi.
Paytakaran adına yalnız «Erməni coğrafiyası»nda rast gəlinir17. Antik
məxəzlərdə o, Kaspiana-Kasniane, yaxud patria Casnia, qalan erməni
mənbələrində isə Kaspk, Kazbk, Kaspits ölkəsi, Parsits ölkəsi, sadəcə Parsk, yaxud
Balasakan adlanır18. Balasakan adı III əsrdən, Sasani hökmdarı I Şapurun (243təqr. 273-cü illər) kitabələrindən19 məlum olub, ehtimal ki, ərəb mənbələrindəki
Beyləqanın ən qədim yerli adıdır. Balasakan toponiminin birinci komponenti bala,
yaxud bağa allah, səcdəgah, ikinci komponenti-sakan isə fars dilində cəm halda
saklar (tayfa) deməkdir. Balasakan sakların allahı, səcdəgahı mənasını bildirir.
Ehtimal ki, bu şəhər Zərdüştiliyin ibadət mərkəzi olmuşdur. Paytakaran iki
komponentdən ibarətdir: paytak-paytaxt (fars dilində) sözünün təhrif olunmuş şəkli
və Arran - Albaniyanın yerli adı. Paytakaran Arranın paytaxtı deməkdir. IV-VII
əsrlərdə Mil düzündə yerləşən vilayət və onun mərkəzi şəhəri belə adlanırdı.
Ərəblərin dövründə o, Beyləqan adlandırıldı20.
Xrakot-Peroj iki komponentdən ibarətdir: Xrakot, K. P. Patkanovun
fikrincə, erməni dilində od, atəş21, Peroj isə İran adı Perozun (ehtimal ki, Sasani
hökmdarının, 459-484-cü illər) erməni formasıdır. Ola bilsin ki, adı sonralar
vilayətə və şəhərə keçmiş məbəd-atəşgah belə adlanmışdır. S. T. Yeremyanın
fikrincə, Paytakaranın indiki Mil düzünü tutan bu ilk qavarı həm də Paytakaranın
şəhər ərazisi idi22.
Vardanakert Muğan düzünün bir hissəsini tuturdu. Onun eyniadlı mərkəzi
şəhəri (ərəb müəlliflərində Varsan)23 Araz çayının sağ sahilində, Qarasu çayının
ona töküldüyü yerdən aşağıda, Altan qalasının xarabalıqlarının qaldığı yerdə idi24.
Biz K. P. Patkanovun25 fikrinin əksinə olaraq, belə hesab edirik ki, Rotibağa
və Bağanrod semantik baxımdan ayrı-ayrı toponimlərdir. Rotibağanı26 Rude-bağa
izafəti kimi transkripsiya etmək mümkündür ki, bu da allah çayı, yaxud ilahi çay
deməkdir. Maraqlıdır ki, indiki halda bağa sözü qədim formasında verilmişdir 27.
Məlumdur ki, ölkə VII əsrdə ərəblər tərəfindən istila edildikdən və burada islam
dini yayıldıqdan sonra Arranda, Şirvanda və Zaqafqaziyanın digər ölkələrində
qədim məbədlər müsəlmanlaşdırılmağa, ərəb-müsəlman dini adları ilə
adlandırılmağa başladı28. Qədim məbədlərin, bütxanaların yerində pirlər,
xanəkahlar, türbələr, məqbərələr və i. a. meydana gəldi. Adı çəkilən Rotibağa
Rude-bağa toponiminin adı çay və allah sözlərindən yaranmışdır. Həmin çay
Abşerondan cənubda, Kürün yaxınlığından axan Pirsaat çayı ola bilərdi. Onun
birinci komponenti pir-məbəd, ibadətgah, ikinci komponenti-saat isə, ehtimal ki,
təhrif olunmuş ərəbcə-səad (yüksək, ülvi, xoşbəxtlik bəxş edən) sözü, yaxud Səid
şəxs adıdır. Beləliklə, Pirsaat, ola bilər ki, müqəddəs pir, yaxud Piri-Səid (Səidin
piri) deməkdir. Həmin çay Paytakaran əyalətində olmuşdur. Orta əsrlərdə (XII
əsrdə) Pirsaat çayının aşağı axarındakı sıldırımlı sahilində ibadətxana-xanəgah
tikilmişdi29. Bu abidə yarım-dağılmış halda dövrümüzədək gəlib çatmışdır. İndi
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həmin yerdə, ehtimal ki, qədim bütpərəstlik məbədinin, yaxud Rude-bağa
səcdəgahının yerində salınmış Xanəgah adlı yaşayış məntəqəsi vardır. Rude-bağa
Pirsaat çay xanəgahı ərazisindəki, Pir-Səid kəndinin yerində yaşayış məntəqəsinin
adı idi.
Bağanrod allahların çayı, daha doğrusu, allaha (günəşə, oda) sitayiş
edənlərin çayı deməkdir. Məlumdur ki, bir sıra yaşayış yerlərinin adında
hidronimlər iştirak edir. Bu adlar mənşəcə ən qədim adlar sayılır, belə ki, insan bu
və ya digər yerdə məskən salarkən, ilk növbədə, çay qırağında, su başında ev
tikirdi30. Ehtimal ki, Bağanrod Muğan düzündəki Bağanrod çayının (indiki
Bulqarçay) həndəvərində yerləşən eyniadlı vilayətin mərkəzi idi.31. Bağ* tayfasının
vilayəti «Alban tarixi»ndə də xatırlanır: «Bağların (bağk) vilayəti kafir Babanın
(Babəkin) əleyhinə üsyana qalxdı. Və o, İrandan gələrək ölkəni tutub viran qoydu,
Bağların qadınlarını və uşaqlarını qılıncdan keçirtdi»32.
Paytakaran əyalətinin vilayət və şəhər adları içərisində bizi aşağıdakı ikisi
də maraqlandırır: Atli Bağavan və Yeotnporakian - Bagink. Biz də K. P.
Patkanov33 və S. T. Yeremyan34 kimi belə hesab edirik ki, Atli Bağavan AtşiBağavan - Atəşi-Bağavan adının təhrif olunması nəticəsində meydana gəlmişdir.
Həmin toponimi sonralar, VIII əsrdə Gevond Atşi-Baquan35 şəklində xatırlamışdır.
Atəşi-Bağavan toponimi Bağavanın odu, allah şəhərinin odu demək olub, Bakının
ərazisi ilə lokallaşdırılır. Gürcü salnaməsində Bakının «VII əsrerməni
coğrafiyası»nda qeyd edilmiş qədim adı - Baravan qorunub saxlanmışdır ki, bu da
hər iki adı eyniləşdirməyə imkan verir36.
Məlumdur ki, Bakı bölgəsi hələ erkən orta əsr mənbələrində sönməyən
odların yandığı yer kimi xatırlanır. Bu barədə ilk məlumata V əsr Bizans müəllifi
Panili Priskdə rast gəlinir. Skifiyadan Midiyayadək yolu sonralar «ittifaq bağlamaq
üçün Romaya gəlmiş» hun başçılarının dilindən təsvir edən Panili Prisk nəql edir
ki, farslar tərəfindən təqib olunan hun qoşunları ölkəni qarət edərək Midiyadan
Skifiyaya «... sualtı qayalarından alov qalxan... (ex petra maritim tlamma ardet)»
başqa yolla qayıtdılar37. N. Xanıkovun fikrincə, bu məlumat «şəksiz, əbədi Bakı
odlarına aiddir»38. Abşeron yarımadasında Pirallahı adasında, Suraxanı kəndində,
Bakı buxtasında, Qız qalası yaxınlığında sahildə, Şubanı dağında yanar qazların
yer səthinə çıxmasını orta əsr müəllifləri qeyd etmişlər.
Neft və yanar qaz mənbələri ilə zəngin olan Abşeron da Paytakaran
əyalətinə daxil idi. Ehtimal ki, Atəş-i Bağavan adı qədim zamanlarda Bakı
həndəvərində, yaxud Abşeronda mövcud ola bilən qədim atəşpərəstlik məbədləri
«Erməni coğrafiyası»nda «bakan» tayfasının adına Asiya Sarmatiyası tayfaları sadalanarkən rast
gəlinir. «Bakanlar Xəzər dənizi sahilində Dərbənd həndəvərində yaşayırdılar» (səh. 38). S. T.
Yeremyanın xəritəsində («Ermənistan Aşxaratsuysa» görə) onlar bir qədər cənubda, Abşeronun
yaxınlığında göstərilirlər. Sukranın nəşr etdirdiyi «Coğrafiya»da (səh. 37) bu tayfanın adı «bağanlar»
kimi verilmişdir.
*
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ilə bağlıdır. Təsadüfi deyildir ki, Bakı əhalisi arasında indiyədək belə bir rəvayət
dolaşır ki, İçərişəhərdəki Cümə məscidi qədim atəşpərəstlik məbədinin yerində
tikilmişdir. 1873-cü ildə Bakıda Cümə məscidini görmüş səyyahların təsvirinə görə
məscidin ortasında üstləri örtülməmiş dörd tağ ucalırdı. Bu tağlar məsciddən qədim
olub, müsəlmanların məscidə çevirdikləri qədim atəşpərəstlik məbədinin qalıqları
idi39.
Gətirilən toponimik məlumatlar və yazılı mənbələr, ehtimal ki,
Zaqafqaziyada Zərdüştiliyin mərkəzi olan Abşeron bölgəsində və Bakıda ta
qədimdən oda sitayişin mövcud olduğunu göstərir.
IX əsrdən etibarən və sonralar ərəb, fars və türk mənbələri Bakıdan
atəşpərəstlərin yaşadığı əbədi odlar şəhəri kimi bəhs etmişlər. 862-ci ildə Xilafətin
uyğur xaqanı Bögü xanın yanına göndərdiyi səfir yolüstü Bakıda olmuş və xaqana
Bakı haqqında əbədi odlar diyarı kimi danışmışdır40.
«VII əsr erməni coğrafiyası»nda Paytakaran əyalətində-YeotnporakianBagink toponiminin adı çəkilir41. Yeotnporakian-Bagink qədim erməni dilində
«yeddi oyulu məbəd» deməkdir. Bu toponimin adı, görünür, atəşpərəstlərin
ibadətgahı, yaxud Abşeronda məşhur yanar qazların çıxması ilə bağlıdır42. Burada
söhbət məzdəgizmin sitayiş abidəsindən kənd adına çevrilmiş atəşpərəstlik
məbədindən gedir43. Abşerondakı Suraxanı kəndində bir çox yerdə yanar qaz üzə
çıxırdı. Bu barədə orta əsr mənbələrində məlumat verilir. 1863-cü ildə səyyah
Kempfer Suraxanı odlarının təsvirini vermiş, bu yeri «yanan çöl» adlandırmışdır.
Kempfer xəbər verir: «...qədim fars tayfası nəslindən olan iki nəfər, gəlmə
atəşpərəst hindlilər tikdikləri divarın ətrafında hərəkətsiz halda oturaraq, əbədi
tanrıya dua oxuyur, yerdən çıxan alova baxaraq ona səcdə edirdilər». O, sonra
yazır: «...əvvəllər buradan beş yüz metr kənarda aralarında bir vaxtlar bu alovun
yandığı yan-yana yeddi oyuq görünürdü. Həmin alov sönəndən sonra od mənim
təsvir etdiyim yerdən üzə çıxmışdır»44. Kempferin təsvirinə əsasən həmin yerdə
XVII əsrin sonundan və XVIII əsrdə Suraxanıda ibadətgahdan və hind
atəşpərəstlərinin hücrələrindən ibarət Atəşgah tikilməsindən (həmin atəşgah
dövrümüzədək gəlib çatmışdır) xeyli əvvəl atəşpərəstlərin «yeddi oyuqlu
ibadətgahı» olmuşdur. Yeotnporakian - Bagink - yeddi oyuqlu məbəd adı altında
Kempferin yeddi sönmüş oyuq kimi təsvir etdiyi od məbədinin gizləndiyi də
ehtimal edilə bilər. Bunu Suraxanı adı da təsdiq edir.
Suraxanı adı tat (İran) leksikasına mənsubdur. Məlumdur ki, Suraxanıda
qədimdən irandilli tatlar məskunlaşmışlar. Suraxanı toponimi iki komponentdən
ibarətdir: surax - fars və tat dillərində çala, çuxur, oyuq, deşik45, xanı isə mənbə,
qaynaq, çeşmə, fəvvarə deməkdir. Beləliklə, Suraxanı oyuqdan, deşikdən qaynayıb
daşan, fəvvarə vuran deməkdir. Məsudi Suraxanıdan od püskürən mənbə kimi bəhs
etmişdir. Bütün bunlar bizə onu Yeotnporakian - Baginklə - yeddi oyuqlu
ibadətgahla eyniləşdirməyə imkan verir.
«VII əsr erməni coğrafiyası»nda Dəşti-Bazkan46 (Dəşti - Balasakanın47
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müxtəsər variantı), yəni Bazkan çölü, yaxud Balasakan çölü toponiminin də adı
çəkilir. Mənası sakların allahının çölü demək olan Dəşti-Balasakan Muğan çölündə
lokallaşdırılır. Qeyd olunan coğrafiyada haqqında bəhs olunan xalqların adlarının
öyrənilməsi göstərir ki, bir sıra şəhər və vilayətlərin adları bu yerlərdə qədimdən
məskunlaşmış qəbilə və tayfaların adından götürülmüşdür. Bu fərziyyəni Şirvan
toponimikasının öyrənilməsi də təsdiq edir. Bəhs edilən coğrafiya kitabında
Albaniyada Yexni-Xeni toponiminin və Şəki rayonundakı Baş Göynük, Aşağı
Göynük kənd adlarının nəşət etdiyi xenok, xenuk, xenut 48 tayfalarının adları
çəkilir. Bunu Xeni mahal və şəhər toponiminin «İberiyanın və Aquan (Alazan) 49
çayının, yəni Şəki rayonunun adları çəkilən kəndlərinin yerində lokallaşdırılması
da təsdiq edir. Xeni toponimi və xenok, xenuk etnonimlərində Strabonun50 qeyd
etdiyi və ehtimal ki, Albaniyaya Qara dənizin şərq sahillərindən köçüb gəlmiş
qədim Qafqaz tayfası genioxların adı əksini tapmışdır.
Paytakaranda Spandaran - Peroj və Hürmüz - Peroj51 terminlərinin də adları
çəkilir. Bu toponimlərdəki ikinci söz adı Şirvan, Arran və Muğan vilayətlərinin
toponimikasında qalmış Sasani hökmdarı Peroz - Firuzun (V əsr) adındandır.
Spandaran-Peroj (İsfəndiyar Perozun təhrif olunmuş şəkli) və Hörmüz - Peroj
adları, ehtimal ki, məbədlər olan vilayətlərlə, Zərdüştilik kultu - oda sitayişlə
bağlıdır. Hürmüz-Peroz toponiminin adı Sasanilər dövlətində Zərdüştiliyin yeddi
əsas məbədindən biri kimi VII əsrin əvvəlinə aid «Sasani qanunnaməsi»ndə adı
çəkilir52. Bizcə, o Muğanda lokallaşır. «Coğrafiya»nın müəllifi Paytakaranda Mil
və Muğan düzlərində, Şirvan və Arranın bir sıra rayonlarında bol pambıq və dəmyə
arpa yetişdiyini qeyd edir. Arran və Şirvanda Firuzun adı ilə bağlı Perozapat
(Partav-Bərdə)53, habelə indiki Quba rayonunda lokallaşdırılan Firuz-Qubad54
şəhərləri məlumdur. Adları əvvəlcə çəkilən iki toponimin harada yerləşdiyi
müəyyənləşdirilməmişdir, yalnız onların Zərdüştiliyin nüfuzunun xüsusilə güclü
olduğu Şirvan bölgəsində, Muğanda olmaları ehtimal edilə bilər.
Paytakarana aid edilən son termin Alevan, görünür, Quba rayonundakı
Alpan kəndinə müvafiqdir. Ehtimal ki, Alpan-Albana öz adını albanlardan
götürmüşdür.
Albaniya əyalətinə daxil edilən Şake toponimi, çox güman ki, sakların adı
ilə bağlı olub, müasir Şəki rayonunda lokallaşan həm vilayət, həm də şəhər
bildirmişdir.
«Alban tarixi»ndə bizim Şirvanda lokallaşdırdığımız aşağıdakı məskən və
şəhərlərin adı çəkilir: Çoğa (Çola, Tçor, Zur) - Dərbənddən cənubda Torpaqqala
şəhər yerinin yerində qala və şəhər; Kapaqa (Qəbələ) - vilayət və şəhər; Aqven
(Alven, ehtimal ki, antik müəlliflərdəki Albana); Baqasakan - vilayət və şəhər (Mil
düzü, Beyləqan şəhəri); Şake, Dərbənd-şəhər-qala55.
Gevondun (VIII əsr) «Xəlifələrin tarixi» əsərində Baqasan çölünün (DəştiBeyləqan), Dərbəndin, Maskutlar məmləkətinin (Quba rayonu), Aşti-Baquan (Bakı
odları), Spatar-Peroz, Hürmüz-Peroz vilayətlərinin adları çəkilir. Gevond Kürün
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şimal tərəfində Xecar (Ucar), Kaqa (Qala), Ostani-Mərzpanyan (Qəbələ), Geqavu
(Gelavu-Kalva), Şəki, Xeni (Göynük), Xozmas (Xaçmaz; keçmiş Vartaşen, indiki
Oğuz rayonunda) kənd və qala 56 yer adlarını qeyd edir.
Şirvanın adları çəkilən şəhərləri Şirvanşahlar dövlətinin mühüm inzibati və
siyasi mərkəzləri idi. Orta əsr ərəb və fars mənbələri Şirvan şəhərlərinin
qədimliyini və müxtəlif köçəri tayfaların şimaldan Sasanilər İranının və sonralar
Xilafətin zəngin vilayətlərinə talançı basqınlarının qarşısında sipər olan bu
vilayətin mühüm iqtisadi və siyasi əhəmiyyətini qeyd etmişlər.
Şirvanın əhalisi ta qədimdən sıx olmuşdur. Onun ərazisində aparılan
arxeoloji qazıntılar nəticəsində burada Mezolit (Qobustan), Tunc dövrlərinə və
erkən orta əsrlərə aid inkişaf etmiş təsərrüfat həyatına malik bir sıra məskənlər
aşkara çıxarılmışdır. Bu bölgədə məskunlaşmış qədim tayfalar maldarlıqla,
əkinçiliklə, balıqçılıqla və müxtəlif sənət növləri ilə məşğul olurdular. Bu tayfalar
qonşu Qafqaz və Şərq əhalisi ilə iqtisadi və mədəni əlaqə saxlayırdılar. Məhsuldar
qüvvələrin və mübadilənin inkişafı ibtidai icma münasibətlərinin dağılmasına,
tayfa daxilində mülki bərabərsizliyin inkişaf etməsinə, siniflərin yaranmağa
başlamasına səbəb oldu. Eramızın ilk əsrlərində erkən feodal münasibətlərinin
meydana gəlməsi üçün zəmin yarandı. Bu münasibətlərin sonrakı inkişafı erkən
orta əsr şəhərlərinin yaranmasına gətirib çıxardı. Azərbaycanda belə şəhərlər,
başlıca olaraq, hücum qorxusu və hərbi təhlükə ilə əlaqədar müdafiə bürcləri olan
qala divarları ilə əhatə edilmiş qədim məskən yerlərində meydana gəlirdi. Həmin
şəhərlər vilayətlərin inzibati və siyasi mərkəzləri idi. Bəzi şəhərlər
möhkəmləndirilmiş düşərgələrdən yaranır, bəziləri isə təbii sərvətlərin (mis və
dəmir filizi, neft, duz və digər faydalı qazıntılar) istismarı ilə əlaqədar salınırdı.
Məlumdur ki, sosial-iqtisadi kateqoriya kimi orta əsrlər feodal şəhərinin meydana
gəlməsində həlledici amil məhsuldar qüvvələrin (sənətkarlıq) və ticarətin
inkişafıdır. Erkən orta əsr Şirvan şəhəri kənd mühiti - əkinçilik və bostançılıqla
bağlı idi. Mənbələrdə Şirvanın şəhərləri haqqında olduqca dağınıq və cüzi məlumat
verilir, onların arxeoloji tədqiqi isə hələlik kafi deyildir. Ona görə də bu şəhərlərin
yaranması və inkişafı məsələsi gələcək arxeoloji kəşflərlə bağlı olan öyrənilməmiş
problem olaraq qalır.
Sasanilər dövründə Şirvanda erkən orta əsr şəhərlərinin intensiv surətdə
yaranması və inkişafı qeyd edilir. Pəhləvi və ərəb mənbələri (İbn Xordadbehin
«Şəhristan hayi-İran» əsəri, Qudama, Bəlazuri, İbn Havqəl və b.) mövcud Şirvan
və
Azərbaycan
şəhərlərinin
möhkəmləndirilməsindən,
İranın
Sasani
hökmdarlarının yeni şəhərlər saldırmasından xəbər verirlər. Belə ki, Qəbələ,
Beyləqan və Bərdənin salınmasını I Qubadın (488-531-ci illər), Şəbəran, Kərkər*,
Bab əl-Əbvab və Məsqət şəhərlərinin salınmasını isə Ənuşirəvanın (531-579-cu
Yaqut Həməvinin verdiyi məlumata görə, Kərkər şəhəri Beyləqan yaxınlığında olmuşdur və onu
Ənuşirəvan saldırmışdır.
*
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illər) adına çıxırlar57. Lakin məlumdur ki, Azərbaycanın bir sıra şəhərləri V-VI
əsrlərdən xeyli əvvəl mövcud olmuşdur.
Şirvanın ən qədim şəhərlərindən biri ən azı eramızın 1-ci əsrindən
başlayaraq, paytaxtın VI əsrdə Partava (Bərdəyə) köçürülməsinə qədər Qafqaz
Albaniyasının əsas şəhəri olan Qəbələdir. Qəbələ Böyük Plinidə (23-79-cu illər
xatırlanan Kabalaka (Cabalaca)58 və Ptolemeydə (70-147-ci illər) adı çəkilən
«Alban və Kaysi (Alazan və Samur-S.A.) çayları arasındakı»59 Xabala (Chabala)
hesab olunur. Onun adı VII əsrdə Movses Kalankatlıda Kavalaka 60, «Erməni
coğrafiyası»nda Kavaqak (Kavalak) və Ostani-Mərzpan61 kimi çəkilir. VIII əsrdə
Gevond Kaqadan (Qala) - Ostani Mərzpanyandan (mərzbanların iqamətgahı)
danışır62 ki, bu da Qəbələyə uyğun gəlir. 1959-cu ildən bu günədək möhtəşəm qala
divarlarının xarabaları qalan Çuxur Qəbələ kəndinin [Azərbaycan Respublikasının
keçmiş Qutqaşen (indiki Qəbələ) rayonu] həndəvərində aparılan arxeoloji
qazıntılar nəticəsində antik dövrə aid qədim Qəbələ şəhər yeri aşkara çıxarılmışdır.
Qəbələnin xarabalıqları orta əsrlər şəhər yerindən 2 km cənub-şərqdə, Çuxur
Qəbələ kəndinin yaxınlığında, Qafqaz dağlarının ətəklərində, Qaraçay və
Covurluçay arasındakı geniş təpədədir. Hər tərəfdən qala divarları və bürclərlə
əhatə olunmuş iki böyük hissədən - Səlbir və yerli əhalinin Govurqala adlandırdığı
Qaladan ibarətdir. Onlardan şərqdə, Covurluçayla, Qoçalançay arasındakı geniş
düzənlikdə məbəd yeri nekropolu və tikinti qalıqları vardır. Qəbələnin ətrafı meşə
və vadilərlə zəngindir. Şəhər onu əhatə edən dağ kəndləri ilə yaxşı müdafiə
olunurdu. Ən yaxın keçidlər olan Savalanda və Alvanda (yaxud Ağvanda)
istehkamlar və bürclər tikilmişdi. Səlbirin qala divarları, dördkünc və yarımdairəvi
bürcləri daha çox dağılmışdır. Divarlardakı və bürclərdəki mazğallar düzbucaqlı
formasındadır. Şimal və qərb hissələrdə darvaza yerlərinin qalıqları durur. Səlbirin
ərazisindən, ümumiyyətlə, bütün şəhəri dövrələyən dərin xəndəklə ayrılan Qala
hissəsində divarlar, bürc və darvaza yerləri daha yaxşı qalmışdır. Qalanın cənub
tərəfində hündürlüyü təxminən 7-8 m, diametri 5-6 m olan dairəvi və yarımdairəvi
bürclər vardır. Hücum təhlükəsi zamanı xəndək su ilə doldurulurdu. Divarlar və
bürclər çiy kərpicdən, çaydaşlarından və əhəng məhlulundan istifadə edilməklə
bişmiş kərpicdən hörülmüşdür. Şəhər istehkamlarının bünövrəsinin qoyulmasında
iri yonulmuş yerli tuf daşlarından istifadə olunmuşdur 63.
Qəbələnin şəhər yerində və antik dövrə aid qəbiristanında aparılan arxeoloji
qazıntı işləri nəticəsində şəhər yerinin ən alt təbəqəsinin eramızdan əvvəl III
minilliyin ikinci yarısına (erkən Tunc dövrü) aidliyi aşkar edilmişdir. Həmin
təbəqədə itilənmiş dəvəgözü daşı, çaxmaq daşı və dəvəgözü daşı qırıntıları,
keramika məmulatı parçaları və s. materiallar tapılmışdır. Bu təbəqədən üstdə antik
dövr təbəqələri gəlir. Onlarda alt təbəqəsi eramızdan əvvəl IV-III əsrlərə aid olunan
üç tikinti dövrü ayırd edilir. Burada təsərrüfat oyuqları, bəzi novşəkilli kirəmitlər,
yastı kirəmit parçaları, müxtəlif gil qablar, bəzək şeyləri, habelə möhür-bəndli
fərman tapılmışdır64. Yuxarı təbəqə numizmatik tapıntılara [Makedoniyalı
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İsgəndərin (e. ə. 336-323-cü illər) draxma və tetradraxmalarına oxşatma olan yerli
sikkələr, Parfiya hökmdarı III Fraatın (e.ə. təqribən 70-58-ci illər) draxmaları] və
digər materiallara əsasən e. ə. II-I əsrin ikinci yarısına aid edilir. Bu təbəqədə daş
divar bünövrələri, yastı və novşəkilli dam örtüyü kirəmitləri, çoxlu miqdarda gil
qab qırıqları, bəzək əşyaları, gildən qayırılmış insan və heyvan fiqurları, habelə
möhürbəndlərində istər Şərq, istərsə də antik gemmaları üçün səciyyəvi süjetlər
olan fərmanlar aşkar edilmişdir65. Tədqiqatçıların fikrincə, Makedoniyalı
İsgəndərin tetradraxmalarına oxşatma sikkələr e. ə. II əsrdə Qəbələ sikkəxanasında
zərb olunurdu66.
Qazıntının e. ə. I - eramızın I əsrinə aid edilən üst təbəqəsində qazıntı
sahəsinin hüdudlarından belə kənara çıxan (qazıntının sahəsi 1100 kv. metrə
çatdırılmışdır), böyük bina kompleksinin xarabalıqları aşkar edilmişdir. Binanın
2,1 m qalınlıqları olan divarları çiy kərpicdən hörülmüşdür, döşəməsi də çiy
kərpicdəndir. Binanın damı iri yastı və ikiçatlı kirəmitlə örtülmüşdü. Bina şərq və
qərb hissələrindən ibarətdir. Giriş qapıları cənubdan və şərqdəndir. Bütün qazıntı
sahəsində yanğın izləri nəzərə çarpır. Sahəsi 56, 87, 118 kv. m. olan üç zal və bir
neçə xırda otaq ayırd edilmişdir. Böyük otaqların hər birinin ortasında iki ağac
sütun üçün daş sütunaltı qalmışdır. Binanın şərq və cənub tərəflərindəki 2 m enində
dəhlizlərdən başqa otaqlara keçid vardır. Otaqlarda az miqdarda gil qab qırıntıları
tapılmışdır. Yalnız kompleksin qərb hissəsindəki balaca otaqlarda saman külü,
yanmış buğda və arpa sünbülləri qalmışdır67. Tədqiqatçıların fikrincə, aşkar
edilmiş kompleks e. ə. I - eramızın I əsrinə aid ictimai-inzibati bina olub, Qafqaz
Albaniyası ərazisində bu qəbil tikililərin nadir abidəsidir. Bizcə, həmin kompleks
İranda-Parfiya padşahlığı və Sasanilər dövründə mövcud olmuş od
məbədlərindəndir.
Sütunlu zalların və bir neçə kiçik otağın, habelə dolama dəhlizlərin
mövcudluğu68 həmin binanın Zərdüştiliyin oda sitayiş kultu ilə bağlı ictimai-dini
ayinlərin icrası üçün nəzərdə tutulduğunu ehtimal etməyə imkan verir. Bunu həmin
ərazidən tapılan məbəd təsviri, od mehrabı və ibadət səhnələri həkk olunmuş
daşlarla bəzədilmiş gümüş üzük də təsdiq edir69.
V əsrdə yepiskopun iqamətgahı Qəbələdə yerləşirdi. Movses Kalankatlı
488-ci ildə Aluen şəhərində çağırılmış məclisdə qəbul edilmiş kanonik qanunların
altındakı
imzalardan
danışarkən
hökmdar
Vaçaqandan
və
Partav
arxiyepiskopundan sonra Qəbələ (Kapala) yepiskopu Manasenin imzasının
durduğunu bildirir. Həmin müəllif VII əsrdə xalkedonit katolikos Nerseslə əlaqədar
hadisələrdən bəhs edərkən ondan ayrılmış Kapalak yepiskopu İoannın adını çəkir.
Məclis iştirakçılarının imzaları arasında da Albaniya katolikosundan sonra ikinci
yerdə həmin Kapalak katolikosu İoannın imzası dururdu70.
I-V əsrlərdə Qəbələ alban Arşakiləri sülaləsi hökmdarlarının iqamətgahı idi.
Lakin V əsrlərdən o, Sasanilərin təyin etdikləri mərzbanların iqamətgahına
çevrildi. VI əsrdə xəzərlərin basqınları ilə əlaqədar mərzbanların iqamətgahı
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Partava köçürüldü. Qəbələ 737-ci ildə ərəblər tərəfindən işğal edilənədək Xəzər
torpaqlarının tərkibinə daxil idi71. Covurluçay və Qoçalançay çayları arasındakı
ərazidə aparılan arxeoloji işlər nəticəsində məbədlər və ticarət şəhərinin qalıqları
aşkara çıxarılmışdır.
Qəbələ şəhər yerinin xarabalıqlarında və onun ətrafında I əsrə aid xeyli
miqdarda Arşaki və Roma sikkələri, III əsrə aid 200-dən çox Sasani sikkəsi və
digər sikkələr tapılmışdır. Qəbələdən, həmçinin, Böyük İsgəndərin və Parfiya
padşahı III Fraatın draxmalarına oxşatma olan yerli sikkələr tapılmışdır ki, bu da e.
ə. I əsrdə və eramızın əvvəllərində bir sıra ölkələrlə qızğın ticarət getdiyini
göstərir72. Alvan (ehtimal ki, Alban) və Savalan keçidlərindən keçən ticarət yolları
Qəbələni cənub-şərq və cənubla bağlayırdı. Həmin ticarət yolu elçi yolu adlanırdı.
Ticarət yolları Qəbələni Gürcüstan vasitəsilə Qərblə, Atropatena vasitəsilə İranla
və Böyük Qafqaz vasitəsilə Şimalla əlaqələndirirdi73. Qəbələ ticarət əhəmiyyətini
VIII-IX əsrlərdə də itirməmişdi. Arxeoloji qazıntı materialları göstərir ki, Qəbələdə
şəhər həyatı I əsrdən başlayaraq XVIII əsrədək davam etmişdir. Binalar daşdan, çiy
və bişmiş kərpicdən tikilir, bayırdan və içəridən bəzən üstü mina ilə örtülmüş
gildən hazırlanan relyefli həndəsi ornamentlərlə bəzədilirdi. VIII-IX əsrlər mədəni
təbəqəsində tikintidə, ehtimal ki, evlərin damını örtməkdə istifadə olunan qır
parçalarına təsadüf olunur. Göründüyü kimi, neft Bakıdan gətirilirdi. Şəhərə su
Qəbələnin 5-6 kilometrliyindəki bulaqlardan, kəhrizlərdən gil boru-tünklər
vasitəsilə gətirilirdi. Şəhərin həndəvərində dulus kürələri aşkara çıxarılmışdır. VII
əsrə qədərki külli miqdarda müxtəlif saxsı qab və VIII əsrdən etibarən qab
qırıqlarının tapılması burada dulusçuluğun inkişafından xəbər verir. Şirli qablar
müxtəlif ornamentlərlə, bitki, heyvan və insan təsvirləri ilə bəzədilirdi 74 ki, bu da
ornamentçi rəssamların mövcud olduğunu göstərir. VII əsrdə Qəbələdə hazırlanan
gil məmulatlar arasında üzərində neft izləri olan çıraqlar, qırmızı gildən
sferokonuslar aşkar edilmişdir. VIII-IX əsrlərə aid mədəni təbəqədə şüşə
məmulatları, muncuq, qolbağ, üzük və s., habelə qızıl, gümüş, bürünc və sədəfdən
yüksək sənətkarlıqla hazırlanmış bəzək əşyaları tapılmışdır. Qəbələdə şüşə
məmulatı istehsalı I əsrdən məlumdur. Qəbələdəki I-IV əsrlərə aid küp, torpaq, daş
qutu, V-VII əsrlərə aid katakomba qəbirlərdə deformasiyaya uğramış uzunsov
kəllələr tapılmışdır ki, S. M. Qaziyev onları şimaldan gəlmə qəbilə və tayfalara aid
edir75. Buna bənzər adət hunlarda və xəzərlərdə məlumdur. Aparılan arxeoloji işlər
nəticəsində toplanan materiallar Plininin «Albaniyanın əsas şəhəri»76 adlandırdığı
Qəbələdə antik dövrdə və orta əsrlərdə intensiv şəhər həyatının mövcud olduğunu
göstərir.
Şirvanın qədim şəhərlərindən biri Bakıdır. Müasir Bakının yerləşdiyi
Abşeron yarımadası ta qədim zamanlardan məskunlaşmışdı. Bunu Bakının 50 km
cənub-qərbindəki Qobustanın qaya təsvirləri də sübut edir. Onların ən qədimləri
daş dövrünə - Mezolitə (təqribən 10 min il bundan əvvəl) aiddir 77. Bakı zonasının
qədimdən məskunlaşdığını Abşeronun materiki Pirallahı adası ilə birləşdirən
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damba tikilmiş sahilboyu rayonunun bir sıra kənd yerlərində, Gürgan şəhər yeri,
Zığ gölü, Şüvəlan, Mərdəkan, Binəqədi, Əmircan qəsəbələri rayonlarında, Qala
kəndi yaxınlığında aşkara çıxarılmış Tunc dövrünə (e. ə. III-I minilliklər) və daha
erkən dövrlərə aid çoxlu arxeoloji materiallar da təsdiq edir, Qobustandakı
Böyükdaş dağının ətəklərindəki eramızın I əsrinə aid kitabə Roma qoşununun Bakı
yaxınlığında olduğunu və burada düşərgə saldığını göstərir 78. Roma legionunun
burada yerləşməsi onun yaxınlığında iri yaşayış məntəqəsinin mövcudluğuna
dəlalət edir. O dövrdə belə bir yer Bakı ola bilərdi. Təpəlikdə yerləşən köhnə Bakı
qəbiristanlığında (Murtuza Muxtarov, Ə. Qarayev, Qasım İsmayılov və Nizami
küçələri arasındakı ərazi) aşkara çıxarılmış arxaik (torpaq) qəbirlər haqqında
məlumatlar79 göstərir ki, onun yaxınlığında, sonralar orta əsr Bakısının salındığı
təpədə qədim yaşayış məskəni olmuşdur. Həmin qəbiristanlığa bilavasitə yaxın
olan köhnə Bakı qalası ərazisi eramızdan bir çox əsr əvvəllərdən məskunlaşmışdı.
Bunu Şirvanşahlar sarayı ərazisindəki qayada və sarayın zirzəmilərində su, qurban
kəsilən heyvanların qanının yığılması üçün oyulmuş dairəvi və dördkünc formalı
kasavarı çalalar da təsdiq edir. Sarayın yuxarı həyətində aparılan arxeoloji
qazıntılar zamanı e. ə. III-I əsrlərə aid edilən kuzə tapılmışdır80.
Yazılı mənbələr erkən orta əsrlərdə Bakının yerində, yaxud buxtanın
içərisində yaşayış məskəni və şəhər olduğunu ehtimal etməyə imkan verir. Bakının
coğrafi mövqeyi, ehtimal ki, II əsr antik müəllifi Klavdi Ptolemeyin qeyd etdiyi
Baruka şəhərinin coğrafi mövqeyi ilə üst-üstə düşür81. Bakı bölgəsindəki sitayiş
obyekti olan yanar qaz məbədləri məskənlərin yarandıqları mərkəzlər ola bilərdi.
Sonralar onlardan ən əhəmiyyətlisi orta əsr şəhəri kimi böyüdü. VII əsr məxəzində
Kür zonasında neft və duz çıxarılmasından82 xəbər verilir ki, bu da, şübhəsiz,
Bakıya və Abşerona aiddir. Bakı ta qədimlərdən əhalini özünə cəlb edən neft və
duz kimi iqtisadi bazaya malik idi. Neft çıxarılması bu təsərrüfat sahəsi ilə bağlı
olan bir sıra sənətlərin inkişafını tələb edirdi. Əvvəllər məişət ehtiyaclarına sərf
olunan neft tədricən ixracat məhsuluna çevrildi. VII əsrin birinci yarısında neft
Qəbələyə83, Dərbənd və başqa şəhərlərə84 aparılırdı. Hasil olunan neft və duzun
istər karvan, istərsə də dəniz yolu ilə İrana və müxtəlif Şərq ölkələrinə ixracı,
sənətkarlığın və ticarətin inkişafı Bakının şəhər kimi böyüməsinin başlıca səbəbləri
idi. E. ə. VI-IV minilliklərdə Bakı bölgəsində gəmiçiliyin mövcud olmasını
Qobustandakı Neolit və Eneolit dövrlərinə aid avar çəkən adamlar oturmuş qayıq
təsvirləri də təsdiq edir85.
Orta əsrlər Bakısı haqqında VIII-IX əsrlər ərəb və fars tarixçi və
coğrafiyaşünasları məlumat vermişlər. Bəlazuri xəlifə Mənsurun hakimiyyəti
dövründə - h. 136-158 (754-775-ci illər) - Şirvanda neft və duz istehsalından, neft
quyularının və duz mədənlərinin sahiblərindən vergi tutulmasından xəbər verir 86.
733-cü ildə Dərbənddə hərbi texnikada işlədilən neftin saxlanması üçün anbarlar
tikilmişdi87. Xəlifələr Dərbənd keçidini köçəri şimal tayfalarının hücumlarından
qoruyan ərəb qarnizonunun saxlanılmasına Bakının gəlirindən böyük məbləğdə pul
33

ayırırdılar. Orta əsr müəllifləri Bakıdan bəhs edərkən, adətən, onun adını neft
fontanları, Bakı və Abşeron bölgəsində qaz püskürmələri və palçıq vulkanları ilə
bağlayırdılar.
Yazılı mənbələrdən əlavə, əlimizdə maddi mədəniyyət abidələri - həm
arxeologiya, həm də numizmatika materialları vardır. Bakı təpəsinin üstündə,
İçərişəhərdə, Şirvanşahlar sarayı ərazisində və onun ətrafında aparılan arxeoloji
qazıntılar zamanı VIII əsrə aid çoxlu miqdarda keramika qırıntıları, bir sıra məişət
əşyaları, xeyli təndir, sənətkarlıq məmulatı, VII-VIII əsrlərə aid edilən orta əsr
feodal şəhərinin əhalisi sıx olan məhəlləsinin tikililərinin və evlərinin qalıqları
aşkara çıxarılmışdır88.
Qədim qala (İçərişəhər) ərazisindən VIII, IX və sonrakı əsrlərə aid sikkələr
tapılmışdır. Bakı bölgəsində tapılmış V-VII əsrlərə aid iki böyük Sasani sikkələri
dəfinəsini də qeyd etmək lazımdır89. Həmin sikkələrin Bakı ərazisində üzə çıxması
erkən orta əsrlərdə burada Azərbaycanın bir sıra şəhərləri ilə və başqa ölkələrlə
daxili və xarici ticarətin inkişaf etdiyini göstərir.
Bakıda VIII-IX əsrlərə aid yerüstü memarlıq abidələri qalmamışdır. Lakin
İçərişəhərdə aparılan qazıntılar zamanı 6 m dərinlikdə divar hissələri və tikililərin
qalıqları, evlərin bünövrələri, təpənin zirvəsindən dənizin sahilinədək bir sahəni
tutan orta əsr Azərbaycan şəhərinə məxsus təndiri və su quyusu olan həyətlər
aşkara çıxarılmışdır. Bu tikililər, ehtimal ki, daha erkən dövrə aiddir. VIII əsrə aid
edilən çoxlu miqdarda keramik qab qırıntıları, sənətkarlıq məmulatı və digər
materiallar Bakı qalası sahəsinin öz dövrünə görə inkişaf etmiş təsərrüfata malik,
əhalisi sıx olan orta əsr şəhəri ərazisi olmasına dəlalət edir. Bəzi arxeoloji
məlumatlar göstərir ki, Bakı və Abşeronun əhalisi ərəb istilasınadək, ehtimal ki,
Zərdüştiliyə sitayiş etmişdir90.
İçərişəhərdə aparılan qazıntılar burada feodalizmə qədərki şəhər, yaxud
yaşayış məskəni aşkara çıxarmamışdır. Güman edilə bilər ki, qədim Bakı bir sıra
əfsanələrdə91 işarə vurulduğu kimi, Qız qalasının yaxınlığında, su altında qalmış
buxtanın yerində, yaxud Bibiheybət və ya Şıx kəndi rayonunda olmuşdur.
Gələcəkdə aparılacaq arxeoloji işlər onun yerini aşkara çıxara bilər.
Baş Qafqaz dağlarının şərq ətəklərində yerləşən Şamaxı Azərbaycanın ən
qədim şəhərlərindəndir. Ola bilsin ki, Şamaxı toponimi Favstos Buzandın (V əsr)
IV əsrin birinci yarısında baş verən hadisələrlə əlaqədar adını çəkdiyi köçəri ijmax
tayfasının adı ilə bağlıdır. Şamaxı bir neçə əsr ərzində Şirvanşahlar dövlətinin
paytaxtı olmuşdur. Fars mənbələrinin məlumatına görə o, VI əsrdə Sasani şahı I
Xosrov Ənuşirəvan tərəfindən salınmışdır92. Lakin e. ə. II əsr yunan müəllifi
Ptolemey 29 alban şəhəri içərisində bəzi alimlərin Şamaxı ilə eyniləşdirdikləri
Kamexiya, yaxud Mamexiyanın adını çəkir93. Son onilliklərdə Şamaxının
həndəvərində, müasir Şamaxı şəhərindən 2 km qərbdəki Xınıslı deyilən yerdə 2000
m sahədə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində qədim Şamaxı olduğu ehtimal
edilən çoxtəbəqəli qədim yaşayış məskəni aşkara çıxarılmışdır. Bu məskən, demək
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olar ki, minillik bir dövr ərzində bir neçə dəfə dağılmış və yenidən bərpa
olunmuşdur. Dağılmış yerdə qəbiristanlıq əmələ gəlmiş və o, yenidən
abadlaşdırılmışdır. Əldə edilmiş materiallar hal-hazırda Xınıslı məskənində dörd
əsas tikinti dövrünü ayırd etməyə imkan verir. Birinci dövr e. ə. IV-II əsrləri əhatə
edir. Aşkar edilmiş evlər gil palçıqla çay daşından və çapıq daşdan tikilmişdir.
Döşəmələr saman qarışdırılmış gil suvaqla suvanmışdır. Bu mədəni təbəqədə əldə
qayırılmış, bəzən qırmızı şirlə örtülmüş müxtəlif formalı gil kasalar, bardaqlar,
vazalar, manqal hissələri, həmçinin, gildən düzəldilmiş heyvan fiqurları, təkər
modelləri, daş həvəngdəstə, kirkirə və digər məişət əşyaları tapılmışdır. Çoxlu
miqdarda heyvan sümüklərinin və daşlaşmış buğda dəninin tapılması təsərrüfat
həyatından xəbər verir. Qəbir quyularında bir adam dəfn olunmuş, oraya gil qablar
və bir sıra digər əşyalar qoyulmuşdur.
E. ə. II - eramızın II əsrlərini əhatə edən ikinci dövrdə antik dövr
Şamaxısının səciyyəvi şəhər əlamətləri nəzərə çarpır. Bu təbəqədə daş və çiy
kərpicdən inşa edilmiş tikililərin, iri binaların, ola bilsin ki, məbədlərin divar
qalıqları, əhəngdaşından yonulmuş sütunların bünövrələri aşkar olunmuşdur.
Qırmızı və qara gildən düzəldilmiş çoxlu müxtəlif məmulat, zoomorf qablar, gil
insan heykəlcikləri, oyma üsulu ilə maral şəkli həkk olunmuş möhür tapılmışdır.
Bir sıra daş alətlər, kobud şəkildə qayırılmış daş heykəllər də bu dövrə aiddir. Dəfn
abidələri içərisinə müxtəlif əşyalar qoyulmuş küp və torpaq qəbirlərlə təmsil
olunmuşdur ki, bu da həmin məskənin sakinlərinin ideologiyasında dəyişikliklər
baş verdiyini göstərir.
Üçüncü dövr eramızın II əsrinin sonu - III əsri əhatə edir. Bu mədəni
təbəqədə xeyli bina, divar və ocaq qalıqları aşkar edilmişdir. Sahəsi 14x5 m olan
binalardan biri gil palçıqla çay daşından və çapıq daşdan tikilmişdir. İçəridən
divarlara saman suvaq çəkilmişdir. Döşəmə torpaqla, qismən daşla örtülmüşdür.
Bina yanğından məhv olmuşdur. Aşkar olunmuş gil səhənglərdən yanıb kömürə
dönmüş qoz, zeytun, buğda və arpa dənləri tapılmışdır. Binanın şimal hissəsindəki
otaqda kürə olmuşdur. Mədəni təbəqədə külli miqdarda müxtəlif formalı boz və
çəhrayı rəngli gil kasalar, bardaqlar, süd qabı, parç, boşqab və s. tapılmışdır.
Onlardan bəziləri dulus çarxında hazırlanmışdır. Mədəni təbəqədən tapılmış
materiallar son dövr küp qəbirlərindən və eləcə də torpaq qəbirlərdən tapılmış
əşyalara uyğun gəlir. Təqribən eramızın III əsrinin sonunda məskənin əhalisi onu
tərk edərək başqa yerə, ehtimal ki, qərb tərəfə, müasir Şamaxı şəhərinin 300-400
metrliyinə köçmüşlər. Yerüstü abidələr erkən orta əsrlərə aiddir.
Eramızın IV-V əsrlərinə aid olan sonuncu - dördüncü dövr üçün yalnız dəfn
abidələri - IV əsr küp və torpaq qəbirləri və IV-VII əsrlərə aid daş qutu qəbirlər
səciyyəvidir. Xınıslıda xristian qəbirləri aşkar edilməmişdir. Dəfn mərasimindəki
dəyişiklikləri əhalinin həyatında baş verən müxtəlif siyasi hadisələr, ideologiyadakı
dəyişikliklər, Sasanilərin Zərdüştiliyi yayması və onların yerli əhalinin dini
görüşlərinə qarşı mübarizəsi ilə izah etmək mümkündür. Qəbirlərdə yanğın izlərinə
35

rast gəlinir. Məskənin ərazisindən e. ə. IV əsrdən 70-57-ci illərə aid 300-dən çox
antik sikkə, eləcə də, e. ə. I əsrə aid yerli zərb sayılan Selevki və Makedoniya
draxmalarına oxşatma sikkələr tapılmışdır94.
Qədim Şamaxı məskəni xarabalıqlarından və qəbirlərdən başqa maddi
mədəniyyət qalıqları ilə yanaşı, yerli ustaların əməyinin məhsulu sayılan müəyyən
miqdarda şüşə məmulatı, qab və bəzək şeyləri də aşkar olunmuşdur. Xammal kimi,
ehtimal ki, Abşerondakı Xırdalan qumundan istifadə edilmişdir. Burada şüşə
istehsalı eramızın ilk əsrlərinə aiddir95. Göstərilən materiallar qədim Şamaxı
məskəninin beynəlxalq ticarət yolunda mühüm iqtisadi mərkəzlərdən biri olduğunu
ehtimal etməyə imkan verir. Xınıslıda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı bir sıra
gətirilmə əşyalar: minalı Roma toqqaları, şüşə qablar, bəzək şeyləri, möhürlər,
Sasani gümüş qabları, sikkələri və i. a. tapılmışdır ki, bu da bir sıra Avropa və Şərq
ölkələri ilə iqtisadi əlaqə saxlanıldığını göstərir. Şamaxı yaxınlığından qızıl sikkə*
ilə birlikdə, ehtimal ki, Roma dövründə bura gətirilmiş eramızın II-III əsrlərinə aid
nadir sənət nümunəsi, üzərində yunan mifologiyası səhnəsi - dənizatı üstündə
oturmuş Nereidanın təsviri həkk olunmuş gümüş nimçə tapılması da bu əlaqələrin
mövcudluğunu bir daha təsdiq edir96.
Xınıslı yaşayış məskəni VII-VIII əsrlərdə ya ərəblərin hücumu, yaxud da
dağıdıcı zəlzələ nəticəsində süquta uğramışdı97. Onu tərk edən əhali yeni əraziyə Gülüstan qalasına və ondan şimal-qərbə - xarabalıqları qalmış Binə-Şirvan
tərəflərə köçmüşlər.
Şamaxıda kəsilmiş ilk sikkə VIII əsrə aiddir. Bu, h. 140 (757/8)-cı ildə
xəlifə əl-Mənsurun (754-775-ci illər) hakimiyyəti dövründə əl-Yəzidiyyədə zərb
olunmuş ərəb mis sikkəsi fəlsdir. Sikkənin üzərindəki yazıda deyilir: «Bu fəls
allahın şərəfinə yüz qırxıncı ildə əl-Yəzidiyyədə vurulmuşdur»98. Əl-Yəzidiyyədə
h. 149 (766)-cu və h. 150 (767)-ci illərdə zərb olunmuş fəlslər də vardır"99.
Yaqutun verdiyi məlumata görə, «əl-Yəzidiyyə Şirvan vilayətində şəhər
adıdır. Qədim zamanlarda o, Şamaxı kimi də tanınmışdı100. «Dərbəndnamə»də
Yəzidiyyəni Ərminiyyənin ərəb canişini Yəzid ibn Usaydın saldırdığı göstərilir 101.
Yəzid ibn Usaydın hakimiyyət illəri əl-Yəzidiyyədə kəsilmiş sikkələrin tarixinə
uyğun gəlir102. Y. A. Paxomov və H. Ə. Çiddinin103 fərziyyəsinə görə, bu şəhər
Gülüstan qalasının xarabalıqlarının həndəvərində, indiki Şamaxının 15
kilometrliyində olmuşdur. Göründüyü kimi, əvvəllər Xınıslıda yaşayan əhali
buraya gəlmişdir.
Sikkə tapılan kimi itdiyindən, müəyyənləşdirilə bilinməmişdir. Şamaxı şəhəri ərazisində son vaxtlar
əldə edilmiş antik dövrə, e. ə. IV-III əsrlərə aid arxeoloji tapıntılar şərh olunan nöqteyi-nəzəri şübhə
altına alır və qədim Şamaxı ilə Xınıslının eyniyyətinə yeni işıq salır. Antik dövrə aid materialların
diqqətlə öyrənilməsi, ola bilər, Şamaxı şəhərinin salınma tarixinə yenidən baxmağa vadar etsin. Həmin
materiallar 1917-ci ildə Şamaxının Şəhidlər məhəlləsindəki pirin yaxınlığında islamaqədərki daş qutu
qəbirlər tapıldığına dair yerli camaatın verdiyi məlumatı təsdiq edir. Skeletin yanında xəncər, bəzək
şeyləri, keramika və digər əşyalar olmuşdur.
*
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Orta əsrlərdə Şirvanın tərkibinə daxil olan ən qədim şəhərlərdən biri də
Dərbənd idi. O, iri iqtisadi mərkəz, Şimali Qafqazı Cənubi Qafqaza və Yaxın Şərq
ölkələri ilə bağlayan qovşaq məntəqəsi idi. Dərbənd mühüm strateji əhəmiyyətə
malik idi. E. ə. VIII-VI əsrlərdə burada artıq müdafiə istehkamları mövcud
olmuşdur104. Sonralar, Sasani hökmdarlarının hakimiyyəti dövründə köçəri şimal
tayfalarının hücumlarının güclənməsi ilə əlaqədar burada nəhəng müdafiə qurğuları
tikildi. V əsrdə Dərbənd Şərqi Qafqazın iri sənaye və iqtisadi mərkəzi, Sasanilər
dövlətinin tərkibinə daxil olan (461-ci ildən sonra) canişinliklərdən birinin paytaxtı
idi. Erməni tarixçiləri və alban salnaməsi «Alban tarixi» Sasanilərin Şərqi
Qafqazdakı ən nəhəng tikinti abidələrindən birinin-Dərbənddən 25 km cənubda,
Torpaqqala şəhər xarabalığının yerində lokallaşdırılan, ətrafında bürcləri və
darvazaları olan iri qala divarlarının qalıqları qalmış, Çoğa, Çor, Çol şəhərinin də
adını çəkirlər. Bu şəhər yerini qısaca təsvir edən Dağıstan arxeoloqu M. İsakov
onun orta hissəsindəki binaların cərgələrlə tikilməsinə diqqət yetirmişdir. O, aşkar
olunmuş çoxlu qalın və nazik keramika qırıqlarını eramızdan əvvəlki son əsrlərə və
eramızın ilk əsrlərinə aid edir. M. İsakovun fikrincə, bu xarabalıqlar Ptolemeyin
Kaysiya və Alban çaylarının mənsəbləri arasında qeyd etdiyi 105 Albana şəhərinin
qalıqlarıdır. K.V.Treverə görə, VII əsrdə şəhərin əsas əhalisi xristian albanlardan
ibarət olmuşdur. Çor eramızın əvvəllərində Massaget hökmdarlığının paytaxtı idi.
V-VI əsrin ortalarında o, Qafqazda xristianlığın mərkəzlərindən biri olmuşdur.
Yepiskopluq burada yerləşirdi. VI əsrin ortalarında xəzərlərin hücumları ilə
əlaqədar yepiskopluq Partav şəhərinə köçürüldü. Sonralar, Dərbəndin
möhkəmlənməsi və bölünməsi ilə bağlı Çoğa tənəzzülə uğrayır və adını tamamilə
itirərək, Dərbəndlə əvəz olunur. VII-IX əsrlərdə o, Xəzəryanı ticarətin inkişafı ilə
əlaqədar Xəzər dənizi sahilində ən böyük şəhərə və limana çevrildi. Ətraf
kəndlərdə yetişdirilən taxıl və boyaqotu bir sıra ölkələrə, Hindistana qədər belə
aparılırdı. Dərbənd özünün toxuculuq məmulatı, xüsusilə bir sıra ölkələrə ixrac
olunan kətan paltarları ilə şöhrət qazanmışdı. Şirvanın başqa şəhərlərində olduğu
kimi burada da müxtəlif sənətkarlıq sahələri - dulusçuluq, dəmirçilik, tökmə,
zərgərlik, bənnalıq və s. yüksək səviyyəyə çatmışdı. Bağçılıq və üzümçülük inkişaf
etmişdi. VII-IX əsrin əvvəllərində Yaxın Şərq ölkələrini Cənub-Şərqi Avropa,
Aşağı Volqaboyu və Şimali Qafqazla birləşdirən ticarət yolları Xəzər dənizi
hövzəsinə keçdi. Volqadan, yaxud Xəzəryanı ölkələrdən gələn gəmilərin
dayanması üçün reydi olan Dərbənd Xəzər dənizində mühüm limana çevrildi.
Limana giriş dənizin içərilərinədək uzanan iki paralel divar arasında çəkilmiş
zəncirlə bağlanmışdı. Limana gəmilər yalnız şəhər hakimiyyət dairələrinin icazəsi
ilə daxil olurdu106.
Xaçmataki, Xozmas toponimi, ehtimal ki, Oğuz (keçmiş Vartaşen)
rayonunda, yaxınlığındakı Qaladağın zirvəsində Govurqala adlandırılan əlçatmaz
Xaçmaz qalasının yerləşdiyi indiki Xaçmaz kəndi ilə lokallaşır. Govurqala adı
onun islamdan əvvəl tikildiyini göstərir ki, bunu mənbələr və aşkar olunmuş
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arxeoloji materiallar, adi, cilalanmamış və şirli saxsı qab qırıqları da təsdiq edir.
Xaçmaz qalası VII-XVI əsrlərdə mövcud olmuşdur107. Dəmiryol stansiyasının
yaxınlığındakı şəhərin də adı Xaçmazdır. Burada içərisində skelet və əşyalar
tapılmış Tunc dövrünə aid qəbirlər aşkar edilmişdir108. Yəqin ki, bu yer uzaq
keçmişlərdə erkən orta əsr mənbələrinin yaşayış məntəqəsi, yaxud şəhər kimi qeyd
etdikləri qədim məskən olmuşdur. Göründüyü kimi, Abşeron yarımadası ilə
Dərbənd arasındakı sahilboyu yerlər tunc dövründə, yəni eramızdan iki min il
əvvəl belə səviyyəsi tez-tez dəyişən dənizin altında qalmamış və daha qədim
zamanlarda məskunlaşmışdı. Şirvanın bu zonasında mühüm məskənlər, şəhərlər
mövcud olmuş və müxtəlif tayfalar (skiflər, maskut-alanlar, türklər və b.) həmin
yolla şimaldan Azərbaycana, İrana və Ön Şərqin digər ölkələrinə girmişlər.
Şirvanın qədim şəhərlərindən biri IX-X əsrlər ərəb müəlliflərinin qeyd
etdikləri Şəbəran şəhəri idi. Ptolemeydə (II əsr) bu şəhərin adı Sapothrenae kimi
çəkilir109. Onun qalıqları Dəvəçi rayonunun Şahnəzərli kəndinin yaxınlığındadır.
Burada şumlama zamanı gil və saxsı qab qırıqları, Sasanilər dövrünə aid kərpiclər,
təknə qəbirlər və erkən orta əsrlər şəhərinə məxsus digər maddi mədəniyyət
əşyaları üzə çıxır.
Şəbəran qalası müasir Qubadan cənuba doğru axan eyniadlı çayın üstündə
idi110. Şəhər yerinin arxeoloji tədqiqi bu qədim şəhərin erkən dövr həyatı haqqında
bir söz deməyə imkan vermir. S. T. Yeremyanın fikrincə, Şəbəran şəhəri erkən orta
əsrlərdə Şərvan vilayətinin mərkəzi və massaget Arşakilərinin siyasi mərkəzi
olmuşdur111.
Mənbələrdə Şəbəranın yaxınlığında eramızın əvvəlində eyniadlı vilayətin
mərkəzi olan Şərvan, yaxud Şirvan şəhərinin adı çəkilir112. Bəlkə də, bu şəhərin
xarabalıqları Şamaxının 4-5 kilometrliyində olub, Binə-Şirvan adlanır113.
Şirvanın əhalisi hələ eramızın əvvəlində çox sıx olmuşdur. Burada çoxlu
yaşayış məskəni və şəhərlər var idi. Onların bir çoxu qalmamışdır. Son onilliklərdə
aparılan arxeoloji işlər nəticəsində Şirvan bölgəsində Şamaxı yaxınlığındakı küp
qəbirlər mədəniyyətinə aid şəhər yeri, Şamaxıdan 1 km şimalda Kür-Araz
mədəniyyətinə aid Pirdirəyi məskəni, İsmayıllı rayonunun Mollaisaqlı kəndində
antik dövrə aid zəngin abidələr, Muğanda, Qusar və Dəvəçi rayonlarında erkən orta
əsrlərə aid bir sıra şəhər yerləri aşkar edilmişdir. Bütün bunlar qədim dövrlərdə və
erkən orta əsrlərdə həmin yerlərdə və bütünlüklə Şirvan vilayətində məhsuldar
qüvvələrin, maddi mədəniyyətin yüksək səviyyəsini, şəhər həyatının inkişafını
təsdiq edir.
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§ 4. Erkən Şirvanşahlar və Şirvanın ərəblər tərəfindən
istila edilməsi
Ərəb istilasına qədərki erkən Şirvanşahlar haqqında məlumatımız yoxdur.
Rəşidəddin (1247-1318-ci illər) «Məkatibat»ında oğlu Əli üçün nişanladığı
Şirvanşahın qızı haqqında danışarkən göstərirdi ki, Şirvanşahlar Dərbənd
hökmdarları nəslindən olan qədim xanədandır. «[Artıq] iki min ilə yaxındır ki,
sultan taxtı onların nəslinə məxsusdur...»1. Onun hesablamasına görə Şirvanşahlar
hələ Əhəmənilər dövründən hakimiyyət sürmüşlər.
Rəşidəddinin müasiri olan digər müəllif Kəmal əd-Din ibn əl-Füvati
Şirvanşah III Fəribürz ibn Gərşəsbdən bəhs edərkən göstərirdi ki, o, «qədim
xanədan nəslindəndir. Onların nəsli Bəhram Çubindən* başlayır. Onların Şirvan və
Şamaxı məmləkətinə sahib olduqları vaxtdan iki min ildən çox keçir. Onlar
Xosrovların [Sasanilərin] sərkərdəsi [kand əl-əsakir] Bəhram Çubinin
nəslindəndirlər...»3
Şirvanşahlar haqqında dürüst məlumata IX-X əsrlər ərəb müəlliflərində rast
gəlirik. Şirvanşahların hakimiyyətinin ilk dövrunə dair ətraflı məlumatı ayrı-ayrı
parçaları Münəccimbaşının (XVII əsr) əsərində gəlib çatmış «Tarix əl-Bab»dan
öyrənirik.4.
V. F. Minorski «Şirvan və Dərbəndin tarixi»nin, ingiliscə mətnində
Şirvanşahların dörd sülaləsini ayırd edir: 1. Sasanilərin dağ keçidlərini mühafizə
üçün təyin etdikləri qədim Şirvanşahlar; 2. Məzyədi ərəblər; 3. Kəsranilər; 4.
Üçüncü sülalənin bir qolu olan Dərbənd Şirvanşahları.
Həmin əsərin rusca nəşrində V. F. Minorski göstərir ki, əvvəlki baxışlarına
rəğmən Məzyədilərlə Şirvanşahların üçüncü sülaləsi arasında genealoji qırıqlıq
görmür: «...Lakin görünür ki, Fəribürzdən sonrakı qarmaqarışıq səlcuq basqınları
zamanı Məzyədilərin tarixi yolunu dumanlandıran hökmdarsızlıq dövrü
olmuşdur...»5. Beləliklə, V. F. Minorskinin fikrincə, Şirvanşahlar sülaləsi fasiləsiz
olaraq 1000 ilə yaxın hakimiyyət sürmüşdür.
Şirvanşahlar sülaləsinin bütün dörd hakimiyyət dövrünü nəzərdən keçirək.
IX əsrdə İbn Xordadbeh xəbər verir ki, ilk Sasani şahənşahı I Ərdəşir (224-240-cı
illər) Şərqi Zaqafqaziyanın bir sıra hakimlərinə şah titulu bağışlayırdı: Azərbazkan
şah, Baraşkan şah (ehtimal ki, Balasakan şah - S. A.), Allan şah (Muğan), Ərmin
şah, Filan şah. İbn Xordadbeh onların arasında Azərbaycanda6 Şiriyanşahın
(variantı: Şiran) adını çəkir. Ölkənin şimal sərhədlərini köçəri türk tayfalarının
hücumlarından qorumaq üçün yerli hökmdarlardan vassal mülklərinin təşkilini və
xüsusilə Xəzəryanı vilayətlərdən köçürülmüş təbəələrin çoxlu məskənlərinin
salınmasını Sasani hökmdarı I Xosrov Ənuşirəvanın adı ilə bağlayırlar. Ərəb
Bəhram Çubin (VI Vərəxran - 590-591)-Sasani şahı IV Hürmüzdün qüdrətli sərkərdəsi, Arşakilərə
gedib çıxan iri mülkədar Mehranilər nəslindən olan Vərəxran Guşnəsbin oğlu. IV Hürmüzdü taxtdan
salıb öldürtdürərək, özünü şah elan etmişdi".
*
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tarixçiləri şah titulu bağışlanmış hakimlər sırasında Təbərsaran şah, Xursan şah,
Vardan şah, Vaxrarzan şah və Şərvan şahın7 adlarını çəkirlər. X əsr müəllifi əlMəsudi Şirvanşahların Sasani hökmdarı Bəhram Gurun nəslindən olduğunu
göstərirdi8. IX əsr ərəb müəllifi əl-Bəlazuri xəbər verir ki, Xosrov Ənuşirəvan
hökmdarlar seçdi və onları ayrı-ayrı vilayətlərə şahlığa təyin etdi. «Qabh dağının
xaqanı, yəni, Sərir ölkəsinin (taxtının) sahibi (Sahib əs-Sərir) Vəxrarzan şah
(ehtimal ki, Vərazan şah - S. A.) Filan, həmçinin Təbərsəran şahı Filan şah,
Curcanşah (Xursanşah - S. A.) titullu Ləkz şahı, hal-hazırda mövcud olmayan
Məsqət hökmdarlığının* şahı, Liranşah titullu Liran şahı və Şirvanşah adlanan
Şirvan şahı onların arasında idi. O, Buxxa (ehtimal ki, Türyançay və Əlciançay)
çayları arasında yerləşən Bəlx nəzərdə tutulur - S. A.) və Zirihgəranın hakimlərini
təyin etdi. Qabh dağı ölkələrinin şahlarını təyin edərək, onlarla sülh bağlayaraq,
üzərlərinə vergilər qoydu»10. X əsr müəllifi əl-Məsudi deyir: «Ənuşirəvanın Bərdə
ölkəsində islam torpaqları ilə həmsərhəd olan bu yerlərə təyin etdiyi
hökmdarlardan biri Şirvan adlanırdı. Onun məmləkətinə isə adına uyğun olaraq
Şirvanşah deyilirdi*. [Ümumiyyətlə], bu ölkəni idarə edən hər bir hökmdar Şirvan
adlanırdı»11. Qaffari və başqa müəlliflərin tərtib etdikləri şəcərədə Şirvanşahlar
sülaləsinin banisi I Xosrov Ənuşirəvan göstərilir12.
Dərbəndin şimal divarında aşkar olunmuş Pəhləvi kitabəsində qala
divarlarının inşasından danışılır. Onların tikintisinə ölkənin müxtəlif yerlərində
vergi toplayan məmur və xəzinədar, yaxud Adurbadəqanın (İran Azərbaycanı)
maliyyə nəzarətçisi (ataçkaç, ataçdaç) Bərzniş başçılıq edirdi. Kitabədə divarların
tikilmə tarixi də göstərilir - I Xosrovun 37-ci ili. Y. A. Paxomovun fikrincə, bu,
eramızın 568-ci ilinə uyğun gəlir13. Müsəlman ənənəsi Dərbəndin salınmasına dair
rəvayət də qoruyub saxlamışdır. Həmin rəvayətə görə, şəhəri və qala divarlarını
Xosrov Ənuşirəvanın (531-579-cu illər)* tapşırığı ilə onun canişini, Dərbənd
hakimi, Şirvanşahların əcdadı Nərs ibn Cəməsp tikdirmişdir15. XVI əsr müəllifi
Şərəf xan Bidlisi xəbər verir ki, «Ənuşirəvanın hakimiyyəti dövründə Sasanilər
sülaləsinin beşinci hökmdarı Piruzun oğlu Cəməsin Qubadın canişini sifəti ilə
Ərminiyyəni və Şirvanı idarə edirdi. O, öləndə üç oğul qoyub getdi: Nərs, Surxab
və Bəxvat. Nərs atasının yerini tutdu və bu işdə [Ə]nuşirəvan ona lazımi yardım
göstərdi... Surxab Şirvanda hakimlik edirdi. Şirvan canişinlərinin şəcərəsi ondan
başlayır»16. Fəzlullah ibn Ruzbixan Xuncinin (XV əsr) əsərində Şirvanşahın şirlər
şahı (şiranşah) şah nəslindən olması göstərilir. («Alicənab səltənəti-intisab malikimöhtəşəm cəlal əs-səltənə»)17. Bir sıra orta əsr müəllifləri - Beydəvi (XIII əsr),
Dövlətşah (XV əsr), Xandəmir (XVI əsr) və başqaları da Şirvanşahlar sülaləsinin
Məsqət, yaxud massaget Arşakiləri hökmdarlığına 510-cu ildə Sasanilər tərəfindən son qoyulmuşdur.
Görünür, mətndə səhvə yol verilmişdir. Belə ki, ölkə Şirvan, onun hökmdarı Şirvanşah adlanırdı.
*
Son illərdə A. A. Kudryavtsevin rəhbərliyilə aparılan arxeoloji işlər nəticəsində Dərbənddə e. ə. VIIIVI əsrlərə aid qədim divarlar və tikililər aşkara çıxarılmışdır.
*
*
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mənşəyini Sasanilərlə bağlayırlar.
Sasanilərin dağ keçidlərini mühafizə etmək üçün təyin etdikləri ilk
Şirvanşahlar sülaləsi haqqında əlimizdə məlumat yoxdur. Çox ola bilər ki, bu ilk
Şirvanşahlar yerli əhalidən deyil, Sasani şahlarına qohum olub, onlara tabe olan və
sonuncuların ölkənin şimal sərhədlərinin qorunmasını etibar etdikləri adamlar
idilər. Ehtimal ki, Cənubi Dağıstanda və Qafqaz Albaniyasında bir sıra feodal
məlikliklərinin meydana gəlməsi feodal münasibətlərinin inkişafı və ölkədə getgedə feodalizmin bərqərar olması ilə bağlı idi. Cənubi Qafqazda Sasani şahlarına
tabe olan vassal məlikliklərindən xəbər verən VI əsr (555-ci il) müəllifi Arran
torpağının adını çəkərək yazır: «...onların İran şahına tabe olan hökmdarları var.
Öz dili olan Bazqun torpağı Hun ərazisindəki Xəzər qapıları və dənizinə qədər
uzanır»18. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Bazqun torpağının ərazisi qismən Şirvan
ərazisinə müvafiq idi. Erkən orta əsr salnaməsinin verdiyi bu məlumat İranda və
Qafqazda feodalizmin təşəkkül prosesinə yardım göstərən bir sıra islahatların isnad
edildiyi Xosrov Ənuşirəvanın hakimiyyəti dövründə Sasanilərdən asılı olan
Arranşah, Şirvanşah və s. vilayət məlikləri haqqında IX-X əsr ərəb müəllifinin
xəbərlərini təsdiqləyir.
Xosrov Ənuşirəvanın sərhəd vilayətlərinin hakimlərinə verdiyi «şah» titulu
iri torpaq mülkiyyətinə sahib olan bu feodalların xeyli dərəcədə müstəqil
olduqlarını göstərir. Bu qüdrətli feodallar qrupu Sasani hökmdarı-şahənşahın
seçdiyi şuralarda iştirak edirdilər. Saraya gəlməyə məcbur etməklə Xosrov
Ənuşirəvan onların mərkəzi hakimiyyətdən asılılığını nəzərə çarpdırır, onları
itaətdə saxlayırdı. Onun oğlu və varisi IV Hürmüzd isə hərbi zadəganlığın
müstəqilliyə can atmasının qarşısını çətinliklə ala bilirdi19. Qeyd etdiyimiz kimi, VI
əsrin ortalarında Arranda Sasani hökmdarından vassal asılılığında olan şah
hakimiyyət sürürdü. VI əsrin sonlarına doğru ölkənin daxili muxtariyyəti ləğv
olundu və asılı (vassal) şahın yerini Arranda yeni hakim sülalənin əsasını qoyan
Mehranilər nəslindən olan mərzban tutdu20.
X əsr ərəbdilli tarixçi Həmzə İsfahani Bəlazuri və Məsudinin məlumatları
ilə əsasən uyğun gələn maraqlı məlumatlar verir. O, deyir: «Kəsra (Nuşirəvan)
Xəzər dənizindən dağlara qədər Bab əl-Əbvab adlandırılan 20 fərsəx uzunluğunda
Dərbənd səddini tikdirdi və hər yerdə bir sərkərdə təyin edərək, onlara qoşun
dəstələri və yaşayış üçün zəruri miqdarda və kişi nəsli üzrə miras keçən torpaq
sahəsi ayırmışdı; həmin sərkərdələrin nəsilləri indiyədək (961-ci il) şəhər
divarlarının qarşısındakı ərazini qoruyurlar. Bundan başqa o, xüsusi fəxri geyim
nümunəsi müəyyən etmişdi. Məlik səviyyəsinə qaldırılmış bu sərkərdələr həmin
geyimlərin üzərində nəqş edilmiş xüsusi rəsmlərə görə Vəxranşah (qabanlar şahı),
Şirvanşah (şirlər şahı), Filanşah (fillər şahı), Alanşah (qarğalar şahı) adlanırdı.
Onlardan birinə isə gümüş tağ bağışlamışdı. Sərirşah adı da buradan gəlir...»21.
Bütün bu hakimlər irsi mülk və iqta sahibləri idi. Onların başlıca vəzifəsi Sasani
dövlətini düşmənlərdən - köçəri şimal türk tayfalarından müdafiə etmək idi.
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«Alban tarixi»nin müəllifi banisi Ənuşirəvanın, başqa versiyaya görə,
Bəhram Çubinin İrandan Albaniyaya köçmüş qohumu Mehran olan Mehranilər
sülaləsinin nümayəndələrindən danışarkən Varaz Qriqor, Varaz Peroj, Varaz Trdat,
Varazman və başqalarının adını çəkir. Bu adların ilk hissəsi Pəhləvi dilində qaban
deməkdir. Cavanşir adının özü cavan şir mənasına gəlir. Ehtimal ki, bu onun ləqəbi
idi. Bundan başqa Cavanşirin qardaşı oğlu Varaz Trdat alban hökmdarı seçilərkən
bütün əyanlar şeypur sədaları altında «qaldırılan bayraqlardakı vəhşi heyvan
(kursiv mənimdir - S. A.) gerbini bir səslə alqışladılar, onu qızıl qalxanın üstünə
qoyaraq tərif nidaları altında üç dəfə göyə qaldırmışdılar». Əsərin başqa bir yerində
«Aranşaxik tayfasından Varaz Peroj adlı bir məlik»22 xatırlanır. Ehtimal ki, VI
əsrdə Albaniyada - Arranda Sasani mənşəli Mehranilər sülaləsi hakimiyyətdə
olduğu kimi, Şirvanda da Sasanilərlə qohum olan Şirvanşahlar sülaləsi hökmranlıq
edirdi.
Şirvanşahlar haqqında İran və Azərbaycanın ərəblər tərəfindən istila
edilməsi ilə bağlı hadisələri təsvir edən ərəb müəlliflərinin əsərlərində məlumatlar
var. H. 18 (639)-ci ildə İran və Azərbaycanı zəbt edən ərəb qoşunlarının bir hissəsi
Bükayr ibn Abdullahın başçılığı ilə şimal-qərb istiqamətində hərəkət edərək, bir
neçə döyüşdən sonra h. 21 (641/2)-ci ildə Muğanı tutdu, əhali üzərində cizyə
vergisi qoydu23. Muğanlılarla müqavilə bağlandı və əhalinin, onların əmlakının,
din və qanunlarının təhlükəsizliyinə və toxunulmazlığına təminat verən fərman
verildi. Bunun müqabilində «həddi büluğa çatmış hər kəs bir dinar, yaxud onun
dəyərini verməli, hər bir müsəlmana səmimi münasibət bəsləməli, ona bələdçilik
etməli və bir gecə-gündüz qonaq saxlamalı idi». Ərəb qoşunları Muğandan Xəzər
dənizi sahili boyunca şimala doğru hərəkət edərək elə həmin il Bab əl-Əbvaba
(Dərbəndə) çatdılar24.
Ət-Təbərinin (X əsr) məlumatına görə Şirvan sərkərdə Suraqə ibn Əmraya
Dərbəndi zəbt etmək əmri vermiş xəlifə Ömər ibn əl-Xəttabın hakimiyyəti
dövründə - h. 22 (642/43)-ci ildə fəth olunmuşdur. Suraqə Bükayr ibn Abdullahı və
Əbdürrəhman ibn ər-Rəbiə əl-Bəhilini qabaqda göndərərək Şirvana doğru hərəkət
etdi25. Onlar Dərbəndə yaxınlaşarkən bu vilayətin irsi hakimi-şah, ehtimal ki,
Şirvanşah adlanan Şəhriyar itaət göstərdi, lakin cizyə verməmək, onu sərhədləri
şimaldan gələn köçərilərin hücumlarından qoruyan qoşunun saxlanılmasına sərf
etmək şərtilə sülh istədi. Şəhriyar aşağıdakıları bəyan etdi: «Mən adları belə
çəkilməyə layiq olmayan qəddar düşmənlərlə və müxtəlif xalqlarla üz-üzə
dayanmışam. Ləyaqətli və ağıllı adamlar nəcabətlilər əleyhinə onlara yardım
göstərməməlidir. Mənim nə Qafqaz dağlarının əhalisi, nə də ermənilərlə heç bir
əlaqəm yoxdur. Siz [ərəblər] mənim ölkəmi və xalqımı istila etmisiniz və bu gün
mən sizlərdən biriyəm, mənim əllərim sizin əllərinizdədir, mən sizə cizyə
verməliyəm, mən sizə kömək etməyə və sizin istəklərinizi yerinə yetirməyə
borcluyam. Ona görə də bizi cizyə qoymaqla alçaltmayın, zira siz bizi
düşmənlərinizin əli ilə zəiflədərsiniz. Onu hər il ödəməli olduğunuz xəracın
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hesabına yazın»26.
Şəhriyarın şərtlərini nəzərə alan Suraqə cizyəni evdə qalıb düşmənlə
vuruşmağa getməyənlərdən almaq qərarına gəldi və bunu xəlifə Ömərin ixtiyarına
buraxdı. Xəlifə Ömər Şirvan hakimlərinin vergidən azad olunmasına razılıq verdi.
Bunun müqabilində Dərbəndin və onun ətrafının əhalisi kafirlərlə vuruşmalı və
onları müsəlmanların ərazisinə buraxmamalı idilər. Beləliklə, sülh müqaviləsinə
görə ərəblərin həmin bölgələrdə qoşun saxlamasına lüzum qalmadı 27.
Mənbənin verdiyi bu məlumat diqqətəlayiqdir, belə ki, o, həmin qaydanın
Sasanilər dövründə də mövcud olduğunu ehtimal etməyə imkan verir. Müəllif
sonra nəql edir ki, Əbdürrəhman Şəhriyarın barmağında par-par yanan yaqut qaşlı
üzük gördü. Daşın haradan gətirildiyi barədə suala cavabında Şəhriyar
xidmətçilərindən birini göstərərək dedi: «Ey əmir, həmin daşı mənə bu adam
Yəcuc və Məcuc divarlarının olduğu yerdən gətirmişdir. Onların arasında çoxlu
məmləkət var. Lakin daş onların birindən - həmin divarların yerləşdiyi
məmləkətdən gətirilmişdir. Mənim xidmətçim bu məmləkətlərin hamısını gəzərək,
mənim hədiyyələrimi onların hökmdarlarına çatdırmışdır. Lakin bu divarların
sahibi olan hökmdara daha çox bəxşiş aparmışdır. Xidmətçim hədiyyələrlə birlikdə
hökmdara mənim məktubumu da çatdırmışdır. Məktubda ondan mənə möhürlü
üzük üçün yaqut göndərməsini xahiş etmişdim. Xahişimə cavab olaraq o, bu üzüyü
mənə göndərmişdir. Xidmətçi bu daşın necə tapılmasından Əbdürrəhmana ətraflı
danışdıqdan və onun başqa suallarına cavab verdikdən sonra Əbdürrəhman onun
qiymətini soruşdu. Şəhriyar cavab verdi ki, daşın əsl qiymətini heç kəs bilmir.
Lakin o, həmin daş üçün divarların sahibi olan hökmdara yüz min dirhəm
vermişdir. Bir o qədər də torpaqlarından keçib getmək lazım gələn məmləkətlərin
hökmdarlarına göndərilən hədiyyələrin qiyməti edir. Beləliklə, daş ona xidmətçinin
zəhmət haqqı və xərcləri nəzərə alınmadan iki yüz min dirhəmə başa gəlmişdir.
Bundan sonra Şəhriyar üzüyü barmağından çıxarıb Əbdürrəhmanın qabağına
qoydu, lakin o, üzüyü yenidən Şəhriyarın barmağına keçirdi. Bu vaxt Şəhriyar
heyrətlə qışqıraraq dedi ki, əgər İran şahları bu üzükdən xəbər tutsaydılar, çoxdan
onun əlindən alardılar. Və ərəblər öz nəciblikləri sayəsində bütün dünyanı fəth edə
bilərlər»28. Hacı Xəlifənin məlumatına görə Şəhriyar Şirvanın hakimi idi. Bəhs
etdiyimiz müəllif isə onu Dərbənd hakimi adlandırır. Ehtimal etmək olar ki, söhbət
eyni bir şəxsdən gedir. Göründüyü kimi, ərəblər Şirvana gələnədək Şirvanşahların
torpaqları Dərbəndədək uzanırdı və sonralar gördüyümüz kimi, bu şəhər müxtəlif
dövrlərdə Şirvanşahlar dövlətinin tərkibinə daxil olmuşdur.
Sasanilər Dərbənd keçidinə böyük əhəmiyyət verirdilər. Onlar V-VI
əsrlərdə və ondan daha əvvəllər özlərinin şimal sərhədlərini köçəri türk tayfalarının
hücumlarından qorumaq məqsədilə burada dəfələrlə istehkamlar tikmişdilər29.
Sasanilər Dərbənddə müxtəlif xalqların nümayəndələrindən ibarət olub, onların
etimadını qazanmış böyük qarnizon saxlayırdılar. Bunların arasında şirvanlılar da
var idi30. VII əsrin birinci yarısında onlar Volqanın mənsəbində və Şimali
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Qafqazda güclü dövlət yaratmış və Şirvana tez-tez hücumlar edən xəzərlərdən
müdafiə olunurdular. Son Sasani hökmdarları və ilk ərəb canişinləri dövründə31
Şirvan bir neçə dağıdıcı basqınlara məruz qalmışdı. Ərəblər VII-VIII əsrlərdə
əldən-ələ keçən Şirvan ərazisinə dəfələrlə hücum edən xəzərlər və digər türk
tayfaları ilə bir sıra müharibələr aparmışdılar.
Ərəb ordusu xəlifə Ömər ibn Əffanın (644-656-cı illər) dövründə cənubqərbdən hücum edərək Arran və Şirvanı tutmuşdur. Naxçıvan zəbt edildikdən
sonra Həbib ibn Məsləmənin ordusuna daxil olan bir dəstə Səlman ibn Rəbiənin
komandanlığı ilə Biçənək aşırımından keçərək Şəkiyə və Gorusa doğru hərəkət etdi
və Arrana çataraq, h. 25-ci il (28. X. 645-16. X. 646-cı illər) sülh müqaviləsinə
əsasən Beyləqanı zəbt etdi. Həmin müqavilədə əhalinin həyatının, əmlakının, şəhər
divarlarının qorunub-saxlanılmasına təminat verilir, əhali üzərində xərac və cizyə
vergisi qoyulurdu. Sonra Səlman Bərdəyə gəldi və Turtur (Tərtər) çayının sahilində
şəhərdən azı bir fərsəx aralı düşərgə saldı. Bərdə sakinləri ilə sülh bağlayıb şəhərə
daxil olan Səlman bir müddətdən sonra qoşunlarla hərəkət edərək Şakşin
(Şakaşen), Meskuan (Metskuenk), Ud (Uti), Mesiran (Metsarants)*, Xarxilyan
(Xarcilank), Təbər (Tri) vilayətlərinin kəndlərini və Arranın digər yerlərini tutdu 32.
Qədim Şəmkir şəhərini ələ keçirən Səlman ibn Rəbiə-əl-Bəhili on minlik
qoşunla Bərdicin arxasından Arazla Kürün qovuşduğu yerə gedərək, Kür çayını
keçib Qəbələni tutdu, Şəkkan (Şəki) və Kamibəran (Kambizena) hakimləri ilə
xərac vermələri şərtilə sülh bağladı.
Xeyzan (Haydaq?) əhalisi də onunla (Səlmanla) bu cür müqavilə bağladı.
Sonra o, Şirvana yaxınlaşdı, Şirvanşahı yanına çağırdı və onunla da dağlı hakimlər,
Məsqət, Şəbəran və Bab (Dərbənd) şəhəri sakinləri kimi, sülh sazişi bağladı. Lakin
Səlman şəhərdən çıxan kimi əhali qapıları onun ardınca bağladı. Xəzər xaqanı isə
çoxminli ordunun başında Bələncər çayının arxasında onun qabağını kəsdi. Burada
Səlman öldürüldü və ərəblərin dörd minlik dəstəsi məhv edildi. Səlmanın
ölümündən sonra [h. 32-ci il (12.VIII.652 - 1.VIII.653-cü illər)] Xəlifə Osman
Xuzeyfə ibn Yəmanı Azərbaycana və Arrana vali təyin etdi. O, xəlifə
canişinlərinin oturduğu Bərdəni özünün iqamətgahına çevirdi 33.
VII-VIII əsrlərdə ərəblər Şirvan və Arrana hücumlar edən türkütlər və
xəzərlərlə şiddətli müharibələr apardılar. VIII əsrin əvvəllərində ərəblər şimala Dərbəndə və daha sonra Xəzərə qarşı işğalçı yürüşlərə başladılar. Burada onlar
tərkibində müxtəlif türk tayfaları - sabirlər, türkütlər, bulqarlar və b. - olan çoxsaylı
Xəzər ordusu ilə üz-üzə gəldilər. Həmin köçəri türk tayfaları artıq IV-V əsrlərdə və
ondan daha əvvəl dəfələrlə Albaniyaya və Şirvan vilayətinə hücum edərək onların
qala və şəhərlərini tutub dağıtmışdılar. Xəlifə I Validin hakimiyyəti illərində (705715) ərəblər xəlifə Məsləmə ibn Əbd ül-Məlikin oğlunun başçılığı ilə Azərbaycan,
Arran və Şirvana bir neçə dəfə yürüş etdilər. Məsləmə tabe olmayan bütün qala və
Şakaşen - Gəncə rayonu, Metskuenk - Şahdağ rayonu. Uti - Kür və Araz çaylarının arası, Metsarants Dağlıq Qarabağ.
*
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şəhərləri zəbt etdi və türklərlə vuruşa-vuruşa Əl-Baba (Dərbənd) gəlib çatdı34.
Məsləmənin Dərbəndi alması barədə X əsr ərəb müəllifi Əbu Məhəmməd Əhməd
ibn Əsam əl-Kufi məlumat verir. Dərbənd istehkamlarının möhkəmliyi Məsləməyə
uzun müddət şəhəri tutmağa imkan verməmişdi. Yalnız əlçatmaz dağ tərəfdən
divardakı keçid yerini Məsləməyə göstərən xəzər döyüşçüsünün xəyanətindən
sonra ərəblər şəhərə soxularaq onu tutdular. Xəzərlər qaçdı. Divarların bir hissəsini
uçurub dağıdan Məsləmə Dərbəndi tərk edərək qənimətlərlə Ərminiyyə*
torpaqlarının mərkəzində oturan əmisinin yanına qayıtdı. O gedəndən sonra
xəzərlər geri dönərək yenidən Dərbəndi tutdular35.
Xəlifə Yəzid ibn Əbd ül-Məlikin hakimiyyəti dövründə (720-724-cü illər)
Azərbaycanda xəzərlərə qarşı mübarizəni 722/23-cü ildə Azərbaycanın valisi təyin
olunmuş əl-Cərrah ibn Abdullah əl-Həkəmi davam etdirmişdir. O, Kür çayını
keçərək Dərbəndə çatdı, iyirmi beş minlik ordu ilə buradan keçərək ər-Ran çayı
yaxınlığında xaqanın oğlu Barsbəyin başçılıq etdiyi Xəzər qoşunlarını
məğlubiyyətə uğratdı. Əl-Cərrah çoxlu əsir alaraq, onları Qəbələ rustaqında
xəzərlərin məskəni olan Qaniyyə* kəndində yerləşdirdi. Sonra o, şimal tərəfə
gedərək Bələncəri zəbt etdi. Dağlı hakimlər onun əleyhinə qalxdılar. O,
qənimətlərlə Şəki vilayətinə qayıtdı, burada qışlayaraq Suriyadan kömək gözlədi36.
Lakin 724-cü ilin yanvarında xəlifə Yəzid öldü. Onun yerinə qardaşı Hişam ibn
Əbd ül-Məlik keçdi (724-743-cü illər). H. 107-ci ildə xəlifə Hişam əl-Cərrahı
valilikdən çıxararaq onun yerinə öz qardaşı Məsləmə Əbd ül-Məliki Ərminiyyəyə
və Azərbaycana vali, əl-Xaris ibn Əmra ət-Tayini isə onun müavini təyin etdi.
Yəqubiyə görə, onun qoşun rəisi Səid ibn Əmr əl-Həraşi idi. Xəlifənin kənizdən
doğulub, taxt-taca sahiblik hüququ olmayan oğlu Məsləmə iyirmi ildən çox bir
müddət ərzində Əməvilərin əzəmətinin dayağı və ərəblərin Qafqazda xəzərlərlə
mübarizəsinə başçılıq edən sərkərdə olmuşdur. Məsləmə 727 və 728-ci illərdə iki
dəfə Azərbaycandan xəzərlərə hücum edərək, onların ərazilərinədək irəliləmişdi.
O, yaşayış məntəqələrinə basqın edərək əsir və qənimətlərlə geri qayıdırdı 37. 729cu ildə Xəlifə Hişam yenidən Cərrah ibn Abdullahı geri çağırdığı Məsləmə ibn
Əbd ül-Məlikin yerinə «Ərminiyyə və Azərbaycan» valisi təyin etdi. Cərrah
tezliklə şimala yeni hücuma başladı. O, Şəkidən hərəkət edərək, Bərdəyə gəldi,
sonra Beyləqan, Varsan və daha sonra Bacərvandan keçərək Ərdəbilə çatdı.
Xaqanın oğlu Barsbəy 300 minlik ordu ilə Ərdəbilə yetişdi və Şəhrizad kəndinin
yaxınlığında ərəbləri əzdi. Əl-Cərrah döyüşdə öldürüldü (730/31 -ci il). Xəzərlər
Ərdəbili tutdular və Azərbaycana dağıdıcı yürüş keçirdilər33. Bu yürüş haqqında
Ərəb müəllifləri Ərminiyyə adı altında cənubi Qafqazın ərəblər tərəfindən Əməvilər xilafətinin bir
(dördüncü) canişinliyinə daxil etdikləri bütün ölkələrini nəzərdə tuturdular.
*
Qəbələ rustaqında Qaniyyə kəndi - «Şirvan və Dərbəndin tarixi»ndə adı çəkilən Kuni adlı yerdir.
Orada deyilir ki, «1067-ci ilin şaban (iyun) ayında şirvanşahın dayısı oğlu Ləşkəristan Qəbələ
darvazasının qarşısında kunililər tərəfindən öldürülmüşdür». Kuni adı, ehtimal ki, bu vilayətdə hələ VII
əsrdə məskən salmış hunlarla bağlıdır.
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Gevond belə məlumat verir: «...sərkərdə topladığı qoşunla Cor (Dərbənd)
keçidindən keçərək, Maskutlar ölkəsinə getdi və Paytakaran (Beyləqan) ölkəsinə
basqın etdi. O, Araz çayından keçərək İrana [Azərbaycana] adladı, Artaveti
[Ərdəbili], Qandzakı [Gəncə], Şahastanı [Təbriz], Atiş-Baquan [Bakı və Abşeron]
adlanan vilayəti, Spatar-Perozu [İsfəndiyar-Peroz] və Hürmüzd-Perozu [Muğanı]
dağıtdı39. Türklərin Azərbaycana və Şirvan vilayətinə hücumları sonralar da davam
etmişdir. Əl-Cərrahın ölümündən sonra xəlifə yenidən Məsləməyə müraciət etdi və
o, Cənubi Qafqaza gələnədək xəzərlərlə mübarizə aparmaq üçün Səid ibn Əmra əlHəraşini Azərbaycana göndərdi. Səid Suriyadan hərəkət edərək Xilata getdi, sonra
Bərdəni tutaraq Beyləqana yetişdi. Barsbəy xəzərlərə təslim olmayan Varsanı
mühasirəyə aldı. Səid Varsana yaxınlaşdı, xəzərləri mühasirədən əl çəkməyə və
qaçmağa məcbur etdi. Sonra Səid Varsandan Ərdəbilə getdi və Bacərvana gəlib
çatdı. Burada Rustaq deyilən yerdə xəzərlərə qalib gələrək 10 min əsir müsəlmanı,
o cümlədən, Cərrahın arvad və uşaqlarını azad etdi. Sonra Səid Muğan
vuruşmasında xəzərlərin böyük ordusunu darmadağın etdi, Barsbəyi isə atdan yerə
salaraq başını kəsdi və xəlifəyə gondərdi. Səid xəzərləri Şirvana çatana qədər təqib
etdi. Xəzərlər öz ölkələrinə çəkildilər. Xəlifənin Məsləmə ibn Əbd ül-Məlikin
Azərbaycan və Ərminiyyə valisi təyin olunmasına dair əmri h. 112 (730/31 )-ci
ildə Səidə çatdı40. Məsləmə Bərdəyə yetişən kimi Səidi öz yanına çağırdı və əmri
pozduğuna, xəzərlərlə müharibədə özbaşınalığa yol verdiyinə görə həbs etdirdi.
Tezliklə xəlifə Hişamın əmri ilə Səid azad edilərək paytaxta çağırıldı və
mükafatlandırıldı. Məsləmə xəzərlərə qarşı hücuma keçdi. O, Kürdən keçərək
Şirvana yaxınlaşdı. Əhali onu sülhlə qarşıladı. Buradan Məsqətə yollanan Məsləmə
oranın əhalisi ilə sülh bağladı, süvari dəstələrini isə ləkzlər ölkəsinə göndərdi41.
IX əsr ərəb müəllifi əl-Bəlazuri xəbər verir ki, «Məsləmə Xeyzan
(Haydaq?) əhalisi ilə sülh bağladı və şəhər qalasını dağıtmağı əmr etdi... Dağlı
hakimlər onunla (Məsləmə ilə) sülh bağlamağa tələsdilər və ona xərac verdilər,
beləliklə, Şirvanşah, Liranşah, Təbərsəranşah, Filanşah və Carşanşah (Xursanşah S. A.), habelə Məsqət hakimi onun yanına gəldi. Bundan sonra Məsləmə Bab
(Dərbənd) şəhərinə yollandı və onu tutdu. Bu vaxt Bab qalasında min xəzər ailəsi
var idi. Məsləmə onları mühasirəyə alaraq üstlərinə daş, sonra isə daş formasına
salınmış dəmir yağdırmağa başladı. Lakin bunun köməyi olmadı...» Məsləmə
Dərbəndi hiylə ilə aldı: ona yerli sakinin - Xəzər qarnizonu döyüşçüsünün xəyanəti
kömək etdi42. Dərbəndi aldıqdan sonra burada 24 min Suriya əsgəri yerləşdirərək,
onlara yüksək məvacib vəd etdi. Şəhəri dörd sahəyə bölərək Dəməşq, Hims,
Fələstin, Suriya və əl-Cəzirə sakinlərinə verdilər. Məsləmə Dərbənddə ərzaq, taxıl
və silah anbarları tikdirdi; o, şəhərin su çənini təmizləməyi əmr etdi, şəhərin
uçulub-dağılmış yerlərini təmir etdirdi, onu bəzədi. Xəzərlərə qarşı Məsləmə ilə
yanaşı, Mərvan ibn Məhəmməd də şücaətlə vuruşmuşdu. Məsləmə h. 114 (732)-cü
ildə valilikdən azad olunduqdan sonra Xəlifə Hişam Səid ibn Əmranı Şirvan və
Arranın hakimi təyin etdi. Ondan iki il sonra valiliyə keçən Mərvan ibn
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Məhəmməd h. 117 (735/36)-ci ildə xəzərlərin ölkəsinə soxuldu. Lakin islamı qəbul
etdiyinə görə xaqanı hakimiyyətdə saxladı. Bundan sonra Mərvan 40 min xəzər
əsirini Samur və Şəbəran çayları arasında yerləşən Ləkz vilayətindəki düzənlikdə
məskunlaşdırdı. Sonralar Mərvan Şimali və Cənubi Dağıstanın bir sıra vilayətlərini
zəbt edərək, onların hakimlərini öz hakimiyyətinə tabe olmağa, habelə, hər il
xəlifənin canişininə 1500 gənc oğlan və 500 qara saçlı, qara gözlü, uzun kirpikli
gənc qız və Babın taxıl anbarına taxıl göndərməyə məcbur etdi43. Bir sıra
vilayətlərdən toplanan vergilər Dərbənd taxıl anbarında saxlanılırdı. «Sonra
Mərvan Şirvan hakiminin dəniz sahilində yerləşən və Xirş, yaxud Xurs* adı ilə
tanınan qalasına doğru hərəkət etdi. Qalanın hakimi Mərvanın hakimiyyətinə tabe
olduğunu dərhal bildirdi və düzənliyə endi. Mərvan Şirvan əhalisi üzərinə hər il on
min müdd taxıl vergisi qoydu və Şirvan hakimini müsəlman ordusu Xəzər
torpaqlarına hücuma keçəndə onun ön sıralarında, geri qayıdanda isə arxa
sıralarında olmasını əmr etdi. Ərəb-Xəzər müharibələrində ərəblərin tərəfində
dağlıq vilayətlərin hakimləri - xəlifənin vassalları, o cümlədən Şirvanşah və
Arranşah da iştirak edirdi. H. 123 (741)-cü ildə Mərvan Azərbaycana yollandı və
tezliklə bütün ölkəni və erməni torpaqlarını zəbt etdi. Xəlifə III Yəzid ibn əl-Valid
(744-cü ildə hakimiyyətdə olmuşdur) Mərvanı Azərbaycan və Ərminiyyənin valisi
təsdiq etdi. Yəzidin qardaşı İbrahimi (744-cü ildə hakimiyyətdə olmuşdur)
devirdikdən sonra Mərvan ibn Məhəmməd Əməvilər sülaləsinin sonuncu xəlifəsi
oldu (744-750-ci illər). O, Azərbaycanda və Ərminiyyədə hakimiyyətə keçən kimi
Beyləqanda üsyanlar və iğtişaşlar meydana gəlməyə və bütün ölkəyə yayılmağa
başladı. Xəlifə Mərvan h. 132 (750)-ci ildə öldürüldükdən sonra Abbasilər
sülaləsinin ilk xəlifəsi Əb-ül-Abbas əs-Səffah (750-754-cü illər) Məhəmməd ibn
Sulu Azərbaycana və Ərminiyyəyə vali təyin etdi. 100 minlik qoşunla gələn
Məhəmməd ibn Sul üsyanı yatırtdı45. Ərəb mənbələri Şirvan və Arran şəhərlərində
ərəb ağalığına qarşı sonralar olmuş üsyanlar haqqında da xəbər verirlər. Ən böyük
üsyan xəlifə Harun ər-Rəşidin hakimiyyəti dövründə Beyləqan əhalisinin
xariciliyin nümayəndəsi Əbu Müslümün başçılığı ilə Xilafətə qarşı üsyanı idi. Bu
üsyanlar vergilərin ağırlığı, istila edilmiş ölkələrin əhalisinin zülm və istismar
altında saxlanılması, habelə, Ərəb-Xəzər müharibələri dövründə şəhər və kəndlərin
dağılması ilə bağlı idi. Bu və ya digər əyalət xəlifəyə itaətsizlik göstərdikdə, yaxud
ərəb canişini ilə bağlanmış sazişi pozduqda ərəblərə qarşı üsyanlar amansızcasına
yatırılırdı. Ərəb-Xəzər müharibələri sonralar - Abbasi xəlifələri dövründə də
davam edirdi. Xəlifə əl-Mənsur (754-775-ci illər) Yəzid ibn Üseyd əs-Suləmini
Azərbaycan, Arran və Şirvan valisi təyin etdi. O, xəlifənin məsləhəti ilə xaqanın
qızı Xatınla evlənərək onunla qohumlaşdı. Ehtimal ki, bu dövrdə Xəzər dövləti
A. N. Genko Xursanı Xırd-Zində və Beşbarmaq dağının yaxınlığında yerləşdirir. V. F. Minorskinin
fikrincə, Quba rayonunun cənub hissəsində, Məsqətdən (Müşkürdən) cənubda idi 44. Ehtimal ki, Xurs
qalası - Çıraqqaladır. Xursan Dərbəndlə Beşbarmaq arasında mahaldır.
*
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güclənmiş, daxili çəkişmələr nəticəsində zəifləmiş Xilafət isə Yəzidi böyük hərbi
qüvvə ilə təmin etmək iqtidarında deyildi. Xaqanın qızı Yəzidə iki oğlan doğdu,
lakin 2 il 4 ay Bərdədə yaşadıqdan sonra həyatdan köçdü. Bundan sonra onun hər
iki oğlu da öldü. Xatının məkrlə öldürüldüyünü qət edən xaqan 200 min döyüşçü
ilə Dərbənddən hərəkət etdi. Yəzid 60 minlik qoşunla Kürü keçib Şirvana çatdı.
Burada baş verən vuruşmada xeyli ərəb öldürüldü, Yəzid isə qaçaraq Bərdədə
gizləndi. Yəqubiyə görə, Yəzid Xirs (Xurs? Çıraqqala) qalasına qaçmışdı. O, sonra
İraqa gedib hərbi yardımla Bərdəyə qayıtdı. Kürü keçərək Dərbəndə çatan Yəzid
şəhəri və dağ keçidlərini möhkəmləndirdi. Bundan sonra xəlifə onu canişinlikdən
azad etdi46. Əl-Yəqubi, ət-Təbəri və İbn əl-Əsirin h. 145 (763/64)-ci ilə aid
etdikləri bu hadisələri Gevond (VIII əsr) belə təsvir edir: «Güclü qoşun toplayan
xaqan onu Eltəbərin nəslindən olan sərkərdəsi Raş Tərxanın sərəncamına verib,
Yəzidin hakimiyyəti altında olan ölkəmizə göndərdi. Böyük Kür çayının şimal
tərəfinə səpələnmiş xəzərlər bir çox alban vilayətini - Xecar, Kaqa, OstaniMərzbanyan, Xaband, Gelava, Şake, Bies, Xeni, Kambexçan, Xozması*, gözəl
Beyləqan düzünü (Dəşti-Beyləqani - S. A.) tutdular, çoxlu sürü və ilxı qovub
apardılar»47. Xəzərlər bir neçə gürcü vilayətini talan edib öz ölkələrinə çəkildilər.
Sonrakı otuz il ərzində onlar Ərminiyyəyə və Azərbaycana basqınları
dayandırdılar. Xəzərlərin bu ölkələrə son hücumu 796/7-ci ildə Səid ibn Səlm ibn
Qüteybə əl-Bəhilini Ərminiyyə və Azərbaycan valisi təyin etmiş Xəlifə Harun ərRəşidin (784-809-cu illər) dövründə olmuşdur. Ərəb tarixçiləri xəbər verirlər ki,
xəzərlər itaət göstərmədiyinə görə ərəb canişini Səid ibn Səlm tərəfindən 797/8-ci
ildə qətlə yetirilmiş Dərbənd əmiri ən-Nəcm ibn Haşimin oğlu Həyyun ibn Nəcmin
dəvəti ilə hücum etmişdilər. Səidin zülmündən narazı olan yerli feodallar onun
Dərbənddəki naibinə hücum etdilər. Atasının edamından sonra Həyyun Səidin
Dərbənddəki naibini öldürdü və xəlifənin canişininə qarşı üsyan qaldırdı 48. «O,
xaqanla - xəzərlərin hökmdarı ilə danışığa girdi, xaqan ona yardım göstərdi, böyük
ordunun başında müsəlmanlara hücum edərək onları qırdı və çoxlu əsir aldı»49.
Xəzərlər 799-cu ildə böyük ordu ilə Dərbənd mahalındakı əs-Sul (Çul) keçidindən
keçərək Şirvan və Arranın içərilərinədək irəliləyib Kürün sahillərinə çatdılar.
Xəzərlər yetmiş gün ərzində ölkəni dağıtdılar, qadınları zorlayaraq, saysız-hesabsız
adam qırdılar, 100 mindən çox əsirlə geri döndülər. Bu, xəzərlərin ərəblər üzərinə
son böyük hücumu idi. Təbərinin təbirincə «xəzərlər islamda indiyədək misli
görünməmiş dəhşətli bir iş tutdular»50. Səid qaçdı, Harun ər-Rəşid Əli ibn İsa ibn
Məhanı Ərminiyyəyə və Azərbaycana vali təyin etdi. Lakin Yəqubinin sözləri ilə
desək, «buraya gələn Əli özünü pis apardı, buna görə də Şirvan əhli onun əleyhinə
üsyan qaldırdı və ölkədə çaxnaşma düşdü». Belə olduqda xəlifə 799-cu ildə
yenidən Yəzid ibn Məzyəd əş-Şeybanini Ərminiyyəyə və Azərbaycana hakim təyin
etdi. O, üsyanı yatırtdı və ölkədə qayda-qanun yaratdı51. Yəzid Şirvanşahlar
*

Ucar, Qala - Qəbələ, Kəlbənd, Kalva, Şəki, Bəlx, Göynük, Kambizena, Xaçmaz (S.A.).
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sülaləsinin banisi və xilafətin məşhur sərkərdələrindən biri idi. O, h. 185 (801)-ci
ildə Bərdədə ölmüş və orada da dəfn olunmuşdur. Mənbə onun ölümünün
təfərrüatını belə nəql edir: «Söyləyirlər ki, bir qonaqlıqda ona gözəl bir qız
bağışlayırlar; o, məclisi tərk edərək qızla intim əlaqəyə girir və onun ağuşunda
ölür. Bu, Bərdədə olmuşdur...»52. Numizmatik məlumatlara görə, Yəzidin
ölümündən sonra onun oğulları Əsəd ibn Yəzid, Məhəmməd ibn Yəzid 53 və
xəlifənin h. 205 (802)-ci ilə qədər bir-birinin ardınca Azərbaycana, Arrana və
Ərminiyyəyə təyin etdiyi bir sıra əmirlər hakimiyyət sürmüşlər. H. 205-ci ildə
xəlifə Məmun Yəzd ibn Məzyəd əş-Şeybaninin oğlu Xalidi həmin ölkələrə vali
göndərdi. Xalid Şəkidə, Gürcüstanda və Sənariyyədə üsyanları yatırtdı54. H. 212217 (827/8-832/3)-ci illərdə Xalidin adı «Mədinət Arran»da (Arran şəhəri)
kəsildiyi qeyd edilən dirhəmin üzərində yazılmağa başlayır 55. Bəlazurinin
məlumatına görə xəlifə Xalidi ermənilərdən bəxşiş almaq üstündə hakimiyyətdən
salmışdır56. Xəlifə Mötəsim bu vilayətləri iqta kimi Babəklə vuruşmuş sərkərdə
Afşinə vermişdi. Xalid Mötəsimin ölümünə [h. 227 (842)-ci il] və onun oğlu Vasiq
hakimiyyət başına gələnə qədər vəzifəsiz qalmışdı. Xilafətin zəiflədiyi bu dövrdə
Cənubi
Qafqazın bir sıra vilayətləri müstəqilliyə və Xilafətdən ayrılmağa can atırdı.
Vasiq Tiflis valisi İshaq ibn İsmayılın üsyanı ilə bağlı baş verən iğtişaşlarla
əlaqədar Xalidi çağıraraq Ərminiyyə, Azərbaycan və Arranın valisi təyin etdi və
onu 12 minlik süvari ilə göndərərək İshaqla mübarizəyə girib, üsyanı yatırtmağı
əmr etdi. Xaliq Ərminiyyəyə daxil oldu və burada 20 minlik erməni qoşunu ilə
birləşərək, Curzana (Gürcüstana) doğru hərəkət etdi. O, Cavax (Cavaxeti) adlı
yerdə xəstələndi və iki gündən sonra öldü, Dəbilə (Dvin) gətirilərək, bir məlumata
görə h. 230 (844)-cu, digər məlumata görə isə h. 228 (842)-ci ildə dəfn olundu.
Xalidin ölümündən sonra Xəlifə Vasiq onun böyük oğlu Məhəmmədi Azərbaycan,
Ərminiyyə və Arrana vali qoydu və İshaqın üzərinə getməyi əmr etdi. H. 230
(844)-cu ildə hakimiyyətə başlayan Məhəmməd İshaqla müharibədə məğlubiyyətə
uğradı və elə həmin il Dərbənddə Buğa əş-Şərabi tərəfindən devrildi. Xəlifə
Mütəvəkkil Dərbənd şəhərini və onun həndəvərindəki torpaqları iqta kimi
Məhəmməd ibn Xalidə verdi. Sonralar Şirvanşahlar, xəlifənin hədiyyəsi kimi, daim
Dərbənd torpaqlarının iddiasında olmuşlar. Xəlifənin əmri ilə Məhəmməd türk Əbu
Musa ilə birgə İshaqın üzərinə yürüdü. Çoxlu vuruşmalardan sonra İshaq məğlub
edildi və öldürüldü. Məhəmməd Dərbəndə qayıtdı. Onun sonrakı fəaliyyəti
Dərbəndin qonşuluğunda və Sünikdə yaşayan «gavurlara» qarşı yürüşlərlə bağlı
olmuşdur57. H. 242 (846)-ci ildə o, Buğa əl-Kəbirin köməyilə yenidən Azərbaycan,
Ərminiyyə və Arranın valiliyinə qaytarılmışdır. Bir mənbədə onun h. 245 (859)-ci
ildə Arran vilayətində Cənzə (Gəncə) şəhərini saldırdığı göstərilir. Şəhər, xəlifənin
ona hədiyyə etdiyi mülklərlə birlikdə, onun irsi sahibliyinə keçdi. Məhəmməd
Ərminiyyə hakimliyini buraxıb Gəncəyə qayıtdı58.
Bəlazuri, Yəqubi və əl-Kufinin məlumatlarına əsasən bu nəticəyə gəlmək
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olar ki, Şirvanın ilk istilası dövründən IX əsrin birinci yarısınadək ərəblər
Şirvanşahları xəlifəyə xərac verən və onun xəzərlərə qarşı yürüşlərində iştirak edən
vassallar kimi hakimiyyətdə saxlamışlar. Bəlazuri 797/8-ci ildə Ərminiyyənin
valisi olan Səid ibn Səlm əl-Bəhili ilə bir dövrdə hakimlik etmiş əş-Şəmax ibn
Şücanın adını Şirvanın məliki kimi çəkir. Ehtimal ki, o, ərəblərin hakimiyyətdə
saxladıqları islam dinini və ərəb adını qəbul etmiş şirvanşah olmuşdur. Lakin o,
xəlifə tərəfindən Şirvana vali təyin edilmiş ərəb canişini də ola bilərdi. Şirvanşahlar
Xilafətin inzibati bölgüsünə görə Şirvanın daxil olduğu Azərbaycan və Ərminiyyə
valisinə tabe idilər. Bəlazuri xəbər verir ki, yerli feodallar öz mülklərində yaşayır
və hər biri öz vilayətini müdafiə edirdi. Canişinin göndərdiyi vilayət rəisi (amil) bu
ölkəyə gələrkən yerli feodallar onu saya salmamağa çalışırdılar. Rəisin dəyanətli,
sərt və hərbi gücə malik olduğunu gördükdə vergi verir və itaət göstərirdilər. Əks
təqdirdə isə ona böhtan atmağa çalışırdılar. Onlar çox vaxt rəisə saymazcasına
yanaşırdılar. Ərminiyyədə və Arranda Xilafət əleyhinə üsyanlarla əlaqədar xəlifə
Mütəvəkkil Buğa əl-Kəbiri həmin ölkələrə vali göndərdi. O, «Curzanı yenidən fəth
etdi, itaət etməyənləri Arran, Ərminiyyənin dağlıq vilayətləri və Sisəcandakı
(Sünik) iğtişaşın bütün günahkarlarını - istər xristian, istərsə də başqaları - əsir
tutub xəlifənin hüzuruna göndərdi. Beləliklə, indiyədək görüşmənin qayda-qanun
bərqərar edən Buğa h. 241 (855/6)-ci ildə Samirəyə qayıtdı»5Ə. Buğa gedəndən
sonra Məhəmməd ibn Xalid üçüncü dəfə Ərminiyyə və Arranın valisi təyin olundu.
Onun ölüm ili məlum deyil.
§ 5. Köçəri şimal tayfalarının Şirvan və Arrana gəlmələrinə dair
Köçəri türk tayfalarının eramızın ilk əsrlərində Qafqaz Albaniyası ərazisinə
gəlmələri məsələsi Azərbaycan xalqının etnogenez probleminin araşdırılması üçün
mühüm əhəmiyyətə malik olub, qədim Azərbaycanın türkləşməsi məsələsilə sıx
bağlıdır. Şimali Qafqazda və Dağıstanın dənizsahili ərazilərində yaşayan bu
tayfalar artıq eramızın ilk əsrlərindən Dərbənd keçidindən Albaniyaya keçib
gəlirdilər. Sonralar - V-VI əsrlərdən tarixi ənənəyə görə Sasani hökmdarları yalnız
Zaqafqaziya ölkələrinin deyil, İranın da təhlükəsizliyini hədələyən köçəri türk
tayfalarının axınının qarşısını almaq üçün burada möhtəşəm istehkamlar
tikmişdilər1. Türk tayfalarının Albaniya ərazisinə ilk dəfə nə vaxt gəlmələrinin
aydınlaşdırılması üçün Dərbənd səddinin tikilmə tarixi məsələsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
Artıq eramızın ilk əsrlərindən etnolinqvistik proseslərin ən mühüm
komponentlərindən olan türk etnosu qonşu Albaniyanın tarixi inkişaf mənzərəsini
xeyli dərəcədə dəyişdirdi. Məlumdur ki, Azərbaycan xalqının təşəkkülündə
müxtəlif - türk, İran, Qafqaz etnik ünsürləri iştirak etmişlər. Türk ünsürləri
azərbaycanlıların etnogenetik inkişafında mühüm rol oynamış, onlara etnosun
başlıca təyinedici əlaməti olan dil vermişdir2.
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Erkən orta əsr mənbələri Şimali Qafqazda, Dağıstanın sahilboyu
rayonlarında Dərbəndə qədər Qafqaz dağları ətrafında yerləşdirilən və artıq
eramızın əvvəllərindən Şimali Albaniya ərazisinə axışan müxtəlif türk tayfaları
haqqında məlumat verirlər. Lakin bizim əlimizdə köçəri türk tayfalarının III əsrdən
əvvəl Albaniyada olmasına dair məlumat yoxdur. Arxeoloji dəlillər Albaniya
ərazisindəki qədim türklər haqqında qiymətli məlumat verir. 1935-ci ildə Y. İ.
Qummel Gəncəçay bölgəsində Xanlardan cənub-qərbdəki 7 nömrəli kurqanda
qazıntı aparmışdır. Qarətçilər altı qədim qəbirdən yalnız birinə - 3-cü sərdabəyə
toxunmamışdılar. Nisbətən iri olan bu qəbirdə ağ gildən 10 sm qalınlığında
düzəldilmiş xüsusi döşənəkdə uzadılmış iki adam və bir tısbağa dəfn olunmuşdu.
Skeletdən aydın olur ki, onlardan biri arxası üstə boyaboy, digəri isə sağ böyrü
üstə, ayaqları bükülü halda birincinin baş tərəfində uzadılmışdı. Tısbağa qəbirin
qərb küncündə arxası üstə idi. Görünür, tısbağa müqəddəs heyvan sayılmış və onu
öldürmək qadağan imiş. Bu günə qədər də Azərbaycanda tısbağanı öldürmək
günah sayılır. Azərbaycanın bir sıra bölgələrində - Gəncədə, Mingəçevirdə,
Abşeronda və başqa yerlərdə qədim torpaq, katakomba və kurqan qəbirlərində
məzarın küncündə tısbağa qınına rast gəlinir.
Abşeron yarımadasının şərq hissəsində, Mərdəkan, Şüvəlan qəsəbələri
sahəsində Tunc dövrünün sonu və Dəmir dövrünün əvvəlinə aid bir sıra qədim
abidələr aşkar edilmişdir. Arxeoloq Q. M. Aslanovun apardığı arxeoloji qazıntılar
zamanı içərisində avadanlıq olan bir neçə qəbir üzə çıxarılmışdır. Buradakı çoxlu
əşyalar - keramika məmulatı, silah, bəzək şeyləri ilə yanaşı, tısbağa qını və
sümükləri də diqqəti cəlb edir. Həmin dövrə aid Mingəçevir qəbirlərində də tısbağa
qını və sümükləri tapılmışdır. Qəbirlərdə tısbağa qını və qalıqlarının olması,
görünür, burada yaşamış qəbilələrin dəfn mərasimi ilə bağlı olmuşdur. Tısbağa
qədim zamanlarda Çində əbədiyyət rəmzi idi. Qədim türklərin qəbir əşyaları
arasında tısbağa da vardır. Şimali Monqolustanda türk xaqanı Kül-Tiginə 731-ci
ildə imperator Syuantszunun göndərdiyi çinli ustalar tərəfindən tikilmiş yaraşıqlı
abidədə arxasına runik kitabəli stela bərkidilmiş çox iri (uzunluğu 2,25 m) mərmər
tısbağa tapılmışdır.
Qədim türklər bu adəti çinlilərdən götürmüşlər. Ehtimal ki, Abşeronda,
Mingəçevirdə, Gəncədə və digər yerlərdəki, tısbağa ilə dəfnetmə qədim türklərə
məxsusdur. Bu göstərir ki, e. ə. birinci minilliyin əvvəllərində Albaniya ərazisində
irandilli və qafqazdilli tayfalarla yanaşı, qədim türk tayfaları da yaşayırdı. Burada
onların sayı eramızın əvvəllərində və sonralar Dərbənd keçidi vasitəsilə şimaldan
gələn köçəri türklər hesabına artırdı. Biologiya elmləri namizədi R.M.Qasımovanın
Azərbaycanın qədim əhalisinin antropoloji tiplərinin respublikanın müasir
əhalisinin antropoloji tiplərinə uyğun gəlməsinə dair tədqiqatları da fikrimizi
təsdiqləyir və müasir Azərbaycan türkləri ilə qədim türklər arasında varislik
əlaqələrinin olduğunu təsdiq etməyə əsas verir. Mil düzündə, Üçtəpə kurqanında
aparılan qazıntı zamanı VII əsrin əvvəlinə, yaxud birinci yarısına aid edilən adlı51

sanlı Xəzər döyüşçüsünün qəbri aşkar edilmişdir. Dərbənd və Qəbələ ətrafında
xəzərlər və hunlar üçün səciyyəvi olan deformasiyaya uğramış uzunsov kəllələr
tapılmışdır. Məlumdur ki, Qəbələ bölgəsi VI əsrdə türk tayfaları ilə
məskunlaşmışdı və bu şəhər sabir tayfalarının mərkəzi sayılırdı. Qədim türk
tayfalarının Albaniyada olması barədə arxeologiya ilə yanaşı, «etnik
mənsubiyyətin müəyyənləşdirilməsində qiymətli material, çox vaxt yeganə və
başqaları ilə müqayisədə ən doğru mənbə»3 olan toponimika da məlumat verir.
Əgər bir dilə mənsub coğrafi ad uzun müddət ərzində qorunub-saxlanırsa və böyük
ərazidə yayılırsa, inamla demək olar ki, orada məhz həmin dildən istifadə olunmuş
və o dildə danışan əhali yaşamışdır.
Azərbaycanlıların etnogenlərində iştirak etmiş türk tayfa qruplarının adları
Azərbaycanın bir sıra yaşayış məntəqələri, kənd və yer adlarında mühafizə
olunmuş etnonimlərdə (yaxud antroponimlərdə) əksini tapmışdır. Qədim türk
dillərinin leksikası ilə bağlı olan bir sıra toponimlər də mövcuddur. Bu toponim və
etnonimlərin öyrənilməsi türk tayfalarının Albaniyaya axınının və
azərbaycanlıların mənşəyi məsələsinin tədqiqi baxımından mühüm maraq doğurur.
Coğrafi adların bir sıra toponimləri qədim dövrə və eramızın ilk əsrlərinə gedib
çıxır. Onlardan biri yunan-latınca Albaniya formasının müvafiq gəldiyi Arrandır.
Məlumdur ki, antik və yunan - Roma tarixçiləri, coğrafiyaşünasları qədim və erkən
orta əsrlər Azərbaycan ərazisinin mühüm bir hissəsini Albaniya adlandırmışlar*.
Arran ölkəsinin adının ilk dəfə çəkilməsi III əsrdən, İranda, Nəqşi - Rüstəm
dərəsindəki Kəbeyi-Zərdüşt abidələrində Sasani hökmdarı I Şapurun (242-272-ci
illər) zəbt etdiyi ölkələr sadalanan kitabədən məlumdur.
Təqribən 262-ci ildə üç dildə (Parfiya, yunan və fars) həkk olunmuş
kitabənin mətnində Şapura tabe olan ölkələrin sadalandığı uzun siyahıda
Zaqafqaziya ölkələri də (Parfiya versiyasında) qeyd edilmişdir.
(t'r] pt (k) n
Atrpatakan Atropatena
'rmny
Ərmini Ərminiyyə
wyrsn
Virşi İberiya
sykn
Sikn Maxeloniya
'rdn
Arran və Albaniya qapıları
bl'skn
Balasakan Balasakan
Kitabənin yunan versiyasının bu hissəsində 2-3-cü sətirlər aşağıdakı şəkildə
oxunur: «Atropatenanı, Ərminiyyəni, İberiyanı, Maxeloniyanı (ölkəni ta) Kapkoxa
(Qafqaz dağlarına) və Alban (qapılarına) qədər»4. Beləliklə, Arranın ekvivalenti
Albaniya olmuşdur. Həmin Albaniya formasını ermənilər yunan-Roma
mənbələrindən, erməni dilinin fonetikasına uyğun olaraq, Alvank- Ağvank5
«Albaniya» və «Arran» adları məsələsindən Y. B. Yusifov daha ətraflı bəhs etmişdir. Onun fikrincə,
Arran sözünün mənşəyi bilavasitə, yaxud dolayısı ilə İber-Qafqaz dillərinə gedib çıxır. Lakin onun
istifadə olunan materialların filoloji təhlilinə əsaslanan nəticələri inandırıcı deyil.
*
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şəklində götürmüşlər.
«VII əsr erməni coğrafiyası»nda deyilir ki, İran dörd inzibati vahidə
(əyalətə) bölünür; onlardan Kusti-Kapkox Qafqaz tərəfdədir. Kusti-Kapkoxun
(Qafqazın) tərkibinə daxil olan otuz ölkə arasında «Azərbaycan, Ərmən, Varacan,
yaxud iberlər, Ran, yəni aqvanlar, Balasaqan, Sisaqan, Gelan və i. a.» xatırlanır6.
Lakin erməni mənbələri Ağvan və Ran adları ilə yanaşı, Arran adını da hifz
etmişlər. Bu ad V-VI əsrlərin ayrıcında Moisey Xorenliyə artıq məlum idi. O,
Arranı Albaniyanın əfsanəvi hökmdarı adlandırır7. Arran sözünə mürəkkəb
toponimin tərkib hissəsi kimi «Erməni coğrafiyası»nda bir neçə yerdə rast gəlinir:
«Arsaxda Mets-Arrank (Böyük Arran), Arran-rot (Arran çayı, ehtimal ki, Araz),
Utidə Arran-cnak vilayəti, Paytak-Arran-vilayət və şəhər adı»8. VI əsr (555-ci il)
Suriya mənbəyində, ehtimal ki, fars və ya erməni mənbələrindən keçmə Arran 9
forması qeyd olunmuşdur. Orta əsrlər gürcü mənbələrində- Cuanşerdə (V-VII
əsrlər), Leonti Mrovelidə (XI əsr), Matiane Kartlisdə (XI əsr) və b.10 - Arranın
qısaldılmış forması olan Rani adı qalmışdır. Arran və Albaniya formalarına isə heç
bir yerdə rast gəlinmir. IX-X əsr ərəb yazılı mənbələrində Albaniya adı ərəblərin
onu zəbt etdikləri vaxtlardan etibarən Əlran (əl-Ran) və Ərran (ər-Ran)11 kimi qeyd
olunsa da, hər ikisi eyni cür – Ərran tələffüz edilir*. Çəkilən adlara əsasən hesab
etmək olar ki, Arran sözü Şirvan ərazisinin də daxil olduğu Albaniyanın - qədim
Azərbaycanın qədim yerli adıdır. I Şapurun (242-272-ci illər) kitabəsinin Parfiya
versiyasında mühafizə olunmuş Arran sözü «isti yer, düzənlik» mənasında bu
günədək yalnız Azərbaycan dilində qalmışdır. Arran sözünə qədim türk dillərindən
savayı Şərq dillərinin heç birində rast gəlinməmişdir. Qədim türk dillərində isə
onun aşağıdakı mənaları vardır:
Aran (aran) - mal-qara saxlanılan yer, tövlə12.
Aran (aran) - ağıl (arxac), tövlə, pəyə, örtülü yer, külək tutmayan və
dağətəyi yer, vadi, çöl və i. a.13 (kursiv mənimdir - S. A.).
Göstərilən mənalar qədim türk qəbilələri üçün səciyyəvi olan maldarlıq
təsərrüfatı və köçəri həyat tərzi ilə bağlı olub, qədim türk və oğuz dilləri qrupuna
(Azərbaycan dili də bu qrupa daxildir) mənsub olan salar dilinin sözləri ilə izah
edilir. Salar, salır, yaxud sala (Çin dilində salatszu) etnonimi oğuz etnik adlarına
aiddir. Mahmud Kaşqaridə (XI əsr) oğuz tayfa adlarından birinin ən qədim forması
- salqur - göstərilir. Azərbaycan və Cənubi Qafqaz ərazisində 241 oğuz tayfa
etnonimindən mühafizə olunmuş 18 etnonim arasında salur adı da var14.
Qədim zamanlarda salqurlar (salurlar, salorlar) oğuz tayfalarının tərkibində
qərbə doğru hərəkət edərək, Sırdərya çayına qədər gəlib çatmış və qismən
Səmərqənd yaxınlığında məskunlaşmışlar. Sonra daha da irəliləyərək, müasir
Türkmənistanın ərazisinə çatmış, bir qədər sonra türkmən xalqının tərkibinə daxil
olmuşlar. Bundan sonra salarların dalğası Kiçik Asiyaya yetişmişdir. Burada onlar
*

IX əsrdən başlayaraq ərəb mənbələrində Ərran kimi yazılır və tələffüz olunur.
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tədricən türklərlə qaynayıb-qarışmış və öz izlərini Şərqi Anadolunun
toponimikasında saxlamışlar15. Məlumdur ki, qədim türk tayfaları Şirvan və Arrana
eramızın ilk əsrlərindən gəlməyə başlamışlar. III əsrin birinci yarısında hunlar,
sonra IV-VI əsrlərdə onoğurlar, bulqarlar, sabirlər, xəzərlər və bir sıra digər
tayfalar Dərbənd keçidi vasitəsilə Şimali Qafqazdan və Dağıstandan Şirvana və
Arrana gəlib çıxırdılar16. Ehtimal etmək olar ki, III əsrdən xeyli əvvəl salarların
böyük bir dəstəsi Zaqafqaziyaya, Albaniya və Arrana keçərək, buranın avtoxton
əhalisi tərəfindən assimilyasiyaya uğramış və ölkənin toponimikasında iz
salmışdır. Köçəri türk tayfalarının V-VI əsrlərdə xüsusilə güclənmiş basqınlarının
qarşısını almaq üçün Sasani hökmdarları dövlətin şimal sərhəddində - Dərbənd
keçidində möhtəşəm qalalar tikirdilər. Son illərdə Dərbənddə aparılan arxeoloji
qazıntılar nəticəsində eramızdan əvvəl VIII-VI əsrlərə aid müdafiə divarlarının
qalıqları aşkara çıxarılmışdır. VI əsrdə həmin divarların üzərində köçəri türklərə
qarşı, mənbələrin I Xosrov Ənuşirəvana isnad etdikləri, daha son dövr divarları
tikilmişdir17. Arxeoloji məlumatlar göstərir ki, türk tayfaları Dərbənd keçidi
vasitəsilə Albaniyanın canubuna - Arrana XI əsrdən xeyli əvvəl, eramızın ilk
əsrlərində keçib gələ bilərdilər. Arran toponiminin etimologiyasının
aydınlaşdırılması Albaniyanın hələ eramızın əvvəllərində qədim türk tayfaları
tərəfindən məskunlaşdığını ehtimal etməyə imkan verir. Həmin köçəri tayfaların
başlıca təsərrüfat məşğuliyyəti düzənlik və çöllərdə maldarlıq etmək idi. Sözün
ilkin dar mənası - «mal-qara saxlanılan yer, ağıl (arxac), pəyə, tövlə», - sonralar
daha geniş məna - «külək tutmayan yer, dağətəyi, vadi, çöl» - kəsb edir.
Gətirilən materiallar şəksiz təsdiq edir ki, Arran Albaniya ölkəsinin - qədim
Azərbaycanın III əsrdə I Şapurun kitabəsində təsbit olunmuş ən qədim yerli adıdır.
VII əsrdə Azərbaycanı istila etmiş ərəblər ölkə və şəhərlərin eşitdikləri yerli
adlarını sonralar - IX-X əsrlərdə öz əsərlərində çox dəqiq şəkildə əks etdirmişlər.
Ərəb mənbələrində xatırlanan bu adların bir çoxu dövrümüzədək gəlib çıxmışdır.
Maraqlıdır ki, Albaniya adına heç bir ərəb müəllifində rast gəlinmir. Yaqut Həməvi
göstərir ki, Arran geniş vilayətin və çoxlu şəhərin ərəbcə adı deyil 13. Avtoxton
əhali tərəfindən assimilyasiyaya uğrayan köçəri türklərin yerli oturaq əhalinin
həyat tərzinə təsiri yalnız dildə deyil19, həm də, kənd təsərrüfat işlərinin, xüsusilə,
onun başlıca sahəsi olan maldarlığın aparılmasında, habelə, dini görüşlərdə və
incəsənətdə də nəzərə çarpır. Məlumdur ki, Azərbaycanda qədimdə olduğu kimi,
orta əsrlərdə də oturaq və köçəri maldarlıq formaları aparıcı rol oynayırdı. Lakin
mütəxəssislər yarımköçəri maldarlığın artıq erkən orta əsrlərdə yarandığını və
tədricən inkişaf etdiyini göstərirlər. «Əgər bu son forma başqa ölkələrdə, xüsusilə,
Orta Asiyada ta qədim zamanlardan yayılmışdısa, Azərbaycanda onun yayılmasını
erkən orta əsrlərə aid etmək lazım gəlir. Hərçənd, ola bilər ki, o, bir qədər əvvəllər
də mövcud olmuşdur. Şübhəsiz, burada yarımköçəri maldarlığın yayılmasında
gəlmə köçəri tayfalar mühüm rol oynamışlar. Belə ki, hələ e. ə. IV-V əsrlərdə
Azərbaycan türkdilli tayfaların hücumlarına məruz qalmışdı...»20 Azərbaycanda
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son vaxtlara qədər davam edən bütün əhalinin öz sürüləri ilə yeni otlaqlar axtardığı
yarımköçəri maldarlığın, başlıca olaraq, qoyunçuluğun meydana gəlməsi, ehtimal
ki, köçəri türklərin eramızın əvvəllərində Şirvana, Arrana, Qarabağa, Mil, Muğan
və Şirvan düzlərinə köçməsi ilə bağlıdır.
Demək olar ki, il boyu şirəli yem otları ilə zəngin olan çöl rayonlarının isti
iqlim şəraiti qoyunçuluq və mal-qara üçün əlverişli idi. Buna görə də qədim türk
qəbilələri əsrlər boyu əlverişli otlaqlar sorağı ilə, habelə orta əsrlər Albaniyasının
varlı şəhər və kəndlərini qarət etmək məqsədilə Şirvana və Arrana can atmışlar.
Köçəri türklərin Albaniyanın aborigen əhalisinə təsiri dini görüşlərdə və incəsənət
əşyalarında müşahidə edilir. Şamaxı rayonunda, Xınıslı və Çıraqlı deyilən yerlərdə
aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı üslubi baxımdan qədim türk daş heykəllərini
xatırladan və əcdadlara sitayiş kultunu əks etdirən iyirmidən çox monumental
(adam boyundan hündür) daş heykəl aşkar olunmuşdur. Bu heykəllərin tarixi
indiyədək dəqiqləşdirilməmişdir; e. ə. birinci minilliyin sonundan V-VI
əsrlərinədək aid olduğu fərz edilir21. O vaxtlar Qafqaz Albaniyasında Yeddi su və
Qazaxıstan, cənubi Sibir, Tuva və Monqolustan daş heykəltəraşlığını xatırladan
monumental heykəltəraşlığın meydana gəlməsi, ehtimal ki, oxşar bədii ənənəyə
malik müxtəlif köçəri tayfaların - hunların, sabirlərin, bulqarların, xəzərlərin
miqrasiyası ilə bağlıdır. Həmin tayfalar ölkədə iri kompakt kütlələrlə oturaq həyata
keçir, yerli əhali ilə qaynayıb-qarışaraq türk dilini, öz məişət tərzini və
mədəniyyətini yayırdı. Lakin bütün bu məsələlər xüsusi tədqiqata möhtacdır.
Toponimik məlumatlarla yanaşı, Albaniya ərazisindəki və qonşu
Dağıstandakı köçəri türk tayfaları haqqında müəyyən məlumat verən erkən orta
əsrlərə sinxron yazılı mənbələri nəzərdən keçirək.
Klavdi Ptolemeyin (II əsr) «Coğrafi təlimnamə» əsərində Qafqaz və Kerav
dağları* arasında yaşayan tayfalar sadalanır: «tusklar (türklər?)** və didurlar
(didolar)***, Xəzər dənizi boyunca udlar (udinlər), olondlar (alanlar), isondlar
(svanlar) və gerlər...» Sonra Ptolemey «Albaniya boyunca Kirkan dənizinə - Soana
çayının mənsəbinədək uzanan ölkənin» adını çəkir. Bu çayın ardınca Alonta, Udon
və Ra25 (Volqa - S. A.) çaylarının mənsəbi gəlir.
«Erməni coğrafiyası»nda26 Xəzər dənizi, ona tökülən çaylar, hövzəsində
yaşayan tayfa və xalqlar haqqında qiymətli məlumatlar vardır. Bu mənbədə,
Zaqafqaziya ölkələri, o cümlədən, Albaniya, onun vilayətləri və şəhərləri haqqında
da mühüm məlumatlar verilir. S. T. Yeremyanın tədqiqatları göstərir ki, «Erməni
Antik müəlliflər Baş Qafqaz silsiləsinin Xəzər dənizi sahillərindəki şimal-şərq hissəsini Kerav
adlandırırdılar. Ptolemey onu Qafqaz dağlarından şimal-şərqdə, daha doğrusu, şimali Qafqazda yerləşən
ayrıca dağ hesab edir22.
**
Latışevin fikrincə, bu ad Pomponi Melin xatırladığı və Donda23 lokalizə edilən Tiçsae, yaxud Tuçsae
tayfasının adı ilə eyniyyət təşkil edir. Ehtimal ki, bu tayfa Dağıstanda lokalizə edilir.
***
Bu tayfa Qafqaz və Kerav dağları arasında, yəni Şimali Dağıstanda yaşayan tayfa kimi xatırlanır.
Tomaşek onları gürcü mənbələrində adları çəkilən son dövr ləzgi «dido»ları ilə tutuşdurur 24.
*
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coğrafiyası»nın müəllifi öz mətnini təfsir edərkən, əsasən, Ptolemeyin xəritələrinə
istinad etmiş və xəritələrini onların əsasında tərtib etmişdi27. Lakin bu mənbədə
Ptolemeydə olmayan bir sıra qiymətli məlumatlar vardır. Belə ki, Albaniya Xəzər
dənizinin şimal-qərbində Kesius (Samur?) çayının yaxınlığında lokalizə edilir.
Sonra Ptolemeyin qeyd etdiyi çayların - Qafqaz dağlarından başlanıb, Xəzər
dənizinə tokülən Kerras, Sontas, Alonta və Udon çaylarının mənsəbi göstərilir.
Daha sonra deyilir ki, bu dörd çayın adlarını daşıyan xalqlar (yəni tayfalar - S. A.)
skif və apaxtara* - türk xalqlarına mənsubdur. «Erməni coğrafiyası»nın müəllifi
daha sonra izah edir ki, «Apaxtaralar, yəni türklər Skifiyada yaşayır»28.
Əgər Udonu Kuma, Alontanı isə Terek29 kimi qəbul etsək, onda ehtimal ki,
Suntas (Ptolemeydə Soana) Sulak, Kerras isə Gülçəriçaydır**. Udon, Udin və əsas
alban tayfalarından olan udlar, yaxud udinlər arasındakı səs uyarlığı xüsusilə
diqqəti cəlb edir. Udona türk sözü kimi yanaşsaq, o, ahəng qanununu saxlamış
daha qədim formaya malikdir. Udin, ehtimal ki, Qafqaz mühitində dəyişikliyə
uğramış və təhrif olunmuş daha yeni formadır. «Azərbaycan və udin dillərinin
qarşılıqlı əlaqələri»nə həsr olunmuş əsərdə geniş linqvistik materiala əsaslanaraq,
udin dilində külli miqdarda qədim türk sözlərinin olduğu sübut edilir»30.
Ptolemeydə və «Erməni coğrafiyası»nda qeyd olunan dörd çayın hövzəsində
yaşayan türklər haqqında verilən xəbərlərdə udonların adının çəkilməsinə əsasən
ehtimal etmək olar ki, Plini (I əsr)31 və Strabona (e. ə. I əsr - eramızın I əsri) da
məlum olan udinlər eramızın ilk əsrlərində Albaniya ərazisində qonşu alban
tayfaları tərəfindən assimilyasiyaya uğrayaraq, öz dillərində çoxlu qədim türk
sözləri qoruyub saxlamış türk tayfalarından biri olmuşdur. Lakin, şübhəsiz,
Markvartın göstərdiyi kimi, türkdilli tayfalarla təmasda olan udinlər onlardan çoxlu
qədim türk sözləri əxz etmişlər33.
Bu günədək Dağıstanda, Kuma çayı yaxınlığında yaşayan qumuqlar,
ehtimal ki, həmin müəlliflərin qeyd etdikləri Qafqazda məskunlaşmış qədim köçəri
türklərin nəsilləridir.
Hunların, onoqurların, bulqarların, savirlərin və xəzərlərin Albaniyaya
gəlmələri və buraya hücumları haqqında bir sıra erkən orta əsr müəllifləri bəhs
etmişlər. Hunlar Qafqaza ilk dəfə II əsrin ortalarında, Albaniyaya isə III əsrin
əvvəllərində və IV əsrin sonlarında (395-ci il) gəlmişlər34.
V əsr Bizans müəllifi Panili Prisk 448-ci ildə Atillanın düşərgəsində
görüşdüyü Roma səfiri Romulun dilindən hun dəstələrinin bundan xeyli əvvəl
Midiyaya, yəni Cənubi Qafqazdakı Sasani torpaqlarına - Albaniyaya hücum
etdiklərini xəbər verir. Meotis gölündən (Azov dənizi) 15 gündən sonra dağları
(Böyük Qafqaz) aşaraq, Midiyaya gəlib çatan hunlar buranı qarət etdilər. Geri
dönərkən düşmənin - farsların həmləsindən yaxa qurtarmaq məqsədilə onlar «sualtı
*

Apaxtara - fars sözü olub, şimal xalqları deməkdir (Sukrinin qeydidir).
Sulak çayı Mahaçqaladan şimalda Xəzər dənizinə tökülür. Gülçəriçay - Dağıstanda çaydır.

**
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qayalarından alov qalxan (ex petra maritima flamma ardet)» başqa yolla gedərək,
dağları aşıb öz ölkələrinə qayıtdılar35. Panili Priskin Abşeron yarımadasına və onun
yanar qazlarına aid olan bu məlumatı göstərir ki, V əsrdə və sonralar hunlar, başqa
köçəri türklər kimi, dəfələrlə gəldikləri bu ölkənin yolunu tanıyırdılar, hətta,
ehtimal ki, burada yerli əhali ilə qaynayıb-qarışaraq məskunlaşırdılar.
Hunların, sabirlərin, xəzərlərin və başqa türk tayfalarının Albaniyaya
dəfələrlə hücum etmələri barədə V-VIII əsr erməni müəllifləri Yeğişe, Favstos
Buzand və Gevondun əsərlərində məlumatlar vardır. Yeğişe Artamonovun və
başqalarının hunlarla eyniləşdirdikləri xaylandurların V əsrin 40-cı illərində və
460-462-ci illərdə sərhəd qalası Çoradan (Dərbənd bölgəsi) keçərək, Albaniyaya
hücum etdiklərini xəbər verir36. Favstos Buzandda hunların adı IV əsrin 30-cu
illərində Kürü keçərək, Albaniyanı və Ermənistanı tutan Masqut hökmdarı
Sanasenin qoşunları* sırasında çəkilir37. Ehtimal ki, «Ağvan tarixi»ndə də həmin
hücumdan bəhs olunur və onun 440-cı ildən az sonra baş verdiyi göstərilir.
Sonuncu əsərdə deyilir ki, rosmosokların (massagetlərin - masqutların) hökmdarı
«öz qoşunlarını və quzğun dəstələrini, eləcə də, bütün hun qoşunlarını toplayıb
Kürü keçdi, utilərin vilayətinə səpələnərək Xalxal şəhəri yaxınlığında düşərgə
saldı»38 (müasir Qazax-Ağstafa bölgəsində). Ehtimal ki, burada hun adı altında
Albaniyaya, oradan da Ermənistana və Gürcüstana hücumlar edən şimal köçəriləri
- savirlər nəzərdə tutulur. Hələ Ptolemeyin (II əsr) adını çəkdiyi savirlər Volqadan
şərqə və qərbə doğru Xəzər sahili çölləri tutan aorslarla qonşuluqda yaşayırdılar 39.
Ehtimal ki, onlar elə həmin vaxtlarda Dərbənd keçidindən keçərək, Arrana
(Albaniyaya) girirdilər. Savirlər V əsrin ikinci yarısından Dağıstanda Kuma çayı
rayonunda, Xəzər dənizi və Qafqaz dağları boyunca Dərbəndədək olan ərazidə
məskunlaşdılar40. Bizans yazıçıları dəfələrlə «sabir adlandırılan hunlardan» bəhs
etmişlər41. 503-cü ildə savirlər fars qarnizonunun mühafizə etdiyi Dərbənd keçidini
yarıb keçdilər və şərqdən Qafqaz sıra dağlarındakı keçidləri aşaraq, Albaniya və
İberiyaya soxulub, zəngin şəhər və kəndlərini tutdular. Savirlərin Sasani dövlətinin
şimal əyalətlərini işğal etməsi xəbərini Bizansla müharibə zamanı qoşunları ilə
birlikdə Dəclə çayındakı Kallinik yaxınlığında eşidən Sasani şahı Qubad sərkərdə
Şapuru 12 minlik süvari ilə türklərin üstünə göndərdi. Şapur Arrana daxil olan
savirləri Araz çayı ilə Şirvan arasındakı vilayətlərdən (Mil, Muğan və Şirvan
düzləri) sıxışdırıb çıxardı. 508-ci ilə qədər davam edən hərbi əməliyyatlar
nəticəsində Qubad savirləri Qafqaz dağlarının arxasına sıxışdırdı, Dərbənd və
Dəryal keçidlərində möhkəmləndi42. VI əsrdə Dağıstanda, Albaniya ilə sərhəddə
savirlərin sayı təqribən 100 min nəfərə çatırdı43. Həmin vaxtlar və ondan əvvəllər
onlar Dərbənd keçidindən keçərək dəfələrlə Albaniyaya, oradan Ermənistana,
Gürcüstana və Bizans vilayətlərinə basqınlar edirdilər. VI əsrin ortalarında
Qafqazda ən güclü və sayca ən böyük xalq olan savirlər öz məskənlərinin mərkəzi
*

M. Artamonov Sanasenin bu yürüşünü V əsrə aid edir.
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sayılan Dərbənd-Qəbələ bölgəsində bütün şimali Albaniyanı (Şirvan və Arran)
tutaraq, 100 ildən çox burada qaldılar44. Bu hadisələrlə əlaqədar Alban
katalikosluğunun iqamətgahı Çordan-Dərbənddən Partava-Bərdəyə köçürüldü45.
Görünür, bu zaman savirlərin bir hissəsi oturaq həyata keçərək, ölkənin yerli
əhalisi ilə qaynayıb-qarışmışdı46.
Türklərin şimaldan etdikləri aramsız hücumlardan və onların qüdrətindən
qorxuya düşən Sasani hökmdarları I Qubad və I Xosrov Ənuşirəvan özlərinin şimal
sərhədlərini köçəri türklərin basqınlarından müdafiə məqsədilə bir sıra iri
istehkamlar və məşhur Dərbənd səddini47 çəkdirdilər, çoxlu qala və şəhər
saldırdılar, Xorasandan, Lahicandan, Təbəristandan, Gilandan və başqa yerlərdən
bir sıra irandilli tayfaları şimal-qərbi Albaniyaya, yəni Şirvan zonasına
köçürdülər48. Həmin yerlərin adları bu bölgədə iz buraxmışdır. Mənbələr (VI əsr
pəhləvi məxəzindəki məlumatları hifz etmiş İbn Misqəveyh, IX əsr) təsdiq edirlər
ki, I Xosrov Ənuşirəvan (531 -579-cu illər) savirlərə qalib gəldikdən sonra Şimali
Qafqazın dörd türk tayfasından olan 50 min nəfərdən ibarət 3 min ailəni Arrana və
Azərbaycana köçürdü. İbn Misqəveyhin dediyinə görə türklərin qafiləsi (dəstəsi)
on fərsəxədək uzanırdı49 (təqribən 60 km). Başqa məlumatlara görə, Azərbaycanda
yerləşdirilən əsirlərin sayı 10 min nəfərə çatırdı50 Savirlərin bir hissəsi könüllü
surətdə Arrana köçərək, Bələncər, Gəncə, Qazax və başqa yerlərdə məskunlaşdı. I
Xosrov Ənuşirəvan Bizansla müharibədə istifadə etmək məqsədilə onların Sasani
dövlətinə keçmələrinə imkan verdi. Onlar torpaq payı aldılar, Arran və Azərbaycan
mərzbanlarına tabe edildilər.
Bizans tarixçisi Menandrın verdiyi məlumata görə, savirlər 575-ci ildə Kür
və Araz çayları arasındakı və Kür boyunca şimal-qərbdə yerləşən torpaqlara
köçürüldülər51. Görünür, savirlərin çoxu avtoxton əhali ilə qaynayıb-qarışaraq
oturaq həyata keçmişdi. Bu əlaqələr Arran və Şirvanda türk dilinin yayılmasına
əlverişli şərait yaradırdı. Azərbaycan toponimikasında savirlərin adı Qala Suvar,
Bilə Suvar (birinci komponent - Bilə - şəhər, yer bildirirdi) yer adlarında əksini
tapmışdır.
«Erməni coğrafiyası»nda Xəzər dənizindən şimal-qərbdə Atil (Volqa)
çayınadək ərazidə yaşayan savirlərdən başqa çayların adları ilə adlandırılan türk və
bulqarların: kufi (Kuban) bulqarlarının, duçi (Dunay) bulqarlarının, oqxondor
(Bizans yazıçılarında onoqur, onoqundur-S. A.) bulqarlarının*, çidar bulqarlarının
(?) da adları çəkilir; müəllif bu adların Ptolemeyə məlum olmadığını qeyd edir.
Ehtimal ki, bulqarlar da savirlərlə birlikdə Azərbaycana gəlmişlər, belə ki, onların
adı Azərbaycan toponimikasında Bolqar çayının (Cəlilabad rayonu) və Lənkəran
rayonunda mövcud olmuş Bolxar yaşayış məntəqəsinin adında qalmışdır. «Erməni
coğrafiyası»nda, həmçinin, şimalda, Kür çayının yaxınlığında varazmanavar
Erməni mətnində bu ada «yekn» sözü əlavə edilmişdir ki, bu da, ola bilər, «gəlmələr» deməkdir.
(Patkanovun qeydi).
*
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etnoniminə də rast gəlinir; bu sözün ikinci komponenti - avar, ehtimal ki, avarların
Albaniyada sakin olduqlarını göstərir52.
Müxtəlif türkdilli tayfaların Albaniyaya gəlmələri VI əsrdə, xüsusilə
intensiv şəkil almışdır. Məlumdur ki, türklər (türkütlər) şərqdə Çinə, qərbdə isə
Qafqaza və Bizansa qədər uzanıb gedən imperiya yaratmışdılar. VI əsrin ikinci
yarısında türklər Qafqaza lap yaxınlaşmışdılar. Artıq bu vaxta qədər Qafqazdan
keçən yol onlara bəlli idi. Belə ki, Bizanslı Menandrın (VI əsr) verdiyi xəbərə görə
türküt xaqanı Dizavul (İstəmi) İranla, sonra isə Bizansla ipək ticarəti yaratmaq
məqsədilə 568-ci ildə Altaydan səfirlik göndərmişdi. Həmin səfirlik «Qafqaz
dağlarının özünü aşaraq» Bizansa gəlib çıxmışdı53. Ehtimal ki, səfirliyin yolu
türklərə məlum olan Dərbənd keçidindən və Şimali Albaniyadan keçib Gürcüstana
gedirdi. Bu ərəfədə türk tayfalarının Albaniyaya axını güclənmişdi.
VII əsrin ortalarında ərəblərin Zaqafqaziyaya hücumu və onların
Dərbənddən şimalda Xəzər vilayətlərinə soxulmaq cəhdləri ilə əlaqədar
Albaniyada, o zamanlar Şimali Qafqazda və Volqanın mənsəbində güclü səltənət
yaratmış xəzərlər zahir oldular. Onlar 662-ci ildə Dərbənddən Albaniyaya
soxuldular, lakin Albaniya hökmdarı Cavanşir tərəfindən geri oturduldular54. 664cü ildə xəzərlər yeni, daha güclü hücuma keçərək, Kürü adlayıb Araz sahillərinə
çatdılar, çoxlu əsir tutdular və Muğan düzündən külli miqdarda mal-qara qovub
apardılar55. 684-cü ilin hücumu da Albaniya üçün belə dağıdıcı oldu56. Həmin
vaxtdan etibarən ölkə kütləvi surətdə Albaniyada məskunlaşan və yerli əhali ilə
qaynayıb-qarışan xəzərlərin hakimiyyəti altına düşdü. Alban hökmdarı soydaş
tayfa məliklərini və katalikosu çağıraraq, xəzərlərə tabe olduğunu və «onlarla
qohum olmağı rüsvayçılıq» saymadığını bildirdi57.
Türk tayfalarının Dərbənd keçidindən Qafqaz Albaniyasına miqrasiyası
sonralar-VIII əsrdə də davam edir. VIII əsrin əvvəllərində ərəblər şimala Dərbəndə, daha sonra Dağıstana istilaçılıq yürüşlərinə başladılar. Onlar burada
dəfələrlə Albaniyaya basqın edərək, onun qala və şəhərlərini tutub dağıdan xəzər
və digər türk tayfalarının çoxsaylı ordusu ilə qarşılaşdılar 58. 729-cu ildə xəlifə
Hişam (724-743-cü illər) Cərrah İbn Abdullanı ikinci dəfə geri çağırdığı Məsləmə
ibn Əbd əl-əl Məlikin yerinə «Ərminiyyə və Azərbaycan» hakimi təyin etdi.
Cərrah tezliklə şimala qarşı yeni hücuma başladı59.
VIII əsr müəllifi Gevondun verdiyi məlumata görə, xəlifə Hişamın vaxtında
xəzərlər xaqanın oğlunun başçılığı altında 300 minlik ordu ilə ərəblərə qarşı əks
hücuma keçdilər. Xəzərlər hun torpaqlarından və Cor (yəni Dərbənd) keçidi ilə
Masqut torpaqlarından keçərək, Paytakaran ölkəsinə basqınlar edirdilər. Onlar
Araz çayından İrana keçərək Ərdəbili, Təbrizi, Aşti-Baquan adlanan vilayəti,
Spatar-Perozu, Hürmüzd-Perozu dağıtdılar60. Gevondun göstərdiyi marşrut çox
dəqiqdir. Xəzərlər Şimali Qafqazdan keçərək, Xəzər dənizi boyunca və Dağıstanla
irəliləyirdilər. Onlar Dərbənd keçidi vasitəsilə indiki Quba rayonu ərazisindən
keçərək Albaniyaya basqın edirdilər. Xəzərlərin çoxsaylı ordusu Albaniyanın və
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Cənubi Azərbaycanın bir sıra qala və şəhərlərini - Təbrizi, Ərdəbili dağıtdılar və
viran qoydular.
Gevond «Atşi-Baquan», yəni Baqavanın odları adı altında, şübhəsiz, Bakı,
Abşeron vilayətini nəzərdə tutur61. Ərəb müəllifləri Bəlazuri (ö. 892-ci il), Yəqubi
(IX əsr), əl-Kufi (X əsr), Təbəri (X əsr) və başqaları ərəblərin dəfələrlə Albaniyaya
soxulmuş xəzərlərə qarşı yürüşlərini kifayət qədər müfəssəl təsvir etmişlər. Ərəb
müəllifləri Gevondun təsvir etdiyi yürüşü 725/26, yaxud 730-cu ilə aid edirlər.
Həm də qeyd edilir ki, Xəzər ordusunun başında xaqanın oğlu-Barxebəy Təbəriyə
görə, X əsr müəllifi əl-Kufiyə görə isə Barsbəy dururdu62.
Ərəblərin köçəri türklərlə apardıqları müharibələrə dair maraqlı məlumatlar
verən XII əsrl Suriya tarixçisi Suriyalı Mixail ərəb sərkərdəsi Məsləmə ibn Əbd əlMəlikin yürüşündən bəhs edir. Görünür, söhbət xəzərlərin Gevondun təsvir etdiyi
basqınından gedir. «1039-cu ildə (eramızın 728-ci ili) Məsləmə böyük qoşunla
yenidən türklər ölkəsinə soxuldu. Vuruşma 40 gün davam etdi Tayayelər (ərəblər S. A.) türkləri məğlub edə bilmədiklərini görüb, hər şeylərini ataraq qaçdılar. Bu
vaxt türklər oraları tərk etməyə başladılar. 1042-ci ildə (e. 731-ci ili) türklər tayaye
torpaqlarına girdilər. Onlar Azərbaycan ərazisində çoxlu şəhər və kənd ələ
keçirdilər. Türklərin tayaye torpaqlarındakı digər şəhərləri tutmasına imkan
verilmədi. Onlar zəbt etdikləri şəhərlərdə məskən saldılar»63. Suriya tarixçisinin bu
məlumatında türk tayfalarının və xəzərlərin Azərbaycanın şəhər və kəndlərində
kütləvi şəkildə məskunlaşdığı göstərilir. Şirvanın və Arranın ərəb hakimi Mərvan
ibn Məhəmməd h. 117 (735/6)-ci ildə xəzərlərin ölkəsinə soxularaq, 40 000 xəzər
əsirini Samurla Şəbəran arasındakı düzənlikdə yerləşdirdi. Külli miqdarda türklərin
Albaniyada məskunlaşması ölkədə türk dilinin yayılmasına əlverişli imkan
yaradırdı. Mil düzündəki Üçtəpə kurqanında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı
VII əsrin əvvəlinə, yaxud birinci yarısına aid edilən adlı-sanlı Xəzər döyüşçüsünün
qəbri aşkar edilmişdir64. Qəbələdə və onun həndəvərində hunlar və xəzərlər üçün
səciyyəvi olan deformasiyaya uğramış uzunsov kəllələr tapılmışdır 65. Məlumdur ki,
Qəbələ ərazisində VI əsrdə türk qəbilələri məskun olmuş və bu şəhər sabir
məskənlərinin mərkəzi sayılmışdır.
Beləliklə, göstərilən mənbələrə əsasən, artıq eramızın ilk əsrlərində Azov və
Xəzər dənizləri arasındakı çöllərdə, Şimali Qafqazda, Şimali və Cənubi Dağıstanda
müxtəlif türk tayfaları yaşayırdılar. Həmin dövrdə onlar Şimali Albaniyaya, Şirvan,
Arran və Muğan vilayətlərinə gələrək, Dərbənd və Alan (Dər-i-alan) keçidindən
keçib gəlmiş hunlar, bulqarlar, sabirlər, xəzərlər, qıpçaqlar və digər köçəri
dəstələrlə birlikdə burada məskən salmışdılar. Daha sonrakı müəlliflər (Yaqut,
Zəkəriyyə Qəzvini)66 çoxlu kəndi və türkmənlərin sürülərini otardığı çəmənlikləri
olan Muğan vilayətindən, buranın əhalisinin əsasən türkmənlərdən ibarət
olmasından xəbər vermişlər.
VI əsrin ikinci yarısında türklərin Albaniyaya axını daha da gücləndi, türk
dili isə albanlar arasında geniş yayıldı. Belə ki, VI əsr Suriya salnaməsinin verdiyi
60

məlumata görə Arran yepiskopu Kardost VI əsrin 20-ci illərində yeddi din xadimi
ilə xristianlığı yaymaq məqsədilə sabirlərin arasına getmiş, sabirlərin dili üçün
əlifba tərtib etmiş, kilsə kitablarını onların dilinə çevirmişdi67. VII əsrdə Alban
yepiskopu İsrail sabirlərin vassal məliki Eltəbərin («Alban tarixi»ndə Alp İlitver)
xahişi ilə Cənubi Dağıstana gedərək, burada sabirlərə müqəddəs kitablardan
moizələr oxumuş, kahinlər və cadugərlərlə mübahisələr aparmış, məlikə və
sabirlərin bir çoxuna xristianlığı qəbul etdirmişdir. Göründüyü kimi, artıq o zaman
türk dili Albaniyada geniş yayılmışdı, əks təqdirdə, yəni dilin fonetikasına və
quruluşuna yaxından bələd olmadan, sabirlər üçün əlifba tərtib etmək mümkün
olmazdı. Türk dilinin VII-VIII əsrlərdə Albaniyada yayılması barədə Movses
Kalankatlının «Alban tarixi»ndə və ərəb mənbələrindəki türkizmlər də fikir
yürütməyə imkan verir. Onlarda qədim türk titulları ilə yanaşı, Azərbaycan dilində
də işlənən avçı, çöpçü, tanrı, atma və s. sözlərə də rast gəlinir 68. Azərbaycan (türk)
dili leksikası nümunələri ilk dəfə Bəlazurinin (IX əsr) əsərində təsbit olunmuşdur.
O, Azərbaycanın 646-cı ildə ərəblər tərəfindən istila olunmasını təsvir edərək,
ərəblərin Azərbaycan dilində eşitdikləri «hannan-hana» ifadəsini ərəbcəyə tərcümə
etmədən vermişdir. Bəlazuri yazır: («Valid») gedəndən sonra əhali üsyan qaldırdı
və əl-Aşas Validdən yardım istədi. Valid ona Kufə əhlindən yığılmış böyük ordu
göndərdi. Həmin ordunun köməyilə o, yenidən bütün ölkəni çətinliklə, tədricən
(hannan-hana) tabe etdi». Sonra Bəlazuri onun bilmədiyi dildəki «hannan-hana»
ifadəsini yanlış izah edir: (Azərbaycanlıların dilində han «bağ» deməkdir).
Bəlazurinin mötərizədə verdiyi bu izahat tərcüməçilərin mətni yanlış şərh etməsinə
səbəb olmuşdur. P. K. Juze həmin parçanı belə tərcümə edir: «...O, bağdan-bağa
keçə-keçə bütün ölkəni yenidən tabe etdi»69 (Hannan-hana). Türk-Azərbaycan
dilində indiyədək qalmış arxaik «hannan-hana» ifadəsi bu kontekstdə «tədricən,
çətinliklə» kimi başa düşülür.
Arran toponiminin semantik mənasının açılması, Şirvan və Arran ərazisində
erkən orta əsr türk toponimlərinin (Aran, Sabir, Biləcəri, Türkan, Ağsu, Qarasu,
Türyançay, Qarayazı, Bozdağ və s.) aşkara çıxarılması Azərbaycan xalqının
etnogenezi
məsələsinin
tədqiqi,
qədim
azərbaycanlıların
dilinin
müəyyənləşdirilməsi üçün əhəmiyyətlidir. IX-X əsrlər ərəb müəllifləri
Azərbaycanda və Ərminiyyədə əhalinin bir qisminin fars və ərəb dillərində
danışdığını göstərirlər. İbn Havqəl yazır: «Azərbaycan və Ərminiyyə əhalisinin
əksəriyyətinin dilinə gəldikdə isə onlar fars və ərəb dillərində danışırlar. Lakin ərəb
dilində danışanlar azdır. Farsca danışanlar isə ərəb dilini başa düşmürlər. Ərəb
dilində təmiz danışanlar tacirlər və mülk sahibləridir (feodallardır - S. A.).
Ərminiyyənin ucqarlarında və ona yaxın yerlərdə yaşayan əhali zümrələri üçün
başqa dillər mövcuddur. Dəbil (Dvin - S. A.) və onun nahiyələrinin əhalisi erməni
dilində, Bərdə əhalisi isə Arran dilində danışır»70. Bu məlumatlar İstəxridə də
vardır, lakin İbn Havqəl onları tamamlamışdır. Görünür, fars dilində Azərbaycanın
irandilli əhalisi - tatlar, talışlar, kürdlər danışırdı.
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Müqəddəsi göstərir: «Ərminiyyədə ermənicə, Arranda isə arranca danışırlar;
onlar farsca danışanda başa düşmək olur, buranın farscası bəzi cəhətlərdən Xorasan
farscasını xatırladır»71. Burada, ehtimal ki, söhbət Xəzər dənizinin qərb sahilində
yaşayan tatlardan gedir. Arran dili haqqında eyni məlumatları İstəxri (X əsr) də
təkrar etmişdir. Deyilənlərdən ehtimal etmək olar ki, eramızın əvvəllərində
Şirvanda və Arranda irandilli əhali ilə yanaşı, türkdilli tayfalarda məskən salmışlar.
Onlar burada uzun müddət ərzində (bir neçə yüz il) iri kompakt kütlə şəklində
yaşayaraq, Azərbaycanın əsl yerli əhalisinə çevrilmişlər və «Arran dili» dedikdə
onuncu əsrədək formalaşmış Azərbaycan - türk dili başa düşülmüşdür.
Azərbaycanın toponimikasında və hidronimikasında türk ünsürlərinin mövcudluğu
və arxeoloji məlumatlar müxtəlif türk tayfalarının Şirvana və Arrana gəlmələri
haqqında mənbələrin verdiyi xəbərləri təsdiq edir və ölkədə erkən orta əsrlər
dövründən, eramızın ilk əsrlərindən başlayaraq və VI-VIII əsrlərdə daha intensiv
şəkildə türkləşmə prosesinin getdiyini göstərir. Azərbaycanın Səlcuqlar tərəfindən
istilası ölkənin türkləşməsi prosesini tam şəkildə başa çatdırdı.
§ 6. Qədim Şirvanın incəsənəti
Son onilliklərdə Şimali Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar
Şirvanın qədim incəsənət və mədəniyyətini üzə çıxarmışdır. Müxtəlif bədii sənət
növlərini əhatə edən incəsənət qədim sənətkarların gerçək aləmi estetik qavrama
qabiliyyətinə malik olduqlarını göstərir. Qədim dövrdə və erkən orta əsrlərdə
inkişaf edən və kökü əsrlərin dərinliyinə gedib çıxan plastik incəsənət də buraya
daxildir. Qədim insanın onu əhatə edən canlı təbiət əşyalarını daşda, gildə, tuncda
və digər materiallarda təcəssüm etdirmək səyi plastik incəsənətin inkişafına təkan
vermişdir. Şirvan incəsənətinin ən qədim abidələri Qobustanda, Abşeronda və
ölkənin digər yerlərindəki daş dövrünə (eramızdan on min il əvvəl) aid qaya
təsvirləridir. Qobustan dağları Xəzər dənizi sahilindən 2-2,5 km aralı, Səngəçal və
Duvannı dəmiryol stansiyaları rayonunda, Bakıdan 50 km cənub-qərbdə yerləşir.
Cənub-şərqi Qobustan qayalarında, Böyükdaş, Kiçikdaş, Cingirdağ dağlarında və
Yazılı təpəsində 4 mindən çox insan və müxtəlif heyvan təsvirləri aşkar edilmişdir.
Qaya rəsmlərində tropik paltarda kişi və qadınlar, şiş buynuzlu keçi, şir, vəhşi
öküz, maral, at, gur, it, iri balıq və s. təsvir olunmuşdur. Burada ov, qurbankəsmə,
yallıya bənzər mərasim rəqsi, taxıl biçini səhnələri geniş təmsil olunmuşdur.
İçərisində avar çəkənlər oturmuş qayıq rəsmləri var. Qayıqların burun tərəfində
Günəş şəkli çəkilmişdir1. Qayıq rəsmləri ta qədim dövrlərdən Xəzər dənizində
gəmiçiliyin inkişaf etdiyini göstərir. Mütəxəssislərin fikrincə, qayıqlar qamışdan
düzəldilir və bitumla kəpitkələnirdi, Günəşin təsviri, görünür, ya ona sitayişlə
bağlıdır, yaxud yolun səmtini - şərqi göstərir. Nizə ilə silahlanmış süvarilər, dəvə
karvanları təsvir olunan rəsmlər və s. vardır. Qobustanda yaşamış qədim tayfaların
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həyatından bəhs edən müxtəlif süjetli bütöv kompozisiyalı rəsmlər aşkar
olunmuşdur. Görünür, burada Daş dövründə Abşeronun Binəqədi, Digah, Keşlə və
bir sıra digər kəndlərində yaşamış nəsli kəsilmiş heyvanlar təsvir olunmuşlar.
Vəhşi heyvanları ovlayan qədim insan, onların şəklini daşda və qayada təsvir
etmişdir.
Qobustan qayalarında irəli çıxan iri döşləri, yoğun bud və ayaqları olan
çoxlu qadın və qəddi-qamətli, beli kəmərli, inkişaf etmiş güclü ayaqları, xüsusi
nəzərə çarpdırılan baldırları olan kişi rəsmləri vardır. Kontur şəklində işlənmiş bu
rəsmlər daş alətlərlə həkk olunmuşdur. Şəkillər, bütöv kompozisiyalar olduqca
bəsit və bayağı işlənmiş, heyvanlar ekspressiv və dinamik şəkildə təsvir
olunmuşdur.
Qədim Qobustanın təsviri sənəti - qaya təsvirləri öz-özlüyündə bədii yazı
növüdür. Qədim rəssam onlarda tayfaların həyatındakı mühüm hadisələrdən söhbət
açmışdır. Çox vaxt qəbilə icma quruluşunun dini və digər ayinləri təsvir edilirdi 2.
Qobustanda aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı Kiçikdaş ərazisində Mezolit
dövrünə aid qədim «Firuz» düşərgəsi, içərisində müxtəlif əşyalar olan kurqanlar,
tunc dövrünə aid yaşayış məskəni aşkara çıxarılmışdır. Böyükdaş dağının yuxarı
hissəsində qırmızı oxra ilə üstünə şirə bənzəyən vəhşi heyvanın hücum çəkdiyi
buynuzlu maralın mütəhərrik vəziyyətdə həkk olunmuş təsviri tapılmışdır 3.
Qobustan qaya təsvirlərinin mövzu və süjet rəngarəngliyi, habelə onların orta Daş
dövründən (Mezolit) başlayaraq, yeni Daş (Neolit), bütün Tunc dövrünə və son
orta əsrlərədək yaşını müəyyənləşdirməyə imkan verən arxeoloji məlumatlarla
birlikdə, xronoloji təbəqələşməsi qədim insanın düşərgə və yaşayış məskənləri olan
bu yerlərdə uzun müddət yaşadığını göstərir. Qaya təsvirləri, Şıxqaya və
Şonqardağ dağları ərazisində, Abşeron yarımadasında, Mərdəkan, Şüvəlan, Zirə,
Suraxanı, Ramana qəsəbələri zonasında, Qala qəsəbəsi yaxınlığında, Xəzər dənizi
sahilindəki Dübəndi deyilən yerdə materiki Pirallahı adası ilə birləşdirən dambanın
ön tərəfində də aşkar olunmuşdur. Daş dövrünə aid bu rəsmlər dünyanın ən qədim
incəsənət örnəkləri – qrafika, boyakarlıq, rəqs, musiqi nümunələri olub, incəsənətin
varisliyindən və dərin köklərindən xəbər verir.
Şirvan ərazisində insanı təsvir edən monumental daş heykəlin meydana
gəlməsi böyük maraq doğurur. Arxeoloq Q. Aslanovun Abşerondakı Türkan kəndi
yaxınlığında üzə çıxardığı bir sıra kurqanlardan Tunc dövrünün əvvəlinə aid edilən
kobud formalı daş heykəllər tapılmışdır4. Zirə qəsəbəsindən şərqə, Gürgan qədim
yaşayış məskənində qəbirdən tapılmış heykəl maraq doğurur. Yerli əhəng daşından
düzəldilmiş bu heykəl quruluşca Abşeronda əvvəl tapılmış heykəllərdən fərqlənir.
Heykəldə baş, sinədə çarpazlaşmış əllər, bel aydın seçilir. Abşeron heykəlləri son
Tunc dövrünə aid olub, ehtimal ki, dini sitayiş məqsədi daşımışdır 5.
Qobustanda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı Tunc dövrünə məxsus
abidələr aşkara çıxarılmışdır. Onların arasında daşdan təbii ölçüdə sxematik və
kobud formada yonulmuş kişi büstü vardır. Ehtimal ki, o, qəbilə başçısına 6 məxsus
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olub, onun qəbri üstündə qoyulubmuş. Bu, qədim Şirvan plastik sənətinin dairəvi
heykəltəraşlığına aid ilk xatirə abidələrindən biridir. Böyükdaş dağının yuxarı
terrasındakı «Kənizə» düşərgəsinin qayaaltı sığınacağının mərkəzi kamerasında
qədim səthdən 2,2 metr dərinlikdə əhəngdaşından kobud formada yonulmuş qadın
heykəli aşkara çıxarılmışdır. Həmin kameradan Qobustan qayalarında təsvir olunan
qadın rəsmlərinə bənzəyən əhəng daşından səliqə ilə yonulmuş iki qadın heykəlciyi
də tapılmışdır. Bu heykəllər Mezolit dövrünə aid edilir7.
Azərbaycanın bir sıra rayonlarında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı
başsız və əl-ayaqsız qadın və kişi heykəlcikləri aşkar edilmişdir. Ehtimal ki, onlar
ibadət mərasimi ilə bağlı sındırılmışlar. Molla İsaqlı kəndindən (İsmayıllı rayonu)
tapılmış qadın heykəlcikləri, daşdan yonulmuş kişi başı, heyvan fiqurları son
dərəcə maraqlıdır. Qadın heykəlciklərinin birində əllər və döşlər nəzərə
çarpdırılmır. Yuxarıya doğru zərifləşən uzun boyun, balaca baş və çiyinlərə
tökülən saçlarla tamamlanır. Üzü dimdikvarı çıxıntı şəklində təsvir olunmuşdur.
Boynunda beş cərgə yapma muncuq, yaxud metal boyunbağı təsvir edilmişdir.
Kiçik kişi başı Şirvanın avtoxton sakininin antropoloji cizgilərini - uzun sifət, iri və
uzun burun, batıq gözləri aydın əks etdirir8. Bu heykəlciklər e. ə. birinci minilliyin
sonlarına aid edilir. Bu cür tip indiyədək də istər Abşeronda, istərsə də Şirvan
rayonlarında movcuddur. Şirvanın Ağsu rayonunun dağlıq hissəsindəki Nuran
kəndində qırmızımtıl gildən qadın heykəlciyi tapılmışdır. Onun zərif daranmış
saçları pariki xatırladır. Çılpaq döşləri bir qədər uzunsovdur. Boynunda iri
medalyonlu həmayil var. Ayaqları sanki hamar paltarla örtülmüşdür. Bu heykəlcik
e. ə. II minilliyin sonu - I minilliyin əvvəllərinə aid edilir9.
Azərbaycanda küp qəbirlər dövrünə aid 5 sm-dən 20 sm-dək hündürlükdə
olan bir sıra son dərəcə maraqlı heykəlciklər tapılmışdır. Bunlar, əsasən, qırmızı
gildən hazırlanmış və yaxşı bişirilmiş çılpaq qadın fiqurlarıdır. Bir neçəsinin
boyunbağıları və ayaqlarındakı xal-xal aydın seçilir. Bəzilərinin aşağıya doğru
relyefli qatlar, yaxud nöqtəli naxışlar şəklində işlənmiş paltarları ayırd edilir.
Rəssam qadın fiqurunun ölçülərini mümkün qədər realistcəsinə təcəssüm
etdirməyə çalışmışdır. Heykəlciklər kobud və sxematik şəkildə düzəldilmişdir.
Ehtimal ki, heykəlciklər məhsuldarlıq ilahəsinə sitayişlə bağlıdır. Onlar e. ə. birinci
minilliyin sonu-eramızın ilk əsrlərinə aid edilir. Bu heykəllərin minlərlə insan
rəsmi olan Qobustan qaya təsvirlərindəki qadın fiqurları ilə oxşarlığı son dərəcə
maraqlıdır. Həmin rəsmlər Mezolit dövründən tutmuş, inkişaf etmiş orta əsrlərədək
müxtəlif dövrləri əhatə edir. Ola bilsin ki, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarındakı
istər qrafik, istərsə də heykəl qadın təsvirlərinin bəziləri eyni bir şəxsə - bir sıra
Yaxın Şərq və Orta Asiya ölkələrində, Zaqafqaziyada və İranda geniş sitayiş
olunan məhsuldarlıq ilahəsi Anahidə aiddir. Strabonun (e. ə. I əsr - b. e. I əsr)
verdiyi məlumata görə, bu ilahənin şərəfinə məbədlər ucaldılır, qurbanlar kəsilirdi.
«Bu ilahənin məbədi olan hər yerdə adət üzrə Vakx bayramına bənzər Sak
bayramları keçirilirdi...»10. Anahidə midiyalılar və ermənilər də sitayiş edirdilər.
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«Onlar burada kölə kişi və qadınları ilahənin xidmətinə verirlər. Burada təəccüblü
heç bir şey yoxdur. Lakin tayfanın adlı-sanlı adamları da öz qızlarını hələ qız
vaxtlarında ilahənin xidmətinə verirlər...»11. Məhsuldarlıq ilahəsinə sitayiş qədim
Şirvanın yerli tayfaları arasında da geniş yayılmışdı. «Alban tarixi»ndə Afrodita 12
adlandırılan bu ilahəyə sitayiş edildiyi qeyd olunur, lakin onun yerli adı çəkilmir.
Orta Asiyada, Dağıstanda, Ermənistanda, Gürcüstanda, İranda çoxlu gil qadın və
kişi fiqurları tapılmışdır. Lakin onlar Azərbaycanda tapılmış heykəlciklərdən
üslubi cəhətdən fərqlənir. Azərbaycandakı heykəlciklərdə realist duyum tərzi ilə
yanaşı, formaca ifrat mücərrədlik və bəsitlik müşahidə olunur 13. Burada vahid
üslub yoxdur. Tədqiqatçı bu materialda ifrat naturalizmdən tutmuş, ən inkişaf etmiş
formalizmə, ekspressionizmə və impressionizmə qədər müasir estetik
kateqoriyaların hamısına rast gələ bilər. E. Xertfeld İranda tapılmış heykəlcikləri
ev allahları adlandıraraq, onları uzaq dövrlərin dini təsəvvürləri ilə bağlayır14. O
hesab edir ki, əhali «ev allahları»nın başını insanlara kömək etməyi
bacarmadıqları, yaxud kömək etmək istəmədiklərinə görə vurmuşlar. Qadın
heykəlciklərini o, matriarxat dövrü ibtidai-icma cəmiyyətində ana-ilahənin
təcəssümü sayır.
Azərbaycanın bir sıra rayonlarından tapılmış başı və əl-ayağı sındırılmış
heykəlciklər qurban ayinləri ilə də bağlı ola bilər. Strabon qədim Albaniyada insan
qurban verilməsi adətinin mövcud olduğunu göstərirdi15. Ehtimal ki, sonralar
qurbankəsmə ayinlərində insan gil heykəlciklərlə əvəz edilmişdir. Movses
Kalankatlının alban salnaməsində bu mərasimə işarə vardır: «Müqəddəs baş kahin
Gisə gəldi və cansız qurban gətirdi». Albaniyada «bütpərəstlərin qurbangahları»
var idi. «Yaman bütlərə qurban verməklə sitayiş etmək» yaxud «bütlərin
yaramazlıqlarına» sitayiş etmək adəti qeyd olunur16. Heykəlciklərdən ölü duası
ibadətində istifadə olunması da mümkündür. Heykəlciklərin forma və üslubi
xüsusiyyətlərinin müxtəlifliyi onları düzəltmiş tayfalar arasındakı etnik fərqlərlə
bağlıdır.
Eramızın hüdudlarında və ilk əsrlərində Şirvanda insanı realist formalarda
əks etdirən monumental daş heykəltəraşlıq meydana gəlir. Lakin bu heykəllərin
semantik mənası başqadır. Bu heykəllər ayin təyinatlı heykəlciklərdən fərqli
olaraq, qədim Azərbaycanın plastik sənətinin inkişafında yeni - insanı, onun
fəaliyyətini təbiətdən ayırmaq mərhələsi demək idi. Bəlkə də insanı təsvir edən
monumental heykəltəraşlığın yeni formalarının meydana gəlməsi burada
incəsənətin inkişafı ilə bağlı olmaqla bərabər, cəmiyyətin sosial-iqtisadi
inkişafındakı irəliləyişi, onun sinfi təbəqələşməsini, yeni formasiyaya - feodalizmə
keçidini də əks etdirirdi. Monumental heykəllər nikbin incəsənətin yeni formaları
idi. Sonralar, IV-V əsrlərdə xristianlığın bütpərəstliklə mübarizəsi və VII əsrdə
insan fiqurlarının təsvir olunmasını qadağan edən islam dininin yayılması ilə
əlaqədar monumental heykəltəraşlıq inkişafdan qaldı. Mənbələrdə belə heykəllərə
işarə var. Ərəb mənbələri Şirvan ərazisində bəzi nümunələri dövrümüzədək gəlib
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çıxmış insan və heyvanları təsvir edən dairəvi heykəllərin mövcud olduğunu
göstərir. Ərəb müəllifi İbn əl Fəqih əl-Həmədaninin təqribən eramızın 903-cü
ilində yazılmış «Kitab əl-buldən» («Ölkələr kitabı») əsərində maraqlı məlumat
verilir: «Bab (Dərbənd - S. A.) şəhərində Bab əl-Cihaddakı (cihad qapıları) divarın
üstündə iki daş sütun var; hər sütunun üstündə ağ daşdan qayırılmış şir heykəli
durur. Onlardan aşağıda iki daş var və həmin daşların üstündə də şir təsvir
olunmuşdur. Qapının yaxınlığında daşdan yonulmuş insan heykəli var. Onun
ayaqları arasında ağzında üzüm salxımı tutmuş tülkü təsvir edilmişdir. Şəhərdən
kənarda «Məsruf hovuzu» adı ilə tanınan ovdan var. Ovdana düşmək üçün pilləkən
qayırılmışdır. Su az olanda həmin pilləkənlə ovdana enirlər. Pilləkənin hər iki
tərəfində daşdan iki şir qayırılmış, onlardan birinin başı üstündə isə daşdan insan
heykəli qoyulmuşdur. Hökmdar evinin üzərində də daşdan qayırılmış və divardan
bir qədər aralı iki şir heykəli boylanır. Bab sakinləri onlara divarın tilsimləri
deyirlər...»17. Şübhəsiz, bu heykəllər daha əvvəlki, islamaqədərki dövrə, ehtimal ki,
Dərbənd səddinin tikildiyi V-VI əsrlərə aiddir. Dərbəndin qala divarları üzərindəki
qədim heykəllər bu günədək qalmışdır. Şir heykəlləri Qırxlar qapısı və Orta qapı
qala darvazalarının üstündə və Dərbənd diyarşünaslıq muzeyindədir.
Son onilliklərdə Şirvan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində
20-dən çox monumental insan heykəli aşkara çıxarılmışdır 18. 1946-cı ildə Şamaxı
şəhərindən 3 km aralı, Xınıslı kəndində tapılmış iri daş kişi heykəli böyük maraq
doğurur. Onun hündürlüyü 2,26 m, ən enli yeri 0,47 m-dir. Yerli əhəngdaşından
yonulmuş bu heykəl kiçik pyedestala bitişikdir. Başı yoxdur, əl və ayaqları yaxşı
qalmışdır. Sol əli sağ sinəsinə sıxılmışdır, aşağı sallanan sağ əli qarnının
üstündədir. Əllər çox diqqətlə işlənilmişdir. Sol əlin üstündə altıləçəkli ornament
var. Görünür, bu xatirə abidəsi, tayfa başçısının əcdada sitayişi əks etdirən portret
təsviridir. Heykəlin e. ə. sonuncu - eramızın ilk əsrlərinə aid olduğu ehtimal
edilir19. 1959-cu ildə elə həmin yerdə eyni cür heykəlin qalıqları tapılmışdır.
Çılpaq bədən arxa tərəfdən yaxşı işlənmişdir. Cinsiyyəti aydın deyil. Bu tapıntı
birinci heykəlin tarixini müəyyənləşdirməyə kömək edir. Belə ki, ondan təqribən
eramızın V-VI əsrlərinə aid daş qutu qəbirinin üstünü örtmək üçün istifadə
olunmuşdur. Deməli, heykəl daha əvvəllərə aiddir. 1960-cı ildə buradaca içərisinə
593/4-cü ildə, II Xosrovun hakimiyyəti dövründə (590-628) kəsilmiş gümüş Sasani
draxması qoyulmuş daş qutu qəbirlərini örtən daha iki daş heykəl aşkar edilmişdir.
Onlardan birinin arxa tərəfi yaxşı qalmışdır, kürəyində belinə qədər tökülən hörük
bildirən qabartma vardır. Qabarıq ombalı çanaq hissəsi kəskin nəzərə çarpır.
Cinsiyyəti aydın deyil, ehtimal ki, qadındır. Kobud yonulmasına baxmayaraq, bu
heykəl heykəltəraşın realist manerasından və sənətkarlığından xəbər verir. 1961-ci
ildə Şamaxı rayonunun Dağkolanı kəndi yaxınlığındakı Allahəkbər adlı yerdə,
qədim yaşayış məskəninin ərazisində eramızın birinci minilliyinin birinci rübünə
aid edilən müxtəlif saxsı qabların və digər əşyaların arasında daş insan heykəli
tapılmışdır. Başı yaxşı yonulmuş, çiyinləri enlidir. Boynu mütənasib deyil, sifəti
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monqolaoxşar, yastı burnu çapıqdır. Qulaqları hündürdədir. Göz çanağı dərindədir.
Ağız yeri və saqqalı aydın seçilir. Sol əli sinəsində, ürəyinin başındadır, sağ əli isə
düzbucaqlı şəklində bükülmüş halda qarnının üstündədir. Ətəkləri aydın seçilən
paltarı kaftana, yaxud çuxaya oxşayır. Sağ tərəfdən aşağıda bülöv daşına bənzər
uzunsov bir əşya asılıb. Kürəyində şaquli çökək var. Kürəyinin yuxarı hissəsində,
ehtimal ki, hörük şəklində çiyinlərə tökülmüş kişi saçını bildirən dördkünc qabarıq
çıxıntı var. Pyedestalı dairəvi çapılmış çıxıntı əvəz edir. Ayaqlarının yalnız yuxarı
hissələri təsvir olunmuşdur. Oturaq vəziyyətdədir. Heykəlin e. ə. I minilliyin sonu eramızın I minilliyinin əvvəllərinə aid olduğu ehtimal edilir20. Heykəldəki saç
formasından Dərbəndə soxulan xəzərlərin antropoloji tipinin təsvir olunduğu VII
əsr mənbəyində bəhs edilir. «Saçları dağılmış qadın sifətində üstlərinə şığıyan
iyrənc, enlisifət, qaşsız eybəcər kütlənin dəhşətli təhlükə olduğunu görən əhali,
xüsusilə, onların sərrast və güclü atıcı olmalarından qorxub lərzəyə düşdü...»21.
Həmin mənbədə türklər, həm də, «hörük saxlayan xalq» adlandırılır. Bu cür saça
Tuvada, Şərqi və Cənubi Qazaxıstanda, Tyan-Şanda tapılmış heykəllərdə də rast
gəlinir22. Kişi heykəllərindəki hörüklər, yaxud çiyinlərə tökülmüş dağınıq saç
türklərin Çin salnamələrində təsvir olunan saç formasına tam uyğun gəlir23. Kiçik
saqqal da səciyyəvidir. Pirsaatçay çayının sol sahilindəki Çıraqlı kəndinin
yaxınlığındakı Çaxnax ərazisində ondan çox belə heykəl tapılmışdır. Onların
bəziləri başsızdır. Bəzilərinin isə başı sınmışdır. Onlar yerli əhəngdaşından
yonulmuşdur. E. ə. son əsrlərə-eramızın ilk əsrlərinə aid edilən bu heykəllərdən də
qəbirlərin üstünü örtmək üçün istifadə olunmuşdur. Xınıslı heykəlləri
başqalarından böyük ölçülü olmaları ilə seçilir24. Pirsaatçay rayonu qədim məbəd
yeri olmuşdur. Ehtimal ki, bu heykəllər allahların, yaxud tayfa başçılarının
mücəssəməsi olub, əcdada sitayiş ayinini əks etdirir. Bəlkə də, çoxlu miqdarda
heykəl tapılması burada emalatxana olduğunu göstərir.
Bəhs edilən Şirvan heykəlləri ümumi ikonoqrafik əlamətlərlə bağlı olan
böyük qruplarda birləşdirilir. Bu heykəllərdəki təsvir xüsusiyyətləri (kanonik poza,
əllərin və bütün fiqurun vəziyyəti) onların sitayiş xarakteri daşıdığını göstərir.
Şamaxı rayonundan tapılmış bütün daş heykəllər iri daş parçalarından çapılmış,
kobud şəkildə yonulmuşdur. Bədən üzvləri dəqiq təsvir olunmamışdır25. Salamat
qalmış hissələr qədim heykəltəraşın realist manerasına və bəsit sənətkarlığına
dəlalət edir.
Bu cür heykəllər bir sıra Orta Asiya ölkələrində, cənubi rus çöllərində də
geniş yayılmışdır. Lakin monumental Şirvan heykəltəraşlığı üslubi baxımdan
onlardan fərqlənir. Həmin heykəllərin Şamaxı rayonunun ərazisində aşkara çıxması
burada müxtəlif tayfaların məskun olduğunu göstərir. Bir rayonda kiçik gil və
terrakotadan ibtidai heykəlciklər düzəldən tayfalar yaşayırdılar. Digər alban
tayfaları isə dairəvi monumental heykəllər qayırırdılar. Belə heykəllərin eramızın
hüdudlarında və onun əvvəllərində qədim Şirvan torpağında meydana gəlməsi,
ehtimal ki, oxşar qədim ənənəyə malik müxtəlif köçəri tayfaların - skiflərin,
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hunların, bulqarların, sabirlərin, xəzərlərin, kanqlıların və başqalarının miqrasiyası
ilə də bağlıdır. Lakin bu məsələ öyrənilməmişdir.
Ta qədimdən yerli Alban tayfalarının və köçərilərin birgə yaşadıqları bir
ərazidə 20-dən çox böyük monumental heykəlin tapılması adlı-sanlı adamların,
tayfa başçılarının, sərkərdələrin dəfn mərasimi ilə əlaqədar yaradılan və əcdadlara
sitayiş əks etdirən belə heykəllərin geniş yayıldığını göstərir. Əsrlərin
dərinliklərinə gedib çıxan qədim Şirvan plastik sənəti müxtəlif gil, terrakota və daş
heykəl nümunələrində təzahür edərək, Mezolit və Tunc dövrlərindən eramızın
əvvəllərinə qədər gəlib çıxmışdır. Ehtimal ki, Şirvanda monumental heykəltəraşlıq
e. ə. II minillikdə meydana gəlib, eramızın ilk əsrlərinədək mövcud olmuşdur. Bu
heykəllərin zədələnmiş halda tapılması göstərir ki, onlar xristianlığın və islam
dininin «bütləri» qadağan etməsi ilə əlaqədar sındırılmışdır.
Nəzərdən keçirdiyimiz insan və heyvan heykəl təsvirləri qədim
azərbaycanlıların dini etiqad və totemizm baxışları ilə bağlıdır. Şirvan və Arranın
bu incəsənət və maddi mədəniyyət abidələrinin tədqiqi Azərbaycan xalqının
etnogenezi probleminin aydınlaşdırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
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III FƏSİL
MƏZYƏDİ ŞİRVANŞAHLAR DÖVLƏTİ
(IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrin birinci rübü)
§ 1. Məzyədi Şirvanşahlar
Məhəmməd ibn Xamidin ölümündən sonra onun qardaşı Heysəm ibn Xalid
Şirvanın hakimi oldu. H. 247 (861)-ci ildə xəlifə Mütəvəkkil öldürüldükdən sonra
Xilafətdə baş vermiş iğtişaşdan istifadə edən Heysəm özünü müstəqil elan etdi. O,
tək hakimiyyətliyə nail oldu və Şirvanşah titulunu qəbul etdi1. Ehtimal ki, Heysəm
ərəblərin təyin etdiyi Şirvanşahın hakimiyyətinə son qoymuşdur, beləliklə, Heysəm
ibn Xalid Şirvanın Şirvanşah titulu daşıyan ərəb mənşəli Məzyədilər sülaləsindən
ilk müsəlman hakimdir. Həmin vaxtdan etibarən V. F. Minorskinin haqlı olaraq
qeyd etdiyi kimi, «...Yəzidilər sülaləsinin tarixi öz xarakterini dəyişir: onun
əvvəllər Bağdaddan əmir vəzifəsinə təyin edilən nümayəndələri indi öz iqta
torpaqlarında irsi vassallara çevrilirlər...»2. Şirvanda sonralar baş verən hadisələr
Məzyədi Şirvanşahlar dövlətinin tarixinə dair son dərəcə qiymətli mənbə olan
«Tarix əl-Bab»da işıqlandırılır. Mənbələrdə Heysəm haqqında məlumat çox
cüzidir. Onun Sərirdə «kafirlərlə» vuruşduğu xəbər verilir. Heysəmin ölüm ili
məlum deyil. Görünür, o, az müddət hakimiyyət sürmüşdür. Heysəmdən sonra
onun oğlu Məhəmməd ibn Heysəm ibn Xalid Şirvanşah olmuşdur. Deyildiyinə
görə o, «atasının vəsiyyətlərinə əməl edərək, ədalətli olmuş və kafirlərlə müharibə
aparmışdır. O, habelə bu diyarda özü haqqında yaxşı ad qoyub getmişdir»3.
Onun varisi - oğlu Heysəm ibn Məhəmməd ibn Heysəm də, ehtimal ki,
Cənubi Dağıstanda «kafir» qonşuları ilə vuruşmuşdur. O, bir neçə kəndi Dərbənd
qazilərinə vəqf vermişdi; bütün məhsulu daşıyıb yığmaq və əl-Babın korluq çəkən
sərhəd vilayətlərinin sakinləri və qazilər arasında paylamaq üçün paytaxtında
anbarlar tikdirmişdi. O, əmir kimi mərhəmətli, ədalətli, [kafirlərlə] mübarizədə
qeyrətli idi; o, uzun ömür sürmüşdür...»4.
Onun ölümündən sonra şirvanşahlığa oğlu Əli ibn Heysəm ibn Məhəmməd
gəldi. Şirvanda baş verən bir sıra hadisələr onun adı ilə bağlıdır. Əli ibn Heysəm
əl-Babın əmiri ilə birlikdə qonşu Şəndana, «kafirlər» üzərinə yürüş etmişdir. Lakin
onlar Şəndanın qapıları qarşısında məğlub oldular, Əli və əl-Babın əmiri 10 min
müsəlmanla əsir düşdü. Onların hamısı Şəndan, Sərir əhalisi və xəzərlər arasında
bölüşdürüldü. Üç aydan sonra sərirlilər əsirləri Əli ibn Heysəmi və əl-Bab əmirini
əvəzində heç nə almadan azad etdilər, şəndanlıların və xəzərlərin tutduqları əsirlər
isə satıldı və onların yalnız çox az bir qismi xilas ola bildi. «Tarix: əl-Bab» da
göstərilir ki, «Əl-Bab sərhəd vilayətinin (səqr) kafir tayfaları içərisində
müsəlmanların ən qəddar düşməni Şəndanın əhalisi idi». Adı çəkilən döyüş h. 309
(412)-cu ildə baş vermişdir5. Əli ibn Heysəmin hakimiyyəti dövründə Məsudinin
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bəhs etdiyi başqa hadisə də olmuşdur. Xəzərlərlə yanaşı, Şirvana ruslar da dəfələrlə
dənizdən basqınlar edirdilər. Şirvanşahlar və Dərbənd əmirləri bu basqınlara qarşı
mübarizə aparırdılar. Xəzər dənizinin əhalisi sıx olan cənub-qərb sahilləri yadelli
işğalçıların diqqətini çoxdan cəlb edirdi. Ticarət məqsədilə öz gəmilərində Xəzər
dənizinin sahillərinə üzüb gələn rus tacirləri bu diyara yaxşı bələd idilər və xəzərlər
kimi Azərbaycanın, xüsusilə Şirvan vilayətinin zənginliyi barədə məlumatları
yayırdılar. Ruslar təqribən 914-cü ildə Bakı sahillərinə hücum etdilər. «Rus
drujinaları buraya ilk dəfə gəlmirdilər. Onlar qədimdən Şərqi Avropa ölkələri,
Qafqaz və İran arasında qızğın ticarət gedən yaxşı bələd olduqları yolla
irəliləyirdilər»6. Rusların bu səfərini Məsudi ətraflı təsvir etmişdir. O göstərir ki, h.
300 (912-13)-cü ildən sonra rusların hərəsində 100 adam olan təqribən 500 gəmisi
Don çayı ilə Xəzər kanalına qədər gəldi. Rusların gəmiləri kanalın ağzını qoruyan
Xəzər gözətçi dəstələrinin durduğu yerə çatdıqda, ruslar bu dənizin ətrafında
yaşayan xalqlardan zəbt etdikləri qənimətin yarısını Xəzər xaqanına verməyi vəd
edib, ondan bütün ölkəni keçərək, Volqa çayına, sonra isə üzüaşağı üzüb çayın
mənsəbinə və Xəzər dənizinə çıxmağa razılıq aldılar7. «Xaqan onların bu qanunsuz
işi etməsinə icazə verdi və ruslar körfəzə girib, çayın [Donun] mənsəbinə yetişdilər
və onun vasitəsilə üzüyuxarı üzməyə başladılar. Nəhayət, Xəzər çayına [Volqaya]
çatdılar və bu çayla Atil* şəhərinədək endilər, onun yanından ötərək, çayın Xəzər
dənizinə töküldüyü yerdə mənsəbinə yetişdilər, oradan isə [Təbəristandakı] Amul
şəhərinə doğru [üzdülər]. Rusların gəmiləri dənizə səpələndi və Gilana, Deyləmə,
Təbəristana, Curcan sahilindəki Abeskuna neft verən vilayətə [biləd ən-nəffətə Abşeron] və Azərbaycan istiqamətində yerləşən [bütün torpaqlara] basqın etdilər...
Bu dənizin ətrafında yaşayan xalqlar özlərini itirdilər, çünki keçmişdə onların
üzərinə dənizdən basqın edən düşmən görməmişdilər. Dənizdə yalnız ticarət və
balıqçı gəmiləri üzərdi. Ruslar gilanlılarla, deyləmlilərlə və İbn Əbu əl-Sacın
sərkərdələrindən biri ilə vuruşdular. Sonra onlar Şirvan şahlığının Bakuh adı ilə
tanınmış neft verən sahilinə gəlib çıxdılar. [Sahilboyundan] qayıdarkən ruslar
neftverən [vilayətdən] cəmi bir neçə mil aralı olan adalarda** daldalandılar. O
vaxtlar [təqr. 914-cü il] Şirvanın şahı Əli ibn əl-Heysəm idi. Əhali hazırlıq gördü,
qayıqlarına [kəvarib] minib, həmin adalara qədər üzdü. Ruslar onların qarşısına
çıxdılar. Minlərlə müsəlman öldürüldü və dənizdə boğuldu. Məsudi xəbər verir ki,
Azərbaycanın cənubunun, Arranın, Beyləqanın, Bərdə vilayətinin və başqa
şəhərlərin, habelə onlarla birlikdə Deyləm, Gilan və Təbəristanın əhalisi qaçmağa
üz qoydular, çünki onlar dənizdən hücum gözləmirdilər və qəfil basqına məruz
qalmışdılar. Ruslar bu dənizdə bir neçə ay qaldılar, belə ki, dənizlə qonşuluq edən
heç bir xalq bir ölkədən başqasına gedib-gələ bilmirdi. Ruslar böyük qənimət əldə
etdikdən sonra yenidən Xəzər torpaqlarına qayıtdılar. Lakin burada onlar
*

Yəni Azov dənizindən Dona qədər, sonra isə gəmiləri sürüyə-sürüyə çəkib Volqaya salaraq üzüaşağı.
Bakı buxtasının girəcəyindəki Böyük Zirə, Çilov, Pirallahı və s. adalar.

**
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müsəlmanların hücumuna məruz qaldılar. Onların böyük hissəsi (30 000 minə
yaxın) qırıldı və yalnız cüzi bir qismi (5 minə yaxın) xilas olub vətənə qayıda
bildi8. Məsudinin dediklərindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, rusların basqınları
dövründə Xəzər dənizinin qərb sahilləri, yəni Bakı şəhəri ilə birlikdə Abşeronun da
daxil olduğu Şirvan ərazisi əhalisi sıx olan zəngin diyar idi. Həmçinin, Şirvanın
hakimi Əli ibn Heysəm olduğu aydınlaşır ki, bu da «Tarix əl-Bab»ın məlumatına
tamamilə uyğun gəlir. Böyük qoşunu olmasına baxmayaraq, Şirvanşahın dəniz
donanması yox idi və dənizdə onun yalnız ticarət gəmiləri üzürdü. Məsudinin
dediyinə görə, o vaxtadək dənizdən düşmən gəlməmişdi. Xəzər dənizi sahillərini
və Şirvan vilayətini viran qoyan xəzərlərin gəmiləri yox idi. Ehtimal ki, bu, Əli ibn
Heysəmin hakimiyyəti dövründə rusların Abşerona mənbələrdən məlum olan ilk
hücumu olmuşdur. Göstərilən hadisələr, hərbi uğursuzluqlar Şirvanşah Əli ibn
Heysəmin nüfuzuna sarsıdıcı zərbə vurdu, böyük miqdarda qoşunlarının məhv
olması isə onun dövlətini zəiflətdi və h. 305 (917)-ci ildə özünün devrilməsinə
gətirib çıxardı. «Əli 305 (917)-ci ilədək - qohumu (babasının əmisi oğlu - S. A.)
Layzan hakimi Tahir Yəzid ibn Məzyəd əş-Şeybani ona qarşı üsyan qaldıranadək hakimiyyətdə qaldı»9.
V. F. Minorski rusca tərcümədə ərəb mətnindəki İran (Aran) sözünü Layzan
kimi şərh və təshih etmişdir. Məlumdur ki, X-XI əsrlər ərəb coğrafiyaşünaslarının
əsərlərində, eləcə də «Hüdud əl-aləm»də bu ərazinin adı Layzan, Liran, yaxud İran
kimi çəkilir, onun hakimi isə İranşah adlandırılır. Bu, hələ Markvartın diqqətini
cəlb etmiş və o, İran - Aran sözlərini eynimənalı saymışdır10. V. F. Minorski
İstəxrinin lokallaşdırmasına əsasən mətndə rast gəldiyi Liran, Lazyan adlarını
Laycan (indiki İsmayıllı rayonundakı ətraf kəndlərlə birlikdə Lahıc qəsəbəsi) kimi
təshih etmişdir. İstəxriyə görə, Layzan Şirvan, Muğaniyyə və Qəbələ (Ənbasiyə,
yəni Ənbasi məlikliyi)11 ilə həmsərhəd idi. Məsudi isə təsdiq edir ki, Qəbələ
Muğanla qonşu idi12. Ehtimal ki, Kürdən şimalda, Girdiman, Göyçay və Türyançay
çaylarının aşağı axarlarında yerləşirdi. Ola bilsin ki, Kürlə Alazan arasındakı
ərazini tutub, gürcü mənbələrindəki Movakaniyaya uyğun gəlirdi13. Təbəridə
Muğandan əl-Qabh (Qafqaz) dağlarına mənsub yer kimi danışılır14. Məsudi yazır:
«Şirvan torpağına Qabh dağı yanında başqa bir məmləkət də həmsərhəddir. Bu yer
Layran, onun hökmdarı isə Layranşah adlanır. Hal-hazırda bu ölkəni Şirvan şahı
tutmuşdur. O, həmçinin Muğaniyyə adlanan məmləkəti də zəbt etmişdir». Məsudi
daha sonra qeyd edir: «İndi Şirvanşah kimi tanınan Məhəmməd ibn Yəzid əvvəllər
Layzanın* şahı idi. Şirvanın şahı isə Əli ibn Heysəm idi. O, həlak olduqdan sonra*
Məhəmməd, dediyimiz kimi, əmilərini öldürüb Şirvanı tutdu. Məhəmməd,
həmçinin, adlarını çəkdiyimiz məmləkətləri də zəbt etdi. Onun Qabh dağında
dünyada misli-bərabəri olmayan Niyal (mətndə Tiyal) adlı qalası var...»15.
V. F. Minorski mətndə Layran və L-İranı Layzan, Layranşah və L-İranşahı isə Layzanşahla əvəz
etmişdir.
*
«Tarix əl-Bab»a görə (§ 9) onu Əbu Tahir Yəzid öldürmüşdür.
*
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V. F. Minorski Şirvana dair şərhlərində aşağıdakıları qeyd edir: «Bizim
müəllif Məhəmməd b. Xalidin ölümündən sonra bütün diqqətini Şirvan qoluna
yönəldir və biz Arranda və onun paytaxtı Cənzədə (Qanzada) baş verən
hadisələrdən xəbərsiz qalırıq. Bu boşluq yüzillik bir dövrdə h. 245 (859)-ci ildən,
təqribən h. 344 (955-Arran)-cü ilədək deyləmli Müsafirilər, h. 360 (971 )-cı ildə isə
kürd Şəddadilər tərəfindən işğal olunanadək - əhatə edir. Arranda Məhəmməd b.
Xalidin nəsil şəcərəsinin davam edib-etmədiyi, yaxud Xəlifənin öz idarə və
təyinetmə sistemini bərpa etməyə nail olub-olmadığı naməlumdur. Yalnız 371
(982)-ci ildə biz Şirvanın Bərdəni tutduğunu öyrənirik. Göründüyü kimi,
Məhəmməd ibn Xalidin idarə etdiyi ərazi, cənub sərhədləri Kürdən keçən son dövr
Şirvan hökmdarlarının hakimiyyəti dövründəki ərazidən xeyli geniş olmuşdur...»16.
Göstərdiyimiz kimi, «Tarix əl-Bab»a görə Məhəmməd ibn Xalid Gəncənin
əsasını qoyan, yəni Arran şəhərlərindən birinin hakimi olmuşdur. Onun qardaşı
Heysəm ibn Xalid həmin vaxt Şirvanın hakimi idi və müstəqillik qazanaraq,
Şirvanşah titulu qəbul etmişdi. «Tarix əl-Bab»da sonra deyilir: «...Heysəm ibn
Xalid Şirvanda müstəqillik əldə edəndə onun qardaşı Yəzid ibn Xalid də Layzanda
müstəqillik qazandı. Heysəm Şirvanşah, onun qardaşı Yəzid isə Layzanşah
adlanırdı». Bu mətndən aydın olur ki, Cənzənin (Gəncənin) əsasını qoyan
Məhəmməd ibn Xalid «Tarix əl-Bab»ın göstərdiyi kimi, yalnız Cənzənin hakimi
olmuşdur: o, Ərminiyyə* hakimliyini öz üzərindən götürdü, Cənzə şəhəri və
mülklərinin mədaxili ilə kifayətləndi. Sonrakı hadisələr «Tarix əl-Bab»da belə nəql
edilir: «Bir müddətdən sonra Yəzid öldü və onun yerinə oğlu Məhəmməd ibn
Yəzid keçdi. O, uzun müddət hakimiyyət sürdü, ləyaqəti ucaldı, əməlləri çiçək
açdı. Onun ölümündən sonra [təqr. h. 305 (917)-ci il - S. A.] oğlu Əbu Tahir Yəzid
ibn Məhəmməd hakimiyyətə gəldi. O, Şirvana da sahib olmaq üçün səbrlə məqam
gözlədi. Adamlarının əksər hissəsi əsir alınıb öldürülən Əli ibn Heysəmin
zəifləməsindən istifadə edən Yəzid qəflətən Mərzuqiyyədə onun üzərinə hücum
çəkərək özünü, oğlu Abbası və nəvəsi - Abbasın oğlu Əbu Bəkri əsir aldı. Yəzid
Heysəmi və Abbası edam etdi. Əbu Bəkr qaçdı. Beləliklə, xoşbəxtlik Heysəmin
evini tərk edib, onun qardaşı [əminəvəsi Yəzidin] evinə köçdü...». Gətirilən
parçadan aydın olur ki, IX əsrin ikinci yarısında Xilafət zəiflədikdən sonra bir sıra
vilayətlərin hakimləri, o cümlədən Şirvanşah və Layzanşah müstəqillik əldə
etmişdilər. Şirvanın zəifləməsindən istifadə edən Layzan hakimi öz qohumunu
öldürmüş, Şirvanı tutaraq Layzana birləşdirmişdi.
«Tarix əl-Bab»a görə, Əbu Tahir Yəzid ibn Məhəmməd ibn Yəzid ibn Xalid
ibn Yəzid ibn Məzyəd ibn Zaidə əş-Şeybani h. 305 (917)-ci ildə Şirvanı zəbt etmiş,
h. 306 (918)-cı ildə isə Şirvan torpağında Yəzidiyyə şəhərini saldırmışdır.
Göstərdiyimiz kimi, Yəzidiyyə qədim yaşayış məskəninin yerində tikilmişdir.
Ərminiyyə-Cənubi Qafqaz ölkələrinin inzibati bölgüsü - ərəblərdə Albaniya, Gürcüstan və
Ermənistanın ümumi adı.
*
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Ehtimal ki, Əbu Tahir Yəzid onun tikintisini başa çatdırmış, möhkəmləndirmiş və
öz şərəfinə Yəzidiyyə adlandırmışdır. O, Layzanı [iqta] şəklində oğullarından
birinə - Məhəmmədə vermişdir. Əbu Tahir Yəzidin hakimiyyəti dövründə
Dərbəndlə bağlı bir sıra hadisələr baş verdi. H. 318 (930)-ci ildə Şəbəranın qapıları
qarşısında onun oğlu Məhəmmədlə əl-Babın əmiri Əbu əl-Malik əl-Haşimi
arasında vuruşma oldu. Lakin tərəflərin heç biri qəti qələbə çala bilmədi və onlar
arasında barışıq bağlandı. Bu dövrdə Dərbənddə «Tarix əl-Bab»a görə, əsası h. 255
(869)-ci ildə Haşim ibn Süraqə tərəfindən qoyulmuş Haşimilər sülaləsi hakimiyyət
sürürdü17. Lakin əl-Kufi və Yəqubi xəbər verirlər ki, Harun ər-Rəşid [h. 170-193
(786-809)-cü illər] Səid ibn Səlma əl-Bəhilini Ərminiyyə, Şirvan və Arrana
göndərərkən əl-Babın hakimi [sahibi] Nəcm ibn Haşim idi. Bir neçə aydan sonra
Dərbənd əhalisi Səidə qarşı üsyan qaldırdı, onun maliyyə məmuruna (amil) hücum
etdi. Səid Nəcmi edam etdirdi, lakin sonralar Nəcmin oğlu Həyyun Səid əleyhinə
üsyan qaldıraraq, xəzərlərin xaqanı ilə əlaqəyə girdi.
Xaqan böyük qoşunla hərəkət edib bir sıra yerləri dağıtdı, əhalini qarət edib
Araz çayına çatdı. Xəlifə Səidi hakimiyyətdən götürdü. Şirvana və Arrana birbirinin ardınca üç hakim göndərildi. Ancaq Yəzid ibn Məzyəd hakim təyin
olunandan sonra üsyanlar yatırıldı və ölkə sakitləşdi18. Həyyunun sonrakı taleyi
məlum deyil. Lakin onun ailəsi Dərbənddə qalırdı. Onun nəvəsi h. 255 (864)-ci
ildə müstəqil Haşimilər sülaləsinin əsasını qoymuşdu19.
Əbu Tahir Yəzidin hakimiyyəti dövründə bir sıra mühüm hadisələr baş
verdi. Azərbaycanda Sacilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyuldu. Onları
Deyləmi Müsafirilər əvəz etdi. Onlardan Müsafiri Mərzuban Bərdəni tutmuş
ruslarla müharibələr apardı. H. 333 (944)-cü ildə Dərbənd əhalisi Əbdülməlik əlHaşiminin oğlu əmir Əhməd əleyhinə üsyan qaldırdılar və onu şəhərdən qovdular.
Onlar Şirvanşah Əbu Tahir Yəzidin yanına adamlar göndərərək, onu əl-Bab
hakimliyinə dəvət etdilər. «Əbu Tahir Yəzid oğlu Əhmədi əl-Baba göndərdi və
əhali ona öz əmiri kimi sədaqət andı içdi. Əhməd bir qədər orada qaldıqdan sonra
əhali onu qovub, Əhməd əl-Haşimini hakimiyyətə qaytardı. Əbu Tahir Yəzid əlBabın ətrafına (savad) hücum çəkib, oraları qarət etdi»20. Sasanilər dövründən
ənənəvi olaraq Dərbəndi özünün irsi mülkiyyəti sayan Şirvanşahlar bu iddia ilə
dəfələrlə hücum edib oranı tutmuşdular. Lakin həmin vaxt Dərbənddə artıq başqa
sülalə - ərəb Xilafəti tərəfindən təyin edilmiş, eyni zamanda, ərəb mənşəli
Haşimilər hakimiyyətdə idi. Ancaq yadelli işğalçıların və başqa feodalların hücum
təhlükəsi olduqda Şirvanşahlar ümumi düşməni dəf etmək üçün Dərbənd hakimləri
ilə birləşirdilər. «Tarix əl-Bab»da bu barədə söhbət gedir: «Bundan azacıq sonra
deyləmlilər Şirvana girdilər. Yəzid əl-Bab əhalisi ilə sülh bağlamağa və onlardan
kömək istəməyə məcbur oldu. O, Şəbəranda və kəndlərdə onlardan tutub
aldıqlarını, neft mədənlərindən və duz karxanalarından toplanan rüsumları [rüsum
ən-nəffatə vəlməllaxə] geri qaytardı. Əl-Bab əhalisi Yəzidə kömək göstərdi və o,
deyləmliləri qovdu, sonra isə onlarla sülh bağladı»21. Xəlifələr, Sasanilər dövründə
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olduğu kimi, sərhəd məntəqəsi olan Dərbəndə böyük əhəmiyyət verərək, onu varlı
Şirvan vilayətinə aramsız basqınlar edən xəzərlərdən, türklərdən və digər
xalqlardan müdafiə məqsədi ilə möhkəmləndirirdilər. Onlar Dərbənddəki ərəb
qarnizonunun saxlanmasına külli miqdarda vəsait sərf edir, bu xərcləri isə neft
hasilatından böyük gəlir götürən Bakıdan və duz mədənlərindən çıxarırdılar.
Şirvanşahlar neft quyularının və duz mədənlərinin mədaxilini toplamaq üçün
xüsusi vergi yığanlar təyin etmişdilər. Toplanan gəlir xəlifənin fərmanı ilə vəqf
kimi Dərbəndin müdafiəçilərinə ənam verilmək üçün oraya göndərilirdi.
«Dərbəndnamə»nin verdiyi məlumata görə xəlifə Mütəmid h. 276 (883/4)-cı ildə
Məhəmməd ibn Əmmarəni həmin mədənlərin rəisi təyin etdi ki, o, toplanan bütün
gəliri keçidləri qoruyan əsgərlərə paylamaq üçün Dərbəndə göndərsin.
«Tarix əl-Bab»ın göstərdiyinə görə, mərkəzi hökumət zəiflədikdə və Xilafət
tənəzzülə uğradıqda yerli hakimlər - istər Şirvanşahlar, istərsə də Dərbənd əmirləri
- neftdən və duzdan əldə edilən gəliri mənimsəyirdilər.
Şirvanşahlar qısa bir müddət (908/9-cu ildən 918/9-cu ilədək) tabe olduqları
Cənubi Azərbaycanın feodal, hakimləri - Sacilərlə yaxşı münasibətləri qoruyub
saxlamağa çalışırdılar. Belə ki, Yəzid xatadan qurtarmaq üçün h. 320 (932)-ci ildə
Yusif ibn Əbu Sacın Azərbaycan əmiri Balduyədən qaçaraq, ondan sığınacaq
istəyən qulamı Müflihi həbs edib Balduyəyə göndərmişdi. Deyləmlilərlə sülh
bağladıqdan sonra Şirvanşah onlarla birgə bizanslılara (Rum), gürcülərə və digər
«kafir» xalqlara hücum etməyə razılıq verdi. Şirvanşah Əbu Tahir Yəzid otuz üç
ilə yaxın hökmranlıq etmiş, h. 337-ci ilin rəbiül-əvvəl (948-ci il, sentyabr) ayında
ölmüşdür. Onun yerinə atasının vaxtında Layzan* hakimi olmuş oğlu Məhəmməd
ibn Yəzid keçdi. O, bir oğlu Əhmədi Layzana, o biri oğlu Heysəmi isə babası
Məhəmməd ibn Yəzidin vaxtında özünün əmir olduğu Təbərsərana hakim təyin
etdi. Görünür, Təbərsəran da Şirvana daxil olub, onun irsi torpaqlarından idi.
Şirvanın hakimi kimi onun ilk tədbiri həbsxanaya salınmış qardaşı Əhməd ibn
Yəzidi aradan götürmək oldu23. Sasani şahlarına xas olan bu qaydanı görünür,
şirvanşahlar onlardan əxz etmişdilər.
Əsərini h. 332 (943)-ci ildə tamamlamış Məsudi xəbər verir ki, bu vaxt
Şirvanın hakimi h. 318 (930)-ci ildə24 aralarında toqquşma olmuş kürəkəni Əbd əlMəlik ibn Haşimin ölümündən (h. 327 (939)-ci il)25 sonra Xursanı, Vardanı və
Dərbəndi zəbt etmiş Məhəmməd ibn Yəzid idi. Məhəmməd ibn Yəzid bütün bu
torpaqları Şirvan və Layzanla birləşdirdi. Məsudi daha sonra deyir ki, «onun
məmləkəti hal-hazırda, yəni h. 332 (943)-ci ildə bir aylıq yol qədər uzanır. Bu
ondan irəli gəlir ki, o öz torpaqlarına, Ənuşirəvanın* titul verməməsinə (vəsm)
baxmayaraq, zəbt etdiyi torpaqları da qatmışdır26. Məsudinin dediklərindən aydın
Mətndə Layzan şəklində getmişdir. Lakin «Tarix əl-Bab»ın əvvəlki üç nüsxəsində İran (Aran? - S.A.)
kimi göstərilmişdir.
*
Burada söhbət, mənbələrin məlumatına görə, Ənuşirəvanın torpaq verdiyi erkən Şirvanşahlardan gedir.
*
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olur ki, Məhəmmədin hakimiyyəti dövründə Şirvanşahlar dövləti böyük bir əraziyə
malik idi. Məhəmmədin h. 337 (948)-ci ildə atası Əbu Tahirin ölümündən sonra
hakimiyyətə keçdiyini nəzərə alsaq, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, o, ya hələ
atasının sağlığında şərikli hakimiyyət sürmüş, yaxud Məsudinin əsərində
Məhəmmədin adının çəkilməsi mətnə sonradan əlavədir 27. İbn Havqəlin h. 344
(955)-cü ildə Müsafir Mərzubana vergi verən məlikliklər haqqında məlumatı da
Şirvanşah Məhəmməd ibn Yəzidin hakimiyyəti dövrünə aiddir. İbn Havqəlin
dediyinə görə, «Şirvanşahın (yəni, Şirvanın) şahı və hökmdarı Məhəmməd ibn
Əhməd Əzdiyə» qoyulan təzminat bir milyon dirhəm idi28. V. F. Minorskinin haqlı
olaraq qeyd etdiyi kimi, bu mətndə əl-Əzdi nisbəsi Yəzidinin yanlış eşitmə
nəticəsində təhrif olunmuş formasıdır. Müsafir Mərzubanın vaxtında yalnız
Məhəmməd ibn Əbu Tahir Yəzid var idi. «Ola bilsin də əsərini h. 378 (988)-ci ilə
yaxın bitirən İbn Havqəl əsl adın əvəzinə h. 370-81 (981-91)-ci illərdə hökmranlıq
etmiş öz müasiri olan hökmdar Məhəmməd ibn Əhmədin adını vermişdir. İbn
Havqəlin verdiyi siyahı Mərzubanın məhz h. 344 (956)-cü ildə əl-Bab ətrafında
olması ilə bağlı ola bilər»29. Məhəmməd ibn Yəzidin zəbt etdiyi məlikliklər daha
sonralar, Məhəmməd ibn Əhməd vaxtında - h. 372 (928)-ci ildə də Şirvanın
tabeliyində qalırdı30.
Məhəmməd ibn Yəzid səkkiz il hökmranlıq sürmüş, sələflərinin ənənəsini
davam etdirərək, «kafirlərə», özünün şimal qonşularına hücumlar etmişdir. O, h.
345-ci il, səfər ayının 21-də (4 iyun 956-cı il) çiçək xəstəliyindən (cüdari)
ölmüşdür. «Tarix əl-Bab»da maraqlı bir əhvalat nəql olunur: «...deyirlər ki, onu öz
vəziri İbn al-Məraği zəhərləmişdir. Səbəbi bu olub ki, Məhəmməd ibn Yəzid çiçək
xəstəliyindən ölüm ayağında olarkən, hakimiyyət hərisliyi İbn əl-Mərağini başqa
yolla hasilə gətirilə bilməyəcək bir işə sövq etmişdir. O, Məhəmmədin iki qulunu
Əhməd ibn Yəzidin işgəncə çəkdiyi həbsxanaya göndərib, onu öldürmək əmri
vermişdir. Onlar əmri yerinə yetirmiş və cənazəni gizlətmişlər. Bir neçə gündən
sonra yaxşılaşmağa başlayan Məhəmməd sağaldıqdan sonra allaha minnətdarlıq
əlaməti olaraq İbn əl-Mərağiyə qardaşı Əhmədi həbsxanadan buraxmağı əmr
etmişdir. Həyatından qorxuya düşən İbn əl-Məraği vaxtı ilə Məhəmməd ibn
Yəzidin atasını məhv etdiyi kimi, bu dəfə də zəhərli içki verib onun özünü
öldürmüşdür».
Məhəmmədin Əhməd və Heysəm adlı iki oğlu, boğulub öldürülmüş qardaşı
Əhmədin isə Əbu-l-Heysəm ibn Əhməd adlı oğlu qalmışdır. Ölüm yatağında olan
atasını yoluxmağa gələn Layzan əmiri Əhməd ibn Məhəmməd atasının ölümündən
sonra onun varisi oldu. Dövlətin əyanları ona sədaqət andı içdilər. Lakin o, tezliklə
xəstələndi31. «Tarix əl-Bab»da yenə də vəzirin Əhməd ibn Məhəmmədi baş
tutmayan zəhərləmək cəhdi ortaya gətirilir. «Əhməd xəstəlikdən durandan sonra öz
qulamlarını göndərdi, onlar qəfildən İbn əl-Mərağinin evinə girib onu dəyənəklə
ölüncə döydülər. Təbərsəran əmiri olan Heysəm Şirvanda öz hakimiyyətini
möhkəmləndirən və məkrli vəzirindən xilas olan qardaşından qorxuya düşərək
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ləzgilər (ləkz) ölkəsinə aaçdı. Vaxtı ilə o da atasına baş çəkməyə gəlirdi. Onun
əmisi oğlu, Əhmədin oğlu Əbü-l-Heysəm də Şirvanşahın təqibindən ehtiyat edərək
Bərdəyə qaçdı, burada az bir müddət yaşadı və tezliklə öldü. Onun cənazəsi
Kürdiyana* gətirilərək orada dəfn olundu. Şirvanda hakimiyyətin son mümkün
iddiaçısı Əhməd ibn Məhəmməd ibn Yəzidin əmisi Əbü-l-Bədr ibn Yəzid də
həmin ildə öldü və Əhməd Şirvanın şəksiz hakimi oldu32.
Kiyev knyazı Svyatoslavın 965-ci ildə Volqaya və Şimali Qafqaza səfəri
barədə İbn Havqəlin h. 358 (969)-ci ildə verdiyi məlumat da Əhməd ibn
Məhəmmədin hakimiyyət vaxtına təsadüf edir. İbn Havqəlin sözlərindən görünür
ki, ruslar, Səməndər də daxil olmaqla, bütün Xəzər torpaqlarını tutmuş və vaxtı ilə
qüdrətli olan Xəzər dövləti ehtimal ki, bu sarsıntıdan sonra bir daha özünə gələ
bilməmişdi. Xəzər xaqanlığından qaçanlar Abşeron və Manqışlaq yarımadalarında
sığınacaq tapdılar. İbn Havqəlin dediyinə görə, bəzi qaçqınlar Şirvanşah
Məhəmməd ibn Əhməd əl-Əzdinin* köməyilə Xəzər paytaxtlarına (İtil, Xəzəran)
qayıtmağa başlamışdılar. Şirvanşah onlara öz qoşunu və adamları ilə yardım
göstərmişdir33.
Lakin Əhməd ibn Məhəmmədin Təbərsəran hakimi olan qardaşı Heysəm
Şirvana hökmranlıq iddiasından əl çəkməmişdi. H. 357 (968)-ci ildə o, ləkzlər
ölkəsini tərk edərək, Salar İbrahim ibn Mərzuban Deyləminin yanında sığınacaq
tapdı, onunla birlikdə yürüş edib Şirvan torpağına girdi. Salar ölkəni və Dərbəndin
ətrafını qarət etdi. Şirvan hakimi Əhməd onunla sülh sazişi bağladı və ona xərac
verdi. Salar Şirvanı tərk etdi və Heysəmi də özü ilə aparmaq istədi. Lakin Heysəm
əl-Məsqətə qaçdı və ona siyasi sığınacaq verən, ehtiram və rəğbət göstərən əl-Bab
əmiri Əhməd ibn Əbd-ül-Məlik əl-Haşiminin yanında qaldı. Əhməd ibn Əbd-ülMəlik Heysəmin adından Şirvan hakimi ilə danışığa girərək, Şirvanın bir hissəsinin
ona güzəştə gedilməsini tələb etdi. Lakin Şirvanşah bu tələbi rədd etdi və hədəqorxu gəldi. Dərbənd Əmiri Əhməd ibn Əbd-ül-Məlik əsasən Sərir vilayətindən
qoşun toplayaraq Şirvana soxuldu. Şəbəran şəhərini hücumla alıb yandırdı, talan
edib böyük qənimət götürdü. Geri qayıdarkən sərirli döyüşçülər əl-Baba əmirdən
bir gün əvvəl daxil oldular. Lakin şəhərdə iğtişaş və qarışıqlıq başlandı. Yerli əhali
yüz sərirli hərbi rəisi öldürüb onların Şirvanda ələ keçirdikləri qəniməti çapıb
taladılar. Şirvanşah Əhməd iyirmi beş ilə yaxın hökmranlıqdan sonra h. 370-ci ilin
zilhiccə ayında (iyun 981-ci il) vəfat etdi34.
Əhmədin ölümündən sonra taxta onun oğlu Məhəmməd ibn Əhməd çıxdı.
O, qonşu feodallara qarşı təcavüzkar siyasət yeridir və öz ərazisini bir sıra şəhərləri
ilhaq etmək hesabına genişləndirməyə çalışırdı. H. 371 (981/2)-ci ildə o, Qəbələ
şəhərini onun əmiri Əbd ül-Bərr Ənbəsədən tutub aldı. Təqribən h. 372 (982)-ci
İndi Lahıcın 12 kilometrliyindəki Kürdüvan kəndi.
Şirvanşahın adı Əhməd ibn Məhəmməd əl-Yəzidi kimi oxunmalıdır. Ehtimal ki, müəllif onun adını
sonralar hafizəsində qaldığı kimi əlavə etmişdir.
*
*
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ildə isə Bərdəni işğal edib Musa ibn Əlini özünün canişini təyin etdi. Məhəmməd
öz şəhərlərini də möhkəmləndirirdi. Belə ki, h. 373 (983)-cü ildə o, Şəbəranın,
görünür, hərbi əməliyyatlar nəticəsində dağıdılmış hasarlarını bərpa etdirdi.
Göründüyü kimi, Şirvanın ən zəngin və qədim şəhər-mərkəzlərindən olan Şəbəran
qonşu feodalların diqqətini cəlb edirdi. Onlar aramsız olaraq şəhərə basqınlar edir,
onu çapıb talayırdılar. Ehtimal ki, Şəbəran qədim zamanlardan Şirvanın paytaxtı
olmuşdu. H. 372 (982)-ci ildə babası Məhəmməd ibn Yəzidin Layzana (V. F.
Minorskiyə görə Lahıc)35 birləşdirdiyi Xursan və Şirvan məliklikləri Məhəmməd
ibn Əhmədin mülklərinə daxil idi.
H. 378 (988)-ci ildə ət-Tuzi Dərbəndi onun əmiri Əhməd Haşiminin oğlu
Məymundan aldı və onu şəhərdən qovdu. Sonra o, şəhəri Şirvanın hakimi
Məhəmməd ibn Əhmədə təslim etdi. O, bir neçə ay şəhərdə hökmranlıq etdi, lakin
Məymunun qulamlarından Balid (Baldu?) adlı birisi tərəfindən yaralanan
Məhəmməd ibn Əhmədi ona tabe olan feodallar Şirvana apardılar. Balid onun
iqamətgahında üstünə atılaraq təbərzinlə boynunun ardından vurub yaralamışdı.
Qulam Təbərsəranda gizlənən və bu hadisələrdən sonra Dərbəndə qayıdan ağası
Məymunun yanına qaçmışdı. Məhəmməd tezliklə sağaldı. Lakin bu zaman onun
Bərdədəki canişini Musa ibn Əli açıqca qiyam qaldıraraq, yalnız öz adından xütbə
oxunmasını Şirvanşah Məhəmmədin adının xütbədən çıxarılmasını əmr etdi. Sonra
«Tarix əl-Bab»da xəbər verilir ki, h. 380 (990)-ci ildə Dərbənd əhalisi öz əmirləri
Məymuna qarşı üsyan qaldıraraq onu hakimiyyətdən qovdular. Onlar Şirvanşah
Məhəmməd ibn Əhmədi Dərbəndə dəvət etdilər. Dərbəndə gələn Məhəmməd
qalanı yenidən tikdirdi, daha doğrusu, bərpa etdirib möhkəmləndirdi və orada öz
adamlarından ibarət qarnizon yerləşdirdi. Bundan sonra o öz paytaxtına, ehtimal ki,
Yəzidiyyəyə qayıtmış, on bir il səkkiz ay və iyirmi bir gün səltənət sürdükdən
sonra h. 381 (991)-ci ilin ramazan ayında (noyabr) ölmüşdür 36.
Onun yerinə hakimiyyətə qardaşı Yəzid ibn Əhməd keçdi. Bu hadisələrdən
və hakimiyyətin dəyişilməsindən istifadə edən Əmir Məymun yenidən Dərbəndi
tutaraq, ehtimal ki, cəmi bir il beş ay əvvəl, Şirvanşah Məhəmməd ibn Əhmədin
vaxtında tikilmiş orta (köndələn) divarı (əs-sür əl-vəstani) dağıtdı. Yəzidin
hökmranlıq illəri onun öz dövlətinin ərazisini qonşularının hesabına
genişləndirmək məqsədilə apardığı feodal ara müharibələri ilə əlamətdardır. H. 382
(992)-ci ildə Qəbələ rustağında şirvanlılarla şəkərlilər* arasında şiddətli vuruşma
baş verdi. Döyüşdə Şirvanşahın vəziri Müsəddin ibn Həbəşi öldürüldü, onunla
birlikdə Şirvan qoşununun adlı-sanlı 400 süvari əsgəri həlak oldu. Şirvanşah Yəzid
ibn Əhmədin hakimiyyəti onunla əlamətdar idi ki, o, dövlət işlərini təkbaşına idarə
etmir, bütün dövlət işlərini bərdəli Abbasın oğlanları Əbd ül-Əziz və Əbd ülSəmədə həvalə edir, yalnız onların məsləhəti ilə qərar çıxarırdı. H. 389 (999)-cu
ildə Şirvanşah Yəzid Qəbələnin hakimi, Gürzül* qalasının sahibi Əbd ül-Bərr
*
*

Ehtimal ki, şəkililər.
Gürzül Göyçay çayının qərb sahilindəki Girdədül kəndi ilə eyniləşdirilir.
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Ənbəsə ilə müharibə edərək, Gürzül qalasını onun əlindən aldı. Bundan sonra elə
həmin il Şirvanşah Zirkiyyə (daha doğrusu, Rizkiyyə?) mülkünə sahib olmaq
üstündə Dərbənd əmiri Ləşkəri ibn Məymunla vuruşdu, lakin uğur qazana bilmədi.
Ləşkəri Şəbərana yürüş etdi. Lakin şirvanlılar onlarla şəhərin qapıları qarşısında
vuruşdular. Dərbənd qoşunu ağır məğlubiyyətə uğradı, döyüşdə Ləşkərinin qardaşı
Əbu Nəsr ibn Məymun əsir alındı. Şirvanşah onu həbsxanaya saldırdı, barışıq
bağlandıqdan sonra o, girov saxlandı. H. 391 (1001)-ci ildə Ləşkərinin ölümündən
sonra Dərbənd əhalisi Şirvanşah Yəziddən özlərinə əmir seçmək istədikləri Əbu
Nəsrin azad olunmasını tələb etdilər. Lakin Yəzid qızını Əbu Nəsrə ərə vermək
istəməsi bəhanəsilə bundan boyun qaçırdı və şərt qoydu ki, Əbu Nəsri o zaman
buraxar ki, Dərbənd camaatı Dərbənd və Sul (Çul) qalalarının tikilməsinə (daha
doğrusu, bərpa olunmasına) razılıq versinlər. Dərbəndlilər bu təklifi rədd etdilər və
Yəzid heç bir günahı olmayan Əbu Nəsri edam etdi. Əbu Nəsr Şəbəran qalasının
həbsxanasında saxlanırdı və Şirvanşah onu həmin şəhərin qapıları qarşısında dəfn
etdirdi. Bu, h. 392 (1002)-ci ildə olmuşdur. Dərbənd əhalisi Əbu Nəsrin qardaşı
Mənsuru əmir seçdi. Şirvanşah Dərbəndi tutmaq üçün müharibəni davam etdirirdi.
Döyüşlər gah bu, gah da digər tərəfin üstünlüyü ilə gedirdi. H. 410 (1019)-cu ildə
sərhəd vilayətinin (səqr), ehtimal ki, Dərbəndin əhalisi öz əmiri Mənsurun əleyhinə
üsyan qaldırdı, onu şəhərdən qovub hakimiyyəti Şirvanşah Yəzid ibn Əhmədə
təslim etdi. Yəzid ibn Əhməd Dərbənd qalasını bərpa etdi və orada öz qarnizonunu
yerləşdirdi. Lakin Səririn hakimi Mənsuru müdafiə etdi. Dərbənd sakinləri
Şirvanşaha xəyanət edərək Mənsurun tərəfinə keçdilər. H. 412 (1021)-ci ildə
Mənsur Dərbəndə daxil olaraq onu Yəziddən aldı. Sonra Mənsur Şəbərana hücum
etdi. Şirvanlılarla Mənsurun qoşunları arasında bir neçə vuruşma oldu. Lakin
düşmən tərəflərin heç biri qələbə qazana bilməyib aralandılar. Dərbənd əhalisi h.
414 (1023)-cü ildə yenidən əmir Mənsuru şəhərdən qovdu, Şirvanşah Yəzidi dəvət
edib, Dərbəndi ona təhvil verdi. Yəzid qalanı bərpa etdi. H. 415-ci ilin ramazan
ayında (noyabr (1024) Mənsur qayıtdı və iyirmi gündən sonra yenidən qalanı ələ
keçirdi. H. 416 (1025)-cı ildə Şirvanşah Yəzidin qardaşı Heysəm Təbərsəranda,
ehtimal ki, şirvanşahların ailə üzvlərinin irsi mülkü olan «Məhəmməd mülkü»ndə
öldü. Elə həmin ildə Sərracilərlə - ehtimal ki, sərraclar zümrəsinin tərəfdarları ilə
şirvanşahlar arasında şiddətli mübarizə başladı (və şirvanşahlar qalib gəldilər)37.
«Tarix əl-Bab»da Şirvanşah Yəzidin hökmranlıq dövrünə dair maraqlı
məlumatlar verilir: «Həmin il [ehtimal ki, h. 416 (1025)-cı il] şirvanşahın
Yəzidiyyə canişini olan oğlu Ənuşirəvan ibn Yəzid atasının əleyhinə qiyam
qaldırdı. Bu vaxt atası [ailə üzvlərindən olan] bir neçə qadınla Gürzül [Girdədül]
qalasında əylənir və ov edirdi. Bundan istifadə edən Ənuşirəvan ibn Yəzid açıqaşkar qiyam qaldırdı. Qara camaatdan [aybaş ən-nas] çoxları onun ardınca getdi. O,
atasının vəziri Əbd ül-Əziz ibn Abbasın əmlakını müsadirə etdi, evini talayıb
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özünü həbsxanaya saldırdı. Sonra onun tərəfdarları arasında təfriqə düşdü.
[Onlardan bəziləri] tutduqları işdən, onun ardınca getmələrindən peşman oldular.
Onlar Yəzidi gizlincə dəvət edərək, onu tezliklə qayıtmağa razı salmağa çalışdılar.
Yəzid təcili [evə] hərəkət etdi, əhali şəhərin qapılarını açdı, onun oğlundan üz
döndərdi. Qiyamçı oğul sığınmaq üçün Kastan [Gülüstan?] qalasına qaçdı, lakin
vəzir onun arxasınca düşərək, yolda yaxaladı və atasına verdi. Yəzid oğlunu bir
müddət həbsxanada saxladı, sonra orada ac və susuz qalıb öldü. Şirvanşah Yəzid
ibn Əhməd özü otuz yeddi il səltənət sürdükdən sonra h. 418 (1027)-ci ildə öldü38.
Yəzid ibn Əhmədin hökmranlığı dövründə bu səltənət xanədanında ilkin
mənbələrdə əksini tapmayan hansısa hadisələr baş vermişdir. Lakin bir şey
şəksizdir: Şirvanşahların adları dəyişmişdir - Yəzid ibn Əhməddən sonra ərəb
adlarından qədim Sasani adlarına dönüş başlamışdır (Yəzidin oğulları Ənuşirəvan,
Mənuçöhr adlanırdı). Çox ola bilər ki, artıq X yüzilliyin birinci yarısında Məzyədi
Şirvanşahlar Sasani mənşəli yerli əsilzadə ailələri ilə qohumluq əlaqələrinə girir və
həmin ailələrin qadın nümayəndələri köhnə ənənələri dirçəldirdilər. Məsudi h. 332
(943)-ci ildə Şirvan şahı Məhəmməd ibn Yəzidin Sasani Bəhram Gurun nəslindən
olduğunu göstərirdi39. Şirvanşahların Sasani Bəhram Gurun əsilzadə nəslindən
olmalarını iddia etmələri faktının özü artıq erkən dövrlərdə yerli şahlardan biri ilə,
ehtimal ki, Sasani mənşəli Şirvanşahlarla nikah bağlanması ilə izah edilə bilər.
Ola bilər ki, Xilafətin tənəzzülü və Şirvanşahların hakimiyyətinin
möhkəmlənməsi ilə bağlı «xanədan yenidən dirçəlməyə başladıqda ona öz
nüfuzunu əsilzadə nəslinə mənsubluğu ilə hər vəchlə əsaslandırmaq lazım gəldi və
onda Şirvanşahların Sasanilərlə qohumluğu barədə köhnə nəzəriyyə ortaya çıxdı,
onların Şeyban ərəb tayfası ilə bağlılığı isə arxa plana çəkildi...»40.
Yəzid ibn Əhməd h. 418 (1027)-ci ildə öldükdən sonra hakimiyyətə oğlu
Mənuçöhr ibn Yəzid keçdi. Onun hakimiyyət dövrü üçün feodal ara müharibələri
və yadelli basqınlara qarşı mübarizə səciyyəvidir. XI əsrin birinci yarısında
Şirvanşahlar qonşu feodallarla ara müharibələri, habelə, yadelli işğalçılara,
dəfələrlə onların torpaqlarına basqınlar edən müxtəlif tayfalara - alanlara,
sərirlilərə, ruslara və başqalarına qarşı müdafiə müharibələri aparırdılar. H. 420
(1029)-ci ildə Mənuçöhr Məsqətə məxsus olan Mücəkabad malikanəsi üstündə əlBab əmiri ilə müharibəyə başladı. Şirvanşah bu müharibədə məğlubiyyətə
uğradıqdan sonra əl-Bab hakimi h. 421 (1030)-ci ildə Şirvanşah torpaqlarına
basqın edərək, onun ərazisindəki bir çox yaşayış məntəqəsini dağıtdı41. Həmin il,
bir qədər sonra, ruslar Şirvana basqın etdilər. H. 421 (1030)-ci ildə Bakı yenidən
otuz səkkiz gəmi ilə yürüş edən rusların hücumlarına məruz qaldı. I Mənuçöhr ibn
Yəzid onları Bakuya (Bakı) yaxınlığında qarşıladı. Ruslarla vuruşmada çoxlu
şirvanlı, o cümlədən zadəganlardan Əhməd ibn Xasskin (ehtimal ki, Xasstəkin)
həlak oldu. Sonra ruslar Kürlə üzüyuxarı üzərək Araza çatdılar. Mənuçöhr rusların
hərəkətini dayandırmağa çalışaraq, Arazın qabağını bəndlə kəsib, onların
irəliləməsinə mane olmağa cəhd göstərdi. Lakin ruslar şirvanşahın dəstəsini batıra
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bildilər. Bununla belə, onların Arazla irəliləməsi dayandırıldı42. Həmin ildə Gəncə
hakimi Şəddadi Musa ibn Fəzl rusları dəvət etdi, onlara çoxlu pul verərək, əhalisi
üsyan qaldırmış Beyləqanın üzərinə göndərdi. Musa ibn Fəzl feodalların ara
müharibələrində dəfələrlə muzdlu əsgər kimi tutduqları rusların köməyilə
Beyləqanı ələ keçirdi, öz atasına və qardaşına qarşı qiyam qaldırmış qardaşı
Əskəriyyəni öldürdü. Sonra ruslar Arranı tərk edərək, Ruma getdilər və oradan
vətənlərinə qayıtdılar. Mənbədə göstərilir ki, ruslar tezliklə - h. 421-ci ilin zilhiccə
ayında (noyabr 1031) yenidən gəldilər. Bu dəfə Şirvanşahın qaynı olan Arran
hakimi Əbü-l-Fəth Musa ibn əl-Fəzl ibn Məhəmməd ibn Şəddad ruslara hücum
etdi. Bakuya yaxınlığında onlarla vuruşdu, ölkədən sıxışdırıb çıxararaq xeyli
hissəsini qırdı43. «Tarix əl-Bab»da xəbər verilir ki, h. 423 (1032)-cü ildə alanlar və
sərirlilər ruslarla birlikdə Şirvana hücum edərək, Yəzidiyyəni44 zorla ələ keçirdilər.
Mənbədə sonra göstərilir ki, onlar Şirvanı qarət edib, əsirlərlə birlikdə öz
ölkələrinə qayıdarkən əl-Babın taxta (əl-xəşab) qapılarına çatdılar, lakin sərhəd
vilayətlərinin əhalisi əmir Mənsurun başçılığı ilə onlara hücum etdi və çoxunu
məhv edərək, Şirvandan qarət etdikləri hər şeyi əllərindən aldı. Alanların cüzi bir
hissəsi əmirləri ilə birlikdə xilas ola bildi. H. 424 (1033)-cü ildə alanların dəstəsi
əl-Bab sakinlərindən qisas almaq məqsədilə yenidən basqın etdi və bu dəfə də
məğlubiyyətə uğradı. H. 425 (1034)-ci ildə Şirvanşah Mənuçöhr yeddiillik
hökmranlıqdan sonra öz evində qardaşı Əbu Mənsur ibn Yəzid tərəfindən
xaincəsinə öldürüldü. Səbəb bu idi ki, Əbu Mənsur özü Şirvanşahdan qorxur və
ondan gizlənirdi. «Tarix əl-Bab»da Şirvanşahın öldürülməsi hadisəsi müfəssəl
təsvir olunur. Şirvanşahlar sarayının dəb və adətlərini, hökmdarların şəxsi həyatını
səciyyələndirən həmin mətni bütövlükdə veririk: «[Əbu Mənsur] Yəzidiyyə
əhalisinin sayıqlığını azaltdığı gecələrin birində şəhərə girdi və bu barədə
qardaşının arvadına - Fəzlin [Şəddadi] qızı Sittə [xəbər] göndərdi. Sitt ona ürəkdən
vurulmuşdu. Əbu Mənsur öz vəziyyətini xəbər verdi və Sittin tapşırdığı kimi, onun
qulamlarından birinin evinə düşdüyünü bildirdi. Bu xəbəri alan həmin qadın yaxın
adamlarından olan bir qadını mətbəx sandığı ilə onun yanına göndərdi. Həmin
qadın onun sandıqda qalaya girməsinə kömək etdi. Əbu Mənsur [Sittin] evinə
çatanda Sitt adam göndərərək, əri Mənuçöhrü öz yanına dəvət etdi. Mənuçöhr gəlib
[onun qabağında dayananda] Sitt qardaşından, Arran hakimi Fəzlin oğlu Musadan
aldığı məktubu ona göstərdi. Mənuçöhr oxumağa başladı. Mənuçöhr məktuba
baxa-baxa onun məzmununu arvadına izah edərkən, Əbu Mənsur qəfildən evin
uzaq küncündən sıyrılmış qılıncla içəri daxil oldu. Mənuçöhr soruşdu: «Səni
mənim evimə kim buraxmışdır?» Lakin Mənuçöhr sözlərini deyib qurtarmamış
Əbu Mənsur qılıncla onun boynunun ardından vurdu. O, zərbəni təkrar eləmək
istədi. Lakin ürəyini bürümüş qorxudan qılınc onun əlindən sürüşüb düşdü. Bu
vaxt məlun qadın yaxın adamlarından [birinə] qətli başa çatdırmağı əmr etdi. Sonra
Əbu Mənsur çıxıb qala qapılarını bağlamağı əmr edəndə o, Mənuçöhrün [cəsədini]
palaza [ziliyyə] bükdü. H. 425 (1034)-ci ildə taxta çıxan Əbu Mənsur Əli ibn
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Yəzid ibn Əhməd qardaşının dəfn olunmasını əmr etdi və adət üzrə bir ildən sonra
- h. 426-cı ilin rəbiyül əvvəl ayında (yanvar 1035) onun dul arvadına evləndi 45. ƏlBabın əhalisi cümə axşamı, rəbüyül əvvəlin 17-də (9 fevral 1034) öz əmirləri Əbd
ül-Məliki qovduqdan sonra Şirvanşah Mənsura tabe oldular. O, içqalanı bərpa
etdirdi və orada öz qoşunlarının qarnizonunu yerləşdirdi. Göründüyü kimi,
Şirvanşahlar Şirvan dövlətinə birləşdirməyə cəhd göstərdikləri əl-Baba
iddialarından əl çəkmirdilər. Şirvanşahların əl-Baba iddiaları onunla izah edilirdi
ki, xəlifə Mütəvəkkil h. 237 (851)-ci ildə əl-Bab şəhərini ondan asılı olan
torpaqlarla birlikdə ikta şəklində Ərminiyyə, Arran və Azərbaycan valisi
Məhəmməd ibn Xalidə bağışlamışdı. Şirvanşah Əbu Mənsur da, öz sələfləri kimi,
əl-Baba sahib olmaq üçün bu şəhərin əmiri ilə müharibə aparmışdır. Sonra
Şirvanşah vəziri Mənsur ibn Müsəddidi əl-Babda öz canişini təyin edərək onu
«hökumət binası»nda yerləşdirdi, özü isə h. 426 (1035)-cı ildə paytaxtı
Yəzidiyyəyə qayıtdı. Lakin əmir Əbd ül-Məlik elə həmin il qəflətən əl-Babda
şirvanlılara hücum edərək, Mənsur ibn Müsəddidi öldürdü. İçqalanı mühasirəyə
aldı və rəis Əli ibn Həsən ibn Ənakın vasitəçiliyilə h. 426-cı il rəcəb ayının 1-də
(12 may, 1035) onun təslim edilməsinə nail oldu. Bundan sonra o, şəhəri və qalanı
tutdu, Şirvan qoşunları isə Şirvana qayıtdı. Sonra Əbd ül-Məlik Şirvanşahla sülh
sazişi bağladı və h. 427-ci ilin səfər ayında (1035-ci ilin dekabrında) onun bacısı,
Yəzidin qızı Şəmkuyyə ilə evləndi. Əl Babın hərbi rəisləri öz təhlükəsizliyi üçün
qorxu keçirməyə başladılar. Buna görə də onlar tabeliklərindəkilərlə birlikdə Əbd
ül-Məlikə hücum edib, onun vəzirini evindəcə öldürdülər. Əbd ül-Məlik ailəsi ilə
Şirvana qaçdı. Rəislər onu paytaxta qaytarıb gətirmək üçün Şirvana iki ağsaqqal
göndərdilər. Lakin Şirvanşah elçiləri həbs etdi, onları qandallayıb qalalardan birinə
saldı. Bundan sonra o, əmirə əl-Babda öz hakimiyyətini bərpa etməyə kömək
göstərdi46. Omir Əbd ül-Məlik doqquz illik hakimiyyətdən sonra h. 434-cü il rəcəb
ayının 25-də, cümə axşamı (10 mart 1043-cü il) öldü47. Əbu Mənsur Şirvanda on il
- h. 435 (1043)-ci ildə ölənə qədər hakimiyyət sürdü. Həmin vaxtdan Şamaxı
rayonunun Çuxuryurd həndəvərində tapılmış aşağı əyarlı gümüş sikkə qalmışdır.
Sikkənin üzərində aşağıdakılar təsvir olunmuşdur: 1 - səthində bir neçə kiçicik
dairələr, sağ tərəfdən oxunmayan söz var, sol tərəfi budanmışdır. Çevrə boyu
budanmış yazı nəzərə çarpır. II [Məhəm]məd rəsulullah, [əl]-Məlik əl-adil... əddövlə Əbu [Mənsur Əli ibn Yəzid] [şir]vanşah, müvali əmir [əl-Möminin]; çevrə
boyu hər şey budanmışdır48.
Əbu Mənsurun hökmranlığı dövründə şirvanşahla hərbi rəislər arasında
çəkişmələr davam edirdi. Onun ölümündən sonra şirvanşahlığa qardaşı Qubad ibn
Yəzid keçdi. H. 436 (1044)-cı ildə əl-Bab əmiri ilə hərbi rəislər arasında nifaq
düşdü. Onlar əmirin üstünə hücum çəkdilər, onun arvadı Şəmkuyyəni ələ keçirib
qardaşı Şirvanşah Qubadın yanına göndərdilər. Qubad Şəmkuyyəni qalaya saldı,
lakin sonra azad etdi və h. 437 (1045)-ci ildə ərinin yanına qaytardı. Elə həmin il
Qubad türk-oğuzların hücumundan qorxaraq, paytaxtı Yəzidiyyənin ətrafına
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yonulmuş daşdan möhkəm qala divarı çəkdirdi və dəmir qapı qoydurdu. Qubad altı
il səltənət sürüb h. 441-ci il səfər ayının 24-də (28 iyul 1049) öldü.
Qubadın öldüyü ilk gündən hakimiyyətə onun qardaşı oğlu Buxtnəssar Əli
ibn Əhməd ibn Yəzid ibn Əhməd ibn Məhəmməd ibn Yəzid keçdi. Təqribən bir
ildən sonra o, hakimiyyətdən salındı və onun əmisi Salar ibn Yəzid şirvanşah elan
olundu. Qala təslim olunduqdan sonra Buxtnəssar Şirvandan qaçdı, lakin Saların
onun dalınca saldığı dəstə Beyləqan yaxınlığında onu yaxalayıb öldürdü49.
Münəccimbaşının məlumatına görə, Salar h. 445 (1053)-ci ildə Malu*
(Maluğ) qalasını tutaraq möhkəmləndirmiş, orada qarnizon yerləşdirmiş, ərzaq və
silahla təchiz etmişdi. O, qalanın yaxınlığında ətrafında istehkamlar qurulmuş
şəhər (mədinə) saldırmış, oraya əhali köçürmüş və cümə məscidi tikdirmişdi. Salar
«kafirlərlə», ehtimal ki, (Dağıstanın islamı qəbul etməyən əhalisi ilə) müharibəni
davam etdirmiş və Şirvanı onların basqınlarından qorumuşdur. O, on beş il
hökmranlıq etdikdən sonra h. 455-ci il, şənbə günü səfər ayının 18-də (20 fevral
1063) ölmüşdür. Salar Şəddadi Əbü-l-Əsvar Şavur ibn Fəzllə qohumluq
münasibətlərində olmuş, onun qızı ilə evlənmişdir51. Onun adına üzərində dörd
sətirlik yazı olan sikkə zərb edilmişdir. Məhəmməd rəsulullah! Kömək edən şah,
Əbu... -... Salar ibn Yəzid, Şirvanşah52. Salar ibn Yəzidin adı Qəffarinin «Cahan
ara» əsərində də yad edilir. Bütün bu məlumatlara əsasən A.A.Bakıxanov onun
adını çəkir53. Lakin Şirvanşahların Qəffari tərəfindən verilmiş şəcərəsi səhvdir,
belə ki, burada Saların atasının adının Yəzid ibn Əhməd deyil, Yəzid ibn Məzyəd
olduğu göstərilir54. Abşerondakı Buzovna* kəndində, qədim qüllənin
xarabalıqlarında üzərində yarım silinmiş kitabə olan daşlar tapılmışdır. İ. Berezin
onun məzmununu belə oxumuşdur: «Bu binanı böyük və nəcabətli insan, hər şeyin
dərin bilicisi, etiqadın parlaq ulduzu, müsəlmanların ən yaxşısı, padşah Məlik Salar
53-cü ildə tikdirmişdir»55. Hal-hazırda Sankt-Peterburqda Şərqşünaslıq
İnstitutunda saxlanılan həmin iki daş kitabədən Y. A. Paxomov da bəhs edərək,
onun aşağıdakı oxunuşunu vermişdir: «İqamətgahın və binanın sahibi, sədr ...
müdrik, alicənab, kamil... icmanın və dinin məşəli, islamın kamilliyi Şah Məlik
Salar h. 53-cü ilin [Dörd] yüz üç və beşinci* ilin rəcəb ayı»56. İ. Berezin qeyd edir
ki, «görünür, yüzlük rəqəmi pozulmuşdur və Məlik Salar haqqında mənə heç kim
doğru bir söz deyə bilmədi»57. İ. Berezin mətni dəqiq oxumamışdır.
Münəccimbaşının məlumatına görə, Məlik Salar [ibn Yəzid] şirvanşah olmuş və
təqribən h. 441 (1049)-ci ildən 455 (1063)-ci ilədək, yəni 15 il hakimiyyət
sürmüşdür58. Beləliklə, Y. A. Paxomovun oxuduğu h. 53-cü il tarixi h. 453 (1061)V. F. Minorskinin fikrincə, Malu Şəki vilayətində yerləşirdi50.
K. Spasski-Avtonomovun fikrincə, bu daşlar Buzovna kəndindəki qüllənin xarabalıqlarından
tapılmışdır. Lakin İ. Berezin yazır ki, həmin qüllə Mərdəkan kəndində olmuşdur. Bu fikir ayrılığı həmin
kitabəni müəyyən konkret tikili ilə inamla bağlamağa imkan vermir.
*
Rusca tərcümədə 5 (50?) rəqəmi buraxılmışdır.
*
*
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cü il kimi düzəldilməlidir ki, bu da həqiqətə uyğundur.
Şirvanşahların siyasi tarixi araşdırılarkən aşağıdakılar müşahidə olunur.
Şirvanşahlar İrandakı Sasani ənənələrini davam etdirərək, taxta oturarkən rəqib və
hakimiyyət iddiasında olmasın deyə öz qardaşlarını öldürtdürürdülər. Şirvanşahlar
ilkin hökmranlıqları dövründə böyük əraziyə malik idilər. Buraya təkcə Şirvanın
qədim torpaqları deyil, bir sıra hallarda, Arranın, Dağıstanın cənub vilayətləri,
Təbərsəran və Mavakaniyayadək Dərbənd də daxil olmaqla, Baş Qafqaz dağlarına
qədər şimal vilayətlərinin, Gürcüstanla həmsərhəd şərq vilayətlərinin əraziləri də
daxil olmuşdur. Şirvanşahlar Arranın paytaxtı Bərdəni, cənubda Muğanı da tez-tez
ələ keçirirdilər. Görünür, Şəbəran Şirvanın mərkəzi şəhəri, hətta erkən dövrlərdə,
ehtimal ki, paytaxtı olmuşdur. Şirvanşahların bir çox ailə üzvlərinin Şəbəranda və
onun həndəvərində dəfn edilməsi də bunu göstərir. Zəngin və inkişaf etmiş bu
şəhər ölkənin iqtisadiyyatında mühüm rol oynamışdır. Mənbələrdə onu zəbt
etməyə can atan qonşu feodalların basqınlarına dair məlumatlara tez-tez rast
gəlinir. Şirvanşahlar keçmiş ənənəyə əsasən Dərbəndi də özlərinin qədim torpağı
sayırdılar: hərçənd o, artıq IX əsrdən müstəqil Haşimilər sülaləsi tərəfindən idarə
olunan şəhər-dövlət idi. Bununla belə, Şirvanşahlar daim Dərbəndin işlərinə
qarışır, dəfələrlə onu zəbt edərək, Haşimiləri sıxışdırıb aradan çıxarmağa və
Dərbəndi öz torpaqlarına birləşdirməyə çalışırdılar. Məzyədilərin səltənət dövrü
«kafirlərə», yəni aralarında islamın hələ geniş yayılmadığı, qədim bütpərəstlik
ayinlərinin mövcud olduğu bir sıra Dağıstan tayfalarına qarşı yürüşlərlə
səciyyələnir. IX əsrdə ərəblər Şirvanda islamı bərqərar etdilər. Lakin onlar burada
xristianlığı, eləcə də, qədim din və ayinləri tamamilə məhv edə bilmədilər.
Məsələn, Şirvan rayonlarında bu günədək astral ayinlər, müqəddəs ağaclara, daşa,
oda və s. sitayişin qalıqları qalmaqdadır.
Şirvan əhalisi islamı qəbul etdikdən sonra VIII-X əsrlərdə qədim pirlər
müsəlmanlaşdırılmağa, müsəlman ənənələri ilə müqəddəsləşdirilməyə, ərəbmüsəlman adları ilə adlandırılmağa başladı. Lakin mənşəcə ərəb olan Məzyədi
Şirvanşahlar qatı mömin müsəlman olduqlarından «kafirlərlə» müharibə aparmağı
özlərinin müqəddəs vəzifəsi sayırdılar. Ərəb və erməni mənbələri ərəblərin VIIVIII əsrlərdə apardıqları müharibələrə, şimala - Dərbəndə və daha sonra Dağıstan
ərazisinə istilaçı yürüşlərinə, burada artıq VII əsrdən Şirvan və Albaniyaya
dəfələrlə hücum edərək, onun qala və şəhərlərini tutub dağıdan xəzərlərin böyük
ordusu ilə toqquşmalarına59 dair məlumat verirlər. Ərəb mənbələrində Şirvanın
şəhərlərində və başqa yerlərində əhalinin ağır vergilər, dözülməz zülm və
istismarla əlaqədar ərəb ağalığı əleyhinə üsyanları haqqında məlumatlar vardır. Bu
və ya digər əyalət xəlifəyə itaətsizlik göstərərək, istila dövründə ərəb canişinləri ilə
bağlanmış sazişləri pozaraq, üsyan qaldırdıqda onlar amansızcasına yatırılırdı 60.
X əsrin I yarısına aid ərəb mənbələrində Şirvanın iri feodalların idarə
etdikləri və böyük gəlir götürdükləri varlı şəhər və kəndlərindən bəhs olunur. Belə
ki, İbn Havqəl böyük malikanələrə sahib olan iri feodalları xırda hökmdarlar
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(məlik) adlandırır. «Tarix əl-Bab»da Təbərsarandakı Məhəmmədiyyə, Rizkiyyə
(ehtimal ki, Mərdukiyyə) və digər malikanələrin adı çəkilir. Feodalların möhkəm
qalaları, böyük sürüləri, ilxıları, çoxlu nökərləri, şəhər, vilayət və nahiyələri, onlara
böyük qazanc gətirən məhsuldar torpaqları var idi. İbn Havqəl daha sonra xəbər
verir ki, feodalların gözəl xidmətçiləri, müğənni cariyələri, kişi və qadın aşpazları
vardır... Onlar qızıl və gümüşdən qayırılmış qablardan, tabaqlardan, taslardan,
dolçalardan, gildən (şirli keramika - S. A.) və qiymətli metallardan düzəldilmiş
satıllardan, bununla yanaşı, nəfis şüşə qablardan, qiymətli büllurdan və əla
cəvahiratdan istifadə edirlər»61. Şirvan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar
zamanı aşkara çıxarılmış külli miqdarda maddi mədəniyyət əşyaları ərəb
mənbələrinin verdiyi məlumatları təsdiq edir.
IX əsrin ikinci yarısından Abbasilər xilafətinin zəifləməsi və tənəzzülə
uğramağa başlaması, habelə onda mərkəzdənqaçma meyllərinin güclənməsilə
əlaqədar bəzi vilayətlər ayrılaraq müstəqil məlikliklər yaratmağa başladılar. Bu
dövrdə Şirvanda feodal torpaq sahibliyi möhkəmlənir və feodalların siyasi
əlahiddəlik cəhdləri nəticəsində daha da güclənirdi. Şirvanın əhalisi feodal
zadəganlarından, neftverən və şumluq torpaq, duzlu göl, bağ və üzümlük
sahiblərindən, şəhər məmurları, tacir və ruhanilərdən, sənətkarlardan, şəhər
rəiyyətindən, kəndlilərdən və qullardan ibarət idi.
Məzyədilər ilk müsəlman Şirvanşahlar sülaləsi idi. Onlar Bərdədə oturan
ərəb canişininə - əmirə tabe idilər62. Əmirlər xəlifələr tərəfindən təyin olunurdular
və tam mülki və hərbi hakimiyyətə malik idilər. Onlar ərəblərin qoyduqları yerli
hakimlərin fəaliyyətinə, şəhər və kənd əhalisinin üzərinə qoyulan vergilərin (cizyə,
xərac və s.) yığılmasına nəzarət etməli idilər63. Şirvanşahlar bütün tarixləri
boyunca istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparmış və əsasən müstəqil hakimiyyət
sürmüşlər. Lakin Şirvan bu və ya digər işğalçının hakimiyyəti altına keçdikdə
Şirvanşahlar vassal asılılığına düşür və öz süzerenlərinə xərac verirdilər. X əsrin
ortalarında Şirvanşah Salar Mərzuban ibn Məhəmməd ibn Müsafirə ildə 1 000000
dirhəm xərac ödəyirdi64. İbn Havqəlin yazdığına görə, vergi kimi qul, pul,
təsərrüfat ləvazimatı, qatır, yük heyvanları və bəzək əşyaları alınırdı65. Şəhər
sənətkarları işğalçılara və şirvanşahın xəzinəsinə böyük miqdarda vergi verməklə
ərəblərin və yerli feodalların ikiqat zülmünə məruz qalırdılar. Abşeronun neftverən
torpaqları, neft quyuları, duzlu gölləri, eləcə də Şirvanın şum üçün yararlı
torpaqları istər dövlətin, istərsə də ayrı-ayrı feodalların mülkiyyəti olub, adətən,
vergi verən əhalini qəddarcasına istismar edən icarədarlara icarəyə verilirdi.
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§ 2. Şirvanın şəhər və kəndləri. İqtisadi vəziyyət
(hasilat sənayesi, sənətkarlıq, ticarət)
IX-X əsrlərdə Şirvanın şəhərləri və digər yerləri haqqında ərəb
mənbələrinin məlumatları natamam və cüzidir. İbn Xordadbeh və digər ərəb
müəllifləri Qafqazın şərq hissəsində öz məmləkəti olan 11 «dağ şahı»nı qeyd edir,
həmin məmləkətlər sırasında Qəbələ, Şirvan, Məsqət, Şəbəran, Ləkz, Bab Firuz
Qubad və başqalarının adını çəkirlər1. Bəlazuri Arran hakimi Məsləmə ibn Əbd əlMəlikin VIII əsrin birinci yarısında Cənubi Dağıstanda xəzərlərlə müharibəsindən
bəhs edərək yazır: «Dağ şahları onunla (Məsləmə ilə) saziş bağlamağa tələsdilər.
Şirvanşah, Miranşah, Təbərsəranşah, Xursanşah*, habelə Məsqət hakimi onun
hüzuruna gəldi2. Göstərilən vilayətlər VIII əsrdə «şahlıq» adlandırılan ayrıca feodal
məliklikləri idisə, artıq IX əsrdən onlar tədriclə Şirvan tərəfindən zəbt edilərək
müstəqilliklərini itirirlər. Bu məlikliklər IX-XI əsrlərdə müxtəlif vaxtlarda
Şirvanşahlar dövlətinin tərkibinə daxil olmuşlar. Eyniadlı şəhərlə birlikdə Qəbələ
mahalı Şəkidən şərqdə, Türyançay çayı hövzəsində yerləşirdi. Onun cənub
sərhədləri isə Kürə qədər gedib çatırdı. Qəbələ şəhərinin xarabalıqları indiki
Qəbələ (keçmiş Qutqaşen - S. A.) rayonunun Çuxur-Qəbələ kəndi yaxınlığında,
Qocalançay və Qaraçay çaylarının qovuşduğu yerdədir. Orta əsrlər Qəbələsinin
qala divarları və bürclərinin qalıqları bu günədək durur3. Ərəblərin gəlməsindən,
Dərbəndədək bütün Albaniyanın Sasanilər tərəfindən işğal edilməsindən xeyli
əvvəl Qəbələ türklərin, hun-sabirlərin hakimiyyəti altında olan ərazinin mərkəzi
olmuşdur. Bəlazurinin məlumatına görə, Qəbələ Xəzər şəhəri idi 4. Mənbələr xəbər
verirlər ki, Qəbələ 646-cı ildə ərəblər tərəfindən zəbt olunduqdan sonra da türk
tayfaları... bu vilayətə gəlməkdə davam etmişlər. Cərrah ibn Abdulla əl-Həkəmi h.
104 (722)-cü ildə Dərbənddən keçərək, Xəzər şəhərlərini zəbt edərkən, xəzərləri
Qəbələ mahalının kəndlərinə köçürmüşdür5. Məsudinin məlumatına görə, Şəkidən
sonra «Qəbələ ölkəsi gəlir, buranın şəhər əhalisi, müsəlman, ətraf qəsəbə və
kəndlərdə (əl-Əmair vəldiya) isə xristianlardır. Hal-hazırda oranın hökmdarının adı
Taygöz Ənbəsədir. O, oğru, quldur və pozğunlara sığınacaq verir»6. Müqəddəsi
aşağıdakıları xəbər verir: «Qəbələ istehkamlarla möhkəmləndirilmiş şəhərdir; çay
şəhər divarlarının kənarından axır. Cümə məscidi şəhərdən aralı təpənin
üstündədir»7. «Hüdud əl-aləm»də deyilir: «Qəbələ Şəki, Bərdə və Şirvan arasında
firavan, səfalı, şəhərdir. Buradan çoxlu miqdarda qunduz xəzi ixrac olunur»8.
«Tarix əl-Bab»da da Qəbələ və onun nahiyələri xatırlanır. H. 371 (981/2)-ci ildə
Qəbələnin hakimi həmin Taygöz Ənbəsənin oğlu Əbd əl-Bərr idi. Şirvanşah
Məhəmməd ibn Əhməd Qəbələni onun əlindən tutub almışdı. Şirvanşah Yəzid ibn
Əhməd h. 389 (999)-cu ildə Gürzül (Göyçay çayı üstündəki Girdədül) qalasını da
Bəlazurinin əsərinin ərəbcə mətnində Xursanşah əvəzinə, səhvən «Carşanşah» getmişdir. Bu səhv
mürəttibin diakritik işarələri düzgün qoymaması üzündən baş vermişdir.
*
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həmin hakimdən almışdı. Sonralar və XI əsrin birinci rübündə də Qəbələ və Gürzül
qalası Şirvanşahların əlində olmuşdur. «Tarix əl-Bab»da Qəbələ kunililərin h. 459
(1067)-cu ildə Şirvanşahın dayısı Fəribürzün oğlu Ləşkəristanın şəhər darvazasının
qarşısında öldürülməsilə əlaqədar xatırlanır. Bundan bir il sonra Şirvanşah dayısı
oğlu Ləşkəristanın qisasını almaq üçün Kuni əhalisinə hücum edərək çoxlu adam
qırdı, sürüləri aparıb, kəndləri yandırdı9.
IX-XI əsr ərəb və fars mənbələrinin məlumatına görə, möhtəşəm müdafiə
istehkamları olan Qəbələdə müsəlman məmurları, habelə tacirlər və sənətkarlar,
ətraf kəndlərdə isə ehtimal ki, mənbələrdə «quldur, avara və dələduz» adlandırılan
hun və xəzər məskunlarının qalıqları yaşayırdılar. Qəbələdə aparılan arxeoloji
qazıntılar zamanı hun və xəzərlər üçün səciyyəvi olan deformasiyaya uğramış
uzunsov kəllələr tapılmışdır10.. Qəbələ inkişaf etmiş yerli mədəniyyətə malik
mühüm orta əsr qala və şəhərlərindən biri idi.
Qəbələ şəhər yerində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində üç orta əsr
mədəni təbəqəsi aşkara çıxarılmışdır. Burada çıraqlar, təkinə möhür basılmış şirli
qab-qacaq, saxsı və çini qablar, ox ucluqları və s. əşyalar tapılmışdır. Şirli qablar
əsasən VIII-XII əsrlərə aiddir. X əsrdən sonra bəzi şirli qabların altında ustaların
müxtəlif nişanələri müşahidə edilir. Ehtimal ki, İrandan gətirilmə zərnaxışlı saxsı
qab parçaları tapılmışdır. Artıq X əsrdə şəhərdə gil borularla - tünglərlə çəkilmiş su
kəməri olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Külli miqdarda kərpic tapılması burada çox
iri binaların olduğunu sübut edir. Çoxlu dəmir əşyalar dəmirçiliyin inkişaf etdiyini
göstərir11. Gil çıraqlarda Bakıdan gətirilən neftdən istifadə olunurdu12. Qəbələdə,
həmçinin şüşə qablar, qolbaqlar və digər bəzək şeyləri də istehsal edilirdi13.
Qəbələdən IX-XII əsrlərə aid çoxlu Arran sikkəsinin tapılması14, onun ticarət
əlaqələrinin inkişaf etdiyini göstərir. Bütün bunlar Qəbələnin inkişaf etmiş orta əsr
şəhəri - Qəbələ feodal vilayətinin mərkəzi olduğunu sübut edir.
Qeyd etdiyimiz kimi, IX əsr ərəb mənbələri digər feodal vilayətləri «səltənətləri» arasında hakimi Şirvanşah adlanan Şirvanın da adını çəkirlər.
X əsrin sonlarında Şirvanşahlar bir sıra vilayətləri zəbt edərək, Şirvanşahlar
dövlətinin tərkibinə qatdılar. «Hüdud əl-aləm»də Şirvan, Xursan və Lizan
(Layzan) vilayətləri haqqında maraqlı məlumatlar verilir. Həmin əsərdə yazılır:
«Şirvan, Xursan və Lizan üç nahiyədir ki, padşahı birdir. Bu padşah Şirvanşah,
Xursanşah və Lizanşah adlanır. O, Şamaxıdan bir fərsəx (6 km) aralı ordugahda
yaşayır. Onun Kürdüvanda yüksək zirvəsi geniş və hamar olan bir dağı vardır.
Dağın eni ilə uzunluğu dörd fərsəxdir. Ona yalnız bir tərəfdən çətin və ağır keçilən
yol çəkmişlər. Burada dörd kənd vardır. Bu padşahın (yəni Şirvanşahın - S. A.)
xəzinəsi və bütün sərvətləri orada saxlanılır. Onun bütün adamları - kişili-arvadlı
da orada qalır. Onlar orada bir yerdə əkin əkər və [öz məhsullarını] yeyərlər. Bu
qala Niyalqala adlanır. Ondan bir fərsəx aralıda daha möhkəm bir qala vardır,
[şahın] zindanı oradadır». Daha sonra Dərbəndlə Şirvan arasındakı Qabh (Qafqaz)
dağına bitişik Xursan nahiyəsindən danışılır. «Burada yun parça istehsal edilir.
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Bütün dünyada tanınan məhfuri xalılar bu üç nahiyədə toxunur». Bundan sonra
«firavan və səfalı Kürdüvan qəsəbəsindən» xəbər verilir 15.
«Hüdud əl-aləm»in həmin parçasında Şirvanşahın yaşadığı Şamaxıdan bir
fərsəxlik (6 km) məsafədə yerləşən ordugahdan danışılır. Şirvanşahın bu ordugahı,
ehtimal ki, Qız qalası adı ilə tanınan Gülüstan qalasına uyğun gəlir. Onun
xarabalıqları Şamaxıdan üç km şimal-qərbdə indiyədək qalmaqdadır. Gülüstan
qalası sıldırım dağın zirvəsində, ətraf ərazidən 190-200 m hündürlükdə tikilmişdi.
Qalada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı qala divarlarının, müxtəlif binaların
qalıqları aşkar edilmişdir. Habelə, IX-XI əsrlərə aid materiallar-başlıca olaraq
Gülüstanın* təkcə müdafiə qalası yox, həm də Şirvanşah və onun ailəsinin
iqamətgahı olduğunu göstərən keramika, saxsı, çini və seledon qablar və digər
məişət əşyaları aşkara çıxarılmışdır17.
Kürdüvan sahəsi Lahıcdan təqribən 12 km cənubdadır. Girdiman çayının
aşağı axarında yerləşən Kürdiyan, yaxud Kürdüvan kəndinin adı bu günədək
qalmaqdadır18.
Kürdüvan kəndi İsmayıllı rayonunda Basqalın yaxınlığındadır. Uca zirvəsi
düz səthli (təxminən 25X25 km) olan və bir tərəfdən cığır qalxan Niyaldağ dağı
Girdiman* ərazisindədir. Buradakı, çox güman, indiki Basqal, Tircan, Muci və
Zərnəva kəndlərinə müvafiq gələn dörd kənddə Şirvanşahın rəiyyəti olan əkinçilər
yaşayırdılar. Şirvanşahın xəzinəsinin saxlandığı əlçatmaz Niyalqala qalası da bu
dağda idi.
Məsudi Şirvanşahın Qabh dağındakı Niyal adlanan qalasını xatırladır və
onun «dünyada misli-bərabəri olmayan qala» olduğunu göstərir. Niyalqaladan bir
fərsəx aralı, ondan 7-8 km şərqdə şahın zindanının yerləşdiyi daha bir möhkəm
qala, ehtimal ki, Sulut qalası yerləşirdi19.
«Hüdud əl-aləm»də Xursan vilayətindən də danışılır. Xursan-Xrsan20 adına
ilk dəfə V əsr müəllifi Yeğişedə rast gəlirik. «Erməni coğrafiyası»nın qədim
nüsxəsində Asiya Sərmatiyasının* xalqları sırasında xsranların da adı çəkilir.
Həmin coğrafiyanın yeni nüsxəsində deyilir: «Qafqaz iki dağ silsiləsinə bölünür.
Onlardan biri düz istiqamətdə Şirvan və Xsrvandan keçərək Xorsvemədək
uzanır...»22 Xsranlar, xsrvan adları, görünür, təhrif olunmuş xursanlar, xursan,
eləcə də, Xors-Xurs qayası demək olar, Xorsvem Beşbarmaqdır. IX əsr ərəb
müəllifi əl-Yəqubi XIII əsrdə xəzərlərin xəlifə ordusu ilə müharibəsi barədə
məlumat verərkən ərəb sərkərdəsi Yəzid ibn Üseydin geri çəkildiyi Ərminiyyədəki
Xurs vilayətinin adını qeyd edir23. Xursanın adı Bəlazuridə Sasani I Xosrov
Ənuşirəvanın (VI əsr) Cənubi Dağıstanda al-ləkzlərin Xursanşah titullu şahını və
Gülüstan qalasının adı Minorskinin "Şirvanın tarixi" əsərində və XI əsrdə Məsud ibn Namdarda
çəkilir16.
*
İndiki İsmayıllı rayonu.
*
Müəllif Azərbaycanın şimalını, Dağıstanı və Şimali Qafqazın digər bölgələrini Asiya Sarmatiyası
adlandırırdı.
*
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«hal-hazırda mövcud olmayan Məsqət məmləkətinin şahını» təyin etməsi
münasibətilə çəkilir. Sonra müəllif xəbər verir ki, Mərvan ləkzlərin
müqavimətindən sonra (VIII əsrin birinci yarısının sonunda) sülami ərəbi Həşrəmi
onlara hakim təyin etdi, özü isə Şirvan hakiminin «dəniz sahilindəki Xirş (Xurs?)
adı ilə məşhur olan qalasına yollandı*. Qalanın hakimi [Mərvanın] öz üzərində
hakimiyyətini dərhal tanıdı və düzənliyə endi»24. Maraqlıdır ki, Bakının qədim adı
Xursanı xatırladan Xunsar olmuşdur25. Ehtimal ki, müəyyən dövrlərdə, Abşeron da
daxil olmaqla, Xıdır-Zində və Beşbarmağa qədər cənuba doğru dənizboyu yerlər
Xursanın tərkibinə daxil olmuşdur26. Xursan vilayəti geniş ərazini tuturdu və
görünür, Məsqətdən27 (Müşkürdən) cənubda Dərbənd bölgəsinin cənub hissəsinə
müvafiq olub, artıq Şirvanın tərkibinə qatılmış ləkz ərazisinin bir hissəsi idi. X
əsrin sonunda Cənubi Dağıstandakı ləkz vilayətləri artıq şirvanşaha tabe
edilmişdilər28. Ehtimal ki, şirvanlılardan başqa ləkz və tat tayfalarının məskun
olduğu Xursan vilayəti Qafqaz dağlarının şimal yamaclarınadək Lahıcla Quba
arasında yerləşirdi. Həmin tayfaların qalıqları indiyədək buradakı Buduq, Xınalıq,
Qrız və Haput kəndlərində yaşayır. Sulut, Məlhəm, Qonaqkənd, Zarat, Dəmirçi və
s. ətraf kəndlərlə birlikdə Lahıc da Xursan vilayətinin tərkibində idi.
V. F. Minorskinin fikrincə, Layzan vilayəti Girdiman çayının yuxarı
axarındakı müasir Lahıc vadisində yerləşirdi. O, erkən orta əsrlərdə Sasanilərin
vassal məlikliklərindən biri, X-XI əsrlərdə isə Şirvanın tərkibində idi29.
Məsudinin30 və «Tarix əl-Bab»ın verdiyi məlumata görə, Layzan vilayəti X əsrin
əvvəlində Layzanşahın əcdadından irs qalmış mülkü idi. O, h. 305 (917)-ci ildə
Şirvanı tutdu, öz qohumlarını öldürərək, Şirvanşah titulunu da qəbul etdi. Layzan
məlikliyinin inzibati mərkəzi Lahıc idi. Beləliklə, V.F.Minorskiyə görə, Layzan
vilayəti müasir İsmayıllı rayonundakı Lahıc şəhəri və ətraf kəndlərin və Layzan
məlikliyi dairəsinə daxil olan bölgələrin (Məlhəm, Qonaqkənd, Zarat və s.)
ərazisinə müvafiqdir31. Lahıcın əhalisi - tatlar İrandan, Gilanın Lahican
vilayətindən gəlmə olub, ehtimal ki, VI əsrdə Sasani hökmdarı I Xosrov
Ənuşirəvan tərəfindən Sasanilər dövlətinin şimal sərhəd əyalətlərinə
köçürülmüşlər32. Lahıc adlı yaşayış məntəqələri hal-hazırda Zaqatala, Xanlar
rayonlarında, Abşeronda (Ləhəş kəndi, təhrif olunmuş Lahıc) da vardır.
Lahıcın öyrənilməsi bu orta əsr şəhərinin yüksək abadlıq səviyyəsinə - daş
döşənmiş küçələr, meydanlar, daxili həyətlər, atmosfer yağıntılarının axması üçün
ölçülüb-biçilmiş şaquli planlaşdırma, kanalizasiya sistemi, dağ çeşmələrindən
içməli su ilə yaxşı təchiz edilməsi-malik olduğunu göstərir33. Lahıcın planlaşdırma
strukturunun, memarlıq görünüşünün, eləcə də, abadlığının xüsusiyyətləri, yəqin
ki, onun Layzan məlikliyinin inzibati-siyasi mərkəzi kimi əhəmiyyətindən irəli
gəlirdi. Lahıc, eyni zamanda, orta əsrlərdə Şirvanın mis sənayesinin məşhur
sənətkarlıq mərkəzi olub, Cənubi Qafqaz ölkələrinə, İran və Türkiyə şəhərlərinə
*

Ehtimal ki, Dəvəçi rayonundakı Çıraqqala qalasıdır.
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ixrac edilən mis qabları və silahları ilə şöhrət qazanmışdı. Sulut kəndi vasitəsilə
Şamaxı və Azərbaycanın digər şəhərləri, habelə qonşu Dağıstanla ticarət aparılırdı.
Lahıc dərin çökəklikdə, demək olar ki, Girdiman çayının mənbəyində, Niyaldağın
dibində yerləşib, üzük qaşı kimi hər tərəfdən keçilməz dağlarla əhatə olunmuşdur.
Yalnız iti Girdiman çayı Elgədik və Niyaldağ dağları arasından Lahıc aşırımını
yarıb keçir. Lahıc şəhərinin ortasından onu ikiyə bölərək Girdiman çayına tökülən
iti Lulə Dərəsi çayı axır. Lahıc öz məscidi və meydanı olub, qədim adlarını
qoruyub saxlayan bir sıra məhəllələrə bölünür: buradakı Dər-Həsən məhəlləsində
çarvadarlar, Murodunda dəmirçilər və çarvadarlar, Bədoyunda keşduzlar, tacirlər,
misgərlər, Ağəlidə misgərlər yaşayırdılar. Şəhərciyin ən yüksək hissəsi Zəvərə
məhəlləsi (keşduzlar) və Dərə-Hamam adlanır. Lahıc əhalisi ta qədimdən kustar
üsulla mis qablar düzəltməklə, bu məqsədlə xüsusi kömür hazırlamaqla, habelə
çarvadarlıqla - hazır məhsulu müxtəlif yerlərə daşıyıb satmaq və əvəzində xammal
alıb gətirməklə məşğul olmuşlar34. Əgər Şirvan və Arranın Bakı, Qəbələ, Şəbəran,
Beyləqan, Gəncə və digər şəhərlərində saya və şirli saxsı qablar istehsal edilirdisə,
Lahıcda buna bənzər mis qablar hazırlanırdı. Lahıc qabları rəngli keramika
rəsmləri əvəzinə, bədii oyma ilə işlənmiş xalça naxışlarını xatırladan naxışlarla
bəzədilirdi. «Hüdud əl-aləm»də (982) göstərilir ki, bütün dünyada məşhur olan yun
parçalar və xalçalar üç nahiyədə - Şirvan, Xursan və Layzanda35, yəni, indiki
Şamaxı, Bakı, Quba, Qonaqkənd, Lahıc və b. yerlərdə istehsal olunurdu.
V-VII əsr erməni mənbələri maskut tayfalarının məskunlaşdıqları Məsqət
vilayətinin adını çəkirlər. Sonralar IX-X əsr ərəb mənbələrində Samur çayı, Xəzər
dənizi, ləkzlər ölkəsi və Şəbəranla həmsərhəd olan bərəkətli Məsqət-Maskut (indiki
Müşkur) vilayətindən bəhs edilir. Onun ilkin adı - Maskut, yaxud Maşkut qədim
massagetlərin adı ilə bağlıdır36. Ammian Martsellinə (IV əsr) görə, alanlar qədim
massagetlərdir və deməli, Məsqətin qədim sakinləridir. «Tarix əl-Bab»da Şirvana
və Dərbəndə hücumlar edən alanların adı dəfələrlə çəkilir. Dərbəndin cənubunun
hidronimikasında, ehtimal ki, alan dili leksikasına mənsub olan Rubas («Tülkü»)
və Samur çay adları qalmışdır37. Lakin Şirvan Xilafət tərəfindən istila edildikdən
sonra bu vilayətin adını eşidən ərəblər onun İran körfəzi sahillərindəki ərəb
əmirliyi ilə həmahəng səsləndiyini görüb, onu Məsqət adlandırmağa başladılar.
Bəlazuri xəbər verir ki, Məsqətin birincisini Ənuşirəvanın təyin etdiyi şahları
olmuşdur və sonra əlavə edir ki, indi artıq onların məmləkəti yoxdur. Qədim
zamanlarda bu vilayətin müstəqil hakimləri olmuşdur, lakin h. 218 (833)-ci ildə əlBab əmirləri Məsqəti zəbt etdikdən sonra onların müstəqilliyinə son qoyulmuşdur.
Vilayətə Mücqubad, Mehyariyə və Samsuyə mülk və qalaları daxil idi38.
Maskutlar Cənubi Dağıstanda, Xəzəryanı ovalıqda, Samur və Vəlvələ
çaylarının arasında yaşayırdılar39. Onların daha cənubda ta Abşeronadək
məskunlaşması müşahidə edilir40. Göründüyü kimi, Məsqətin əhalisi qarışıq olub,
qədim massagetlər olan irandilli alanlardan41, habelə Qafqaz və müxtəlif türk
tayfalarından ibarət idi. Bəlazurinin məlumatına görə, Mərvan ibn Məhəmməd VIII
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əsrdə islamı qəbul etmiş xəzərləri Məsqətdə, «Samurla Şəbəran arasında ləkzlər
vilayətindəki düzənlikdə yerləşdirmişdir»42.
Məsqət şəhəri Samur çayının yaxınlığında, onun sağ sahilində olub, hələ
Sasanilər vaxtından məlum idi43. «Hüdud əl-aləm»də verilən məlumata görə
Məsqətdən islam ölkələrinə çoxlu qul gətirilirdi. O, Sərirə, yəni avarlar ölkəsinə
tabe idi44. Bəlazuri və İbn əl-Fəqih onun müstəqil şəhər olduğunu göstərirlər 45.
Məsudi xəbər verir ki, burada Sasanilər dövründən daş tikililər var idi 46. «Tarix əlBab»da Məsqət X-XI əsrlərdə deyləmlilərin, rusların və kürdlərin hücumlarına
məruz qalmış bir şəhər kimi dəfələrlə xatırlanır. XI əsrin ikinci yarısında şirvanşah
Fəribürz Məsqət vilayətinə sahib olmaq uğrunda əl-Bab əmirləri ilə müharibələr
aparmış, onun bütün torpaqlarını zəbt edib Şirvan vilayətinə qatmışdı. XI əsrin
ikinci yarısında Məsqət şəhəri, Yəzidiyyə və Bakı kimi türklərin dağıdıcı
hücumlarına məruz qalaraq viran edilmişdi. Bundan sonra şirvanşah Fəribürz öz
mülklərinin mərkəzini Məsqətdəki Mehyariyəyə köçürməyi qərara alır. Ortasında
qəsr olan şəhərə çevrilmiş Mehyariyə malikanəsinin ətrafına divar çəkildi.
Şirvanşah çox vaxt Mehyariyədə yaşayaraq, buradan əl-Baba basqınlar edirdi. H.
464 (1071 )-cü ildə türk Yağma şirvanşahdan tələb edir ki, əl-Bab qalasını və
Məsqəti təslim etsin. H. 468 (1075)-ci ildə səlcuqlar onları tutdular. Bab və Firuz
Qubad şəhərləri də Məsqət vilayətinə daxil idi. Sonuncunun adı, ehtimal ki, Sasani
hökmdarı I Qubadın adından götürülmüşdür47. Yaqutun lokallaşdırmasına görə
(1227) «Bab əl-Əbvab, yaxud Dərbənd yaxınlığındakı bu qədim şəhər»48, ehtimal
ki, indiki Qubanın yerində olmuşdur. IX-X və daha əvvəlki ərəb mənbələrində
Qubanın adına rast gəlinmir. Lakin A.A.Bakıxanov şirvanşah Kavus ibn
Keyqubadın [h. 774 (1373)-cü il] Quba yaxınlığında gözəl türbəsini gördüyünü
xəbər verir ki49, bu da həmin yerdə daha qədim zamanlarda və XIV əsrdə qəsəbə və
ya şəhər olduğunu fərz etməyə imkan verir. XVI əsrə aid daha sonrakı mənbədə
yerli sakinlərin dilindən xəbər verilir ki, «dağın yamacında qala olan Quba çoxdan
dağılmışdır. Həmin vaxt (1582-ci il - S. A.) Quba çoxlu kəndi əhatə edən nahiyənin
adı idi»50. Beləliklə, Quba adı XVI əsrədək gəlib çıxmışdır. Bu dövrdə Quba adı
altında nahiyə mövcud olmuş, qala isə dağılmışdı. Biz belə hesab edirik ki, Quba
Xilafətin Azərbaycanı və Dağıstanı istila edərkən Mədinə yaxınlığındakı Quba
şəhərindən gəlmə ərəb tayfalarının VII əsrdə özləri ilə gətirdikləri eyniadlı
toponimlər sırasına daxildir. Bu adın* ərəb Xilafətinin istila etdiyi ərazidə geniş
yayılma arealı, eləcə də, Quba şəhərini təsvir edən Zeynalabdin Şirvaninin (XIX
əsr) aşağıdakı məlumatı bu fərziyyəni təsdiq edir. «Qədimdə ərəb tayfalarından biri
Qubaya köçərək burada məskən salmışdır»52. Firuz Qubada köçüb gələn ərəblər
Mədinənin yaxınlığındakı şəhərin adı ilə səsləşən adı eşitdikdə, Məsqət kimi, onu
da tanış olan Quba adı ilə adlandırmışlar.
Ə. Hüseynzadə Qubanın salınmasına dair müfəssəl məlumat və rəvayətlər gətirir. Lakin onun bu adı
açıqlaması inandırıcı deyil.
*

90

IX-X əsr ərəb müəllifləri Arranın iri şəhərlərinin - Bərdənin, Bab əlƏbvabın və Tiflisin adlarını çəkirlər. Onlar «mühüm olmayan, eyni böyüklükdə,
lakin məhsuldar, geniş və yararlı təsərrüfat sahələrinə malik» şəhərlər sırasında
Şirvan ərazisinə daxil olan Beyləqan, Şamaxı, Şərvan, Abxaz, Şəbəran, Qəbələ,
Şəki şəhərlərinin adlarını çəkirlər53.
Əl-İstəxri, İbn Havqəl və əl-Müqəddəsi bəzi müəlliflərin Qubada,
yaxud onun yaxınlığında yerləşdirdiyi Abxaz54 şəhərinin adını çəkirlər55. A.
Markvart və V. F. Minorski adın bu cür oxunduğunu səhv sayaraq, onu Alaycan56
kimi təshih etmiş və Lahıc ərazisində yerləşdirmişlər. Lakin XII əsr Bizans yazıçısı
İoann Tsetsin belə bir qeydi var: «Kolxlar, əslində, hind skifləridir. Onlar lazlar da
adlandırılır və abasqların, keçmiş massagetlərin yaxınlığında yaşayırlar». O, sonra
yazır: «Lazlar da deyilən kolxlar Misirdən köçürülmüşlər. Onlar, həm də,
massagetlər adlandırılan abasqların57 yaxınlığında yaşayırlar» (kursiv mənimdir S. A.) XIII əsr erməni yazıçısı Vardapet Böyük Vardan daha dəqiq məlumat
verərək, özünün «Coqrafiya»sında yazır: «Abxaz Vrkan (Girkan) dənizinin
sahilində yerləşən mazkutlar ölkəsidir»58. Bu mənbələr X əsr ərəb müəlliflərinin
Abxaz və Məsqət kimi xatırladıqları mövcud olmuş real Abxazdan və massagetlər
- maskutlar ölkəsindən bəhs edirlər. Ona görə ki, Markvartın və Minorskinin
Abxaz sözünü Alaycan kimi oxuması səhvdir, xüsusən ona görə ki, eyni ərəb
müəllifinin bu iki toponimi müxtəlif cür yazması onların ayrı-ayrı toponimlər
olduğunu sübut edir. Abxazın yerini dəqiqləşdirmək üçün üç X əsr ərəb müəllifinin
marşrutlarını nəzərdən keçirək. Əl-İstəxri (təqribən 930-cu ildə yazmışdır) göstərir.
«Bərdədən Bab əl-Əbvaba olan yol: Bərdədən Bərzəncə (Bərdicə - S. A.) 18 fərsəx,
Bərzəncdən Kürü keçərək əş-Şəmaxiyyəyə 14 fərsəx, əş-Şəmaxiyyədən Şərvana 3
gün; Şərvandan əl-Abxaza 2 gün; əl-Abxazdan Samur körpüsünədək 12 fərsəx və
Samur körpüsündən Bab əl-Əbvabadək 20 fərsəxdir». İstəxrinin əsərinin başqa bir
nüsxəsində «Samur» körpüsündən Bab əl-Əbvabadək 20 fərsəxdir» əvəzinə «on
fərsəxdən azdır» getmişdir59.
İbn Havqəl qeyd edir: «Bərdədən əl-Əbvaba olan yol: Bərdədən Kür çayı
üstündə yerli və gətirilmə mallar satılan mühüm ticarət şəhəri Bərdicə 18 fərsəx;
Bərdicdən Kürü keçərək Şəmaxiyyəyə 14 fərsəx; Şəmaxiyyədən Şərvana 3 gün,
Şərvandan Abxaza* 2 gün; Abxazdan Samur körpüsünədək 12 fərsəx və Samur
körpüsündən Bab əl-Əbvaba 20 fərsəxdir60.
Əl-Müqəddəsi göstərirdi: «Bərdicdən əş-Şamaxiyyəyə 2 mərhələ; sonra
Şərvana 3 mərhələ; sonra əl-Abxaza 2 mərhələ; sonra Samur körpüsünə 2 mərhələ
və sonra Bab əl-Əbvaba 3 mərhələdir»61.
Bəzi müəlliflərin fikrincə, yuxarıda gətirilən hər üç marşrutda Şəbəran
əvəzinə, səhvən, Şirvan getmişdir. Belə ki, İstəxrinin əsərinin bizə gəlib çatmamış,
Naşir V. F. Minorskinin əsərinə əsaslanaraq, ibn Havqəlin mətnindəki əl-Abxaz adını Laycanla əvəz
etmişdir.
*
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lakin Yaqutun istifadə etdiyi müxtəsər nüsxəsinin Şamaxıya dair fəslində
marşrutda Şərvan deyil, Şəbəran yazılmışdır62. Buna görə də, dövrümüzədək gəlib
çatan səhv getmiş nüsxələrdə Şərvan yox, «hüdud əl-aləm»ə görə, Şirvan
vilayətinin mərkəzi olan Şəbəran kimi oxunmalıdır63. Bizə elə gəlir ki, bu fikir
göstərilən müəlliflərin əsərlərinin digər əlyazmaları əsasında yoxlanılmalıdır.
Yuxarıda qeyd olunan marşrutlarda Şəbərandan Abxaza, Abxazdan Samura
və Samurdan Dərbəndədək olan məsafənin fərsəxlərlə göstərilməsi Abxazı indiki
Qubanın yerində və onun yaxınlığında lokallaşdırmağa imkan verir. Maraqlıdır ki,
Abxaz və Məsqət adlarına eyni məxəzdə bir yerdə rast gəlinmir. Bu, hər iki
toponimin eyni yerə aid olduğunu güman etməyə imkan verir. Belə ki, XVI
əsrədək mənbələrdə, Məsud ibn Namdar istisna olmaqla (Quva şəklində), Quba
adına rast gəlinmir. Güman etmək olar ki, X əsrdən XVI əsrədək Abxaz adı
Qubaya və eyni zamanda Məsqət adlanan, yaxud Məsqətin tərkibinə daxil olan
vilayətə aid olmuşdur. Məsudi Abxazı buranın başqa şəhərləri kimi bərəkətli yer
adlandırmışdır64. Hal-hazırda da Quba rayonu özünün meyvə bağları ilə
məşhurdur. Məsud ibn Namdar Sədunun (indiki Siyəzən) daxil olduğu nahiyədə
Qavadan65 kəndinin adını çəkir. Burada Qavad adına yer, şəhər və s. bildirən «an»
suffiksi artırılmışdır. Ola bilər ki, bu, elə həmin Firuz Qubad Qubanın qədim
adıdır.
Tədqiq olunan dövrdə Şirvan vilayətinə, habelə, Şəmaxiyyə, Şirvan və
Şəbəran şəhərləri də daxil idi. Yaqutun sözlərinə görə, Şəmaxiyyə ilə Yəzidiyyə
eyni bir şəhər idi. «Yəzidiyyə Şirvan vilayətinin (əsas) şəhərinin adıdır: qədimlərdə
o, Şamaxı adı ilə də məşhur olmuşdur»66. Bəlazuri yazır ki, qocaların
söylədiklərinə əsaslanan Bərdə sakini Məhəmməd ibn İsmayılın dediyinə görə,
guya Şirvan vilayətindəki Şəmaxiyyə şəhərinin adı Ərminiyyə valisi Səid ibn
Səlim (Səlma) əl-Bəhalinin (h. 180 (796), yaxud h. 182 (798)-ci il - S. A.)67
vaxtında Şirvanın məliki olmuş əş-Şəmmax ibn Şücanın adından götürülmüşdür. V
əsr müəllifi Favstos Buzand IV əsrin birinci yarısında baş vermiş hadisələrdən bəhs
edərkən, Maskut hökmdarının «müxtəlif köçəri tayfalardan» ibarət qoşunları
arasında hunların, təvəsparların, xeçmatakların, ijmaxların (kursiv mənimdir - S.
A.), balasiçilərin68 və başqalarının adını çəkir. Bu tayfalar Cənubi Dağıstanda və
Şirvan ərazisində yaşayırdılar. Onlardan biri-ijmaxlar daha sonrakı digər bir
müəllif tərəfindən xatırlanır. «VII əsr erməni coğrafiyası»nda (610-cu il) Şirvan
ərazisində ijamaxlar - ijmachi69, yəni şamaxlar etnotoponiminin adı çəkilir ki, bu
da həmin adın qədimdən - Şəmmax ibn Şücanın Şirvanda hakimiyyətindən çox-çox
qabaqlar, demək olar ki, beş yüz il əvvəl mövcud olduğunu göstərir. Yunan dilində
fışıltılı «ş» səsi olmadığına görə, Şamaxı Samexiya, yaxud Kamexiya (Ptolemey)
şəklində tələffüz edilə bildiyi kimi, ermənicə də həmin sözdəki eyni «ş» səsi «ij»
kimi səslənə bilərdi. IX əsrdə Bərdə əhalisi Şamaxının adını VIII əsrin lap
sonlarında yaşamış Şəmmax ibn Şücanın tanış olan adı ilə bağlayırdılar. V əsr
müəllifinin və «Erməni coğrafiyası»nın, onlara qədər isə Ptolemeyin (II əsr)
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verdikləri məlumat qədim məskən yerində, yaxud onun yaxınlığında salınmış
Şamaxı şəhərinin qədimliyini göstərir. Görünür, bu toponim yerli dildə Şamaxı
kimi səslənirdi.
Q. Qapançyan belə güman edir ki, Şamaxı adı erməni, gürcü və Akkad
dillərində mövcud olmuş yerli «şam» (qamış) sözünə «ha» suffiksi artırılmaqla
yaranmış düzəltmə sözdür, beləliklə, Şamaxı Qamışlı deməkdir. A. Q. Həsənov
Şamaxı adını dağ yaxınlığındakı çayqırağı zolağın relyefi ilə əlaqələndirir.
Şamaxının adı, ehtimal ki, Favstos Buzandın və «VII əsr erməni coğrafiyası»nın
IV əsrdə adlarını çəkdikləri əvvəllərdən Cənubi Dağıstanda yaşayan ijmaxlar şamaxlar tayfasına gedib çıxır.
«Tarix əl-Bab»da göstərilir ki, Yəzidiyyə şəhərini h. 306 (918)-cı ildə
şirvanşah Əbu Tahir Yəzid saldırmışdır. Lakin h. 140 (757/8), 149 (766/7) və 150
(767/8)-ci illərdə kəsilmiş «əl-Yəzidiyyə» möhürlü sikkələr70 Ərminiyyənin ərəb
valisi Yəzid ibn Üseydin* hakimiyyət vaxtına aid olub, hələ o zaman ərəb əmirinin
oturduğu Yəzidiyyə şəhərinin mövcudluğuna dəlalət edir. Ehtimal ki, qədim
Şəmaxiyyə şəhəri Yəzidin hakimiyyəti dövründə onun adı ilə adlandırılmışdır: ola
bilər ki, o, şəhərin tikintisini başa çatdırmışdır. «Tarix əl-Bab» xəbər verir ki, h.
437 (1045)-ci ildə «Şirvanşah Qubad türk quzların qorxusundan Yəzidiyyə
şəhərinin ətrafına yonulmuş daşdan möhkəm qala divarı çəkdirdi və qapısını
dəmirdən düzəltdirdi». «Tarix əl-Bab»da Yəzidiyyənin adına Şirvanın paytaxtı
kimi h. 464 (1072)-cü ilə qədər rast gəlinir71 Y. A. Paxomovun ehtimalına görə,
şəhər Gülüstan qalasının xarabalıqları rayonunda, müasir Şamaxının 1,5
kilometrliyində olmuşdur72. Ancaq «Tarix əl-Bab» da deyilir ki, h. 416 (1025)-cı
ildə şirvanşahın Yəzidiyyədə canişini olan oğlu Ənuşirəvan ibn Yəzid atasına qarşı
baş tutmayan qiyamdan sonra sığınacaq üçün Gülüstan qalasına qaçmış, lakin vəzir
onu təqib edərək, ələ keçirmiş və atasına vermişdi. Bu məlumat ehtimal etməyə
imkan verir ki, Yəzidiyyə Gülüstandan bir qədər aralı olmuşdur. Həmin mənbədə,
həmçinin, 1067-ci ildə şirvanşah Fəribürzün bibisi, Yəzidin qızı Şəmkuyyənin
öldüyü xəbər verilir. O, Culistanda (Gülüstanda) ölmüş, cənazəsi isə Şəbərana
aparılmışdı73. Göründüyü kimi, həmin vaxt şirvanşahın ailəsi Gülüstan qalasında
yaşayırdı. Bu mətn də göstərir ki, Yəzidiyyə Gülüstanın ərazisində deyil, ehtimal
ki, indiki Şamaxının yerində olmuşdur. «Tarix əl-Bab»dan başqa bütün IX, X və
XI əsr ərəb mənbələrində Şəmaxiyyə şəhərinin adı çəkilir. Göründüyü kimi, bu
şəhər həm Yəzidiyyə, həm də qədim adı ilə Şəmaxiyyə adlanırdı. Bunu Yaqut da
təsdiq edir74. Şəmaxiyyə adı XI əsrdən sonra Yəzidiyyə adını sıxışdırıb aradan
çıxarmışdır. Sonralar bu ada rast gəlinmir.
Yəzid ibn Üseyd Ərminiyyədə ilk dəfə h. 134 (751/2) — 135 (752/ 3)-ci illərdə vali olmuşdur. O, bu
vəzifəni ikinci dəfə Ərminiyyədə və Azərbaycanda h. 141 (758/9)-ci ildən gec olmayaraq, 148 (765/6)ci, digər ehtimala görə 152 (768)-ci ilədək, üçüncü dəfə isə h. 159 (775/6)-cu ildən 163 (779/80)-cü
ilədək tutmuşdur.
*
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İstəxri təqribən 930-cu ildə, «mühüm olmayan, eyni böyüklükdə, lakin
bərəkətli, geniş, yararlı təsərrüfat sahələri olan şəhərlər» sırasında Şəmaxiyyə,
Şərvan, Abxaz, Şəbəran, Qəbələ və Şəkinin adlarını çəkir. İstəxri bu şəhərlərdəki
ucuzluğu və ərzaq bolluğunu təsvir edir. «Bu şəhərlərdə [satış] qiymətləri o qədər
ucuzdur ki, bir sıra yerlərdə qoyunun qiyməti yalnız iki dirhəmədəkdir, bəzi
yerlərdə isə iki-üç man balın qiyməti bir dirhəmdir. Orada hər şey boldur...»75.
İstəxrinin əsərinin Yaqutun istifadə etdiyi, lakin - bizə gəlib çatmayan
nüsxəsində Bərdədən Bərzəncə (Bərdicə - Kür üstündə salınmış şəhər-S. A.) qədər
yol göstərildikdən sonra xəbər verilir. «... Bərzəncdən Kürü keçərək, əşŞəmaxiyyəyə qədər 14 fərsəxdir. Burada minbər (Cümə məscidi - S. A.) yoxdur.
Şamaxıdan minbər olan kiçik Şəbəran şəhərinədək üç günlük yoldur. Yaqut əlavə
edir: «İstəxrinin sözlərinə əsasən düşünmək olar ki, Şamaxı şəhəri nisbətən təzə
(yəni, İstəxrinin vaxtında - S. A.) salınmışdır»76. Lakin gətirilmiş numizmatik
dəlillər göstərir ki, Şamaxı - Yəzidiyyə ərəblərin zamanında, VIII əsrin əvvəlindən
gec olmayaraq mövcud olmuşdur. X əsrin birinci rübündə müsəlman şəhərində Şirvanşahların paytaxtında Cümə məscidinin olmamasını köhnə məscidin tez-tez
baş verən zəlzələlərdən uçub-dağılması ilə izah etmək mümkündür. Şamaxıdakı
Cümə məscidinin həyətində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı iki mədəni təbəqə
aşkara çıxarılmışdır. Onlardan alt təbəqə IX-X əsrlər üçün səciyyəvidir. Həmin
məscid bir neçə dəfə bərpa edilsə də, qədim plan quruluşunu saxlamışdır. Məscid
plan quruluşu etibarilə ölçüsü 38x2,8 m olan və üç kvadrata ayrılan düzbucaqlıdan
ibarətdir. Yerli rəvayətlərə görə, məscid VIII əsrdə tikilmişdir 77. Arxeoloji
materiallar VIII-IX əsrlərdə Cümə məscidinin mövcudluğunu təsdiq edir, lakin,
ehtimal ki, o, X əsrdə zəlzələdən dağılmışdır.
İbn Havqəl 977/8-ci ildə yazdığı əsərində Bərdə, Bab əl-Əbvab və Tiflisi
Arranın ən böyük şəhərləri adlandırır. Sonra o, eyniadlı gözəl, eyni böyüklükdə
şəhərləri olan, məhsuldar və geniş təsərrüfat yerlərinə malik xırda vilayətlər Beyləqan, Şəmaxiyyə, Şirvan, əl-Abxaz*, Şəbəran, Şəki haqqında yazır. İbn
Havqəlin xəritəsində göstərilir: əl-Bab (Dərbənd, Şəbəran, əl-Abxaz (Quba),
Kabisi*, Şəki, Qəbələ. O, Şəbərandan başlayıb, Şirvan və Şəmaxiyyə şəhərlərindən
keçərək Bərdicə, oradan da Bərdəyə gedən yolun marşrutunu verir78. Mətndə o,
İstəxrinin verdiyi marşrutu təkrar edir, İbn Havqəlin yazdığına görə, Azərbaycanda
dəniz sahilində dənizə doğru uzanmış dildə Muğan yerləşir. Varsan, Muğan və
Beyləqan şəhərlərindən danışarkən İbn Havqəl onların kiçik və demək olar ki, bir
böyüklükdə olduqlarını qeyd edir. Onlar kənd təsərrüfatı məhsulları və meyvələrlə,
bulaq və çay suları, meyvə bağları və ağaclarla, ətirli otlarla zəngindir. Əkinçi və
kəndlilər çox olduğundan (nahiyədə) kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək məhsul
Kramer Havqəlin mətnində V. F. Minorskiyə əsaslanaraq, düzəliş aparır və Abxaz əvəzinə, Laican
yazır. Lakin biz Laiçanı, Havqəlin 15 №-li xəritəsində və mətnində olduğu kimi, Abxaz kimi düzəldirik.
*
Ehtimal ki, antik müəlliflərdəki Kambisana—İori (Kambis) və Alazan qayaları arasındakı quraqlıq
yazlıq rayon.
*
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götürülür. Bu yerlər öz məhsulları ilə məşhurdur, meyvələri çox ucuz, yemək
şeyləri isə demək olar ki, havayıdır. Sonra İbn Havqəl Beyləqandan danışaraq onun
gözəl, axar sulu, ağacları, bağ və meyvəliyi olduğunu, şəhərin çaylar üstündə
salındığını, burada dəyirmanlar qurulduğunu (ehtimal ki, arxlar üzərində - S. A.)
göstərir. Bununla yanaşı, İbn Havqəl Arranın paytaxtı Bərdənin xeyli tənəzzülə
uğradığını, vaxtı ilə burada min iki yüz çörəkxana olduğu halda, onun vaxtında
bunlardan cəmisi beşinin qaldığını qeyd edir. Şəhərin tənəzzülə uğraması rusların
Bərdəyə hücumu və onu dağıtmalarının nəticəsi idi79.
Müqəddəsi 985-ci ildə Bərdənin şəhərləri arasında Şəmaxiyyə, Şirvan,
Bakı, Şəbəran, Bab əl-Əbvab, Abxaz, Qəbələ və Şəkinin adlarını çəkir. Sonra o,
Şəmaxiyyənin müxtəsər təsvirini verir. «Dağın ətəyində şəhərdir. Binaları daşdan
və kərpicdəndir. Buranın axar suları, bağları və gəzməli yerləri vardır»80.
«Hüdud əl-aləm»in müəllifi 982-ci ildə Şəmaxiyyənin adını yalnız bircə
dəfə - onun şirvanşahın ordugahından bir fərsəx aralı olduğunu göstərərkən
xatırlayır81.
Müasir Şamaxının ərazisindəki Şəhristanda aparılan arxeoloji qazıntılar
VIII-XI əsrlərdə Şəmaxiyyə şəhərinin mövcudluğunu təsdiq etmişdir. Şəhristanda
mədəni təbəqənin dərinliyi 5,75 metrə çatır. Təqribən 0,75 m qalınlığında olan alt
təbəqə VIII-IX əsrlərə aid materiallardan, əsasən, adi, habelə yaşıl rəngli şirli
keramika qırıntılarından ibarətdir. Qalınlığı 1,5 metrə çatan üst təbəqə X-XI əsrlərə
aiddir. Bu təbəqədə bayır tərəfinə əhəng məhlulu ilə iri daşlardan üz çəkilmiş
müdafiə divarlarının qalıqları aşkara çıxarılmışdır82. Divarların qalınlığı 2,5
metrdir. Divar qalıqlarının aşkar olunması onun h. 437 (1045)-ci ildə Şirvanşah
Qubad tərəfindən çəkildiyinə dair mənbənin məlumatını təsdiq edir 83. Onun
ətrafında qrafik rəsmlərlə bəzədilmiş müxtəlif monoxrom və polixrom keramik
qablar tapılmışdır. Bir sıra qabların dibində Şamaxı şəhəri üçün səciyyəvi olan
möhürlər vurulmuşdur. Şirli keramika parçaları arasında IX-XI əsrlərə aid saxsı və
şüşə qab qırıqları tapılmışdır84. Qazıntılar təsdiq edir ki, Şəmaxiyyə VIII-XI
əsrlərdə müasir şəhərin ərazisində mövcud olmuşdur. Ehtimal ki, X əsrin birinci
yarısında Şəbərandan sonra Şirvanşahların paytaxtı olan Şamaxı Şirvanın mühüm
şəhərlərindən birinə çevrilmişdir.
Şamaxı şəhərindən şimalda və Gülüstan qalasının şərqində Pirdirəyi
dağında (350 m) həmin dövrlərdə Azərbaycanın şəhər və yaşayış məskənlərində
rast gəlinən pir olmuşdur. Pirdirəyi dağının şərq ətəyində aparılan arxeoloji işlər
zamanı orta əsrlər dövrü üçün səciyyəvi olan çoxlu keramik qab qırıntıları,
təsərrüfat küpü parçalarının tapılması Şamaxı yaxınlığında böyük yaşayış
məskəninin olduğunu göstərir85.
Əl-İstəxri86, İbn Havqəl87 və əl-Müqəddəsi88 Şəmaxiyyə və Şəbəranla
yanaşı, Şirvan şəhərinin də adını çəkirlər. İbn Havqəlin xəritəsində89 Şəbərandan
başlayaraq, Şirvan və Şəmaxiyyədən keçib, Bərdicə, oradan da Bərdəyə gedən yol
qeyd edilmişdir. Həm də, Şəbəranla Şirvan arasındakı məsafə Şirvanla Şəmaxiyyə
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arasındakı məsafədən üç dəfə çoxdur. Müqəddəsi (təqribən 985-ci ildə yazmışdır)
Şirvan haqqında aşağıdakı məlumatları verir: «Düzənlikdə böyük şəhərdir. Binaları
daşdandır, bazar meydanında Cümə məscidi vardır. Şəhərin içindən çay keçir»90.
V. F. Minorskinin fikrincə, Şirvan şəhərinin bu təsviri Şəbərana aiddir, belə ki,
İstəxrinin əsərinin bizə gəlib çatmayan, lakin Yaqut tərəfindən istifadə olunmuş
nüsxəsində Şirvan əvəzinə Şəbəran yazılmışdır. İstəxrinin de Quye tərəfindən nəşr
olunmuş nüsxəsində getmiş bu səhvi Müqəddəsi də təkrar etmişdir. Onun Şirvan
kimi təsvir etdiyi Şəbərana uyğun gəlir. Mənbələrdə Şirvan haqqında məlumat cüzi
olduğundan onun yerini müəyyənləşdirmək çətindir. V. F. Minorskinin hesab
etdiyi kimi, əgər bu ad İstəxrinin nüsxəsində (de Quyenin nəşri) və onun ardınca
İbn Havqəl və Müqəddəsi tərəfindən Şəbəranla qarışıq salınmayıbsa, onda çox
ehtimal ki, Şamaxıdan üç mərhələ aralı belə bir şəhər mövcud olmuş və Şirvan
vilayəti də onun adı ilə adlanmışdır. Şəbəran (Şaburan) vilayəti və onun əsas şəhəri
Şəbəran (Şəburan, Şəbran) Məsqətdən cənubda, Xəzər dənizinin sahilində
yerləşirdi. Şəbəran şəhərinin qalıqları və xarabalıqları indiki Dəvəçi rayonunun
Şahnəzərli kəndinin yaxınlığında, Padar-Şəbran* kəndindən azca aralı aşkar
edilmişdir. Ərəb müəllifləri Şəbəranı Sasani hökmdarı Xosrov Ənuşirəvanın (531579) saldırdığını qeyd edirlər92. Görünür, Şəbəran adı (1124-cü ilə aid gürcü
səlnaməsində qeyd olunmuş forma) onun Azərbaycanda rast gəlinən Şapur 93 İran
adı ilə bağlılığına işarədir.
İstəxrinin Qota nüsxəsində (təqribən 930-cu il) və Yaqutda deyilir ki, Xəzər
dənizinin sahilində, Məsqətdən aşağıda kiçik, lakin möhkəmləndirilmiş Şəbəran
şəhəri yerləşir. Onun çoxlu rustaqdarı (kənd nahiyələri) var. Ondan üstdə
Çeşmodan (Xaçmataka - Xaçmasa) rustağıdır. Onun digər tərəfində Bakı, Dərnik
və Ləkzə qədər kəndlər (diyə), Cəbəl (Qafqaz sıra dağları) və Şirvan dağları 94
yerləşir. Burada yoxa çıxmış şəhərin yeri çox dəqiq lokallaşdırılır. «Hüdud əlaləm»ə görə, (982/3-cü il) Şəvəran (Şəbəran) Şirvanın inzibati mərkəzi (qəsəbə)
olub, dəniz sahilində yerləşən səfalı bir yer idi94. Oradan zərgərlərin qızılın
əyarının təyin olunmasında istifadə etdikləri məhək daşı (sangi mihakk) ixrac
olunurdu95. «Tarix əl-Bab»a görə, Şirvanın əsas gəlirini Şəbəran və onun
kəndlərindən, habelə Bakının neft quyularından və duz mədənlərindən yığılan
vergilər təşkil edirdi96.
Müqəddəsi sonra Şəbəranın adını çəkir. «Şəbəran qalasız yerdir. Əhalisinin
əksəriyyəti xristiandır, sərhəddədir97. X əsrin ikinci yarısında Şəbəran və
ətrafındakı kəndlər varlı və münbit yerlər idi. Əl-Bab əmiri h. 357 (968)-ci ildə
oradan saysız-hesabsız qənimət aparmışdı. «Tarix əl-Bab»da Şirvanşah əbu Nəsrin
h. 392 (1002)-ci ildə əl-Bab əmirinin qardaşını həbsdə saxladığı Şəbəran qalasının
adı çəkilir98. Şəbəran şəhəri indiki Qubanın cənuba doğru axan eyniadlı çayın
Şabəran şəhərinin qalıqları 1935-ci ildə Y. A. Paxomov və S. B. Aşurbəyli tərəfindən müştərək tədqiq
edilmişdir.
*
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sahilində idi. Ehtimal ki, Şəbəran üç Şirvan nahiyəsindən biri olan Xursanın
inzibati mərkəzi olmuşdur99. Burada şüşə bilərziklər, çoxlu miqdarda şirli və şirsiz
saxsı qab qırıntıları və kürə aşkara çıxarılmışdır ki, bu da sənətkarlığın inkişafından
xəbər verir100. «Tarix əl-Bab»ın verdiyi xəbərə görə, Şəbəran şəhərinin divarını h.
373 (983)-cü ildə Şirvanşah Məhəmməd ibn Əhməd çəkdirmişdir101. XI əsrdə
Şirvanşahların ailə məqbərəsi Şəbəranda olmuşdur. H. 418 (1027)-ci ildə ölmüş
Yəzid ibn Əhməd və onun h. 459 (1067)-cu ildə Gülüstanda (Şamaxı yaxınlığında)
ölmüş qızı Şəmkuyyə burada dəfn edilmişdilər102. Ehtimal ki, Şamaxı böyüyənədək
Şəbəran Şirvanın paytaxtı olmuşdur.
XVIII əsrin sonlarında Şəbəran ərazisində olmuş Biberşteyn yazır: «Vaxtilə
mühüm şəhər olub, indi isə yalnız xarabalıqları qalmış Şəbəran şəhəri düzənlikdə,
onun adını daşıyan çayın sol sahilində yerləşmişdir»103.
«Tarix əl-Bab»da adı çəkilən Sədun Şəbəranın yaxınlığında idi104. Xaqani
və Fələki Şirvani kimi şairlər105 III Mənuçöhrün «Girdimanda və Sədunda (Sədan)
tikdirdiyi suvarma şəbəkələrini vəsf etmiş, həmin şəhərlərin şirvanşah tərəfindən
salındığını göstərmişlər. Xanıkov yazırdı: «Sədun, indiki Siadan, Qübbə
rayonunda, Şabranın xarabalıqlarının yaxınlığında şəhərdir»106. Sədun-Sədan
Xəzər dənizi və Ataçay çayının, Siyəzən şəhərinin yaxınlığında lokallaşdırılır.
Təbərsəran Dərbənddən şimal-qərbdə, Cənubi Dağıstanda, indiki
Təbərsəran ərazisində mövcud olmuş və ehtimal ki, X-XI əsrlərdə arabir
Şirvanşahlara tabe ərazilərə daxil olmuşdur. «Tarix əl-Bab»da göstərilir ki,
Şirvanşah Məhəmməd ibn Yəzid X əsrin birinci yarısının sonlarında oğlu Heysəmi
Təbərsərana hakim təyin etmişdi. Daha sonra, 1025-ci ildə Təbərsəranda Şirvanşah
Yəzidin qardaşının öldüyü Məhəmməd mülkünün (diyə) adı çəkilir. Sonralar,
1065-ci ildə şirvanşahın oğlu Mənuçöhr ibn Yəzid Hürmüz Təbərsərandakı mülkdə
ölmüş və dayılarının yanında dəfn edilmişdi107. Göründüyü kimi, Şirvanşahlar
Təbərsəran hakimləri ilə qohumluq əlaqələrilə bağlı idilər və bu ərazi çox vaxt
Şirvanın tabeliyində olurdu. Təbərsəran qalası və məmləkəti Məsudi və digər ərəb
müəlliflərinin əsərlərində xatırlanır. Əl-Ləkz ölkəsi Samur çayı boyunda yerləşirdi.
Onun adı, görünür, Cənubi Dağıstanda yaşayan tayfaların adından əmələ gəlmişdir.
Bu iki məmləkət Şirvanşahların zəbt etdikləri əl-Cibəl (Dağlıq) vilayətinə daxil
idilər və göründüyü kimi, Şirvan dövlətində əlahiddə inzibati vahid təşkil
edirdilər108.
Şirvanın mühüm şəhərlərindən biri Bakı idi. Müqəddəsi (985-ci il) Bakının
liman kimi əhəmiyyətini ilk dəfə qeyd etmişdir: «Bakı dənizin kənarında şəhərdir.
İqlimin yeganə limanıdır»109. «Hüdud əl-aləm»də (982-ci il) Bakıdan dağların
yaxınlığında dəniz sahilində kiçik bir şəhərcik kimi bəhs edilir. Deyləmən
ölkəsində işlədilən neftin hamısı oradan gətirilirdi110. Erkən və inkişaf etmiş orta
əsrlərdə neft, başlıca olaraq, hərbi texnikada istifadə edilirdi. Mənbələr xəbər verir
ki, ərəb qoşunlarının tərkibində xüsusi yanar neftatanlar hissəsi var idi. IX-XI
əsrlər ərəb tarixçi və coğrafiyaşünaslarının əsərlərində Bakı vilayətində külli
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miqdarda neft hasil edilməsinə və hərbi məqsədlərlə bir sıra Şərq ölkələrinə
daşınmasına dair məlumatlara rast gəlirik. Abşeronda çıxarılan neftdən, eyni
zamanda, təsərrüfatda, məişətdə, habelə, dərman vasitəsi kimi də istifadə olunurdu.
İbn Sinanın (980-1037) məşhur «əl-Qanun fi-t-tib»
əsərində neftdən müxtəlif
xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilməsi göstərilmişdir111. IX-XI əsr ərəb
mənbələrində Abşeronda və Bakı ətrafında xeyli neft və duz istehsalına dair
məlumatlar gətirilir. Xəlifələr Bakı əyalətinin gəlirini vəqf kimi Dərbənd keçidini
köçəri türk tayfalarının Azərbaycana hücumlarından qoruyan ərəb qarnizonunun
saxlanmasına sərf edirdilər. Şirvanşahlar da Dərbəndin müdafiəsinə böyük
əhəmiyyət verir, hətta gəliri yığıb Dərbənd hakiminə vermək üçün xüsusi şəxslər məmurlar təyin edirdilər. X əsr ərəb müəllifləri əl-İstəxri, Məsudi və başqaları Bakı
ətrafında çıxarılan neftin müxtəlif çeşidləri barədə məlumat verirlər. Abşerondakı
Suraxanı kəndində böyük ehtiyatı olan ağ neft daha qiymətli sayılırdı112.
Azərbaycanın bir sıra şəhərlərini təsvir etmiş X əsr ərəb səyyahı Əbu Duləf
Bakuyədən (Bakı) və onun neft mədənlərindən danışarkən yazır: «...Burada neft
mənbəyi gördüm. Onun gündəlik qəbələsi (icarə haqqı min dirhəmə çatır. Yanında
isə gecə-gündüz civə yağına oxşayan ağ neft axan başqa bir mənbəyi də vardır.
Onun də qəbələsi elə birincidəki kimidir»113. Əbu Duləfin göstərdiyi məbləğ hər
birindən gündə 1000 dirhəm, yaxud ildə 720000 dirhəm gəlir götürülən təkcə iki
neft quyusundan (belə quyuların isə sayı çox idi) əldə edilən məbləğdir. Bu həmin
dövrdə böyük miqdarda neft hasil olunduğunu göstərir. İcarə haqqına gəldikdə isə
görünür, söhbət icarədarlara verilən dövlətə məxsus neft quyularından gedir. Hər
quyuda 1000 dirhəm məbləğində gəlir dövlətin icarədardan aldığı icarə pulu idi.
Neft mədənlərinin icarəyə verilməsi sistemi X əsrdə və daha sonralar da tətbiq
edilirdi.
Ərəb müəllifləri Şirvanda, Xəzər dənizi sahilində balıqçılığın da inkişaf
etdiyini xəbər verirlər. Bəzi qiymətli balıq növləri bir sıra Yaxın Şərq ölkələrinə
ixrac olunurdu. X əsrin ikinci yarısından ərəb müəllifləri Bakının Xəzər dənizində
mühüm liman şəhəri olduğunu qeyd edirlər. Buradan İrana və Xəzər sahilində
yerləşən qonşu ölkələrə neft, duz və s. mallar aparılır və oradan Şərqin uzaq
ölkələrinə daşınırdı. Ticarət gəmiləri Xəzərin cənub sahillərində Bakıya, oradan isə
Atilə (Volqa), xəzərlər ölkəsinə qədər üzürdülər. Mənbələr, həmçinin, Şirvandan
və Xəzər dənizindəki adalardan dənizlə Cürcana, oradan isə karvan yolu ilə hind
torpaqlarına boyaqotu boyağı aparıldığını xəbər verirlər. Uzaq ölkələrlə Hindistanla və ehtimal ki, bahalı ipək parçalar gətirilən Çinlə ticarət edilir114.
Əgər Xilafətin Azərbaycanı işğal etdiyi ilk əsrlərdə ölkə var-yoxdan çıxmış
və tənəzzülə uğramışdısa, artıq IX və X əsrlərdə onun iqtisadiyyat və təsərrüfatı
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdu. İbn Havqəl və başqa müəlliflər Şirvan və
bütün Azərbaycan şəhər və yaşayış yerlərinin rifahından və zənginliyindən
danışırlar. Xarici və daxili ticarətin, eləcə də pul dövriyyəsinin inkişafı ilə əlaqədar
şəhər həyatında böyük canlanma müşahidə olunur. Feodal münasibətlərinin
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inkişafı, əmək bölgüsünün yaranması, sənətkarlığın və ticarətin yüksəlməsi
nəticəsində X əsrdə Şirvanın şəhərlərində əmtəə istehsalı artımı gücləndi. Bu vaxt
Şirvanın Dərbənd, Bakı, Şamaxı, Şəbəran kimi şəhərləri iri ticarət mərkəzlərinə
çevrildilər. Həmin şəhərlərin sənətkarları qızğın ticarət gedən bazarlar üçün mallar
hazırlayırdılar. Xammal bazasına malik Şirvan şəhərlərində nazik şüşədən
hazırlanan gözəl qablara, Bakıda, Şəbəranda, Beyləqanda, başqa şəhərlərdə istehsal
olunan şirli keramikaya, Şamaxıda toxunan ipək parçalara, gümüş və qızıldan
hazırlanan məmulatlara - bütün bunlara feodal əyanları arasında tələbat var idi 15.
Şirvanın şəhərləri spesifik malların istehsalı və satışı sahəsində ixtisaslaşırdı
ki, bu da həmin şəhərlərdə çoxlu miqdarda sənətkarların toplandığını göstərir.
Bazarlar üçün şəhərin kənarında iri sahələr ayrılırdı. Şirvan şəhərlərinə Xəzərdən,
Rus dövlətindən, İrandan, Bizansdan və Uzaq Şərq ölkələrindən - Hindistandan,
Çindən, İraqdan, Suriyadan tacirlər gəlir, gətirdikləri malların əvəzində karvanlarla
neft, duz, balıq, mal-qara (qatır), zəfəran, qırmızı boyaq, boyaqotu və digər mallar
aparırdılar116. Aparılan mallar içərisində sənətkarlıq məmulatları, başlıca olaraq
xamna və Şamaxıda, onun ətrafındakı kəndlərdə toxunan ipək parçalar, Şirvan
şəhərlərində - Bakı və onun ətrafında, Xursanda, Muğanda hazırlanan yun parçalar,
xalçalar, xalça məmulatları, örtüklər117, Beyləqan və Şəbəranda istehsal edilən
saxsı və mis qablar da var idi.
Ən iri şəhərlər - Bərdə, Dərbənd, Gəncə, Şamaxı, Bakı - beynəlxalq ticarət
yollarının üstündə idi. Başlıca ticarət yolu Muğandan keçib, Kürün sağ sahili ilə
Tiflisə, oradan isə Qara dənizə gedirdi. Xəzər sahilləri ilə Bakı və Dərbənd
limanlarından və daha sonra Xəzər xaqanlığından keçərək, şimala gedən yol da
mühüm əhəmiyyətə malik idi. Yollardan biri Bərdədən Ərdəbilə və İrana, digəri isə
yenə də Bərdədən Dvinə və oradan Suriya və Mesopotamiyaya gedirdi. Ərəb
müəllifləri Bərdədən Bab əl-Babadək yolun marşrutunu vermişlər118. Bakı X əsrin
sonlarında artıq Xəzər dənizində mühüm liman olub, istər dəniz, istərsə də karvan
yolu ilə beynəlxalq tranzit ticarətində iştirak edirdi.
Yüksəklikdə yerləşən köhnə Bakı Azərbaycanın başqa şəhərləri kimi qala
divarları ilə əhatə olunmuşdu. Arxeoloji qazıntılar zamanı həm yüksəkliyin
üstündə, həm də Qız qalası ərazisində qala divarlarının qalıqları üzə
çıxarılmışdır119. Şirvanşahlar sarayı və İçərişəhər ərazisində orta əsr şəhərinə
məxsus əhalisi sıx olan məhəllələr aşkar edilmişdir. Bu, Bakı şəhərinin VIII-XI
əsrlərdə və sonralar mövcud olmasına dair mənbələrin verdiyi məlumatı təsdiq
edir. Şəhər olduqca böyük bir ərazini tutaraq, dənizə qədər uzanırdı 120. Şirvanşahlar
sarayı ərazisində aparılan arxeoloji işlər zamanı yaşayış binalarının qalıqları,
təndirlər, su quyuları, taxıl və zibil quyuları, çoxlu miqdarda şirli saxsı qab
qırıntıları, sikkələr və digər maddi mədəniyyət və məişət qalıqları meydana
çıxarılmışdır121.
İçərişəhərin şimal tərəfində, uçurulmuş evin yerində, 80 kv. m sahədə, XIIXIII əsrlərə aid divarların altında, 5,5-6 m dərinlikdə Bakı yüksəkliyinin qayaları
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üzərində ev divarları, təndirlər, ocaqlar aşkar edilmişdir. Qayada üç təsərrüfat
quyusu oyulmuşdu. VIII-X əsrlərə aid edilən bu təbəqədə adi və şirli keramika
tapılmışdır. Şirvanşahlar sarayının şərq tərəfində 16x8 m sahədə aparılan qazıntılar
torpaqaltı təbəqəyə qədər (təqribən 6 m dərinlikdə) çatdırılmışdır. Düzbucaqlı bina
divarlarının bünövrələri ilə yanaşı, su və təsərrüfat quyuları, təndirlər üzə
çıxarılmışdır. Çoxlu miqdarda adi və şirli qablar və onların qırıntıları tapılmışdır.
Üst təbəqədən tapılmış şirli keramikada anqob və manqanla işlənmiş naxışlarla,
oymalarla və müxtəlif rəsmlərlə bəzədilmiş polixrom qablar üstünlük təşkil edir.
Alt təbəqədəki keramikada isə monoxrom naxışlı qablar çoxdur. Tapılmış qablar
arasında cam, kasa, boşqab, bardaq var. Kasaların dibinə, qabarıq möhürlər
vurulmuşdur. Adi saxsı qablar dar və genboğaz bardaqlardan, qazanlardan, kasa və
çıraqlardan ibarətdir. Çoxlu daş kirkirə aşkara çıxarılmışdır. Şirvanşah adından
zərb edilmiş mis sikkələr, mis və dəmir əşyalar, şüşə və fayans məmulatları və i. a.
tapılmışdır122.
1971-ci ildə Bakı yüksəkliyinin cənub-şərq yamacında qazıntı işləri
aparılmağa başladı, 168 m2 sahədə aparılan qazıntı işləri torpaqaltı qata - sal
qayaya qədər çatdırıldı. İki metrə yaxın alt mədəni təbəqə VIII-XIII əsrlərə aiddir.
Yaşayış kompleksləri qazıntı sahəsinin cənub-şərq hissəsini tutur. Alt təbəqədə
təsərrüfat və su quyuları, təndirlər, otaqlar aşkar edilmişdir. Çoxlu miqdarda
keramika məmulatı, fayans, metal və şüşə əşyalar, mis sikkələr tapılmışdır. Nəbati
və həndəsi səciyyəli qabarıq basmaqəlib naxış vurulmuş sarı gil qablar seçilir. IXX əsrlərə aid şirli qablar - anqob və manqanla işlənmiş və yaşıl rəngli şir çəkilmiş
monoxrom kasalar aşkar edilmişdir; bəzilərinə dulusçu ustaların möhürü
basılmışdır. Alt təbəqələrdə naxışla bəzədilmiş al-qırmızı rəngli, nazik divarlı zərif
qablar tapılmışdır. Mis, dəmir, bürünc və şüşə məmulatlarının aşkar edilməsi orta
əsrlər Bakısında metal və şüşə emalının, zərgərlik və digər sənətlərin inkişaf
etdiyini göstərir. Tapılmış gümüş və mis sikkələr IX-X əsrlərə aid olub, Abbasi
xəlifələri və Şirvanşahlar adından kəsilmişdir. Onlar Bakının Azərbaycanın başqa
şəhərləri və qonşu ölkələrlə geniş ticarət əlaqələri olduğunu təsdiq edir123.1973-cü
ildə qazıntı işləri şəhərin qala hissəsinin şimal tərəfində qövsşəkilli bürcləri olan
şəhər divarlarının yaxınlığında aparılmışdır. Arxeoloji tədqiqatlar göstərdi ki,
köhnə Bakının sənətkarlıq emalatxanalarının əksəriyyəti burada olmuşdur. Şəhərin
bu hissəsində tikili qalıqlarına az təsadüf edilir. Keramika tapıntıları alt təbəqənin
IX-X əsrlərə aidliyini göstərir. Şirli qablar (adi bardaqlar və çömçələr) anqob və
manqanla işlənmişdir. Alt təbəqədə, həmçinin, çoxlu miqdarda şüşə qablar - nazik
divarlı rəngli kiçik qab qırıqları, qara və yaşıl qolbaqlar, müxtəlif formalı
muncuqlar aşkar edilmişdir. Metal məişət əşyaları və sikkələr tapılmışdır 124.
Qazıntı işləri Bakı yüksəkliyinin üstündə, Şirvanşahlar sarayının
yaxınlığında, ehtimal ki, saray xidmətçilərinin yaşadıqları sahədə də aparılmışdır.
1,5 m qalınlığında olan alt təbəqə bilavasitə torpaqaltı qatın üstündədir. O, şəhərin
erkən dövr həyatını əks etdirir. Burada üzə çıxarılmış bina bünövrələri qalınlığı ilə
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- 1 metrədək - seçilir. 4,8 m dərinlikdə içərisi ev heyvanlarının sümükləri və
keramika qırıqları ilə doldurulmuş 2 təsərrüfat quyusu aşkar edilmişdir. Orada,
həmçinin, böyük gil çıraq, əl dəyirmanının alt daşı, şirsiz və şirli qab parçaları,
eləcə də hər iki tərəfdən açıq-mavi rəngli şir çəkilmiş və üzərində ərəb əlifbası ilə
sahibinə xoşbəxtlik arzusu bildirən qabarıq kitabə olan kasa tapılmışdır. Başqa bir
fayans kasanın dibində şəffaf şirin altında bitki və quş rəsmlərindən ibarət naxış
vardır. Bu sahədə 24 mis sikkə tapılmışdır. Aparılmış qazıntılar nəticəsində VIIIXI əsrlərdə İçərişəhər ərazisində böyük əhali sıxlığı olduğu, Bakıda sənətkarlığın
və ticarətin inkişaf etdiyi sübuta yetirilmişdir125.
1975-ci ildə qazıntı işləri qövsşəkilli bürcləri olan şimal qala divarlarının
yaxınlığında 64 kv. m. sahədə davam etdirilmişdir. Torpaqaltı qata söykənən və
şəhərin erkən tarixini əks etdirən alt mədəni təbəqədə, təqribən 7 m uzunluğunda
divar bünövrəsi, habelə, digər divar qalıqları aşkara çıxarılmışdır. Bu təbəqədə
təsərrüfat quyuları, habelə, müxtəlif diametrli doqquz təndir, müxtəlif keramika
məmulatı, saxsı şlakı, şüşə və fayans qab qırıntıları, dəmir əşyalar, ağ gildən
düzəldilmiş və üstünə yaşıl şir çəkilmiş miniatür at fiquru, iki dəmir ox ucluğu və
s. tapılmışdır. Alt təbəqə təqribən IX-XIII əsrlərə aid edilir. Evlərin bir-birinə
sıxlığı və tapıntıların çoxluğu tədqiq olunan dövrdə şəhərdə qızğın həyat getdiyini
göstərir126. İçərişəhər ərazisində tapılmış gümüş və mis sikkələr VIII əsrin birinci
yarısı - XI əsrin əvvəllərinə aid olub, Əməvi və Abbasi xəlifələri, eləcə də, Şirvan
Şirvanşahları adından Yaxın Şərq, Azərbaycan və Arran şəhərlərində kəsilmişdir.
Bakıda dəniz sahilində suda tapılmış qızıl sikkələr içərisində h. 207 (822)-ci ilə aid
əqləbi dinarını qeyd etmək olar127.
Gətirilən arxeoloji və numizmatik məlumatlar orta əsrlər Bakısında intensiv
şəhər həyatı getdiyini, IX-XI əsrlərdə burada sənətkarlığın inkişaf etdiyini,
Azərbaycanın və qonşu Şərq ölkələrinin bir çox şəhərləri ilə ticarət əlaqələri
saxlandığını təsdiqləyir.
Beyləqanda aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində IX-XI əsrin
əvvəllərində burada dəmirçilik, misəritmə, dulusçuluq və zərgərlik sənətlərinin
inkişafını göstərən materiallar aşkar edilmişdir. Beyləqan metallurqları təkcə silah,
təsərrüfat və məişətdə işlənən məmulatlar yox, həm də əmək alətləri istehsal
edirdilər.
Bu dövrdə soyuq və isti döymə, tökmə, lehimləmə, məftilçəkmə,
ştamplama, zərbetmə kimi texniki vasitələrdən istifadə olunurdu. IX-XI əsrlər
dövrü erkən şirlik məmulatların meydana gəlməsi ilə səciyyələnir. Həmin
məmulatın kütləvi istehsalı onların şəhər əhalisinin məişətində əhəmiyyətli yer
tutduğunu göstərir. Bu dövrdə şirsiz və şirli keramikanın əsas növləri qazan, küp,
səhəng, bardaq, kasa, dopu, boşqab, çıraq, duzqabı, kirəmit və s. idi. Çıraqlarda
Bakıdan gətirilən neft yandırılırdı. Beyləqanda keramika istehsalı IX əsrdən geniş
inkişafa başlayır və XII-XIII əsrin əvvəlində yüksək səviyyəyə çatır.
IX-X əsrlərdə Beyləqanda keramika məmulatının bişirilməsi texnikası
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təkmilləşir, yüksək keyfiyyətli məişət və inşaat keramikası istehsal etməyə imkan
verən iki yaruslu dulus kürələri meydana gəlir. Bu kürələr şəhərin kənarında,
sənətkarlar məhəlləsində yerləşirdi. Beyləqanda bu dövrdə yandırıcı bomba kimi
və müxtəlif mayelərin daşınmasında istifadə olunan çoxlu miqdarda sferokonuslar
hazırlanırdı. Bədii tərtibatı ilə seçilən Beyləqən keramikası Azərbaycanın başqa
şəhərlərinə də aparılırdı. IX-X əsrlərdə Beyləqanda kütləvi surətdə şüşə istehsal
edilməsini çoxlu tapıntılar, şüşə qablar içərisində istehsal çıxdaşının, yaşıl, mavi,
bənövşəyi, sarı, göy və qara rəngli şüşədən bəzək əşyalarının olması sübut edir.
Beyləqan ustaları şüşəni dartıb uzatmaqla ondan halqalar, bilərziklər, xırdalamaqla
muncuqlar, xüsusilə gözmuncuğu düzəldirdilər. Şüşə məmulatının əsas kütləsini
məişət qabları - dərin kasalar, bardaqlar, qədəhlər, ətir şüşələri təşkil edirdi.
Beyləqan sənətkarları orta əsr Azərbaycan şəhərləri üçün səciyyəvi olan bütün
sənətlərlə - sümük və ağac üzərində bədii oyma, dabbaqlıq, habelə toxuculuq,
ipəkçilik və xalçaçılıqla məşğul olurdular.
Beyləqanda tapılmış çoxlu sikkə (300-dən çox) və sikkə dəfinələri, əmtəəpul münasibətlərinin və ticarətin göstəricisidir. Çoxu xəlifələrin, yaxud onların
valilərinin adından kəsilən bu sikkələr «Arran» adlı sikkəxanada zərb edilirdi. Y.
A. Paxomov həmin sikkəxananı Beyləqanda yerləşdirirdi. Fəlslər, əsasən,
şəhərdaxili ticarətdə, dirhəmlər Beyləqandan, Şirvan və bütövlükdə Qafqazdan
çox-çox uzaqlarda da işlənirdi. Buradan IX əsrə aid əl-Bab (Dərbənd), əl-Bəsrə və
Məaden Bəcuneys şəhərlərində zərb edilən və Beyləqanın ticarət əlaqələrindən
xəbər verən sikkələr tapılmışdır. Artıq IX-XI əsrin əvvəllərində Beyləqan təkcə
kustar istehsalı sahəsində deyil, eləcə də ticarət sahəsində feodal şəhəri kimi tam
təşəkkül tapmışdı. Burada sənətkarlıq, bazar, əmtəə istehsalına çevrilirdi128.
Nəzərdən keçirdiyimiz Şirvan şəhərləri IX-XI əsrin əvvəllərində inkişaf
etmiş sənətkarlıq və ticarətə, əmtəə-pul münasibətlərinə, Azərbaycanın və qonşu
ölkələrin bir sıra şəhərləri ilə iqtisadi və mədəni əlaqələrə malik tipik orta əsr
feodal şəhərləri idilər. IX-X əsrlərdə şəhərlərin intensiv həyatı XI-XIII əsrin ilk
rübündə şəhər həyatının əsl yüksəlişinə və çiçəklənməsinə zəmin yaratdı.
Yaxın Şərq ölkələrində, o cümlədən Şirvanda feodalizmin get-gedə
formalaşması IX əsrin birinci yarısından Xüafətin zəifləməsi və bir sıra müstəqil və
yarımmüstəqil dövlətlərə parçalanmasının qanunauyğun nəticəsi idi. Həmin ölkələr
arasında mühüm feodal qurumlarından biri də Şirvanşahlar dövləti idi. Şirvan
ərazisində müstəqil dövlətin yaranması feodal şəhərlərinin meydana gəlməsinə və
inkişafına yardım göstərən amil idi. Həmin şəhərlər sonralar XI-XIII əsrin birinci
rübündə Şirvanşahlar dövlətinin iqtisadi, sosial və mədəni həyatında aparıcı rol
oynadılar.
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IV F Ə S İ L
ŞİRVANŞAHLAR DÖVLƏTİ XI-XIV ƏSRLƏRDƏ
§ 1. Şirvanşahlar XI-XIV əsrlərdə (siyasi tarix - səlcuqların və monqolların
hücumu)
I Fəribürz
Şirvanşah Salar ibn Yəziddən sonra Şirvanda onun qanuni varisi - hələ
atasının sağlığında dövlət işləri ilə məşğul olan oğlu Fəribürz ibn Salar ibn Yəzid
hökmranlıq edirdi. Fəribürzün hakimiyyəti dövründə Şirvanşahlarla qohumluq
münasibətlərində olan Arran hökmdarları Şəddadilərlə bir sıra müharibələr baş
verdi. H. 455-ci ilin rəbiüləvvəl ayında (mart, 1063) Arran hökmdarı Şavur ibn əlFəzl Şirvana hücum edərək, Quylamiyan (?) qalasını tutdu və orada öz
qarnizonunu yerləşdirdi. Həmin il o, yenidən Şirvana hücum edərək, ölkəni viran
etdi, qoyun və mal-qara sürülərini qovub apardı. Şavur onun əleyhinə çıxan Şirvan
əhalisini qırıb-çatdı, əyanlardan bir çoxunu əsir aldı və əmlaklarını qarət etdi.
«Tarix əl-Bab» sonra xəbər verir: «Oradan hərəkət edən Şavur Yəzidiyyənin
qapıları qarşısında düşərgə saldı, öz qızını - mərhum Saların arvadını [hərəmini]
pulları, bütün mal və qiymətli şeyləri ilə birlikdə götürərək Arrana qayıtdı. Lakin h.
455-ci ilin rəcəb ayında (iyul, 1063) o, üçüncü dəfə Şirvana gələrək Sədun (indiki
Sədən - S. A.) kəndində dayandı, əkinləri, ətraf kənd və malikanələri yandırdı»1.
Şirvanşah kömək istəmək üçün oğlu Əfridunu Ənuşirəvan ibn Ləşkəri ilə birlikdə
ana babası olan Sərir hakiminin yanına göndərdi. Lakin Əfridun Sərir hakimindən
heç bir kömək ala bilməyib üç aydan sonra əliboş geri qayıtdı. H. 456-cı ilin
məhərrəm ayında (yanvar, 1064) Arran hakimi Əbüləsfar Şavur ibn Fəzl dördüncü
dəfə Şirvana basqın edib, bir sıra kənd və məntəqələri tutdu. Sonra Şavur
qoşununun bir hissəsini bəzi əmirləri ilə burada qoyub Şirvanı tərk etdi. O,
əhalidən 40 min dinar tələb etdi. Şirvanşah Fəribürz rəcəb ayında (iyun-iyul, 1064)
onunla sülh müqaviləsi bağladı. Bu müqaviləyə əsasən Şavur Şirvanşahdan 40 min
dinar alıb, əvəzində Quylamiyan qalasını ona qaytardı. H. 457 (1065)-ci ildə
Fəribürz qoşunu ilə əl-Babın kəndlərinə hücum çəkərək, onları qarət edib dağıtdı.
Şirvanşah Məsqətdəki Mehyariyə qalasına çatdıqda dərbəndlilər Qələban (ehtimal
ki, Qəlabad) körpüsünün yaxınlığında ona müqavimət göstərdilər. Onların çoxu
öldürüldü. Fəribürzün Dərbəndə basqınına əl-Bab əhalisinin rəislərin başçılığı ilə
Əbd ül-Məlikin oğlu Əmir Mənsura qarşı üsyan qaldırıb, onu öldürmələri bəhanə
olmuşdu. Mənsur Fəribürzün bibisi oğlu idi və onunla həmişə əmin-əmanlıq içində
yaşamışdı. Fəribürz onun intiqamını almaq üçün əl-Bab rəislərinin bir çoxunu
edam etdirdi, əmlaklarını qarət edib, sürülərini qovub apardıqdan sonra Şirvana
qayıtdı.
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Bütün bu hadisələr, bir tərəfdən şəhər əyanları - rəislər, digər tərəfdən isə əlBab əmiri ilə Dərbəndə hakimlik iddiasında olan Şirvanşah arasında baş verən
aramsız toqquşma və vuruşmalar göstərir ki, XI əsrin ikinci yarısında feodal
münasibətlərinin inkişafı şəhər əhalisinin mühüm hissəsinin - feodal hökmdarlarına
qarşı müstəqillik uğrunda mübarizə aparan yuxarı təbəqənin güclənməsinə səbəb
olmuşdur. Həmin proses Şirvan və Arranın başqa şəhərlərində də müşahidə edilir.
«Tarix əl-Bab»da Dərbənd və Beyləqan rəis və əmirləri, habelə, Dərbənd
rəis və əmirləri ilə şirvanşah arasında gedən mübarizəyə dair çoxlu məlumat verilir.
«Tarix əl-Bab»da daha sonra xəbər verilir ki, h. 457-ci il rəbiülaxir ayının sonuncu
günü (9 aprel, 1065) Fəribürzün əmisi oğlu Hürmüz ibn Mənuçöhr ibn Yəzid
Təbərsərandakı irsi malikanəsində öldü və orada dayılarının yanında basdırıldı.
Göründüyü kimi, Təbərsəran şirvanşahın torpaqlarına daxil idi və onun qohumları
tərəfindən idarə olunurdu. Həmin il Fəribürz qoşunu ilə Məsqətə qayıtdı, Samur
çayının sahilində düşərgə saldı və h. 457-ci il rəcəb ayının sonlarında (1065-ci il
iyulun əvvəlləri) öz dəstələrini (sərayə) Dərbəndin üstünə göndərdi. Dərbənd
əhalisi çətin vəziyyətə düşdü. Fəribürz yalnız dərbəndlilər bibisi Şəmkuyyəni
həbsdən azad edib, bütün əmlakı və qiymətli şeyləri ilə birlikdə müsəlman
ilahiyyatçılarının - fəqihlərin müşayiətilə onun yanına göndərdikdən sonra Şirvana
qayıtdı. «Tarix əl-Bab»da rəislərin şəhərin siyasi hadisələrindəki roluna və
Dərbəndi zəbt etmək iddiasından əl çəkməyən şirvanşahla münasibətlərinə dair
mühüm məlumat verilir. Fəribürz getdikdən sonra əl-Bab rəislərinin başçısı
Müfərric Sərir hakimindən yardım istədi. Sərirlilərlə birlikdə hərəkət edən
Müfərric onların köməyilə Şirvana məxsus olan Şəbəranı mühasirəyə aldı. O,
burada şirvanşahın nizami qoşunu ilə qarşılaşdı. Şirvan qoşunu şəhər əhalisinin
köməyilə Müfərrici məğlub etdi və onu əsir aldı. Bundan sonra əl-Bab əhalisi
rəislərlə birlikdə şəhəri şirvanşaha təslim etmək qərarına gəldi. Şirvanşah
qalanı təmir etdirdi, onu döyüşçülərlə möhkəmləndirdi və ərzaqla təchiz etdi. ƏlBab əmiri Əbd ül-Məlik ibn Ləşkəri Haydağa getdi, şirvanşah isə 458-ci il səfər
ayının sonuncu günü (30 yanvar, 1066) oraya gəlib çıxmış oğlu Əfridunu əl-Babın
hakimi təyin etdi. Əl-Babın əhalisi Əfridunu böyük təntənə ilə qarşıladı və o, bu
qalaya köçdü2. «Tarix əl-Bab»ın misal gətirilən parçasında Şirvanın paytaxtında
iğtişaşlara, şəhər rəislərinin, ruhanilər və əyanların şirvanşaha qarşı müxalifətçi
çıxışlarına dair anlaşılmaz məlumatlar var. Lakin həmin mənbədə bu çıxışların
xarakteri barədə heç nə deyilmir. Ehtimal etmək olar ki, Şamaxıda da Beyləqanda
baş vermiş hadisələr - şəhər rəisləri və tacirlərinin şəhərin müstəqil idarə edilməsi
uğrunda feodal hakimiyyətinə qarşı hərəkatı olmuşdur. Lakin bu barədə dəqiq
məlumatımız yoxdur. Şirvanşah Fəribürz iğtişaşları yatırtmaq üçün gürcü*
qoşunlarının köməyinə əl atmağa məcbur olmuşdur. Onlar bu hərəkatı yatırdılar və
şirvanşah üsyançılara divan tutdu. Bu haqda mənbədə deyilir: «Həmin ilin
*

Bir nüsxədə «əl-xəzəriyyə-xəzərlər» göstərilir (Minorski «Şirvanın tarixi» ərəbcə mətni, § 19, səh. 14).
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cəmadiyüləvvəl ayında (aprel, 1066) Fəribürzün öz paytlxtı Yəzidiyyənin əhalisinə
qəzəbi tutdu, kafir gürcüləri onun üstünə qaldırdı. Onlar əhalini qarət edib oradakı
müsəlman üləmasını, rəis və əyanları əsir tutdular. Şirvanşah onların bəzilərinin
əlləri bağlı [səbran] halda edam olunmasını, bəzilərinin çarmıxa çəkilməsini,
qalanlarının isə keçən illərin xəracını ödəməklə zindana atılmasını əmr etdi»3.
XI əsrin ikinci yarısının əvvəlində xarici siyasət sahəsində Şirvan dövlətinin
sosial-iqtisadi inkişafına mənfi təsir göstərən hadisələr baş verdi. Ölkədəki feodal
pərakəndəliyi, rəislərin şəhərləri müstəqil idarə etmək uğrunda mübarizəsi Şirvan
dövlətinin zəifləməsinə səbəb olurdu. Artıq XI əsrin birinci yarısında mənbələrdə
səlcuq dəstələrinin Orta Asiyadan Azərbaycana bir sıra yürüşlər etdiyi qeyd olunur.
XI əsrin 30-cu illərində mənbələrdə ilk dəfə olaraq türk-quzların Şirvana
girmək təhlükəsi qeyd edilir. Şirvanşahlar öz qoşunları ilə yanaşı, Orta Asiyadan
çıxmış köçəri oğuz tayfalarının bir qolu olan səlcuqlara qarşı da mübarizə
aparırdılar. XI əsrin əvvəllərində səlcuqlar güclü imperiya (1038-1157) yaradaraq,
Ön Asiya ölkələrini Azarbaycanı və qonşu ölkələri təhdid edirdilər. XI əsrin
ortalarında səlcuqlar daxili siyasət nəticəsində zəifləmiş İranı, Azərbaycanı və bir
sıra digər Şərq ölkələrini güclü müqavimətə rast gəlmədən zəbt etdilər4. H. 458
(1066)-ci ildə türk-quzlar Şirvana basqın etdilər, kürd düşərgələrini (hilal) talan
edərək çoxlu qənimət - insan, mal-qara və əmlak apardılar. Şirvanşah I Fəribürz
ibn Salar türkləri Şirvandan getməyə məcbur etmək üçün böyük təzminat verməli
oldu. H. 459-cu il məhərrəm ayının birində (22 noyabr, 1066) türklərin başçısı
Qaratəkin Şirvana ikinci dəfə Fəribürzün onunla ittifaq bağlamış əmisi Məmlan ibn
Yəzidlə birlikdə hücum etdi. Qaratəkin Yəzidiyyə (Şamaxı) şəhərini mühasirəyə
alaraq, onun ətrafındakı yerləri viran etdi. «Sonra o, ölkənin dağ və dərələrinə
hücum çəkərək soyub dağıtdı, xeyli adam qırdı, sürüləri apardı, qadın və uşaqları
əsir aldı. Şirvanı «boş səhraya» (Quran, XX, 106) döndərdi. Oradan Bakıya enən
Qaratəkin burada əhalinin xeyli hissəsini qırdı, qadın və uşaqları, sürüləri qovub
apardı. Vəziyyət qorxulu hal alanda, şirvanşah 4000-dən çox madyandan ibarət
cins at ilxısını Məsqətə göndərdi. Qaratəkinin dəstələri Bakıdan Şəbəranadək
qabaqlarına çıxan har şeyi qarət edib dağıdırdılar. Türklər dağlara qalxdılar və
oradan Məsqət üzərinə hücuma keçdilər, onlar Fəribürzün ilxısını sürüb apararaq
Şəbərana qayıtdılar. Sonra Qaratəkin yenidən Yəzidiyyəni mühasirəyə aldı,
Şirvanşahın vəziyyəti daha da ağırlaşdı. Belə ki, Qaratəkinə 2000 türk
döyüşçüsündən ibarət kömək gəlib çatmışdı. Türklərin Fəribürzü aldadaraq
qaladan çıxmağa məcbur etmək cəhdləri baş tutmadı. Fəribürz daxili düşmənini,
doğmaca əmisini məhv etmək üçün sultanın hacibinə gizlincə 6000 dinar verərək
onu öz tərəfinə çəkdi5. «Tarix əl-Bab»da Məmlan ibn Yəzidin öldürülməsinin
təfərrüatı nəql olunur. «(Hacib) buna razılıq verib Qalabad qalasında oturan
Məmlanı ziyafətə dəvət etdi. Məmlan ziyafətə gəldi. Onlar Məmlan sərxoş olana
qədər yeyib-içdikdən sonra, hacib onun Qalabada qayıtmasına icazə verdi. Bu vaxt
Şirvanşah özünün saray adamlarından üç nəfəri - dayısı oğlu Ləşkəristanı,
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xidmətçisi Şadtəkini və hacibi Namdar ibn Müzəffəri yolda pusqu qurmağa
göndərdi. Onlar sərxoş halda yanlarından keçən Məmlanın üstünə atılaraq, h. 459cu ilin rəbiülaxir ayında cümədən şənbəyə keçən gecə (24 fevral, 1067) onu
qəddarcasına qətlə yetirdilər. Məmlanın meyidi Yəzidiyyəyə gətirilərək orada dəfn
edildi». Bu hadisələrdən sonra türklər Yəzidiyyədən Kür çayı sahillərinə endilər.
Onlar çayı keçib, topladıqları qənimətlə çıxıb getdilər. H. 459-cu ilin rəbiülaxir
ayında (fevral, 1067) Qəzvin hakimi türk əl-bəsan (?) Şirvanı türklərin
basqınlarından qorumağı vəd etməsi müqabilində Qaratəkinə hər il verməyi
öhdəsinə götürdüyü 30000 dinarı almaq üçün öz məmurlarını şirvanşah Fəribürzün
yanına göndərdi6.
«Tarix əl-Bab»ın verdiyi məlumata görə, h. 459-cu ilin cəmadiyülaxir
ayında (aprel 1067) Fəribürzlə gürcülər arasında toqquşmalar olmuşdur. Gürcülər
Şəkidəki Dəskərət əl-Hüseyn qalasını tutaraq, Kaxetiya hakimi Axsartan ibn
Qagikə (1058-1084-cü illər) verdi. Sonuncu, həm də əvvəllər Fəribürzə məxsus
olan Şəki vilayətinin hakimi idi. Fəribürzün qalanı geri almaq cəhdləri uğursuz
oldu və o, paytaxta qayıtdı. H. 464 ilin ramazan ayında (iyun, 1072) Fəribürz Arran
hökmdarı Fəzl ibn Şavurla ittifaq bağlayaraq, Şəkiyə soxuldu. Məluğ qalasını tutub
dağıtdı və bütün «kafirləri», ehtimal ki, xristian və bütpərəstləri qırdı. Lakin
Fəribürz vilayəti bütünlüklə geri qaytara bilmədi. Alp Arslanın yürüşü və
gürcülərlə müharibəsi zamanı Axsartan öz torpaqlarını saxlamaq üçün islamı qəbul
etdi7.
Qaratəkinin yürüşündən sonra türklərin Azərbaycana gəlməsi daha intensiv
şəkil aldı. H.459 (1067)-cu ildə hərbi rəislər Qaymas və Qaratəkin türk süvari
dəstəsi ilə şirvanşahın yanına gəldilər və o, əmisi Qubadın qızını Qaratəkinə ərə
verdi. Həmin ilin şəvval (avqust) ayında türk Qaymas qəflətən Şirvanda öldü
(zəhərləndi?) və Yəzidiyyədə dəfn edildi.
H. 459 (1067)-cu ilin sonunda səlcuq sultanı Alp Arslan Arrana daxil oldu.
Böyük diplomatik bacarığa malik olan Şirvanşah Fəribürz qiymətli hədiyyələrlə
onun yanına gedərək, öz xidmətini (əl-hədiyyə vəl-xidmə) təklif etdi və h. 460
(1068)-cı ildə onunla birlikdə səfərə çıxdı. Şəddadi Fəzl ibn Şavur Fəribürzü itaətlə
qarşılayıb, xəzinəsinin açarını ona verdi. Şirvanşah sultanın nüfuzundan öz şəxsi
düşmənlərini cəzalandırmaq üçün istifadə etdi. O, h. 459-cu ilin şəban ayında
(iyun, 1067) Qəbələnin qapısı qarşısında kunililər (xunililər?) (ehtimal ki, burada
məskən salmış xəzərlər)8 tərəfindən öldürülmüş dayısı oğlu Ləşkəristanın
intiqamını almaq üçün Kuni (Xuni?) üzərinə hücum edərək, çoxlu adam qırdı,
sürüləri apardı, kəndləri yandırdı. Alp Arslan Rum səfərindən [ehtimal ki, h. 460
(1068)-cı il Gürcüstan səfərindən] qayıdaraq, Gəncədən keçib Bərdəyə gedərkən,
əl-Bab əhalisi şəhərin bir neçə rəisini həbs etmiş şirvanşahdan ona şikayət etmişdi.
Fəribürz şəhəri müstəqil idarə etməyə çalışan itaətsiz rəislərlə mübarizəni davam
etdirirdi. Sultan onların azad olunmasını əmr etdi. Fəribürz onun əmrini yerinə
yetirdi. Lakin sultan şirvanşaha münasibətini dəyişdi və onu həbsxanaya salmaq
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əmri verdi. Bir müddətdən sonra sultan şirvanşahı azad edib Şirvana göndərərək,
onu hər il böyük məbləğdə xərac verməyə məcbur etdi.
Bu hadisələrlə əlaqədar Fəribürzün əmisi qızının əri Qaratəkin
Yəzidiyyədən Məsqətə qaçdı və orada öldürüldü. Şirvanşahın qardaşı Güzdəhəm
ibn Salar da pul götürüb ləkzlər ölkəsinə qaçmışdı. H. 460-cı ilin ramazan ayında
(iyul, 1068) şirvanşah Fəribürzün oğlu Əfridun əl-Bab qalasını tərk edərək, Şirvana
getməyə məcbur oldu.
H. 461 (1068)-ci ildə Şirvanşah qardaşı Güzdəhəmin ləkzlər ölkəsini tərk
edərək əl-Baba getdiyini və burada rəislərin yanında sığınacaq tapdığını öyrəndi.
H. 461-ci ilin məhərrəm ayında (noyabr, 1068) şirvanşah qoşunla hərəkət edərək,
əl-Babı tutmaq məqsədilə Rubas çayının sahilində düşərgə saldı. Xurməstan
deyilən yerdə, şəhərin divarları arxasında Şirvanşahın qoşunları ilə onun qardaşı
Güzdəhəm ibn Saların başçılıq etdiyi dərbəndlilər arasında bir neçə vuruşma oldu.
Haydaq və Tüveyk əhalisi də dərbəndlilərin tərəfində vuruşurdu. Döyüşlər
nəticəsində şirvanşahın qoşunları məğlubiyyətə uğradı. Lakin əl-Bab rəislərinin
rəisi Müfərric ibn Müzəffər Şirvanşahın tərəfinə keçdi. Müfərric dərbəndlilərin
səhvindən istifadə edərək, iç qalanı tutdu. Güzdəhəm ibn Salar isə şəhəri ələ
keçirdi. Müfərric qalada qalmaqda idi və hər iki tərəfin tərəfdarları arasında hər
gün toqquşma olurdu. Sonra Güzdəhəm ləkzlərin yanına, əl-Bab əmiri Əbd ülMəlik ibn Ləşkəri isə Haydağa qaçdı. Bundan istifadə edən Müfərric şəhəri tutdu.
Əlverişli şəraitdən istifadə edən şirvanşah oğlu Əfridunla sərhəd vilayətlərinə
(səqr) doğru hərəkət etdi və müttəfiqi rəis Müfərricin tutduğu əl-Bab qalasına daxil
oldu. Dörd gündən sonra şirvanşah oğlu Əfridunu əl-Baba hakim təyin edərək evə
qayıtdı. Qalada möhkəmlənən Əfridun onun bərpası ilə məşğul olmağa başladı. O,
qalanın qarşısında xəndək qazılmasını əmr etdi9. Şəddadi Fəzl ibn Şavur gürcülərin
əsiri olarkən Fəribürz sülh sazişini pozaraq Arrana hücum etdi. Fəzl azad
olunduqdan sonra qoşun yığıb Şirvanı tutdu və Dərbənddə öz adından xütbə
oxunmasını əmr etdi. Şirvanşahla Arranşah qoşunları və onunla birgə çıxış edən əlBab əhalisi arasındakı baş verən bir neçə vuruşmadan sonra şirvanşah Məsqətin
bütün torpaqlarını və Mehyariyəni (Dərbəndin ətrafındakı yerlər, indiki Quba
rayonunun ərazisi) zəbt etdi. Əl-Bab qalası onun oğlu Əfridunun əlində idi. O,
fürsət düşdükcə əl-Bab sakinlərinin mülklərinə və torpaqlarına basqınlar edirdi.
Şirvanşah oğluna hər ay növbətçi dəstələri göndərməklə yardım göstərirdi. O,
Mehyariyənin ətrafına qala divarları çəkdirərək, ortasında qəsr olan şəhərə çevirdi.
Bundan məqsəd, ehtimal ki, türklər basqın etdikdə oradan Dərbəndə sahib olmaq
uğrunda mübarizədə dayaq məntəqəsi və sığınacaq kimi istifadə etmək idi.
Şirvanşah vaxtının çoxunu Xəzər dənizinin yaxınlığında olan yeni iqamətgahı
Mehyariyədə keçirirdi. H. 464 (oktyabr, 1071)-cü ildə rəis Müfərricin kömək
göstərdiyi şirvanşahı tanımağa məcbur olan dərbəndlilərdən girov adamlar
götürərək, onlarla saziş bağlayan Fəribürz oğlu Əfridunu müstəqil hakim kimi
Dərbəndə göndərdi. Dərbənd əhalisi şirvanşah adından xütbə oxumağa başladılar 10.
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Dərbənd XI əsrdə və sonralar Şərqi Qafqazın Şirvan hakimlərinin diqqətini daim
cəlb edən iri ticarət - sənətkarlıq və siyasi mərkəzi olmuşdur. XI əsrin ortalarında
müstəqil Dərbənd hakimləri sülaləsinə son qoyuldu, şəhər və onun ətrafındakı
torpaqlar Şirvanın tərkibinə daxil edildi və sonralar İraq səlcuqlarından asılı
vəziyyətə düşdü11.
H. 464-cü ilin səfər ayında (noyabr, 1071) türk Yəğma sultan Alp Arslanın
təyin etdiyi hakim kimi əl-Baba gəldi. Yəğma şirvanşahdan əl-Bab qalasının və
Məsqətin təslim olunmasını tələb etdi. H. 464-cü ilin rəbiül axır ayında (yanvar,
1072) Yəğma hakim kimi qalaya daxil oldu, şirvanşahla Əfridun isə taxıl və ərzağı
özləri ilə götürüb Şirvana getdilər. Həmin il Şirvanşahın qardaşı Güzdəhəm ibn
Salar Şəkidə öldü, onun cənazəsi Yəzidiyyəyə gətirilib orada dəfn olundu. Həmin
ilin aprel ayında əl-Babın rəisləri Fəribürzün sonuncu sığınacağı olan Məsqətə
doğru hərəkət etdilər. Lakin şirvanşah həm onlarla, həm də Şəki ətrafındakı qərb
qonşuları ilə mübarizəni davam etdirirdi. Fəribürz əhalisi gah ona tabe olan, gah da
əleyhinə üsyan qaldıran Dərbəndə sahib olmaq uğrunda vuruşmaqda idi. Nəhayət,
h. 467 (1074)-ci ildə Ərğar ibn Buğanın başçılığı ilə türk qoşunları gəldi. Ərğar ibn
Buğa Şirvanın sultan tərəfindən iqta kimi ona verildiyini elan etdi. Lakin şirvanşah
özünəməxsus diplomatiya yolu ilə səlcuq sultanından özünün əvvəlki
imtiyazlarının bərpa edilməsinə nail oldu və eyni zamanda Şərqi və Qərbi Ləkzdə
ləzgilərin tabe edilməsini başa çatdırdı. Lakin sərhəd vilayəti əl-Babı sultanın iqta
kimi bağışladığını hər iki İraqın əmiri Savtəkinin nümayəndəsi bura gəldikdən
sonra Fəribürz hər il sultanın xəzinəsinə vergi (mal) verən vassal vəziyyətinə
düşdü. Sonra mənbədə deyilir: «Bu vəziyyət onun ölümünədək (....) davam etdi.
Fəribürzdən sonra Şirvanın hakimi onun oğlu Əfridun ibn Fəribürz oldu...». V. F.
Minorskinin fikrincə, bu məlumat Münəccimbaşının öz əlavəsidir. «Əl-Bab»
salnaməsindən gətirilən bu məlumatlar «nəinki səlcuq hücumlarının ağır günlərinə
davam gətirən, həm də öz xanədanının imtiyazlarını möhkəmləndirən»12 bacarıqlı
hakim, diplomat və mərd sərkərdə olan Fəribürzün fəaliyyətini işıqlandırır.
Mənbələr göstərir ki, Fəribürz hakimiyyətini Arranda da bərqərar etmişdi.
Onun istila etdiyi torpaqlar Muğandan dənizə qədər uzanıb gedirdi. Qumuq və
alanlar ölkəsinədək Sulvar da onun ölkəsinə daxil idi. O, ləzgiləri, abxazları (yəni,
gürcüləri) özünə tabe etdirmiş, Arranı və Cənzəni (Gəncəni) tutmuşdu. Fəribürz
bütün ömrünü qonşu əraziləri zəbt etməklə və öz dövlətinin sərhədlərini
genişləndirməklə keçirmişdir. Onun hökmranlığının başlanğıcı - h.455 (1063)-ci il
salnamələrdən məlumdursa, sonu mənbələrdə göstərilmir. Onu yalnız numizmatik
və epiqrafik məlumatlara əsasən müəyyənləşdirmək mümkündür.
Şamaxı rayonunda Fəribürzün adı ilə bağlı h. 471 (1078/9)-ci ilə aid tarixi
abidə üzərindəki kitabə qalmışdır. Orada deyilir: «Bu əzəmətli binanı tikməyi əmr
etdi adil, böyük şirvanşah Fəribürz. Dörd yüz yetmiş birinci ildə»13. Göründüyü
kimi, Fəribürz ölkə səlcuqlar tərəfindən istila edildikdən sonra da Şirvanda faktik
hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilmişdi. Bunu numizmatik materiallar da təsdiq
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edir.
I Fəribürz adına zərb edilmiş bir neçə sikkə tipi qalmışdır. Onlardan ən
qədimi (1-ci tip) Şamaxı rayonundakı Çuxuryurd dəfinəsindəndir. Üzərində xəlifə
əl-Qaimin [h. 422-467 (1031-1075)-ci illər] sultan və Fəribürzün adları vardır.
Sultanın adı yarımpozulmuş halda olub aydın oxunmur; sikkənin o biri üzündə
Fəribürzün adında yalnız [əl-adil] Fəribürz sözləri oxunur. Həmin tipdən olan
Moskva Tarix Muzeyindəki sikkədə xəlifənin adı «Əl-Qaim-bi əmr-allah»,
arxasında müsəlmanlıq rəmzi və Fəribürzün tam adı oxunur: «Əl-məlik, əl-adil,
Əbu-Şüca Fəribürz, ibn Salar, şirvanşah»14. Üzərində göstərilən tarixə görə I
Fəribürzün ilk sikkəsi h. 422-467 (1031-1075)-ci illər arasında kəsilmişdir. Lakin
«Tarix əl-Bab»ın verdiyi məlumata görə, Fəribürz 1063-cü ildən hakimiyyətə
başlamışdır. Deməli, Şirvanşah I Fəribürzün ilk sikkəsi h. 455-467 (1063-1075)-ci
illərdə, daha doğrusu, Alp Arslanın hücumuna qədər, yəni, h. 455-459 (10631067)-cu illərdə kəsilmişdir, Fəribürzün adından əvvəl gələn «əl-məlik, əl-adil»
sözləri onun tam müstəqilliyini göstərir.
I Fəribürzün adına başqa tipli çox aşağı əyarlı iki gümüş sikkə də
tapılmışdır. Üz tərəfində (2-ci tip) müsəlmanlıq rəmzi, Abbasi xəlifəsi əlMüqtədinin-bi-əmr allah [467-487 (1075-1094)-ci illər] və səlcuq sultanı Məlik
şahın [465-485 (1072-1092)-ci illər] adları, arxa tərəfində isə Fəribürzün adı həkk
edilmişdir. Bu adlara əsasən, demək olar ki, sikkə h. 467-485 (1075-1092)-ci illər
arasında kəsilmişdir. Fəribürzün adının, atasının adı və heç biri titul göstərilmədən
çəkildiyi bu tip sikkə onun vassal asılılığında olduğunu təsdiq edir. 3-cü tip
sikkənin üz tərəfində müsəlmanlıq rəmzi və Abbasi xəlifəsi əl-Müstəzhir-billahın
[497-512 (1094-1118)-ci illər] adı çəkilir. Sultanın adı yoxdur. Arxa tərəfində «əlməlik Fəribürz» yazılmışdır15. Sultanın adının olmaması və xəlifənin hakimiyyət
illəri (1094-1118) Məlik şahın ölümündən sonra onun oğulları arasında hakimiyyət
uğrunda mübarizə getdiyi dövrdə səlcuq sultanlarının hakimiyyətinin zəiflədiyini
göstərir. Ehtimal ki, siyasi hadisələrdən istifadə edən Fəribürz səlcuq sultanlarının
vassallığını qəbul etməkdən boyun qaçırmış, ona görə də adına ikinci sikkə-tipində
olmayan məlik - şah titulunu əlavə etmişdir. Xəlifə əl-Müstəzhirin h. 487-522
(1094-1118)-ci illərdə hakimiyyət sürdüyünü, numizmatik materiallara görə III
Mənuçöhr ibn Fəribürzün h. 498 (1105)-ci ildə şirvanşah olduğunu nəzərə alsaq,
aydın olar ki, Fəribürz h. 487-498 (1094-1105)-ci illər arasında ölmüş olmalıdır.
Mənbələrdə Fəribürzün ölüm tarixinə dair məlumat yoxdur. Lakin I Fəribürzün
oğlu II Mənuçöhrün hökmranlıq illərini göstərən bina üzərindəki kitabəyə əsasən
şirvanşah Fəribürzün hakimiyyətinin nə vaxt sona çatdığını dəqiq
müəyyənləşdirmək mümkündür. Həmin kitabədə deyilir: «Şirvanşah Əbü-lMüzəffər möminlərin köməkçisi Mənuçöhr ibn Fəribürzün zamanında. Dörd yüz
səksən doqquzuncu h. 489-cu ildə [1096]»16. Beləliklə, 1096-cı il tarixi
Fəribürzün hökmranlığının sonudur.
Şirvanşahın xəlifə ilə əlaqəsi nominal xarakter daşıdığı halda, səlcuq sultanı
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ilə əlaqəsi ondan tamamilə fərqlənirdi. Məlik şah (1079-1092) Şirvan üzərinə illik
vergi qoymuşdu. Əl-Bondarinin şəhadətinə görə «Məlik şah Arrandan keçərkən
Şirvan hakimi Fəribürz şah onun hüzuruna gəldi. O, əvvəlcə müqavimət göstərdi,
sonra hər il dövlət xəzinəsinə 70 000 dinar ödəmək üçün iltizam verdi. Lakin
vaxtaşırı bu məbləğin miqdarını azaltmağa icazə verilirdi, nəhayət, 40 000 dinarda
durmaq qərara alınmışdı»17.
Əl-Hüseyni də Məlik şahın Arrana səfər edərkən Şirvan ölkəsinin hakimi
şirvanşahın yanına adam göndərdiyi deyilir. Sonuncu sultana itaət göstərdi və
sultan onun üzərinə ildə 70 min dinar xərac qoydu18. Mükrimin Xəlil Yınanc Məlik
şahın bu səfərinin 1076 və 1078/9-cu illər arasında olduğunu göstərir19.
Ən-Nəsəvi xəracla əlaqədar başqa bir rəqəm gətirir: «Məlik şah ibn Alp
Arslan Arranı zəbt edərək, öz geniş torpaqlarına qatdıqda o vaxtkı şirvanşah saraya
gəldi. O öz ölkəsinə aramsız basqınlardan və qoşununun çox hissəsini məhv etmiş
vuruşmalardan sonra gəlmişdi. Onun sultan xəzinəsinə ildə yüz min dinar verməsi
qərara alındı»20. Münəccimbaşı xəbər verir ki, «şirvanşah onun üzərinə qoyulmuş
illik bac-xəracı sultanın xəzinəsinə ödəməyə başladı»21. Fəribürzün Məlik şaha
tabe olması və o vaxt ondan vassal asılılığını qəbul etməsi yuxarıda qeyd olunan h.
467 və 485 (1075-1092)-ci illər arasında kəsilmiş sikkədə (2-ci tip) əksini
tapmışdır22. XI əsrin 70-ci illərinin sonlarından Şirvanda ehtimal ki, şəhər əhalisi
arasında feodal hakimiyyətindən yaxa qurtarmağa, şəhərin idarə olunmasında
müstəqilliyə can atan rəislər zümrəsi güclənmişdi. Bakının İçərişəhər hissəsindəki
Sınıqqala məscidindəki h. 471 (1078/9)-ci ilə, yəni Fəribürzün səlcuq sultanına
tabe olduğu dövrə aid kitabədə məscidin əl-ustad əl-rəis Məhəmməd ibn Əbu Bəkr
tərəfindən tikildiyi göstərilir23. Həm də kitabədə Fəribürzün adı çəkilmir ki, bu da
görünür, səlcuqlara tabe olan Şirvanın daxili siyasi vəziyyəti və Bakıda rəislərin
hakimiyyətinin güclənməsi ilə əlaqədar idi.
Xaqaninin əsərlərində («Külliyyati-Xaqani») Fəribürzün adı III Mənuçöhr
ibn I Əfridunun bacısı məlaikə İsmətəddinə ithaf olunmuş mədhiyyədə çəkilir.
Xaqani onun ziyarətini əcdadlarının səfərləri ilə müqayisə edir. «Sənin baban
(cəddin) şah Fəribürz Məlik şaha baş çəkməyə getmişdi və İsfahana gedib
çıxmışdı. Kəyanlardan (Kəsranilərdən - S. A.) heç kim Kəbəyə getməmişdi. Sən
Kəbəni ziyarət etdin və Kəyanların fəxri oldun»24.
Məsud ibn Namdarın əsərlərində, başlıca olaraq, şer və məktublarında da
Fəribürz haqqında bəzi məlumatlar vardır. Onlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki,
sultan Məhəmmədlə sultan Börküyarıq arasında müharibənin əvvəlində
Beyləqanda baş verən hadisələr zamanı şirvanşah Fəribürz sağ idi. Yaşının
ötməsinə baxmayaraq (o, 1063-cü ildə taxta çıxmışdı) Fəribürz öz dövlətinin
sərhədlərini genişləndirmək sahəsində fəaliyyətini davam etdirirdi25. Məsudin
Fəribürzə həsr etdiyi qəsidədə deyilir ki, o, Müğanı (Muğan düzünü) «and torpağı»
kimi ələ keçirdi. Bu, ehtimal ki, Muğanın köçəri əhalisinin (yaxud onun bir
hissəsinin) şirvanşaha xidmət etdiyini göstərir. Abxaza (Gürcüstan) basqından
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sonra Fəribürz «tez-tələsik Arranı ələ keçirdi» və Gəncəyə amil təyin etdi.
Mənbələrdə gürcülərin də basqın edərək, girov götürdüklərindən danışılır.
Şirvanşah Beyləqanın süzerini sayılır və ora öz amillərini göndərirdi. Beyləqanda
özünüidarə mövcud olduğundan Fəribürz şəhəri tam nəzarət altında saxlamırdı.
Gəncə haqqında oraya amil və onun yanına müşrif təyin olunduğu xatırlanır. Bu
vaxt Gəncəni şirvanşahın oğlu adlandırılan əmir əl-Ədud idarə edirdi.
Göründüyü kimi, XI əsrin sonunda Gəncədə şirvanşahın vassal torpağı var idi. ƏlƏdud əl-məlik-şah deyil, əmir, böyük hacib titulları daşıyırdı. Onun vəziri var idi.
Fəribürzün uğurları ölkədə ağır səlcuq hökmranlığı hökm sürdüyü və onlardan
vassal asılılığı şəraitində qazanılmışdı. Fəribürz əlverişsiz şəraitə baxmayaraq,
Məzyədi Şirvanşahlar üçün ənənəvi olan Şirvanın Cənubi Dağıstanda nüfuzunu
möhkəmləndirmək siyasətini davam etdirirdi. Şirvanşah qumuqları tabe etdirməyə
və islamı onlara qəbul etdirməyə səy göstərirdi. O, Dağıstanın cənubunda öz
hökmranlığını gücləndirməkdə Şirvanın köhnə müttəfiqi və vassalı olan ləkzlərdən
istifadə edirdi. Şirvanşah sulvar26 tayfası ilə də müttəfiq idi. Ehtimal ki, bu, XI
əsrin ortalarında Cənubi Dağıstanda27 məskunlaşan və sayı 100000 nəfər olan türk
tayfası suvarlar (sabirlər) idi. Suvarlar alan torpaqlarına basqınlar edirdilər 28.
Fəxrəddin Fəribürzün hökuməti məclis əl-Fəxri adlanırdı. Bu zaman
Şirvanın vəziri məşhur Deyləm hökmdarları sülaləsinin nümayəndəsi Bəhaəddin
əl-Kakuyi idi.
Şirvanda bu vəzifə üç nəsildən də çox bir müddət ərzində irsən əl-Kakuyi
ailəsinə mənsub olmuşdur. Şirvanşah Fəribürz və onun vəziri ədiblərə - ziyalılara
və məmurlara - hamilik edirdilər29. Mənbələrdə Fəribürz (1063-1096-cı illər)
haqqında 33 il ərzində xarici aləmdə baş verən ağır siyasi hadisələrə, ölkə
daxilindəki antifeodal çıxışlarla mübarizəyə baxmayaraq, qonşu əraziləri tutmaq,
öz dövlətini genişləndirmək və möhkəmləndirmək yolunda qarşıya çıxan maneələri
uğurla aradan qaldıran böyük diplomat, qeyri-adi istedada malik dövlət xadimi
kimi danışılır. Səlcuq istilaçıları ölkəni öz hökmranlığına tabe edib, Şirvanşahın
hakimiyyətinə son qoya bilmədilər. Artıq XI əsrin sonlarında Şirvanın siyasi
həyatında Şirvanşahlar dövlətinin çiçəklənməsinin zirvəsi sayılan, XII əsrdə də
davam edən yüksəlişin başlandığı nəzərə çarpır.
II MƏNUÇÖHR İBN I FƏRİBÜRZ
Fəribürz iki oğul qoyub getmişdi: II Mənuçöhr və I Əfridun (yaxud
Fəridun). Onlar növbə ilə hakimiyyətə gəlmişlər. Məsud ibn Namdarın verdiyi
məlumata görə, Fəribürzün Gəncənin və bütün Arran vilayətinin əmiri olmuş əlƏdud adlı oğlu olmuşdur30. Ehtimal ki, əl-Ədud* Fəribürzün oğlunun adı deyil,
ləqəbi idi. Onun adını müəyyənləşdirmək hələlik mümkün deyil, lakin güman
*

Ehtimal ki, əl-Ədud Ədud əd-dövlə (yaxud, əd-dünya) və-d-din sözünün qısaldılmış formasıdır.
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etmək olar ki, bu, II Mənuçöhrün ləqəbidir.
II Mənuçöhr haqqında qalmış yeganə sənədlər Ermitajda saxlanılan aşağı
əyarlı gümüş sikkə və onun adı çəkilən kitabədir. Mənbələrdə onun haqqında heç
bir məlumat verilmir. Sikkənin üz tərəfində dini rəmz xəlifə əl-Mustəzhir billahın
[h. 487-512 (1094-1118)-ci illər] və səlcuq sultanı Məhəmmədin [h. 498-511
(1105-1118)-ci illər] adları göstərilmişdir. Arxa tərəfdə əl-məlik Mənuçöhr ibn
Fəribürz adı həkk olunmuşdur31. Xəlifə Müstəzhir h. 487-ci ildən 512-ci ilədək
(1094-1118), sultan Məhəmməd ibn Məlik şah isə h. 498-ci ildən 511-ci ilədək
(1105-1118) hökmranlıq etmişdir. Deməli, h. 498 (1105)-ci ildə Mənuçöhr
Şirvanın şahı idi. Kitabəyə görə, II Mənuçöhr h. 489 (1096)-cu ildə hakimiyyətə
başlamışdır: «Şirvanşah Əbü-l-Müzəffər, möminlər əmirinin köməkçisi Mənuçöhr
ibn Fəribürzün zamanında. Dörd yüz səksən doqquzuncu il (1096-cı il)»32. Onun
hakimiyyətinin son ili məlum deyil. Lakin Əfridunun h. 514 (1120)-cü ildə
öldürüldüyü33 nəzərə alınsa, ehtimal etmək olar ki, h. 498 və 514 (1105-1120)-cü
illər arasında II Mənuçöhrün hakimiyyəti sona çatmış və I Əfridunun hakimiyyəti
başlanmışdır34.
Sikkədə sultan Məhəmmədin adının çəkilməsi şirvanşahın İraq səlcuqlarına
tabe olduğunu göstərir. Lakin əl-məlik titulu və Mənuçöhrün atasının - Fəribürzün
adının çəkilməsi Şirvanşahın hakimiyyətinin möhkəmləndiyinə dəlalət edir. Məlik
şahın oğlu, Arranı öz torpaqlarına birləşdirmiş Gəncə hakimi sultan Məhəmmədin
hakimiyyət dövrü o zaman dövlətin başında duran qardaşı Börküyarıq əleyhinə
üsyan qaldıraraq, onunla hakimiyyət uğrunda ara müharibələri aparması ilə
səciyyələnir. Qardaşının ölümündən sonra sultan Məhəmməd h. 498-ci ildən 511-ci
ilədək (1105-ci ildən 1116-cı ilədək) təkbaşına baş sultan olmuşdur35. II
Mənuçöhrün adı ilə kiçik mis pullar da var. Onların bir tərəfində titulsuz
«Mənuçöhr», digər tərəfində isə Məlik şah (Y. A. Paxomovun fikrincə, II Malik
şah) [təqribən h. 498 (1104/5)-ci il] adları çəkilir. Lakin Kuyumcan onları III
Mənuçöhrə aid edir36. I Fəribürzün oğlu II Mənuçöhr haqqında sikkələrdən və
kitabədən başqa, hələlik, heç bir məlumat yoxdur.
I ƏFRİDUN İBN I FƏRİBÜRZ
I Əfridunun (yaxud Fəridun) adına hələlik sikkə tapılmamışdır. Əfridunun
adı yalnız III Fəribürzün əcdadı kimi Pirsaat çayı üstündəki xanəgahın giriş
baştağındakı kitabədə xatırlanır. Kitabənin tarixi h. 641 (1243/4)-ci il göstərilir.
Orada deyilir: «Bu binanın tikilməsi müdrik, adil, müəyyəd, müzəffər, dünya və
dinin ucası, islamın və müsəlmanların məliki, məlik və sultanların tacı, Əbü-lMüzəffər Fəribürz bin Gərşasi, bin Fərruxzad, bin Mənuçöhr... və i. a. varisi Cəm
Əfridunun zamanında əmr edilmişdir»37. Bu kitabəyə görə, Əfridun III Fəribürzün
ulu babasının atasıdır38. Onun adı, habelə III Mənuçöhrün sikkələrində yalnız
sonuncunun atasının adı kimi çəkilir. O, Xaqaninin I Axsitanın arvadı şahzadə
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İsmət əd-Din Səffət əl-İslama ithaf olunmuş mədhiyyədə da xatırlanır: «Mən şəhid
Əfridunun göhər mədənində Daranın tacını bəzəyən daş-qaş görmüşəm»39. Bu
misralarda Əfridun din uğrunda həlak olmuş şəhid adlandırılır. Əfriduna şamil
edilən bu təşbihin izahını IV David Qurucunun hökmranlığının müfəssəl tarixçəsi
verilən gürcü salnaməsi «Kartlis texovreba»da tapırıq. Burada xəbər verilir ki,
gürcü koronikonuna görə 340 (h. 514 (1120)-ci ilin noyabrında Şirvan və Dərbənd
hakimləri ilə müharibədə Əfridun öldürülmüş və şirvanşah məğlubiyyətə
uğramışdır40. «Tarix əl-Bab»dan bilirik ki, salnamədə şirvanşahın oğlu adlandırılan
Əfridun dəfələrlə Dərbəndin hakimi olmuş və Dərbənd əmirləri bir neçə dəfə onu
qovmuşlar. O, şəhəri faktik olaraq idarə edən rəislərlə mübarizə aparmışdır41. Y. A.
Paxomov yazır: «Əfridunun adının, sadəcə olaraq, salnaməçinin vaxtında hamının
tanıdığı bir şəxs kimi çəkilməsi və başqa bir Şirvan hakiminin adının çəkilməməsi,
görünür, müəllifin açıq deməsə də, burada həmin hakimin məhz Əfridun olduğunu
nəzərdə tutduğunu göstərir.
O vaxtlar Dərbənd, əlbəttə, Şirvan hakimlərinə qarşı mübarizədə Dərbənd
əmirlərinin müttəfiqi olan qıpçaq və digər qeyri-müsəlman köçəri dəstələrinin
keçib gəldiyi qapı idi və belə «kafirlərlə» döyüşdə öldürülmüş Əfridun, sözsüz,
şəhid sayıla bilərdi»42. Bizə elə gəlir ki, Əfridunun dərbəndlilərlə apardığı
müharibədə onların «kafir» müttəfiqləri Fəribürzün müsəlmanlaşdırmağa cəhd
göstərdiyi qumuqlar, yaxud şəndanlılar, sərirlər və alanlar 43 da ola bilərdi. Bu
dövrün hadisələri «Kartlis tsxovreba»da əksini tapmışdır. 1116-(510 k. 336)-cı ildə
gürcü IV David Qurucu «qızı Katanı imperatorun oğluna* ərə verərək Yunanıstana
(Bizansa - S.A.) göndərmişdir. Bundan əvvəl o, böyük qızı Tamarı Şirvana hakim
göndərmişdir». Şahzadə qızın ərinin adı çəkilmir. Mənbələrdən aydın olur ki,
Davidin44 birinci arvadından olan qızı Tamar Əfridunun oğlu III Mənuçöhrün
arvadı idi və onların toyu təqribən h. 505 (1111)-ci ildə olmuşdu45.
XII əsrdə Gürcüstanda qədim hökmdarlıq nəslindən olan Baqrationlar
hakimiyyət sürürdü. Qurucu David qızlarından birini Bizansa, digərini isə Şirvana
ərə verməklə Zaqafqaziyanın yaxınlaşmaqda olan səlcuqlar işğalı təhlükəsi
qarşısında Gürcüstanın siyasi vəziyyətini möhkəmləndirmişdi. «...Səlcuq
hökmranlığından azad olmaq uğrunda mübarizədə mənafe birliyi Gürcüstanla
Şirvanın yaxınlaşmasını şərtləndirdi və nəticədə sülalə nikahı baş verdi... Şirvan və
Yunanıstan (Bizans - S. A.) tərəfindən ölkənin təhlükəsizliyi təmin olundu və
Qurucu David bütün qüvvələrini səlcuqların qovulmasına yönəldə bildi»46.
Akademik N.A Berdzenişvilinin fikrincə, gürcü hökmdarı bu addımı atmaqla
Şirvanşahla sazişə getməyə və səlcuq türklərinə qarşı mübarizədə onun köməyini
qabaqcadan təmin etməyə çalışırdı47. «Bu nikah 1105-1106-cı illərdə olmalı idi.
Lakin bu addım kifayət etmədi. Əfridun əvvəlki kimi, türklərə meyl göstərirdi və
onlarla ittifaqda olmağı üstün tuturdu»48. Bunun ardınca gürcü hökmdarı
*

Kata Bizans imperatoru Aleksey Komninanın və İrinanın kiçik oğlu İsaaka ərə verilmişdi.
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aralarındakı qohumluq əlaqələrinə və ittifaqa baxmayaraq, şirvanşaha qarşı fəal
əməliyyata başladı. H. 511 (1117)-ci ildə IV David oğlu Demetreni güclü ordu ilə
şirvanşahın üstünə göndərdi. Demetre Kaladzor qalasını tutdu, böyük qənimət və
çoxlu əsir götürərək, İranın birləşmiş qüvvələrinin başçısı Sukmanın adamlarını
qaçmağa məcbur etdi49. Demetre şirvanlılar üzərində qələbədən sonra təntənə ilə
Gürcüstana qayıtdı. Sonrakı iki il dinc keçdi, lakin sonra, h. 514 (1120)-cü ildə IV
David özü başda olmaqla Şirvana yürüş etdi. Həmin ilin fevralında o, Qəbələ
şəhərini tutaraq, çoxlu qızıl, gümüş və digər qiymətli şeylər qənimət götürdü. May
ayında o, «Ərəbiyə-Licasdan Şiştlansa və Kürdüvana qədər» Şirvanı viran edərək,
çoxlu qənimətlə Kartliyə qayıtdı. Görünür, burada söhbət Lahıc və Şamaxı
bölgəsindən gedir. Gürcülərin basqını şirvanşahı gücdən saldı. Bunun ardınca
Dərbəndlə müharibə başladı. H. 514 (1120)-cü ilin noyabrında baş verən
vuruşmada Əfridunun özü öldürüldü, qoşunu isə darmadağın edildi50. Əfridunun nə
vaxt hakimiyyətə başlaması məsələsi yeni mənbələr aşkar edilənədək açıq qalır.
«Tarix əl-Bab»dan bilirik ki, Əfridun I Fəribürzün Dərbənddə canişini olmuşdur:
«Şirvanşah Fəribürz öz oğlu Əfridunu Dərbəndə hakim təyin edərək, h. 458-ci il
səfər ayının sonuncu günü (30 yanvar, 1066) oraya göndərdi». Onun adı bir də
1068-ci il hadisələri ilə əlaqədar çəkilir. «460-cı ilin ramazan ayında (iyul, 1068)
şirvanşah Fəribürzün oğlu Əfridun əl-Babı tərk edərək Şirvana getdi».H. 461
(1068)-ci ildə Fəribürz öz qardaşı Güzdəhəm və əl-Bab əhalisi ilə müharibə
edərkən, «Şirvanşah oğlu və qoşunla sərhəd vilayətlərinə [səqr] hərəkət etdi və [əlBab] qalasına daxil oldu. O, dörd gündən sonra qalanı iqamətgahına çevirən oğlu
Əfridunu oraya hakim qoyaraq geri qayıtdı...» Nəhayət, sonuncu məlumat: «H.
464-cü ilin əvvəlində (oktyabr, 1071) şirvanşah dərbəndlilərdən adamlar girov
alaraq onlarla saziş bağladı və oğlu Əfridunu müstəqil hakim kimi ora göndərdi...».
Gətirilən məlumatlardan Əfridunun yaşını müəyyənləşdirmək mümkündür. Əgər
1066-cı ildə Əfridunun 20 yaşı olsaydı, 1120-ci ildə, öləndə onun 70-dən çox yaşı
var idi. Ehtimal etmək olar ki, II Mənuçöhrün qısamüddətli hakimiyyətindən sonra
Əfridun bütün Şirvanın hakimi olmuşdur. Bunu «Tarix əl-Bab»a, V.F. Minorskinin
fikrincə, Münəccimbaşının əlavəsi də təsdiq edir51. O, 1106/7 və 1120-ci illər
arasında hökmranlıq etmişdir.
III MƏNUÇÖHR İBN ƏFRİDUN
III Mənuçöhr ibn Əfridunun hökmranlıq vaxtında tam bir sıra aşağı əyarlı
gümüş sikkələr qalmışdır. Bir üzündə «əl-məlik Mənuçöhr ibn Əfridun», o biri
üzündə dini rəmz, xəlifə əl-Müktafi-liəmrüllahın - h. 530-555 (1136-1160)-ci
illər və səlcuq sultanının adları göstərilmişdir. Sikkələrin hamısında sultanın
adında yalnız «...əs-sultan» sözü oxunur52. Üz tərəfində Mənuçöhrün, arxa
tərəfində isə Məlik şahın adları həkk olunmuş mis sikkələr də vardır. Kuyumcanın
fikrincə, onları III Mənuçöhr İraqın səlcuq sultanı Məlik şah ibn Mahmudun [h.
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547 (1152/3)-ci il] şərəfinə kəsdirmişdir. Amerika numizmatika cəmiyyətinin
fondunda III Mənuçöhrün h. 555 (1160)-ci ildə Şamaxıda zərb etdirdiyi nadir bilon
sikkə saxlanılır. Onun üz tərəfində «əl-məlik əl-müəzzəm Mənuçöhr», qıraqlarında
«Şəmax[iyy]ə, beşinci ildə)», arxa tərəfində «əl-Müstəncid əs-sultan [Sü]-leyman»
və müsəlmanlıq dini rəmzi göstərilmişdir53. Tarixi əl-Müstəncidin [h. 555-566
(1160-1170/1)-cı illər] və xüsusilə İraq səlcuq sultanı Süleymanşah ibn
Məhəmməd ibn Məlikşahın [h. 555 (1160)-ci il] adları ilə təsdiq olunur. Bu XII
əsrdə Şirvanşahlar sülaləsinin Şəmaxiyyə zərbxanasının adını daşıyan yeganə
sikkədir. Onun oğlu və varisi I Axsitanın ilk sikkəsinin h. 555 (1160)-ci ilə aid
olduğunu, Mənuçöhrün h. 555 (1160)-ci ilin sonunda taxta çıxmış və h. 571
(1176)-ci ilədək hökmranlıq etmiş oğlu və varisi Süleyman Arslanşahın adı ilə
sikkə olmadığı nəzərə alınarsa, demək olar ki, Mənuçöhrün hakimiyyəti h. 555
(1160)-ci ilədək davam etmişdir. Beləliklə, Mənuçöhrün hökmranlıq vaxtı h. 514
(1120)-cü ildən atası Əfridunun ölümündən h. 555 (1160)-ci ilədək - özünün
ölümünədək uzadılmalıdır.
Hadi Həsən şairlərdən Əbü-l-Əla, Xaqani və Fələkinin əsərlərinə əsasən III
Mənuçöhrün tam adını və titulunu müəyyənləşdirmişdir: Əbül Hüca Fəxrəddin əlMəlik Mənuçöhr ibn Əfridun, şirvanşah, Xaqan-i Bozorg, Kəbir, yaxud Əkbər. Bu
titullar yalnız onun özünə deyil, oğlu I Axsitana da aid idi. Lakin Əbül Müzəffər və
Cəlaləddin titulları ancaq Axsitana məxsus olduğu kimi, Əbül Hüça və Fəxrəddin
titulları da yalnız III Mənuçöhrə məxsus idi54.
Bakı qalasının şimal divarının uçması nəticəsində tapılmış böyük daş
üzərində kufi xətlə yazılmış üç sətirlik natamam kitabədə köhnə Bakının qala
divarlarının şirvanşah III Mənuçöhr tərəfindən tikildiyi xəbər verilir. «[Bu] şəhər
divarını tikməyi ulu müdrik, ədalətli, müzəffər, qalib, mücahid məlik, dinin və
dövlətin fəxri, islamın və müsəlmanların pənahı, böyük xaqan, böyük Şirvanşah
Əbül Hüca Müzəffər ibn... əmr etdi»55. XII əsrin birinci yarısında III Mənuçöhr
tərəfindən şəhər divarının çəkilməsinə dair kitabənin verdiyi məlumat Şirvan
dövlətinin güclənməsilə əlaqədar şəhərlərdə böyük istehkam işləri aparıldığını
göstərir. Sikkələr Mənuçöhrün atasının adını müəyyənləşdirir. Saray şairi Fələkinin
«Divan»ında onun atasının adının «ibn Əfridun» kimi çəkilməsi isə onu Kəsranın
oğlu hesab edən Dornun səhvini düzəldir. Kəsra sözündən olan Kəsran Xosrov
sözünün ərəbləşdirilmiş forması olub, Sasani nəslinə mənsubluq bildirən
soyadıdır56.
Şirvanşah III Mənuçöhrün İraq səlcuqilərindən asılılığı mənbələrdən və
sikkə məlumatlarından görünür. Mənuçöhrün təqribən 1111-ci ildə* gürcü
şahzadəsinə, IV Davidin qızına evlənməsi o vaxtlar çox təcavüzkar olan gürcü
hökmdarlarına Şirvanın işlərinə qarışmağa bəhanə vermişdir57. XII əsrin birinci
rübündə Gürcüstanı, bir tərəfdən, Qafqaz düzənliyinin xeyli hissəsini tutmuş güclü
*

Salnaməyə görə, 1112-ci ildə Tamar Şirvandan getmiş və hökmdar Georgi (II) ölmüşdür.
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köçəri döyüşçülər - türk-qıpçaqlar, digər tərəfdən isə, artıq XI əsrin ikinci
yarısından tədriclə Zaqafqaziya ölkələrini istila edən türk-səlcuqlar təhdid
edirdilər. Səlcuqlar artıq XI əsrin birinci yarısının axırlarında İranı, İraq, Suriyanı,
Cənubi Azərbaycanı, Ermənistanı, Gürcüstanı və digər ölkələri zəbt etmişdilər. XI
əsrin son rübündə türk-səlcuqlar nəinki Zaqafqaziyada, həm də, bütün Yaxın
Şərqdə başlıca və hakim qüvvəyə çevrildilər. Gürcü hökmdarı IV David
Qurucu qızı Tamarı Şirvanşahın oğlu Mənuçöhrə ərə verməklə Şirvanşahların
simasında səlcuqlara qarşı mübarizədə müttəfiq qazanırdı. Digər tərəfdən, IV
Davidin özünün möhtəşəm qıpçaq məliki Şəraqənin oğlu Ətrəkin qızı Quranduxtla
evlənməsi və sonra 40 000 qıpçağı ailəsi ilə birlikdə Gürcüstana köçürməsi ona
səlcuqlarla və öz qonşuları ilə müharibə aparmaq üçün güclü ordu yaratmağa və
qıpçaqlar tərəfindən ola biləcək təhlükəni aradan qaldırmağa imkan verdi.
Şirvanşah Əfridun IV Davidin qızı Tamarı oğluna almaqla səlcuqların hücum
təhlükəsi qarşısında gürcü hökmdar evi ilə qohumluq münasibətləri yaratmaq kimi
siyasi məqsədlər güdürdü. Bu nikahla, göründüyü kimi, Əfridun eləcə də hərbi
cəhətdən çox güclü olan və Şirvanın özü üçün Gürcüstandan az təhlükə
doğurmayan qıpçaqları neytrallaşdırmaq və öz tərəfinə çəkmək istəyirdi. Lakin
sonralar Əfridun qüvvələrin nisbətini və səlcuqların daha təhlükəli olduğunu görüb,
Gürcüstanla ittifaqı pozdu və Şirvanşahların hələ I Fəribürz dövründən bəri
sonralar da yeritdikləri ənənəvi siyasət - daha güclü düşmənə meyl göstərmək və
təhlükə qarşısında gözləmə siyasəti - aparmağa başladı.
IV Davidin 1117-ci ildə Mənuçöhrün evlənməsindən bir az keçmiş
təcavüzkar hərəkətlərini - oğlu Demetrenin Şirvana hücum edib Kaladzor qalasını
tutmasını və sonralar, 1120-ci ildə IV Davidin özünün Şirvana iki dəfə hücum
çəkərək, Qəbələni və digər şəhərləri almasını - bununla izah etmək mümkündür.
Əfridunun ölümündən sonra onun oğlu III Mənuçöhrün hakimiyyəti dövründə
vəziyyət dəyişdi. Səlcuq sultanının koalision qoşunu 1121-ci ildə Trialetidəki
Didqoru vuruşmasında məğlub edildikdən və IV David 1122-ci ildə Tiflisi və
Dmanisini tutduqdan sonra58 Mənuçöhr sultandan uzaqlaşdı və həmin vaxtlar çox
güclənmiş Gürcüstanın tərəfinə keçdi. Şirvanşah Mənuçöhrün siyasətinin
dəyişməsində, səlcuq sultanının vassalı və müttəfiqi olmaqdan imtina etməsində,
görünür, şirvanşahın arvadı - əri üzərində güclü nüfuza malik olan gürcü şahzadəsi
Tamar və onun əhatəsi az rol oynamamışdır. «Türklər və digər müsəlman
hökmdarları Gürcüstana qarşı uğursuz mübarizə apardıqları bir vaxtda yeni
şirvanşah artıq Gürcüstanın tərəfində idi. Bu səbəbdən qisas məqsədilə Gürcüstana
gələn sultan Mahmud ilk öncə şirvanşahı cəzalandırmaq üçün Şirvana soxuldu»59.
Şirvanda baş verən bu hadisələrə dair gürcü, fars və ərəb mənbələrində əks
olunmuş məlumatları nəzərdən keçirək. «Kartlis tsxovreba»da deyildiyinə görə,
1123 (h. 517)-cü ildə «sultan Şirvana gəldi, şirvanşahı tutub, Şəmaxiyyə şəhərini
ələ keçirdi və qasid vasitəsilə hökmdara aşağıdakı məzmunda məktub göndərdi:
«Sən meşələrin şahısan və heç vaxt düzə enmirsən. Mən şirvanşahı tutmuşam və
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ondan xərac tələb edirəm. İstəyirsənsə, mənə layiq hədiyyələr göndər, əgər bunu
etmək istəmirsənsə, onda təcili qabağıma çıx». Buna cavab olaraq, IV David qoşun
yığdı, qıpçaqların döyüş hazırlığını yoxladı və 50 minlik qoşunla Şirvana gəldi.
Vuruşmada hökmdarın döyüşçüləri Arranın atabəyi Aqsuntulanın (Ağsunqur və
Əhmədili - S. A.) başçılığı ilə sultanın köməyinə gələn 4000 nəfəri qırdı, atabəyin
özü isə güclə xilas oldu. Sultan divarları arxasında gizləndiyi Şəmaxiyyədən
qaçaraq, başqa yolla öz ölkəsinə qayıtdı. David isə Gürcüstana döndü». «Erməni
salnaməsi» Ağsunqurun qoşununun sayını 4000-dən 3000 nəfərə endirməklə gürcü
mənbəyində deyilənləri təkrar edir60. Birinci versiya fars və ərəb müəlliflərinin
məlumatlarına zidd gəlir. XII asr anonim fars mənbəyinə görə, sultan Mahmud ibn
Məhəmməd (1118-1131) h/516 (1122/3)-cı ildə Təbrizdən «Şamaxıya və Şirvana
yollandı. O, abxazları [gürcüləri] qovdu, şirvanşahı isə qaladan endirib geri qayıtdı.
Azərbaycanda Şəms əl-Mülkü yaxaladı və onu öldürüb başını Xorasana
göndərməyi əmr etdi»61.
İmad əd-Din əl-İsfəhaninin versiyasına görə, sultan Mahmud h. 517 (1123)ci ildə Şirvan əmirlərinin xüsusi dəvətilə Şirvana səfərə çıxdı və məşhur şirvanşahı
əsir aldı. Sultanın şirvanşahı həbs etməsi iğtişaş və çaxnaşmaya səbəb oldu.
Bundan sonra sərhəd boyunca yaşayan «kafirlər» (yəni gürcülər - S. A.)
hərisləşdilər və 30 min süvari qoşunla sultanın ordugahının 2 fərsəxliyində düşərgə
saldılar. Ancaq allah islamın köməyinə gəldi və qarətkarları darmadağın etdi...
Bütün bu hadisələr nəticəsində ölkə dağılıb viran qaldı. Əl-İsfəhani bunu Şirvanın
«təxrib»i kimi təsvir edir. İşlərin qarmaqarışıq olduğunu görən Sultanın vəziri
Şəms əl-Mülk Usman ibn Nizam əl-Mülkə qəzəbi tutdu və onun edam olunmasını
əmr etdi. Bu, h. 517 (1123/4)-ci il rəbiüləvvəl ayının axırlarında Beyləqanda baş
verdi62.
İbn əl-Əsir bu hadisələri bir qədər başqa cür işıqlandırır: «Həmin h. 517
(1123)-ci ildə gürcülərin islam ölkəsində cinayətləri artdı. Adamlar, xüsusilə
Dərbənd və Şirvan əhalisi buna çətinliklə dözürdü. Buna görə də, onların bir çox
nümayəndəsi [gürcülərin] onların başına gətirdiklərindən şikayət etmək üçün
sultanın yanına gəldi. Onlar sultana gücsüzlüklərindən, öz ölkələrini qoruyub
saxlamaq iqtidarında olmadıqlarından danışdılar. Onda sultan Şamaxıya gəlib
çatmış gürcülərə doğru hərəkət etdi və oradakı bir bağda dayandı. Gürcülər
sultanın üstünə yeridi. Sultanın qoşunu onlardan bərk qorxdu və vəzir Şəms əlMülk Usman ibn Nizam əl-Mülk sultana geri qayıtmağı məsləhət gördü. Bunu
eşidən şirvanlılar sultanın yanına gedərək dedilər: «Nə qədər ki, sən bizimləsən,
biz vuruşacağıq. Əgər sən bizi qoyub getsən, müsəlmanlar ruhdan düşər və məhv
olarlar». Sultan onlarla razılaşdı və yerindən tərpənmədi. Qoşunlar qarşıdakı döyüş
haqqında düşünüb, gecəni çox həyəcanla keçirdilər. Lakin allah gözlənilmədən
onların işini asanlaşdırdı: o, gürcülərlə qıpçaqlar arasında nifaq və düşmənçilik
saldı, onlar həmin gecə öz aralarında vuruşdular, səhər isə fərari kimi qaçıb
getdilər. Beləliklə, allah möminləri bu vuruşmadan qurtardı. Sultan bir xeyli
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Şirvanda qaldı, sonra Həmədana yola düşdü və cəmadiyül əvvəl (iyul) ayında ora
gəlib çatdı63. Göstərilən mənbələrdən aydın olur ki, III Mənuçöhr sultan xəzinəsinə
hər il verməli olduğu 40 000 dinar xəracı ödəməkdən imtina edərək, sultana vassal
asılılığından çıxmışdı. Şirvanşahın gürcü hökmdarına üz tutması sultanın onu
cəzalandırmaq və qoyulmuş xəracı yığmaq üçün Şirvana yürüş etməsinə səbəb
oldu. Lakin ölkənin qıpçaqlar və gürcü qoşunları tərəfindən dağıdılıb talan
edilməsi, habelə səlcuqların Şirvan ərazisində apardıqları hərbi əməliyyatlar
əhalidə vergi vermək iqtidarı qoymamışdı. Sultan bunun günahını öz vəziri Şəms
əl-Mülkdə görərək, onun edam olunmasını əmr etdi. İbn əl-Əsir və əl-İsfəhaninin
verdikləri məlumatlar daha etibarlıdır. Nə sultanın əsir aldığı şirvanşahın taleyi, nə
də onun göstərilən mənbələrdə çəkilməyən adı bizə bəlli deyil. Müasir gürcü
tarixşünaslığında belə bir versiya meydana gəlmişdir ki, Əfridun 1120-ci ildə
öldükdən sonra III Mənuçöhrə qədər Şirvanşahlar taxtına adı mənbələrdə
çəkilməyən bir hökmdar çıxmışdır64. Belə bir müddəanın ortaya çıxmasına səbəb
saray şairi Xaqaninin III Mənuçöhrün ölümü münasibətilə yazdığı qəsidədə
şirvanşahın otuz il hökmranlıq etməsini xatırlaması65 olmuşdur. Bu halda onun
hökmranlığının sonu 1149/50-ci ilə düşür. Eləcə də, Fələkinin gürcü hökmdarı I
Demetrenin ölümü münasibətilə yazdığı qəsidədən məlumdur ki, Şirvanşah III
Mənuçöhr 1156-cı ildə hələ sağ idi66. Mənuçöhrün dövrümüzədək gəlib çatmış
sikkələri 1136-1160-cı illərə aiddir. Onun oğlu Axsitanın ilk sikkəsi də 1160-cı ilə
aiddir67. «Kartlis tsxovreba»dan məlumdur ki, Mənuçöhrün arvadı Tamar əri
öldükdən sonra Şirvanı tərk edərək, Tiqvidə monastır təsis etmiş və burada rahibə
kimi ölmüşdür. 1161-ci ildə o, hələ sağ idi68. Deməli, sikkə məlumatlarına və
«Kartlis tsxovreba»ya görə, Mənuçöhrün hökmranlığının sonu h. 555 (1160)-ci ilə,
yəni onun ölüm ilinə düşür. Gürcü müəlliflərinin göstərilən versiyasını təsdiq edən
yeni materiallar tapılana qədər bu barədə müəyyən bir şey demək olmaz. Belə ki,
III Mənuçöhrə qədər on il ərzində hakimiyyət sürmüş başqa bir şirvanşahın adına
heç bir mənbədə, nə XII əsr şairlərinin əsərlərində, nə də numizmatika
məlumatlarında təsadüf olunmur. Xaqaninin otuz illik hökmranlıq haqqında sözləri
qeyri-dəqiq, təqribi ola bilər. Belə ki, o, başqa şerlərində bəzi hadisələrə dair
yuvarlaq rəqəmlər gətirir. Belə qeyri-dəqiqliyə poetik əsərlərdə yol verilir, buna
görə onlara çox da inanmaq olmaz.
H. 517 (1123)-ci il yürüşündə və sultanın Şirvandan getməsindən azacıq
sonra IV David səlcuq qoşunlarının burada olmasından və yerli hakimiyyətin
özünümüdafiə zəifliyindən istifadə edərək, Şirvana qarşı təcavüzkar siyasətini
davam etdirirdi. Həmin ilin iyununda havaların şiddətli isti keçməsinə baxmayaraq,
David yenidən Şirvana soxulub, Şirvanşahların baş iqamətgahı olan Gülüstan
qalasını tutdu və qoşunları ilə birlikdə böyük qənimətlə Kartliyə qayıtdı. H. 518
(1124)-ci ilin əvvəlində o, yenidən Şirvana yürüş etdi. O, əvvəlcə Şəbərana
növbəti basqın edərək, burada Dərbənd qoşun rəisinin başçılığı altında olan
kürdləri, ləzgiləri və qıpçaqları qırdı. Həmin ilin avqustunda David sonuncu dəfə
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hücum etdi. Şirvanı ilhaq etməyə cəhd göstərərək, Şəmaxiyyə şəhərini, Buğurt
qalasını və onun ətrafındakı yerləri tutdu69. Gürcü və erməni salnamələrinin verdiyi
məlumata görə, IV David Şirvanın şəhər və qalalarında Xereti və Kaxet
əsgərlərindən təşkil olunmuş güclü qarnizonlar saxladı, ölkədə işlərin idarə
olunmasına nəzarət etməyi özünün baş katibi olan arxiyepiskop Simon
Çkondideliyə tapşırdı. Şirvanın işğalı 5 aya qədər davam etdi. Ehtimal ki, IV David
elə bu vaxt öz titullarına sonralar ənənəvi olaraq varislərinin də daşıdıqları
şirvanşah titulunu əlavə etmişdi. Kartliyə qayıtdıqdan sonra o, geniş hərbi
ekspansiya layihələri hazırlamaq fikrinə düşdü. Lakin onları həyata keçirmək ona
nəsib olmadı. Belə ki, David 1125-ci il yanvarın 25-də öldü70. Həmin vaxtdan XII
əsrin 70-ci illərinə qədər mənbələrdə gürcülərin Şirvana yürüşləri barədə heç nə
deyilmir. IV Davidin oğlu, 30 il Gürcüstanda hakimiyyət sürmüş I Demetrenin
hökmdar evi ilə dinclik və dostluq münasibətləri dövrü başlandı. Davidin
ölümündən sonra Mənuçöhr, ehtimal ki, elə həmin il Şirvanda hakimiyyətə
qayıtmışdır. Lakin Şəki vilayəti I Demetrenin əlində qalmışdı71. Şirvanın öz
müstəqilliyini bərpa etdiyi III Mənuçöhrün hakimiyyət zamanı Şirvanşahlar
dövlətinin güclənmə və tərəqqi dövrü olub, səlcuq imperiyasının tənəzzülü ilə bir
vaxta düşmüşdür. Tarix əsərlərində Şirvanşahlar dövlətinin bu dövrü haqqında
məlumat yoxdur. Mənuçöhrün bu dövr fəaliyyətini işıqlandıran mənbələr
şirvanşahın saray şairləri Xaqani və Fələkinin əsərləridir.
Xaqaninin III Mənuçöhrə ithaf olunmuş qəsidələrinin birində şirvanşahın
qıpçaqların (ehtimal ki, IV Davidin Gürcüstanda məskunlaşdırdığı) üsyanını
yatırmasından danışılır72. Qıpçaqlar üzərindəki bu qələbədən Fələki də bəhs edir.
«Qızılla işlənib, Çin ipəyi kimi parıldayan hind qılıncınla tökülmüş qıpçaq qanını
hesablayarkən, torpağın yaradıcı qüvvəsinin bitki əvəzinə qıpçaq başı yetirdiyinə
təəccüblənməməlisən». Fələkinin sözlərinə görə, Mənuçöhr dikbaş qıpçaqları İraq
səlcuqlarının köməyi olmadan əzmişdir. Mənuçöhr güclü hökmdar olmuş və
ölkəsində sərt qayda-qanunlar qoymuşdur. Xaqani onun qonşu Arran dövləti
üzərində zəfər çaldığını göstərir: «O, Arranı fəth etməklə adını bütün dünyada
şöhrətləndirdi, İraqı və Suriyanı zəbt etmək üçün başqa vaxt təyin etdi»73.
Mənuçöhr qırx il ərzində öz dövlətini xeyli möhkəmləndirmiş və ehtimal ki,
Şirvanın sərhədlərini genişləndirmək məqsədilə qonşu ölkələrə yürüşlər etmişdir.
Fələki Şirvani Mənuçöhrün zamanındakı tərəqqisini, ehtimal ki, 1123-1125-ci
illərdəki müharibələrlə bağlı hadisələri nəzərdə tutaraq, keçmişdə hökm sürən hərcmərcliklə müqayisə edirdi: «O, iblisin fitnə-fəsad və qalmaqal yuvası olan Şirvanı
gülüzlü türk və türkmən qızları ilə bəzədi»74. Şirvanın və Arranın səlcuqlar
tərəfindən istila olunması türk tayfalarının bu ölkələrə axınını artırdı. Həmin
ölkələrdə türk qul və kənizləri ucuz qiymətə satılırdı75.
Şirvanda Mənuçöhrün hakimiyyəti dövründə olmuş mühüm hadisələr
arasında h. 532 (1137/8) -ci ildə Kür çayı üzərindəki Baqilani bəndinin (BəndiBaqilani) yuyulub dağılması nəticəsində baş vermiş daşqını da qeyd etmək
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lazımdır. Fələki və Xaqani bu hadisəyə şer həsr etmişlər. III Mənuçöhr Baqilani
bəndini daşqın təkrar baş verməsin deyə, köhnə yerində yox, çayın bir qədər
yuxarısında yenidən tikdirmişdi76. Mənuçöhr ölkədə böyük tikinti işləri aparır,
şəhərləri möhkəmləndirir, yeni şəhərlər saldırırdı.
Fələki və Xaqaninin Mənuçöhrə həsr olunmuş əsərlərində XII əsr feodal
cəmiyyətinin, şirvanşah sarayının həyatı əksini tapmış, dövlət xadimlərinin, o
cümlədən baş vəzir Seyyid əl-Vüzəra Camal əd-Din Əbül Nəsr Məlik Misər ibn
Abdullanın adı çəkilmişdir. Fələki onun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdir.
Mənuçöhrün digər vəziri Əmin əd-Din Məhəmməd ibn Əbd-əl-Cəlil-i-Əxrasi
filosof, həkim, astroloq, şair və ənənəçilərə hamilik edirdi 77. Əmir sipəhsalar Şirvan qoşunlarının baş komandanı - Hüsam əd-Dövlə və-d-Din Əbu-Yəqub Yusif
idi. Onun adı Bakı qalasındakı Cümə məscidinin bünövrəsinə qoyulmuş kufi
kitabədə çəkilir78. Mənuçöhrün sarayında o dövrün bütün yaxın Şərqdə şöhrət
tapmış, Azərbaycan şer məktəbini yaratmış görkəmli şairlər, məlik üş-şüəra «şairlər şahı» adlandırılan Əbül-üla Gəncəvi, Xaqani, Fələki Şirvani, Mücirəddin
Beyləqani toplaşmışdı79. Mənuçöhr filosof, şair və alimlərə hamilik edirdi. Xaqani
Mənuçöhrdən saysız-hesabsız mükafatlar, hədiyyələrdən başqa hər il 30 min
dirhəm məvacib alırdı. Onun malikanəsi də var idi. Mənuçöhr Şirvan dövlətinin ən
mühüm vəzifələrindən birini - şirvanşahın xüsusi katibi vəzifəsini Xaqaniya həvalə
etmişdi80. Lakin saray çəkişmələri nəticəsində Əbül-üla, Fələki Şirvani və Xaqani
vətənə xəyanətdə və Mənuçöhrə qarşı qəsddə təqsirləndirilərək həbs olundular.
Xaqani də digər iki şair kimi bir neçə aydan sonra azad edildi 81. Mənuçöhrün
hakimiyyətinin son illəri Xaqaninin məktublarında əksini tapmışdır. Onlarda
Şirvanda vəziyyətin pisləşdiyindən danışılır. Mənuçöhrə qarşı qəsdin üstü açıldı.
Dövlət çevrilişinə hazırlaşan müxalifət qrupu 60 ən tanınmış dövlət xadimini
öldürməyi, 300 yüksək vəzifəli şəxsin evini dağıtmağı nəzərdə tuturdu. O
cümlədən şair Xaqanini, Şirvanın siyasi həyatında böyük nüfuzu olan əmir Əsəd
əd-Din Xulbaşini öldürməyə hazırlaşırdılar. Mənuçöhr dövlət çevrilişi təhlükəsini
aradan qaldırdı. Bir çoxları vəzifədən götürüldü82, həbs və sürgün edildi. Mənuçöhr
h. 555 (1160)-ci ilin sonunda qəflətən öldü. Fələkinin verdiyi məlumata görə onun
beş oğlu83 olmuşdur. Lakin həmin müəllifin başqa bir əsərində şirvanşahın, ehtimal
ki, Tamardan olan dörd oğlundan və iki qızından danışılır84. Onlar Mənuçöhrün
ölumündən sonra numizmatik məlumatlardan bəlli olan Axsitan, Fərruxzad,
Şahənşah, Fəridundur85. Baqilani bəndi tikilən ildə Mənuçöhrün qızı Alçiçək və
oğlu Fəribürz xəstələnib ölmüşlər. Mənuçöhrün h. 555 (1160)-ci ildə qəfil ölümü
ölkədə az müddət davam edən kəskin siyasi böhrana və təfriqəyə səbəb oldu.
Sarayda hakimiyyət uğrunda mübarizə şiddətləndi. Mənuçöhrün yerini tutmuş şir
ürəkli Fəridun şahzadə pusqudan atılan oxla öldürüldü. Nəticədə hakimiyyət
Axsitanın əlinə keçdi86. Ehtimal ki, Fəridun şirvanşah Mənuçöhrün vəliəhdi
olmuşdur. Fələki Şirvaninin aşağıdakı misraları da buna işarə edir.
Sənin iltifatının köməyilə iblis torpağı
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Şirvan («şər» sözündən)
Fəzilət torpağı Xervana («xeyir» sözündən) çevrildi.
Bu aşkar gerçəklik bu şübhələri aradan qaldırdı87. Bu misralar Mənuçöhrün
ölümünə az qalmış Şirvanda «iğtişaş dövrü» yarandığını göstərir.
Xaqaninin əsərlərindən aydın olur ki, Şirvandakı ixtilaflar Şirvanın özünün
daxili ziddiyyətləri, sosial və siyasi vəziyyəti, dövlət başçısı şirvanşahın feodallar
və əyanlarla qarşılıqlı münasibətləri ilə bağlı idi88. O. L. Vilçevskiyə görə,
Mənuçöhrün ölümündən sonra onun dul qalmış arvadı Tamar kiçik oğlu ilə
birlikdə qıpçaqlara arxalanaraq, Şirvan və Gürcüstanı birləşdirməyə çalışırdı.
«Lakin Mənuçöhrün atabəy İldəgəzin qoşunu ilə Şirvana gələn böyük oğlu Axsitan
anasını Gürcüstana, tərbiyə edib böyütdüyü qardaşı oğlu - gürcü hökmdarı III
Georginin yanına qaçmağa məcbur etdi. Tamar burada ömrünü monastırda başa
vurdu»89.
Çox ola bilər ki, Xaqaninin Mənuçöhrün ölümü münasibətilə yazdığı
mərsiyənin (Xanıkov onu səhvən Axsitana aid edir) aşağıdakı misralarında həmin
hadisələrə eyham edilir:
«Ah! Sevinc Kəbəsi indi qəm yuvası oldu, çünki böyük Mənuçöhrün bütün
şöhrəti onun öz günlərini başa vurmasına mane olmadı. Lakin böyük [kiliyə] öz
xasiyyətləri ilə hər səhər sanki deyirdi: «Bizim şərəfimizi alçaldan adamın adı qoy
dünyadan silinsin»90. Mənuçöhrün Tamardan başqa arvadının olub olmadığı və
onun Xaqani və Fələki tərəfindən adları çəkilən oğullarının hamısının bir anadan
olduqları məlum deyil. Ehtimal ki, Mənuçöhrün başqa arvadları və onlardan
övladları olmuşdur.
«Kartlis tsxovreba»nın 1161-ci ilə aid ikinci şəhadəti Tamarın əri öldükdən
sonra Gürcüstana gəlməsindən bəhs edir. «III Georgi (1156-1184) Anidə düşərgə
salıb nəşəli üzlə onu böyüdüb ərsəyə yetirən bibisinin, məleykələr məleykəsi
Tamarın pişvazına çıxdı. Tamar onu təbəssüm qarışıq göz yaşları ilə islatdı»91.
Həmin salnamədə daha sonra belə bir müxtəsər xəbər var: «Hökmdar I Demetrenin
bacısı, Taqvidəki monastırın müəssisi Tamar rahibə kimi ölmüşdür». Bizim gürcü
salnaməsinin verdiyi məlumata inanmamağa heç bir əsasımız yoxdur və şirvanşah
Mənuçöhrün arvadı olarkən müsəlmanlığı qəbul etmiş Şirvan məleykəsinin 92 ərinin
ölümündən sonra Şirvanşahlar sarayını tərk etməyə məcbur olması faktı Şirvanda
«iğtişaş dövrü» hadisələrindən xəbər verir, Mənuçöhrün oğulları hakimiyyət
uğrunda mübarizə apararkən sarayda bir neçə qruplaşma fəaliyyət göstərirdi və
ehtimal ki, Tamarın başçılıq etdiyi həmin qruplardan biri məğlubiyyətə uğramış,
onun oğlu Axsitan isə Eldəgəzlərin köməyilə Şirvanşahlar taxtına sahib olmuşdur.
Tamarın taleyini aydınlaşdırmaq üçün Xaqaninin əsərlərinə müraciət edək. Xaqani
Axsitanın qələbəsi münasibətilə iki şer yazmış və həmin şerlərdə Axsitanın
fəaliyyətini tərifləmişdir. Şair eyhamla başqa bir hadisədən danışır. Ehtimal ki, baş
tutmayan dövlət çevrilişində Tamarla birlikdə Axsitanın qardaşlarının da əli
olmuşdur. «Ana yaylığını oğlunun ayaqları altına ataraq, oğlanları üçün aman
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dilədi». Xaqani hökmdarı anasına qarşı mərhəmətli olmağa və onun sözündən
çıxmamağa çağırır93. Bu şerin yazılma tarixi məlum deyil, lakin bizcə, o, «iğtişaş
dövrü» hadisələrinə, Mənuçöhrün ölümündən sonra onun oğulları arasında da
hakimiyyət uğrunda mübarizə dövrünə aiddir və söhbət Axsitana müxalif çıxan
Tamar və onun oğullarından gedir. Göründüyü kimi, Tamar Şirvanı məhz həmin
hadisələrdən sonra tərk etmişdir. Əgər bizim mülahizəmiz yanlışdırsa, onda
ehtimal ki, burada Mənuçöhrün başqa arvadından və oğullarından danışılır. Həm
də, məlumat daha sonralara aiddir. Beləliklə, Mənuçöhr qırx ilə yaxın-h. 514
(1120)-cü ildən 555 (1160)-ci ilədək hakimiyyət sürmüşdür.
ƏFRİDUN İBN III MƏNUÇÖHR
Mənuçöhr h. 555 (1160)-ci ildə öldükdən sonra Şirvanşahlar taxtına çox
qısa müddətə onun oğlu Əfridun çıxmışdır. O özündən sonra nə numizmatik, nə də
digər başqa bir abidə qoymamışdır. Əfridunun adına onun oğlu Fəribürzün
sikkələrində öz şəcərəsini göstərən yazılarda təsadüf edilir. Yuxarıda göstərildiyi
kimi, ehtimal ki, Əfridun elə həmin ildə öldürüldükdən sonra Mənuçöhrün başqa
bir oğlu Axsitan Şirvan hökmdarı olmuşdur.
I AXSİTAN İBN III MƏNUÇÖHR
Axsitanın adının yazılışı və oxunuşu uzun müddət alimlər arasında
mübahisələrə səbəb olmuşdur. Xaqani və Nizaminin əsərlərinin müxtəlif
əlyazmalarında onun adı Axtsan, yaxud Axtşan, yaxud da Axstan yazılmışdır. Bir
sıra müəlliflər - Dorn, Xanıkov, Paxomov və başqaları onun adını müxtəlif cür
oxumuşlar. Bu adın düzgün yazılışını və tələffüzünü yalnız ədəbi abidələr deyil,
həm də və başlıca olaraq, numizmatik və epiqrafik məlumatlar cəlb olunmaqla
aydınlaşdırmaq mümkündür. Fars əlyazmalarında göstərilən üç variantdan biri «Axstan» Axsitanın adı çəkilən sikkə və kitabələrdə rast gəlinən formaya
uyğundur. Sonra, Hadi Həsənin fikrincə, Xaqani poemasındakı Zaleman tərəfindən
araşdırılan Axstan sözünün ölçüsü və adın «Kartlis tsxovreba»dakı oxunuş variantı
- Axsartan - onun Axsatan kimi tələffüzünü daha düzgün hesab etməyə imkan
verir94. Paxomovun, Zalemanın və bizim fikrimizcə isə, Xaqani şerinin vəzninə
əsaslanaraq, Axsitan kimi tələffüz etmək daha doğrudur. Dornun cədvəlində bu
şirvanşahın adı atasının adı ilə birləşdirilərək bir şəxs - II Mənuçöhr Axsitan kimi
verilmişdir95. Axsitanın titullarına kitabələrdə və sikkələrdə, habelə Nizaminin
«Leyli və Məcnun» poemasının altı bəndində rast gəlinir. Poemada Axsitanın adı
aşağıdakı ləqəblərlə çəkilir: Cəlal əd-Dövlə və-d-Din Əbü-l-Müzəffər; Məlik əlMüəzzəm Axsitan ibn Mənuçöhr, şirvanşah, Xaqan-i Kəbir, yaxud Əkbər96
Axsitanın hökmranlıq illərini numizmatik dəlillərlə müəyyənləşdirmək
mümkündür. Axsitanın sikkələrinin aşağıdakı dörd növü vardır 97. Birinci növ
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sikkənin üz tərəfində xəlifə əl-Müstəncid billahın [h. 555-566 (1160-1170)-cı illər]
və İraq sultanı Arslan şahın [h. 555-571 (1160-1176)-ci illər] adları və həmişəki
kimi dini rəmz, arxa tərəfində «əl-məlik əl-müəzzəm Axsitan bin Mənuçöhr» həkk
olunmuşdur. Amerika Numizmatika Fondundakı zərbxananın adı və
kəsilmə tarixi göstərilməyən mis sikkə də bu növə aiddir. Həmin sikkədə xəlifə
Müstəncid [h. 555-566 (1160- 1170)-cı illər] və səlcuq sultanı Arslan şahın [h.
555- 571 (1160-1176)-ci illər] adları vardır. Üz tərəfində «əl-məlik əl-müəzzəm
Axsitan ibn (Mənuçöhr) beş və əlli (xəms və xəmsin), arxa tərəfində isə «əlMüstəncid) bi-illah əl-sultan Aslan şah» (sic) yazılmışdır98. İkinci növ sikkənin üz
tərəfində xəlifə əl-Müstədi [h. 566-575 (1170-1180)-ci illər] və sultan III Toğrul
(ibn Arslan-şahın) [h. 571-590 (1176-1194)-cı illər] adları durur. Əks tərəfində:
«əl-məlik əl-müəzzəm Axsitan ibn Mənuçöhr». Üçüncü növ sikkənin üz tərəfində
din rəmzi xəlifə ən Nasir-lidin Allahın [575-622 (1180-1225)-ci illər və sultan III
Toğrulun [h. 571-590 (1176-1194)-cı illər] və sultan II Toğrulun [h. 571-590
(1176-1194)-cı əl-müəzzəm Axsitan ibn Mənuçöhr». Dördüncü növ sikkənin üz
tərəfində din rəmzi, xəlifə ən-Nasir-lidin Allahın [h. 575-622 (1180-1225)-ci illər]
yerləşdirilmişdir. Sultanın adı yoxdur. Əks tərəfdə din rəmzi və «əl Məlik əlmüəzzəm Axsitan ibn Mənuçöhr Şirvanşah»99. Bu gümüş sikkə sayıla bilən
sonuncu şirvanşah sikkələridir, belə ki, onların tərkibi azacıq gümüş qatılmış
misdən ibarətdir. Həmin sikkələr şirvanşahın İraq səlcuq sultanlarından asılı
olduğunu göstərir. Lakin sonuncu növ sikkədə Axsitanın «məlik əl-müəzzəm titulu
ilə yanaşı, ilk dəfə «şirvanşah» sözünün əlavə edilməsi və sultanın adının olmaması
şirvanşahın müstəqilliyini və Səlcuqilərin vassallığını qəbul etmədiyini göstərir ki,
bu da Səlcuqilər dövlətinin tənəzzülə uğraması və Şirvanşahlar dövlətinin
güclənməsi ilə bağlı idi.
Axsitanın sikkələrini araşdıraraq onun hökmranlıq illərini təqribən
müəyyənləşdirmək olar. Belə ki, xəlifə əl-Müstəncid h. 555-566 (1160-1170)-cı
illərdə, II Arslanşah ibnToğrul isə h.555-571 (1160-1176)-ci illərdə hakimiyyət
sürdüyündən birinci növə məxsus sikkələrdə h.555-566 (1160-1170)-cı illər
arasında zərb olunmuşdur. Lakin Amerika numizmatika cəmiyyətindəki birinci
növə aid sikkədə - Sankt-Peterburq Ermitajında bir neçə belə sikkə olduğundan o
nadir tapıntı sayılmır - əlli beş (xəms və xəmsin) yəni h. 555 (1160)-ci il tarixi
göstərilmişdir. Deməli, həmin sikkə, şəksiz, Axsitanın III Mənuçöhrün öldüyü ildə
Şirvanşah taxtına çıxarkən kəsdirdiyi ilk sikkədir. Sonra, Xəlifə əl-Müstadi h. 566575 (1170-1180)-ci illərdə, sultan III Toğrul isə h. 571-590 (1176-1194)-cı illərdə
hökmranlıq etmişlər. Deməli, ikinci növə aid sikkələr h. 571-575 (1176-1180)-ci
illər arasında zərb edilmişdir. Üçüncüsü, xəlifə ən-Nasir-lidin Allah h. 575-622
(1180-1225)-ci illərdə, sultan III Toğrul isə h. 571-590 (1176-1194)-cı illərdə
hakimiyyətdə olduqlarından üçüncü növ sikkələr h. 575-590 (1180-1194)-cı
illər arasında kəsilmişdir. Dördüncüsü, sultan III Toğrul h. 590 (1194)-cı ildə
öldüyündən və ondan sonra İraq səlcuqları əvəzinə Xarəzmşahlar hökmranlıq
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etməyə başladığından üzərində xəlifənin adı olub, sultan Toğrulun isə adı
çəkilməyən dördüncü növ sikkələr h. 590 (1194)-cı ildən sonra kəsilməli idi.
Mənuçöhrün h. 555 (1160)-ci ildə öldüyünü və Axsitanın ilk sikkəsinin h. 555
(1160)-ci ildə zərb edildiyini nəzərə alsaq, onda Axsitanın hakimiyyətə başlaması
h. 555 (1160)-ci ilə düşür. Axsitanın zərb etdirdiyi son sikkələr h. 590 (1194)-cı
ildən sonraya aiddir. Axsitanın ölüm tarixi nə mənbələrdə, nə də numizmatik
məlumatlarda göstərilmir. Hadi Həsənin Xaqani yaradıcılığına dair araşdırmaları
göstərir ki, şair Axsitanın ölümünə mərsiyə yazmamışdır 100. Bundan belə çıxır
ki, guya Axsitan Xaqanidən çox yaşamışdır. Məlumdur ki, Xaqani h. 595-ci ilin
şəvval ayında (iyul. 1199), son illərini tənha keçirdiyi Təbrizdə ölmüşdür101. Saray
həyatına nifrət bəsləyən Xaqani saraya qayıtmaq haqqında Axsitanın təkliflərini
dəfələrlə rədd etmişdir. Ola bilər ki, Xaqani xəstə olduğundan Axsitanın ölümünə
mərsiyə yaza bilməmiş, yaxud münasibətləri pis olduğundan yazmaq istəməmiş,
yaxud da ki, yazdığı əsər hələlik tapılmamışdır. Epiqrafik və ədəbi faktlar da I
Axsitanın hakimiyyət dövrünün və onun davamiyyətinin aydınlaşdırılmasına
yardım göstərir. Axsitan atası III Mənuçöhr kimi uzun müddət hakimiyyət
sürmüşdür. Abşeron yarımadasındakı Mərdəkan kəndində iki daş üzərində həkk
olunmuş natamam kitabədə* deyilir: «... islamın müdrik hökmdarı Mənuçöhr oğlu
şirvanşah Axsitan... hicri üçüncü (və) səksəninci (və) beş yüzüncü ildə» [h. 583
(1187/8)-cü il]102. Göründüyü kimi, Axsitan h. 583 (1187/8)-cü ildə, habelə h. 584
(1188)-cü ildə sağ idi, belə ki, Nizami h. 584-cü il rəcəb ayının 30-da (24 sentyabr,
1188) tamamladığı «Leyli və Məcnun» poemasını I Axsitana ithaf etmişdi103. XIII
əsrin əvvəlinə aid mənbədə 1192-ci ildə Şamaxıda dəhşətli zəlzələ olduğu xəbər
verilir. Bu zəlzələdə Axsitanın da ailəsi həlak olmuşdu. Lakin Axsitan bu vaxt öz
kürəkəni eldəgəz Əmir Əmiran Ömərlə birlikdə Beyləqanda imiş. Deməli, Axsitan
o vaxt sağ olmuş və ehtimal ki, bundan sonra bir neçə il də yaşamışdır. Həmin
mənbədə şirvanşah Axsitanın 1195-ci ildə atabəy Əbu Bəkrə qarşı Şəmkir
vuruşmasında iştirak etdiyi göstərilir104. Axsitan Şəmkir vuruşmasından sonra bir
il, yaxud ondan bir az çox yaşamışdır. Onun ölümü Nizaminin, Bertelsin fikrincə,
1196-cı ilin iyulundan, yəni h. 593-cü ildən sonra yazılmış «Şərəfnamə»
poemasında xatırlanır.
Axsitanın gülü və sərvi solsa da,
Sən bu gülüstanın yaşıl budağısan.
O, məni nemətlə ucaltmışdısa,
Sən məni torpaqdan göylərə qaldırdın.
Məni ondan da behtər və uca tutub,
Bağın qapısını üzümə bağlamadın105.
(sətri tərcümə)
Kitabəni 1853-cü ildə N. Xanıkov aşkara çıxarıb Peterburqa göndərmişdir. Dövlət Ermitajında
saxlanılır.
*
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Şair bu şerdə Axsitanın varisinin adını çəkmir. Poemanın yazıldığı
tarix-h. 593 (1196/7)-cü il ehtimal ki, Axsitanın ölüm tarixini göstərir və burada
istinad olunan materiallarla ziddiyyət təşkil etmir.
I Axsitanın hökmranlıq illəri Şirvan dövlətinin iqtisadiyyatının böyük
yüksəlişi, şəhərlərinin çiçəklənməsi, sənətkarlığın və ticarətin inkişaf dövrü kimi
qeyd edilir. Həmin dövr ölkədə nisbi əmin-amanlıq, Axsitanın anası Şahbanu
Tamar vasitəsilə qohum olduğu qonşu Gürcüstanla sülh və müttəfiqlik
münasibətləri dövrü idi. Vassallıq vəziyyəti ilə bir araya sığmayan bu dostluq və
müttəfiqlik münasibətləri Xaqaninin əsərlərində, xüsusilə onun bu yaxınlarda
Təbrizdə dərc olunmuş məktublarında əksini tapmışdır. Xaqani h. 571 (1176)-ci
ilin şəvval ayınadək Şamaxıda olmuş, Şirvanın mədəni və ədəbi həyatında fəal
iştirak etmişdir106. Xaqaninin bu yaxınlarda tapılmış məktublarından birində
Axsitanın siyasi fəaliyyəti açılıb göstərilir. Həmin məktub Xaqani Şirvanı tərk
etdikdən sonra səfərə çıxan şirvanşah Cəlal əd-Din Axsitanın Akuran Kurandan
(Gürcüstanla sərhəddə, Şəki yaxınlığında kənd) yazdığı məktuba Xaqaninin cavabı
idi. Xaqani xəbər verir ki, şirvanşahın Şəkidən Abxaza (Gürcüstana) doğru hərəkət
etdiyini eşitmişdir. Abxazda olan Axsitanın məktubuna cavab olan ikinci
məktubdan aydınlaşır ki, Axsitan oraya gürcü hökmdarı III Georginin
hakimiyyətindən narazı olan və onu taxtdan salmaq istəyən feodal və əyanları,
qiyam qaldırmış şahzadə Dyomnanı sakitləşdirmək üçün getmişdir. Axsitan
Gürcüstana seçmə Şirvan qoşunu ilə getmiş və göründüyü kimi, gürcü
hökmdarının sarayında qayda-qanunu bərpa etməklə, Baqratilər dövlətini süquta
uğramaqdan xilas etmək üçün təkcə güc deyil, həm də diplomatiya işlətməli
olmuşdu107. Axsitan I Demetrenin Gürcüstanda hakimiyyəti dövründə Şəki
«kafirlərinin, ehtimal ki, xristian əhalinin köməyilə gürcü hökmdarı tərəfindən
işğal olunmuş Şəkiyə getdi»108. Lakin, məktubdan göründüyü kimi, Axsitanın
hakimiyyəti dövründə Şəki yenidən Şirvan dövlətinin tərkibinə daxil edilmişdi.
Beləliklə, Axsitanın h. 569 (1173/4)-cu ilin sonunda Gürcüstana yürüşü mükəmməl
hazırlanmışdı. O, seçmə qoşunu ilə bir həftə Akuran Kuranda dayandıqdan sonra,
Şəkinin cənubundan Abxaza yollandı. Burada onun cəsur döyüşçüləri güclü zərbə
ilə qiyamçıları məğlubiyyətə uğratdı109. Axsitan qoşunla Gürcüstana ölkəni işğal
etmək deyil, bir müttəfiq kimi, qohumu hökmdar III Georgiyə taxt-tacını
saxlamaqda kömək etmək məqsədilə getmişdi. III Georginin bacısı qızı İsmət ədDin Axsitanın arvadı idi. Axsitan qonşuları ilə münasibətdə çox ağıllı və ehtiyatlı
siyasət yeridirdi. O, İraq səlcuqilərinin daha güclü olduğunu görüb, ona xərac verir
və zərb etdirdiyi sikkələrdə səlcuq sultanlarının da adını çəkirdi. Lakin bu vassallıq
formal xarakter daşıyırdı və Şirvanşahlar XII əsrin ikinci rübündən monqol
basqınlarına qədər güclü mərkəzləşdirilmiş dövlətin tam səlahiyyətli və müstəqil
hökmdarları olmuşlar. Axsitan kimi, sonrakı Şirvanşahlar da öz dövlətlərinin
müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verirdilər.
Mənuçöhr, Axsitan və onların varisləri dövründə Şirvanda, Şamaxıda, Bakıda və
125

Abşeronda dövrümüzədək gəlib çatmış bir sıra qala, qəsr, divar və qala
istehkamları tikilmişdir. Hələ Məzyədilərin Şirvanın qədim torpaqlarından
saydıqları Dərbəndə gəlincə, Axsitan onu öz nüfuzuna tabe etdirmək məqsədilə
gürcü hökmdarı I Demetrenin (1125-1156)110 kürəkəni olan Dərbənd əmiri Əbül
Müzəffər Seyf əd-Dinin qızı və əmir Bəybarsın bacısına evlənmişdi. Beləliklə, I
Axsitanın arvadı İsmət əd-Din Səfvət əd-Din Səfvət əl-İslam Axsitanın dayısı qızı
(anasının qardaşı I Demetrenin qızı) və gürcü hökmdarı III Georginin bacısı qızı
(Axsitanın dayısı oğlu III Georginin bacısı qızı) idi. Bu nikahla Axsitan həm
Dərbənd hakimləri, həm də gürcü hökmdar evi ilə qohumluq və müttəfiqlik
münasibətləri yaratmışdı. Bununla Dərbəndin və Gürcüstanın Şirvana qarşı daim
mövcud olan, hücum təhlükəsi aradan qaldırıldı. Habelə, Axsitanın Dərbənd
arxasındakı Dəşt-i Qıpçaq çöllərində və Gürcüstanda yaşayan və Şirvana düşmən
münasibət bəsləyən qıpçaqlar üzərində nüfuzu möhkəmləndi. Şirvanşahlarla
Eldəgəzlər arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə dair daha sonrakı - XVI əsr
mənbələrində məlumat verilir. Həmin mənbələrdə göstərilir ki, «Səlcuqi II
Toğrulun qardaşı sultan Məsud (h.529-547 (1134-1152)-ci illər] Atabəy Şəms ədDin Eldəgəzi [h. 531-571 (1136- 1175)-ci illər] qoşunun bir hissəsi ilə Arrana
göndərdi və o, qısa müddətdə Arran, Gəncə, Şirvan və Bakını bütövlükdə zəbt
etdi...»111. Lakin Hadi Həsən X. F. Əhmədrozun əsərinə istinad edərək Eldəgəzin
nə vaxtsa şirvanşaha qarşı çıxıb, onun ərazisini tutduğuna şübhə ilə yanaşır.
Ehtimal ki, Eldəgəz və sonralar Qızıl Arslan Şirvanı həqiqətən tutmuşlar. Lakin bu,
Eldəgəzin gürcülər üzərinə məlum hərbi səfərlərində gürcü qoşunlarını darmadağın
edərək, Qafqaz ölkələrini işğal etdiyi vaxtlar olmuşdur112. Gürcü hökmdarları o
vaxtlar Zaqafqaziyanın nüfuzlu və güclü dövlətlərindən olan Şirvan dövləti ilə
müttəfiq olmaqda maraqlı idilər. Belə ki, onlar Şirvanşahların simasında XII əsrdə
dəfələrlə Gürcüstana hücum etmiş Səlcuqilər və Atabəylərlə uzunmüddətli
mübarizələrində özlərinə istinadgah axtarırdılar. Bu mürəkkəb xarici siyasi
vəziyyətdə Axsitan dayısı oğlu və arvadının dayısı olan gürcü hökmdarı III
Georgiyə həlledici yardım göstərdi. «Kartlis tsxovreba»da I Axsitanın gürcü
hökmdar evi ilə əlaqələri əksini tapmışdır. Gürcü salnaməsi xəbər verir ki,
«Movakanın, Şirvanın və Dərbənddən Xalxala qədər dəniz sahilinin hökmdarı
Aqsartan (Axsitan S. A.) Georgiyə (1156-1184) oğul münasibəti bəsləyirdi. Çünki
o, böyük hökmdar Davidin bu ölkələrə ərə verdiyi bibisi Tamarın oğlu idi. Dərbənd
xəzərləri bu şirvanşahı sıxışdırmağa başlayanda, o, kömək üçün hökmdara
müraciət etdi, hökmdar Lix dağlarının hər iki tərəfindən qoşun topladı, yunan
imperatorunun qardaşı Androniki də özü ilə götürüb, Dərbənd qapısından keçərək
Müşkür, Şarabama (Şəbəran S. A.) mahallarını viran etdi və Şaburan (Şəbəran)
şəhərini aldı. Hökmdar şəhərin qapıları qarşısında olarkən Andronik onun və bütün
qoşunun diqqətini cəlb etdi. Georgi şəhəri dayısı oğlu şirvanşaha verdi113. Bu
məlumata görə, şirvanşah Axsitan həmin vaxt Şərqi Gürcüstan sərhədindəki
Xalxala qədər Dərbənd Qafqaz dağlarında yerləşən Qəbələ ilə həmsərhəd olan
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Mavakan, yaxud Muğan da daxil olmaqla böyük əraziyə sahib idi114. Bu vaxt
Bizans imperatorunun qardaşı, III Georginin bibisi oğlu və Axsitanın xalası oğlu
Andronik Komnen arvadı və uşaqları ilə Şirvanla Gürcüstan sərhəddində qonad
idi115. Onlar Axsitanla birlikdə Şirvan-Gürcüstan qoşununun başında duraraq,
rusların və qıpçaqların Şirvana basqınının dəf olunmasında fəal iştirak etdilər.
Gürcü salnaməçisi bu müharibədə Axsitanın və Şirvan qoşununun həlledici
rolunun üstündən sükutla keçərək, qələbəni bütövlükdə Georginin və Andronikin
igidliyi ilə bağlayır. Həmin hadisələr Xaqaninin I Axsitana həsr olunmuş və onun
qələbəsini tərənnüm edən üç mədhiyyəsində də əksini tapmışdır. Həmin şerlərdə
Xaqani Volqadan keçib gələn rus dəniz quldurlarının basqınından danışaraq deyir
ki, onlar 73 gəmi ilə Ruinas (Sarı?) adasına yaxınlaşıb, lövbər saldılar, sonra Kür
çayı ilə üzüyuxarı qalxaraq, Ləmbərana gəlib çıxdılar. Eyni vaxtda, qıpçaqlar
Dərbəndi ələ keçirdilər və cənubdan irəliləyərək Şəbəran qalasını tutdular 116.
Zavallı Axsitan, göründüyü kimi, kömək üçün III Georgiyə müraciət etmişdir.
Gürcü Şirvan qoşunları ilə birlikdə işğalçıları məğlubiyyətə uğradaraq Şirvandan
qovmuş, donanmalarını isə məhv etmişdilər. Qıpçaqlar da məğlub edildilər.
Axsitan Dərbəndi və Şəbəranı geri aldı və onlar yenidən şirvanşahın torpaqlarına
daxil oldular117. Həmin mədhiyyələrinin birində Xaqani deyir:
Böyük xaqanimız Əbülmüzəffər,
Zəfərçalanların önündə gedər.
Xəzran ordusuna qələbə çalmış,
Boynuna Xizəran kəməndi salmış...
Göylər qılıncına göstərdi məldəd,
Fəth oldu əliylə Şəbəran, Dərbənd118.
Şirvana edilən bu basqın Axsitanın hakimiyyət dövrünün mühüm
hadisələrindən biri olub, h. 570 (1174/5)-ci ildə baş vermişdir119. Axsitanın gürcü
xanədan evi ilə əlaqələri sonralar da davam etmişdir. Xaqaninin Təbrizdən gürcü
hökmdarına göndərdiyi məktubdan aydın olur ki, III Georgi h. 573 (1177/8)-cü ilin
əvvəlində Şamaxıda Axsitanın sarayında qonaq olmuş, burada dostluq haqqında
müqavilə imzalayıb Gürcüstana qayıtmışdır120. III Georgi 1184-cü ildə öldükdən
sonra Axsitan onun hakimiyyətə keçmiş qızı Tamarla qohumluq və müttəfiqlik
münasibətlərini davam etdirirdi. «Kartlis tsxovreba»da yazıldığına görə Tamar
birinci əri rus knyazı Georgidən boşandıqdan sonra, təqr. h. 582 (1187)-ci ildə
onunla evlənmək istəyənlər arasında «ona dəlicəsinə vurulmuş şirvanşah Axsartan»
da elçi gəlmişdi. Lakin Tamar bu təklifi rədd etdi və tezliklə gənc osetin knyazı
David Soslana ərə getdi»121. Axsitan bu vaxtlar artıq cavan deyildi, ehtimal ki, yaşı
60-ı keçmişdi.
Axsitanın dörd qızı və iki oğlu olmuşdur. Xaqani Axsitanın Gürcüstana
səfəri zamanı ona yazdığı məktubda Şirvanşahın körpə oğlu «Məlik Fəxr əd-Dünya
və-d-Din oğlu məlik Əbül-Fəth Məhəmməd şah»ın adını çəkir122. Xaqani Şirvanın
vəliəhdinin tərbiyəçisi və müəllimi olmuşdur. Axsitanın bu oğlu uşaq ikən, h. 571
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(1176)-ci il şəvval ayının axırlarında Şirvanda ölmüşdü123. Axsitanın arvadı
təqribən h. 572 (1176)-ci ilin axırında, yaxud 573 (1177)-cü ilin əvvəlində bir
oğlan da doğmuşdu. Bu, Nizaminin «Leyli və Məcnun» poemasında oğlu
Məhəmmədi etibar etdiyi vəliəhd idi. O vaxtlar Mənuçöhr adlanan şahzadənin
təqribən 11-12, Nizaminin oğlunun isə 14 yaşı vardı. H. 571 (1176)-ci ildən
Təbrizdə yaşayan Xaqani oğlu olması münasibətilə Şamaxıya məktub yazaraq,
Axsitanı təbrik etmiş, o isə əvəzində şairə hədiyyələr göndərmişdi124.
Hakimiyyətinin ilk on ilində nikahla Dərbənd əmiri və gürcü hökmdarı ilə
münasibətlərini qaydaya salan Axsitan səylərini Səlcuqilər və Eldəgəzlərlə
yaxınlaşmağa yönəltdi. Şirvanşah öz siyasətində onun taxta oturmasına kömək
göstərmiş Eldəgəzlərə arxalanırdı. Atabəy və sultan Qızıl Arslan h. 587 (1191)-ci
ildə ismaililər tərəfindən öldürüldükdən sonra onun qardaşı uşaqları, Cahan
Pəhləvanın oğlanları arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə başladı. Bunun
nəticəsində ölkə onların arasında aşağıdakı şəkildə bölüşdürüldü: Əbu Bəkr
Azərbaycan və Arranı, Özbək Həmədanı idarə etməyə başladılar. Rey, İsfahan və
İraqın qalan hissəsi Qutluq İnanc Mahmuda və Əmir Əmirən Ömərə çatdı.
Sonuncular Naxçıvanda olan Əbu Bəkrə qarşı çıxdılar, lakin məğlubiyyətə
uğradılar125. Əmir Əmiran Ömər Şirvana qaçdı. «Burada şirvanşah [Axsitan] onu
qarşılayaraq ehtiram göstərdi, qızını ona ərə verdi, ona pul, yüzə yaxın at, silah və
lazım olan hər şey bağışladı». Bundan sonra şirvanşah kürəkəni Əmir Əmiran
Ömərlə Əbu Bəkrin üstünə yeridi, lakin onlar Beyləqan yaxınlığında məğlubiyyətə
uğradılar və Əbu Bəkr onları Arrandan qovub çıxardı. Bu hadisələrdən sonra
təqribən 1192-ci ildə şirvanşaha və onun ailəsinə bədbəxtlik üz verdi. Gürcü
salnaməsi xəbər verir: «Şirvanşah və Əmir Mirman çarəsiz vəziyyətə düşdülər.
Belə ki, Şirvan ölkəsi o vaxt allahın qəzəbinə düçar oldu: yerin silkələnməsindən
Şəmaxiyyə şəhərinin divarları və qalaları uçulub dağıldı, hər şey məhv oldu, eləcə
də, Şirvanşahın arvadı və uşaqları həlak oldular. Onlar bundan xəbər tutduqda
ağlayıb başlarına kül sovurdular, ətraflarına baxdıqda allahdan başqa bir köməkçi
və xilaskar görmədilər»126.
Şamaxını bərk dağıdan bu zəlzələdən çoxlu adam, o, cümlədən Şirvanşahın
ailəsi, onun arvadı İsmət əd-Din, oğlu və vəliəhdi Mənuçöhr, qızı - Əmir Əmiran
Ömərin arvadı və digər qızları həlak oldu. Bu fəlakət nəticəsində Axsitandan sonra
Şirvanı onun, ehtimal ki, əyalət hakimləri olan qardaşları idarə etməyə başladılar.
Ehtimal ki, Şirvanın paytaxtı Şamaxı dağıldıqdan sonra şirvanşah öz iqamətgahını
Xəzər dənizində rahat liman, yaxşı möhkəmləndirilmiş, iki cərgə qala divarları ilə
dövrələnmiş şəhər müdafiə istehkamları sırasında Qız qalası olan Bakıya
köçürmüşdü. Xaqaninin şirvanşah Axsitanı mədh edən məşhur qəsidəsində Bakının
əhəmiyyəti qeyd edilir:
Bakı duasını unutmaz bir an,
Olub sayəsində Bəstam, Xavəran127.
Xaqani Bakıdan yenilməz qala, Şərqin mühüm şəhərlərindən biri kimi
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danışaraq, onu Xorasanın çox yaxşı möhkəmləndirilmiş şəhəri Bəstanla
müqayisə edir. Şirvanşahın iqamətgahının Abşerondan Bakıya köçürülməsilə
əlaqədar burada XII əsrin sonlarından müdafiə qalaları və bürcləri tikilməyə
başladı.
Şirvanın paytaxtı Şamaxı dağıldıqdan və Əbu Bəkrlə müharibədə məğlub
edildikdən sonra şirvanşah Axsitan və Əmir Əmiran Ömər III Georginin qızı
hökmdar Tamardan yardım istəmək məqsədilə Tiflisə gəldilər.
Gürcü mənbəyinə görə, şirvanşah Tamarın azyaşlı qızı Rusudanı Eldəgəz
Əmir Əmiran Ömərə almaq üçün elçilik etmiş, lakin rədd cavabı almışdı. Lakin
Tamar Eldəgəzi və qohumu Axsitanı yaxşı qarşılamış, onlara hörmət göstərmiş və
Əbu Bəkrə qarşı birgə mübarizə aparmaq təklifləri ilə razılaşmışdı. «Bu vaxt
hökmdar Təmarın bütün vəzirləri və sərkərdələri onun hüzuruna yığıldı, şirvanşah
da zahir oldu. Onlar düşməni qarşılamaq qərarına gəldilər, buna görə də qoşun
yığmaq üçün bütün vilayətlərə [əmr] göndərdilər»128. Arran qoşunlarının bir dəstəsi
də şirvanşaha və onun döyüşçülərinə qoşuldu. Bir türkmən dəstəsi də toplanıb onun
sərəncamına gəldi. Birləşmiş Şirvan-gürcü qoşunları Şəmkir vilayətinə daxil
oldular və 1195-ci il iyulun 1-də Şəmkir şəhərinin həndəvərində baş verən
vuruşmada Əbu Bəkrin qoşunları məğlubiyyətə uğradıldı, o özü isə çətinliklə
yaxasını qurtarıb Beyləqana qaçdı. Səhərisi şəmkirlilər gəlib şəhərin açarını təqdim
etdilər. Müttəfiq qoşunlar atabəylə müharibəni davam etdirərək, Arran və
Azərbaycanın bir sıra şəhər və qalalarını tutdular, habelə çoxlu qənimət və əsir
götürdülər. Bu hadisələrdən sonra Axsitan öz qoşunları ilə Şirvana qayıtdı. Əmir
Əmiran Ömər isə Gəncəyə daxil oldu, lakin 22 gündən sonra öldü 129.
Axsitanın ömrünün sonunadək, görünür, başqa əhəmiyyətli bir hadisə
olmamışdır. Axsitan uzun ömr sürmüşdür. Axsitanın otuz yeddi illik hökmranlığı
dövründə apardığı daxili və xarici siyasət, ölkədə dövlətin mərkəzləşdirilməsinin
gücləndirilməsi nəticəsində Şirvanşahlar dövlətinin siyasi, iqtisadi və mədəni
həyatının inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmışdı. XII əsrdə Şirvanın sosial və
mənəvi həyatının dirçəlməsi cəmiyyətin bütün əvvəlki inkişafından doğan tarixi
qanunauyğunluğun nəticəsi idi. Alim, filosof və şairlərə hamilik edən Axsitanın
hakimiyyəti dövründə poeziya yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdı. Atası III
Mənuçöhrün vaxtında olduğu kimi, şirvanşahın sarayında Azərbaycan şer
məktəbini yaradan bütöv bir görkəmli şairlər dəstəsi toplaşmışdı. Onların arasında
bir sıra gözəl əsərlər yaratmış Xaqani öz istedadı ilə seçilirdi. Həmin dövrdə başqa
bir dahi şair - 1188-ci ildə Axsitanın sifarişilə «Leyli və Məcnun» poemasını
yazmış Nizami bütün Yaxın Şərqdə şöhrət qazanmışdı130. III Mənuçöhr və onun
oğlu Axsitanın hakimiyyəti dövründə ərəb mənşəli Şirvanşahlar sülaləsində Sasani
ənənələri xeyli güclənir, iranlaşma Şirvanşahlar dövləti hökmdarlarının və saray
əyanlarının mədəni həyatının bütün sahələrinə sirayət edirdi.
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ŞİRVANŞAH ŞAHƏNŞAH
Şamaxıda zəlzələ131 vaxtı I Axsitanın arvadı və uşaqları həlak olduğundan,
şirvanşahın özü təqribən 1196/7-ci ildə öldükdə varisi qalmadığı üçün taxta onun
qardaşı I Şahənşah ibn III Mənuçöhr çıxdı. Bu şirvanşahın hakimiyyəti dövründə
onun adından zərb edilmiş sikkələrdən başqa bir abidə qalmamışdır. Şamaxı
rayonundakı Altıağac kəndindən iki dəfinə tapılmışdır: Bir hissəsi Ermitajda
saxlanılan132 birinci dəfinə XII-XIII əsrlərə aid 346 sikkədən və 8 bilərzikdən,
yarıdan çox hissəsi Bakıda Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan133 ikinci
dəfinə isə 100 sikkədən ibarətdir. Bu iki dəfinədə şirvanşah Şahənşahın adından
zərb edilmiş azacıq gümüş qarışığı olan mis sikkələr də aşkar olunmuşdur. Üz
tərəfində dini rəmz və xəlifə Nasir-lidin - Allahın adı, habelə Qurandan parçalar
(9,33 və 61,9-cu surələr), əks tərəfində isə «Məhəmməd rəsulillah, əl-məlik əlmüəzzəm, Şahənşah, ibn Mənuçöhr şirvanşah» sözləri həkk olunmuşdur134.
Sikkələrin kəsildiyi tarix xəlifə ən-Nasirin hakimiyyət dövrü ilə h. 575-622 [11801225)-ci illə müəyyənləşdirilir. Ermitajda 7675-ci nömrə ilə saxlanılan sikkələrin
birinin üz tərəfində «Əl-məlik əl-müəzzəm Şahənşah ibn Mənuçöhr şirvanşah»
sözləri vardır. Sikkənin qırıqlarında «beş yüz doxsan yeddi» tarixi oxunur (h.
597/1201-ci il). Əks tərəfində isə müsəlman dini rəmzi və xəlifə ən-Nasirin adı
həkk olunmuşdur135. Şahənşah, ehtimal ki, 4 il - 1196/7-ci illə (şərti olaraq, I
Axsitanın öldüyü il) Şahənşahın qardaşı oğlu II Əfridunun oğlu III Fəribürzün
hakimiyyətə keçdiyi 1200/1-ci il arasında hakimiyyət sürmüşdür. Şirvanşah
Şahənşah III Mənuçöhrün oğlu və I Axsitanın qardaşı idi. Ehtimal ki, Axsitanın
ölümündən sonra Şirvanşah taxtında I Axsitanın digər qardaşı I Fərruxzad ibn III
Mənuçöhrün nəsli möhkəmlənənə qədər hakimiyyət uğrunda daxili çəkişmələr
getmişdir136. I Axsitanın bilavasitə varisi Şahənşah idi. Belə ki, Y. A. Paxomov I
Axsitan və Şahənşahın sikkələrinin kimyəvi təhlili əsasında Şahənşahın
hakimiyyətə başlaması ilə I Axsitanın hökmranlığının sonunun vaxt etibarilə yaxın
olduğu qənaətinə gəlmişdir137. Şahənşahın sikkələrində yalnız xəlifə ən-Nasirin adı
vardır. «Məlik əl-müəzzəm» ləqəbi və şirvanşah titulu şirvanşahın XII əsrin sonu
XIII əsrin əvvəllərində müstəqil olduğunu göstərir. Şahənşahın hökmranlığı uzun
sürməmiş və özündən sonra sikkələrdən başqa heç bir abidəsi qalmamışdır. O, I
Axsitanın şirvanşah taxtına göz dikən, ehtimal ki, artıq ahıl yaşlarında olan
qardaşlarının taxtda bir-birini tez-tez əvəz etdikləri hərc-mərclik dövründə
yaşamışdır138. I Axsitanın ölümündən keçən qısa müddət-təqribən 8 il ərzində
Şahənşah, II Fəribürz və Fərruxzad hökmranlıq etmiş, bundan sonra hakimiyyət
atadan oğula keçməyə başlamışdır. Ehtimal ki, D. Kuymcan kimi, Z. M. Bünyadov
da ölkənin feodal pərakəndəliyi şəraitində qısa müddət ərzində- 1196/7-ci ildən
1204-cü ilədək Şirvanın ayrı-ayrı şəhər və vilayətlərində - Şamaxıda, Dərbənddə,
yaxud Bakıda, Şəki və Qəbələdə139 Axsitanın qardaşları Şahənşah, Fərruxzad və
qardaşı oğlu II Fəribürzün eyni vaxtda hakimiyyət sürə bilməsinə dair
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mülahizələrində haqlıdır.
II FƏRİBÜRZ İBN II ƏFRİDUN
II Fəribürz ibn II Əfridunun hakimiyyət dövründən - Dorna məlum
olmayan bu şirvanşahın mövcudluğunu qəti təsdiq edən sikkələr qalmışdır.
Sikkənin üz tərəfində ənənəvi dini rəmz və xəlifə ən-Nasir-lidin Allahın [h. 575622 (1180-1225)-ci illər] adı, əks tərəfində isə «əl-məlik, əl-adil Cəlal əd-Dünya
və-d-Din Fəribürz ibn Əfridun ibn Mənuçöhr, şirvanşah sözləri həkk olunmuşdur».
Şirvanşahın adında sülalənin ən görkəmli nümayəndələrindən sayılan, sonralar
tarixçilərin adına «böyük» təşbehi qoşduqları III Mənuçöhrün nəslindən olmasının
qeyd edilməsi nəzərə çarpır. Mənuçöhrün ölümündən sonra gələn bütün
şirvanşahlar öz sikkələrində onun nəslindən olduqlarını göstərməyə başlamışlar,
II Fəribürzün sikkələrində dəbdəbəli əl-adil, Cəlal əd-Dünya və-d-Din ləqəblərinin
və şirvanşah titulunun peyda olması sonuncu səlcuq sultanları ilə Eldəgəzlər
arasında müharibələr getdiyi XII əsrin 90-cı illərində şirvanşahın müstəqil
olduğunu göstərir140. XII əsrin 40-cı illərində Azərbaycanda yeni güclü Eldəgəz
atabəyləri sülaləsi bərqərar oldu. Qızıl Arslanla [h.582-587 (1187-1191)-ci illər]
mübarizə aparan sonuncu səlcuq hökmdarı III Toğrul [h. 571-590 (1176-1194)-cı
illər] 1194-cü ildə xarəzmşah Təkişlə [h. 567-596 (1172-1200)-cı illər] vuruşmada
öldürüldü. Eldəgəz Qızıl Arslan h. 587 (1191)-ci ildə ismaililər tərəfindən
öldürüldükdən sonra onun qardaşı oğlanları arasında ara müharibələri başlandı. Bu
müharibələrdə Səlcuqilər və Eldəgəzlərlə mübarizə aparan gürcü hökmdarları da
iştirak edirdi141. Görünür, Şirvanşahlar bu dövrdə xarici siyasi hadisələrdən
və qohumluq münasibətlərində olduqları gürcü hökmdarları ilə ittifaqdan istifadə
edərək, istər səlcuq sultanlarının, istərsə də Eldəgəzlərin vassalı olmaqdan boyun
qaçırırdılar. Ona görədə II Fəribürz ibn II Əfridunun sikkələrində səlcuq sultanının
adına rast gəlinmir və şirvanşahın ləqəb və titulları sadalanır. O, əmisi
Şahənşahdan sonra - h. 587 (1200/1)-ci ildən 600 (1204)-cü ilədək hökmranlıq
etmişdir. Ondan sonra əmisi I Fərruxzad və onun oğlu I Gərşəsb hakimiyyət
sürmüşlər. Şirvanşahlar arasında II Fəribürzün övladlarına rast gəlinmir.
I FƏRRUXZAD İBN III MƏNUÇÖHR
I Axsitanın qardaşı oğlu II Fəribürz ibn II Əfridundan sonra, Axsitanın
qardaşı, IIII Mənuçöhrün dördüncü oğlu Fərruxzad hakimiyyətə keçmişdir.
İndiyədək Fərruxzadın sikkəsi tapılmamışdır. Görünür, o, çox qısa müddət,
ehtimal ki, bir ilə yaxın hakimiyyət sürmüşdür. I Fərruxzadın adı onun öz
şəcərəsini göstərən oğul və nəvələrinin sikkələrindəki kitabələrdə142, habelə,
epiqrafik abidələrdə - Mərdəkan kəndindəki, dairəvi qalada oxunur: «...Gərşəsb ibn
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Fərruxzad ibn Mənuçöhr...» Kitabədə tarix göstərilmişdir: mərdad ayı, altı yüzüncü
il (avqust, 1204-cü il). Görünür, Fərruxzad qoca vaxtında, çox az, ehtimal ki, XIII
əsrin əvvəlində hakimiyyətdə olmuş və onun hakimiyyəti h. 600 (1204)-cü ildən
gec olmayaraq başa çatmışdır. Fərruxzadın adı Pirsaatçay xanəgahının giriş
portalındakı kitabədə də çəkilir. «... [III] Fəribürz ibn Gərşəsb ibn Fərruxzad ibn
Mənuçöhr...»143. Onun adı Dornun cədvəlində də var, lakin hakimiyyət illəri
düzgün deyil.
I GƏRŞƏSB İBN FƏRRUXZAD
I Fərruxzad ibn Mənuçöhrün qısamüddətli hökmranlığından sonra
hakimiyyətə onun oğlu Gərşəsb ibn Fərruxzada keçmişdir. Onun adından kəsilmiş
bir neçə variantlı, lakin eyni məzmunlu aşağı əyarlı xeyli, əsasən mis, sikkələr
qalmışdır. Üz tərəfində həmişəki kimi, dini rəmz və möminlərin hökmdarı xəlifə
ən-Nasir-lidin - Allahın [h. 575-622 (1180-1225)-ci illər] adı durur. Əks tərəfində
eyni dini rəmz təkrar olunmuş, onun altında isə «əl-məlik əl-müəzzəm Gərşəsb
ibn Fərruxzad, ibn Mənuçöhr, şirvanşah» sözləri həkk edilmişdir. Gərşəsbin adı ilə
kəsilmiş külli miqdarda sikkənin hamısında xəlifə ən-Nasirin adı çəkilir. Lakin
Gərşəsbin oğlu və varisi III Fəribürz də həmin xəlifənin hakimiyyətinin sonlarına
doğru onun adı ilə sikkə zərb etdirmişdir144. Gərşəsbin sikkələri üzərindəki «əlMəlik əl müəzzəm ləqəbləri və şirvanşah titullu Şirvanşahlar dövlətinin ən yüksək
inkişaf dövründə onun müstəqil hakimiyyət sürdüyünü göstərir. Gərşəsbin adı
mənbələrdə, numizmatik və epiqrafik abidələrdə müxtəlif cür yazılır. Bəzi
müəlliflər Gərşəsbin adını Kür və Araz çayları arasında yerləşən və Xəzər
dənizinin sahillərinə qədər uzanan Güştəsbi (Güştəsfi) vilayətinin adı ilə
bağlayırlar145. Yəqin ki, onun adının ən düzgün yazılışı sikkələrində və
abidələrdəki kitabələrdə rast gəlindiyi kimi Gərşəsb, yaxud Gərşəspdir, Gərşəsb adı
Şirvanşahların çox güman ki, qohum olduqları deyləmi Kakuyilər sülaləsi
hökmdarları arasında məlumdur146. Şirvanda Güştəsbi vilayətinin və şəhərinin
adına XIII əsrdən əvvəlki mənbələrdə rast gəlinmir. Ola bilər ki, onun kökü
Gərşəsb adındandır. Belə ki, Gərşəsb şirvanşah olana qədər, atası Fərruxzad ibn
Mənuçöhr zamanında bu yerin hakimi olmuşdu. Gərşəsbdən törəyən Güştəsbi adı
İranın əsatiri hökmdarının adı ilə bağlı xalq etimalogizasiyasına məruz
qalmışdır147. Mərdəkan kəndindəki dairəvi qalanın kitabəsinə görə Gərşəsb h. 600
(1204)-cü ildə hakimiyyətə başlamışdır. Kitabədə deyilir:
I. «Bu qala həqiqətən uca, müdrik, ədalətli, [allahın] himayə etdiyi
müzəffər, qalib, dinin döyüşçüsü, dünyanın, dinin ... və müsəlmanların əzəməti,
dinin qoruyucusu Gərşəsb ibn Fərruxzad ibn Mənuçöhrün zamanında tikilmişdir».
II. «Sahibi... sipahsalar [sərkərdə] möhtərəm, müdrik [allahın] himayə
etdiyi, hörmətli, dövlətin və dinin ulduzu... İshaq ibn Kakuyidir, Allah onun
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qüdrətini əbədi etsin! Tarix, mordad ayı, altı yüzüncü il (h. 600 (avqust, 1204)*.
Qalanın cənub-qərb tərəfində, qapıdan soldakı kitabədə deyilir: «Memar
Əbd ül-Məcid ibn Məsud»148. Kitabədə adı çəkilən sipahsalar - qalanı tikdirmiş
sərkərdə, ehtimal ki, aralarından Şirvanşahların vəzirlərinin çıxdığı adlı-sanlı
Deyləm nəsli Kakuyilərin nümayəndələrindən olmuşdur. Bu kitabədə Gərşəsbin
hakimiyyəti dövründə gürcülərin ölkəyə tez-tez basqınları ilə əlaqədar olaraq XII
əsrin sonlarından Şirvanşahların iqamətgahı Bakıya keçirildikdən sonra Abşeronda
və Şirvanın digər yerlərində istehkamlar tikildiyi göstərilir. Gərşəsbin hakimiyyəti
dövründə XIII əsrin 20-ci illərinədək şəhər həyatı, sənətkarlıq, ticarət və tikinti
inkişaf edir. Lakin 1220-ci ildən başlayaraq, Şirvan və bütün Yaxın Şərqin üstünü
yadelli işğalçıların - monqolların soxulmaq təhlükəsi aldı. Monqol yürüşlərinin
müasiri olan İbn əl-Əsir bu basqının dəhşətlərindən sarsılaraq yazırdı: «... gecəgündüz buna bənzər böyük hadisə və böyük bədbəxtlik görməmişdi. Bu bədbəxtlik
bütün insanlara, xüsusilə müsəlmanlara üz verdi. Kim allah Adəmi yaradandan bu
günə qədər dünyanın belə müsibətə düçar olmadığını desə, haqlı olar, çünki
salnamələrdə buna oxşar, yaxud yaxın heç bir şey yoxdur»149. Monqollar
Azərbaycan və Şirvan ərazisində ilk dəfə h. 617 (1220/1 )-ci ildə I Gərşəsb ibn I
Fərruxzadın hakimiyyəti dövründə zahir oldular. Cəbə noyonun və Sabutay
Bahadurun başçılığı ilə otuz minlik monqol ordusu 1221-ci ildə gürcü qoşunlarını
məğlub edib qışı Muğanda qışladı150, sonra isə Ərdəbilə qayıtdı, şəhəri dağıdaraq
zəbt etdi. Bundan sonra monqollar üçüncü dəfə Təbrizə yaxınlaşdılar. Şəhərin
əhalisi pul və parça verməklə xilas oldular. Monqollar Sərab şəhərini dağıtdıqdan
sonra h. 618 (1221)-ci ilin ramazan ayında Beyləqana gəldilər, onu mühasirəyə
alaraq tutdular, demək olar ki, bütün əhalini qılıncdan keçirdilər və əmlaklarını
qarət etdilər. Daha sonra onlar Arranın paytaxtı Gəncəni mühasirəyə alaraq,
əhalidən pul və bahalı parçalar tələb etdilər. Çoxlu fidiyə alan monqollar Gəncədən
əl çəkib Gürcüstana soxuldular151. Bu vaxt oranın hökmdarı Tamarın oğlu IV
Bəzi müəlliflərin əsərlərində (L. S. Bretanitskiy i B. V. Veymarn. İskustvo Azerbaydjana, M., 1976, s.
61; L. S. Bretanitskiy. Zodçestvo Azerbaydjan XII—XV vv. M., 1966, s. 78) Mərdəkan dairəvi
qalasındakı kitabədə göstərilən 600-cü il tarixi bizim tarixə Yəzdigirdin təqviminə əsasən keçirilərək,
1232-ci il kimi verilir. Bu səhv kitabədə Sasanilər dövründə İranda həmin təqvimə əsasən qəbul
olunmuş «mordad» ayının (avqusta müvafiqdir) göstərilməsi nəticəsində baş vermişdir. Abşeronda
irandilli tatlar yaşadığından «mordad» ayının adı ənənə üzrə burada qala bilərdi. Lakin bu abidədəki
600-cü il hicri təqvimlə verildiyindən, bizim tarixə çevirdikdə 1204-cü ilə müvafiq gəlir. Bunu
göstərilən müəlliflərin diqqət yetirmədikləri numizmatik dəlillər də təsdiq edir. Gərşəsb ibn Fərruxzad
adından kəsilmiş sikkələr h. 572-622 (1180-1225)-ci illərə — xəlifə əl-Nasirin hakimiyyət dövrünə
aiddir. Lakin həmin xəlifənin hökmranlığının sonlarına doğru — h. 622 (1225)-ci ildə Gərşəsbin oğlu
və varisi III Fəribürz də öz sikkəsini kəsdirmişdir. Beləliklə, Gərşəsbin adı olan kilabə 1232-ci ilə aid
edilə bilməz, çünki həmin vaxt onun oğlu III Fəribürz hakimiyyətdə idi. Ələsgərzadə, eləcə də Y. A.
Paxomov və B. V. Sısoyev tamamilə haqlı olaraq 600-cü ili bizim tarixə 1204-cü il kimi çevirmişlər.
Buna görə də, Mərdəkan dairəvi qalasındakı tarixi 1204-cü ilin avqustu hesab edirik.
*
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Georgi Laşa idi. Monqollar gürcü qoşunlarını darmadağın edib, ölkəni taladıqdan
sonra tezliklə Gürcüstanı tərk edərək, Şirvana qayıtdılar. Şamaxını mühasirəyə alıb
ələ keçirdilər, onu dağıdaraq əhalisini qırdılar. İbn əl-Əsir (1160-1234)
monqolların şəhəri almasının və onun sakinlərinin qəhrəmanlıqla müdafiə
olunmasının təfərrüatını xəbər verir: «... tatarlar nərdivanlarla şəhərin divarlarına
çıxdılar, başqalarının sözlərinə görə isə, onlar çoxlu dəvə, inək, davar və s.
yığdılar, habelə, həm özlərindən, həm də düşmən tərəfdən öldürülənlərin
meyitlərini bir-birinin üstünə qalayaraq, təpəyə bənzər bir şey düzəltdilər, onun
üstünə çıxaraq, şəhər üzərində hakim mövqe qazandılar və şəhər əhalisi ilə döyüşə
girdilər. Şəhər sakinləri üç gün ərzində ən ağır vuruşmaya tab gətirdilər nəhayət,
bir dəfə az qala məğlub olduqda öz-özlərinə dedilər: «Onsuz da qılıncdan xilas ola
bilməyəcəyik, elə isə yaxşısı budur, möhkəm dayanıb, heç olmasa, şərəflə ölək»152.
Onlar həmin gecəni möhkəm durdular. Meyitlər qoxumağa və dağılmağa
başladığından, tatarlar şəhərə üstün gələ bilməyib vuruşmanı dayandırdılar. Lakin
monqollar əhalisi son dərəcə zəifləmiş və yorulmuş şəhərə yenidən həmlə etdilər.
Şamaxı alınaraq qarət edildi və əhalisinin çoxu qırıldı. Ə. Ə. Əlizadə yazır:
«...şirvanşah Şamaxının müdafiəsində və monqollarla vuruşmada iştirak etmirdi.
Yəqin ki, Şamaxı mühasirəyə alınarkən o, şəhərdə deyildi. Düşünmək olardı ki,
monqollar yaxınlaşarkən, şirvanşah paytaxtı taleyin ümidinə buraxaraq əlçatmaz
qalalara çəkilmişdi». Ə. Ə. Əlizadənin bu fikri həqiqətə uyğun deyil. Şirvanşah
Şamaxını tərk edə bilməzdi. Belə ki, təqribən 1192-ci ildə Şamaxı zəlzələdən
dağıldıqdan sonra Axsitan öz iqamətgahını Bakıya köçürmüşdü153 və monqollar
şəhəri mühasirəyə alarkən Şirvanşah Gərşəsb orada idi.
Ərəb müəlliflərinin məlumatına görə, əhali inadlı müqavimət
göstərdiyindən, monqollar Bakını uzun müddət ala bilməmişdilər. Yalnız bütün
ölkə işğal edildikdən sonra şəhər təslim olmaq məcburiyyətində qaldı. İbn əlƏsir yazır: «Monqollar Azərbaycan və Arranı dağıtdıqdan sonra DərbəndəŞirvana yollandılar və onların hökmdarının yaşadığı qala istisna olmaqla onun
şəhərlərini ələ keçirdilər»154. Daha sonrakı dövrün müəllifi Bakuvi (1403-cü ildə
yazmışdır) Bakıdakı iki möhkəmləndirilmiş qaladan bəhs edir: «Onlardan böyüyü
dənizin yaxınlığındadır. Dənizin dalğaları onun divarlarını döyəcləyir. Bu,
tatarların (monqolların - S.A.) ala bilmədikləri qala idi»155. Monqollar Şamaxını
tutub qarət etdikdən sonra Dərbənd keçidindən keçərək, Monqolustana qayıtmaq
üçün Dərbəndə yönəldilər. Lakin Dərbənd son dərəcə möhkəmləndirildiyindən
onlar buna müvəffəq ola bilmədilər. Onda monqol sərkərdələri hiyləyə əl
atdılar. Onlar şirvanşah Gərşəsbə müraciət edərək, sülh sazişi bağlamaq üçün elçi
göndərməyi təklif etdilər. Şirvanşah monqollara inanıb, Cəbə və Sabutayın
ordugahına on nəfər əyan göndərdi. Monqollar onların birini öldürüb, qalanlarını
ölümlə hədələyərək Dərbəndin yanından keçən dağ yolunu göstərməyi tələb
etdilər. Onlar yolu göstərdilər156. Təsvir edilən hadisələrin müasiri və şahidi olan
Kirakas I Qandzaketsiyə görə, monqollar «Dərbənd qapısından keçib öz ölkələrinə
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qayıtmaq istəyirdilər. Lakin Dərbənddəki müsəlman qoşunları onları buraxmadı.
Onda monqollar uçurumları ağac və daşlarla, öz əmlakları, atlar və hərbi sursatla
dolduraraq, Qafqaz dağlarının keçilməz yerlərindən aşıb öz ölkələrinə
döndülər»157. 1222-ci ildə monqollar alan, ləkz və digər xalqların ölkələrinə
yönəldilər, onları darmadağın etdilər, sonra qıpçaq çölünə keçərək onu tutdular və
qıpçaqları oradan qovdular. Qıpçaqlar dağlara səpələndi, bəziləri rusların ölkəsinə
getdi, əksəriyyəti isə Dərbəndə yollandı158. Faciəli hadisələrlə dolu olan bu ağır
zamanda, monqol qoşunları Şirvandan, Arrandan, Gürcüstandan və Zaqafqaziyanın
digər ölkələrindən çıxıb getdikdən sonra 1222-ci ildə, həmin ölkələrin vaxtilə
çiçəklənən şəhərlərinin, digər yaşayış yerlərinin dağıdılaraq talan edildiyi,
əhalisinin qırıldığı bir vaxtda yerli feodallar və hakimlər qorxunc düşmənə monqollara, habelə onlara yenidən hücum edə biləcək başqa yadelli işğalçılara
qarşı ittifaq yaratmaq üçün tədbirlər görürdülər. Gürcü salnaməsi gürcü hökmdarı
IV Georgi Laşanın bacısı Rusudana ilə şirvanşahın kəbinkəsmə və toy
mərasimində iştirak etmək üçün 1222-ci ildə şirvanşahın iqamətgahı və Şirvanın
ikinci paytaxtı olan Baqavana-Bakıya gəldiyini xəbər verir. Lakin Georgi burada
xəstələnib 1222-ci il yanvarın 18-də öldüyündən, toy baş tutmadı. Rusudana
Gürcüstana qayıtdı və həmin il hökmdar elan olundu159. Bu vaxt Rusudananın yaşı
32-yə yaxın idi, bir neçə dəfə ərə getmişdi və iki uşağı vardı. Mənbədə şirvanşahın
adı çəkilmir. Ola bilər ki, Rusudana ya I Gərşəsbin oğlu III Fəribürzə, ya da
Şirvanşah Gərşəsbin özünə ərə getməli idi.
Monqollar Şirvandan gedəndən sonra darmadağın edilmiş qıpçaqlar bir yerə
toplaşaraq Dərbəndə yollandılar. Bu vaxt oranın hakimi İbn əl-Əsirin şirvanşah
adlandırdığı Rəşid idi160. Yaqut Həməvinin verdiyi məlumata görə, Şirvanın
paytaxtı Şamaxının hakimi «Dərbənd əmirinin qardaşı - şirvanşah» idi161. XI əsr
mənbələri yerli Haşimilər sülaləsindən olan əmirlər tərəfindən idarə olunan bu
müstəqil şəhər - dövlətə sahiblik iddialarından əl çəkməyən Şirvanşahların
Dərbəndi zəbt etdiklərini xəbər verirlər. Mənbələr və numizmatik dəlillər XI əsrin
üçüncü rübündə Dərbəndin Şirvanşahlar dövlətinin tərkibinə daxil edildiyini
təsdiqləyirlər. XII əsrin əvvəllərində Dərbəndi öz müstəqilliklərini yüz ilə yaxın
qoruyub saxlamış yerli ərəb nəslindən olan Suləmi əmirləri idarə edirdilər.
Şirvanşahların Dərbəndi ələ keçirmək üçün göstərdikləri bir neçə cəhd
uğursuzluqla qurtarmışdı162. Dərbənd əmirliyinə yalnız 1239-cu ildə Dərbənd və
bütün ölkə monqollar tərəfindən istila edildikdən sonra son qoyuldu. İbn əl-Əsirin
adını çəkdiyi şirvanşah Rəşid görünür, Şirvanşahlar sülaləsinə mənsub Dərbənd
maliki olmuşdur. Yuxarıda göstərildiyi kimi, Axsitan Dərbənd əmiri Müzəffər ibn
Məhəmmədin qızına və Bəybars ibn Müzəffərin bacısına evlənmişdi. Ehtimal ki,
Rəşid də Dərbənd əmiri ilə qohumluqdan dolayı I Gərşəsbin qardaşı olmuşdur.
Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, qıpçaqlar Dərbəndə yaxınlaşarkən,
onun hakimi şirvanşah Gərşəsbin qardaşı Rəşid idi. Qıpçaqlar ona aşağıdakı
sözlərlə müraciət etdilər: «Tatarlar ölkəmizi tutub, əmlakımızı qarət etmişlər. Biz
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sənin ölkəndə yaşamağa gəlmişik. Biz sənin qulunuq, sənin üçün vilayətlər fəth
edəcəyik və sən bizim sultanımızsan». Lakin Rəşid razılıq vermədi və onların
xahişini rədd etdi. Qıpçaqlar həmin xahişlə yenidən onun yanına elçi göndərdilər.
Onların müsəlman olan başçılarından biri tərəfindən Dərbəndi hiylə yolu ilə tutmaq
niyyətində olan qıpçaqların məkrindən xəbərdar edilən Rəşid həmin başçıya qoşun
və silah verməyə razı oldu. Bu başçı qıpçaqların üzərinə yeridi, bir neçə dəfə
hücum edərək, onların bir hissəsini qırdı və qarət etdi. Lakin qıpçaqlar hiylə ilə
Rəşidi aldadıb Dərbəndə girdilər, onu həbs edib bütün ölkəni ələ keçirmək
istədilər. Lakin Rəşid qalanın gizli qapısından Şirvana qaçdı. Qıpçaqlar qaladakı
bütün silahları və Rəşidin əmlakını götürüb Dərbəndi tərk etdilər, sonra isə vaxtilə
gürcülərin əlində olan Qəbələyə tərəf yönəldilər və onu mühasirəyə aldılar. Bundan
xəbər tutan Rəşid Dərbəndə qayıtdı, qalanı ələ keçirərək, orada qalmış bütün
qıpçaqları qırdı. Bütün Qəbələ vilayətini qarət edən qıpçaqlar Gəncəyə doğru
hərəkət edərək orada yerləşdilər. Gürcülərlə döyüşdə məğlubiyyətə uğrayan və
onlara qarşı üsyan qaldıran yerli Gəncə əhalisindən qorxuya düşən qıpçaqlar Şirvan
istiqamətində hərəkət edərək, sonrə ləkzlər ölkəsinə keçdilər. Şirvan əhalisi gürcü,
ləzgi və digər xalqlarla birləşərək qıpçaqları darmadağın etdi, bir hissəsini qırdı,
bir hissəsini isə əsir aldı. İbn əl-Əsirin sözlərinə görə, «qıpçaq əsiri (məmlük)
Dərbənd-Şirvanda (ən) ucuz qiymətə satılırdı». Monqollar Beyləqanı dağıdaraq
qarət etdikdən və qıpçaqlar ölkəsinə getdikdən sonra şəhərin canını qurtara bilmiş
sakinləri geri qayıtdılar və şəhərin divarlarını yenidən bərpa etdilər. Lakin bu vaxt,
h. 619-cu ilin səfər ayında (fevral, 1222) Beyləqan gürcülərin hücumlarına məruz
qaldı. Şəhəri tutarkən, adətən, əhalidən müəyyən məbləğdə pul alıb gedən gürcülər
bu dəfə əhalinin üstünə düşərək «tatarların özlərinə etdikləri qətl-qarəti onların
başına gətirdilər»163. Bu dövrdə çiçəklənən şəhər və kəndləri viran qoyan, əhalisini
qırıb çatan monqolların hücumları ilə əlaqədar Şirvanın, Qafqazın və bütünlükdə
Yaxın Şərq ölkələrinin ağır xarici siyasi vəziyyəti, gürcülərin və digər yadelli
işğalçıların Şirvana təcavüzkar basqınları, eləcə də xarəzmşahın hücum təhlükəsi
Şirvanşahlar dövlətinin zəifləməsinə səbəb oldu. Gürcülərin Şirvana arasıkəsilməz
təcavüzkar basqınlarının qarşısını almaq üçün şirvanşah Gərşəsb oğlu Cəlal əd-Din
Sultanşahı [girov kimi] gürcülərə verdi. Gürcülər isə onu Tamarın qızı hökmdar
Rusudana ilə evləndirmək məqsədilə xaç suyuna saldılar»164. 1225-ci ildə Şirvanı
və bütün Zaqafqaziyanı xarəzmşah Cəlal əd-Din Məngburninin hücum təhlükəsi
təhdid etdiyi bir zamanda Şirvanşahlar dövlətinin daxilində şirvanşah Gərşəsbin
hakimiyyətindən böyük narazılıqlarla bağlı hadisələr baş verirdi. Şirvanşahın oğlu
Fəribürzün başçılığı ilə qalxan üsyan nəticəsində Gərşəsb taxtdan salındı və onun
yerinə oğlu keçdi. İbn əl-Əsir yazır: «H. 622 (1225)-ci ildə şirvanşaha qarşı onun
oğlu üsyan qaldırdı, onu şahlıqdan məhrum etdi və ölkədən qovdu, özü şahlıq
etməyə başladı. Üsyana səbəb bu idi ki, Şirvanşah iyrənc həyat tərzi keçirirdi, çox
qəbahətli və ədalətsiz adam idi. O, [tez-tez] təbəələrinin var-dövlətinə və
mülklərinə əl uzadır, həmçinin, deyirlər ki, hətta qadınların və oğlan uşaqlarının
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namusuna təcavüz edirdi. Onun xalqa zülmü çoxalmışdı və ona görə də qoşunun
bir hissəsi onun oğlu ilə əlbir olaraq, atasını ölkədən qovdu»165. Beləliklə, şirvanşah
I Gərşəsbin hökmranlığı h. 622 (1225)-ci ildə sona çatdı.
III FƏRİBÜRZ İBN I GƏRŞƏSB
I Gərşəsb h. 622 (1225)-ci ildə taxtdan salınandan sonra elə həmin il
Şirvanın hakimi onun oğlu III Fəribürz oldu. O, xoş əxlaqı ilə öz qoşununun və
rəiyyətinin məhəbbətini qazandı. Lakin Fəribürzün hakimiyyəti dövründə
gürcülərin basqınları, sonra isə xarəzmşahın hücumu kimi kədərli hadisələr baş
vermişdir. Gərşəsb devrildikdən sonra Fəribürz ona aşağıdakı məzmunda məktub
göndərmişdi. «Mən səni qalaların birində saxlamaq, sənə və sənin yanında
saxlamağı arzu etdiyin bütün şəxslərə bol təminat təyin etmək istəyirdim. Lakin
sənin nalayiq hərəkətlərin, ölkənin əhalisinə qarşı ədalətsizliyin və onların sənə
bəslədiyi nifrət məni səninlə rəftar etdiyim kimi davranmağa vadar etdi». Bundan
sonra Gərşəsb kömək istəmək üçün gürcülərin yanına getdi. Bu vaxt Gürcüstanda
hökmranlıq edən Rusudana ona yardım göstərdi. Hakimiyyəti özünə qaytarmaq
uğrunda oğlu ilə müharibə aparmaq üçün onu ordu ilə təchiz etdi. Gərşəsb qalib
gələrsə, ölkəsinin yarısını gürcülərə verməyi vəd etdi. O, böyük gürcü ordusu ilə
hərəkət edərək Şirvan (ehtimal ki, Şamaxı) şəhərinə yaxınlaşdı. Bu arada Fəribürz
öz sərkərdələrini toplayaraq, vəziyyəti onlara izah etdi və dedi: «Ola bilsin ki, bizi
mühasirəyə alan gürcülər qalib gəlsinlər və o zaman atam heç birimizi sağ
qoymayacaqdır, gürcülər isə ölkənin yarısını, bəlkə də hamısını tutacaqlar. Bu isə
dəhşətli olacaqdır. Biz onlara qarşı bir dəstə ilə çıxmalı və onları birinci olaraq
qarşılamalıyıq. Əgər biz qələbə qazansaq, allaha çox şükür, onlar qalib gəlsələr, o
zaman [xilas yolu] mühasirədədir». Qoşun başçıları bununla razılaşdılar və III
Fəribürz min nəfərə yaxın kiçik bir süvari dəstəsinin başında gürcülərin üç minlik
qoşununun qabağına çıxdı, döyüşdə qalib gələrək, onları darmadağın etdi.
Qaçmağa başlayan gürcülərin bir çoxu öldürüldü və əsir alındı. Çox az adam, o
cümlədən devrilmiş şirvanşah canını qurtara bildi və olduqca pis vəziyyətdə
Gürcüstana qayıtdı. Gürcülərin nümayəndələri Gərşəsbə onların ölkəsini tərk
etməyi təklif etdilər: «Sənin ucbatından biz heç nə əldə edə bilmədik. Lakin biz
səni qınamırıq, ancaq daha bizim ölkəmizdə qalma». Gərşəsb Gürcüstanı tərk etdi,
lakin uzun müddət sığınacaq tapa bilmədi. Bu hadisələrdən sonra III Fəribürzün
Şirvanda hakimiyyəti möhkəmləndi. O, ədalətli hökmdar idi, «qoşun və rəiyyətlə
yaxşı rəftar edirdi, camaatın torpağını və zorakılıqla əlindən alınmış pullarını
özlərinə qaytardı və onlar şirvanşahın hakimiyyəti sayəsində xoşbəxt həyat
sürdülər». Bəhs olunan hadisələrdən azacıq sonra, 1225-ci ildə, xarəzmşah Cəlal
əd-Din Məngburni böyük ordu ilə Zaqafqaziya ölkələrinə soxuldu. O, yetmiş
minlik gürcü ordusunu darmadağın edərək, qaçmağa məcbur etdi və ölkələrini
viran qoydu. Sonra o, Azərbaycanı və Gəncəni zəbt etdi 166. Hələ I Axsitan
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dövründən Xarəzmşahların artmaqda olan qüdrətini görən Şirvanşahlar onlarla
dostluq münasibətləri yaratmağa çalışırdılar. Cəlal əd-Dinin atası Əlaəddin
Məhəmmədin (1200-1220) Şirvana hücumundan qorxuya düşən Gərşəsb ta
Dərbəndə qədər Şirvan şəhərlərinin məscidlərində sultanın şərəfinə xütbə
oxunmasını əmr etmişdi167. Ən-Nəsəvinin məlumatına görə sultan (Cəlal əd-Din) h.
622 (1225)-ci ildə Arranı ələ keçirdikdən sonra, Şirvanşah Fəribürz ibn Gərşəsbə
(mətndə, səhvən, Əfridun ibn Fəribürz getmişdir. Ehtimal ki, ən-Nəsəvi III
Fəribürz əvəzinə, onun Şəki və Qəbələ hakimi olan oğlu Əfridunun adını
çəkmişdir) məktub göndərərək, Məlik şahın xəzinəsi üçün ayrılmış xəracı tələb
etmişdi. Lakin Şirvanşah öz dövlətinin ağır vəziyyətdə olduğunu, ölkəsinin böyük
bir hissəsinin, məsələn, Şəki və Qəbələnin onun nəzarəti altından çıxdığını bəhanə
gətirdi. Həm də, gürcülər ölkənin ucqarlarını zəbt etmişdilər. «Bu məsələ barəsində
onlar bir-birinə elçi göndərməkdə davam etdilər və nəhayət, hər il Cəlal əd-Dinin
xəzinəsinə əlli min dinar verilməsinə razılaşdılar»168. Xarəzmşah Gürcüstana
soxulduqdan sonra «gürcülərin bir neçə il ondan əvvəl, hələ güclü olarkən,
şirvanşahın əlindən tutub aldıqları Şirvan şəhərlərini - Şəki və Qəbələni geri
qaytardı və həmin şəhərlərə hakimlər təyin etdi. Xarəzmşahın Beyləqana və
Muğana ikta şəklində sahib olan vəziri Şərəf əl-Mülk ixtiyarında olan vilayətləri
çapıb-talayır, türkmənlərin mal-qarasını qovub aparır, həmin yerlərin bütün gəlirini
mənimsəyirdi. Şərəf əl-Mülk 1227-ci ildə Muğanda olarkən, III Fəribürzdən
şirvanşahın sultanın xəzinəsinə verməyi öhdəsinə götürdüyü 50 min dinarı tələb
etdi. Lakin vəzirin həmin pulu mənimsəmək istəməsindən şübhələnən şirvanşah
pulu verməkdən imtina etdi. Onda şirvanşahı cəzalandırmaq qərarına gələn vəzir
Şirvana soxulmaq məqsədilə dörd min süvari ilə Kürün sahillərinə yaxınlaşdı.
Lakin şirvanşah Şirvanı tərk etdi və Şərəf əl-Mülkün ekspedisiyası bir nəticə
vermədi. Bundan sonra vəzir Arazı keçərək, şirvanşaha məxsus olan Güştəsbi
vilayətini tutdu. Şirvanşahın amillərini (vergi yığanlarını) oradan qovdu və vilayəti
200 min dinara icarəyə (daman) verdi.Şərəf əl-Mülkün bu hərəkəti Fəribürzü
Güştəsbi vilayətinin gəlirindən məhrum etdi. Güştəsbi vilayəti Kür və Araz çayları
arasında yerləşirdi və ora ancaq gəmi ilə getmək olardı163.
Xarəzmşah Cəlal əd-Din Tiflisi aldıqdan sonra Gərşəsbin oğlu Cəlal əd-Din
Sultanşahı əsirlikdən qurtarıb özü ilə apardı və Muğana qayıtdıqdan sonra Güştəsbi
vilayətini iqta şəklində ona verib həmin vilayətin sahibi etdi. Nəsəvi yazır: «Sultan
gürcülərin ölkəsini tutanda yetimi əsarət məngənəsindən azad etdi... Şirvanşahın
oğluna gəlincə, o, sanki gözəl bir halə arasındakı parlaq mirvari danəsi idi. Sultan
ona ən yüksək səviyyədə tərbiyə verdi, hökmdar övladı kimi sünnət etdirdi. Sonra
onu atasından qalan mirasın bir hissəsinin - Güştəsbinin hakimi təyin etdi...».
Nəsəvi Cəlal əd-Din Sultanşahı yetim adlandırır ki, bu da onun Rəşid, yaxud
Fəribürzün deyil, Gərşəsbin oğlu olduğunu göstərir. Xarəzmşah Soltanşahı
əsirlikdən Tiflisi aldıqdan sonra, h. 623-cü il rəbiüləvvəl ayının 8-də (9 mart,
1226), Gərşəsb artıq həyatda olmadığı vaxt azad etmişdi. Bu vaxt xarəzmşahın
138

Şirvana soxulacağından qorxuya düşən III Fəribürz «Sultanın xalçasına ayaq
basmasının onun üçün şərəf sayılacağını, taleyin dönüklüyündən qoruyacağını,
qara gün üçün ehtiyat alacağını» fikirləşərək, sultanın qərargahına gəldi. Şirvanşah
sultana 500, vəzir Şərəf əl-Mülkə isə 50 türk atı hədiyyə verdi. Bəxşişin azlığından
narazı qalan vəzir sultana şirvanşahı həbs etməyi və ölkəsini sultanın onunla qonşu
olan torpaqlarına birləşdirməyi məsləhət gördü. Lakin sultan vəzirinin məsləhətinə
rəğmən şirvanşaha fəxri geyim bağışladı və ona «hakimliyinin təsdiq olunması və
[xəzinə üçün] nəzərdə tutulan məbləğin iyirmi min dinar azaldılması» barədə
fərman (tauki) verilməsini əmr etdi. Şirvanşah da fərmanın tərtibinə görə vəzirə
min dinar bağışladı170. Beləliklə, şirvanşah öz müstəqilliyini, ölkəsini isə
dağıntıdan və müharibədən qoruyub saxlaya bildi.
III Fəribürzün hakimiyyəti dövründə, h. 629 (1231/2)-cu ildə ölkə ikinci
dəfə 8 il ərzində Qafqaz ölkələrini, o cümlədən Şirvanı işğal etmiş monqolların
hücumuna məruz qaldı. Numizmatik və epiqrafik məlumatlar ölkənin monqol
işğalı dövründə şirvanşahın real vəziyyətini əks etdirir. III Fəribürzün də atası
kimi, bir neçə növ sikkəsi qalmışdır. Onlardan ən qədimi h. 622 (1225)-ci ilə
aiddir. Onların bir tərəfində «əl-məlki əl-müəzzəm Fəribürz ibn Gərşəsb ibn
Fərruxzad ibn Mənuçöhr», digər tərəfində isə həmişəki kimi din rəmzi və xəlifə ənNəsirin [h. 572-622 (1180-1225)-ci illər] adı var. İkinci növ sikkədə «əl-məlik əlmüəzzəm Əlaəd-Dünya və-d-Din Fəribürz ibn Gərşəsb, Nasir əmir əl-möminin»
sözləri və xəlifə əl-Müstənsir-billah əmir əl-möminin [h. 623-640 (1226-1242)-cı
illər adı, həmçinin ənənəvi din rəmzi var. Üçüncü növ sikkənin üz tərəfində
sonuncu Abbasi xəlifəsi əl-Müstəsim-billahın [h. 640-656 (1242-1258)-ci illər] adı,
əks üzündə isə «əl-məlik əl-müəzzəm Əlaəd-Dünya və-d-Din Əbü-l-Müzəffər
Fəribürz ibn Gərşəsb ibn Fərruxzad, Nasir əmir əl-möminin» sözləri həkk
olunmuşdur171. Sikkələrdə gətirilən ləqəb və titullar şirvanşahın müstəqilliyini
göstərir. Ölkə monqollar tərəfindən işğal olunmasına baxmayaraq, şirvanşah
onlardan tam asılı deyildi. Bunu numizmatik məlumatlar da təsdiq edir. Şirvanşah
III Fəribürzün adından bütün titulları göstərilməklə kəsilmiş sikkələrin heç birində
böyük xaqanın adı çəkilmir. Ehtimal ki, şirvanşah monqol süzerenlərinə xərac
verməklə kifayətlənmişdir. Bu vəziyyət XIII əsrin 60-cı illərinədək davam
etmişdir. Fəribürzün adı Şirvanın epiqrafik abidələrində də çəkilir. Şirvanşah III
Fəribürzün hakimiyyəti dövründə Bakının Bayıl buxtasındakı qala istehkamının
tikintisi başa çatdırılmışdır. Həmin istehkamın xarici perimetri 800-ə yaxın daş
üzərində oyulmuş epiqrafik kitabələr olan dekorativ frizlə dövrələnmişdir. Qırıqkəsik ibarə və sözlər arasında Məzyədi və Kəsrani Şirvanşahların şəcərəsini
göstərən şəxs adları, o cümlədən Fəribürzün adı və tikintinin başaçatma tarixi - h.
623 (1234/5)-cü il oxunmuşdur172. Pirsaatçay xanəgahının şərq divarının
portalındakı nəsx xətti ilə yazılmış 4 sətirlik kitabədə bu memarlıq abidəsinin
tikilməsinə dair məlumat verilir. «Bu binanı dünya hökmdarı, adil, yardım
göstərən, qalib, islam və müsəlmanlar padşahlığının dini və dünyəvi yüksəlişi,
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hökmdar və sultanların tacı Cam Əfridunun vəliəhdi olan Əbül Müzəffər Fəribürz
ibn Gərşəsb ibn Fərruxzad ibn Mənuçöhr, möminlərin köməkçisi - Allah onun
tərəfdarlarını möhkəmləndirsin! - hakimiyyəti dövründə böyük sədr, sevimli,
hörmətli, Xorasanın vüqarı Xəzər Vasak adı ilə məşhur Həsən ibn Məhəmməd ibn
Hüseyn Bavəndinin - Allahın xeyriyyə işlərinə köməyi uzadılsın – pulları ilə
tikməyi əmr etmişdir. Rəcəb ayında - altı yüz qırx birinci ildə [h. 641 (1243/4)-ci
il]173. Fəribürzün adı xanəgahdakı minarənin karnizinin altındakı iki kiçik kitabədə
də xatırlanır. Onlardan birində memarın adı çəkilir: «Tikməyi ustad Mahmud ibn
Maqsuda hökmdar Fəribürz əmr etmişdir»174.
II AXSİTAN İBN III FƏRİBÜRZ
Monqolların h. 629 (1231/2)-cu ildə başlayan ikinci hücumu vaxtı səkkiz il
ərzində Qafqaz ölkələri - Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan işğal olunaraq,
böyük monqol imperiyasının tərkibinə qatıldı. Monqollar Azərbaycanı oddan və
qılıncdan keçirərək, bir sıra iri şəhərləri yerlə-yeksan etdilər. Onların çoxu sonralar
bir daha dirçələ bilməyərək süqut etdi. Güclü dağıntıya məruz qalan Gəncə, Bərdə,
Beyləqan, Şəbəran və digər iri mərkəzlər əvvəlki əhəmiyyətlərini itirdilər.
Feodallar, əyanlar, Azərbaycan şəhər və kəndlərinin monqol talanlarından salamat
qalmış əhalisi dağlara çəkildi. Şirvan və Arranın şəhər və məntəqələri Şirvanşah III
Fəribürzün hakimiyyəti dövründə Şirvanşahlar dövlətinin müstəqilliyini aradan
qaldıran monqollar tərəfindən işğal edildi175. Şərq müəlliflərinin verdiyi məlumata
görə monqollar əhalisi inadlı müqavimət göstərən Bakını uzun müddət ala
bilməmişdilər. XV əsrin əvvəli Azərbaycan coğrafiyaşünası Bakuvi 1403-cü
ildə yazırdı ki, monqollar dəniz sahilindəki möhkəmləndirilmiş qalanı - Bakını
ala bilmirdilər. Yalnız bütün ölkə işğal edildikdən sonra şəhər təslimə məcbur
oldu. Bakı işğalçıların gəldikləri böyük yoldan kənarda olduğundan, görünür,
başqa şəhərlərə nisbətən az zərər çəkmişdi. Bununla belə, Azərbaycan və ərəb
müəllifləri monqollar şəhəri tutarkən, istehkamlardan birinin üst hissəsinin
dağıdıldığını nəql edirlər. Şirvanşahlar XII əsrin birinci yarısından və XIII əsrdə
monqol istilasına qədər Bakıda və Abşeron kəndlərində müdafiə xarakterli iri
tikililər - qala bürcləri, istehkamlar və bir sıra digər binalar, məscidlər,
karvansaralar və s. inşa etməyə başlamışdılar. Şirvanşahlar Bakı şəhərinin
və
Abşeronun fortifikasiyasına və möhkəmləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verirdilər.
Şamaxı, xüsusilə zəlzələdən sonra, müdafiə üçün yararsız olduğu halda, Bakı rahat
limanı ilə yadelli hücumlar zamanı etibarlı sığınacaq idi. Belə ki, XII əsrin birinci
yarısında şirvanşah III Mənuçöhr, kitabənin təsdiq etdiyi kimi176, Bakı şəhərinin
ətrafına qala divarları çəkdirmişdi. Təqribən 1175-ci ildə I Axsitan Qız qalası
müdafiə qalasını tikdirmişdi. Qalanın daha əvvəlki dövrlərə aid olması və adının
dəqiqləşdirilməsi arxeoloji tədqiqatlar aparılmasını tələb edir. Xaqaninin (XII əsr) I
Axsitana - məlum mədhiyyəsində Bakıda qala tikilməsinə və onun
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möhkəmləndirilmiş şəhərə çevrilməsinə dair eyhamlar var. Ə. Ələsgərzadənin
fikrincə, Axsitanın adı Abşeronun Mərdəkan kəndindəki dördkünc qaladakı
kitabədə də çəkilir və h. 583 (1187/8)-cü il göstərilir177. I Gərşəsb dövründə, h. 600
(1024)-cü ildə Mərdəkandakı dairəvi qala tikilmişdir178. Şirvanda qala tikililərinin
inşası xarici siyasi hadisələr, yadelli işğalçıların hücumları ilə bağlı idi. Həmin
abidələrdəki kitabələrdə şirvanşahların adları həqiqətə heç də həmişə uyğun
gəlməyən dəbdəbəli titulları ilə çəkilirdi. Qala və bürclər onları neft quyularının və
duz mədənlərinin istismarından əldə edilən vəsait hesabına tikdirən şirvanşahların,
iri feodalların və onların vassallarının dövlətli olduqlarını göstərir. O, vaxtlar
şirvanşahlar Bakıda yaşayırdılar. Qızıl Arslan şirvanşahların paytaxtı Şamaxını
tutduqdan sonra I Axsitan öz iqamətgahını bir müddət Bakıya köçürmüşdü 179.
Şamaxı 1192-ci ildə zəlzələdən dağıldıqdan sonra I Axsitan Bakını Şirvanın ikinci
paytaxtı etmişdi. III Fəribürzün dövründə, 632 (1234/5)-ci ildə Bakı buxtasındakı
qəsrin tikintisi başa çatdırılmışdı180.
III Fəribürzdən sonra Şirvanda hakimiyyətə onun oğlu II Axsitan keçdi. II
Axsitan hakimiyyətə h. 641 (1243/4) - 653 (1255/6)-cü illər arasında başlamışdır.
Bu dövrdə yaşamış Zəkəriyyə Qəzvini (1203-1283) öz əsərində II Axsitanın adını
çəkərək yazır: «Şirvan müstəqil vilayətdir. Onun hökmdarının adı Axsitandır».
Zəkəriyyənin sözlərinə görə, «Şirvanın hakimi əzəmətli, güclü və qüdrətli hökmdar
idi». O, sonra Axsitanın o vaxtlar Zirehgəranı tutmaq üçün ora yollandığını, lakin
əhalinin bundan əvvəl Dərbənd hakimlərinin hücumu kimi, onun da hücumunu dəf
etdiyini deyir. Göründüyü kimi, bu məlumatlar II Axsitanın hökmranlığının lap
başlanğıcına Hülakü xanın ölkəni işğal etməsindən əvvələ aiddir. Daha sonra
Şirvanda son dərəcə möhkəmləndirilmiş Biqur (Buqurt) adlı qala barəsində
məlumat verilir181. Ölkə monqollar tərəfindən işğal olunduqdan (təqribən 1234)
sonra, XIII əsrin sonuna qədər Şirvanda, Şamaxı, Bakı şəhərlərində və Abşeronda
əhəmiyyətli binaların tikintisi dayandırılır ki, bu da ölkənin hərbi əməliyyatlar
nəticəsində tənəzzülə uğradığını göstərir. Munke xan h. 655 (1257)-ci ildə
öldükdən sonra Çingiz xanın nəvəsi Hülakü xan h. 556-cı il səfər ayının 14-də (21
fevral 1258) Bağdadı alaraq, sonuncu Abbasi xəlifəsi əl-Müstəsimi edam etdirdi182.
Hülakü xan iri bir dövlət yaradaraq, Cənubi Azərbaycanda Hülakülər, yaxud
Elxanilər sülaləsinin əsasını qoydu. Elxanilər Azərbaycanın təbii ehtiyatlar və
otlaqlarla zəngin olan şimal vilayətlərini, habelə Ermənistan və Gürcüstanı işğal
etdilər. Onlar Cucilərin bu vilayətlər barəsində iddialarını rədd etdilər ki, bu da
Qızıl Orda ilə Elxanilər dövləti arasında toqquşmaya səbəb oldu. 1260-cı ildə
Cucilərin qoşunları Şamaxıya yaxınlaşdı. Lakin Hülakü xan onları məğlub edib
Dərbəndi tutdu və şimala doğru hərəkət etdi. Tezliklə Hülakü özü də Terek çayı
yaxınlığında Bərkə xan tərəfindən məğlubiyyətə uğradılaraq, Dərbəndi və Şirvanı
itirdi. 1265-ci ildə Bərkə yenidən Şirvana soxuldu və Kür çayının sahilinə qədər
gəldi, lakin bu vaxt xəstələnərək öldü183. Yüz ilə qədər davam edən hərbi
əməliyyatlarla əlaqədar iki dövlət arasındakı sərhədlər tez-tez dəyişərək, gah
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Dərbənd, gah da Bakının yaxınlığından keçirdi. Şirvan da, vassal ölkə kimi
Elxanilər dövlətinin tərkibinə qatıldı. Hülakü xan 1258-ci ildə Şirvan və Arranı
tutarkən, Bakı Azərbaycanda möhkəmlənən Elxanilərin hakimiyyəti altına düşdü.
II Axsitan tam itaətkarlıq göstərməklə Şirvanı dağıntıdan xilas etdi. Elxanilərin
Şirvan üzərində hakimiyyətinin güclənməsi onlarla Qızıl Orda arasında hərbi
əməliyyatlar zamanı Şirvan ərazisində monqol şahzadələrinin başçılığı altında
böyük ordunun olması ilə bağlı idi. Elxanilər dövründə öz torpaqlarında vassal
kimi hakimiyyət sürən Şirvanşahlar öz adlarından pul kəsdirməkdə davam etsələr
də, artıq təmtəraqlı titullarını göstərmir, öncə monqol xanının adını çəkirdilər.
Şirvanşahlar Elxani hökmdarlarının bütün səfərlərində qeyri-nizami qoşun dəstələri
ilə iştirak etməli və öz süzerini qarşısındakı bütün təəhhüdlərini yerinə yetirməli
idi. Məsələn, Şirvanşah II Axsitan ibn III Fəribürz h. 653 (1256)-cü ildə Rum, İraq,
Xorasan, Azərbaycan, Arran, Şirvan və Gürcüstan feodal hakimləri kimi, malikləri,
sədrləri və əyanları ilə birlikdə «layiqli hədiyyələrlə» ismaililərə qarşı səfərə
çıxmış Hülakü xanın yolüstü qərargahına gəlmişdi184. Şirvanşah II Axsitanın
hakimiyyəti dövründə Şirvan dövləti çox ağır vəziyyətdə idi. Sikkələrində
təmtəraqlı titul və ləqəbləri göstərilən sələflərindən fərqli olaraq, II Axsitanın XIII
əsrin ikinci yarısında kəsilmiş bütün sikkələri şirvanşahın monqol xanlarından
vassal asılılığını və itaətkarlığını göstərir. II Axsitanın adından iki növ mis sikkə
kəsilmişdir. Birinci növ sikkənin üz tərəfində Çingiz xanın dördüncü varisi Munke
xanın [h. 648-655 (1250-1257)-ci illər] «əl-adil, əl-əzim» titulları ilə adı və h. 653
(1256/6)-cü il tarixi, əks tərəfində isə dini rəmz, xəlifə əl-Müstəsim-billahın
və onun aşağısında heç bir titul göstərilmədən Axsitan ibn Fəribürzün adları həkk
olunmuşdur. Bu sikkə Bağdad h. 643 (1258)-cü ildə Hülakü xan tərəfindən
tutulandan və sonuncu Abbasi xəlifəsi Müstəsim öldürüləndən əvvəl zərb
edilmişdir. Sikkədəki tarix göstərir ki, o, Hülakü xanın Şirvanı və Zaqafqaziyanın
digər ölkələrini istila etməsinə qədər kəsilmişdir. Həmin hadisələrdən sonra
kəsilmiş tarixi silinib getmiş ikinci növ sikkədə adı göstərilməyən «xan əl-adil»
titulu, monqol tamğası, dini rəmz və Axsitan ibn Fəribürzün adı oxunur 185. İkinci
növ sikkələr, ehtimal ki, xəlifə əl-Müstəsim edam olunduqdan və böyük xan
Munke xanın ölümündən sonra, yəni h. 656 (1258)-cı ildən sonra kəsilmişdir.
Kitabələrin
xarakteri
monqolların
Şirvanda hakimiyyətinin gücləndiyini,
şirvanşahın vəziyyətinin ağırlaşdığını və onun monqollardan vassal asılılığını etiraf
etdiyini göstərir. II Axsitandan sikkələrdən başqa Dornun Pirsaatçay xanəgahında
aşkar etdiyi kitabə də gəlib çatmışdır. Xanəgahdakı məscidin minarəsindəki farsca
kitabədə h. 654-cü il məhərrəm ayı (yanvar-fevral, 1256) və Şirvanşah II Axsitan
ibn III Fəribürzün adı göstərilir186. Keçmiş Şamaxı qəzasında Nağaraxana və
Talışnuru kəndləri arasındakı yarımxaraba binada fars dilində başqa bir kitabə də
tapılmışdır. Burada deyilir: «Bina Bir-e (Pir-e) Siddiq tərəfindən ən böyük
hökmdar, böyük şirvanşah Cəlaləddin Axsitan ibn Fəribürzün hakimiyyəti
dövründə tikilmişdir. Altı yüz əlli beşinci il (1257)»187. Həmin kitabələrdəki
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yüksək titullar monqol işğalçılarına tabe olan və onlardan vassal asılılığını etiraf
edən şirvanşahın real vəziyyətini əks etdirmir.
II Axsitanın hökmranlığı az sürmüşdür. O, h. 658 (1260)-ci ildə Hülakü
xanın əmri ilə öldürülmüşdür. Ərəb müəllifi ibn əl-Füvatanın məlumatına görə,
«Əla əd-Din Fəribürz ibn Güştəsb əl-Şirvani Şirvanın hökmdarıdır. Qədim
nəsildəndir. Adı çəkilən Əla əd-Din böyük sultan Hülakü xanın h. 658 (1260)-ci
ildə öldürdüyü Şirvan hakimi məlik Axsitanın atasıdır»188. Mənbələrdə II Axsitanın
öldürülməsinin səbəbi xəbər verilmir. Yalnız ehtimal etmək olar ki, şirvanşah
monqol hökmdarının sadiq vassalı kimi Hülakü xanın Abbasi xəlifəsinə qarşı
yürüşündə kifayət qədər cidd-cəhd göstərməmişdir. II Axsitan ibn III Fəribürzün
hakimiyyəti h. 641 (1243/4) və 653 (1255/6)-cü illər arasında başlamış və h. 658
(1260)-ci ilə qədər - ölənədək davam etmişdir.
II FƏRRUXZAD İBN II AXSİTAN
Hülakü xanın hökmranlığı dövründə (1256-1265) Elxanilərin Şirvan
üzərində hakimiyyəti gücləndi. Elxanilər vaxtında monqol köçərilərinin və köçəri
zadəganlığının Şirvana axını son dərəcə artdı. Onlar münbit torpaqları, oturaq
feodalların otlaqlarını zəbt edirdilər. Şirvanın əhalisi vergilərin ağırlığından və
köçəri feodalların zülmündən əzab-əziyyət çəkirdilər. Bu dövrdə şirvanşahın
hakimiyyəti, görünür, nominal xarakter daşıyırdı və ölkənin ərazisi xeyli
kiçildilmişdi. Şirvan, demək olar ki, yüzillik bir dövr ərzində Elxanilərlə Qızıl
Orda xanları arasında hərbi əməliyyatlar meydanına çevrilmişdi. Hülakü xan 1265ci ildə öldükdən sonra onun oğlu və varisi Abaqa xanın (1265-1282-ci illər)
zamanında Qızıl Orda xanları dəfələrlə Dərbənd keçidindən Şirvana
soxulmuşdular. Abaqa xan Cucilərin hücumundan qorunmaq üçün Kür çayı
boyunca bir sıra sədlər və istehkamlar tikdirmişdi189.
Şair Nizari, h. 679-cu ildə (1281-ci ilin əvvəlində) Kuhistandan Qafqaza
xidməti səfəri zamanı karvan yollarında çoxlu monqol qoşununun toplandığını
müşahidə etmişdi. Saray şəhərindən Bakıya gələrkən yol, on gün ərzində Arran
hakimi, Abaqa xanın qardaşı Menqu-Timurun üstünə gedən monqol qoşunları
tərəfindən kəsilmişdi. Abaqa xan dəfələrlə Dərbənd keçidi vasitəsilə şimaldan
Şirvana soxulan Qızıl Orda xanlarına qarşı yürüş etmişdi.
Şanlı şah (Abaqa - S. A.) Dərbəndə yollandı.
Arranın vadiləri türk ordusu ilə dolu idi.
Qoşunlar az qala bir aya Kürü keçdilər.
O taydan isə Dərbəndə bir həftəlik yoldur.
Ordu Terek çayının ətrafına toplandı,
Menqu-Timurla vuruşmaq üçün.
Lakin ilin son fəsli (qış) və yol uzaq idi.
Hər yanda nizə yarası,
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Qar və şaxta, Onlar gözləməyə məcbur oldular190.
Nizarinin 1281-ci ilin əvvəlindəki şahidliyi Qızıl Orda xanlarının Şirvan
ərazisində Elxanilərə qarşı hərbi əməliyyatlarının davam etdiyini göstərir. Nizari
Bakıya - səfərinin son məntəqəsinə çətinliklə gəlib çatır. Şəhər ona kiçik səliqəsiz
və xoşagəlməz görünür. Hərbi əməliyyatlar Şirvanın şəhərlərinin və əhalisinin
güzəranına ağır təsir göstərirdi. Lakin şirvanşahın vəziyyətinin ağırlığına və
monqollardan
vassal
asılılığının
güclənməsinə baxmayaraq, Şirvanşahlar
dövləti yaşayırdı. Nizari Bakıya gələrkən Şirvanın hakimi adı bir neçə kitabədə
çəkilən II Fərruxzad idi. XIII əsrin ikinci yarısından Şirvanşahların sikkəsi ya
kəsilməmiş, yaxud hələ aşkar edilməmişdir. II Axsitandan sonra gələn şirvanşahlar
haqqında yalnız epiqrafik mənbələrdən məlumat ala bilirik. II Axsitanın varisi
xanəgahdakı kitabələrdən birində adı çəkilən oğlu II Fərruxzad olmuşdur. Məscidin
mehrabındakı kitabədə deyilir: «Əs-sultan əl-azim Əbü-l-Fəth Fərruxzad ibn
Axsitan ibn Fəribürz ibn Gərşəsf Nasir əmir əl-möminin, xəms [və] sittin [və
sittəmiə], tarix h. 665 (1266/7)-ci il191. Bu kitabə şirvanşahın şəcərəsini dəqiq
müəyyənləşdirir və onun hakimiyyət illərindən birini göstərir. Y. A. Paxomovun
haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi «Bağdad Xilafətinin süqutundan» və 1258-ci ildə
sonuncu Abbasi xəlifəsi Müstəsimin edam olunmasından sonra «möminlər
əmirinin köməkçisi» titulunun işlədilməsi anlaşılmır»192. Lakin ola bilər ki, sünnü
olan şirvanşahlar Misirin Abbasi xəlifələrini tanımış, yaxud əvvəllər
mənimsənilmiş bu titul, ənənəvi olaraq, real həqiqətə uyğun gəlmədən
işlədilmişdir.
Bakıdan 5-6 km aralı köhnə Bibiheybət məscidinin divarındakı digər kitabə
XIII əsrin ikinci yarısına aiddir. Həmin kitabədən A.A.Bakıxanov193, İ. P.
Berezin194, B. Dorn195, N. O. Xanıkov196 bəhs etmişlər. Xanıkov məsciddəki II
Fərruxzad ibn II Axsitan ibn III Fəribürzün adı çəkilən kitabədən danışarkən onun
tarixini h. 680 (1281-1282)-ci il müəyyən edir. Kitabənin Xanıkov197, Dorn,
Berezin və Paxomov198 tərəfindən dərc olunmuş dörd variantı əsasında onun
mətnini aşağıdakı şəkildə təqdim edirik: «Əmr ba bina hazəl məscid əl-məlik əlmüəzzəm, əs-Sultan, əl-əzim, Nəsr əd-dövlə və-d-din Əbü-l-Fəth Fərruxzad ibn
Axsitan ibn Fəribürz Nasir əmir əl-möminin xələz-allahi məlikə və-d-dövlətə fi-ttarix sanətə... səmanin...». (Bu məscidi tikməyi əzəmətli məlik, böyük sultan,
dövlətin və dinin qoruyucusu, möminlər əmirinin köməkçisi Əbü-l-Fəth Fərruxzad
ibn Axsitan, ibn Fəribürz, allah onun hakimiyyətini ucaltsın... səksəninci il tarixdə
(1281/2-ci il) əmr etdi). Bu kitabənin mətni xanəgah məscidinin mehrabındakı
kitabənin yuxarıda gətirilən mətninin, demək olar ki, eynidir və ondan təqribən on
beş il sonraya aid edilir. Bakıxanovun fikrincə, Fərruxzadın adı məsciddə,
şirvanşahın onu bərpa etdirməsi münasibətilə təsbit olunmuşdur 199. Yuxarıda
gətirilən kitabələrə əsasən belə hesab etmək olar ki, şirvanşah II Fərruxzad ibn II
Axsitan Elxanilər Hülakü xan və Abaqa xan zamanında h. 658 (18. XII. 1259-5.
XII.1260)-ci ildən 681 (1282/3)-ci ilədək hakimiyyət sürmüşlər. Ola bilsin ki,
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Fərruxzad yaxşı müdafiə olunan Bakı qalasında yaşamışdır.
III AXSİTAN İBN II FƏRRUXZAD
XIV əsrə aid «Səffət əs-səfa» adlı mənbədə XIII əsrin ikinci yarısında öz
iqamətgahını, görünür, Dərbənd ərazisinin Bakıya qədər Elxanilərlə Cucilər
arasında hərbi əməliyyat meydanına çevrilməsi və şirvanşahın həmin yerlərdə
qalmasının təhlükəli olması ilə bağlı Güştəsbiyə köçürən şirvanşah Axsitan
barəsində bəzi məlumatlar verilir. Təvəkkül ibn Bəzzaz Axsitanı şirvanşah və
Güştəsbinin hökmdarı adlandırır ki, bu da şirvanşahın tabeliyində olan ərazinin
kiçildiyini göstərir. Şirvanşahın monqol işğalçılarından asılılığı həmin mənbədə
söylənilən aşağıdakı epizoddan da görünür. Axsitanın Siamərk adlı oğlu var idi.
Bir dəfə Siamərk xanın iqamətgahına getdi. Atası Axsitan tərəfindən xan
qarşısında üstünə şər atılan Siamərk saraya çatarkən, Arqunun əmri ilə onu həbs
edərək, qara ölüm demək olan qara mahuda bükdülər və təpiklə döyüb
öldürdülər200. Monqollar xoşları gəlməyən vassallarına, onların hakimiyyətdə
olan hökmdar ailəsi üzvləri olmasına baxmayaraq, beləcə divan tuturdular.
Məlumdur ki, Abaqanın oğlu və Hülakü xanın nəvəsi olan Arqun 1284-cü ildən
1291-ci ilədək hökmranlıq etmişdir. II Axsitan isə Hülakü xanın əmri ilə 1260-cı
ildə öldürülmüşdür201. Beləliklə, II Axsitan Arqunun vaxtında Şirvanda hökmranlıq
edə bilməzdi. Ehtimal ki, söhbət II Fərruxzadın oğlu III Axsitandan gedir. Bunu,
Təvəkkül ibn Bəzzazın verdiyi başqa məlumatlar da təsdiq edir. Onun dediyinə
görə, Səfəvilər sülaləsinin banisi şeyx Səfi əd-Dinlə [d. h. 650 (1252/3)-735
(1334/5)] qohum olmaq istəyən şirvanşah Axsitan öz qızını şeyxə ərə vermək
niyyətinə düşüb, cehiz olaraq 14000 dinar və gəliri bir neçə min taqar düyü olan
suvarma kanalı verməyi vəd etmişdir. Səfi əd-Din bunun cavabında demişdir:
«Mən buna nə deyə bilərəm? Şirvanşah hökmdardır, mən isə adicə dərvişəm».
Əgər Şirvanşah II Axsitan 1260-cı ildə öldürülmüşdürsə, onda bu vaxt şeyxin 7-8dən çox yaşı olmazdı və Səfi əd-Din bu yaşda şeyx ola bilməz və şirvanşahın
qızına evlənə bilməzdi. Beləliklə, ehtimal etmək olar ki, II Fərruxzaddan sonra
təqribən 1283-cü ildən 1294-cü ilədək onun oğlu III Axsitan hakimiyyət
sürmüşdür. Bu, Təvəkkül ibn Bəzzazın Güştəsbi əhalisinin və şirvanşahın özünün
tezliklə müqəddəs şeyxlərin və zəvvarların yığıncaq yerinə çevrilən ibadətxana
tikdirdikləri şeyx Zahidə Axsitanın böyük ehtiram bəsləməsi fikri ilə ziddiyyətə
girmir. Onun «möcüzələri» haqda şayiələr hər tərəfə yayılır və bir çox hakimlər,
əyanlar, habelə kəndlilər və sənətkarlar açıq şəkildə onun müridləri və şagirdləri
olurlar. Şirvanşah Axsitan rəiyyətinin əksəriyyətinin şeyx Zahidin [d. h. 615 (1218/
9 - ö. h. 700 (1300/1 )-cü il] ardıcılı olub ibadə uyduqlarını, təsərrüfatı, tarlaların
becərilməsini başlı-başına buraxdıqlarını - bu isə dövlətin rifahına mənfi təsir
göstərirdi - gördükdə müridləri suya atıb boğdurmaq, ibadətgahı isə dağıtmaqla
hədələyir. III Axsitan 1283-1294-cü illər arasında hakimiyyət sürmüşdür. Bu vaxt
145

şeyx Zahidin 65-76 yaşı var idi ki, bu da həqiqətə uyğundur. Həmin mənbədə
şirvanşah Axsitanın Güştəsbidə ruhi xəstəlikdən öldüyü də xəbər verilir 202. II
Axsitanın isə 1260-cı ildə Hülakü xan tərəfindən öldürüldüyü məlumdur. Beləliklə,
güman etmək olar ki, Şirvanda Fərruxzaddan sonra 1283-cü ildən 1294-cü ilə
qədər onun oğlu hakimiyyət illəri Abaqa xanın oğlu Arqunun səltənət dövrünə
(1284-1291-ci illər) müvafiq gələn III Axsitan hökmranlıq edə bilərdi.
III Axsitanın h. 700 (1300/1)-cü ilə qədər yaşayan şeyx Zahidin sağlığında
öldüyü də məlumdur. Dornun xanəgahda oxuduğu və 693-cü il rəcəb ayına/iyun,
1294-cü ilə aid kitabədə «məlik Keykavus ibn Axsitanın» adı çəkilir203. Deməli, III
Axsitan h. 682 (1283)-ci ildən 693 (1294)-cü ilədək hakimiyyət sürmüşdür. 1294cü ildə isə hakimiyyətə onun oğlu məlik I Keykavus ibn III Axsitan gəlmişdir.
I KEYKAVUS İBN III AXSİTAN
III Axsitanın ölümündən sonra Şirvanda ehtimal ki, onun oğlu Keykavus
ibn III Axsitan hökmranlıq etmişdir. Dorn özünün yol qeydlərində xanəgahdakı h.
693 (1293/4)-cü ilə aid kitabədəki aşağıdakı adların çəkildiyini xatırlayır: Məlik
Keykavus ibn Güştəsb (?) ibn Axsitan, rəcəb 693 (iyun, 1294)-cü il. Dorn
kitabənin məzmununu vermir və «məlikin adının oxunmasında xeyli tərəddüd
edir»204. Minarənin şərq tərəfindəki bu iki sətirlik kitabəni oxuyan Ə. Ə. Səidzadə
yazır: «Nəticə olaraq xanəgahdakı Pirhüseyn Şirvaninin (Şirvanan) adı çəkilən bir
kitabəyə diqqət yetirək. Bu, minarənin şərq tərəfindəki ikisətirlik kitabədir. 1. «Bename-allah dər əhdi şahi-adil Keykavus, qədri-zeydə adilə, in imarəti-minarəra dər
xaneqahi şeyxi pir Şirvanan Pirhüseyn, quds ül-allahi ruhə».
«Allahın adı ilə. Adil şah Keykavus (allah onun ədalətini daha da artırsın)
zamanında pir Şirvananın şeyxi Pirhüseyn xanəgahında (allah onun ruhunu
müqəddəsləşdirsin) bu minarənin tikilməsini...» «İkinci sətir bir neçə söz istisna
olmaqla tam oxunmamışdır»205. Beləliklə, bu kitabə Dornun hakimiyyət illərindən
birini, ehtimal ki, başlanğıcını - 1294-cü il müəyyənləşdirdiyi şirvanşahın adının,
onun fərz etdiyi kimi, Güştəsb ibn Axsitan deyil, Keykavus ibn Axsitan olduğunu
dəqiq sübuta yetirir. V. M. Sısoyev xanəgahda olarkən bu kitabəyə diqqət
yetirmiş, lakin onun məzmununu verməmişdir: «Minarənin səkkizüzlü hissəsinin
cənub-qərb üzündə də Şeyx Pirhüseynin adı çəkilən 2 sətirdən ibarət kiçik (1x1/2
arşın) kitabə vardır»206. Bu şirvanşah haqqında hələlik başqa məlumatımız yoxdur.
Beləliklə, şirvanşah Keykavus h. 693-cü ilin rəcəb ayında (iyul, 1294)
hakimiyyətdə olmuşdur. Lakin onun hökmranlığının nə vaxt başlanıb, nə vaxt
qurtardığı hələlik məlum deyil. Onun hakimiyyətinin sonunu yeni məlumatlar əldə
edilənədək, təxmini olaraq h. 717 (1317/8)-ci il hesab edirik. Y. Zambaur və V. V.
Bartoldun tərtib etdikləri şəcərəyə görə, həmin vaxtdan şirvanşah Keyqubad ibn
Fərruxzadın hakimiyyəti başlanır207. Keykavusun hakimiyyət dövrü - 1294-cü il
Arqunun oğlu Keyxatu xanın hakimiyyətinin sonuna (1291-1295-ci illər) təsadüf
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edir. Bu dövrdə Elxanilər dövləti iqtisadi tənəzzül keçirirdi. Xəzinə boşalmış, qızıl
və gümüş sikkə əvəzinə, tezliklə xalq iğtişaşları nəticəsində ləğv edilmiş «çao»
deyilən kağız pul buraxılmışdı. Görünür, bu vəziyyət Şirvana da aid idi. Belə ki,
mənbələr Elxan Qazan xanın h. 697 (1297)-ci ildə Şirvana və Bakıya gəldiyini
xəbər verirlər. Rəşidəddin Arranda qışlamaq niyyətində olan Qazan xanın
Təbrizdən h. 697-ci il məhərrəm ayının 20-də (7 noyabr 1297) çıxdığını göstərir.
Qazan xanın səfəri Zaqafqaziya ölkələrində, Gürcüstanda və ehtimal ki, Şirvanda
da baş vermiş iğtişaşlarla bağlı idi. Qazan xan yolda ikən əmir Qutluqşahı
Gürcüstana göndərdi. O, ölkədəki iğtişaşı yatırdıb, gürcü hökmdarı David
Vaxtanqın qardaşını bəxşiş verilmək üçün Qazan xanın qərargahına gətirdi.
«Dövlət bayraqları Bakıya yollandı və Qazan xan bir neçə gündən sonra orada
oldu»208. Bu dövrdə Bakı Elxani hökmdarlarının qışlaq yeri idi. Qazan xanın
Bakıya səfəri Bibiheybət məbədinə ziyarətlə də bağlı ola bilərdi. Belə ki, o,
hakimiyyətə gəldikdən sonra islamı qəbul etmiş və Qazan Mahmud adı
götürmüşdü. İstər Qazan xan, istərsə də digər Elxani hökmdarları neftlə, duzla,
ipəklə və digər ehtiyatlarla zəngin olan Şirvan vilayətinə böyük əhəmiyyət
verirdilər. Onlar Şirvanla həmsərhəd vilayətlərə öz etibarlı adamlarını təyin
edirdilər. 1285-ci ildə (Arqunun vaxtında) Azərbaycana Çindən Rəşidəddinin
Pulad adlandırdığı yüksək mənsəb sahibinin başçılığı ilə missiya gəlmişdi. Həmin
mənsəb sahibi Elxanilər sarayında rezident və Arqunun məsləhətçisi olaraq qaldı.
O, Qazan xanın vaxtında da Marağada tümənbaşı kimi mühüm rol oynayırdı.
Sonralar ona Şirvan sərhəddinin rəisliyi etibar edilmişdi. O, Ölcaytunun
hökmranlığı dövründə Şirvanda öldü209. Elxani hökmdarı Şirvanın rifahına diqqətlə
yanaşır, ölkədə təsərrüfatın dirçəlməsi üçün bir sıra tədbirlər görürdü. Elxanilər
dövründə Qazan xanın islahatlarına qədər Şirvanşahlar dövlətinin ağır iqtisadi
vəziyyətdə olduğunu Rəşidəddinin məlumatları, habelə Bakının İçərişəhər
hissəsindəki Cümə məscidinin minarəsinin divarındakı XIV əsrin əvvəlinə aid
kitabə də təsdiq edir. Həmin kitabə monqol hökmdarı Ölcaytu Məhəmməd
Xudabəndənin (1304-1316-cı illər) Bakı şəhəri və [Şirvan] vilayəti rəiyyətinin bir
sıra ağır vergilərdən azad olunmasına dair yarlığının (fərmanının) mətnindən
ibarətdir210. Şirvanın əhalisi təkcə müharibələr deyil, həm də dözülməz vergilər,
məmurların özbaşınalığı nəticəsində var-yoxdan çıxmışdılar. Lakin artıq XIV əsrin
əvvəllərindən Qazan xanın islahatları ilə əlaqəli şirvanşahın hakimiyyətinin
güclənməsi, sultan Ölcaytu vaxtında bir sıra vergilərin ləğv edilməsi və digər
tədbirlər sayəsində ölkənin təsərrüfat vəziyyəti bərpa olunmağa başladı. Qazan
xanın və onun varisi Ölcaytunun hakimiyyəti dövründə yerli əyanların, o cümlədən
mövqeləri möhkəmlənən şirvanşahların hüquqları bərpa edildi. Yerli feodal
zadəganları ilə Elxanilər dövləti nümayəndələri arasında yaxınlaşma baş verdi.
Belə ki, Elxanilərin dövlət xadimi və vəziri Rəşidəddinin (1297-1318-ci illər)
məktublaşmasından bəlli olur ki, o, şirvanşahlarla qohum olmuşdur. Rəşidəddin
Təbriz şəhərindən «böyük mövlana Məcid əd-Din İsmayıl Faliyə» yazdığı
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məktubda onu oğlanlarının toyuna dəvət edərək, gəlinlərinin adlı-sanlı ailələrdən
olduğunu qeyd edir, o cümlədən göstərir ki, oğlu Əmir Əlinin nişanlısının atası
şirvanşah, «Dərbənd hökmdarları sülaləsindən olan Şabran və Şamaxı hökmdarıdır.
[Artıq] iki min ilə yaxındır ki, sultan [taxtı] onların nəslinə məxsusdur və onlar
indiyədək Dərbənd və Şabran hökmdarıdırlar». Şirvanşaha - «Şabran və Şamaxı
hökmdarına» göndərdiyi digər bir məktubunda Rəşidəddin onu çox nəzakətli
tərzdə, ehtiramla özünün yeni bağı Fəxtabada dəvət edir211. Həmin məktubların
məzmunu şirvanşahın nüfuzunun artdığını, hakimiyyətinin möhkəmləndiyini,
ərazisinin keçmiş hüdudlarında genişləndiyini şəksiz şəkildə sübut edir,
monqollara tabe olmalarına baxmayaraq, şirvanşahların hakimiyyətinin
mövcudluğu və güclənməsi Şirvan şəhərlərində həyatın və abadlığın
canlanmasında monqol dövlətinin tənəzzülə uğramağa və dağılmağa başladığı XIV
əsrin əvvəllərində ötəri və son dərəcə qısamüddətli nəticə verən Qazan xan
islahatlarından və sultan Məhəmməd Ölcaytu yarlığından qat-qat böyük rol oynadı.
Bu məktubda şirvanşahın adı çəkilmir. Onların 1315-1318-ci illər arasında
yazıldığını nəzərə alsaq, ehtimal etmək olar ki, Rəşidəddinin oğlunun qayınatası
təqribən 1294-cü ildən 1317-ci ilədək hakimiyyət sürmüş və adı xanəgahdakı
minarənin kitabəsində çəkilən Şirvanşah Keykavus olmuşdur. Qeyd etmək vacibdir
ki, şirvanşahlar Şirvanda xanəgahlar - Navahı kəndi yaxınlığındakı Pirsaatçay
xanəgahı, Bakı yaxınlığındakı Bibiheybət türbəsi, Şamaxı yaxınlığındakı Göylər
kəndindəki Madəkani piri və s. - tikilməsinə və onların bəzədilməsinə böyük
əhəmiyyət verirdilər. 50 il ərzində - h. 641-692 (1243-1294)-ci illər arasında III
Fəribürz, II Axsitan, II Fərruxzad, Keykavus və b. şirvanşahların dövründə
Pirsaatçay xanəgahının başlıca binaları tikilmişdir. Sonralar h. 824 (1420)-cü ildə
kitabələrin birində istehkam divarlarını bərpa etdirmiş şirvanşah I Xəlilüllahın adı
çəkilir212. Şeyx Pirhüseynin məqbərəsi üzərində tikilmiş Pirsaatçay xanəgahı
şirvanşahlar, Şirvan və qonşu ölkələrin əhalisi tərəfindən müqəddəs səcdəgah
sayılmışdır. Pirhüseyn Şirvani şirvanşahlar I Fəribürz, onun atası Salar və babası
Yəzid ibn Əhməd dövründə yaşamış və h. 467 (1074/5)-ci ildə çox qoca yaşında
ölmüşdür. Pirhüseyn və bütün Yaxın Şərqdə məşhur olan sufi şair və panteist
filosof, yüz ildən çox yaşamış Şeyx Məhəmməd Əli Bakuvinin (948-1050) kiçik
qardaşı idi213. Bakuvinin şirvanşahın qızına məhəbbəti haqqında əfsanə
dövrümüzədək gəlib çatmışdır. XVII əsrin əvvəllərinin səyyahı Şirazda dağın
başında Bakuvi və onun ölümündən sonra şirvanşahın zəvvarlara xidmət
göstərmək üçün oraya gəlmiş qızının (Roi de Baku) yan-yana dəfn olunduğu
məqbərəni təsvir edir214. Bu məlumatlar şirvanşahların həm Bakuvinin, həm də
Pirhüseynin şəxsiyyətinə böyük hörmət və ehtiram bəslədiklərini göstərir.
Pirhüseyn xanəgahı şirvanşahların müxtəlif vaxtlarda tikdirdikləri bir neçə binadan
- Pirhüseyn türbəsi, minarəli məscid, böyük qəbul salonu, ətrafına divar çəkilmiş
bir sıra yerlər, tövlə, karvansara və böyük qəbiristanlıqdan ibarət idi215.
Şirvanşahlar xanəgahın binalarının bəzədilməsinə böyük səy göstərirdilər.
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Pirhüseyn türbəsi gözəl zərnaxışlı kaşılarla, xüsusilə təmtəraqlı şəkildə
bəzədilmişdi. Türbənin «divarları gah zərif ağ, gah da qızılıya çalan göyümtül-yaşıl
minadan rəngarəng daşlar kimi par-par yanır, min bir gecənin sehirli saraylarını
xatırladır»216. Pirhüseyn xanəgahının böyük vəqf mülkləri, torpaqları var idi. Pirə
qiymətli şeylər nəzir verilirdi. Məqbərə isə bahalı zərli parçalarla bəzədilmişdi.
Pirhüseynin xanəgahda və onun ətrafında yaşayan, on minlərlə baş qoyunu, ipəyi,
qoşqu heyvanı olan çoxlu ardıcılları-müridləri və dərvişləri var idi. Xanəgahın vəqf
torpaqlarında çoxlu dərviş, xanəgaha qulluq edən işçilər - kişi və qadınlar
yaşayırdı217. Pirə sitayiş etmək üçün xanəgaha çoxlu zəvvar, o cümlədən
şirvanşahlar və digər hakimlər gəlirdi. Bura Şirvanın mühüm mədəni (fəlsəfi,
ədəbi, dini) mərkəzi idi.
Ə. Ə. Səidzadənin fikrincə, Pirhüseyn batinilik (daxilən kamilləşmə)
təliminin nümayəndəsi idi. Vassaf onu sufi adlandırır və diqqəti müridlərinə cəlb
edir. «Pirhüseyn Şirvani, çox ehtimal ki, kəskin nəzərəçarpan bidətçi təriqətlərin
heç birinə mənsub olmamışdır. Çünki bu halda o, şirvanşahlar tərəfindən belə ciddcəhdlə təbliğ edilməzdi218.
I KEYQUBAD İBN II FƏRRUXZAD
XIV əsrin əvvəllərində Ölcaytunun oğlu Məhəmməd Əbu Səidin (13161335-ci illər) zamanında Elxanilər dövlətinin tənəzzülü ilə bağlı şirvanşahların
hakimiyyəti güclənir, Şirvanın şəhərlərində təsərrüfat həyatının dirçəlməsi,
ticarətin inkişafı müşahidə edilir. Lakin elxan Əbu Səidlə Qızıl Orda xanı Özbək,
sonra isə Əbu Səidin varisi Arpa xanla (1335-1336-cı illər) Özbək arasındakı hərbi
əməliyyatlar nəticəsində Şirvan ərazisi yenidən viran və talan edildi219. Arpa xan
1336-cı ildə öldükdən və Elxanilər dövləti, faktik olaraq bir sıra xırda feodal
mülklərinə parçalandıqdan sonra monqol əmirləri və köçəri tayfaların başçıları
hakimiyyəti öz əllərinə alaraq elxani şahzadələrini həbs edir, hakimiyyətdən salır
və feodal ara müharibələri aparırdılar. Belə ki, az vaxt ərzində Elxanilər taxtında
Cənubi Azərbaycanda hakimiyyətlərini möhkəmləndirən, öz aralarında rəqabət
aparan Çobani və Cəlairi əmirlərinin iş başına gətirdikləri Musa, Məhəmməd, Toğa
Teymur, Cahan Teymur, Satibəy xatun, Süleyman və sonuncu elxan Ənuşirəvan
kimi qısamüddətli hökmdarlar bir-birini əvəz etmişdi220.
Elxanilər monqol dövlətinin dağılmağa başladığı bu dövrdə Azərbaycanın
şimal vilayətlərinin, o cümlədən Şirvanın şəhərləri bir müddət yadelli işğalçıların
əsarətindən azad olaraq dirçəlməyə başlayır, siyasi qüvvə əldə edirlər. XIV əsr
ərzində və bütövlükdə XV əsrdə Şirvanşahlar dövləti Elxanilərin hakimiyyətini
formal şəkildə qəbul etsələr də, əslində, müstəqil idi. Bunu numizmatik məlumatlar
da təsdiq edir. Bu vaxt Şirvanda şirvanşahlar Keyqubad və sonralar onun oğlu
Kavus hökmranlıq etmişlər.
1355/6-cı ildən Şirvanın bir sıra şəhərlərindəki zərbxanalarında sikkə
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kəsilməsi bərpa olunur. S. Len-Pul öz kataloqunda h. 736 (1335/6)-cı ildə Arpa
xanın adından Şirvanda zərb edilmiş qızıl dinarın təsvirini vermişdir221. Bakı
ərazisində tapılmış sikkə dəfinələri XIV əsrin 40-cı illərindən Bakıda sikkəxana
olduğunu göstərir. Həmin sikkələrin arasında Elxanilər - sultan Süleyman və sultan
Ənuşirəvanın adından Bakıda kəsilmiş sikkələr də var222. H. 739 (1338/9)-cu ildə
Şəbəran şəhərində elxan sultan Ölcaytunun qızı Satibəy xatunun adından gümüş
sikkə kəsilmişdir. H. 745 (1344/5)-ci ildən və sonralar 750 (1349/50)-ci ildən 756
(1355)-cı ilə qədər Ənuşirəvan adından Şirvanın Beyləqan, Şirvan, Güştəsbi,
Şəbəran və digər şəhərlərində dirhəmlər kəsilmişdir. M. Seyfəddinin fikrincə, «adil
sultan» titulu daşıyan bəzi sikkələr şirvanşahlar tərəfindən kəsilə bilərdi223.
Elxanilər dövlətinin tənəzzülü dövründəki sikkələrdə şirvanşahın adının
olmaması Keyqubadın hakimiyyət illərini dəqiqləşdirməyə və atasının adını
müəyyənləşdirməyə imkan vermir. B. Dorn Hacı Xəlifəyə istinad edərək,
Keyqubadı ondan əvvəlki şirvanşahın nəslindən sayır, lakin bu sələfin kim
olduğunu göstərmir224. Şirvanşahların Şərəfxan Bidlisi, Həsənbəy Rumlu,
Münəccimbaşı və Bakıxanov tərəfindən verilmiş şəcərəsinə görə Keyqubadın
atası Fərruxzaddır225. M. Seyfəddini Kavusu «Şirvan və Şamaxı hakimi
Keyqubadın oğlu və Mir Şeyx İbrahimin nəvəsi» adlandıran Əbd ür-Rəzzaq
Səmərqəndinin məlumatını gətirir226. Bu məlumatlara əsasən Mir Şeyx İbrahim
Keyqubadın atası və Kavusun babası olmuşdur. Yəqin ki, Səmərqəndi şirvanşahın
şəcərəsini dolaşdırmışdır, çünki Şeyx İbrahimin Dərbənd hakimi Sultan
Məhəmmədin oğlu və Keyqubadın nəvəsi olduğu məlumdur 227. Səmərqəndinin
məlumatını şübhəli, yuxarıda bəhs edilən mənbələrin məlumatını isə daha
inandırıcı sayaraq, yeni məlumatlar əldə edilənə qədər Keyqubadın atasının adını II
Fərruxzad kimi saxlayırıq.
Zambaur və Bartold Keyqubad ibn Fərruxzadın hakimiyyətə başladığı tarixi
h. 717 (1317/8)-ci il göstərirlər228. Onların bu tarixi hansı mənbədən götürdükləri
məlum deyil. Numizmatik və epiqrafik məlumatların olmaması Keyqubadın
hakimiyyətinin nə vaxt başlayıb, nə vaxt qurtardığı məsələsini çətinləşdirir.
Keyqubadın və onun oğlu Kavusun hakimiyyəti Elxanilər dövlətinin tənəzzülə
uğradığı, vaxtilə möhtəşəm imperiyanın xarabalıqları üzərində xırda müsəlman
sülalələri ilə yanaşı, Çobani əmirlərinin, sonralar isə Cəlairilərin hakimiyyətinin
möhkəmləndiyi dövrə təsadüf edir. Həmin sülalələrin XIV əsrin 40-cı illərindən
başlayaraq hökmranlığı Azərbaycanda dərin izlər salmışdır. Çobanilər sülaləsinin
Cənubi Azərbaycanda öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirərək, ölkəni Elxanilər
adından idarə edən nümayəndələri - h. 744 (1343)-cü ildə öldürülmüş Həsən Kiçik,
sonram isə onun qardaşı məlik Əşrəf [h. 745-758 (1344-1356/7)-ci illər] başqa
əmirlərlə, o cümlədən Şirvanşahlarla şiddətli mübarizə aparırdılar 229. Həmin
mübarizənin nəticələrini numizmatik məlumatlar əsasında izləmək mümkündür.
H. 736 (1335/6)-cı ildən Şirvan şəhərlərinin sikkəxanalarında yenidən sikkə
kəsilməyə başladı230. Elxanilər sülaləsinin son nümayəndələrinin hakimiyyətini
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formal surətdə qəbul edən və onların adından sikkə kəsdirən Keyqubad və onun
oğlu Kavus müstəqil hakimiyyət sürürdülər və Çobani Əşrəfin Şirvanı zəbt etmək
cəhdlərinə baxmayaraq, öz müstəqilliklərini 1348-ci ilədək qoruya bildilər.
Mənbələrdə Keyqubadın hakimiyyəti haqqında verilən məlumat çox cüzidir. Hacı
Xəlifəyə görə Keyqubad ədaləti ilə şöhrət qazanmışdı231. Ehtimal ki, Keyqubada
ədalətli təşbihi verilməsi Şirvan əhalisinin feodallar tərəfindən istismarının
zəiflədilməsi və ölkənin təsərrüfat həyatının dirçəlişi ilə bağlı idi. Şirvanşahın
hakimiyyətinin möhkəmlənməsi Elxanilər dövlətinin zəifləməsi, sonra isə süqutu
və Şirvanın yüz ildən çox davam edən monqol zülmündən azad olmasının nəticəsi
idi. Monqol işğalçılarının zülmündən narazı olan Şirvan əhalisi Şirvanşahlar
Keyqubad və Kavusun Şirvan dövlətinin müstəqilliyi uğrunda mübarizəsində
onlara yardım göstərirdilər.
KAVUS İBN I KEYQUBAD
Mənbələrin verdiyi məlumata görə şirvanşah Keyqubad hələ sağlığında
dövlətin idarə olunmasını oğlu Kavusa vermişdi. Ə. Ə. Əlizadənin fikrincə,
«Keyqubad qoca olduğundan artıq dövlət işlərində fəal iştirak edə bilmirdi və
ölkənin idərə edilməsini oğlu ilə bölüşdürməli olmuşdu»232. Şirvanşah Keyqubad
öz hakimiyyətini Cənubi Azərbaycanda və Qarabağda möhkəmləndirən Çobani
Əşrəfdən kömək umurdu. H. 745 (1344/5)-ci ildə «Şirvan və Şamaxının hakimi»,
şirvanşah Keyqubadın oğlu malik Kavus Şirvandan Qarabağa Məlik Əşrəfin
iqamətgahına gəlir. Məlik Əşrəf Kavusu iltifatla qarşılayır, ona qiymətli
hədiyyələr-daş-qaşla işlənmiş paltar və başqa şeylər verir233. Lakin Əşrəf Kavusun
yanında nüfuzlu feodallardan biri olan Hacı Şəhribanın oğlu əmir Vəfadarı
gözlənilmədən tutub öldürür234. Əşrəfin bu qəddarlığı Kavusu elə sarsıdır ki, elə
həmin gecə Qarabağdan qaçaraq Şirvana qayıdır. Şirvanşahla dostluğu pozmaq
istəməyən məlik Əşrəf elçiləri Xacə Əbdülheyi və Əxicuq məliki Kavus və onun
atası Keyqubad üçün qiymətli hədiyyələr- daş-qaşla bəzənmiş kəmər, papaq və
başqa şeylərlə Şirvana yollayır. O, eyni zamanda, Keyqubadın qızına elçi göndərir.
Şirvanşah Kavus elçiləri böyük hörmətlə qarşılayır və öz növbəsində Əşrəfə
hədiyyələr göndərir, bacısını isə ona ərə verməkdən imtina edərək, Əşrəfin onları
belə bir şərəfə layiq görməsindən təəccübləndiyini bildirir. Rədd cavabı alan Əşrəf
Şirvana yürüş etmək qərarına gəldi, onun şirvanşahla münasibətləri kəskinləşdi.
Lakin iş hərbi münaqişə dərəcəsinə gəlib çatmadı. Belə ki, başı Təbrizdəki
hadisələrə qarışan Əşrəf öz gücünə bel bağlaya bilmədi. Bir müddətdən sonra
Əşrəf yenidən Şirvanı zəbt etməyə cəhd göstərdi. Lakin şirvanşah Kavusun
müqavimətinə rast gələrək onunla sülh bağlamağa məcbur oldu. H. 748 (1347/8)-ci
ilin qışında Şirvan dövlətinin güclənməsindən narahat olan Əşrəf Şirvanı zəbt
etmək məqsədilə vəziri Əbdülheyin və başqa əmirlərin başçılığı ilə şirvanşaha qarşı
böyük qoşun göndərdi, özü isə Qarabağa yollandı. Müqavimət göstərməyə imkanı
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olmayan Keyqubad və Kavus möhkəmləndirilmiş qalalardan birinə çəkildilər.
Əşrəfin qoşunları ölkəni dağıdıb, əhalini qarət edərək geri qayıtdı. Lakin Əşrəf
Keyqubadı və Kavusu tabe edə bilmədi. Bu hadisələrdən sonra mənbələrdə
Keyqubadın adı çəkilmir. Ehtimal ki, o, h. 748 (1347/8) və 758 (1356/7)-ci illər
arasında ölmüşdür235. Keyqubad, ehtimal ki, Bakıda yaşayırdı. Şivanşahlar
sarayında sonralar yanında Seyid Yəhyanın türbəsi tikilmiş Keyqubad məscidi
(1918-ci ildə yanmışdır) onun adı ilə bağlıdır. Məscidin xarabaları son vaxtlara
qədər qalırdı.
H. 758 (1356/7)-ci ildə Kavus başqa Azərbaycan feodalları ilə birlikdə
qəddar müstəbid Əşrəflə mübarizə məqsədilə Qızıl Orda xanı Canı bəyin yanına
elçilər göndərərək onu köməyə çağırdı. Canı bəy şeyxlərin təkidilə böyük qüvvə ilə
Dərbənd və Şirvandan keçərək, Azərbaycana, Çobani Əşrəfin üstünə yürüş etdi.
Şirvanşah Kavus və yerli feodallar da öz qoşunları ilə ona qoşuldular. Canı bəy
Əşrəfin qoşunlarını məğlub edərək Təbrizə daxil oldu və Azərbaycanı tutdu. Əşrəf
əsir alındı və Kavusun təkidilə h. 758 (1356/7)-ci ildə edam olundu236. Şirvanşah
Kavus oğlu Nödərlə birlikdə əmir Əxicuğun başçılıq etdiyi Əşrəfi feodalları ilə də
vuruşmuşdur. Bu mübarizədə Kavus Arran və Qarabağın yerli hakimləri ilə əlbir
idi. Müttəfiqlərlə Əşrəfin qoşunları arasında vuruşma Muğandakı Yeniçay
yaxınlığında baş verdi. Kavus qələbə çalaraq Qarabağa gəldi. Əxicuq bütün
Əşrəfilərlə Arrana yollandı. Onlar Araz çayının kənarında rastlaşdılar. Burada baş
verən vuruşmadan sonra Araz üzərindəki körpüdə sülh müqaviləsi bağlandı. Kavus
Şirvana qayıtdı. Əxicuq isə Qarabağa daxil oldu. Bu hadisələrdən sonra şirvanşahın
müstəqilliyinin və hakimiyyətinin möhkəmlənməsi, habelə ölkədə hərbi
əməliyyatların dayandırılması Şirvanda təsərrüfat həyatının dirçəlməsinə əlverişli
zəmin yaratdı. Bu arada şirvanşahın qüdrəti xeyli artdı. Həmin dövrdə köçəri
əmirləri arasında Cənubi Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə ərəb
İraqının hökmdarı Həsən Bazarqun oğlu Cəlairi sultan Üveysin (1356-1374)
Azərbaycanı zəbt etməsi ilə nəticələndi. Cənubi Azərbaycanda möhkəmlənən
sultan Üveys Arranı, Naxçıvanı və digər vilayətləri öz hakimiyyətinə tabe etdirdi.
O, Şirvanı da tutmağa cəhd göstərirdi237. Yəqin ki, bu vaxt Kavus formal surətdə
özünün Üveysin vassalı olmasını qəbul etmişdi. Bunu şirvanşahın Üveysin adı ilə
Şirvan şəhərlərində - h. 762 (136071 )-ci ildə Bakuya, Şəbəran və Güştəsbidə, h.
764 (1362/3)-cü ildə isə Bakuya və Şəbəranda kəsdirdiyi anonim gümüş sikkələr
də təsdiqləyir. Ə. Ə. Əlizadənin «Şirvanşah Kavus h. 765 (1363/4)-ci ildə sultan
Üveysin öz üzərində ali hakimiyyətini tanımır və ona xərac vermirdi» fikri
yuxarıda göstərilən numizmatik materiallarla təsdiq olunmur 238. H. 765 (1363/4)-ci
ildə Şirvanı tutmaq məqsədilə Qarabağa səfərə hazırlaşan Üveys Bağdadda baş
vermiş qiyamın yatırılması ilə əlaqədar qoşununu oraya göndərdiyindən, bu
niyyətini təxirə salmağa məcbur oldu. Bu hadisələrdən istifadə edən şirvanşah
Kavus sultan Üveysdən asılılığını tanımaqdan boyun qaçıraraq, iki dəfə Qarabağa
hücum etdi və həmin vilayətin əhalisini Şirvana köçürdü239.
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Şirvanşah Kavusun sultan Üveyslə mübarizəsinin nəticələrini numizmatik
məlumatlar əsasında izləmək mümkündür. Kavus sultan Üveysin əleyhinə h. 766
(1364/5)-cı ildə çıxmışdır. Həmin vaxtdan Şirvan şəhərlərində zərb edilən
sikkələrdə - Güştəsbidə və Şəbəranda h. 767 (1365/6)-ci ildən, Bakuyada,
Şamaxıda və Şəbəranda h. 769 (1367/8)-cu ildən və Bakuyada h. 770 (1368/9)-ci
ilin əvvəlindən bu sultanın adı çəkilmir240. Lakin şirvanşah öz müstəqilliyini uzun
müddət qoruyub saxlaya bilmədi. Sultan Üveys H. 768 (1366/7)-ci ildə
Bağdaddakı qiyamı yatırdıb Təbrizə qayıtdıqdan sonra Bayram bəy və digər
əmirlərin başçılığı ilə Şirvana qoşun yürütdü. Sultanın üstün qüvvələrinə uzun
müddət müqavimət göstərmək iqtidarında olmayan şirvanşah Şirvanın son dərəcə
möhkəmləndirilmiş qalalarından birində gizlənməyə məcbur oldu. Ehtimal ki, bu
hadisələr h. 770 (1368/9)-ci ildən qabaq olmamışdır. Cəlairi qoşunları üç ay
ərzində Şirvanın şəhər və kəndlərini viran və qarət etdilər. Şirvanşah öz varislik
hüququnu itirməmək üçün və sığınacağının möhkəmliyinə etibar etmədiyindən
təslim olmaq məcburiyyətində qaldı. O, şeyxlərin və fiqh alimlərinin vasitəçiliyilə
sultana təslim olmaq üçün sığınacaqdan çıxdı. Lakin Bayram bəy onu qandallayıb
sultan Üveysin hüzuruna gətirdi. Sultan Kavusu üç ay həbsdə saxlayandan sonra
onu bağışladı, vassallıq və xərac vermək şərtilə Şirvan dövlətinin hökmdarı kimi
hüquqlarını bərpa etdi. Kavus bu hadisələrdən sonra ömrünün sonuna qədər
Üveysin sadiq vassalı olaraq qaldı241. Göstərilən hadisələr Bakıya da şamil idi.
Belə ki, mənbələrin məlumatına görə, bir sıra yerlərin, o cümlədən Bakı vilayətinin
feodal məlikləri - Hacı Fərimərz və Hacı Fəridun sultan Üveysin hüzuruna gedib,
öz itaətlərini bildirməyə məcbur olmuşdular. Onlar, həmçinin hər il mal və
xərac verməyi də öhdələrinə götürmüşdülər242. H. 770 (1368/9)-ci ildən Şirvanda
Cəlairilər adından sikkə kəsilməsi bərpa olunmuşdu. Bu, fasiləsiz olaraq XIV əsrin
80-ci illərinədək davam etmişdir243. Şirvanşahın əcdadları I Axsitanın və III
Mənuçöhrün ənənələrinə uyğun olaraq, Kavusun sarayında şirvanşaha tərif dolu
qəsidələr yazan mədhiyyəçi şairlər toplanmışdı. Belə ki, şirvanşahın Ərdəbildən
gətirdiyi və oğlu Huşəngin təlim və tərbiyəsini tapşırdığı şair Arif Ərdəbili onun
sarayında yaşayırdı. Arif Ərdəbili sultan Üveysə ithaf etdiyi «Fərhadnamə»
poemasında Huşəngə süls, nəsx və təliq xətlərini, ədəbiyyatı və digər elmləri
öyrətdiyini xəbər verir. Arif Ərdəbili şirvanşahı mədh edərək deyir ki, «Şirvan
dövləti Kavusun adı ilə şöhrətlənmişdir. Onun ədalətli hökmranlığı sayəsində
Şirvan cənnətə dönmüşdür». Arif Ərdəbili poemasının birinci hissəsini Ərdəbildə
olarkən h. 771 (1369/70)-ci ildə bitirmişdi244. Göründüyü kimi, şirvanşah Kavus
əsirlikdən qayıtdıqdan və sultan Üveysdən vassal asılılığını qəbul etdikdən sonra,
Şirvan şəhərlərinin abadlaşdırılması və bərpa edilməsi ilə məşğul olmuşdur,
Mirxond, Münəccimbaşı və Hacı Xəlifəyə görə, Kavus uzun sürən hökmranlıqdan
sonra h. 774 (1372/3)-cü ildə ölmüşdür. Ondan sonra hakimiyyətə oğlu Huşəng
keçmişdir245.
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HUŞƏNG İBN KAVUS
Huşəng Şirvanda h. 774 (1372/3)-cü ildən hakimiyyətə başlamışdır. Bu
vaxta qədər o, sultan Üveysin yanında girov saxlanılırdı. Huşəng də, atası kimi,
icazəsi ilə Şirvanşah taxtına sahib olduğu Üveyslə dostluq münasibətləri saxlayırdı.
Belə ki, Kavusun ölüm xəbərini eşidən sultan Üveys özü atasının taxtını tutmaq
üçün Huşəngi Şirvana göndərmişdi. Huşəngin hakimiyyəti sultan Üveysin
oğlanları Hüseyn və Əhmədin hökmranlıq dövrünə təsadüf etmişdir. Şeyx Üveys h.
776 (1374)-cı ildə, Kavusdan iki il sonra ölmüşdür. Onun ölümündən sonra
oğlanları və digər iri feodallar - Azərbaycan əmirləri arasında çəkişmə başladı. Bu
mübarizə nəticəsində Müzəffərəddin Şah Şüca h. 777 (1375/6)-ci ildə bir neçə
aylığa Cənubi Azərbaycanı tutaraq, qardaşı oğlu Şah Mansuru qoşunla Şirvana və
Muğana göndərdi. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, şirvanşah onunla
vuruşmaqdan vaz keçmiş və itaətkarlıq göstərmədən Şirvanı tərk etmişdi. Cəlairi
dövlətini taxt-taca sahib olmaq uğrunda mübarizədə qardaşı şeyx Həsəni öldürmüş
Hüseyn idarə edirdi. H. 784 (1382/3)-cü ildə Üveysin digər oğlu Əhməd qardaşı
sultan Hüseynə qarşı yürüş edərək, Təbrizdə onu öldürüb hakimiyyəti ələ keçirdi.
Əslində, ölkədə öz süzerenlərinə, sultan Üveysin oğlanlarına itaət etməkdən boyun
qaçıran iri köçəri feodallar - əmirlər ağalıq edirdilər. Cəlairilər dövlətinin tənəzzülü
dövründə şirvanşah Huşəng öz hakimiyyətini və dövlətini möhkəmləndirdi. Bu
vaxt Muğan vilayəti Şirvanın tərkibinə daxil idi. Qardaşı Bəyazidi Cəlairi
dövlətinin qanuni varisi və sultan elan edən Sultaniyyə hakimi Sarı Adilə etibarını
itirən sultan Əhməd Naxçıvandan keçib, Təbrizdən Arrana və Muğana qaçdı.
Huşəng şirvanşaha müraciət edən sultanın yanına gəldi və ona sığınacaq verdi. Bu
vaxt Əhmədi təqib edən əmir Adil öz qoşunları ilə Arrana və Muğana girdi. Adil
Bərzəndə çatanda şirvanşah Huşəng də buraya gələrək əmir Adil, Əhməd və
Bəyazid arasındakı danışıqlarda vasitəçilik etdi. Şirvanşah qardaşları barışdıra
bildi və sülh sazişi bağlanmasına nail oldu. Həmin sazişə görə Əhməd
Azərbaycana, Bəyazid İraqi-Əcəmə, Adil və Əhməd isə birlikdə İraqi-Ərəbə sahib
oldular246. Cəlairilərlə dostluq əlaqələri saxlayan şirvanşah Huşəng ibn Kavusun
zamanında Şirvanın Bakuyə, Güştəsbi, Şəbəran və Şamaxı şəhərlərində üzərində
şeyx Üveysin oğlu, h. 776 (1374/5)-cı ildən h. 784 (1382)-cü ilədək hökmranlıq
etmiş Cəlal əd-Din Hüseynin, habelə onun qardaşı Qiyas əd-Din Əhmədin [h. 784
(1382)-813 (1410)-cü illər] adları çəkilən kitabə olan gümüş pullar zərb edilirdi247.
Numizmatik materiallar şirvanşahın Cəlairilərdən asılılığını təsdiq edir.
Mənbələrdə Huşəngdən öz dövrünə görə təhsil görmüş hökmdar, həm də tanınmış
şair kimi danışılır248. Lakin onun hakimiyyəti az - on il sürmüşdür. XIV əsrin
sonlarında Şirvanda xırda feodalların və kəndlilərin zadəganlar əleyhinə üsyanı baş
verdi. Huşəng h. 748 (1382)-ci ildə onun qəddarlığından qəzəblənmiş rəiyyəti
tərəfindən öldürüldü249. Bundan sonra Şirvan feodalları ehtimal ki, Huşəngin
birbaşa vəliəhdi olmadığından, onun ən yaxın qohumlarından birini, Şirvanşahlar
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sülaləsinin Dərbəndilər adlanan digər qolunun nümayəndəsi Şeyx I İbrahimi
hökmdar seçdilər.
Şirvanşahların XI əsrdən XIV əsrə qədərki hakimiyyət dövrünü nəzərdən
keçirdikdən sonra aşağıdakı nəticələrə gəlmək mümkündür. Ərəb mənşəli
Məzyədi Şirvanşahlar sülaləsində XI əsrin birinci rübündən etibarən dəyişiklik baş
verir. Əvvəlki ərəb adları Yəzid, Əhməd, Məhəmməd və s. əvəzinə, fars adları Ənuşirəvan, Mənuçöhr, Axsitan, Gərşəsb, Fəribürz və i. a. meydana gəlir. Onlar
öz şəcərələrini Sasani hökmdarları Xosrov Ənuşirəvana və Bəhram Gura
bağlayırlar. Ərəb mənşəli Şirvanşahların Sasani şahlarına söykənən əsilzadə
nəslindən olmalarını iddia etmələri faktını onların qadın nümayəndələrinin qədim
ənənələri dirçəldən Sasani mənşəli yerli hökmdar ailələri ilə nikah əlaqələri ilə izah
etmək mümkündür. XII əsrin əvvəlində və XIII əsrdə Şirvanşahlar sarayında
Builərin tənəzzülü dövründə Qərbi İranda meydana gələn Deyləmi - İran sülaləsi
Kakuyilərin nümayəndələri mühüm rol oynayırdılar. Yüz ildən çox bir müddət
ərzində həmin sülalənin nümayəndələri (XI əsrin sonu - XII əsrin əvvəllərində
Məhəmməd əl-Kakuya, 1204-cü ildə İshaq əl-Kakuya) şirvanşahların vəziri olmuş,
ehtimal ki, onlarla qohumlaşmışlar.
Şirvanşahların XII-XIII əsrlərdə iranlaşması onların siyasi, sosial və mənəvi
həyatlarının bütün sahələrinə sirayət etmişdi. Yerli feodal nəsilləri ilə qohumlaşan
Məzyədilər tədriclə öz ərəb mənşələrindən uzaqlaşır, Şirvan aristokratiyası
tərəfindən assimilyasiyaya uğrayaraq, yerli hakim sülaləyə çevrilirdi. Şirvanşahlar
sünnü idilər. Onlar elmlərə, incəsənət və ədəbiyyata hamilik edirdilər. Paytaxt
Şamaxı idi, XII əsrdən isə Bakı şəhəri də onların iqamətgahı olmuşdu. XII əsrdə
Şirvanşahlar sarayında poeziya və ədəbiyyat inkişaf etdi, Xaqani və bir çox başqa
gözəl şairlər yetişdirmiş Azərbaycan şer məktəbi yarandı. Rəsmi ədəbi dil fars dili
idi. Ərəb dilindən ilahiyyatda və dini ayinlərdə istifadə olunurdu. Canlı danışıq dili
türk - Azərbaycan dili idi. Elmi əsərlər həm fars, həm də ərəb dillərində yazılırdı.
Şirvanşahlar dövründə XI-XIV əsrlərdə Şirvan şəhərlərində müdafiə istehkamları qalalar, qala divarları, bürclər tikilmişdi. Onlar məscid və xanəgahlar tikilməsinə
böyük diqqət yetirir, onları gözəl kaşılarla, ornamentli dekorlarla bəzədir,
müqəddəs şeyxlərə sitayiş ənənəsini davam etdirirdilər. Şirvanşahlar öz dövrlərinə
görə təhsil görmuş adamlar idi. I Axsitan və Huşəng poeziyaya həvəs göstərir,
özləri də şer yazırdılar. Onlar sarayda yaşayan görkəmli şair və alimləri öz
uşaqlarının təlim-tərbiyəsinə cəlb edirdilər. Şirvanşahlar nəsli səlcuq və monqol
ağalığına davam gətirə bilən çevik siyasətçi idilər. Səlcuq, sonra isə İraq sultanları
ilə vassal münasibətlərində olan, onların adından sikkə kəsən və onlara xərac
verən Şirvanşahlar, əslində, müstəqil hakimiyyət sürürdülər. Onların asılılığı çox
vaxt formal xarakter daşıyırdı. Şirvanşahların monqollardan - Çingizilərdən,
Cucilərdən, Elxanilərdən, Çobani və Cəlairilərdən vassal asılılığı isə daha güclü
idi. Elxanilər zamanında şirvanşahlar öz adlarından sikkə kəsmək ixtiyarını
itirərək, yalnız süzerenləri adından sikkə zərb edirdilər.
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Şirvanşahlar sülaləsinin bir sıra nümayəndələri - I Fəribürz, III Mənuçöhr
və onun oğlu I Axsitan - görkəmli diplomat və dövlət xadimləri idi. Onlardan
bəziləri - III Fəribürz və Kavus-yadelli işğalçılarla vuruşan, Şirvan dövlətinin
müstəqilliyi uğrunda mərdliklə mübarizə aparan bacarıqlı sərkərdə olmuşlar.
Şirvanşahlar yanına əl-adil, əl-müəzzəm, əl-alim və s. epitetlər qoşulmuş məlik,
xaqan, monqolların vaxtında isə sultan kimi xanədan titulları daşımışlar. Sülalənin
bütün nümayəndələri şirvanşah adlanmışdır. Şirvan dövlətinin və onun
hökmdarlarının real vəziyyətini əks etdirən bütün bu titullar və epitetlər istər
sikkələrdə, istərsə də kitabələrdə təsbit olunmuşdur.
Şirvan dövlətinin şəhərləri Səlcuqilər dövlətinin zəiflədiyi XII-XIII əsrin
əvvəllərində yüksək iqtisadi inkişaf səviyyəsinə çatdılar. Bu dövr kənd
təsərrüfatında böyük dirçəliş, feodal cəmiyyətinin məhsuldar qüvvələrinin inkişafı,
sənətkarlıq və ticarətin çiçəklənməsi, əmtəə-pul münasibətlərinin güclənməsi dövrü
idi. Monqol istilası dövrü böyük insan tələfatı, Şirvanın şəhər və kəndlərinin,
memarlıq və maddi mədəniyyət abidələrinin dağılması ilə əlamətdar olmuşdur.
Lakin zəhmətkeş Azərbaycan xalqının yaradıcı qüvvələri, feodal istismarına
baxmayaraq, Şirvan dövlətinin feodal cəmiyyətinin irəliləyişinə yardım göstərən
iqtisadiyyat və təsərrüfat həyatını tezliklə bərpa edirdi.
§ 2. XI əsrin əvvəli - XIII əsrin birinci rübündə şəhərlərin inkişafı
Feodal cəmiyyətinin məhsuldar qüvvələrinin inkişafı, sənətkarlıq, ticarət və
əmtəə-pul münasibətlərinin yüksəlişi Şirvan dövlətində şəhərlərin və şəhər
həyatının inkişafına səbəb oldu. XI-XIII əsrin birinci rübündə Şirvanda iri iqtisadi
və mədəni mərkəzlər olan çoxlu əhaliyə malik bir sıra böyük şəhərlər var idi.
Şirvanın paytaxtı Şamaxıda yüz minə, Beyləqanda qırx minə yaxın əhali
yaşayırdı1. XII-XIII əsrin birinci yarısı ölkənin iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında
əhəmiyyəti artan Şirvan feodal şəhərlərinin çiçəklənmə dövrü idi. Bu dövrdə feodal
münasibətlərinin, əmək bölgüsünün inkişafı, sənətkarlıq və ticarətin yüksəlişilə
əlaqəli Şirvan şəhərlərində əmtəə istehsalı artdı. Şamaxı, Bakı, Beyləqan, Dərbənd
Şərqdə məşhur olan mühüm sənətkarlıq və ticarət mərkəzlərinə çevrildilər 2. Şirvan
şəhərləri, xüsusilə Şamaxı özünün ipək məmulatı və ətraf kəndlərdə yetişdirilən
xam ipəyi ilə şöhrət qazanmışdı. Xamna və ipək məmulatı Qafqazın başqa
şəhərlərinə, habelə bir sıra Yaxın Şərq ölkələrinə aparılırdı. Artıq XIII əsrdən
Şirvan ipəyi böyük miqdarda İtaliyaya və Fransaya ixrac olunurdu 3. Şirvanda
ipəkçiliyin inkişafı onun iqtisadiyyatının yüksəlişinə yardım göstərirdi. O, Şirvan
əhalisinin başlıca məşğuliyyət sahələrindən biri idi. Şirvanın müxtəlif yerlərindəki
qoyun sürülərindən, xalça və xalça məmulatı toxumaq üçün yüksək keyfiyyətli yun
alınırdı. Mənbələrdə Şirvanın şəhər və kəndlərində xalçaçılığın inkişaf etdiyi xəbər
verilir. Quba-Şirvan qrupuna məxsus XIII- XIV əsrlərə aid ən qədim xalça
dövrümüzədək gəlib çatmışdır4. Kəndlərdə pambıq və kətan becərilirdi. Onlardan
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şəhərlərdə pambıq və kətan parça və paltar hazırlanırdı. Bu sahədə Dərbənd
xüsusilə şöhrət qazanmışdı5. Ərəb və fars mənbələrində Şirvanın mühüm şəhərləri,
bir sıra yerlərdə çıxarılan faydalı qazıntıları, kənd təsərrüfatı məhsulları,
sənətkarlıq əsərləri, şəhərlərdəki ticarət haqqında məlumatlar verilir. Həmin
mənbələrdəki iqtisadi xarakterli məlumatlar xüsusilə qiymətlidir. Müəlliflərin
iqtisadiyyata dair məlumatları, əsasən, Şirvanın şəhərlərində istehsal olunan
malların və
məhsulların çeşidlərinə aiddir. Bu məlumatlar XII-XIII əsrin
əvvəllərində sənətkarların istehsal etdiyi malların xarakteri, habelə şəhərlərdə
ticarətin səviyyəsi və Şirvanın müxtəlif yerlərində kənd təsərrüfatının inkişafına
dair müəyyən dərəcədə fikir yürütməyə imkan verir. Mənbələrin əksəriyyətində
Bakıdan bəhs edilərkən, şəhərin ətrafında və həndəvərindəki kəndlərdə Yaxın Şərq
ölkələrinə ixrac olunan xeyli neft və duz istehsalından söhbət açırlar 6. Əl-Biruni XI
əsrin birinci rübündə müxtəsər şəkildə deyir: «Bakı ağ neft mədənidir»7. H. 520
(1126)-ci ildə yazılmış bir anonim əsərdə deyilir: «... Bakı adasından ağ və qara
neft çıxarılır, onun torpağı daim titrəyir və yerdən od çıxır»8. Göründüyü kimi,
burada söhbət vilayətdən, yəni Abşeron yarımadasından və onun inzibati mərkəzi
Bakıdan gedir. 1131-ci ildə Xəzər dənizinin cənub-qərb sahillərini gəzib dolaşmış
ərəb səyyahı Əbu-Həmid əl-Əndəlusi əl-Qərnati öz əsərində Abşeronun neft verən
yerlərini və kəndlərini təsvir edir ki, burada Suraxanıdan və onun əbədi odundan
bəhs olunduğunu başa düşmək çətin deyil: «Bu qara torpaqdan mazut [qır, qara və
ağ neft çıxır. Həmin yer Şirvan ölkəsindən olan Bakuh yaxınlığındadır... Qırı
buradan başqa yerlərə aparırlar». O, Bakı yaxınlığındakı başqa bir adanı (ehtimal
ki, Pirallahı adası) da təsvir edir. «Bu dənizdə qır kimi bir ada vardır. Həmin adada
yerdən acı, duzlu və pis qoxulu su çıxır. Bu su ilə birlikdə yaxşı bürüncə oxşayan
dördkünc daşlar da çıxır. Adamlar bunları tərəzidə çəki-daşı (misqal) yerinə
işlədirlər». Əl-Qərnati əsərin başqa bir yerində söyləyir ki, «bu daşlardan
kəhrəbaya bənzər sarı muncuqlar düzəldirlər. Adamlar onları dünyanın müxtəlif
yerlərinə aparırlar». O, həmçinin yazır ki, Xəzər dənizinin sahillərində və adalarda
qızılın əyarını müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif növlü məhək daşları çıxarılır 9.
Zərgərlər həmin daşlardan qızıl məmulatları hazırlanmasında istifadə edirdilər. Bu
daşların çıxarılması zərgər dükanlarının olduğunu və şəhər əhalisinin qızıldan
hazırlanmış bəzək əşyalarından geniş istifadə etdiklərini göstərir.
XIII əsrin birinci rübündə Abşeronda xeyli neft çıxarılırdı; bunu irandilli
coğrafiyaşünas Məhəmməd ibn Nəcib Bəkranın verdiyi məlumatlar da təsdiq edir.
O, təqribən 1210-cu ildə yazdığı «Cahannamə» adlı əsərində neftin müxtəlif
növlərindən danışarkən, Bakı və Muğandakı neft quyularından ağ neft, Dərbənd
yaxınlığında yaşıl neft və Bəlxan sərhəddində qara neft hasil olunduğunu qeyd
edir, sonra o, qara neftdən ağ neft alınmasından bəhs edir və onu destillə (təqtir)
adlandırır10. Bu maraqlı məlumatlar hələ o vaxtlar neftin emalının, onun kimyəvi
üsulla təmizlənməsi və istifadə olunmasının geniş tətbiq edildiyini göstərir. XIII
əsrin 20-ci illərində farsca yazılmış «Əcaib əd-Dünya» adlı anonim coğrafiya
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əsərində Bakı haqqında deyilir: «... o, Şirvan vilayətində dəniz kənarında şəhərdir.
Onun torpağı bütün gecəni od kimi yanır, qazanı torpağın üstünə qoyurlar və
içindəki su qaynayır. Onun malları qara, ağ və yaşıl neft və duzdur»11.
Şərq müəlliflərinin Bakı və Abşeron haqqında verdikləri bu məlumatlar
həmin yerlərdə çoxlu neft və duz hasil olunduğunu göstərir. Bu məlumatlarda,
əsasən, neft və qaz mənbələrindən bəhs edilir, digər malların adı çəkilmir. Neft
təkcə müxtəlif şəkildə təsərrüfat həyatının bir çox sahələrində tətbiq olunmurdu.
Ondan, eyni zamanda, müalicə vasitəsi kimi də istifadə edilirdi. Neft qədim
zamanlardan işıq vasitəsi kimi işlədilmişdir. Bunu arxeoloji qazıntılar zamanı Bakı,
Abşeron və Azərbaycanın bir sıra şəhərlərinin ərazisindən tapılmış çıraqlar təsdiq
edir. Bakıdakı Şirvanşahlar sarayı və İçərişəhər, Beyləqan (Örənqala), Naxçıvan,
Bərdə, qədim Gəncə, Qəbələ və s. ərazilərdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı
üzərində neft izləri qalmış gil çıraqlar tapılmışdır 12. Rəşidəddin Mirxond və başqa
müəlliflərin qeyd etdiyi kimi, neft hərbi texnikada da tətbiq olunurdu13.
Şəhərin təsərrüfat həyatını İçərişəhərdə bir çox illər boyu aparılan arxeoloji
qazıntı işləri nəticəsində əldə edilmiş materiallar əsasında izləmək mümkündür.
1970-ci ildə İçərişəhərin şimal tərəfində (Kiçik qala küçəsi) uçurulmuş evin
yerində 80 kv. metr sahədə aparılan arxeoloji qazıntı işləri zamanı 2 metr
dərinlikdə qədim Bakının XII-XIII əsrlərə aid bir neçə təsərrüfat tikilisindən və
kiçik həyətin daş divarlarından ibarət yaşayış evinin qalıqları üzə çıxarılmışdır.
Həyətdə təndirlər, ətrafında daş döşənmiş quyular, bir neçə saxsı borudan ibarət
novdan aşkar edilmişdir. Mədəni təbəqədə şirsiz və şirli keramika, saxsı qab
qırıqlarına, taxta darvazaları bəzəyən yastı mis çax-çax parçalarına, mavi saxsı
muncuqlara, Şirvanşahların kəsdirdiyi mis sikkə dəfinələrinə rast gəlinir. Bundan
başqa Şirvanşahlar sarayının şərq tərəfində 16x8 m sahədə də arxeoloji qazıntılar
aparılmışdır. Düzbucaqlı bina divarlarının bünövrələri ilə yanaşı, su, təsərrüfat və
zibil quyuları, təndirlər və s. aşkar edilmişdir. Çoxlu miqdarda şirli və şirsiz qablar
və onların qırıntıları, mis və dəmir əşyalar, şüşə və saxsı məmulatları tapılmışdır.
Üst təbəqədən tapılmış şirli keramikada anqob və manqanla işlənmiş, naxışla,
rəsmlərlə və oymalarla bəzədilmiş polixrom qablar üstünlük təşkil edir. Kasaların
bəzilərinin dibinə qabarıq möhürlər vurulmuşdur. Çoxlu dəyirman daşı, habelə
Şirvanşahlann kəsdirdiyi mis pullar tapılmışdır14. 1971-ci ildə Bakı yüksəkliyinin
cənub-şərq yamacında 168 m2 sahədə qazıntı işlərinə başlanılmışdı. Aşkara
çıxarılmış yaşayış evlərinin qalıqları qazıntı sahəsinin cənub-şərq tərəfindədir.
Divar bünövrələrinin alt hissəsi azacıq yonulmuş daşdan hörülmüş, arası isə çapıq
daşlarla doldurulmuşdur. XI-XIII əsrlərə aid təbəqələrdə təsərrüfat və su quyuları,
təndirlər, ocaqlar və s. aşkar edilmişdir. Tapıntıların əksəriyyəti keramika
məmulatlarından, fayans, metal, şüşə əşyalardan və mis sikkələrdən ibarət idi. Gil
məmulatlar küplər, qulplu səhənglər, boşqablar, kasalar, çıraqlar və müxtəlif tipli
qazanlarla təmsil olunmuşdur. Sarı gildən qabarıq basma nəbati və həndəsi naxışlı
qablar xüsusilə seçilir. XI-XIII əsrlərə məxsus şirli qablar polixrom olub, oyma
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naxışlarla bəzədilmişdir. Şirli kasaların bəzilərinin dibində dulusçu ustanın qabarıq
möhürü olmuşdur. Tapılmış mis, dəmir, bürünc və şüşə məmulatları orta əsrlər
Bakısında metal emalı, şüşəüfürmə, zərgərlik və digər sənətlərin inkişaf etdiyini
göstərir. Şirvanşahlara, Eldəgizlərə və Cəlairilərə məxsus mis sikkələrin tapılması
Bakının Azərbaycanın digər şəhərləri və qonşu ölkələrlə geniş ticarət əlaqələri
saxladığını təsdiq edir15.
1973-cü ildə qazıntı işləri qala hissəsinin şimal tərəfində qövsşəkilli bürcləri
olan şəhər divarlarının yaxınlığında aparılmışdır. Həmin ərazidə aparılan
tədqiqatlar göstərdi ki, orta əsrlər Bakısında sənətkarlıq emalatxanalarının
əksəriyyəti şəhərin bu hissəsində yerləşmişdi. XI-XIII əsrlərə aid təbəqədə
polixrom keramika qırıqları, həmçinin, bir neçə saxsı qab parçası, o cümlədən
şirüstü naxışla bəzədilmiş göy rəngli dairəvi kasa dibi tapılmışdır 16. Şimal-şərq
tərəfdən, demək olar ki, Şirvanşahlar sarayına bitişik sahədə qazıntı işləri binaların
və digər məişət obyektlərinin nisbətən kiçik bir ərazidə bir-birinə çox yaxın
tikildiyini göstərir. Bu, İçərişəhər ərazisinin sıx məskunlaşdığını və XI-XIII
əsrin əvvəllərində Bakıda şəhər həyatının intensivliyini təsdiq edir. Bu sahədən
əldə edilmiş tapıntılar içərisində dairəvi altlıqlı iki saxsı kasa maraq doğurur.
Onlardan biri açıq-mavi şirlə örtülmüşdür. Üzərində ərəb əlifbası ilə qabarıq kitabə
vardır. Digər kasanın dibində isə nəbati naxışlar və quş təsvir olunmuşdur. 24 mis
sikkə də tapılmışdır.17.
Qövsşəkilli bürcləri olan şimal qala divarlarının yaxınlığında 64 kv. m
sahədə aparılan qazıntılar zamanı XI-XIII əsrlərə aid təbəqədə təsərrüfat və zibil
quyuları, müxtəlif diametri doqquz təndir aşkar edilmişdir. Müxtəlif keramika
məmulatı, saxsı şlakı, şüşə və saxsı qab qırıqları, dəmir əşyalar tapılmışdır 18.
1976-cı ildə Bakı yüksəkliyinin orta əsrlər Bakısının qələbəlik və əhalisi sıx
olan rayonlarından olan cənub yamaclarında qazıntı işləri aparılmışdır. 64 kv. m.
sahədə irihəcmli yonulmuş daşdan hörülmüş bina divarlarının bünövrələri aşkar
olunmuşdur. İçərisində daş altlıq üstündə qoyulmuş beş iri təsərrüfat küpü olan
böyük anbar binası üzə çıxarılmışdır. Adi və şirli keramika məmulatı, Rey və
Kaşan tipli saxsı qablar, şüşə qab və dəmir əşya qırıqları tapılmışdır19. Aşkar
edilmiş obyektlərin sıxlığı və çoxlu miqdarda şüşə, keramika, dəmir və mis
məmulatlar XI-XIII əsrin əvvəllərində şəhərin intensiv həyatından, burada
sənətkarlıq və ticarətin inkişafından xəbər verir. Xeyli sikkə tapılması əmtəə-pul
münasibətlərinin inkişaf etdiyini göstərir. Bu dövrdə Bakı Şirvanın mühüm iqtisadi
və inzibati mərkəzlərindən biri və Xəzər dənizində iri liman idi.
Bu dövr mənbələrində Bakıdan başqa Şirvanın digər mühüm şəhərləri də
qeyd edilir. Ərəb müəllifi əl-İdrisi h. 548 (1154)-ci ildə yazdığı «Coğrafiya»
əsərində və xəritədə Arran və Şirvanın mühüm şəhərləri arasında Beyləqan, əşŞəmaxiyyə, Şirvan, Bab əl-Əbvab, əl-Abxaz*, Cardiban (Girdiman - S. A.) qalası,
*

Nöqtələrin düzgün qoyulmaması üzündən mətndə əl-Abxaz əvəzinə səhvən əl-Əycan getmişdir.
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əş-Şəbəran, Qəbələ və Şəkinin adlarını çəkir. O, Muğanı Azərbaycana aid edir. Əlİdrisi ticarət yollarından danışaraq yazır: «Bərdə şəhərindən Bab əl-Əbvaba şimal
ilə şərq arasında olan yol: Bərdə şəhərindən Bərzənc şəhərinə olan yol 54 mil,
Bərzəncdən əş-Şəmaxiyyə şəhərinədək 42 mil, əş-Şəmaxiyyədən Şərvan
şəhərinədək 3 gün; Şərvandan əl-Abxaz şəhərinədək 2 gün, əl-Abxazdan Samur
körpüsünədək 36 mil, oradan da əl-Baba 60 mildir. Cəmisi 300 mil». Məlumdur ki,
bir mil 2 kilometrə, gün isə təqribən 19 kilometrə bərabərdir. Beləliklə, Bərdə ilə
Bab əl-Əbvab (Dərbənd) arasındakı məsafə 600 kilometrə bərabər idi. Əl-İdrisi əlİstəxridən və İbn Havqəldən iqtibasla Bab əl-Əbvab liman-şəhərini belə təsvir edir:
«Bab əl-Əbvab Xəzər dənizi sahilində çox böyük şəhərdir. Şəhərin ortasında
gəmilər üçün liman vardır. Bu limanın girəcəyində onu hər iki tərəfdən qapayan
bəndə kimi iki bina tikilmişdir. Girəcəyə zəncir çəkilmişdir və limanın sahibinin
icazəsi olmadan buraya heç kəs nə girə, nə də çıxa bilər. Həmin iki bənd arasına
qurğuşun tökülmüş möhkəm suxurlardandır. Dərbəndin divarları çox möhkəm
daşdan, çiy kərpic və gildən tikilmişdir». Sonra o, bu şəhərin əhəmiyyətindən,
onun çoxlu bağlarından, lakin onların az bar verməsindən, buraya başqa yerlərdən
meyvə gətirilməsindən yazır. Əl-İdrisi xəbər verir ki, Xəzər dənizindəki bu
şəhər Sərir və Təbəristanın, Curcanın digər hissələri üçün ticarət limanıdır. «Orada
böyük miqdarda istehsal edilən kətan parçadan Arran, Ərminiyyə və Azərbaycan
əhalisinin üst geyimlərinin altından geydikləri paltarlar tikilir». Əl-İdrisi Bab əlƏbvabdan Tiflisə qədər bütün Arran ölkəsində külli niıqdarda boyaqotu
yığılmasına və Xəzər dənizi vasitəsilə Curcana, oradan isə Hindistana aparılmasına
dair İbn Havqəlin məlumatını təkrar edir. O, həmin boyaqotunun onun bütün
növlərindən keyfiyyətcə üstün olduğunu göstərirdi.
Əl-İdrisi böyüklüyünə və evlərinin sayına görə bir-birinə bənzəyən Bərzənc,
əş-Şəmaxiyyə, Şərvan, əl-Abxaz şəhərlərinin, Samur körpüsü deyilən yerin adlarını
çəkir. O, daha sonra burada tacirlərin gəldiyi bazarlar, sənətkar dükanları
(karxanalar), çoxlu meyvə bağları olduğunu, ölkənin bərəkətli, əhalisinin isə xarici
ticarətlə məşğul olduğunu göstərir20.
XIII əsrin əvvəlinə aid «Əcaib əd-Dünya» əsərində Dərbənd malları
arasında rus tacirlərinin şimaldan gətirdikləri qiymətli «qunduz, samur, sincab
xəzlərinin, qul və gözəl cariyələrin»21 adlarını çəkir. 1971-ci ildən etibarən
Dərbənd ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar bu qədim şəhərin iqtisadi həyatına
dair narrativ mənbələrin məlumatlarını tamamlayır.
Qazıntılar nəticəsində iki hissədən içqala (kuhəndiz) və şəhərin özündən
(şahəristan) ibarət olan orta əsrlər Dərbəndinin strukturu müəyyən edilmişdir 22.
Dərbəndin müdafiə istehkamları kompleksində Narınqala içqalası xüsusi yer
tuturdu. İçqalanın mədəni təbəqələrinin ümumi qalınlığı 10 metrə çatır. Şəhərin
içqalasının şimal-qərb hissəsində orta əsr xan sarayı kompleksinə aid ümumi sahəsi
85 kv. m. olan 4 bina aşkar edilmişdir. Çoxlu ocaq və təndirlər, daş özüllər
üzərində yaxşı qalmış buruqvarı oyma naxışlarla bəzədilmiş ağac sütunlar və
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bişmiş kərpicdən dekorativ oymalı kvadrat sütun üzə çıxarılmışdır. Beşinci
komplekslə bağlı təbəqədən XI-XII əsrlərə aid çoxlu şirli və şirsiz keramika,
memarlıq detalları, şüşə və metal məmulat, o cümlədən şüşə bilərziklər, gözəl
naxışlanmış xırda sümük məmulatlar, bəzək şeyləri və silahlar, içərisində bəzi
hallarda Çin möhürlərinə oxşar möhürləri olan yüksək keyfiyyətli çini fincan və
piyalələr seçilən gətirilmə mallar tapılmışdr. Tapıntılar içərisində gözəl çini
nimçənin alt hissəsi də vardır. Bu kompleksi XII-XIII əsrin birinci yarısına aid
etməyə imkan verən seladondan hazırlanmış gətirilmə kasanı, zərnaxışlı işlənmiş
gətirilmə saxsı qab qırıqlarını qeyd etmək vacibdir. Göstərilən materiallar Çin və
digər ölkələrlə ticarət əlaqələri saxlandığından xəbər verir.
İçqalanın bu hissəsi Sasanilər dövründə və XI əsrin sonu - XII əsrdə daha
intensiv şəkildə məskunlaşmışdır. Kompleksin çox böyük olması, onun içqalanın
ən əlverişli yerində yerləşməsi, binanın divarlarının orta əsrlər Dərbənd memarlığı
üçün son dərəcə nadir hal olan bişmiş kərpicdən tikilməsi və çoxsaylı avadanlığı bu
memarlıq abidəsinin qalıqlarını XII-XIII əsrlər Dərbənd xanının sarayı ilə
eyniləşdirməyə əsas verir23.
Təpənin yamacında, içqalanın altında daha iki şurfun özülü qoyulmuşdu.
Birinci şurf göstərdi ki, yamacın yuxarı hissəsi yalnız XI əsrin sonundan
məskunlaşmağa başlamışdır24. İçqaladan başqa, şəhərin şimal və cənub divarları
arasında, Cümə məscidindən 60-70 m qərbə doğru daha dörd stratiqrafik şurfun
təməli qoyulmuşdu. Burada 1,9 m dərinlikdə (1-ci şurf) XI-XII əsrlərə aid su
kəməri, çoxlu, əsasən şirli keramika məmulatı aşkar edilmişdir. Qazıntının mərkəz
hissəsində, Cümə məscidinin qənşərində (2-3-cü şurflar) külli miqdarda keramika
materialı tapılmışdır. Cənub divarının yaxınlığında XII-XIII əsrlərə aid bişmiş
kərpicdən tikilmiş birotaqlı bina (eni 8,2 m, divarların qalınlığı 1,3 m, uzunluğu
19,5 m) üzə çıxarılmışdır. Binada xeyli keramika, bütöv şirli və şirsiz kasalar, şüşə
məmulatı parçaları tapılmışdır. Mədəni təbəqənin qalınlığı 3,5 metrdir. Şurfların
üçü dərinliyi bəzən 20 metrə çatan qədim quyulardır. Onların bəziləri bir-biri ilə
birləşdirilmişdir və ehtimal ki, su anbarları olmuşlar. Cümə məscidi rayonu artıq
ərəblərin vaxtında, yazılı mənbələrin xəbər verdiyi kimi, Dərbənd Qafqazda böyük
şəhər və Xəzər dənizində iri liman olarkən tikilmişdir 25. Arxeoloji qazıntı
materialları göstərdi ki, XI-XIII əsrin əvvəllərində Dərbənddə qızğın şəhər həyatı
olmuş, sənətkarlıq və ticarət, bir sıra ölkələrlə əmtəə-pul münasibətləri inkişaf
etmişdi.
XIII əsrin 20-ci illərində yazılmış anonim «Əcaib əd-Dünya» əsərində
Arrandan Kür çayı boyunca Arazın ona qovuşduğu yerədək uzanıb gedən bir ölkə
kimi danışılır. Arranın uzunu və eni 30X40 fərsəxə yaxındır. «Bol nemətli xoşbəxt
yerdir: o, şahların qış iqamətgahı idi. Dünyanın əhali yaşayan heç bir yerində
Arrandakı qədər imarət yoxdur: heç bir yerdə oradakı qədər türk yoxdur: «Deyirlər
ki, orada yüz min türk süvarisi var». Ehtimal ki, bu rəqəm bir qədər
böyüdülmüşdür. Çoxlu miqdarda türk, yəqin ki, döyüşçülər, Səlcuq hökmdarlarının
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və Eldəgəzlərin iqta şəklində verdikləri münbit Arran torpaqlarının sahibləri idi.
Sonra Arran mallarının adları sadalanır: «Böyük miqdarda ipək, düyü, qoyun, öküz
və at»26.
Həmin mənbədə Arranın mühüm şəhəri Beyləqan böyük şəhər kimi təsvir
edilir: «İslamın hökmdarı və padşahı, dünya və din yolunda müzəffər mərhum
sultan Əbu Bəkrin zamanında şəhər xeyli abadlaşdırıldı; orada çoxlu qəsrlər,
köşklər* tikildi. Qədimdə bu şəhərdə su yox idi və bu səbəbdən adamlar, şəhərin
əhalisi əzab-əziyyət çəkirdi; Arazdan ora bir neçə kanal çəkilmişdir. Nəql edirlər
ki, şəhər onların [Əbu Bəkr və Özbək] xeyirxah əməllərindən parladı. Çoxlu evlər
tikildi və əyanlar [bozorgan] oraya köçdülər. Orada [şəhərdə] bol nemətlər və
çoxlu bazar yerləri vardır. Oranın malları: gəzz-gəşide*, yaxşı nar, üzüm, portağal
[narənc]; kəklik, qırqovul, balıq çoxdur. Yerli mallar, Şirvan və Dərbənd [malları]
boldur. Oranın havası cənnət havasını xatırladır: nə soyuqdur, nə də isti. [Şəhər]
şahların daimi yaşayış yeri idi»27. Arranın başlıca şəhərlərindən olan Beyləqanın
bu təsviri şəhərin Eldəgəzlər zamanında, onu viran qoyan monqolların hücumu
ərəfəsində yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığını göstərir.
Beyləqanda aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində şəhər təsərrüfatı
iqtisadiyyatının və sənətkarlıq istehsalının yüksək səviyyəsini təsdiq edən xeyli
materiallar əldə olunmuşdur. Şəhər sənətkarlığının bir çox sahələri - metalişləmə,
ipəkçilik, xalçaçılıq, toxuculuq, dulusçuluq, zərgərlik, şüşə istehsalı, daşişləmə,
ağacişləmə, dabbaqlıq və s. intensiv şəkildə inkişaf edirdi. XI-XIII əsrin
əvvəllərində ölkənin başqa şəhər və vilayətlərinə də aparılan şirli saxsı qablar,
kərpic və kaşı istehsalı xüsusilə vüsət almışdı. Şirli qabların dekor texnikası son
dərəcə yüksək səviyyəyə çatmışdı. Bu qabların valehedici koloriti istedadlı
naxışçəkən rəssamların olduğunu göstərir. Zərgərlik sənəti də səviyyəcə ondan geri
qalmırdı. Beyləqan zərgərləri qızıl emalında mürəkkəb texniki üsullar məftilçəkmə, danə düzmə, cilalanmanın təkmilləşdirilməsi və s. - tətbiq edirdilər.
Beyləqan ustaları şüşə məmulatı istehsalında da böyük uğurlar qazanmışdılar. XIIXIII əsrlərdə Beyləqanda feodallar və əyanlar üçün böyük evlər (köşklər) tikmiş
təcrübəli bənna-memarlar var idi. Arxeoloji materiallar və mənbələrin məlumatları
əsasında XI əsrin sonu - XIII əsrin əvvəllərində Beyləqanda inkişaf etmiş otuzdan
çox sənət və peşənin siyahısı tərtib olunmuşdur. Bunlar dəmirçilər, silahqayıranlar,
misgərlər, zərgərlər, qalayçılar, daşyonanlar, bənnalar, rəngsazlar, ağacişləmə
ustaları, əhəngçilər, kankanlar, dülgərlər, xarratlar, dulusçular, şüşə ustaları,
toxucular, ipəkçilər, boyaqçılar, yunqırxanlar, daraqçılar, dərzilər, paltaryuyanlar,
nəqqaşlar, dabbaqlar, çəkməçilər, pinəçilər, sərraclar, əttarlar, əczaçılar, çörəkçilər,
baqqallar, qəssablar, dəlləklər, yağçalanlar, çaxırçılar, hanballar idi 28. Bu, XI-XIII
əsrin əvvəlində təkcə Beyləqanda yox, habelə Şirvanın digər şəhərlərində də
*
*

Köşk - bağ evi.
Gəzz-gəşide — tikmə naxışlı ipək parça.

162

mövcud olan sənətkarlıq sahələri və peşələrin heç də tam siyahısı deyildir.
Feodal şəhəri onu kənd təsərrüfatı məhsulları və sənaye xammalı ilə təchiz
edən ətraf kəndlərlə, aqrar sahə ilə sıx bağlı idi. Şəhər də, öz növbəsində,
kəndistanı sənətkarlıq məmulatı ilə təmin edirdi. Beyləqan, Şamaxı və Dərbənd
əhalisi şəhər ətrafı yardımçı təsərrüfatla məşğul olurdu. Şəhərin ətrafında
üzümlüklər və meyvə bağları salınmışdı. Sənətkarlığın inkişafı XI-XIII əsrlərdə
ticarətin inkişafına təkan verirdi. Beyləqanda hazırlanmış bədii şirli qablar Şamaxıda, Bakıda və Şirvanın digər şəhərlərində geniş yayılmışdı. Beyləqanda,
Şamaxıda, Bakıda çoxlu miqdarda sikkələrin və pul dəfinələrinin tapılması
Azərbaycanın müxtəlif şəhərləri və Yaxın Şərqin digər ölkələri ilə ticarət əlaqələri
saxlandığını göstərir. Beyləqanda satılan Şirvan və Dərbənd malları, əsasən,
Şamaxıdan gətirilən qiymətli qunduz, samur, sincab xəzləri, qul və cariyələr,
Şəbran və Şamaxı ipəyi, Bakı nefti, duz və sairədən ibarət idi. XII-XIII əsrlərdə
Beyləqana və başqa şəhərlərə İranın Rey və Kaşan şəhərlərindən xeyli İran saxsı
qabları, Suriyadan şüşə məmulatı gətirilirdi. Beyləqanda, Şirvan və Arranın digər
şəhərlərində tapılmış çoxlu saxsı qablar İranla ticarət əlaqələrinin mövcud
olduğunu göstərir. Müxtəlif ölkələrə məxsus XII-XIII əsrlərə aid külli miqdarda
sikkə Beyləqan, Bakı, Şamaxı və Dərbəndin qonşu şəhərlər və həmsərhəd ölkələrlə
ticarət əlaqələrinin artdığını təsdiq edir. Burada böyük miqdarda (1500-dən çox)
Eldəgəz sikkələri ilə yanaşı, gürcü, şirvanşahlar, Dərbənd məlikləri, Bizans, Kiçik
Asiya Səlcuqiləri Əhər məliklərinin sikkələri aşkara çıxarılmışdır. Beyləqanda mis
sikkə kəsilən zərbxana var idi. O vaxtlar Beyləqandan aşağıdakı karvan yolları
keçirdi: Beyləqan - Ərdəbil, Beyləqan - Gəncə, Beyləqan - əl-Bab (Bərdə və
Şamaxıdan keçməklə)29. Göstərilən materiallar XII-XIII əsrin əvvəllərində
Beyləqanın və Şirvanın digər şəhərlərinin iqtisadi və təsərrüfat həyatının
çiçəkləndiyini göstərir.
Şirvanın bir sıra digər şəhərlərinin də həmin dövrdə tərəqqi etməsi «Əcaib
əd-Dünya»da əksini tapmışdır. Naməlum müəllif dəniz sahilində dar bir sahədə
yerləşən Şirvan əyaləti haqqında danışaraq yazır: «Adil Nuşirəvan [onu]
abadlaşdırdı. Onun [Şirvanın] əhalisi acgöz və etibarsızdır, onlar qara papaq
qoyurlar. Oranın malları: cariyə qızlar, türk qulları, qoyun, balıq və çoxlu qara
neftdir». XIII əsrin əvvəllərində Şirvanda və Arranda böyük miqdarda türklərin
mövcudluğu Səlcuq istilası və ölkədə Eldəgəzlərin qoşununun, habelə həmin
vaxtlarda qıpçaqların, buraya basqınlar edən çoxlu qıpçağın olması ilə bağlı idi.
Əsir türkləri, kişi və qadınları Dərbənd, Şamaxı və digər şəhərlərin qul
bazarlarında satırdılar. Şirvanın paytaxtı Şamaxıdan
Arranda çox
möhkəmləndirilmiş şəhər kimi bəhs olunur: «Əhali son dərəcə təəssübkeş
möminlərdir»30.
Orta əsrlər Şamaxısında aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində bürc və ona
bitişik qala divarları ilə birlikdə şəhərin içqalasının qalıqları aşkar edilmişdir.
Yaxşı yonulmuş iri daşlardan üzlük çəkilmiş qala divarlarının qalınlığı 2,5 metrə
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çatır31. Şamaxı şəhəristanının mədəniyyət qalıqları ilə ən zəngin təbəqəsi XII-XIII
əsrlərə aiddir. Onun qalınlığı 2 metrdir. Burada yaşayış evlərinin qalıqları,
təndirlər, otaq və həyət döşəmələrinin hissələri aşkar edilmiş, çoxlu miqdarda şirli
və şirsiz saxsı və şüşə qab qırıqları tapılmışdır. Şirli keramikanın əksəriyyəti bir və
çox rəngli, qrafik və həndəsi naxışlıdır32. Qabların bəzilərində orta əsrlər Şirvan və
Arran şəhərlərinin keramika məmulatlarında rast gəlinən dulusçuluq
emalatxanasının möhürü vardır. Onların bir qismi isə Şamaxı keramika
emalatxanaları üçün səciyyəvidir33. Şamaxı şəhristanında yaxşı yonulmuş daşdan
tikilmiş XII əsrə aid böyük ictimai bina aşkar edilmişdir. O, beş otaqdan və böyük
zaldan ibarətdir. Həmin böyük ictimai bina monqol hücumu zamanı dağıdılmış,
XIV əsrin ortalarında bərpa edilmişdir. XII əsr təbəqəsində şirsiz və şirli keramika,
habelə, Rey, Kaşan tipli zərnaxışlı saxsı və şüşə qab qırıqları tapılmışdır34.
Şamaxının şimal ucqarındakı sahədə aparılan qazıntılar zamanı beş bina qalığı
üzə çıxarılmışdır. Onlarda böyük təsərrüfat küpləri, səhənglər, sferokonus qırıqları
və digər məişət əşyaları, habelə XII-XIII əsrlərə aid çoxlu sikkə tapılmışdır35.
Şamaxı şəhərindən şimal-qərbdə sıldırım dağın zirvəsində Gülüstan qalası ucalırdı.
O, XII-XIII əsrlərdə Şirvanın Şamaxını müdafiə edən ən əlçatmaz və əzəmətli
qalalarından olmuşdur36. Şamaxıda aşkara çıxarılmış XI - XIII əsrlərə aid arxeoloji
və numizmatik materiallar, burada zərb edilmiş çoxlu miqdarda sikkələr, bir sıra
memarlıq abidələri, keramika qalıqları - bütün bunlar inkişaf etmiş orta əsr feodal
şəhərində, Şirvanın ipəkçilik sənayesinin mərkəzində intensiv həyat getdiyini,
müxtəlif sənət sahələrinin inkişaf etdiyini, həmin dövrdə Şamaxının iqtisadi və
mədəni yüksəliş keçirdiyini göstərir.
Şamaxıdan şimalda, dəniz sahilinin yaxınlığında Şirvanın qədim
şəhərlərindən biri –Şəbran yerləşirdi. «Əcaib əd-Dünya»da Şirvanla Tiflis
arasındakı «bol nemətli» məskun Şəbəran vilayətindən bəhs edilir: «Onun malları
böyük miqdarda ipəkdir»37. Məlum olduğu kimi, daha erkən mənbələrdə xatırlanan
Şəbəran Şirvanın başlıca şəhərlərindən biri, onun qəsəbəsi, X əsrdə Şirvanı təşkil
edən üç əsas nahiyədən biri olan Xursan ərazisinin inzibati mərkəzi idi38. X əsrin
sonunda Şirvanşah Məhəmməd ibn Əhməd Şəbəran şəhərinin ətrafına divar
çəkdirmişdi. Bu dövrdə vilayət və Şəbəran şəhəri mənbələrdə varlı, inkişaf etmiş
yerlər kimi göstərilir. XI əsrdə şirvanşahların ailə məqbərəsi burada idi 39. Şəhər
XV əsrin başlanğıcında süquta uğramışdır. Qədim Şəbəran şəhər yerinin 1935-ci
ildə Y. A. Paxomovun S. B. Aşurbəyli ilə birgə aşkar və tədqiq etdikləri
xarabalıqları Dəvəçi rayonunun Şahnəzərli kəndinin yaxınlığında qalmışdır.
Burada 5-6 m dərinlikdə su quyuları, hamam, bişmiş kərpicdən tikilmiş binaların
qalıqları, kərpic su kəməri, lağımlar və s. tikililər, eləcə də, çoxlu məişət əşyaları şüşə bilərziklər, külli miqdarda adi, şirli saxsı və zərnaxışlı qablar, mavi və tündqəhvəyi rəngli şirli kərpiclər, kürə, habelə, XIII əsrə aid şirvanşah sikkələri dəfinəsi
tapılmışdır. Bütün bunlar XI-XIII əsrin əvvəllərində orta əsrlər şəhərinin təsərrüfat
həyatının inkişaf etdiyini göstərir.
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Qab qırıqları arasında eynilə Bakıdakı Şirvanşahlar sarayında aparılan
qazıntı zamanı tapılmış qab dibindəki fiqurlu möhürün basıldığı qab dibi aşkar
olunmuşdur. Ehtimal ki, Şəbəran iri saxsı qab istehsalı mərkəzlərindən olub,
ölkənin başqa şəhərlərini öz məhsulları ilə təchiz edirdi. «Bütün tapıntılar cəm
halında möhtəşəm maddi mədəniyyətə malik böyük və zəngin orta əsr şəhərinin
mənzərəsini yaradır...» «... Yəqin ki, o, orta əsrlərdə ən iri şəhərlərdən biri
olmuşdur»40. Ehtimal ki, Şəbəran Sasanilər dövründə Şirvanşahların paytaxtı
olmuşdur.
«Əcaib əd-Dünya»da Abxazın* da adı çəkilir: «sərt, çətinliklə gedilə bilən
yerdir, dağ şəhərin hüdudundadır; möhkəm qaladır. Qədimdə orada müəyyən
miqdarda xristianlar yaşayırdı. Malları zərif parçalar [came], yaylıqlar [dəstərçə],
yaxşı örtüklər, zili*, yaxşı corablardır»41. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, Abxaz
şəhəri və qalası müasir Quba rayonunun ərazisində lokallaşdırılır. Abxaz adı,
ehtimal ki, bu ərazidə yaşamış qədim abasqların, yaxud massagetlərin adından
götürülmüşdür. Burada indi də yaxşı xalçalar və corablar istehsal olunur.
Həmin mənbədə Xızır haqqında əfsanə ilə bağlı Bacərvan şəhərinin də adı
çəkilir. Bacərvan adlanan iki şəhərdən biri indiki Xızı rayonunda, Beşbarmaq
dağının yaxınlığında, digəri isə Muğanın şimal hissəsində yerləşirdi. Sonuncu
haqqında deyilir: «...o, Azərbaycanda firavan yerdir; orada məscid var, söyləyirlər
ki, Xızır tikdirib, allah onun köməyi olsun, şəhərin camaatı qonaqpərvərdir»42.
Göründüyü kimi, müəllif Xızırla əlaqədar Beşbarmaq dağının yanında yerləşmiş və
indi mövcud olmayan birinci Bacərvana aid əfsanəni səhvən Muğandakı şəhərlə
bağlayır. Muğandakı Bacərvan hazırda İmişli rayonunda kənddir.
Şirvanın bəhs olunan şəhərləri XI-XIII əsrin əvvəllərində çox
möhkəmləndirilmiş, divarla və xəndəklə dövrələnmiş qala olub, adətən, iç qaladan
[narınqala], şəhəristan [içəri şəhər] və şəhərkənarı sənətkarlıq-ticarət yerindən
[rabad] ibarət idi. Şirvan hökmdarları - şirvanşahlar paytaxtda, Şamaxıda, ehtimal
ki, Gülüstan qalasında yaşayırdılar. 1192-ci ildə Şamaxı dağıldıqdan sonra onlar
iqamətgahlarını Bakı şəhərinə köçürmüşdülər.
«Tarix əl-Bab» əsərində XI əsrdə Dərbənddə şəhər əyanlarının əmir
qarşısında and içdikləri «hökumət evi»nin adı çəkilir. Şəhər rəislərinin və
əyanlarının yığıncaqları da orada keçirilirdi43. XII əsrdə Şamaxı şəhristanında
açılmış ictimai bina da ehtimal ki, şirvanşahın öz məclisinin (hökumətinin)
iclaslarını keçirdiyi hökumət evi olmuşdur. Belə ki, XII əsr mənbəyində - Məsud
ibn Namdarın əsərində Fəxr əd-Din I Fəribürz hökumətinin - məclis əl-Fəxrinin adı
çəkilir44.
Mətndə N. D. Mikluxo-Maklayın 6-cı haşiyədə doğru olaraq qeyd etdiyi kimi, səhvən Əncan
getmişdir. Səhv, nöqtələrin düzgün qoyulmaması üzündən getmişdir. Əncan əvəzinə, Abxaz
oxunmalıdır.
*
Zili - xovsuz xalçanın xüsusi növü.
*
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Böyük şəhərlərdə əyanların, şəhər zadəgan və kübarlarının yaşadıqları çoxlu
iri binalar, qəsrlər və köşklər tikilmişdi. Mənbələrdə «bol nemətlərdən və çoxlu
bazar yerlərindən»45 bəhs edilmişdir. XII-XIII əsrin əvvəllərində Şirvanın
şəhərlərində çoxlu bazar var idi. Burada hər cür bol məhsullar, meyvələr, Şirvan
sənətkarlarının məmulatları satılırdı.
Şirvan şəhərləri spesifik mallar istehsalı ilə şöhrət qazanmışdı. Məsələn,
Beyləqan öz şirniyyatı və saxsı qabları, Bakı nefti və duzu, Şamaxı xamnası və
ipək parçaları, Dərbənd zəfəranı və kətan paltarları ilə məşhur idi. Şirvan şəhərləri
daxili ticarətlə yanaşı, xarici bazara neft, duz, qırmız (boyaqotu), zəfəran, xam ipək
və ipək parçalar, pambıq və kətan, pambıq parça və kətan paltar, xalça və xalça
məmulatı, saxsı, şüşə, mis və ağac qablar, silah, bəzək şeyləri, kənd təsərrüfatı
məhsulları, meyvə çıxarırdı. Dənizin yaxın olması və Kür çayı balıq ovunun
inkişafına əlverişli imkan yaradırdı. Müxtəlif balıq növləri ölkədən çox-çox
uzaqlara ixrac olunurdu. Sərmahi, yaxud şahmahi - şamayı balığı xüsusilə şöhrət
qazanmışdı46. Beynəlxalq ticarət yollarının üstundə yerləşən Şirvan şəhərləri bu
ticarətdə fəal iştirak edirdilər. Cənubi Rusiya, Kiçik və Orta Asiya, Çin, Hindistan,
Misir, İran, İraq, Suriya və digər ölkələrdən gələn tacirlər burada öz mallarını qiymətli xəz, qılınc, Çin ipəyi, hind tirməsi, mirvari, cəvahirat, şüşə məmulatı,
müxtəlif ədviyyat və s. sataraq, karvanlarla neft, duz, kənd təsərrüfatı məhsulları,
pambıq, xam ipək və Şirvan sənətkarlarının əsərlərini alıb aparırdılar. Şərq və Qərb
ölkələri arasında beynəlxalq karvan ticarəti yolları Şirvandan keçirdi. İran və
Hindistan malları həm dəniz, həm də quru yolu vasitəsilə Şirvana gətirilir, buradan
isə yunan dünyasına göndərilirdi. Şirvanın qonşu ölkələrlə, Azərbaycan,
Gürcüstan, Ermənistan və Dağıstanla iqtisadi və mədəni əlaqələri var idi.
Şirvan şəhərlərində aşkara çıxarılmış çoxlu miqdarda sikkə və sikkə
dəfinələri, mənbələrin və arxeoloji qazıntıların verdiyi məlumatlar XII-XIII əsrin
əvvəllərində Şirvan şəhərlərində əmtəə-pul münasibətlərinin, iqtisadiyyat və
mədəniyyətin yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığını göstərir.
§ 3. Şirvan şəhərləri monqol hökmranlığı dövründə (XIII-XIV əsrlər)
XII əsrdə-XIII əsrin birinci rübündə xarici siyasi şərait və yadellilərin
hücum təhlükəsi ilə əlaqəli Şirvanın şəhər və digər yerlərində müdafiə xarakterli
iri qurğuların, qala bürclərinin və istehkamlarının, şəhər divarlarının, habelə bir
sıra digər binaların - saray, məscid və karvansaraların tikildiyi nəzərə çarpır.
Həmin tikililərdəki kitabələrdə şirvanşahların adları bütün dəbdəbəli titulları ilə
çəkilirdi ki, bu da həmin hökmdarların və iri feodalların müstəqil və dövlətli
olmasına dəlalət edir. Şirvan şəhərlərinin mənbələrdə göstərilən iqtisadi inkişafını
və çiçəklənməsini XIII əsrin 20-ci illərində Azərbaycanı od və qılıncdan keçirən,
sonradan bəzilərinin bir daha dirçələ bilməyərək, süquta uğrayan tam bir sıra iri
şəhərlərini viran qoyan monqollar dayandırdılar. V. V. Bartold monqol
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dağıntılarının nəticələrinin çox da ağır olmadığını hesab etsə də, əslində, Şirvan və
Arran elə güclü dağıntıya məruz qalmışdı ki, Gəncə, Bərdə, Beyləqan, Şəbəran və
digər iri mərkəzlər xarabalığa çevrilərək, öz əvvəlki əhəmiyyətlərini itirdilər. Bakı
işğalçıların gəldikləri böyük yoldan kənarda olduğundan, görünür, başqa şəhərlərə
nisbətən az zərər çəkmişdir. Bununla belə ərəb müəllifləri monqollar şəhəri
tutarkən istehkamlardan birinin üst hissəsinin dağıdıldığını xəbər verirlər. Əhali
Bakı şəhərini qəhrəmanlıqla müdafiə edirdi. Bakuvi nəql edir ki, monqollar dəniz
sahilindəki möhkəmləndirilmiş qalanı ala bilmirdilər1 və yalnız 1239-cu ildə bütün
ölkə istila edildikdən sonra şəhər təslim olmaq məcburiyyətində qaldı. Monqolların
Qafqaz ölkələrinə hücumlarında baş verən hadisələrin müasiri olan Yaqut
Beyləqanın işğalı haqqında aşağıdakıları yazır: «Tatarlar, h. 617 (1220/1)-ci ildə
şəhərə girdilər, əllərinə keçən adamların hamısını qırdılar, şəhəri talan etdilər,
sonra isə yandırdılar. Lakin onlar çıxıb gedən kimi əhalinin qaçmış hissəsi yenidən
şəhərə qayıtdı; bir azdan başqaları da onlara qoşuldu, belə ki, hazırda (yəni, 1227ci ildə - S. A.) şəhər yenidən məskunlaşmışdır» . İbn əl-Əsir, Zəkəriyyə Qəzvini və
digər müəlliflər də h. 618 (1221)-ci ilin ramazan ayında monqol istilaçılarının
Beyləqanı tutaraq qarət etdiklərini, şəhərin evlərini, divar və darvazalarını
dağıtdıqlarını, əhalisini qırdıqlarını, «...qılıncı sıyırıb nə cavanları, nə qocaları, nə
də qadınları sağ buraxmadıqlarını»3 xəbər verirlər.
Zəkəriyyə əl-Qəzvini monqolların Beyləqanı mühasirəyə almasını belə
təsvir edir: «Beyləqan Arran ölkəsində tanınmış böyük bir şəhərdir. Hündür
divarları var. Onu Qubad şah saldırmışdır. Nəql edirlər ki, nə onun özündə, nə də
həndəvərində bir dənə də olsun daş yoxdur. Beyləqana yaxınlaşan tatarlar şəhərin
uca divarını görüb onu mancanaqla dağıtmaq istədilər, lakin bir dənə də daş tapa
bilmədilər ki, mancanağa qoyub atsınlar. Bu zaman onlar uca çinarları gördülər,
onları mişarla doğradılar, kötüklərini mancanağa qoyaraq divarlar uçurdulana
qədər atdılar. Monqollar şəhəri talan edib, əhalisini qırdılar»4.
1227-ci ildə Beyləqana gələn Xarəzmşah Cəlal əd-Din Məngburni şəhəri elə
dağıdılmış vəziyyətdə görür ki, onun yenidən məskunlaşdırılmasına ümid yox idi.
Xarəzmşahın vəziri Şərəf əl-Mülkün şəhəri və onun monqollar tərəfindən
dağıdılmış suvarma sistemini bərpa etmək üçün gördüyü işlərin5 müvəqqəti
nəticəsi oldu. Beyləqan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində
mənbələrin məlumatları təsdiq edilərək, dağıntılar və kütləvi yanğın izləri üzə
çıxarıldı. Tapılan dəfn olunmamış insan skeletləri, şübhəsiz, bəhs olunan
hadisələrin qurbanlarınındır6. Beyləqan monqollar tərəfindən ikinci dəfə 1235-ci
ildə zəbt edilmişdi. Bundan sonra şəhər boşalmışdı. Həmdullah Qəzvini 1340-cı
ildə Beyləqan haqqında aşağıdakıları yazır: «Beyləqan beşinci iqlimdə yerləşir.
Onun uzunluq dairəsi 82032/, en dairəsi isə 390 55/-dir. O, Sasani hökmdarı Firuzun
oğlu Qubad tərəfindən salınmışdır. Hal-hazırda (yəni, 1340-cı ildə - S. A.)
xarabalığa çevrilmişdir. Evlərinin çoxu bişmiş kərpicdən tikilmişdi. İqlimi istidir.
Burada dənli bitkilər - əla buğda, çəltik, pambıq becərilir»7. Q. Əhmədovun haqlı
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olaraq göstərdiyi kimi, bu məlumat bilavasitə şəhərin özünə deyil, onun aqrar
rayonuna aiddir8. Həmdullah Qəzvininin məlumatına görə, Beyləqan 1340-cı ildə
xarabalıq içində idi. Növbəti istilaçıların Beyləqanın keçmiş əzəmətini bərpa etmək
üçün göstərdikləri bütün cəhdlər nəticəsiz qaldı və artıq XV əsrədək şəhər
tamamilə boşalaraq süqut etdi və «ora yalnız həşəratların, bayquşların, ilan və
əqrəblərin məskəninə çevrildi»9.
İbn əl-Əsir 1221-ci ildə Şamaxının zəbt edilib dağıdılmasını, şəhər
əhalisinin monqol işğalçılarına qarşı qəhrəmancasına müqavimət göstərməsini
parlaq surətdə təsvir edir10. Şamaxı şəhristanında arxeoloji qazıntılar aparılarkən,
monqol hücumu zamanı dağıdılan böyük ictimai bina aşkar edilmişdir. XIII əsrə
aid təbəqələrdən aydın görünən yanğın izləri monqol qoşunlarının Şamaxını
dağıtmasına dair mənbələrin verdiyi məlumatı təsdiqləyir 11.
Şirvanın şəhərləri haqqında monqolların Şirvan və Azərbaycana ilk
hücumundan sonra, 1227-ci ildə yazmış Yaqut əl-Həməvi də müəyyən məlumatlar
verir. O özü Azərbaycanda olmasa da, məlumatlarını daha erkən mənbələrdən və
həmin diyarda olmuş tacirlərin dilindən əxz etmişdir. Lakin onun məlumatlarında
bu şəhərlərin simasını xeyli dərəcədə dəyişdirən həmin fəlakət (monqol istilası)
ərəfəsindəki vəziyyətləri təsvir edilir. Yaqut Şamaxı haqqında yazır ki, o,
«Şirvanın paytaxtı olan abad bir şəhərdir. Şirvan Arranla həmsərhəddir və Bab əlƏbvabın vilayətlərindən biri sayılır». Şamaxının abad şəhər olmasına dair bu
məlumat monqol hücumuna qədərki dövrə aiddir. Müəllif daha sonra yazır ki,
«onun sahibi şirvanşah Dərbənd hakiminin qardaşıdır...». Bu vaxt, yəni 1227-ci
ildə Şirvanda şirvanşah III Fəribürz ibn Gərşəsb hökmranlıq edirdi. Yaqut Kür
üstündəki Tiflisin yaxınlığında yerləşən, gön və dərisi ilə tanınan Şəki vilayətinin
də adını çəkir. Şəkinin əhalisi dərinin aşılanması və emalı ilə məşğul olurdu. Yaqut
Dərbənd haqqında yazır: «Bu şəhər Ərdəbildən iki kvadrat mil böyükdür. Onun
əhalisinin çoxlu əkin sahələri var, lakin başqa yerlərdən gətirilənlər nəzərə
alınmasa, meyvəsi azdır. Şəhər dağdan başlayaraq uzanıb gələn eyni qalınlıqda daş
divarla dövrələnmişdir. Bu dağdan müsəlman ölkələrinə yol yoxdur, belə ki,
kafirlərin yaşadıqları ölkələrdən müsəlman vilayətlərinə gedən yollar xarab olmuş
və keçilməz hala düşmüşdür. Divarın uzunluğuna baxmayaraq, onun bir hissəsi
gəmilərin şəhər divarlarına yaxınlaşa bilməməsi üçün uzun burun şəklində dənizin
içərisinədək çəkilmişdir. Möhkəm bünövrə üzərində tikilmiş Bab əl-Əbvab
Ənuşirəvanın saldırdığı şəhərlərdəndir. O, böyük və mühüm sərhəd
şəhərlərindəndir...» Sonra Yaqut Dərbəndin Xəzər dənizində bir sıra ölkələrdən
tacirlərin gəldiyi mühüm ticarət limanı kimi böyük əhəmiyyətindən bəhs edir.
Burada kətandan parçalar toxunur, zəfəran becərilirdi. Bu dövrdə Dərbənd
bazarında müxtəlif ölkələrdən gətirilən qullar satılırdı. Dərbənddən aşağıda Xosrov
Ənuşirəvanın Xəzər dənizinin sahilində Dərbəndlə bir vaxtda saldırdığı Məsqət
nahiyəsi (rustağı) və şəhəri yerləşirdi12. Mənbədə deyilənlərə görə, onun sakinləri
«öz mərdliyi və hünəri ilə məşhur olan müsəlmanlardır». Xəzər dənizinin sahilində
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Məsqətdən aşağıda «çoxlu rustaqlarla əhatə edilən möhkəmləndirilmiş kiçik»
Şəbəran şəhəri yerləşirdi13.
Dərbənd yaxınlığındakı Firuz-Qubad şəhəri də Məsqət vilayətinə daxil idi.
Yaxşı möhkəmləndirilmiş Qəbələ şəhəri Şəkinin yaxınlığında yerləşirdi. Orta
əsrlər şəhəri Qəbələ (Qala) ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı XII-XIII
əsrlərə aid təbəqələrdə divarlar, təsərrüfat və su quyuları, oturacaqlarına möhür
vurulmuş çoxlu adi və şirli saxsı qab, kirəmit, şüşə qab, dəmir bıçaq, balta qırıqları,
sikkələr və digər əşyalar tapılmışdır ki, bu da sənətkarlığın inkişaf etdiyini
göstərir14.
Muğan haqqında çoxlu kəndi və otlaq çəmənləri olan vilayət kimi danışılır.
1227-ci ildə Muğanı burada öz sürülərini otaran türkmənlər tutmuşdular. Əhalinin
əksəriyyətini onlar təşkil edirdi15. Mənbələrdə vilayətdən, Kür çayının şaxələndiyi
yerdə, mənsəbindən yuxarıda, indiki Salyanın yerində, yaxud yaxınlığındakı
Güştəsbi şəhərindən bəhs olunur16. Ən-Nəsəvinin məlumatına görə, «bu yerin
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, Araz və Kür çayları arasında yerləşir və oraya
yalnız gəmi ilə getmək olar. Burada çoxlu nohurlar var və əhali su quşları və balıq
ovundan çoxlu gəlir götürür. Bəzən yüz qazı bir dinara satırlar»17. Şirvanın adları
çəkilən şəhər və yerləri monqolların 1220/1-ci ildəki ilk basqınından özünə
gəlməyə macal tapmamış, tezliklə yenidən monqol işğalçılarının hücumuna məruz
qaldılar. Monqollar Azərbaycana ikinci dəfə 1231-ci ildə gələrək, 8 il ərzində
Şirvan və Arranın şəhərlərini zəbt edib dağıtdılar18. Canını qurtarmış feodallar,
zadəganlar və kənd əhalisi dağlara çəkildi.
Monqollar Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanı işğal edərək, böyük
monqol imperiyasının tərkibinə qatdılar. İşğal etdikləri ölkələrin çiçəklənən şəhər
və məntəqələrini dağıdıb talan edən, əhalisini qıran monqolların hücumu ilə
əlaqədar Şirvanın, Zaqafqaziyanın və bütün Yaxın Şərqin düşdüyü ağır xarici
siyasi vəziyyət Şirvanın əsas iqtisadi mərkəzlərinin tənəzzülünə səbəb oldu. Ölkə
monqollar tərəfindən işğal olunduqdan (1239) sonra ta XIII əsrin sonunadək Bakı
və Abşeronda, Şamaxıda, Şirvan və Arranın digər şəhərlərində əhəmiyyətli
tikililərə rast gəlinmir ki, bu da ölkənin hərbi əməliyyatlar nəticəsində dağıdıldığını
göstərir. Şirvanın Beyləqan, Şamaxı, Bakı və digər şəhərlərində aparılan arxeoloji
qazıntılar zamanında dağıntı, kütləvi yanğın və qırğın əlamətləri aşkara
çıxarılmışdır. XIII əsrin birinci yarısında, Şirvan və Zaqafqaziya monqollar
tərəfindən işğal edildikdən sonra ölkənin iflası, monqol hökmdarlarının qoyduğu
ağır vergilər və icarə sistemi ilə əlaqədar olaraq sənətkarlığın və ticarətin tənəzzülə
uğraması müşahidə olunur. Bakı üçün bu dövr neft hasilatının aşağı düşməsi,
ticarətin zəifləməsi dövrü idi. Əgər XIII əsrin sonunda Qazan xanın (1295-1304-cü
illər) islahatları ilə bağlı ölkənin məhsuldar qüvvələrində müəyyən yüksəliş baş
vermişdisə, onun ölümündən sonra varisi Ölcaytu xanın (1304-1316-cı illər)
zamanında Qazan xanın fərmanları tədricən öz gücünü itirməyə başladı ki, bu da
Şirvanın təsərrüfat həyatının yenidən tənəzzülünə səbəb oldu.
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Bunu köhnə Bakı qalasındakı (İçərişəhər) Cümə məscidinin minarəsinin
divarında Sultan Məhəmməd Ölcaytunun Bakı şəhəri və vilayəti rəiyyətinin bir sıra
vergilərdən azad edilməsinə dair yarlığının mətnindən ibarət olan kitabə də
təsdiqləyir19. Çox güman ki, yarlıqdan məqsəd mühüm ticarət və iqtisadi
əhəmiyyətə malik olan Bakı şəhəri və vilayətinin rifahını bərpa etmək və
yüksəltmək idi. Artıq XIII əsrin sonlarında Şirvan şəhərlərinin və bütünlüklə
Azərbaycanın təsərrüfat həyatı bərpa olunmağa başladı. Bakı, Şamaxı, Dərbənd və
digər şəhərlərin ərazisindən tapılmış şirli keramika parçaları da bunu göstərir.
XIII əsrdə Rusiyadan Çinədək olan torpaqların monqolların hakimiyyəti
altına düşdüyü, monqol feodal imperiyası yarandığı vaxtdan Azərbaycan, o
cümlədən Şirvan, demək olar ki, iki əsr ərzində monqol Elxanilər dövlətinin
tərkibinə daxil olmuş, Çinlə intensiv iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələr
saxlamışdır. Elxanilər dövründə Şirvan və Uzaq Şərq arasında ticarət əlaqələri
xeyli genişləndi. Məsələn, əl-Öməri Bakı və Dəmir qapıdan (Dərbənddən), Qızıl
Orda ərazisindən keçərək, Çinə gedən ticarət karvan yolundan xəbər verir 20. O
göstərir ki, karvanın yolu beş aydır. Ehtimal ki, Şirvandan keçən bu yoldan İrandan
keçən cənub yolu ilə yanaşı istifadə olunmuşdur. Əks təqdirdə Bakı, Dərbənd,
Salyan və digər şəhərlərin ərazisində tez-tez Cuci sikkələrinin tapılmasını izah
etmək çətindir21. Lakin Çindən başlayaraq, Orta Asiyadan keçərək İrana və
Azərbaycana gələn qədim cənub magistral yol öz əhəmiyyətini itirməmişdi. Çin
malları Şirvana bu yolla gəlməkdə davam edirdi. Şirvanın Çin və Hindistan kimi
uzaq ölkələrlə ticarət əlaqələri saxladığını mənbələr və arxeoloji qazıntı
materialları da təsdiq edir. Bu dövrdə də Çindən gətirilən mallar içərisində az qala
qızıl qiymətinə gedən ipək və ipək parçalar, xüsusilə, böyük əhəmiyyətə malik idi.
Həmin dövrdə Bizansın və Yaxın Şərq ölkələrinin, o cümlədən Şirvanın özünün
ipək sənayesinin inkişaf etməsinə baxmayaraq, Çin ipəyinə tələbat azalmırdı22. Çin
ipək parçaları Şirvanda və Azərbaycanda XII-XIV əsrlərdə xüsusilə geniş
yayılmışdı. «Əcaib əd-Dünya»da göstərilən ölkələrdə yaxşı satılan mallar sırasında
«qızılla tikilmiş Çin parçasının (diba-i-xitai) adı çəkilir23. Çin ipəyi XII əsr şairləri
Nizami, Fələki, Xaqani və başqalarının poetik əsərlərində də xatırlanır.
Şirvana gətirilən digər Çin malları içərisində bahalı farfor (çini) qablar
mühüm yer tuturdu. Şirvanın müxtəlif şəhər yerlərində - Qəbələdə, Örənqalada
(Beyləqanda), Bakıda və s. - aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı çoxlu Çin farfor
qabları tapılmışdır. Farforabənzər kütlədən hazırlanıb, yaşıla çalan, şirlə örtülmüş
Çin seladon qablarının tapılması xüsusi maraq doğurur. Şərqdə «mərtəbani»
adlandırılan belə qablar çox yüksək qiymətləndirilirdi. Belə ki, onun zəhəri aşkar
etmək xassəsinə malik olduğu güman edilirdi. XIII əsrə aid olması ehtimal edilən
seladon boşqab qırıqları Örənqalada və başqa yerlərdə tapılmışdır.
Seladon və farfor tapıntılarına Şamaxı rayonundakı Gülüstan və Buğurt
qalalarının xarabalıqlarında da rast gəlinmişdir24. Arxeoloji qazıntılar zamanı
tapılmış daha sonrakı dövrlərə aid məmulatlarda Çin nişanələri olmuşdur. Bakıdakı
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Şirvanşahlar sarayında aparılan qazıntı zamanı da Çində hazırlanmış çoxlu farfor
qab parçaları tapılmışdır.
Şirvanda böyük tələbat olan bahalı Çin qablarından əyanlar istifadə
edirdilər. Çin qablarının naxışları yerli keramikaya təsir göstərmişdir. XIII əsrdən
başlayaraq, bütün Şərqdə olduğu kimi, Şirvanda da nəbati naxışlarla bəzədilmiş
gözəl saxsı qablar yayılmışdı. Onların üzərindəki rəsmlər açıq-aşkar Çin
keramikası naxışlarının təsiri altında işlənmişdir25. Maraqlıdır ki, bu qablar «çini»,
yəni Çin qabı adlanır. Həmin termin bir çox Şərq dillərində, o cümlədən
Azərbaycan dilində möhkəm yer tutmuşdur. Çin motivləri Pirsaatçay
xanəgahındakı (XII əsr) Pirhüseyn türbəsinin kaşılarında da nəzərə çarpır.
Ermitajda saxlanılan kaşılardan birinin üzərində «Çin buludları» arasında
hacıleylək təsvir olunmuşdur. Bu şəkil Tan dövrü vazalarındakı rəsmlərin, demək
olar ki, tamamilə təkrarıdır26.
XIII əsrin sonu və XIV əsrin əvvəllərində İran və Azərbaycanın Uzaq
Şərqlə və digər ölkələrlə beynəlxalq ticarəti xeyli genişlənir. Köhnə Bakı qalasında
- İçərişəhərdə XIV əsrə aid edilən köhnə Buxara karvansarası vardır. Bu, Bakının
Orta Asiya şəhərləri ilə ticarət əlaqələri saxladığını təsdiqləyir. Şirvanşahlar sarayı
ərazisində XIV əsrə aid bürünc Kubaçi çıraqlarının və Rey keramikasının tapılması
Dağıstan və İranla ticarət və iqtisadi əlaqələrin olduğunu göstərir 27. Xəzər dənizi
vasitəsilə dəniz ticarəti böyük vüsət alır. Gəmiləri Qara dənizdə üzən Genuya və
Venesiya tacirlərinin, sahillərində faktoriyalar təşkil etdikləri Xəzər dənizində də
donanmaları olmasına dair məlumatlar vardır. 1293-cü ildə İranda və Cənubi
Azərbaycanda olmuş Venesiya səyyahı Marko Polo Gürcüstanın və Şirvanın
şəhərlərini təsvir edir. O məlumat verir ki, genuyalılar Xəzər dənizində bir az əvvəl
üzməyə, Gelli (Gilan) ipəyi adlanan ipək gətirməyə başlamışlar. «Burada şəhərlər
və qalalar olduqca çoxdur, çoxlu ipək var. Burada ipək və zərxara parçaları
toxunur; belə gözəl parçaları dünyanın heç bir yerində görməzsən»28. Ehtimal ki,
burada söhbət Şamaxıdan, orada istehsal olunan ipəkdən və ipək parçalardan gedir.
Beləliklə, XIII əsrin sonlarından etibarən Şirvan və Xəzər dənizinin sahilləri
ipək almaq üçün bazar axtara-axtara bu yerlərə gələn avropalıların diqqətini cəlb
etməyə başlamışdır. Gilan və Şamaxı ipəyi beynəlxalq ticarət malına çevrilir.
Bununla əlaqədar olaraq, Bakının Xəzər dənizində Şamaxı ilə tranzit ticarəti
sayəsində böyüyən rahat liman kimi əhəmiyyəti artır. 1375-ci ildə katalon dilində
tərtib edilmiş qədim atlasda Bakının mühüm liman kimi əhəmiyyəti qeyd
edilmişdir. Həmin xəritədə Xəzər dənizinin sahilində, ticarət yolunun üstündəki
gəmi dayanacağı olan şəhər və yerlər də qeyd olunmuşdur: Mahmudabad
(Mamutaga), Güştəsbi (Gostazz) Pirallahı (Car de Preala) 29. Həmdullah Qəzvini
bununla əlaqədar 1340-cı ildə xəbər verir: «Bakının qənşərindəki Allah Əkbər
adası hal-hazırda məskundur və bu dənizin limanıdır»30. Xəritədə onun
yaxınlığında Beşbarmaq (Barmachu), Şamaxı (Xamay), sonra isə Dərbənd və
Həştərxan göstərilir. XIV əsrin sonlarınadək ipək, ipək parçalar, xalçalar, ədviyyat
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və digər mallar Şirvandan, Zaqafqaziya və Ön Asiya ölkələrindən Bakı və Dərbənd
vasitəsilə Həştərxana, Qızıl Orda, Rusiya və Avropaya aparılırdı. Artıq XIII əsrdən
İtaliya və Fransaya böyük miqdarda Gilan və Şirvan ipəyi ixrac olunurdu31.
Rəşidəddinin məlumatına görə, Şirvan şəhərləri ilə Rus ölkəsi arasında
ticarət əlaqələri XIV əsrin əvvəllərindən müşahidə olunur. Bu dövrdə Şirvan
şəhərlərində, xüsusilə Şamaxıda Rus ölkəsindən gətirilən müxtəlif qiymətli
xəzlərdən çoxlu məmulatlar - samur yaxalıq, kürk üçün vaşaq, sincab, dələ və tülkü
xəzindən astarlıq hazırlanırdı32. Qazan xan vaxtında Şirvan vilayətindən və Şamaxı
şəhərindən alınan natural vergi, divanın illik natural verginin həcminə dair tərtib
etdiyi siyahı üzrə Rus ölkəsindən gətirilən qiymətli xəzlərlə ödənilirdi. Şirvanın
hakimi - Şirvanşah qiymətli xəzlərə və bostan məhsullarına qoyulan vergiləri
Elxanilərin divanına vermək üçün yığırdı. Şirvan və Azərbaycanın beynəlxalq
ticarət əlaqələrini istər Şamaxı, Bakı, Beyləqan, istərsə mübadilədə iştirak edən
digər şəhərlərin ərazisindən tapılan müxtəlif pul dəfinələri və sikkələr də
təsdiqləyir. Şərq ölkələri ilə Qərb arasında Şirvandan ötüb gedən böyük qədim
beynəlxalq tranzit ticarəti yolları Abşeron yarımadasının yaxınlığından keçirdi.
XI-XIV əsrlərdə və sonralar Şirvanı Hindistan və Çinlə bağlayan dünya ticarəti
cənub quru yolu ilə - Orta Asiya, İran və Azərbaycanın cənub vilayətləri vasitəsilə
və şimal yolu ilə - Xəzər sahili boyunca Dərbənd keçidinin yanından ötüb xəzərlər
ölkəsinə və i. a. həyata keçirilirdi. Digər bir magistral yol Araz vadisi boyunca
keçib Ermənistandan Suriyaya və Mesopotamiyaya gedirdi. Çindən və
Hindistandan Orta Asiya vasitəsilə Xəzər dənizinə qədər karvan yolu da var idi.
Mallar buradan dəniz, Kur və Rioni çayları vasitəsilə Qara dəniz sahillərinə
çatdırılır, oradan isə Bizansa göndərilirdi33. Abşeron və Bakı, habelə Şamaxı baş
ticarət yollarına həmin şəhərlərdən dəniz sahili boyunca və sonra Kürün aşağı
axarına doğru gedən yerli karvan yolları vasitəsilə qovuşurdu; başqa bir yol isə
Bakıdan şimal-qərbə, yarımadanın ortalarına qədər, sonra birbaşa qərbə doğru
gedərək, Qobustandan keçib Şamaxıya çıxırdı (Şirvan yolu deyilən yol). Nəhayət,
üçüncü yol ikincidən şimal-qərbə, yarımadanın şimal hissəsi istiqamətində ayrılır
və sonra Dərbəndə gedən baş ticarət magistralı ilə birləşirdi 34. Göstərilən bu
qədim yollar sonrakı əsrlərdə də öz əhəmiyyətini itirmədi. Ticarət yolları
üstündəki şəhərlər monqol hücumlarının törətdiyi dağıntıdan sonra tədriclə bərpa
olunmağa başlandı. Zəkəriyyə əl-Qəzvininin 1275/6-cı ildə verdiyi məlumata görə,
Beyləqan həmin vaxtlar bərpa edilmişdi. Lakin bundan azacıq sonra o yenidən
tənəzzülə uğradı. Zəkəriyyə əl-Qəzvini Muğandan Azərbaycanda kəndləri və
otlaqları olan, Ərdəbildən Təbrizə gedən yoldan şimalda yerləşən və isti iqlimə
malik geniş vilayət kimi bəhs edir: «Muğanda geniş otlaqlar və bol ot olduğundan
burada türkmənlər yaşayırdılar. Hal-hazırda tatarlar (monqollar - S. A.) Muğanı öz
qışlaqlarına çevirdiyindən türkmənlər oradan köçmüşlər». Zəkəriyyə əl-Qəzvini
Şirvan vilayətindəki möhkəmləndirilmiş Buğurt qalasından danışır: «Bu qalada daş
təsvirlər və heykəllər var. Onlar çox qədim olduqlarından mənaları aydın deyil.
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Qalada hökumət evi [dar əl-imarə] var. Onun qapısında yazılmışdır: «Bu evdə on
bir otaq var. Lakin buraya girən çox cəhd göstərsə, onlardan [yalnız] onunu görə
bilər. On birincisinin yerini isə heç kim bilə bilməz, çünki hökmdarın xəzinəsi
oradadır». Göründüyü kimi, şirvanşahlar bu vaxtlar öz xəzinələrini zəif müdafiə
olunan Şamaxıdan uzaqda, əlçatmaz Buğurt qalasında saxlayırdılar. Bu parçada
Buğurt qalasını bəzəyən barelyef və daş heykəllər haqqında məlumat
diqqətəlayiqdir. Buna bənzər heykəltəraşlıq təsvirləri Şamaxıdakı Gülüstan
qalasında, Bayıl buxtasındakı qalada da var idi. Ehtimal ki, bu heykəltəraşlıq
təsvirləri, qədim ənənəyə görə, dövlət idarəsinin - «dar əl-imarə»nin, yaxud
şirvanşahın iqamətgahının yerləşdiyi qalaları bəzəyirdi. Şirvan haqqında Bab əlƏbvab yaxınlığında, hakimi Axsitan (ehtimal ki, II Axsitan - S. A.) adlanan
müstəqil vilayət kimi bəhs edilir. Əl-Qəzvini bəzi ilahiyyatçıların sözlərinə
istinadən Şirvanda bir at mənzili uzunluğunda olan yeri təsvir edir. Həmin yerdən
gündüz tüstü, gecələr isə od çıxır. Bu torpağa çubuq sancsan, dərhal yanar.
Adamlar bu torpaqda çala qazır, ədviyyat vurulmuş ət qazanlarını oraya qoyur
və xörək öz-özünə bişir. Bakı yaxınlığındakı odların təsviri «Cahannamə»nin
(təqribən 1210-cu il) Abşerondakı Suraxanı kəndinə və yanar qazlara aid
məlumatını xatırladır. Əl-Qəzviniyə görə, XIII əsrin son rübündə Bakı rayonunda
xeyli neft hasil edilirdi. Lakin onun Bakı yaxınlığında çoxlu neft hasilatına dair
məlumatı Əbu Düləfin (X əsr) «İkinci risalə» əsərindən götürülmüşdür35.
Həmdullah Qəzvini 1340-cı ildə Şirvan şəhərlərinin XIV əsrin birinci
yarısının sonlarındakı vəziyyətinə dair qısa məlumat verir. O, Bakı haqqında yazır
ki, şəhərin iqlimi istidir və orada əsasən, dənli bitkilər becərilir. Sonra Bakının
yaxınlığındakı sahələrdə qazılmış çoxlu quyudan kustar yolla neft çıxarılmasının
təsviri gəlir. Quyu neft mənbəyinin səviyyəsinə çatanadək qazılırdı. Neft quyuya
sızıb dolan suyun səthinə yığılırdı. Ənuşirəvanın tikdirdiyi Şamaxı Şirvanın baş
şəhəridir. Onun iqlimi isti olub, vilayətin başqa yerlərindəkindən daha sağlamdır.
Dərbəndin yaxınlığındakı Qəbələ şəhəri Sasani şahı Qubad tərəfindən salınmışdır.
Orada əla ipək istehsal olunur, habelə buğda və digər dənli bitkilər becərilir.
Firuzabad, yaxud Firuz-Qubad, Yaqutun dediyinə görə, Dərbənd yaxınlığında
qəsəbədir. O, yumşaq iqlimi ilə məşhurdur. Onun ətrafında çoxlu ürəkaçan yerlər
var. Şəbəranı Ənuşirəvan saldırmışdır. Oranın iqlimi isti, suyu isə pisdir. Burada
buğda və digər bitkilər becərilir36.
Şəbəran düzənlikdə, onun adını daşıyan çayın sol sahilində, indiki Dəvəçi
rayonunun Şahnəzərli kəndinin yerində olmuşdur. Hələ 1254-cü ildə Zaqafqaziya
yolu ilə Monqolustandan qayıdarkən Şəbəranda olmuş fransız rahibi Rubruk
burada xeyli yəhudi yaşadığını göstərmişdir. Görünür, bunlar yəhudi tatlar (dağ
cuhudları) olmuşdur. Rubrukun sözlərinə görə, onlar çoxlu halda Şəbəranla Şamaxı
arasındakı dağ qalalarında məskən salmışdılar37. Şəbəranın adı Teymurun yürüşləri
təsvir edilərkən də çəkilir. 1395-ci ildə Dəşti-Qıpçağa yürüşdən qayıdan Teymuru
bu səfərdə müşayiət edən şirvanşah Şeyx İbrahim bu şəhərdə onun şərəfinə ziyafət
173

vermişdi38.
Həmdullah Qəzvini Muğanın əsas şəhəri olan, lakin 1340-cı ilədək xaraba
qalmış, əhalisi çox olan kəndə çevrilmiş Bacərvan şəhərinin adını çəkir;
Bacərvanın havası çox istidir, şəhər su ilə mənbəyini ətrafındakı dağlardan götürən
çaydan təmin olunurdu. Burada yalnız dənli bitkilər becərilirdi. Mahmudabad
Xəzər dənizinin yaxınlığındakı Qəvbəri düzündə yerləşir*. Onu Qazan xan
saldırmışdır və beşinci iqlimdədir39. Mahmudabad şəhərini islamı qəbul etmiş
monqol hökmdarı sultan Mahmud Qazan xan (1295-1304-cü illər) Kür çayının iki
qolu arasında, dəniz sahilində saldırmışdı. Onun bir adı da Şil idi. Qazan xan
Hülaku xanın dağıtdığı Güştəsbi vilayəti və şəhərinin əhalisini buraya
köçürmüşdü40. Xəzər dənizinin sahilində, Bəndovan burnundan aşağıda quruda və
suda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı su altında qalmış şəhər yeri qalıqları,
çoxlu şirli və şirsiz saxsı və seladon qab, XIII əsr şirvanşahlarının sikkələri, külli
miqdarda iri və xırda buynuzlu mal-qara, quş və balıq sümüyü yığını aşkar
edilmişdir. Bir neçə məntəqədə çaydaşı, çapıq daş və bişmiş kərpicdən tikilmiş
bina qalıqları qeydə alınmışdır. Ehtimal ki, bu, dənizin altında qalmış Güştəsbi,
yaxud Mahmudabad şəhərlərindən birinin qalıqlarıdır 41.
Həmdullah Qəzvini Şirvan vilayətinin Xəzər dənizi sahilində yerləşən əsası
Löhrasbın (İranın əsatiri şahı) oğlu Güştəsb* tərəfindən qoyulmuş Güştəsbi
nahiyəsini qeyd edir. Güştəsb Kür və Araz çaylarından onların sahilində yerləşən
çoxlu kəndləri su ilə təchiz edən bir neçə kanal çəkdirməklə həmin yerləri
münbitləşdirmişdir. Orada buğda və çəltik, az miqdarda pambıq və meyvə
yetişdirilirdi; «onun əhalisi ağsifətlidir, onlar şafin məzhəbinə etiqad edirlər, dilləri
Pəhləvi ləhcəsinin qarışığıdır. Gəliri keçmiş zamanlarda, monqol basqınına qədər,
bugünkü məzənnə ilə bir milyon dinara çatırdı. Lakin hal-hazırda bu məbləğ cəmi
118500 dinara çatır. Vilayətin müxtəlif yerlərində çoxlu iqta torpaqları var».
Həmdullah Qəzvini Şirvan və Güştəsbi torpaqlarından bəhs edilən fəsildə yazır:
«Şirvan ölkəsi Kür çayının sahilindən Dərbəndə - Qapılar qapısınadək uzanır.
Şirvan xanları (şirvanşahlar - S. A.) vaxtında oranın gəliri bugünkü (1340-cı il - S.
A.) məzənnə ilə bir milyon dinara çatırdı, lakin hal-hazırda bütün dəftərlərdə
yazılanlar 113000 dinar təşkil edir. Bundan əlavə, iqta torpaqlarına gəlincə,
ölkənin müxtəlif yerlərində belə torpaqlar çoxdur42. Abdullah ibn Məhəmməd ibn
Kiya əl-Mazandaraninin XIV-XV əsrlərdə Yaxın Şərq və Zaqafqaziya ölkələrinin
dövlət və maliyyə idarəçiliyinə dair geniş material toplanmış «Risaleyi-fələkiyyə»
əsərinin 8-ci fəslinin h. 751 (1350)-ci ildə Elxanilər divanının xəzinəsinə bir sıra
vilayətlərdən daxil olmuş varidatın qeyd olunduğu «Yekun haqq-hesabına dair
R. Məmmədov və V. Kvaçidze Mahmudabadı Salyanın yaxınlığındakı Qırxçıraq adlı yerdə
lokallaşdırırlar («Elm və həyat», 1979. № 4).
*
Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, Güştəsbi XIII əsrin əvvəllərində Şirvanşah Gərşəsb ibn Fərruxzad
tərəfindən salınmış, yaxud abadlaşdırılmışdır.
*
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dəftər nümunəsi» bölməsində yazılmışdır: «Arran, Muğan, Qəvbəri (Mahmudabad
və Bakuyə şəhərləri, yaxud neft mənbələri ilə birlikdə) və Şirvanın Dəmirqapıya
qədər müqatiəyə (vergi toplama hüququ - S.A.) görə Hüca Fəsihi Şirvaninin
cavabdehliyində olan mədaxili sənəd üzrə 82 tümən - 820. 000 dinardır». Sənəddə
göstərilir ki, «Həmin məbləğ adları çəkilən yerlərdən daxil olur»43. Divanın
gəlirinə dair Həmdullah Qəzvininin əl-Mazandaraninin məlumatlarından on il
əvvəl 1340-cı ildə gətirdiyi rəqəmləri tutuşdurduqda aşağıdakı mənzərə alınır
(dinar hesabı ilə):
Xəzinənin Şirvanşahlar dövründə (yəni, monqollara qədər Səlcuqilər və
Atabəylər dövründə) mədaxili: Kür çayından Dərbəndə qədər Şirvan - 1000000
Güştəsbi - 1000 000 Arran və Muğan - 3 000 000-dan çox
C ə m i - 5 000 000
Xəzinənin 1340-cı ildəki mədaxili:
113000 118500 303 000
53-450044
Divanın gəlirinə dair əl-Mazandaraninin göstərdiyi məbləğin Həmdullah
Qəzvininin gətirdiyi təqribən eyni ərazidən toplanan gəlirin məbləği ilə müqayisəsi
göstərir ki, əl-Mazandaraninin göstərdiyi məbləğ - 820 000 dinar - Həmdullah
Qəzvininin on il əvvəl gətirdiyi rəqəmdən-534 000 cüzi və ehtimal ki, Bakının neft
mənbələrindən alınan vergi hesabına artmışdır. Monqollara qədərki dövrlə
müqayisədə isə Həmdullah Qəzvininin rəqəmləri, az qala, 10 dəfə, əlMazandaraninin rəqəmləri, demək olar ki, 6 dəfə kiçikdir. Əl-Mazandaraninin
məlumatları XIV əsrin ikinci yarısında Şirvanda və Arranda vergilərin müqatiə
(vergi toplama hüququ) üsulu ilə toplandığını göstərir ki, bu da Şirvan və Arranın
vergi verən əhalisinin vəziyyətinə mənfi təsir göstərirdi.
Xəzinə gəlirinin göstərilən məbləği bundan əvvəlki (monqollara qədərki)
dövrlə müqayisədə Elxanilər zamanında xəzinəyə vergi mədaxilinin kəskin surətdə
azaldığına dəlalət edir. Bu rəqəmlər ölkənin iqtisadi vəziyyətinin XII-XIII əsrin
əvvəlləri ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq qədər ağırlaşdığı Elxanilər dövründə
Şirvanşahlar dövlətinin və Şirvan şəhərlərinin əhvalı haqqında fikir yürütməyə
imkan verir. Monqolların şəhər və kəndləri dağıtması, əhalini qırması, böyük
vergiləri toplama üsulu, feodal ara müharibələri və digər amillər bütövlükdə
ölkənin iqtisadi tənəzzülünə gətirib çıxartdı. Görünür, Şirvanda geniş yayılmış iqta
sistemi də xəzinənin gəlirinin vəziyyətinə təsir göstərirdi. XIII-XIV əsrlərdə Şirvan
şəhərlərinin vəziyyətinə dair gətirilən dəlillər aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan
verir: Beyləqan, Şəbəran, Bacərvan, Güştəsbi və digər bu kimi mühüm iqtisadi və
mədəni mərkəzlər güclü dağıntıya məruz qalaraq, öz əhəmiyyətlərini itirdilər və
nəhayət, süquta uğradılar. Beynəlxalq ticarət yollarının üstündəki Dərbənd,
Şamaxı, Bakı və digər şəhərlər monqol talanlarından sonra, XIII əsrin son rübündə
tədriclə bərpa edilməyə və ticarət mübadiləsinə cəlb olunmağa başladı. Lakin
mənbələrin məlumatına görə onlar, hətta, XIV əsrdə belə bu şahərlərin
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Şirvanşahların XII-XIII əsrlərdəki hakimiyyəti dövründə mövcud olan iqtisadi və
mədəni inkişaf səviyyəsinə çata bilməmişdilər.
§ 4. XI-XIV əsrlərdə Şirvanın sosial strukturu və şəhər quruluşu
XI-XIV əsrlərdə Şirvanşahlar dövlətində sosial münasibətləri, sinfi
mübarizəni və şəhər quruluşunu öyrənmək baxımından yazılı mənbələrin verdiyi
məlumatlar dağınıq və cüzidir. Bu boşluğu, əsasən, Bakı və Abşeronda, Şamaxıda,
Dərbənddə və Şirvanın digər şəhər və yaşayış yerlərindəki çoxlu memarlıq
abidələrindəki daş kitabələr, habelə həmin dövr Şirvan hakimlərinə məxsus
numizmatik məlumatlar doldurur. XI-XIV əsrlərə aid narrativ mənbələrdə, XII əsr
şairlərinin (Nizami Gəncəvi, Fələki Şirvani, Xaqani və b.) əsərlərində müxtəlif
sosial terminlərin, epiqrafik abidələrdə və sikkə legendalarında şirvanşah, əmir,
xaqan, xan, sultan, məlik, vəzir, hacib, sədr, sipahsalar, şeyx, qazi, əl-quzat, rəis,
amid, amil və s. titul və rütbələrin xatırlanması göstərir ki, həmin dövrdə Şirvanın
şəhərlərində inkişaf etmiş feodal cəmiyyətinə məxsus mürəkkəb sosial struktur
mövcud olmuşdur. Bu cəmiyyətin əsas sinifləri feodallar, kəndlilər və sənətkarlar
idi. Böyük şəhərlərin əhalisi dəqiq şəkildə bir tərəfdən əyanlara və iri tacirlərə,
digər tərəfdən isə xırda alverçilərə və sənətkarlara bölünürdü. Hakim feodal
təbəqəsinin başında Şirvanşahlar dövlətinin başçısı - Şirvanın paytaxtı Şamaxıda,
şəhər zəlzələdən dağıdıldıqdan sonra isə 1192-ci ildən Bakıda yaşayan şirvanşah
dururdu. Şirvanşahın adı dəbdəbəli titullarla müşayiət olunurdu. Köhnə Bakının
şimal şəhər divarındakı yarımbürclərdən birinin uçması nəticəsində aşkar olunmuş
böyük daşdakı üçsətirlik natamam kitabədə şəhər divarının şirvanşah III Mənuçöhr
tərəfindən h. 514-555 (1120-1160)-ci illərdə tikildiyi xəbər verilir:
«1. [Bu] şəhər divarını tikməyi əl-məlik əl-müəzzəm əl-alim, əl-adil əlmüzəffər əl Mənsur.
2.əl-mücahid Fəxr əd-Din və-d-Dövlə İmad əl-islam və-l-müslimin
3.xaqan əl-əkbər şirvanşah əl-kəbir Əbü-l-hüca Mənuçöhr ibn... əmr etdi»1.
Əbül-üla Gəncəvinin qəsidəsinə və Fələki Şirvaninin mədhiyyələrinə
əsasən III Mənuçöhrün tam adı və künyəsi Əbü-l-hüca Fəxr əd-Din əl-Məlik III
Mənuçöhr ibn Əfridun, şirvanşah, xaqan əl-kəbir, yaxud əkbər; olmuşdur2.
Şəhər divarını XII əsrin ikinci rübündə III Mənuçöhrün tikdirməsinə dair
mənbədə verilən məlumat Şirvan dövlətinin güclənməsi ilə əlaqədar böyük
fortifikasiya işləri aparıldığını göstərir. Nizaminin 1188-ci ildə tamamlanmış
«Leyli və Məcnun» poemasında Şirvanşah I Axsitanın tam titul və ləqəbləri
göstərilmişdir: böyük xaqan (xaqan-i kəbir, yaxud əkbər), məlik-e müəzzəm,
şirvanşah Cəlal əd-Dövlə və-d-Din Əbü-f-müzəffər Axsitan ibn Mənuçöhr3
Şirvanşahın adının dəbdəbəli ləqəblərlə müşayiət olunması onun Qafqazda iri
feodal dövlətinin məşhur hökmdarlarından biri kimi müstəqilliyini göstərir.
Abidələrin kitabələrindəki dəbdəbəli ləqəblər heç də həmişə Şirvanşahların
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müstəqilliyinə dəlalət etməsə də, sikkələrin legendaları Şirvan hökmdarlarının real
vəziyyətini daha dəqiq əks etdirir. Şirvanşahlar bu və ya digər hökmdardan vassal
asılılığına düşdükdə, adətən, sikkədə süzerenin adı göstərilirdi. XI əsrdən
başlayaraq, Səlcuqilər sülaləsinin qüdrətinin ən yüksək səviyyəyə çatdığı Məlik şah
(1072-1092-ci illər) zamanında Şirvanşahların zərb etdikləri sikkələrdə xəlifə ilə
yanaşı, səlcuq sultanının da adı çəkilirdi. I Fəribürz (XI əsrin sonu) dövründə
kəsilmiş sikkədə yazılmışdır:
Üz tərəf
La ilahə illəllah
Məhəmmədin rəsulillah!
Əl-Müqtədi bi əmr Allah
Əs-Sultan Məlik şah
Əks tərəf
Fəribürz
Xəlifə əl-Müqtədi (h. 467-487-ci illər) və Məlik şahın (h. 465-485-ci illər)
adlarına əsasən demək olar ki, bu sikkə h. 467-485 (1075-1092)-ci illər arasında
zərb olunmuşdur. Fəribürzün adının yanında nə ləqəb, nə titul, nə də atasının adı
yoxdur4. Bu təvazökarlıq Fəribürzün səlcuq sultanından vassal asılılığını göstərir.
Ölkənin siyasi vəziyyətini araşdırsaq, aydın olar ki, 1075-1092-ci illər Məlik şahın5
Şirvanı tam şəkildə işğal etdiyi, Fəribürzün səlcuqların vassalı vəziyyətinə
endirilərək, hər il sultanın xəzinəsinə xərac verdiyi dövrə təsadüf edir 6. Köhnə Bakı
qalasındakı (İçərişəhər) Məhəmməd ibn Əbubəkr məscidindəki h. 471 (1078/9)-ci
ilə aid kitabədə7 Fəribürzün adının çəkilməməsi də yəqin ki, ölkənin daxili siyasi
vəziyyəti və şirvanşahın asılılığı ilə bağlıdır.
Bu mənada Fəribürzün adının əl-məlik titulu ilə verildiyi ikinci tip sikkə
əlamətdardır. Sikkənin əks tərəfində yuxarıda göstərilən sikkədəki kimi iki sətirlik
dini rəmz, onun altında isə xəlifə əl-Müstəzhir-billahın [h. 487-512 (1094-1118)-ci
illər] adı həkk olunmuşdur. Sultanın adı burada yoxdur 8. Süzerenin adının
buraxılması Məlik şahın ölümündən sonra Səlcuq imperiyasının tezliklə dağılaraq
Məlik şahın oğlanları arasında taxt-tac uğrunda mübarizə meydanına çevrildiyi
dövr baş verən siyasi hadisələrdən xəbər verir. Ehtimal ki, şirvanşah bu
hadisələrdən istifadə edərək, öz adına məlik titulu qoşmuş, sultanın adını
çəkməkdən və qoyulmuş xəracı verməkdən boyun qaçırmış, bununla da, səlcuq
sultanlarından vassal asılılığını rədd etmişdir. Sonralar, Fəribürzün oğlu II
Mənuçöhr və ondan sonra gələn Şirvan hakimləri dövründə şirvanşahlar şübhəsiz,
Səlcuqiləri özlərinin süzereni kimi tanımış və həmin vaxtlarda onların
münasibətləri sabit olaraq qalmışdır. Ehtimal ki, şirvanşahlar sultan qarşısında
vassal təəhhüdlərini pozmamışlar. Şirvanşah I Axsitanın dövründə kəsilmiş
sikkələrdə xəlifələrin və İraq sultanlarının adları ilə yanaşı, Axsitan ibn
Mənuçöhrün də adı «əl-məlik əl-müəzzəm» ləqəblərinin müşayiətilə verilmişdir.
Xəlifənin hakimiyyətini nominal surətdə tanıyan şirvanşahlar öz sikkələrində İraq
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sultanlarının adını çəkməklə onlardan vassal asılılığında idilər. Şirvanşah öz
dövlətində istər hərbi baxımdan, istərsə də rəiyyət üzərində qeyri-məhdud
hakimiyyətə malik idi. O, feodal qayda-qanunlarının rəmzi və dayağı, əmirlərin
mərkəzə itaət etməmək cəhdlərinin qarşısını alan qüvvə idi. Şirvanşahlar XI-XIV
əsrlərdə öz ərazilərini qonşularının torpaqları hesabına genişləndirmək məqsədilə
feodalar ara vuruşmaları və işğalçılıq müharibələri aparmışlar. Onlar öz
müstəqillikləri uğrunda yadelli işğalçılara - səlcuqlara, xarəzmşaha, monqollara
qarşı mübarizə aparmış, vaxtaşırı müstəqil hakimiyyət sürmüşlər. Şirvanşahların bu
sülaləsinin bir sıra nümayəndələrinin, xüsusilə I Fəribürz, III Mənuçöhr, I Axsitan
və başqalarının diplomatik bacarığı sayəsində onlar hətta Şirvan ərazisi Səlcuqilər
və sonralar monqollar tərəfindən tamamilə işğal edildiyi vaxtlarda belə bu və ya
digər hökmdardan vassal asılılığını qəbul etmələrinə baxmayaraq, müstəqilliklərini
faktik surətdə qoruyub saxlamış, öz adlarından sikkə (gümüş və mis) kəsdirmişlər.
Bir çox hallarda bu vassallıq xalis formal səciyyə daşıyırdı. 1067-ci ildə Şirvanşah
I Fəribürz türklərin basqınının qarşısını almaq üçün türk Elbasana hər il 30 000
dinar xərac verməyə razı olmuşdu9. Məlik şahdan vassal asılılığında olan I Fəribürz
hər il 70000 dinar xərac ödəməyə razılıq vermişdi, lakin sonralar bu məbləğ 40 000
dinara endirildi10. Ən-Nəsəviyə görə, Məlik şahın Şirvan üzərinə qoyduğu xərac
100000 dinara çatırdı. Şirvanşahların asılı vəziyyətə düşdükləri vaxt süzerenlərinə
ödədikləri xəracın miqdarı belə idi11. Bütün bu vergilərin ağırlığı həm yerli
feodalların, həm də işğalçıların ikiqat zülm və istismarı altında əzilən rəiyyətin
üzərinə düşürdü. Şirvanşahların vəziyyəti haqqında aşağıdakı faktlar əsasında fikir
yürütmək olar. Onlar XI əsrdə və sonralar Abşeronun neft quyuları, duz mədənləri
kimi böyük gəlir mənbələrinə malik idilər. Həmin gəlirin bir hissəsini onlar X əsrin
yarısınadək xəlifənin tələbilə vəqf kimi Dərbənd qazilərinə ənam verirdilər 12.
Mənbədə göstərildiyinə görə, 1066-cı ildə şirvanşah I Fəribürzün 4000 madyanı
var idi13. Onun gəlirinə vergi verən əhalidən toplanan rüsum və vergilərdən
xəzinəyə daxil olan pul rentası, habelə hərbi qənimət və xəraclar da daxil idi.
Səlcuq imperiyasının çiçəkləndiyi XI əsrin ikinci yarısında səlcuq
əmirlərinin başçılığı ilə türk hərbi dəstələrinin dəfələrlə basqın etməsinə və
Şirvanşah I Fəribürzün səlcuq sultanlarından vassal asılılığına salınmasına
baxmayaraq, səlcuq hakimiyyət dairələri Şirvanı nəzarətdə saxlaya bilmədilər.
Şirvanda yerli sülalə qalırdı və mənbələrin verdiyi məlumat onun xeyli
möhkəmləndiyini göstərir. XI əsrin sonu və XII əsrin ilk onilliyi Səlcuqilər
dövlətinin zəifləməsi və böhranı, Şirvanşahların hakimiyyətinin isə güclənməsi ilə
əlamətdar idi. Şirvanşahlar dövlətinin siyasi yüksəlişi sonrakı onilliklərdə xüsusilə
nəzərə çarpır. Mənbələr türk dəstələrinin əmir Eynəddin Altuntaş və onun oğlu
Alpquşun başçılığı ilə şirvanşahın yanında xidmət etdiyini xəbər verirlər. Lakin
onun Arran ərazisini işğal etməyə çalışan türk və türkmən qoşun başçılarına
münasibəti pis idi. Şirvanşah belə hesab edirdi ki, yalnız yerli sülalələrdən biri
hakimiyyət hüququna malikdir. «Siz Yəzid nəslindən deyilsiniz, nə Rəvvadilərin
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varisisiniz, nə də Şəddadilərin xələfləri sayılırsınız». Şirvanşah sarayı əl-xədrə
cəllat - uca adlanan sultan sarayından fərqli olaraq, xədrət əl-məlikiyyə adlanırdı14.
XI əsrdə Dərbəndin feodal iyerarxiyasının başında 1077-ci ilə qədər
Haşimilər müsəlman sülaləsindən olan əmirlər dururdular. Sonra Dərbənd və
həndəvərindəki torpaqlar Şirvanın tərkibinə daxil olaraq, İraq səlcuqlarından asılı
vəziyyətə düşdü. XII əsrin əvvəlindən XIII əsrin ikinci rübünədək Dərbənd
müstəqil əmirlik idi. Onun başında əmir dururdu15. Əmirlərin hakimiyyəti irsi idi.
Feodal iyerarxiyasında şirvanşahlardan sonra iri feodallar dayanırdı. Onlara
torpağa, suya, suvarma qurğularına, əsas əmək vasitələrinə sahib olan hərbi və
yüksək mənsəbli dövlət məmurları, ali rütbəli ruhanilər daxil idi. Feodal
zadəganlarının neft quyuları və duz mədənləri, əkin yerləri və bostanları,
üzümlükləri, mal-qarası, qəsrləri, evləri, karvansaraları və s. var idi. Dövlətdə və
şəhərlərdə ali inzibati hakimiyyət hərbi və yüksək mənsəbli dövlət məmurlarının,
ali rütbəli ruhanilərin əlində idi.
Şirvanın hərbi əyanları, yerlərdə bütün hərbi və inzibati hakimiyyəti
əllərində toplamış hərbi rəislər - əmirlər idi. Əmirlər Şirvanın vilayət, şəhər və
kəndlərində hakimlik edir, müdafiə istehkamlarının tikilməsi işlərinə baxırdılar. XI
əsrdə onların hakimiyyəti zəiflədi və onlar vilayət və əyalətlərin hakimlərindən
şəhər hakimlərinə çevrildilər. Məsud ibn Namdar XI əsrin sonunda Gəncənin və
bütün Arranın hakimi şirvanşah I Fəribürzün oğlu əmir əl-Ədudun* adını çəkir. XI
əsrdə Dərbənddə Haşimi əmirləri hakimiyyət sürürdü. XI-XV əsrlərdə Şirvan
dövləti şirvanşahın hakimiyyəti altında olan bir qrup vassal mülklərindən ibarət idi.
Əmirlərin adları Bakı qalasında, Abşeronda və Şirvanın digər yerlərində tikilmiş
külli miqdarda müdafiə qalalarının, məscid və türbələri olan iri qəsrlərin
kitabələrində çəkilir. XI əsrdə daş üzərində kufi xətlə həkk olunmuş və Bakı
qalasındakı Cümə məscidinin minarəsinin özülünə qoyulmuş dördsətirlik kitabədə
yazılmışdır:
«1. Əzəmətli əmir-sipəhsalar - şücaətli hərbi rəis
2.Hüsaməddövlə (vəd-Din) - dövlətin xoşbəxtliyi
3.İslamın dayağı və qoşun başçısı, cəmiyyətin baş tacı
4.Kübarların itirilmiş Əbu Yəqub Yusifi».
Hüsam əd-Dinə verilən ləqəblər və Şirvanın iki böyük şairinin - Xaqani
Şirvani və Fələki Şirvaninin məlumatları göstərir ki, o, III Mənuçöhrün vaxtında
təqribən h. 530-532 (1135/36-1137/38)-ci illərdə Şirvanşahlar dövləti qoşunlarının
baş sərkərdəsi olmuş və hərbi əməliyyatlar zamanı Arran torpaqlarının bir hissəsini
zəbt etmişdi17. XI əsrin sonu - XII əsrin əvvəllərində Arranda xidmət edən qoşun
başçıları arasında sipəhsalar Əbü-l-üla Cənzəvinin adı çəkilir18. Nisbəsi onun əslən
Gəncədən olduğunu göstərir. XI-XII əsrin əvvəllərində qoşun rəisinə sərkərdəyə
sahib əl-cəyş (ərəbcə) də deyilirdi. XII əsrdə Şamaxıda əmir-sipəhsalar Mübariz
*

Əl-Ədud, yəqin ki, şirvanşahın adı yox, ləqəbidir16.
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əd-Din olmuşdur19. Şirvanşah Gərşəsb ibn Fərruxzad zamanında Mərdəkan
kəndində tikilmiş dairəvi qalanın h. 600-cü ilin mordad* ayına (avqust, 1204-cü il)
aid kitabəsində qalanın sahibi «dünyanın böyük sipəhsaları, güclü, ehtiramlı, dinin
və dövlətin ulduzu olan İshaq ibn Kakuya...»nın20 adı çəkilir. Sipəhsalar - hərbi
rəis, baş sərkərdə rütbəsi XIII əsrin əvvəllərində də ən yüksək hərbi rütbə idi.
Əmirlərin adlarına XIV əsr kitabələrində təsadüf edilir. Bakı qalasında qədim
Cümə məscidinin cənub tərəfindəki divarda ərəbcə yazılmış kitabədə binanın təmir
olunduğu xəbər verilir, «məlik əl-üməra və l-əkabir» (əmirlərin və əyanların
məliki) Şərəf əd-Din Mahmud ibn Fəxr əd-Dinin adı çəkilir və h. 709 (1309/10)-cu
il tarixi göstərilir.21 Əmirəcan kəndindəki məscidin qapısı üstündəki ərəbcə
kitabədə məscidi tikdirən böyük məlik Fəxr əd-Dinin oğlu əmir Nizam əd-Din əmir
Həccin adı çəkilir və h. 730 (1329/30)-cu il tarixi göstərilir22. Bu kitabələrdən
aydın olur ki, Fəxr əd-Din adları çəkilən bu iki şəxsin atasıdır və «böyük malik»
epitetindən göründüyü kimi, görkəmli mövqe tutmuş, iri feodal olmuşdur. Onun
oğlanlarından biri - Bakı qalasındakı məscidi bərpa etdirmiş əmir Şərəf əd-Din
Mahmud, ehtimal ki, şəhərdə yaşamış, ikinci oğlu isə, titulundan göründüyü kimi
iri feodal, şərəfinə adlandırılan Əmirəcan (Əmir Həccan) kəndinin sahibi
olmuşdur. «Əmir Həcc» rütbəsi fəxri vəzifə olub, Məkkə və Mədinəyə ziyarətə
gedən karvanın başçısına verilirdi. Adları çəkilən şəxslər «feodal sinfinin
nümayəndələri və şirvanşahın vassalları idi. Şirvanşaha vassal tabeliyində olan
ləkzlər onun yanında xidmət etmək üçün dəstələr göndərməli idi23. Şirvanşah və
əmirlərin yanında onların şəxsi mühafizi vəzifəsini daşıyan qulamlar olurdu. Onlar
şirvanşahın tapşırığı ilə onun qohumlarını öldürüb, qan intiqamını alır və digər
qorxulu tapşırıqları yerinə yetirirdilər. «Tarix əl-Bab»da xidmətçilər arasında
qulamlardan başqa, görünür, daha yüksək mövqe tutan «xadim»lərin də adı
çəkilir. Şirvanşahlar dövlətində nizami qoşunlardan (əsgər, cünd), növbətçi
dəstələrindən başqa türk və türkmənlərdən təşkil olunan muzdlu dəstələr də var idi.
Şəhərlərin əhalini şəhəri yadelli işğalçılardan müdafiə etməkdə birliyə çağıran
sakinlərdən ibarət hərbi təşkilatı da var idi. Şəhər icması «əl-çəmaət»24 adlanırdı.
XIII əsrdə Bayıl buxtasındakı qala divarının daşlarında «cəmaəti-i şəhr-i Şəmaxi»
sözləri qeyd olunur25. Ehtimal ki, burada Şamaxı şəhər icmasından söhbət gedir.
Şirvanşahdan sonra dövləti idarə edən ikinci şəxs ən yüksək mənsəbli
əyanlardan olan vəzir idi. Şirvanşah sarayında vəzir vəzifəsini üç nəsil ərzində
mənşəcə məşhur Deyləmi hökmdar sülaləsi qolundan olan və artıq o vaxtlar
Səlcuqilərlə qohumlaşmış Kakuyilər ailəsi tutmuşdur26. Şirvanın vəziri Bəha ədDin Məhəmməd ibn əl-Hüseyn əl-Kakuyi vəzifəsi irsən keçən vəzirlərin oğlu və
nəvəsi idi27. İshaq ibn Kakuyinin adı Mərdəkandakı dairəvi qalanın 1204-cü il
Kitabədə «mordad» ay adı III Yəzdigərd təqviminə əsasən verilmişdir. Ehtimal ki, bu ad Abşeronda
ənənəvi qaydada saxlanmışdır. Ə. Ə. Ələsğərzadənin «Ka-k-li» kimi oxuduğu adı biz Kakuyi kimi
oxuyuruq.
*
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tarixli kitabəsində çəkilir28. Görünür, bu ailənin üzvləri XI əsrdən sonra və daha
sonrakı əsrlərdə Şirvan dövlətinin idarə edilməsində mühüm rol oynamışlar.
Şirvanın vəziri - şirvanşahın iltifatı ilə olsa da, dövlətin tam səlahiyyətli
hakimi idi. Vəzirlərin hakimiyyəti, ilk növbədə, məmur təbəqəsinin nümayəndələri
üçün bəxşiş mənbəyi idi. Şirvanın vəziri əl-Kakuyi mükafat və bəxşiş verməkdə
səxavəti ilə məşhurlaşmışdı. Əhalidən vergi yığmaq icazəsini [daman] vəzir
verirdi. Bakı qalasındakı Cümə məscidi minarəsinin bünövrə daşındakı farsca
kitabəyə görə Şirvanda, ehtimal ki, XI-XII əsrlərdə Şamaxıda, XIII-XIV əsrlərdə
isə Bakıda vəzirlər divanı (divan əl-vüzəra) mövcud olmuşdur29. Sultan
Məhəmməd Olcaytunun (1304-1316) yarlığının mətnindən ibarət olan bu kitabədə
Bakıdakı divan xatırlanır30.
XI əsrin sonlarında Şirvanda divanın sahibi (mülki və maliyyə işləri
idarəsinin rəisi) və vəzirin naibi (müavini) Beyləqandakı hadisələrə qədər
şirvanşahların feodal divanında xidmət edən Məsud ibn Namdar olmuşdur. Məsud
ibn Namdar xidmət etdiyi divanda görülən işləri sadalayaraq yazır: «... [biz]
qalalara və kəndlərə göndərilən sərəncamları, ölkə və vilayət hakimlərinin təyin
olunmasını təsdiqləyən sənədləri imzalayır, sahildə və çayda vergilərin yığılmasına
[əl-istifa - müstövfilik xidməti], Bakının və əl-Kürr [vilayətinin], əl-Yəzidiyyə və
əl-Cəbəl vilayətlərinin, əl-Ləkz ölkəsinin, Suvaq Mükalinin, ta çaya qədər Qəbələ
mahalının dənizboyu yerlərlə birlikdə Şəbəran vilayətinin gəliri haqqında
hesabatlara [mühasibat] dair işlərə əncam verir, xəzinə və mülk işləri ilə, saysızhesabsız qoşunlara, amillərin vergi qalıqlarına, əsgərlərin təmin olunmasına
[fəvadil], kürdlərin saxlanmasına görə əl-Deyləmə muzdunun ödənilməsinə
nəzarətlə [arid xidməti] məşğul olurduq». Onun əsas gəlir yeri şəhər və ya
mahaldan yığılan vergi və töycülərdən daimi olaraq və irsən təyin olunan pul
ödənci - idrar idi. İdrarı təyin etmək hüququ da vəzirə məxsus idi. Lakin XV əsrdə
vəzirlərin hakimiyyətini sıxışdıraraq nüfuz qazanmış müstövfilər - maliyyəmühasibat idarəsinin yüksək mənsəbli məmurları idrarın verilməsini saxlatdıra
bilərdilər. Vergi məbləği divana müntəzəm daxil olmadığından idrarın alınması
tez-tez çətinləşirdi. İdrardan başqa təsviq (məvacib), müşahəra (aylıq haqq) kimi
pul ödəncləri də mövcud idi31. Divanın gəliri, əsasən, pul rentası şəklində daxil
olan vergi və töycülərdən, habelə hərbi qənimət və xəracdan ibarət idi. Şəhərlərdə
sənətkarlığın və əmtəə istehsalının inkişafı Şirvan dövlətinin iqtisadiyyatında
ticarətin və əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafını stimullaşdırırdı.
Şəhər idarəsində məmurlar mühüm vəzifə tuturdular. Məsud ibn Namdar
Şirvanda müstövfi - vergilərin mədaxil və məxaricinin uçotunu aparan şəhərin
mədaxil və məxaric dəftərlərini tərtib edən maliyyə mühasibat idarəsinin məsul
məmuru vəzifəsində işləmişdir. O, həmçinin, özünün müşrif-nəzarət məmuru
vəzifəsinin də adını çəkir. Onun məktubları arasında Beyləqanın muşrifi vəzifəsinə
təyin olunmaq barədə ərizəsi var. Bu məmurun vəzifəsi əhalinin gəliri haqqında
məlumat toplamaq idi32.
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Şəhərlərdə vergi və rüsumları amillər yığırdılar 33. Feodalların
mənimsədikləri bir neçə yüz min dinardan ibarət icarə gəliri və onun vəhşicəsinə
yığılma üsulu həmin vilayətlərin əhalisini dilənçiliyə və səfalətə düçar edirdi34.
Nazirin-kiçik nəzarət məmurunun vəzifəsi kənd mülkləri və istehsal sahələrindən
Bakı və Abşeronun duz mədənlərindən, neft quyularından götürülən gəliri
hesablamaq idi.
Qoşunların uçotu və onların məvacibinin ödənilməsi ilə məşğul olan məmur
arid adlanırdı35.
Amidin və şəhər rəisinin yanında katib vəzifəsi də var idi. Məsud ibn
Namdar Gəncə hakimi şirvanşahın oğlu əmir əl-Ədudun yanında katib və müxtəlif
tapşırıqları icra edən məmur vəzifəsində çalışmışdır. Məsud «əsl» katibin bilik və
bacarıqlarını sadalayaraq, fiqh və şəriətə, qrammatikanın incəliklərinə bələd
olmağı, Quranı bilməyi və s. xatırladır. Beyləqanda amidin on beş katibi var idi 36.
Feodal şəhər inzibati idarəsinin mühüm simalarından biri şəhərin
bazarlarına, ticarət-sənətkarlıq məhəllələrinə, məhsulların keyfiyyətinə, təmizliyə
və qayda-qanuna, ölçü və çəki vasitələrindən düzgün istifadə olunmasına nəzarət
edən mühtəsib idi. O, polis funksiyasını da - şəhərdə ictimai asayişin qorunması,
cinayət işlərinin və cinayətkarlığın tədqiqi, sərxoşların və iğtişaşçıların
cəzalandırılması - icra edirdi. Mühtəsib, həmçinin, şəhər sakinlərinin Quranın
göstərişlərinə və islam dini ayinlərinə riayət etmələrini nəzarətdə saxlayırdı37.
Şəhnə XI-XII əsrlərdə sultanın hərbi canişini idi. Məsud ibn Namdar Gəncə
divanının hərbi canişin kimi göndərdiyi Əbd əl-Cabbarın Beyləqanın
müstəqilliyinin tamamilə ləğv edilməsi demək olan hərbi dəstələrlə buraya
gəldiyini xəbər verir38.
Şəhərdə tikinti işlərinə memar başçılıq edirdi. Bu adı daşıyan sənətkar
binanın tikilməsində iştirak edən inşaatçı-sənətkarlar - bənna, mühəndis, sərkar,
həkkak və başqaları arasında məsul şəxs olduğundan kitabələrdə də yalnız onun adı
çəkilir. Memar Əbdülməcid ibn Məsudun adı Abşeronun Mərdəkan kəndindəki
XIII əsrə (1204-cü il) aid dairəvi qalanın divarındakı daşda həkk olunmuşdur 39.
Mirab şəhərin su ilə təchiz olunması və onun şəhər sakinləri arasında
bölüşdürülməsi ilə məşğul olur, suvarma kanallarının saz olmasına, bulaq və su
quyularının təmizliyinə nəzarət edirdi.
Feodal sinfinin digər mühüm qrupunu ali ruhanilər - şeyxülislam, qazı və
qazı əl quzzat, yəni vilayətin əsas şəhərinin qazısı təşkil edirdi. Onlar mülkiyyət
hüququnu ləğv edə bilir, şəriət qanunları əsasında məhkəmə icraatını həyata
keçirirdilər. Onlar, həmçinin, mirası bölüşdürür, kəbin kəsir və digər müxtəlif
mülki işlərlə məşğul olurdular40. Qazı əl-quzzat feodal hakimiyyət pilləkənində
sultandan və şirvanşahdan sonra ən mühüm simalardan biri idi. Ruhani feodallar
dövlət idarəçiliyində tez-tez yüksək vəzifələr tuturdular.
Şəhər idarəsində feodal hakimiyyət sisteminin mühüm vəzifəli şəxslərindən
biri sədr idi. O, vəqf məsələlərinə baxan yüksək mənsəb sahibi, şirvanşah
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tərəfindən təyin olunan nazir idi. Bakı qalasındakı Gilək məscidindəki kitabədə h.
708 (1308/9)-ci ildə məscidi təmir etməyi əmr etmiş sədr Əmin əd-Din ibn
Əbubəkrin adı çəkilir. XIV əsrdə burada kitabəsində onu tikdirmiş sədr Nasir ədDin Gərşəsb ibn Həsən Hacibin adı xatırlanan başqa bir məscid də vardır41.
Pirsaat xanəgahının portalındakı h. 641 (1243/4)-ci ilə aid kitabədə binanın
şirvanşah Fəribürz ibn Gərşəsbin vaxtında «böyük, möhtərəm, hörmətli sədr,
Xorasanın şərəfi, dövlətin və dinin cəlalı Xəzər Visak ləqəbli Həsən ibn
Məhəmməd ibn Hüseyn əl-Bavəndinin»42 vəsaiti ilə tikildiyi göstərilir. Dərvişlərin
iqamətgahı olan xanəgah, göründüyü kimi, sədrin vəqf gəlirindən buraxdığı vəsait
hesabına tikilmişdir. Həmin feodalların və mənsəb sahiblərinin adlarına və
mənbələrin verdiyi məlumata əsasən ehtimal etmək olar ki, onlar şafiilik
məzhəbinə mənsub sünnilər olmuşlar43. Cümə məscidlərinin imamları, müdərrislər,
seyidlər, dərviş iqamətgahlarının, xanəgah və zaviyələrin və s. seyxləri, habelə
vəqflərin mütəvəlliləri də ruhanilər zümrəsinə daxil idi.
Ruhanilər arasında öz fəlsəfi əsərləri ilə Şərqdə məşhur olan sufi alim
şeyxləri var idi. XI əsrin birinci yarısında şirvanşah sarayında Məhəmməd Əli
Bakuvi böyük şöhrət qazanmışdı. O, qoca yaşlarında Bakını tərk edərək Şiraza
köçmüşdür44.
Bir sıra hallarda şirvanşahlar bu və ya digər şeyxin nüfuzunun artmasından
qorxuya düşərək, çox vaxt isə iqtisadi xarakterli səbəblərlə əlaqədar onları təqib
edirdilər45.
Şirvanşahlar dövlətində rastabazarlara, karvansaralara, sənətkarlıq
emalatxanalarına sahib olan, tez-tez hökumət və şəhər idarələrində mühüm
vəzifələr tutan iri tacirlər də şəhər zadəganları sırasına daxil idilər. Şəhərlərdə
sənətkarlığın və əmtəə istehsalının inkişafı Şirvan dövlətinin iqtisadiyyatında
ticarətin və əmtəə-pul münasibətlərinin vüsət almasına təkan verirdi. Şəhərlərin və
şəhər həyatının inkişafı nəticəsində onun idarə olunmasında burada yüksək
vəzifələr tutan nüfuzlu tacirlər fəal rol oynamağa başladılar 46. 1363-cü ildə tərtib
olunmuş mənbədə müqatiə əsasında Arran, Muğan, Qəvbəri (Mahmudabad və
Bakuyə şəhərləri, yaxud «neft mənbələri» ilə birlikdə) vilayətlərinə və Şirvana
sahib olan Xacə Fasihi Şirvaninin adı çəkilir. Xacə rütbəsi ayrı-ayrı dövrlərdə,
müxtəlif mənalar daşımışdır. XIV əsrdə xacə rütbəsi varlı tacirə, yaxud şirvanşah
sarayındakı yüksək mənsəb sahibinə verilirdi. Şəhərlərdə və bütünlüklə
vilayətlərdə vergi və töycü yığımının icarəyə verilməsi sistemi XI əsrin sonlarında
Səlcuqilər dövründə və sonrakı əsrlərdə tətbiq olunmuşdur. Məsud ibn Namdarın
mətnində vəzirdən vergi yığmaq hüququ (daman) almış amidin Beyləqanda pul
toplaması xatırlanır. Vergi yığmaq hüququ verilən şəxsə damin deyilirdi. Vergi
yığanın (daminin) hüququ şəhərin mülki hakiminin vəzifələrinə uyğun gəlirdisə,
icarədar hakim amid adlanır və bu vəzifə şərəfli sayılırdı47.
1226/7-ci ildə sultan Cəlal əd-Din Məngburninin vəziri Şərəf əl-Mülk öz
qoşunları və sultan qoşunlarının bir hissəsinin başında gəmilərlə Araz çayından
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keçərək, Güştəsbi vilayətini zəbt etdi və şirvanşahın amillərini oradan qovdu. O,
elə həmin il vilayəti iki yüz min bərbəri48 dinarına icarəyə (damənaha) verdi.
Şirvan və Arranın sosial həyatında və şəhər idarəçiliyində rəislər mühüm
yer tuturdu. Şəhər əyanlarının nümayəndəsi, tacir zümrəsinin başında duran şəhər
ağsaqqalı, yaxud sənətkar sexlərinin başçısı rəis adlanırdı. Mənbələrdə, Gəncədə,
Beyləqanda, Dərbənddə və Bakıda güclü və nüfuzlu şəhər rəislərinin, varlı
tacirlərin fəaliyyəti haqqında məlumatlar verilir. Rəis şəhər hakimiyyəti ilə əhali
arasında vasitəçi rolu oynayır, birinci tərəfin fərmanlarını yayır, sonuncuların
adından çıxış edirdi49. Rəislər, bir növ, şəhər zadəganları idi. Bakının İçərişəhər
hissəsindəki Sınıqqala məscidinin divarındakı kitabədə memarının adı çəkilir:
Ustad ər-rəis Məhəmməd ibn Əbubəkr [h. 417 (1078/9)-ci il]50. Məscidin rəis
Məhəmməd ibn Əbubəkr tərəfindən tikilməsi şəhərin bu zümrəsinin varlı olduğunu
göstərir. «Ustad ər-rəis» adı onun sənətkar sexləri rəislərinin başçısı olduğunu
göstərir.
Rəislər tez-tez şirvanşahla müxalifətdə olaraq, şəhər hakimi əleyhinə
qiyamlara başçılıq edirdilər. «Tarix əl-Bab»da Dərbənd rəislərinin Dərbənddə öz
hakimiyyətini bərqərar etməyə və onu öz torpaqlarına qaytarmağa cəhd göstərən
şirvanşahla çoxlu toqquşmaları və ona qarşı qiyamları təsvir olunur. Xəlifə
Mütəvəkkil h. 237 (851)-ci ildə əl-Babı və ondan asılı olan torpaqları Məzyədilər
sülaləsinin ilk nümayəndələrindən biri olan Məhəmməd ibn Xalidə bəxş
etdiyindən, Şirvanşahlar özlərini Dərbəndin ən qədim müddəisi sayırdılar, «Tarix
əl-Bab»da h. 416 (1025)-cı ildə sərracilərlə - sərracların tərəfdarları ilə şirvanşahlar
arasında baş vermiş şiddətli mübarizə qeyd olunur. Rəislər Şirvanda şirvanşahın h.
457 (1065)-ci il cəza tədbirlərinin qurbanları kimi xatırlanırlar. «Tarix əl-Bab»da
sərracların və dabbaqların rəislərinin adları çəkilir. Rəis vəzifəsi çox vaxt irsən
keçirdi. «Tarix əl-Bab»da rəislərin başçısı, «rəislik vəzifəsini dədə-babalarından
irsən əldə etmiş, şahlar kimi şücaətli, sultanlar kimi əzəmətli, şah və əmirlərin
qorxduğu» Əli ibn Həsən ibn Ənaqın adı xatırlanır. Həmin mənbədə şəhərin bütün
rəislərinin hesabat verdikləri Dərbənd rəislərinin başçısı rəis ər-rüəsa Müfərricin də
adı çəkilir. Əmir azyaşlı olduqda onun adından, adətən, rəis hakimlik edirdi. Rəis
ər-rüəsa başda olmaqla şəhərin ağsaqqallarından və rəislərindən - tacir gildiyasının
və müxtəlif birlik və sənətkarlıq sexlərinin nümayəndələrindən ibarət şəhər şurası
Dərbənddə «hökumət evi»ndə yerləşirdi51. Rəislərin səlahiyyətinə müxtəlif
vəzifələr düşürdü. Müxtəlif sex və birliklərin başçıları məhəllə darğaları, bazar
başçıları rəislərə tabe idilər və onların qarşısında hesabat verirdilər. Rəislər şəhərin
sosial və siyasi həyatında fəal iştirak edirdilər.
XI əsrdə feodal hakimləri - əl-Bab əmirləri ilə şəhəri faktik olaraq idarə
edən rəislər arasında aramsız mübarizə gedirdi. Əmirlərin nə şirvanşahlar kimi
nüfuzları, nə də güclü qoşunları var idi. Onlar, bir növ, orta əsrlər şəhər-dövlətinin
Haşimilər nəslindən olan irsi hakimləri idilər. Rəislər istədikləri əmiri təyin edir və
devirirdilər. XI əsrin sonlarında və türklərin hücumu ərəfəsində əmirlərin nüfuzu
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yüksək idi.
Şirvan və Arranın feodal şəhər idarəçiliyinin bütün bu mürəkkəb bürokratik
aparat sistemi feodallardan asılı olan kəndliləri və şəhər sənətkarlarını soyub,
onlardan baş feodal-hökmdar və müxtəlif əsaslarla torpaq mülkiyyətinə, eləcə də
evlərə, karvansaralara, ticarət dükanlarına, karxanalara, digər daşınar və daşınmaz
əmlak növlərinə sahib olan feodal əyanları üçün töycü və vergi toplamağa xidmət
edirdi.
Maddi mədəniyyət abidələri və arxeoloji qazıntı materialları, habelə, XI-XII
əsrlərə aid narrativ mənbələr Şirvan və Arranda sənət istehsalının inkişaf səviyyəsi,
müxtəlif istehsal sahələrinə məxsus sənətkarlar haqqında fikir söyləməyə imkan
verir. Bir sıra dolayı dəlillər sənətkarların rəislərin başçılıq etdikləri müxtəlif
peşələr üzrə sexlərdə birləşdiyini ehtimal etməyə imkan verir 52. XI-XII əsrlərdə
sexlər, onların nizamnamələri və iş qaydalarına dair əlimizdə məlumat yoxdur.
Lakin bu sexlərin başçıları hər bir istehsal növü üzrə məsul şəxs idilər və
göründüyü kimi, rəis sifəti ilə şəhərin idarə olunmasında iştirak edir və rəis ərrüəsa qarşısında hesabat verirdilər. Şəhərlərin vergi verən əhalisini təşkil edən
rəiyyət - şəhər sənətkarları feodallardan asılı olan kəndlilərdən az istismara məruz
qalmırdılar.
XI əsrin sonlarında vergi verən əhalinin istismarının güclənməsi nəticəsində
Beyləqanda şahidi olmuş Məsud ibn Namdar tərəfindən təsvir edilən hadisələr baş
vermişdir53. Beyləqan əhalisinin üsyanının səbəbi amid və onun köməkçilərinin
şəhərdən qısa müddətdə çoxlu pul yığmaq cəhdi olsa da, ehtimal ki, burada şəhər
əhalisinin feodal hakimiyyət nümayəndələrindən xilas olmaq, onların yerini
şəhərin tacir zümrəsinin, rəislərin, habelə sənətkarların nümayəndələrinə təhvil
vermək təşəbbüsü ilə qarşılaşırıq. Üsyan etmiş şəhərlilər Beyləqanın müstəqilliyini
qoruyub saxlamağa çalışırdılar. Təsvir edilən hadisələrdən aydın olur ki, üsyançılar
şəhərin aşağı təbəqələrinin və sənətkarlarının nümayəndələri idilər. XI-XII əsrlərdə
Şirvan və Arran şəhərlərindəki sinfi çıxışlar bu və ya digər şəkildə şəhərlərin
feodal hakimlərinin və feodal idarəçiliyinin əleyhinə yönəlmiş müxtəlif hərəkatlar
kimi təzahür edirdi. Ehtimal etmək olar ki, Beyləqanda baş verən hadisələr XI
əsrdə ictimai təsisat kimi şəhər özünüidarəsinin yaranması ilə bağlı idi.
Bu proses təkcə Şirvan və Arran şəhərlərində deyil, Gürcüstanda,
Ermənistanda və Cənubi Qafqazın digər ölkələrində də nəzərə çarpır. XI əsrin
ortalarında Tiflisin şəhər özünüidarəsi, şəhər hələlik müstəqillik əldə edə bilməsə
də, artıq müəyyənləşmiş ictimai təsisat kimi formalaşmışdı. Şəhər öz hakiminin,
indiki halda, əmirin hakimiyyəti altında qalsa da, şəhər özünüidarəsi mövcud idi54.
Həmin vaxtlar eyni vəziyyət Dərbənddə də müşahidə olunurdu. Şirvan və
Arranda şəhər özünüidarəsi əlamətlərinin meydana gəlməsi və şəhərlərin
müstəqillik və muxtariyyət uğrunda mübarizəsi orta əsrlər şəhərinin sənətkarlıq və
ticarət mərkəzi kimi inkişafı və şəhərlilərin feodal zülmü və səlcuq işğalçıları
əleyhinə mübarizəsi ilə bağlı idi. Şirvan və Arranda şəhər özünüidarəsinin sonrakı
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inkişafı XIII əsrin 30-cu illərində monqol hücumları ilə əlaqədar dayandırıldı.
Şirvanın şəhər əhalisinin mühüm bir təbəqəsi şəhərin karxana və emalatxana
sahibləri olan feodal ağaları tərəfindən istismar edilən sənətkarlar idi. Məsud ibn
Namdarın verdiyi məlumatlar habelə arxeoloji qazıntı materialları, Şirvanın,
Beyləqan, Bakı, Şamaxı və başqa şəhərlərində və digər yerlərində şəhərlilərin bir
çox sənətkarlıq peşələri haqqında fikir söyləməyə imkan verir.
XI-XIV əsrlərə aid maddi mədəniyyət abidələri və narrativ mənbələr, qəbir
daşlarında və binalardakı kitabələr şəhərlərdə sənətkarlıq istehsalı və daş üzərində
oymaçı, həkkak, xəttat, rəssam, zərgər, memar, bənna, dulusçu, misgər,
gəmiqayıran, toxucu, çaxırçı, şirniyyatçı, boyaqçı, dabbaq və digər sənət
sahələrində çalışan sənətkarlar haqqında danışmağa imkan verir. Bakı, Şamaxı,
Qəbələ şəhərlərində və digər yerlərdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış
müxtəlif qızıl və gümüş bəzək əşyaları Şirvan və Arran şəhərlərindəki zərgərlik
işləri barədə təsəvvür yaradır55.
Memarlıqla bağlı ayrı-ayrı sənət sahələrində bənna, memar, mühəndis və
sərkarlar çalışırdı56. Bu adlar digər ustalara başçılıq edən, sosial baxımdan bu
kateqoriyadan olan qalan sənətkarlara nisbətən daha yaxşı şəraitə malik memarlara
verilirdi. Memar adı almış sənətkar binanın tikilməsində iştirak edən inşaatçı
sənətkarlar arasında məsul şəxs sayılır və buna görə də kitabədə yalnız onun adı
göstərilirdi. Ehtimal ki, o, inşaatçılar sexinin başçısı sayılırdı. Kitabələrdə rast
gəlinən ustad adı «yüksək ixtisaslı usta» mənasını bildirir və müxtəlif peşə sahibi
olan sənətkarlara verilirdi.
Boyakarlıq və naxış ustaları nəqqaş adlanırdı. Bakı buxtasındakı qala
divarındakı kitabələrdən birində həkkak və heykəltəraş Zeynəddin ibn Əbu Rəşid
ən-Nəqqaşın yəni, göründüyü kimi, daş üzərində insan və heyvan rəsmləri nəqş
edən rəssam Zeynəddinin adı çəkilir. Başqa bir kitabədə Əbu Rəşid ibn
Zeynəddinin - görünür ki, onun oğlunun adı həkk olunmuşdur57. Sənətkarların
peşəsi çox vaxt atadan oğula keçirdi. Həkkaklar daş üzərində oyma ustaları idilər.
Bakı qalasındakı Molla Nəsrulla məscidindəki (XIV əsr) kitabədə həkkak-xəttat
Məhəmməd əl-Arifin adı çəkilir58. XI-XIV əsrlərdə Bakı, Şamaxı, Güştəsbi,
Dərbənd və digər şəhərlərin zərbxanalarında bədii naxışla işlənmiş və üstü kitabəli
gümüş və mis sikkələr zərb edən adları məlum olmayan usta sənətkarlar
işləyirdilər. Nəccar adlanan ağac, gəc və s. üzərində bədii oyma ustaları xüsusi
qrup təşkil edirdilər. Bakı qalasında ustad nəcçar Aşur ibn İbrahim Bakuyinin adı
çəkilən kitabə* qalmışdır. Ustanın nisbəsi onun bakılı olduğunu göstərir. İnşaatçısənətkarlara məxsus həmin peşə adları əlimizdə məlumat olmayan sənətkar
sexlərinin daxilində əmək bölgüsü getdiyini göstərir.
Şirvan və Arran şəhərlərində - Bakıda, Qəbələdə, Şamaxıda, Dərbənddə və
Beyləqanda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı parça tikələri tapılan külli
*

Kitabəni Ə.Ə.Ələsğərzadə oxumuşdur.
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miqdarda bədii naxışlarla işlənmiş şirli qablar XI-XIII əsrin əvvəllərində
dulusçuluq və rəssamlıq sənətlərinin yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığını
göstərir59. Görünür, Beyləqanda və Şəbəranda dulusçuluq məmulatı istehsalı
ixtisaslaşmış sənət sahəsinə çevrilmişdi. Həmin sənətkarların vəziyyətinə dair
əlimizdə məlumat yoxdur. Ehtimal ki, onlar şəhərin digər sənətkarlarından daha
çox müstəqil olmuşlar.
Şirvan şəhər və kənd sənətkarlarının da öz təşkilatları olmuşdur. Belə ki,
«əxilər» birliyində çoxlu Şirvan sənətkarları, müridlər (XIII-XIV əsrlərdə yaşamış
şeyx Səfi əd-Dinin ardıcılları) var idi60.
Azərbaycanda bu təşkilatın xarakteri tədqiq olunmasa da, epiqrafik dəlillər
onun mövcud olduğunu təsdiq edir.
Əxi ərəbcə «mənim qardaşım» deməkdir. Bu təşkilatın üzvlərinin əsas
kütləsi sənətkarlar və şəhər yoxsulları idi. Həmin sənətkar təşkilatı artıq XI əsrdə
Ön Şərqin bir çox ölkələrində yayılmışdı61. Feodal zülmü və özbaşınalığına qarşı
mübarizə aparan «Əxi» təşkilatının Şirvanın şəhərlərində, Bakıda, Abşeronda,
Şamaxıda nümayəndələri var idi. Bakı qalasının cənub darvazasının h. 786 (1384)cı ilin rəcəb ayında həkk olunmuş kitabəsində binanı tikmiş əxi ibn Ramazan əşŞirvaninin adı çəkilir62. Əxi adı həmin şəxsin Bakıdakı əxilər təşkilatına
mənsubiyyətini bildirir. Abşerondakı Kürdəxanı kəndindəki XV əsrin birinci
yarısına aid zaviyənin kitabəsində də böyük şeyxlərin başçısı əxi Şirəmanın adı
çəkilir63. Beyləqanda, Gəncədə və Azərbaycanın digər şəhərlərindəki əxi
təşkilatlarına dair məlumatlar da vardır.
Mənbələr Şirvanda monqol istilasına qədər qul olduğunu xəbər verirlər.
XIII əsrin 20-ci illərində yazmış naməlum müəllif Şirvanın mallarını sadalayarkən,
ilk növbədə «cariyə qızların, türk qullarının» adını çəkir 64. 1281-ci ildə Arrana və
Şirvana səyahətə çıxmış şair Nizari «Arran vadilərinin türk qızları ilə dolu
olduğunu» göstərir65. XI-XIV əsrlərdə feodal Şirvan cəmiyyətində müharibədə
qoşunlar tərəfindən ələ keçirilib aparılmış əsirlərdən ibarət qullar müəyyən yer
tuturdu. Qulları torpaqlara təhkim edirdilər. Qul əməyindən məişətdə və kənd
təsərrüfatında ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə olunurdu. Qul bol olduğundan
Dərbəndin məşhur qul bazarında66 onlar çox ucuz satılırdı. Məlumdur ki, XII əsrdə
Dərbənd hakiminin Nizami Gəncəviyə xoşuna gəlmiş şerinə görə, ona hədiyyə
göndərdiyi qıpçaq kənizi Afaq şairin arvadı olmuşdu. Qul türk qızları gözəllikləri
ilə şöhrət qazanmışdılar:
O (Şirin), mənim qıpçaq gözəlim kimi iti yerişli idi,
O, sanki mənim Afaqımın özü idi...
Ucaboylu, gözəl, ağıllı idi.
Onu mənə Dərbənd hakimi göndərmişdi67.
Nizami Gəncəvi Afaqın gözəlliyini və ağlını belə tərənnüm edirdi.
Qullar şəhərlərin və kənd yerlərinin ən məzlum əhali qrupu idi. Feodaldan
asılı kəndlilərlə yanaşı qullar da şiddətli istismara məruz qalırdılar.
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Şəhərlərdə, həmçinin, dərvişlər, «əcəmir və övbaş» - qara camaat, güruh,
avam camaat adlanan ən yoxsul təbəqələr də yaşayırdı68. Onlar, əsas etibarilə,
şəhərə axışan torpaqsız, var-yoxdan çıxmış kəndlilər olub, burada təsadüfi və
günəmuzd qazanc hesabına dolanırdılar. Şirvanın şəhər əhalisinin sosial tərkibinin
ən aşağı pilləsində duran bu təbəqə, Beyləqanda baş verdiyi kimi, şəhərlərdəki sinfi
hərəkat və üsyanlarda fəal iştirak edirdilər.
Buraya gətirilən materiallar Şirvanın inkişaf etmiş feodal cəmiyyətinin
mürəkkəb iyerarxiyaya malik olduğunu göstərir və onun şəhər əhalisinin, quruluş
və idarəsinin sosial strukturunu aydınlaşdırır.
§ 5. Torpaq mülkiyyəti formaları və vergilər
XI əsrin sonu - XII əsrdə Səlcuqilərin hakimiyyəti dövründə əsas torpaq
mülkiyyəti forması sultan Məlik şah və onun vəziri Nizam əl-Mülkün zamanında
xüsusilə geniş vüsət almış iqta mülkiyyəti oldu. Onlar bir çox vilayətlərdə və şəhər
nahiyələrində hakimiyyətin türk hərbi zadəganlığına verilməsi təşəbbüsünü də irəli
sürmüşdülər1. Xarici siyasi amillər XI-XII əsrlərdə yüksək inkişaf səviyyəsinə
çatan feodalizmin gələcək təkamül prosesini dayandıra bilmədi.
XI-XII əsrlərdə Azərbaycanda başlıca torpaq mülkiyyəti növləri
aşağıdakılar idi: iqta, mülk-i divani (dövlət torpaqları), mülk-i xass (hökmdarın,
yaxud hakim xanədan üzvlərinin şəxsi torpaqları), vəqf (dini idarələr tərəfindən
vəsiyyət edilmiş torpaq və ya mülklər), mülk (feodalların və azad kəndlilərin
xüsusi mülkiyyəti), camaat (icma torpaqları), uc torpaqları (türk sərhədçilərinin
torpaqları)2.
Türk qoşun başçılarına iqta şəklində verilən iri torpaq mülkiyyətinin
güclənməsi ölkənin feodalların hakimiyyətini aradan qaldıraraq, onların yerinə öz
əmirlərini təyin edən səlcuqlar tərəfindən istila olunması ilə əlaqədar Azərbaycan
və Şirvanda feodalizmin daha da inkişaf etməsinin nəticəsi idi. Yaylaq və qışlaq
otlaq torpaqlarında keçmiş yerli oturaq feodalların ağalığını əvəz edən köçəri
türklərin və gəlmə köçəri-hərbi əyanların məskunlaşması gəlmə köçəri türklərin
işğalçılar tərəfindən istismar olunan oturaq kəndlilər üzərində ağalığına səbəb oldu.
İqta səlcuqların işğal etdikləri Cənubi Qafqaz ölkələrində, o cümlədən
Şirvanda türk köçəri-hərbi zadəganlığının kəndli kütlələri üzərində ağalıq
formasına çevrildi3.
H. 467 (1074)-ci ildə türk qoşunlarının başında gələn Əqrar ibn Buğa
sultanın Şirvanı iqta şəklində ona verdiyini bildirdi. Lakin şirvanşah Fəribürz
sultandan onun əvvəlki mövqeyini bərpa etməsinə nail oldu. Ancaq sultan sərhəd
vilayəti Dərbəndi iqta olaraq iki İraqın əmiri Say-Təginə bağışladıqdan və onun
nümayəndəsi gəldikdən sonra Fəribürz sultanın xəzinəsinə hər il xərac (mal) verən
səlcuq vassalı səviyyəsinə endirildi4.
XI-XII əsrlər dövrü torpaq fondunun yenidən bölüşdürülməsi ilə
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əlamətdardır. Torpaq sahibliyini feodal torpaq mülkiyyətinin xüsusi kateqoriyası
olan iqta formasında iriləşdirmək meyli açıq-aşkar nəzərə çarpırdı. XI-XII əsrlərdə
Şirvanda geniş yayılmış iqta təsisatı XI əsrin sonlarından etibarən hərbi qulluqda
olmuş adamlara yalnız renta kimi verilən, torpaq və kəndlilər üzərində sahiblik
ixtiyarı verməyən torpaqdan istifadə və torpaq sahibliyi sistemi idi 5.
Sultan Məlik şah adı dəftərə düşmüş bütün hərbçilərə, 46 minə qədər
süvariyə iqta torpağı paylamışdı6. Həmin köçəri döyüşçülərin bir hissəsi, ehtimal
ki, Şirvanda məskunlaşdırılmışdı. Sultanın yanında xidmətə girmiş feodallara iri
iqta torpağı verilirdi. Sonuncu xarəzmşah sultan Cəlal əd-Dinin (1221-1231) saray
tarixçisi Nəsəvi xəbər verir ki, sultan Şirvanın Kür və Araz çaylarının mənsəbində
yerləşən Güştəsbi nahiyəsini iqta şəklində şirvanşahın sultan sarayında yaşayan
oğlu Cəlaləddin Sultanşaha vermişdi. İqta vilayəti idarə etmək deyil, yalnız ondan
gəlir götürmək ixtiyarı verirdi, belə ki, Güştəsbi vilayəti, əslində, vəzir Şərəf əlMülkün idarəsi altında idi7.
Eldəgəz Cahan Pəhləvan iki kəndin gəlirini iqta şəklində dahi şair Nizamiyə
bağışlamışdı. Lakin maliyyə məmurları həmin məbləği ona vermirdilər8.
Mənbələr iqtanı XI əsrin sonlarında və XII əsrdə Azərbaycanda köçərilərin,
türk qoşun başçılarının oturaq əkinçi kəndlilər üzərində ağalığının əsas forması
kimi qeyd edirlər. Artıq XI əsrin sonlarında və XII əsrdə iqta torpaq sahibliyi,
əslində, irsən keçirdi. Sonralar, feodal münasibətlərinin daha da inkişaf etməsi ilə
əlaqədar iqta mülk tipli torpaq sahibliyinə çevrilir9. İqta sisteminin inkişafı
nəticəsində vergi mükəlləfiyyətli əhalinin istismarı daha da güclənir ki, bu da vergi
verən əhali ilə səlcuq zadəganları, habelə iqta torpaqlarına sahib olan yerli
feodallar arasında sosial ziddiyyətlərin kəskinləşməsinə səbəb olur 10. Bu prosesin
sonrakı inkişafı, feodalizmin təkamülü, Səlcuqilər imperiyasında mərkəzi
hakimiyyətin zəifləməsinə və yerli feodal zadəganlığının hakimiyyətinin
güclənməsinə gətirib çıxardı. Bir sıra iri və xırda mülklərin meydana gəlməsi, iri
feodal-iqtadarların müstəqillik uğrunda mübarizəsi, hakim sülalə nümayəndələri
arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə Səlcuqilər dövlətinin zəifləməsinə və
tənəzzülünə səbəb oldu.
Şirvanşahlar dövləti XI-XII əsrlərin bu tarixi hadisələri fonunda güclənir və
möhkəmlənirdi. Mənbələr həm yerli feodal hakimlərinin, həm də səlcuq
işğalçılarının ikiqat zülmü altında əzilən Şirvan şəhər və kəndlərinin çətin
vəziyyətindən xəbər verir.
Bu dövrdə Şirvan feodal cəmiyyətində əsas istismar olunan siniflər maddi
nemətlərin bilavasitə istehsalçısı olan mülkədardan asılı kəndlilər, xırda alverçilər
və əhalinin digər qrupları ilə birlikdə vergi verən əhalini - rəiyyəti təşkil edən şəhər
sənətkarları idi.
Kəndlilər öz vəziyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirdilər. «Əl-əkərə» (tək
halda «əl əkkar») termini əkinçiləri, «əl-dəhakin» (tək halda «dehqan») termini isə
torpaq sahiblərini, vergi mükəlləfiyyətli təbəqə olan xırda azad torpaq
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mülkiyyətçilərini bildirirdi. Bərzikar, müzari, əkkar terminləri asılı kəndli - torpaq
sahibinə pulla və məhsulla renta verən yardar mənası daşıyırdı11.
«Tarix əl-Bab»da deyilir: «H. 457-ci il çərşənbə günü səfər ayının 27-də (7
fevral, 1065-ci il) onlar [əl-Babın rəisləri] onu [əl-Babın əmirini] onlarla
birlikdə Məsqətə [Müşkürə-Quba şəhərinin ərazisi] gedərək, kürdlərin bu yerləri
tutmasına imkan verməməyə, kəndlilərin və yardarların (əl-əkərə və-l-müzarnin)
evlərinə düşərək, kürdlərin haqsızlıqlarının və cinayətlərinin qarşısını almağa
[inandırdılar]»12. Mətndən göründüyü kimi, köçərilərin basqınları zamanı istər
gəlmələr, istərsə də yerli mülkədarlar tərəfindən qarət edilən torpaqsız kəndliləryardarlar daha çox əziyyət çəkirdi.
Yardarın vəziyyəti onun mülkədardan təkcə torpaq və su, həmçinin toxum,
iş heyvanı və əmək alətləri alıb-almamasından asılı idi. Yardar kəndlilər torpaq
sahibindən feodal asılılığında idi və bu, çox vaxt irsi asılılığa çevrilirdi13. Torpaq
sahibinin, mülkədarın yardar üzərində ilkin mühakimə hüququ var idi və
aralarındakı mülki iddiaları özü həll edirdi. Feodala məxsus olan məhkəmə hüququ
inkişaf etmiş feodal mülkiyyətinin atributu idi14. Yardar kəndlilərin vəziyyəti çox
ağır idi. Bu qrup torpaqsız kəndlilər mülkədarlar tərəfindən amansızcasına istismar
olunurdu, onlar illik məhsulun üçdə birini, yarısını, hətta, daha çoxunu mülkədara
verir, özlərinə isə 30%-dən çox qalmırdı15. X əsrin farsca anonim coğrafiyasında
xəbər verilir ki, Şirvanşahın möhkəmləndirilmiş iqamətgahının yaxınlığındakı dörd
kəndinin əkinçiliklə məşğul olan bütün azad edilmiş rəiyyəti (mövlayan) - kişilər
və qadınlar - bir dağdakı qalada yaşayırdılar. Bu qala Niyalqala adlanırdı 16.
Xatırlanan yer Şirvanın mis sənayesinin mərkəzi olan Lahıc ərazisində idi. İ. P.
Petruşevskinin fikrincə17, burada söhbət Şirvanşahın yardarlıq kimi kiçik torpaq
sahələri verilmiş azadlığa buraxılan kəndlilərindən gedir*.
Ehtimal etmək olar ki, «hüdud əl-Aləm»də verilən bu məlumatda söhbət
şirvanşahın azad edilmiş rəiyyətlərinin, yaxud qullarının işlədiyi iri şəxsi
təsərrüfatından gedir. Belə ki, ətəklərində azad kəndlilərin, yaxud qulların
yaşadıqları və işlədikləri dörd kəndin yerləşdiyi dağ şirvanşaha məxsus olub,
ehtimal ki, mülk-i xass torpaqları kateqoriyasına daxil idi.
Ravəndi kəndli mənasında «rustai» terminini işlədir ki, bu da kənd
təsərrüfatında süni suvarmadan istifadə edən əkinçilərin yaşadığı yer mənasında
başa düşülməlidir. Şirvan ərazisində yerləşən Quba rayonunda əhalisi əkinçiliklə
məşğul olan Rustov kəndi vardır, görünür, onun adı Rustaidən götürülmüşdür.
Azad kəndlilərə keşavərz də deyirdilər20.
Ravəndinin sözlərinə görə, əgər Səlcuqilər dövründə kəndlərdə kəndlilərin,
şəhərlərdə isə rəiyyətin vəziyyəti ağır idisə, monqolların zamanında onlar tamam
var-yoxdan çıxaraq dilənçi halına düşdülər. Borcdan, icarədarların, maliyyə
Ə. Ə. Əlizadənin fikrincə, burada söhbət başqa yerə getməyə ixtiyarı olmayan, yəni, təhkimli kəndliyə
çevrilən qullardan gedir18. İ. P. Petruşevski bu mülahizəni tənqid etmişdir19.
*
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məmurlarının özbaşınalığından yaxa qurtara bilməyən kəndlilər şəhərlərə qaçaraq,
mənbələrdə «runud və övbaş» - «səfil və pozğun», yaxud «avamm» - qara camaat
adlandırılan sinfi simasını itirmiş yoxsulların sıralarını artırırdılar21.
Mənbələrdə XI-XII əsrlərdə zəhmətkeş
kəndlilərdən, sənətkarlardan,
habelə Azərbaycanın digər vergi verən əhali qruplarından alınan 20-dək müxtəlif
vergi və töycü qeyd olunur22. İ. P. Petruşevski Səlcuqilər və Çingizilər dövründə
İran və Azərbaycanda mövcud olmuş 50-dən çox vergi və mükəlləfiyyətin adını
çəkir23. Ə. Ə. Əlizadə XIII-XIV əsrlərdə 37 vergi və mükəlləfiyyətin adını
göstərir24. XI-XIV əsrlərdə Şirvanda mövcud olmuş vergi və töycülərin sayı
haqqında əlimizdə dəqiq məlumat yoxdur. Lakin mənbələrdə bu barədə olan
müəyyən məlumatlar həmin vergilərin burada Azərbaycanın, xüsusilə İranın
bir sıra vilayətlərinə nisbətən sayca az olduğunu ehtimal etməyə imkan verir. İstər
səlcuqlar, istərsə də monqollar dövründə vergi sistemi rəiyyət üçün olduqca ağır
idi. Ağır vergi və töycülər kəndlinin məhsulunun çox hissəsini onun əlindən alırdı.
Vergilər vəhşicəsinə üsullarla, rəiyyəti döymək və işgəncə verməklə yığılırdı.
Vergi yığımının icarə sistemi, təkrar vergi yığımı, fövqəladə vergilər və
məmurların özbaşınalığı Şirvanın şəhərlərində və kənd təsərrüfatında məhsuldar
qüvvələrin inkişafına mane olan amillər idi.
XI-XII əsrlərdə Səlcuqilər, sonralar isə XIII-XIV əsrlərdə monqollar
dövründə ən ağır və soyğunçu vergilərdən biri həm pul, həm də natura şəklində
alınan torpaq vergisi - xərac idi, «Tarix əl-Bab»da şirvanşah I Fəribürzün ona tabe
olan Şərqi və Qərbi Ləkz torpaqlarının əhalisindən h. 467 (1074/5)-ci il boyu
onlarla şiddətli toqquşmalardan sonra zorla xərac topladığı xəbər verilir 25.
Göründüyü kimi, həmin vergi rəiyyət üçün çox ağır olduğundan, onu zor gücünə
yığmaq lazım gəlirdi. Kənd yerlərində vergi məbləğinin toplanması daha ağır idi.
Belə ki, Məsud Şirvanın vəzirinə Şirvandakı Tusi deyilən yerdəki (Qubadan
cənubda) nazirin (nəzarətçi-xırda nəzarət məmuru) hərəkətlərindən şikayət edir.
Nazir «onun əlində xaraba qoyulmuş təpələr, viran edilmiş yerlər qalmadığını»
deyir və kənd camaatının qarşısında vergi məbləğini müşrüfə verməkdən imtina
edir26. Məsud kənd camaatının inadkarlığından va xüsusilə But* adlanan yerdəki
«diyə» malikanəsindən vergi toplamağın çətinliyindən gileylənir. Məmurun aylıq
məvacibi-müşahəra malikanə əhalisinin vergi ödənclərindən verilirdi. Məsud ibn
Namdarın Şirvanın şəhər və kəndlərinin əməkçi əhalisinin üzərinə qoyulan vergi və
mükəlləfiyyətlər haqqında verdiyi məlumat kənd əhalisinin ağır vəziyyətdə
olduğunu «avamm» - qara camaat adlandırılan sənətkar tacir təbəqəsinin istismar
edilmə formalarını göstərir. XI-XIV əsrlərdə Şirvanın şəhərlərində əhalinin pulla
ödədiyi əsas vergi – xəracla yanaşı, onun əlavəsi - əl-fər və üşr - də var idi27. Üşr
ərəbcə texniki mənada onda bir – məhsulun onda birinə bərabər olan torpaq vergisi
deməkdir. O, əvvəlcə müsəlmanlara məxsus mülk torpaqlarından tutulurdu.
*
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Sonralar üşr iri feodallardan alınırdı və bu vergi xərac qədər ağır deyildi28. Başqa
dinə mənsub olanlardan, yəhudilərdən, xristianlardan cizyə adlanan vergi
toplanırdı. Şəhərlərdə pulla yığılan vergilərdən əlavə əhali özlərinin sənətkarlıq
məmulatlarından da vergi verirdi. Məsud «şərabçı şərabı»nı, «dulusçu
bardağı»nı, «şirniyyatçı şəkəri»ni xatırlayır. Şəhər əhalisinin ən yoxsul təbəqələri dul qadınlar, yetimlər, dilənçilər - vergilərdən azad olunmurdular29. Ravəndinin
məlumatına görə, ölkə Səlcuqilər tərəfindən işğal edildikdən sonra əhalidən əsas
vergilərlə yanaşı, əlavə «qeyri-qanuni» vergilər - gələn elçilər üçün şərab
alınmasına xərclənən şərabbaha, silah, nal üçün yığılan nalbaha - toplanırdı.
Torpağın sahibi tələb olunan məbləği verib, öz mülkünü talan olunmaqdan
qoruyurdu. Həmin vergi rəiyyətdən toplanırdı30. Şəhər əhalisi monqol
işğalçılarının Şirvanda ağalığı dövründə yığılan ağır vergilərdən də çox zülm
çəkirdilər. Bakı qalasındakı Cümə məscidinin minarəsinin bünövrəsindəki
kitabədən şəhərin və Şirvan vilayəti əhalisinin üzərinə müxtəlif vergilər qoyulduğu
görünür. Hələ tam şəkildə oxunmamış farsca kitabə Sultan Məhəmməd Ölcaytunun
(1304 - 1316-cı illər) yarlığının mətni olub, aşağıdakı dörd sətirdən ibarətdir.
1. Həqqi-sübhanə və təala (yəni Allah) islamın padşahı, dünyanın dörddə
birinin fərman fərması sultanın ömrünü uzatsın.
2. Əzəmətli, böyük xaqan... Ərəb və Əcəmin hökmdarı
Ölcaytu Xudabəndə Məhəmməd, allah onun hakimiyyətini əbədiləşdirsin!
3. Dünyanın fatehinin yarlığına görə şəhər və vilayətin rəiyyəti qopçur,
səranə, neft və ürfi vergilərindən azad olunur...
4. ...Bundan belə bunları bakılılardan alana lənətlər olsun»31.
Kitabədə göstərilən vergilər arasında qopçurun adı birinci çəkilir. Monqol
termini olan qopçur dedikdə istər köçəri, istərsə də oturaq maldarlardan 1%
həcmində alınan vergi nəzərdə tutulurdu. Bu vergi və onun yığılması ilə bağlı
özbaşınalıqlar əhalini ağır bir yük kimi əzirdi32. Yarlıqda adı çəkilən ikinci vergi
termini səranədir. Bu vergi ilk dəfə monqol istilasından sonra tətbiq edilən can
vergisi olub, dinindən asılı olmayaraq, rəiyyətdən (oturaq əhalidən) eləcə də,
müsəlmanlardan alınırdı. Daha sonra adı çəkilən neft vergisi ehtimal ki, şəxsi neft
quyularının sahiblərindən yığılırdı. Kitabədəki son vergi termini ürf şəriətdə
nəzərdə tutulmayan vergilər kimi başa düşülməlidir 33. İlk məxəzlərdən göründüyü
kimi, Elxanilər hakimiyyətə gələndən sonra torpaqların, mədən və karxanaların
böyük bir hissəsini əvvəlki sahiblərindən alaraq, onları incu və divanın
mülkiyyətinə qatmışdılar34.
Ehtimal ki, eyni aqibət neft quyuları sahiblərinin də başına gəlmişdi.
Elxanilər əvvəllər yerli hakimlərə məxsus neft quyularının böyük bir hissəsini ələ
keçirib müqatiəyə (icarəyə) vermişdilər ki, bu da icarədarların həm mədənləri, həm
də quyularda işləməyə təhkim olunmuş yerli kəndliləri vəhşicəsinə istismar
etməsinə səbəb oldu. Bu, neft mədənlərinda işləyən əhalinin tamamilə dilənçi
kökünə düşməsinə və ümumiyyətlə, məhsuldar qüvvələrin tənəzzülə uğramasına
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səbəb oldu ki, bu da neft hasilatına təsir göstərdi. Yarlığın verilməsi, göründüyü
kimi, şəhərin və Şirvan vilayətinin məhsuldar qüvvələrini yüksəltmək zərurətindən
doğmuşdu. Şirvan şəhərlərinin əhalisi, əsasən tacirlər və sənətkarlar, bu kitabədə
göstərilən vergilərdən əlavə, XI-XIV əsrlərdə Azərbaycanın başqa şəhərləri üçün
ümumi olan digər vergilər də verirdilər.
Dövlət və mülkədarlar tərəfindən əhalinin üzərinə qoyulan ən soyğunçu
vergilərdən biri şəhərlilərdən alınan avariz vergisi idi. Müharibə, sarayda ailəvi
şənliklərin keçirilməsilə əlaqədar təcili xərcləri ödəmək üçün toplanan avariz
monqol istilasından xeyli əvvəl mövcud olmuşdur35.
Monqollar dövründə şəhərlərdə ən çox yayılmış vergi bazarda istər
topdansatış, istərsə də pərakəndə satış ticarəti mallarından alınan tamğa idi. Əhali
üçün çox ağır olan bu vergi şəhərlərdə ticarətin inkişafını ləngidirdi. Şəhərlərdə bac
deyilən yol gömrük xərci də toplanırdı36. Gömrük toplanması vergi yığanların
hədə-qorxu və artıq pul qoparmaları ilə müşayiət olunurdu. Mənbələrdə həmin
verginin XII əsrdə Bakıda toplanmasına dair məlumat var37. Bundan əlavə, Şirvan
şəhərlərində biyar adı ilə tanınan mükəlləfiyyət də mövcud idi. Bu mükəlləfiyyətə
görə, rəiyyət dövlətin, yaxud feodalın xeyrinə kanal və kəhriz qazılmasında,
onların təmizlənməsində, qala divarlarının, sarayların və s. tikilməsində məcburi
surətdə işlədilirdi. Monqol istilasından xeyli əvvəl mövcud olan biyar son dərəcə
ağır mükəlləfiyyət idi38. Bütün bu vergi və mükəlləfiyyətlər ağır bir yük kimi
zəhmətkeşlərin - onları təkcə şirvanşaha və feodallara deyil, həm də səlcuqların və
monqolların simasında işğalçılara verən rəiyyətin çiyinlərinə düşürdü. Artıq XIV
əsrin sonu və XV əsrin əvvəllərində Dərbəndi Şirvanşahlar sülaləsinin hakimiyyətə
gəlməsilə, 1382-ci il xalq üsyanının qələbəsi sayəsində monqol ağalığı dövrünün
ağır istismar formaları xeyli dərəcədə yumşaqlaşdırıldı, eləcə də, rəiyyətin
vəziyyəti yüngülləşdi. Yadelli zülmün aradan qalxması və yerli Şirvanşahlar
sülaləsinin taxta çıxması və müstəqil hakimiyyət sürməsi XV əsrdə Şirvanın sosialiqtisadi və mədəni tərəqqisi üçün zəmin yaratdı.
§ 6. XI-XIII əsrin birinci rübündə Şirvanın mədəniyyəti
XI-XIII əsrin əvvəllərində bütün müsəlman Şərqində elm və mədəniyyət
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. Bu dövrdə elm və mədəniyyətin inkişafında
ərəblərlə yanaşı, başqa xalqlar da yaxından iştirak edirdilər. Həmin dövrdə Yaxın
və Orta Şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda ərəb dili geniş yayıldı.
Alimlər elmi əsərlərini bu dildə yaradırdılar. Ərəb əlifbası bir çox əsrlər boyu
müxtəlif xalqlar arasında ünsiyyət vasitəsi olmuşdur. Əsərlərini ərəb dilində
yazmış mənşəcə ərəb olmayan Təbəri, Bəlazuri, ibn Xordadbeh, əl-Bəlxi, əl-İstəxri
və digər tarixçi və coğrafiyaşünaslar Şərqin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da
məşhur olmuşlar1. Dünya sivilizasiyasının inkişafına öz töhfəsini bəxş etmiş
Azərbaycan xalqının mədəniyyəti bu dövrdə Şərq xalqlarının mədəniyyəti ilə sıx
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qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edirdi. XI-XIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan
mədəniyyətinin inkişafı özünün ona qədərki bütün tarixi, şəhərlərin və şəhər
həyatının inkişafı, IX-X əsrlərdə Xilafətin zəifləməsi ilə əlaqəli onun ərazisində
müstəqil feodal dövlətlərinin yaranması ilə şərtlənmişdi. Azərbaycan ərazisində
yaranmış həmin dövlətlərdən biri də Azərbaycan xalqının mədəniyyət və
incəsənətinin inkişafında böyük rol oynamış, mərkəzi Şamaxı şəhəri olan
Şirvanşahlar dövləti idi.
Şirvan və Arran şəhərlərindən - Şamaxıdan, Bakıdan, Dərbənddən,
Bərdədən çıxmış alim və şairlər Bağdad, Qahirə, İsgəndəriyyə, Buxara,
Səmərqənd, Nişapur kimi müsəlman mədəniyyəti mərkəzlərində təhsil almış Yaxın
və Orta Şərq ölkələrində olmuş, onların elm və mədəniyyət xadimləri ilə
məktublaşmışdılar2. X əsr ərəb müəllifləri İbn Havqəl, əl-İstəxri və başqaları
Şirvan və Arranda «ümumi dil» olan fars dilinin, tacir və mülk sahibləri feodalların
fəsih danışdıqları ərəb dilinin geniş yayıldığını qeyd edirdilər. Onlar, həmçinin
əhalinin bəzi qruplarının başqa dillərdən istifadə etdiklərini göstərirdilər: «...Bərdə
əhalisi Arran dilində danışır»3.
XI-XIII əsrin ilk rübündə poeziya yüksək səviyyəyə çatdı. Bu dövrdə bütün
Yaxın Şərqdə olduğu kimi, fars dili (farsi) ədəbiyyatda, o cümlədən şerdə üstün yer
tutaraq, ərəb dilini, demək olar ki, tamamilə sıxışdırmışdı. XI əsrdə Azərbaycantürk dili Qafqazda və qonşu ölkələrdə geniş inkişaf tapır. Azərbaycan dili türk
dillərinin oğuz qrupuna daxildir. Yerli əhalinin əsas dili olan Azərbaycan dili XI
əsrin ortalarında oğuz tayfaları dilinin güclü təsiri altında tam şəkildə
formalaşmışdır. Lakin Azərbaycanın dil baxımından türkləşməsi uzun proses olub,
XI əsrdən çox-çox əvvəl başlamışdır. XII əsrdə ədəbi Azərbaycan dili təşəkkül
tapdı. Şairlər fars və ərəb dilləri ilə yanaşı, bu dildə də əsərlər yazırdılar. XIII əsrin
sonlarında şair Həsənoğlu Azərbaycan və fars dilində lirik şerləri ilə şöhrət
qazandı4. Həsənoğlunun müasiri, Bakı şairi Nəsirin (XIV əsrin əvvəlləri) bakılıları
bir sıra vergilərdən azad edən və şəhərin abadlaşdırılmasına dair fərmanlar verən
Məhəmməd Xudabəndə Ölcaytuya ithaf olunmuş azərbaycanca müxəmməsi də
dövrümüzədək gəlib çatmışdır5.
Azərbaycan və onunla qonşu türk xalqlarının ən qədim müştərək ədəbi
abidəsi oğuz qəhrəmanlıq eposu «Kitabi-Dədə Qorqud»dur. Şifahi xalq poetik
ənənəsinin uzun əsrlər boyu - IX əsrdən XV əsrədək yaratdığı epik dastanları əks
etdirən bu yazılı abidə Azərbaycan ədəbiyyatı hüdudlarından çox-çox kənara
çıxmışdır. «Kitabi-Dədə Qorqud» girişdən və on iki boydan - dastandan ibarət epik
sikldən ibarətdir. Bu boyların hər biri bu və ya digər bahadırın igidliyindan bəhs
edən müstəqil xarakterli əsərlərdir. Onlarda xanlar xanı Bayandar xan və Qazan
xan xatırlanır. Həmin boylar müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif ozanlar (aşıqlar)
tərəfindən qoşulmuşdur. «Kitabi-Dədə Qorqud»da IX-XII əsrlərdə Qafqazda və
Azərbaycanda yaşamış oğuzların feodal-patriarxal köçəri həyatı əksini tapmışdır.
Epos məhz burada baş vermiş hadisələrlə zəngindir. Burada Azərbaycan və
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Şirvanın şəhər və qalalarının, çay və göllərinin adı çəkilir. Abidə lirik şer parçaları
olan vəznli nəsrlə yazılmışdır. İdeya-mövzu cəhətdən islamaqədərki eposun
əlamətləri qorunub saxlanmış əsərdə köçəri patriarxal-qəbilə məişətinin dağılması
və feodal münasibətlərinin inkişafı əksini tapmışdır. Vətənpərvərlik ideyası, yadelli
düşmənlərə qarşı bahadır rəşadəti, qəhrəmanlıq və fədakarlıq eposdan ana xətti
kimi keçərək, onu «İqor polku dastanı» kimi poemalarla doğmalaşdıran
özünəməxsus epik qəhrəman tipi yaradır. Eposda qədim yunan ədəbiyyatı Homerin «Odisseya»sındakı adamyeyən təpəgöz - siklop, Evripidin «Alkesta»sı ilə paralellər nəzərə çarpır. «Dədə Qorqud»u Azərbaycan aşıqları nəsildən-nəslə
ötürmüşlər .
XI-XIII əsrlərdə fəlsəfə, elm və ədəbiyyat xüsusilə inkişaf etmişdi. Ədəbibədii həyat Azərbaycanın Şamaxı, Gəncə, Təbriz kimi mədəniyyət mərkəzlərindəki
iri feodal saraylarında cərəyan edirdi. Saraylarda görkəmli şair və filosoflar
toplaşırdı. Dövrün estetik zövqü və fəlsəfi görüşləri burada formalaşırdı.
Orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının əsas janrları, bütün Yaxın və Orta
Şərqdə olduğu kimi, ərəb-fars janrları - qəsidə, qəzəl və rübai idi. Şahları və
feodalları mədh edən dəbdəbəli qəsidə Şirvanın saray şairləri arasında dəbdə idi.
Mənbələr xəbər verir ki, XI əsrin sonlarında Şirvanşah I Fəribürzün sarayında
şirvanşaha ərəb dilində mədhiyyələr yazan şairlər toplaşmışdı 7. Ərəb şairi əlQəzzinin Azərbaycanda və Arranda yazdığı şerlər burada ərəbdilli poeziyanın
ənənəvi janrlarının geniş yayıldığı ədəbi mühitin mövcud olduğunu göstərir. ƏlQəzzinin şirvanşah I Fəribürzün xəsisliyinin və digər qüsurlarının məsxərəyə
qoyulduğu zərif ədəbi formada yazılmış həcvi qalmışdır. Ehtimal ki, əl-Qəzzi
şirvanşaha həcv olan qəsidəsini Fəribürz gəlmə şairin mədhiyyələrini dinləmək
istəmədikdə, Şirvanı tərk edib getdikdən sonra yazmışdır8.
XII əsr klassik Azərbaycan poeziyasında lirik janrlarla yanaşı, dahi şair
Nizami Gəncəvinin qələmindən çıxan gözəl epik əsərlər də yaranmışdı. XI əsrin
əvvəllərindən, Arran və Şirvan da daxil olmaqla, Azərbaycanda fars dilində (farsi)
yazan tam bir nəsil görkəmli saray şairi meydana gəlmişdi. İlk belə şairlərdən biri
təbrizli Qətran ibn Mənsur Təbrizi (1010-1090) idi. Qətranın istedadlı poeziyası
böyük şöhrət qazanmış, özündən sonra gələn Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığına
təsir göstərmişdir9. Araşdırılan dövrdə zamanın dini, mistik sufi görüşlərinin təsiri
altında olan ədəbiyyat və fəlsəfə xüsusilə inkişaf etdi. X əsrin ikinci yarısı - XI
əsrin birinci yarısında ilk Azərbaycan sufi şair və filosoflarından biri dövrümüzədək gəlib çatmış ən qədim sufi divanının müəllifi İbn Bakuyə və ya
Baba Kuhi təxəllüsləri ilə tanınmış Əbu Abdullah Əli ibn Məhəmməd Şirazi idi. O,
ilk gəncliyində əşərilik təriqəti başçısının ardıcılı məşhur şeyx Əbu Abdullah ibn
Xəfifin [ö. h. 371 (981/2)-ci il] yanında təhsil almışdır. Ortodoksal kəlamı bütün
incəliklərinə qədər öyrənən Baba Kuhi müsəlman ölkələrini gəzməyə çıxaraq,
hədisləri, islamın görkəmli xadimləri haqqında məlumatları toplamışdır. O, X-XI
əsrlərdə sufilik təliminin mərkəzi olan Nişapura gələrək, burada sufiliyin görkəmli
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nümayəndələri - Əbu Səid ibn Əbü-l-Xeyr əs-Süləmi və başqaları ilə görüşmüşdür.
O, h. 412 (1021/2)-ci ildə Nişapur xanəgahının piri oldu. Ölümündən bir neçə il
əvvəl Şiraza gəlib dağ mağarasında guşənişin həyat keçirmiş və h. 442 (1050/51)ci ildə orada da ölmüşdür. Onun divanı ilk dövr sufiliyini tədqiq etmək baxımından
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. O, şiə olsa da, dünyagörüşündə od kultunun,
Zərdüşt günəşinə sitayişin təsiri gözə çarpır. Həmdullah Qəzvininin məlumatına
görə, o, türbəsi və xanəgahı Şamaxı yaxınlığında, Pirsaatçay sahilində yerləşən
Pirhüseyn Şirvaninin qardaşı idi10.
XII əsrdə şirvanşahlar III Mənuçöhrün və I Axsitanın sarayında Azərbaycan
şer məktəbi yarandı. Onun başında məlik üş-şüəra (şairlər şahı) Nizaməddin
Əbülüla Gəncəvi dururdu. Saray şairi olan Əbülüla Gəncəvi, eyni zamanda,
nədimlərin - Şirvanşahın şəxsi müsahiblərinin başçısı idi. Əbülüla gəncəli olub,
XI əsrin son rübündə orada doğulub, təhsil almışdı. O, Şirvanın görkəmli şairləri
Fələkinin və Xaqaninin müəllimi idi. Əbülülanın divanı dövrümüzədək gəlib
çatmasa da, ayrı-ayrı qəsidələrinə əsasən onun zərifliyi, vəzn dəqiqliyi və rəvan
üslubu ilə seçilən poeziyası haqqında fikir söyləmək mümkündür. O, poetika,
fəlsəfə və astronomiya sahələrində dərin biliyə malik idi. Lakin Şirvanşah
sarayında imtiyaz sahibi olmasına baxmayaraq, o, düşmənləri tərəfindən üstünə
böhtan atılaraq 55 yaşında vəzifəsindən məhrum edilmişdir11.
Şirvanın digər bir istedadlı şairi İzzəddin Şirvani haqqında məlumat çox
azdır. Yalnız onun Əbülüla və Xaqaninin müasiri olub, onlarla görüşdüyü
məlumdur. Şerlərindən bizə gəlib çatan bir yarımçıq qəsidəsi və bir rübaisi onun
poeziyasının gözəllik və zərifliyindən danışmağa imkan verir12.
Şirvan məktəbinin məşhur şairlərindən biri də Əbülülanın tələbəsi Əbu
Nizam Məhəmməd Fələki Şirvanidir (1108-1145). Fələki Şamaxıda doğulmuşdur.
O, dostu Xaqaninin köməyilə şirvanşahlar sarayına düşmüş, burada III Mənuçöhrü
Şirvanda abadlıq və mədəniyyətin tərəqqisi üçün çox iş görmüş ağıllı hökmdar
kimi vəsf edən qəsidələr yazmağa başlamışdır. Fələki təxəllüsü götürməsi onun
dərindən maraqlandığı, hətta haqqında əsər yazdığı nücumla məşğul olması ilə
bağlıdır. Fələkinin dəbdəbəli qəsidələrdən ibarət divanı məzmunca dolğun olmasa
da, şerləri forma gözəlliyi ilə diqqəti cəlb edir. Şirvanşahın daşqın nəticəsində
dağılmış Baqilan bəndini tikdirməsi münasibətilə yazdığı qəsidə buna misal ola
bilər. Fələki öləndə qırx yaşı da yox idi. Şair gözdən salınaraq həbsxanaya atılmış
və ən yaxşı, təsirli şerləri olan «Həbsiyyə»lərini də burada yazmışdır13.
XII əsrin məşhur şairlərindən biri də Mücirəddin Beyləqanidir. Onun
haqqında məlumat olduqca azdır. Görünür, əsil-nəsəbli ailədən olmayıb, qara kəniz
oğlu idi. O, Xaqaninin şagirdi olmuş, Şirvanda şer sənətini ondan öyrənmişdir,
Mücirəddin Şirvanşahlar sarayında yaşamamışdır. Belə ki, o, Eldəgəzlər tərəfindən
himayə olunmuş, onlara parlaq və şadlıqla dolu obrazları ilə insanı heyran qoyan
qəsidələr həsr etmişdir. Ədəbi irsindən bir divanı dövrümüzədək gəlib çatmışdır.
Divanda İraq səlcuq hökmdarlarına və Dərbənd hakiminə həsr olunmuş qəsidələr
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də vardır. Görünür, Eldəgəzlər sarayındakı həyatından narazı olan şair yazdığı
bədbin ruhlu şerlərində böhtana düşməsindən şikayət etmişdir. Həmin şerlərdə
saray xidmətinə nifrət də əksini tapmışdır. Şairin bu şerləri yüksək bədiiliyi ilə
seçilir. Y. E. Bertelsin fikrincə, Mücirəddin Beyləqani h. 589 (1193)-cu ildə
ölmüşdür. Bəzi təzkirələrin məlumatlarına görə, o, şairin satiralarından narazı
olanlar tərəfindən hamamda öldürülmüşdür14.
XII əsrdə şirvanşahların saray şairlərinin ən görkəmlisi Əfzələddin İbrahim
ibn Əli Xaqani [h. 515-595 (1121/2-1199)-ci illər] idi. O, Şamaxı yaxınlığındakı
Məlhəm kəndində dülgər Əlinin ailəsində anadan olmuşdur. Babası Osman
toxucu olmuşdur. Anası müsəlmanlara əsir düşdükdən sonra islamı qəbul etmiş
nəsturi məzhəbinə mənsub xristian idi. Xaqani son dərəcə cilalanmış kamil şer
texnikasına, valehedici sənətkarlığa malik şair kimi məşhurdur. O öz sənətkarlığı
ilə müəllimi məlik üş-şüəra Əbülüla Gəncəvini ötüb keçmişdi. Xaqani dövrünün ən
təhsilli adamlarından biri olub, ərəb dilini, fəlsəfəni, ilahiyyatı, təbabəti, ədəbiyyatı
öyrənmişdi. Ona əmisi - həkim və alim Kafiəddin Ömər təlim-tərbiyə vermişdi.
Xaqaninin parlaq poetik istedadı erkən aşkar olmuş və tam şəkildə onu böyük
mesenat olan şirvanşah III Mənuçöhrün saray şairləri sırasına daxil edən müəllimi
Əbülüla Gəncəvinin təsiri altında formalaşmışdır. Xaqani hamisi Mənuçöhrün
titullarından biri ilə bağlanılan və «xaqana məxsus» mənasını bildirən təxəllüsünü
də bu vaxt götürmüşdür. Şirvanşah sarayında mədhiyyəçilik geniş intişar tapmışdı
və Xaqani şairlər içərisində ilk dəfə olaraq III Mənuçöhrə və onun oğlu I Axsitana
bir neçə tərifləyici qəsidələr yazmışdı15. Lakin Xaqani sönməz şöhrəti üçün daha
çox mədhiyyəçi qəsidələrinə deyil, səmimi, təsirli lirik şerlərinə borcludur. Xaqani
bir sıra gözəl aşiqanə qəzəllər yaratmışdır. Şair şerlərində yaxın adamlarının həyat
və ölümündən, həyatın və taleyin dönüklüyündən yazırdı. H. 551 (1156/7)-ci ildə
ilk dəfə Həccə gedən Xaqani Bağdadda olarkən xəlifə tərəfindən qəbul edilir.
H. 552 (1157/8)-ci ildə ziyarətdən qayıdan Xaqani yeganə poeması olan
«Töhfətül-İraqeyn» əsərini tamamlayır. O, səfəri zamanı bir sıra şəhər və ölkələrdə
olmuşdu. «Töhfətül-İraqeyn» poemasında şair Bağdad, Məkkə, Mədinə və
Həmədanın təbiətini, gözəllik və zənginliyini ətraflı təsvir edir. Həmin şerlərdə
Xaqani, həmçinin, dünyada ədalətin qalmamasından, təbiətin gözəllik və
səxavətinin insanlara xoşbəxtlik gətirməməsindən doğan qəzəb və kədər hisslərini
də ifadə etmişdir. Onlarda şairin fəlsəfi-etik görüşləri əksini tapmışdır16. Xaqaninin
ən gözəl əsərlərindən biri də «Mədain xərabələri» qəsidəsidir. İndiki Bağdad
yaxınlığında Parfiya və Sasani hökmdarlarının iqamətgahı olmuş qədim Mədainin
əzəmətli sarayının xarabalarını seyr edən şair xalqların və dövlətlərin taleyi
haqqında fəlsəfi düşüncələrə dalır:
Zəncirə düşən Dəclə zəncir kimi qıvrılmış,
Eyvani-Mədaini görcək yer ilə yeksan.
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Göz yaşları dil açsın, eyvana xitab etsin,
Bir kəlmə cavab alsın qəlbin qulağı ondan.
Başlar öyüdə hər an diş-diş divarı qəsrin,
Sanki dil açıb söylər tarixini hər dənden
Bayquşların ahından ağrır başımız daim,
Gözyaşı gülabıyla et dərdimizə dərman...
...Kəsra ilə narıncı, Pərviz ilə tərxunu –
Çoxdan unudulmuşlar, torpaqla olub yeksan.
Düzdürdü qızıl tərxun öz süfrəsinə Pərviz,
Süfrə bəzənib oldu zər səbzəli bir bostan.
Pərviz yox olmuşdur, ondan daha söz açma,
Get, «kəm tərəku» söylə, zərdən tərə yox əlan.
Sordun: hara getmişlər indi o böyük şahlar,
Bir hamilədir torpaq, çox udmuş o, şah, xaqan.
Çox gec doğacaq torpaq, qayda belədir, əslən,
Tez nüftə tutan kəslər doğmaz o qədər asan.
Meynə yetirən meydir Şirinin ürək qanı,
Pərviz cəsədindəndir ol küp ki, qoyar dehqan...
...Kim gəlsə səfərdən bil, bir töhfə verər dosta,
Qoy ərməğanın olsun hər dostuna bu dastan17.
(Tərcüməsi Məmməd Rahimindir)
Xaqani səfərdən qayıtdıqdan sonra Şirvanda hökm sürən ağır şəraitdən - ona
qarşı böhtanlardan, xəbərçilikdən, həsəddən və hökmdarın ağılsız hərəkətlərindən
əzab çəkirdi. Saray həyatından məyus olmuş Xaqani əsərlərində azadlığı tərənnüm
edir, hakimlərin zülm və ədalətsizliyi əleyhinə etiraz səsini qaldırırdı. Onun
şirvanşah Mənuçöhrlə münasibətləri yaxşı deyildi. Xaqani doğma yurdundan
qaçmaq cəhdində təqsirləndirilirdi. Şairin öz sözlərinə görə, onun günahı Şirvanı
«zülm ocağı» adlandırması olmuşdur. Xaqani h. 552 (1157/8)-ci ildə, Məkkəyə ilk
ziyarətindən qayıtdıqdan azacıq sonra həbs edilərək, bir neçə ay zindanda saxlandı.
Həbsdən çıxdıqdan sonra, o, Şamaxıda çox qalmadı. Sərgərdan gəzərək
Dərbənddə, Gəncədə yaşadı. H. 554 (1159)-cü ildə Baqilan bəndi tikilərkən
Mənuçöhr Xaqanini bağışladı və o, Gəncədən Şirvana qayıtdı. Mənuçöhrün
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ölümündən sonra və I Axsitanın hakimiyyətinin əvvəllərində [h. 555 (1160)-ci il]
Xaqani saraydakı əvvəlki nüfuzunu itirdi. O, təzə şaha bir neçə qəsidə həsr etsə də,
Axsitan ona məhəl qoymamış, şair gözdən düşmüşdü. Xaqani yenidən həbs
olunaraq üç ay məhbəsə salındı. Məhbəsdə yazdığı «Həbsiyyə» adlı gözəl
mərsiyələrində Xaqani müstəbidlərə dərin nifrətini bildirmiş, zindanda məruz
qaldığı işgəncələri görünməmiş açıqlıqla təsvir etmişdir. Onun şikayət və nifrəti
son dərəcə güclü və təsirli ifadə olunmuşdur. Xaqaninin Bizans şahzadəsi
Andronik Komnenə himayədarlıq haqqında yalvarışla müraciət etdiyi iki qəsidəsi
məlumdur. H. 571 (1175/6)-ci ildə həbsdən azad olunduqdan sonra, Xaqani Şirvanı
tərk edərək, ikinci dəfə Həcc ziyarətinə getmişdir. Bu vaxt o özünün ən yaxşı
əsərlərindən birini - isfahanlıların şəninə həsr etdiyi qəsidəsini yazmışdır. Xaqani
Məkkədən qayıdarkən Təbrizdə qalmış və ömrünün son 24 ilini Axsitandan böyük
təqaüd alaraq burada keçirmişdir. İki oğlunu və bir neçə arvadını itirən Xaqani
qocalıqda tamamilə tək-tənha qalmışdır. Axsitanın təkidlə Şirvana qayıtmağı tələb
etməsinə baxmayaraq, Xaqani rədd cavabı vermişdir. Göründüyü kimi, o, ömrünün
son illərində sufi şeyxi kimi həyat sürmüşdür. Onun həyatdan tam küskünlük
ifadəsi olan didaktik-mistik qəsidələri də bu dövrün məhsuludur. Xaqani h. 505-ci
ilin şəvval ayında (iyul, 1199-cu il) Təbrizdə ölmüş və «Məqbərət üş-şüəra»
adlandırılan Surxab qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur. Xaqaninin dövrümüzədək
gəlib çatmış əsərləri böyük divandan və «Töhfətül-İraqeyn» poemasından ibarətdir.
Divanda aşağıdakı bölmələr vardır: 1) qəsidələr, tərcibəndlər və qitələr; 2) qəzəllər;
3) rübailər; 4) ərəbcə qəsidələr. Xaqani Şirvanşahlara Xarəzmşahlara, Səlcuqilərə,
Elxanilərə və digər hökmdarlara mədhiyyələr yazmışdır. O, qəsidələrində, başlıca
olaraq, formaya diqqət yetirirdi. Şair qəsidələrində çətin rədiflər işlədir
məcazlardan, poetik fiqurlardan, habelə, vəsf bədii üsulundan (məsələn, «səhər
içki məclisi»nin - səbuh - təsviri) geniş istifadə edirdi. Onun ən yaxşı əsərləri
sarayla bağlı deyildir. Xaqani əsərlərində ara-sıra Azərbaycan sözləri işlədirdi.
Xaqaninin yaradıcılığı təkcə Azərbaycan şerinə deyil, Yaxın Şərqin bütün farsdilli
poeziyasına güclü təsir göstərmişdir18. Əsas poetik janr olan qəsidə ilə yanaşı,
humanist dünyəvi poeziya da inkişaf edirdi. Onun parlaq nümayəndəsi XII əsrin
dahi şairi, dünya ədəbiyyatının korifeylərindən biri Nizami Gəncəvi idi. Şeyx İlyas
ibn Yusif ibn Zəki Müəyyəd Nizami (1141-1209) Gəncədə, yaxşı təmin olunmuş
şəhərli ailəsində anadan olmuşdur. Onun anası kürd qızı idi. Nizami otuz yaşından
sonra Dərbənd hakiminin ona hədiyyə göndərdiyi gözəl qıpçaq kənizi Afaqla
evlənmişdir. Onun Afaqdan yeganə oğlu Məhəmməd doğulmuşdur. Afaqla ailə
həyatı çox xoşbəxt, lakin qısa olmuşdur. Belə ki, şairin gənc arvadı 1180-ci illərdə
həyatdan köçmüşdür. Sonralar Nizami iki dəfə də evlənmişdir. O, demək olar ki,
ömrü boyu müxtəlif elmləri öyrəndiyi Gəncədə yaşamış və buradan kənara
çıxmamışdır. Nizami müdrikliyi, biliyi və sadə həyat tərzi ilə şöhrət qazanmışdı.
Mənbələrə görə, şair sufi dairələri və əxi təşkilatı ilə əlaqə saxlamışdır. O, erkən
yaşlarından poeziya ilə məşğul olmuşdur. Onun bilik dairəsi geniş idi: ilahiyyat və
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fəlsəfə, astronomiya və nücum, coğrafiya, riyaziyyat və kimya, təbabət, tarix və
ədəbiyyat. Nizami müsəlman aləminə nüfuz etmiş yunan filosoflarının əsərlərindən
geniş şəkildə bəhrələnmişdir. O, ərəb, xüsusilə fars dillərini mükəmməl bilirdi.
Nizaminin Azərbaycan dilində lirik şerlərindən ibarət dövrümüzədək gəlib
çatmamış əlyazmasına dair məlumat vardır. Mənbələrə görə, Nizaminin
«Xəmsə»dən başqa 20000 beytdən ibarət şer divanı olmuşdur. Nizamidə Axsitan
«divan sahibi» kimi xatırlanır; ehtimal ki, şair özünün lirik şerlər məcmuəsini ona
təqdim etmişdir. Nizami saray şairləri sırasına daxil olmasa da, maddi ehtiyac
üzündən əsərlərini şahlara, o cümlədən şirvanşah Axsitana göndərmişdir.
Nizaminin Şirvanla, o cümlədən dostluq münasibətlərində olduğu Xaqani ilə əlaqə
saxladığını Xaqaninin Nizamiyə yazdığı və Tehranda dərc olunmuş məktubu da
təsdiqləyir19.
Nizaminin poetik irsi otuz min beytlik beş böyük poemadan - «Xəmsə»dən
(«Sirlər xəzinəsi», «Xosrov və Şirin», «Leyli və Məcnun», «Yeddi gözəl»,
«İsgəndərnamə») və qəzəllərdən ibarətdir. Nizami öz poemalarında din, sufilik
və humanizm, azad insan şəxsiyyəti, dövrün mənəvi idealları məsələlərini yeni
şəkildə qoyur və həll edirdi. Nizami və Xaqaninin yaradıcılığı Azərbaycanda erkən
Renessans ideyalarının meydana gəlməsinə imkan yaradan sosial-tarixi şəraitlə
bağlı idi. Nizami ağlı dünyanı idrakın əsası kimi dövrün dini və sufi mistik
görüşlərinə qarşı qoyurdu. O, insanı dünyanın əşrəfi elan edir, insan səadəti və
azadlığını isə həyatın başlıca məqsədi sayırdı. Şair dövrün zülm və istibdadı
əleyhinə çıxırdı.
Nizami məhəbbət mövzusuna həsr olunmuş üçüncü poeması «Leyli və
Məcnun»u fars və ərəb dilləri ilə bəzəməyi xüsusi qeyd edən I Axsitanın sifarişi ilə
yazmışdı. Axsitanın bu tələbi Nizaminin fars dili ilə yanaşı, Azərbaycan-türk
dilində də şerlər yazdığını ehtimal etməyə imkan verir. Axsitanın Nizamiyə
məktubunda aşağıdakı misralar vardır:
Kamal cövhərinin xəzinəsindən,
Gör, kimin sapına inci düzürsən.
Türk dili yaramaz şah nəslimizə,
Əskiklik gətirər türk dili bizə.
Yüksək olmalıdır bizim dilimiz,
Yüksək yaranmışdır bizim nəslimiz.
Nizami poemanı 4 aya yazaraq, onu 1188-ci il sentyabrın 24-də başa
çatdırdı. «Leyli və Məcnun»da insan həyatını iki qüvvə, iki aparıcı ideya müəyyən
edir - məhəbbət və ağıl. Poemanın süjet xəttinin əsasında Azərbaycanda yayılmış
qədim ərəb əfsanəsi durur. Nizami Məcnun və Leyli əhvalatını şərh edən yazılı
ərəb mənbələrindən bəhrələnmiş, yeni ideya və keyfiyyətlərlə zənginləşdirilmiş,
süjet cəhətdən kamil və orijinal bədii əsər yaratmışdır. Əsərdə ağıllı, nəcib gənc
Qeysin Leyliyə bəslədiyi ideal məhəbbət təsvir olunur. Poemanın qəhrəmanları
müəyyən səbəblər üzündən bir-biri ilə qovuşub xoşbəxt ola bilmirlər. Leylinin ata200

anası Məcnun - divanə adlandırılan Qeysin sönməz məhəbbətini ağılsızlıq, dəlilik
sayırlar. Sevmədiyi adama ərə verilən Leyli öz hisslərini söndürə bilməyən və
ömrünün son illərini səhrada vəhşi heyvanların əhatəsində tənha və sərgərdan
keçirərək, ona məhəbbətindən bəhs edən gözəl şerlər qoşan Məcnuna olan
məhəbbətinə sadiq qalır. Nizami qeyd etməyi vacib sayır ki, bu «eşq divanəliyi»
Məcnunun ağlını sadəcə əlindən almamış, onun poetik istedadının tam şəkildə
açılmasına təkan vermişdir. Məcnun simasında Nizami ideal müztərib aşiq,
cəmiyyətlə əlaqəni kəsən, həyat və səadətdən imtina edən, məhəbbət hissini hər
şeydən yüksək tutan böyük şair obrazı yaratmışdır. Onun məhəbbəti «heç yerda
kama çatmayan ideal arzudur». Leyli aşiqinin həsrətindən ölür. Leylinin ölüm
xəbərini eşidən Məcnun onun qəbri üstündə dünyadan köçür. Nizaminin poeması
bütün Şərqdə böyük uğur qazanaraq məşhurlaşmışdı. «Leyli və Məcnun» poeması
XII əsr romantik Azərbaycan şerinin zirvəsi və məhəbbət haqqında ən möhtəşəm
əsərlərdəndir.
Nizaminin dünya poeziyası xəzinəsinə daxil olan «Xəmsə»sində onun
humanist, qabaqcıl fəlsəfi, estetik və etik görüşləri əksini tapmışdır. Dövrünün oğlu
olan Nizami feodal hakimlərini və feodal cəmiyyətini tənqid edərkən belə sayırdı
ki, gerçəkliyin dəyişdirilməsi insandan, onun zəkasından və yüksək mənəvi
keyfiyyətlərindən asılıdır. Onun əsərlərində insanın şəxsi ləyaqəti, həyatsevərliyi,
ən yüksək səadət idealına can atması müsəlman tərki-dünyalığına qarşı qoyulur.
Nizaminin poeziyası üçün demokratiklik və humanizm səciyyəvidir. Nizaminin
yaradıcılığı bir sıra Şərq ölkələrinin - Hindistan, Orta Asiya, İraq, Türkiyə və digər
ölkələrin ədəbiyyatına təsir göstərmişdir. Şərqin görkəmli şairləri - farsdilli hind
şairi Əmir Xosrov Dəhləvi (XIII əsrin sonu), fars və tacik şairi Əbdürrəhman Cami
(XV əsr), özbək şairi Əlişir Nəvai (XV əsr), Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli
(XVI əsr) onun «Xəmsə»sinə nəzirə olaraq bir sıra poemalar yazmışlar. Nizaminin
təkcə «Leyli və Məcnun» poemasına bir sıra Şərq dillərində 40-a yaxın nəzirə
məlumdur. Bir çox əsrlər boyu Qafqaz və Şərq xalqlarının ədəbiyyatı Nizami
poeziyasının təsiri altında olmuşdur. Onun poemaları ingilis dilinə və başqa dillərə
tərcümə edilmişdir. Höte özünün «Qərb-Şərq divanı»nda Nizaminin əsərlərini
yüksək qiymətləndirmişdir20.
Dahi şairlər Nizami və Xaqaninin Azərbaycan xalqının mədəniyyətini,
tarixini və həyat tərzini əks etdirən yaradıcılığı XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının
ən yüksək zirvəsi, onun «qızıl dövrü»dür. Həmin dövrdə ədəbiyyatın və elmin
inkişafı birtərəfli xarakter daşımırdı. Bu, orta əsrlər Azərbaycan cəmiyyətində
mədəniyyətin ümumi yüksəlişinin tərkib hissəsi idi. İstedadlı gənclər, başlıca
olaraq, mülkədarların və ruhanilərin övladları əvvəlcə məktəbdə, sonra isə Şirvanın
mərkəzi şəhərlərinin məscidləri yanındakı mədrəsələrdə təhsil alırdılar. Mədrəsədə
Azərbaycan elm və incəsənətinin inkişafına təsir göstərmiş alimlər dərs deyirdilər.
X əsrin əvvəli - XIII əsrdə, əsasən, ərəb və fars dilləri, şəriətin normalarını təşrih
edən hüquq elmləri (fiqh) ilə bağlı olan ilahiyyat fənləri tədris olunurdu.
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XII əsrin məşhur fəqihlərindən (hüquqşünaslarından) biri, müəyyən müddət
Bağdaddakı Nizamiyyə mədrəsəsində yaşamış şamaxılı Əbu Bəkr Məhəmməd
Şirvani sayılır. O, Dərbənd nahiyəsində Hibətullah ibn Mübarək ibn əs-Səktinin və
Şirvanın digər görkəmli alimlərinin yanında oxumuşdur. H. 539-cu ilin şəvval
ayında (aprel, 1144-cü il) ölmüşdür. Xınalıqlı Həkim ibn İbrahim əd-Dərbəndi də
bu şəhərdə Qəzzalidən fiqh dərsi almış, hədisləri dinləmişdir. O, uzun müddət
Buxarada yaşamış və 1143/4-cü ildə orada vəfat etmişdir. XII əsrin digər görkəmli
alimi, beyləqanlı Əbü-l-Məali Əbd əl-Məlik ibn Əhməd əl-Beyləqani Xorasan və
Bağdada gedərək ilahiyyatı öyrənmişdir. H. 496 (1102/3)-cı ildən sonra
Beyləqanda ölmüşdür21. Fiqhlə bağlı olan əxlaqa dair də XII əsrə qədər həm ərəbcə
zəngin ədəbiyyat, həm də qədim İran «pəndnamələr»i - «nəsihət kitabları» mövcud
idi. Qədim «pəndnamələr»in ənənələri Nizaminin «İqbalnamə»sinin bəzi fəsillərinə
sirayət etmişdir. Fəlsəfə sahəsində təlim dini kəlamların öyrənilməsi ilə
məhdudlaşmır, müsəlman aləminə nüfuz etmiş yunan filosoflarının əsərlərindən də
geniş istifadə edilirdi22. Tanınmış XI əsr Azərbaycan filosofu Bəhmənyar ibn
Mərzban məşhur filosof Əbu Əli ibn Sinanın şagirdi olmuşdur. Bəhmənyar çoxlu
traktatların müəllifidir. Həmin əsərlərdə o, Aristotel fəlsəfəsini islamın əsas
ehkamları ilə uyğunlaşdırmağa cəhd göstərmişdir. Onun başlıca əsərləri - «Məratib
əl-mövcudat» («Mövcudatın mərtəbələri»), «Mabəd ət-Təbiət» («Metafizika»)
Qərbi Avropa dillərinə tərcümə olunmuşdur. Bəhmənyarın əsərləri ərəb dilində
Qahirədə nəşr edilmişdir. Mənbələrdə yalnız Şirvan şəhərlərinin deyil, eləcə də
Bağdad, Qahirə, İsgəndəriyyə, Dəməşq və digər şəhərlərin mədrəsələrində dərs
demiş bir çox şirvanlı və arranlı alimlərin adları gəlib çatmışdır. Mənbələrdə,
başlıca olaraq, ilahiyyatçıların, adət və hüquq bilicilərinin adları çəkilir. Şirvan
şəhərindən çıxmış Əud ibn Əhməd imam Əbu Xələf əş-Şirvani Xosrov
Ənuşirəvanın nəslindən idi. O, «Əl-Mötəbər fi təlil əl-müxtəsər» əsərinin
müəllifidir. H. 550 (1155)-ci ildən sonra ölmüşdür23.
Qəvam əd-Din Nəsr Yunis ibn Mənsur ibn İbrahim əş-Şirvani Şirvandan
Bağdada köçərək, buradakı Nizamiyyə mədrəsəsində dərs demiş, tarixçi Əbd ərRəhman ibn əl-Cəuzinin dostu olmuşdur. Qəvam əd-Din 1258-ci ildə monqollar
Bağdadı zəbt edərkən öldürülmüşdür24.
Filosof Müəyyin əd-Din Əbü-l-Fəzl Bəxtiyar ibn Mühənna ibn Əbd ərRəhman əş-Şirvani h. 665 (1266)-ci ildə Təbrizdə ölmüşdür25.
Fiqh alimi Zəki ibn əl-Həsən ibn Ömər Əbu Əhməd əl-Beyləqani h. 582
(1186)-ci ildə doğulmuşdur. Dəməşqə köçərək, burada fiqh və hədisdən
dərs demişdir. Sonralar İsgəndəriyyəyə, oradan isə Yəmənə gedərək alimliyi ilə
şöhrət qazanmış, çoxlu şagirdi olmuşdur. O, h. 676-(1277)-ci ildə Ədən şəhərində
ölmüşdür.
Sufi, əş-Şihabiyyə xanəgahının şeyxi Şəms əd-Din Məhəmməd ibn Əhməd
ibn Salah əş-Şirvani nücum və hüquq bilicisi idi. Fəlsəfə sahəsində mühazirələr
oxumuş, rasionalistlərin mübahisələrində iştirak etmişdir. H. 699-cu ildə (28. IX.
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1299-15. IX. 1300) ölmüşdür26.
XI-XIII əsrlərdə astronomiya və astrologiya xeyli inkişaf etdi. XII əsrin
ortalarında Şirvanda yaşamış Fəridəddin Şirvani adlı alim astronomiya ilə məşğul
olmuş, bir neçə ulduz cədvəli tərtib etmişdir27. Mil düzündəki Örənqalada aparılan
arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan, üzərində planetlərin əhatə dairəsi və hərəkət
yolu cızılmış dairəvi gil lövhə Azərbaycanda astronomiyanın inkişaf etdiyini
təsdiqləyir. Nizaminin «İsgəndərnamə» poemasında irəli sürdüyü «eşitdim
dünyadır parlaq ulduzlar» müddəası şairin bu sahədə dərin biliyə malik olduğunu
göstərir28.
Şirvan alimləri coğrafiya, kosmoqrafiya, riyaziyyat, kimya, təbabət, musiqi
ilə də məşğul olurdular. Yaqut Həməvi Şirvan, Şamaxı, Dərbənd, Qəbələ,
Beyləqan və başqa şəhərlərdən çıxmış bir çox alimin adını çəkir. Şirvanşah III
Mənuçöhrün hakimiyyəti dövründə həkim Mahmud xoca, müdriklərin şöhrəti,
Şirvanın şərəfi, Xaqanini xəstəlikdən xilas etmiş Rəşidəddin məşhur idi 29.
Şəmsəddin Təbib Xaqanini qızdırmadan müalicə etmişdi30. Lakin elm o vaxtlar
hələ ixtisaslaşmadığından alim, yaxud həkim adı bütün sahələrdə elmi bilik
sahiblərinə verilirdi31.
Başqa müsəlman dövlətlərində olduğu kimi, IX-XIII əsrlərdə Şirvanda
əsasında şəriət duran müsəlman hüququ mövcud idi. Şəriətə görə hüququn üç
mənbəyi var: 1. Quran; 2. Rəvayətlər (sünnə, hədislər); 3. İcma.
Ərəblər Xilafətin istila etdiyi Ön və Orta Asiya ölkələrində və
Zaqafqaziyada inkişaf etmiş iqtisadiyyat, sosial münasibətlərlə, erkən feodal
cəmiyyətinin mədəniyyəti ilə rastlaşdılar. Həmin ölkələrdəki torpaq münasibətləri
və şəhər həyatı, əmlak qanunları və sosial məişət Ərəbistandakından kəskin surətdə
fərqlənirdi. Ona görə də, ərəblərin qarşısına yeni ictimai münasibətlərlə bağlı
Quranın cavab vermədiyi tam bir sıra suallar çıxırdı. Belə olduqda hədislərəMəhəmmədin kəlamları və hərəkətləri haqqında rəvayətlər - müsəlman sünnəsinə
müraciət etməyə başladılar. Müsəlman sünnəsi çoxlu hədislərə əsaslanır ki, onun
məğzini hüquq məsələləri təşkil edir. Müsəlman sünnəsinin meydana gəlməsi təkcə
Quran mətnləri ilə yaradıla bilməyən dövlət, cinayət, mülki və ailə hüququ
normalarının bərqərar edilməsi zəruriyyətindən doğurdu.
Mənbələrdə (Yaqut və b.) XI-XII əsrlərdə Şirvanda və Azərbaycanda
ilahiyyatçı alimlər tərəfindən hədislərin cidd-cəhdlə toplandığı, yazıya alındığı və
sistemə salındığı qeyd olunur. Lakin feodal cəmiyyətinin sonrakı inkişafı göstərdi
ki, Quran və hədislər şəriət və hüququn bir sıra məsələlərinə cavab vermir. Onda
fəqihlər arasında əshab ərrəy (yəni, məntiqi nəticə, yaxud əqli mühakimə
metodunun tərəfdarları) cərəyanı meydana gəldi. Onlar şəxsi mülahizəyə,
rasionalizm əlamətlərinə yol verirdilər. IX əsrədək fəqihlərin mübahisəsi
nəticəsində «mömin» (sünni) islamın özəyində məzhəb adlanan bir sıra məktəb,
yaxud təriqətlər yarandı. Onlar bir-birindən əqli metodun tətbiqində, başlıca olaraq,
hüquq və ibadət üsulları məsələlərində fərqlənirdilər. Sünni məzhəblərdən
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dövrümüzədək gəlib çıxmış dördü əsas sayılır: hənəfilik, malikilik, şafiilik,
hənbəlilik. Dinlə hüquq arasında sıx əlaqə və mühakimə prosesinin və
məhkəmənin ilahiyyat hüquqçularının ixtiyarına verilməsi müsəlman ölkələrində
məhkəmə üsulunun xüsusiyyətini təşkil edir. Şirvanın şəhərlərində məhkəmə
işlərini xəlifənin canişini, yaxud vilayət hakimlərinin təyin etdiyi qazılar aparırdı.
Şəriət məhkəməsini həyata keçirən qazının bir sıra digər funksiyaları, o cümlədən
notarius vəzifəsi də var idi. O, vəsiyyət, saziş, kəbinkəsmə, qəbalə kağızı, əmlakın
bölüşdürülməsi məsələləri ilə də məşğul olur, sənədləri öz möhürü ilə təsdiqləyirdi.
Yetimlərə və onların əmlakına nəzarət etmək, onlara qəyyum təyin etmək işləri də
ona tapşırılmışdı. Qazı vilayətin, yaxud şəhərin əmirindən sonra olduqca nüfuzlu
şəxs sayılırdı. Qazılar, adətən, xüsusi ruhani təhsili alırdılar və ayrı-ayrı hüquq
məsələlərində fəqihlərin fikirləri ilə hesablaşırdılar. Mərkəzi şəhərin, yaxud
vilayətin qazısı «qazı əl-quzzat» (qazılar qazısı) adlanırdı32. Qazı əl-quzzatdan
başqa, Şirvanın bütün şəhər, nahiyə və kəndlərində yerli qazılar var idi.
Mənbələrdə monqol hücumundan bir qədər əvvəl və ondan sonra bu vəzifəni
tutmuş Şirvan qazılarının adları qalmışdır.
Şirvanın qazısı «hüquq elmlərinin və inzibati hüququn kamil biliciləri olan
qazılar nəslindən çıxmış» Qiyasəddin əbu Nəsr Məhəmməd ibn Abdullah ibn
Abbas əş-Şirvani olmuşdur.
Beyləqanın qazısı «Beyləqanın adlı-sanlı qazı və əyan nəslindən olan, biliyi
və fəaliyyəti ilə Arranda şöhrət qazanmış» Əmin əd-Din Əbü-l-Fərəc Məsud ibn
Əhməd ibn Mahmud əl-Beyləqani idi33.
Təbrizə köçmüş Məcd əd-Din Əbü-l-Məcd ibn Səncər ibn Məhəmməd əşŞirvani Şirvanın qazısı olmuşdur. Onu h. 673-cü ildə (7. VII. 1274-26. VI. 1275)
Təbrizdə görmüşlər. Fiqhin bilicisi bu alim şeyx Şirvanın qazısı və müdərrisi
olmuşdur34.
Bu məlumatdan göründüyü kimi, əyan ailələrinin nümayəndələri arasında
qazı vəzifəsi irsi idi.
Azərbaycanın xristian əhalisi yaşayan şəhər və kəndlərində müsəlman
dövlətinə və müsəlmanlara aid olmayan işlərə yerli adət hüququnun qüvvədə
olduğu xristian kilsə məhkəməsində baxılırdı. XII əsrin sonlarında xristian
məhkəmə icraatı Mxitar Qoşun tərtib etdiyi hüquq məcəlləsi - «Qanunnamə»
əsasında aparılırdı. Qoş həmin «Qanunnamə»ni alban katalikosu III Stepanosun
təkidli xahişilə yazmışdı. «Qanunnamə»yə heç bir sistem gözlənilmədən Bizans
imperiyasının qanunları ilə yanaşı, alban və erməni xalq adətləri və kilsə qanunları
- «Musanın qanunları» da daxil edilmişdi. «Qanunnamə»nin tədqiqi göstərdi ki,
Qoşun ideologiyası - feodal ideologiyasıdır. Zira, o, feodal ierarxiyasını, o
cümlədən feodalın öz təbəələri üzərində hüququnu, eləcə də, insanın insan
tərəfindən feodal istismar üsulunu təsdiq edir. Mxitar Qoşun «Qanunnamə»si
xristian əhalili bir sıra ölkələrdə geniş yayılmış və istifadə olunmuşdur35.
XI-XIII əsrin əvvəllərində Şirvanda şəhərlərin və şəhər mədəniyyətinin
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inkişafı ilə bağlı memarlıq və şəhərsalma da inkişaf edirdi. Həmin dövrdə
Azərbaycanın yüksək memarlıq sənəti, memarlıq formalarının özünəməxsusluğu,
bəzək işlərinin zənginliyi-bütün bunlar yerli memarlığın çoxəsrlik inkişaf və
təkmilləşmə dövrünun yekunu idi. IX-XI əsrlərə aid cüzi memarlıq abidələri
qalmışdır. Bu dövrdə ibadətxanalar, əsasən, hakim islam dini ilə bağlı olan
məscidlər tikilirdi. XI-XIII əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələri onun yüksək
inkişaf səviyyəsini göstərir və qonşu ölkələrin, Yaxın Şərqin həmhüdud ölkələrinin
memarlığından fərqlənən özünəməxsus yerli xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir.
Onlarda bədii və tikinti ənənələrinin sabitliyi müşahidə olunur. Bu dövrdə
Azərbaycan memarlığında iki istiqamət yarandı. Azərbaycan memarlığının gələcək
inkişafında mühüm rol oynamış yerli Naxçıvan və Şirvan-Abşeron memarlıq
məktəblərinin təşəkkül prosesi başa çatdı. Memarlıq binalarının daş hörməsinin
xarakter və quruluşu ilə müəyyənləşən bədii obrazının bütövlüyü, hörgünün hamar
fonunda relyeflə işıq-kölgə effekti yaradan plastik cəhətdən zəngin dekor
ünsürlərinin yerləşdirilməsi Şirvan - Abşeron memarlıq məktəbinin
xüsusiyyətlərindəndir36.
XI-XIII əsrlərdə şəhərsalmanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan
memarları ifadəliliyi və gözəlliyi ilə seçilən saraylar, qəsrlər, karvansaralar,
məscidlər, körpülər və s. tikirdilər. Bakı və Abşeronun memarlıq abidələri tikinti
materialına, gözəl yonulmuş, sarıya çalan, ağ xırda dənəvər yerli badamdar
əhəngdaşına, ciddi və lakonik formalı bədii-memarlıq üslubuna görə ŞirvanAbşeron qrupunda birləşir. XI əsrin ibadətxana tikililərinə Bakının İçərişəhər
hissəsindəki Sınıqqala adı ilə tanınan Məhəmməd ibn Əbubəkr məscidi aiddir.
Məscid çatma tağlı, mehrabı olan düzbucaqlı otaqdan ibarətdir; məscidin şimal
divarındakı ərəbcə kitabədə məscidin «əl-ustad əl-rəis Məhəmməd ibn Əbubəkr
tərəfindən (h. 471 (1078/9)-ci ildə» tikildiyi xəbər verilir37. Bu məlumat Şirvan və
Arranın şəhərlərində feodal münasibətlərinin inkişafı və onların böyüməsi
nəticəsində şəhər yuxarı təbəqələrinin - tacir silki və sənətkar sexləri rəislərinin
şəhərlərin müstəqilliyi uğrunda feodal hakimləri ilə mübarizə apardığı XI əsrin
ikinci yarısında ölkədə baş verən sosial-iqtisadi və siyasi hadisələri əks etdirir.
Kitabədə şirvanşahın adının çəkilməməsi I Fəribürzün səlcuq işğalçılarına tabe
olduğunu və rəislərin hakimiyyətinin gücləndiyini göstərir.
Yadelli basqınlar və siyasi şəraitin mürəkkəbliyi müdafiə istehkamlarının
inşasını şərtləndirirdi. Abşerondakı bir sıra qalalar və feodal qəsrləri XII-XIII
əsrlərə aiddir. Ə. Ə. Ələsgərzadənin fikrincə, şirvanşah I Axsitanın hökmranlığı
dövründə h. 583 (1187)-cü ildə Mərdəkan kəndində yuxarı hissəsi maşikullar və
merlon dişcikləri ilə bəzənmiş divarla dövrələnən və tinlərində yarımbürcləri olan
düzbucaqlı həyətin ortasındakı iyirmi iki metrlik prizmaşəkilli möhtəşəm dördkünc
qülləli qala* tikilmişdir. Onun yaxınlığında h. 600 (1204)-cü ildə memar
*

L. S. Bretanitski və L. Q. Mamikonov bu qalanı XIV əsrin ortalarına aid edirlər.
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Əbdülməcid ibn Məsud tərəfindən tikilmiş və yerli memarlıq tipinin sabitliyini
göstərən başqa bir qala ucalır. Onun donjonu yuxarı hissəsi maşikul və
merlonlarla bəzədilmiş azacıq nazikləşən daş silindr olub daha zərif formaya
malikdir38. Şirvan-Abşeron məktəbinin müdafiə tikililərinin memarlığında Bakının
İçərişəhər hissəsində, dənizə doğru dikinə uzanan sahil qayasının çıxıntısı üzərində
inşa edilmiş Qız qalası qeyri-adi görkəmilə xüsusi yer tutur. Onun islamaqədərki
dövrdə ibadətgah kimi tikildiyi39, XII əsrin son rübündə (ehtimal ki, 1175-ci ildə)
şirvanşah I Axsitan Abşeronu və Bakını fortifikasiya istehkamları ilə
möhkəmləndirərkən tikintisinin başa çatdırıldığına və dəyişdirilərək müdafiə
qalasına çevrildiyinə dair mülahizə irəli sürülmüşdür. Lakin nə məqsədlə tikildiyini
qəti təyin etmək üçün istər qalanın daxilində, istərsə də xaricində arxeoloji
tədqiqatlar aparılmalıdır. Xaqaninin (XII əsr) şirvanşah I Axsitan ibn Mənuçöhrü
mədh edən məşhur qəsidəsində Xorasanın yenilməz Bestam şəhəri ilə müqayisə
edilən Bakının alınmaz qala kimi əhəmiyyəti qeyd olunur 40. Şerdə Xaqani
şirvanşah I Axsitanın inşa etdirdiyi qala tikililərinə işarə edir. Məlumdur ki, XII
əsrdə Bakı Axsitanın atası III Mənuçöhrün tikdirdiyi, yaxud bərpa etdirdiyi qala
divarları ilə əhatələnmişdi. Göstərilən qəsidədə isə, ehtimal ki, söhbət Qız
qalasından gedir.
XII-XIII əsrin əvvəllərində istedadlı memar və sənətkarların yaşayıb
yaratdığı Şirvanda memarlıq inkişaf edirdi. Mənbələrdə Şamaxının yaxınlığındakı
XII əsrdən xeyli əvvəl tikilmiş və o vaxtlar inşası başa çatdırılan Gülüstan qalası 41,
Buğurt qalası və bir sıra digər qala və bürclər qeyd olunur. Monqol istilasından
sonra (təqribən 1239-cu il) Şirvanda XIII əsrin sonlarınadək əhəmiyyətli tikililərə
rast gəlinmir ki, bu da ölkənin hərbi əməliyyatlar nəticəsində dağıntıya məruz
qaldığını göstərir. Lakin artıq XIV əsrin əvvəllərindən bütün ölkədə yenidən iri
müdafiə tikililəri, ibadətgahlar inşa edilməyə başlayır (Nardaran, Ramana qalaları
və s.). XI-XIII əsrin birinci yarısında ölkədə bədii mədəniyyətin ümumi yüksəlişi
ilə bağlı tətbiqi sənət xeyli inkişaf etdi. İncəsənət əsərləri səviyyəsində olan bir sıra
bədii sənətkarlıq məmulatı - Şamaxı və Şəkinin ipək parçaları, metal qab-qacağı və
zərgərlik məmulatı, Beyləqanın gözəl şirli saxsı qabları, Şirvanın bir sıra
şəhərlərinin gözəl naxışlı xalçaları və s. incəsənət əşyaları Yaxın Şərq ölkələrinə
ixrac edilirdi.
Ermitajın zəngin kolleksiyası içərisində tuncdan tökülmüş Şirvan lüləyinin
heykəl qrupu diqqəti cəlb edir. Bu nəfis su qabı donqarlı inək və onu əmən buzov
təsvirindən ibarətdir. İnəyin belinə sıçrayıb onu parçalayan şir dəstək rolunu
oynayır. Lüləyin gümüşlə inkrustasiya edilmiş, üzərində nəbati naxışlar, insan və
heyvan fiqurları təsvir olunan haşiyələrlə bəzədilmişdir. İnəyin boynundakı
kitabədə yazılar: «Bu inək, buzov və şirin hər üçü bütöv şəkildə tökülmüşdür...»
Kitabədə sifarişçinin, sahibinin, habelə nəqqaşın - Əli ibn Məhəmməd ibn Əbdül
Qasımın adları çəkilir və h. 603 (1206)-cü il məhərrəm ayı tarixi göstərilir. Son
dərəcə ifadəli, dinamik və orijinal əsər olan bu heykəlcik onun yaradıcısının
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yüksək bədii sənətkarlığını göstərir42.
Şirvanşahlar sarayında XII əsrə aid edilən təbəqədəki quyuların birində
bədii cəhətdən orijinal şəkildə işlənmiş tunc çıraq tapılmışdır. Çıraq bədii tökmə
şəklində təsvir olunan süvari, ata hücum edən yırtıcı heyvan, iki öküz başı,
pişikkimilər fəsiləsindən on dörd iri vəhşi heyvan başı, iki relyefli insan üzü və
digər detallarla bəzədilmişdir. Çırağın uzunluğu 18 sm, hündürlüyü təqribən 8,5
sm-dir. O, əridilmiş mum texnikası əsasında düzəldilmişdir 43.
Bədii sənətkarlıq növlərindən biri də şirli keramikadır. Tədqiqatçılar
Beyləqan keramikasının gözəlliyini, bariz ifadə olunmuş özüllülüyünü və
orijinallığını, habelə, Beyləqan dulusçularının, xüsusilə XI-XIII əsrin birinci
rübündə tətbiqi sənət sahəsində yüksək səviyyəyə nail olduqlarını qeyd edirlər. XII
əsrin məharətlə işlənmiş relyefli nəbati dairələr fonunda yaşıl zolaqlı boşqab və
kasaları, parlaq polixrom naxışları Beyləqanda işlənib hazırlanmış texniki üsulla
manqan şiri üzərində incə və zərif naxışçəkmə həmin dövrdə başqa incəsənət
sahələri kimi, bədii keramika sənətinin də inkişaf etdiyini göstərir. Bu və ya digər
məmulatları istehsal edən karxanalar onlara öz möhürlərini vururdular. Dulusçular
bəzi qablarda öz imzalarını gizli şəkildə naxışlarla həkk edirdilər. Ustaların adları
göstərilən kitabələr məlumdur: «Ustad Əlinin işidir (əməlidir)»; «Əziz oğlu
dulusçu Əlinin işidir»; «Xəttabın işidir». Bir sıra şirli keramika məmulatının
üzərində lirik xarakterli farsca poetik nümunələr, yaxud ərəbcə xoşbəxtlik arzuları
bildirən kitabələr vardır44. Sonrakı əsrlərdə şirli keramikanın inkişafına təkrar rast
gəlinmir. Şirvan və Arran əhalisinin məişətində geniş yayılmış xalq tətbiqi sənət
növlərindən biri də xalçaçılıq idi. Azərbaycanda xalça hələ eramızdan xeyli əvvəl
toxunmuşdur. Mingəçevirdəki katakomba qəbrində palaz qalıqları aşkar
olunmuşdur. X əsrin anonim əlyazmasında Şirvan və Xursan vilayətlərində (Quba
və Bakı şəhəri ilə birlikdə Abşeron da bu zonaya daxil idi) müxtəlif çeşidli məxfuri
– xovlu xalçalar, palazlar toxunduğuna dair məlumat verilir. «Əcaib əd-Dünya»
adlı XIII əsr mənbəyində müasir Quba rayonu ərazisindəki Abxaz şəhərində zili
xalçalar və yaxşı corablar toxunduğu xatırlanır. Quba-Şirvan qrupuna məxsus
Şirvan tipli həndəsi naxışlı xovlu xalça dövrümüzədək gəlib çatmışdır.* Bu xalça
XIII-XIV əsrlərə aid edilir45.
XV əsrdə Şirvandan və Arrandan Qərbi Avropa ölkələrinə çoxlu miqdarda
xalça ixrac olunduğu qeyd edilir.
XII-XIII əsrlərdə Şirvanda dekorativ və plastik sənət xeyli inkişaf etmişdi.
Sənətkarların abidələr üzərində qalmış adları bir sıra istedadlı həkkaklıq
ustalarının, heykəltəraşların olduğunu göstərir. Bakı buxtasında, XIV əsrdə su
altında qalmış uzunsov düzbucaqlı formalı qala tipli tikilinin yerində (Bayıl daşları
deyilən yerdə) üzərində ərəb əlifbası ilə kitabələr həkk olunmuş səkkiz yüzədək sal
daş tapılmışdır. Fars dilindəki bu kitabələr vaxtilə abidənin divarlarını yuxarıdan
*

Bu xalça İstanbulda Türk İslam Əsərləri Muzeyində saxlanılır.
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dövrələyən frizdə yerləşdirilmişdir. Salların kitabələrdən boş qalan yerlərində
qabarıq şəkildə müxtəlif heyvan, əfsanəvi varlıq, bəzilərində tac olan insan başları
təsvir olunmuşdur. Bu qabartmaların bir çoxu böyük sənətkarlıqla, realist səpkidə
işlənmiş, bu və ya digər heyvana məxsus hərəkətlər düzgün təcəssüm etdirilmişdir.
Daha erkən dövrə aid olduğu ehtimal edilən natural ölçülü iki at barelyefinin
parçaları diqqəti cəlb edir. Bir neçə daşda memar Zeynəddin ibn Əbu Rəşidin,
nəqqaş Rəşidin adları çəkilir, abidənin h. 632 (1234/5)-ci ildə tikildiyi göstərilir46.
Zəkəriyyə əl-Qəzvininin 1275-ci ildə yazdığına görə, şirvanşahın Şamaxı
yaxınlığındakı Buğurt qalasındakı iqamətgahının divarlarında insan heykəl
təsvirləri var idi47. XIV əsrin ikinci yarısının müəllifi Arif Ərdəbili xəbər verir ki,
şirvanşah Axsitan (XII əsr) Şamaxı yaxınlığında dağda daş hasarla dövrələnmiş*
əlçatmaz Gülüstan qalasını tikdirmişdi. Qalanın yuxarı hissəsində daşdan
yonulmuş çox gözəl qabarıq insan üzləri təsvir olunmuşdur 48. XVII əsrdə
Şamaxıda olmuş səyyah Adam Oleari qala divarında daşdan yonulmuş insan üzləri
gördüyünü yazırdı49. Görünür, bu nadir bəzək abidələri Şirvan-Abşeron memarlıq
məktəbində islamaqədərki qədim yerli ənənələr əsasında yaradılırdı. Bu üslubun
meydana çıxmasını Sasanilər dövründə və daha əvvəllər buna bənzər heykəl
təsvirlərinin yayıldığı İranla mədəni əlaqələrlə izah etmək mümkündür. X əsr ərəb
müəllifləri Dərbənddə şirlərin və insanların daş heykəl təsvirlərinin mövcudluğunu
qeyd etmişlər. Şirvanın bir sıra rayonlarında qoyun və at şəklində başdaşlarına,
habelə, üzərində məişət, ov və ziyafət səhnələrinin və i. a. barelyef formasında
təsvir edildiyi daş sallara təsadüf olunur. İslam dininin insanın və heyvanların
təsvirini qadağan etməsinə baxmayaraq, Azərbaycanda təsviri sənətin bu növü
aradan çıxmamışdı50. IX-XIII əsrlərə aid freskalar və boyakarlıq əsərləri
dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Mənbələrin verdiyi məlumatlar bu dövrdə təsviri
sənətin mövcud olduğunu göstərir. Müqəddəsi (X əsr) xəbər verir ki, Muğandan bir
mərhələ aralı quş və heyvan rəsmləri çəkilmiş əl-Həsrə adlı böyük bir qala var51.
XII-XIII əsrlərdə memarlıq abidələrində dekorativ sənətkarlıq yüksək
inkişaf səviyyəsinə çatdı. Həndəsi və nəbati ornamentlə yanaşı, «çiçəklənən kufi»,
yaxud nəsx xətləri ilə məharətlə hörülmüş kitabələr yaradılırdı.
Pirsaatçay xanəgahı məscidinin cənub divarındakı mehrab, habelə onun hər
iki tərəfindəki kiçik həcmli nanno gəc üzərində bədii oyma ilə bəzədilmişdi.
Mehrabın düzbucaqlı və pannoların səthi «çiçəklənən kufi» kitabələrlə və nəbati
naxışlarla örtülmüş, üzərinə xırda rəngarəng kaşılar səpələnmişdir. Pirhüseyn
türbəsinin və qəbirdaşının kaşı bəzəyi xüsusilə böyük bədii dəyərə malikdir.
Zərnaxışla örtülmüş kaşı lövhələri kobalt və yaşılı-füruzəyi rəngli naxışlarla
bəzədilmişdir. V. A. Kraçkovskayanın fikrincə, kaşılar Kaşan şəhərində
hazırlanmışdır52. Bu, Şirvanın qonşu Şərq ölkələrinin bədii ənənələrindən
bəhrələndiyini və onlarla mədəni əlaqələr saxladığını göstərir.
*

Ehtimal ki, Axsitanın vaxtında qala əlavə tikililərlə möhkəmləndirilmişdi.
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Azərbaycan təsviri sənəti ilk nümunələri XIII əsrin əvvəllərinə aid edilən
miniatür rəssamlığında da təcəssüm etmişdir. Bu incəsənət növünün sonrakı
inkişafı XIII əsrin sonu – XIV əsr miniatürlərində nəzərə çarpır.
X-XIII əsrlərə aid Azərbaycan epiqrafik abidələrinin öyrənilməsi
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, məscid, türbə, başdaşı və qalalardakı
kitabələrin əksəriyyəti ərəb dilində, bir qismi isə, o cümlədən, XII-XIV əsrlərdə su
altında qalmış Bayıl qəsrinin divarlarındakı kitabələr və Ölcaytunun yarlığı farsca
yazılmışdır. X-XIII əsrlərdə Azərbaycanda rəsmi dövlət dili olan ərəb dili ilə
yanaşı, fars dili də işlədilmişdir. Tarix, coğrafiya, fəlsəfə və digər elmlərə dair
əsərlərin əksəriyyəti ərəbcə, az bir qismi isə farsca yazılırdı. XI-XII əsrlərdə bütün
Yaxın Şərqdəki kimi, Azərbaycanda da şer və ədəbiyyatda fars dilindən istifadə
edilirdi. Ancaq folklor nümunələri yerli dillərdə yaradılırdı. Ölkənin danışıq dili
Azərbaycan-türk dili idi.
Azərbaycanda əlyazması kitabı, bütün müsəlman Şərqində olduğu kimi, tam
bir sıra sənətkarın əməyilə yaradılan əsl bədii sənət əsəri idi. Əlyazma kitabının
kağızı xüsusi üsulla hazırlanır və cilalanırdı. Sonra mahir xəttatlar hüsnxətlə
əlyazmasının mətnini köçürürdülər. Ən qədim xətt kufi xətti idi. Sonralar nəsx, süls
və s. xətlər yarandı. Kitabın yaradılmasında gözəl xətlə yazan xəttatların rolu
xüsusilə böyük idi. Xəttatın adı, adətən, əlyazmasının kolofonunda göstərilirdi.
Yazı texnikasının bədii keyfiyyətləri uzunmüddətli təcrübə sayəsində əldə edilirdi.
Mətn köçürüldükdən sonra əlyazması illüstrasiya üçün ayrılmış yerlər və ayrı-ayrı
səhifələr üzərində işləyən miniatürçü rəssama verilirdi. Kitabın bəzədilməsində
müzəhhiblər, naxış ustaları da işləyirdilər. Əlyazma kitabı üzərində son işi cildçilər
görürdülər. Onlar kitaba dəridən basma-naxışlı, yaxud lak boyalı üz çəkirdilər53.
Şirvan və Arranın gözdən keçirdiyimiz dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrini
forma və materialının müxtəlifliyinə baxmayaraq, dövrün bədii mədəniyyətini və
onun yaradıcılarının təfəkkürünü səciyyələndirən üslub və ideya ümumiliyi
birləşdirir. İncəsənət, memarlıq, ədəbiyyat və poeziyanın vüsəti ölkənin sosialiqtisadi vəziyyətinin və şəhər mədəniyyətinin ümumi yüksəlişi ilə bağlı idi.
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V FƏSİL
DƏRBƏNDİ ŞİRVANŞAHLAR DÖVLƏTİ
(XIV-XVI əsrlər)
§ 1. Dərbəndi Şirvanşahlar sülaləsi və onların müstəqillik uğrunda mübarizəsi
ŞİRVANŞAH I İBRAHİM İBN SULTAN MƏHƏMMƏD
Huşəng 1382-ci ildə öldükdən sonra Şirvan feodalları onun əmisi oğlu
İbrahim ibn Sultan Məhəmməd ibn Keyqubadı hökmdar seçdilər. Münəccimbaşıya
görə Şeyx İbrahim Məzyədilər sülaləsinin bir qolu olan Dərbəndi şirvanşahları
sülaləsinin ilk nümayəndəsidir. O və onun atası Sultan Məhəmməd ibn Keyqubad
Kavus və Huşəngdən ehtiyat edərək Şəki kəndlərinin birində gizlənmişdilər 1.
Əhməd Qaffarinin məlumatına görə, Şeyx İbrahimin atası oradaca ölmüş, Şeyx
İbrahim isə Huşəngin ölümünə və Şirvan feodalları onu şirvanşahlar taxtına sahib
olmağa dəvət edənə qədər həmin yerdə gizlənib qalmışdı2.
Onun taxta çıxması haqqında başqa mənbələrdə daha müfəssəl məlumat
verilir: Zadəgan nəslindən olan yoxsullaşmış feodal Şeyx İbrahim atası və
qohumları ilə birlikdə Şirvanın Şəki nahiyəsindəki kəndlərin birində yaşayaraq,
əkinçiliklə məşğul olurdu. Onlar özlərini Sasani şahı I Xosrov Ənuşirəvanın
nəslindən hesab edir və şəcərələrini bunun üzərində qururdular. Xalq
iğtişaşlarından və feodal çəkişmələrindən sonra Şirvan feodalları Şeyx İbrahimi
şirvanşah seçməyi qərara aldılar. «Onlar hökmdarlıq ləvazimatı olan dövlət atları
və məiyyətlə İbrahimin yanına yollandılar. Gördülər ki, o, işləyib yorulduqdan
sonra şumlanmış cərgənin yanındakı ağacın altında yatmışdır. Onlar İbrahimin
üzərində çadır qurub şah məiyyəti kimi kənara çəkildilər və onun oyanmasını
gözləməyə başladılar. İbrahim oyananda onu təbrik etdilər və ona sədaqət andı
içdilər. Onlar İbrahimi şəhərə (Şamaxıya) aparıb taxta oturtdular və o, ölkələr fəth
etməyə başladı, öz təbəələri ilə ədalətlə rəftar etdi, onların ürəklərinə dinclik
gətirib, səxavət göstərdi. Mövqeyi möhkəmləndi və o, geniş tanınaraq
məşhurlaşdı»3. Şeyx İbrahim dövlət adamı zəkasına sahib müdrik hökmdar
olmuşdur. İbrahim Yaxın Şərqdə Teymurun işğalçılıq müharibələri ilə bağlı ağır
xarici siyasi hadisələrin baş verdiyi dövrdə hökmranlıq etmişdir.
Bu dövrdə Cənubi Azərbaycanda və digər vilayətlərdə Cəlairilər sülaləsi
hökmdarlarından olan sultan Əhməd hökmranlıq edirdi4. Şimaldan Şirvanı Qızıl
Orda xanı Toxtamış təhdid edirdi. Şeyx İbrahim bu ağır siyasi şəraitdə Şirvanın
əhvalının ağırlığını böyük uzaqgörənliklə və ağılla qiymətləndirdi. Teymur
Azərbaycana hücum edərkən qarşısına çıxan hər şeyi yerlə-yeksan edən işğalçı
ordunun qarşısında duruş gətirməyin çətin olacağını başa düşən, Şirvanın viran
ediləcəyini və əhalisinin qırılacağını görən Şeyx İbrahim Teymura itaət göstərərək
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ona tabe oldu və onun rəğbətini qazanaraq Şirvanın hakimi saxlanıldı 5. Hətta,
Teymur oğlu Miranşahı Azərbaycan və Şirvanın, o cümlədən Dərbənd və Bakının
hakimi təyin edəndə də İbrahim şirvanşah adını qoruyub saxlamağa müvəffəq
oldu6. Mənbələrdə h. 788 (1386)-ci ildə Qarabağa, şirvanşahın ərazisinə daxil olan
Dərbənddən keçərək Dəşt-i Qıpçağa gedən əmir Teymurun görüşünə gələn
İbrahimin davranışı barədə məlumat verilir. Ərəbşah və Cənnabinin məlumatına
görə, İbrahim bundan əvvəl özünün ən inanılmış adamı - böyük vəzir qazı Əbu
Yəzidlə məşvərət etmiş və o, şirvanşaha qaçıb dağlarda gizlənməyi məsləhət
görmüşdü. Lakin Şeyx İbrahim təhlükəyə qarşı getməyi qərara aldı. O, Teymurun
adına xütbə oxunmasını və sikkə kəsilməsini əmr etdi və itaətini bildirmək üçün
bahalı hədiyyələrlə istilaçının qərargahına yollandı7. O, monqol hökmdarlarında
dəbdə olduğu kimi hər hədiyyədən doqquz ədəd təqdim etdi. Lakin yalnız səkkiz
qul bağışladı və bildirdi ki, «doqquzuncu mən özüməm». Bu, Teymurun çox
xoşuna gəldi, İbrahimi oğlu adlandırıb ona fəxri paltar bağışladı, Şirvan və
Şamaxının hakimi təyin edərək öz torpaqlarına qayıtmasına icazə verdi. İbrahimə
hədsiz iltifat göstərən Teymur bəzi mülkləri də onun torpaqlarına qatdı və öz
xələflərinə şirvanşahın övladlarının əmin-amanlığının təmin olunmasını vəsiyyət
edən fərman verdi8. İbrahimin müdrik siyasəti Şirvanı viran olmaqdan və
fəlakətdən xilas etdi. Şeyx İbrahim bir neçə dəfə Şirvana basqın edərək onu böyük
dağıntıya məruz qoyan Toxtamışa qarşı mübarizədə Teymura kömək edirdi. H. 787
(1385/6)-ci ildə Toxtamışın doxsan minlik ordusu Dərbənd keçidindən Şirvana
hücum etdi. Toxtamış Şirvanın şəhərlərini tutaraq Təbrizə getdi, oranı qarət edib
həmin yolla da geri qayıtdı9. Toxtamış h. 789 (1387)-cu ildə yenidən Şirvana
soxulub Kür çayına çatdıqda Teymur əmirlərinin başçılığı ilə qoşun göndərərək
şirvanşaha kömək göstərdi. Teymurun oğlu Miranşah atasının və şirvanşahın
qoşunlarının köməyinə çataraq Toxtamışı məğlubiyyətə uğratdı, onu qaçmağa
vadar etdi və Dərbənddən qovub çıxardı. Teymur h. 797 (1395)-ci ildə Dərbənddən
keçərək Toxtamış üzərinə yürüşə gedərkən, Şeyx İbrahim Şirvan qoşunları ilə onu
müşayiət edirdi. Teymur böyük qələbə qazandı. Toxtamış qaçdı. Qızıl Ordanın
ərazisi Teymurun qoşunları tərəfindən dağıdıldı və qarət edildi10. H. 798 (1395/6)ci ildə Toxtamışın qoşunlarını təqib edən Teymur Dağıstan ərazisinə girdi və
burada Haydak əhalisinin şiddətli müqaviməti ilə qarşılaşdı. Onlar mərdliklə
vuruşsalar da, üstün qüvvələrin təzyiqi altında geri çəkilməyə məcbur oldular.
Teymurun qoşunları vilayəti qəddarcasına talan etdi11. Lakin Dağıstanı və ləzgilər
ölkəsini 1404-cü ildə təsvir etmiş Sultaniyyə arxiyepiskopu III İohann de
Halonifontibusun məlumatına görə Teymur bu səfərdə məğlubiyyətə uğramışdır:
«Teymurləng yüz minlik qoşunla bu dağlara, onların ölkəsinə soxulmağa cəhd
göstərdi. Lakin onlar ordunu qalın meşənin qabağında qarşılayıb, düşməni elə ağır
tələfata uğratdılar ki, Teymur geri çəkilməyi əmr etdi. Bu hökmdar Dəmir Qapıdan
keçmək qərarına gələndə başa düşdü ki, o, ilk növbədə, həmin ölkəni yalnız sülh
yolu ilə tabe etdikdən sonra Böyük Tatarıstana soxula bilər»12. Teymur dəfələrlə
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Azərbaycandan, Dərbənddən keçərək Gürcüstana və şimala getmiş və həmin
səfərlərdə Şeyx İbrahim Şirvan qoşunları ilə onu müşayiət etmişdir. Mənbələrin
məlumatına görə, h. 798 (1396)-ci ilin baharında Həştərxana səfərdən geri
qayıdarkən Teymur Dərbəndə gəlib çıxır. Teymurun salnaməçisi Şərəf əd-Din Əli
Yəzdi Teymurun əmri ilə şəhərin qala divarlarının bərpa olunduğunu xəbər verir.
«Dünyanın fatehi, comərd hökmdar Allahın köməyilə Dərbənddən keçdi və
İçqalanın bərpa olunmasını əmr etdi. Onun əmri ilə işə başlanıldı. Onun xoşbəxt və
əzəmətlə qayıtması xəbəri aləmə yayıldı». Şəbərana çatan Teymur sonra
Şamaxıdan keçib Kür çayının sahilində dayandı. Şeyx İbrahim burada onu qiymətli
hədiyyələrlə qarşılayıb böyük ziyafət düzəltdi. Ziyafət zamanı Teymur Şeyx
İbrahimə bahalı paltar, qiymətli kəmər və qılınc bağışladı. Onun Şirvana və ona
tabe olan torpaqlara sahiblik hüququnu təsdiq edən fərman yazıldı. Teymur Şeyx
İbrahimə Dərbəndi və şimal sərhədini ayıq-sayıq qorumağı tapşırdı. O vaxt
Dərbənd şirvanşahın torpaqlarına daxil idi. Teymur buradan qoşunları ilə Kürü
keçib Ağdam adlı yerdə dayandı. Teymur torpaqları Qızıl Orda ərazisi ilə
həmsərhəd olan Şeyx İbrahimin şəxsində müttəfiqini görməkdə maraqlı idi. Buna
görə də Teymur İbrahimə çox böyük himayədarlıq göstərir, onu tabeliyində olan
digər feodallar arasında fərqləndirirdi. Zəhmli Teymurun etimad və dostluğunu
qazanmış İbrahimin çevik siyasətini təkcə Şirvanın xalq kütlələri deyil, feodal sinfi
də geniş müdafiə edirdi. İri feodallar, məsələn, orlat tayfasından olan atası Sidi Əli
gürcülərlə birlikdə Teymurun hökmranlığına qarşı çıxmış və bu mübarizədə həlak
olmuş Şəki hakimi Sidi Əhməd, dəfələrlə Teymurun himayəsinə keçmək xahişilə
Şeyx İbrahimə müraciət edirdilər. Bu zaman Şəki müstəqil feodal mülkü idi. Şeyx
İbrahim Sidi Əhmədin xahişilə Teymurdan onun bağışlanmasına, hətta varislik
hüququnun bərpa edilməsinə nail olmuşdu13.
Yeddiillik müharibə (1399-1405-ci illər) zamanı Teymur Kiçik Asiyaya
(Ruma) Osmanlı sultanı Bayazidə qarşı yürüş etdi. Bu müharibədə Teymurun
tərəfində şirvanşah İbrahim də iştirak edirdi. Tarixçi Şəmsəddin Məhəmməd əsSəxəvinin (1427-1497-ci illər) məlumatına görə Teymur h. 803 (1400)-cü ildə əşŞam (Suriya) torpaqlarına daxil olarkən onu müşayiət edən Şeyx İbrahim Hələbə
gəlmişdi. Sonra şirvanşah öz ölkəsinə qayıdaraq hökmranlığını davam etdirdi 14.
Həmin səfərdən bir az sonra Teymur Gürcüstana yollandı. Teymurun Gürcüstana
1399 və 1402-ci illərdəki yürüşlərində onu İbrahim və Sidi Əhməd öz qoşunları ilə
müşayiət etmişdilər. Teymur gürcülərə amansız divan tutdu, yol boyu qalaların
müqavimət göstərən əhalisini qılıncdan keçirdi. Teymur qiymətli hədiyyələr
göndərərək, bac və xərac verməyi boynuna götürməklə bağışlanmasını diləyən
gürcü hökmdarı Georginin elçilərini rədd etdi. Yalnız Şeyx İbrahim iltimas edərək,
gürcü hökmdarı Georgiyə zamin durduqdan sonra Teymur onu bağışladı və üzərinə
ağır xərac qoydu. Gürcü hökmdarları xəzinəsindən qiymətli daş-qaş və mirvari15
alan Teymur Gürcüstanı tərk etdi. Kürü keçən Teymur monqolların dağıtdığı
Beyləqanın bərpa olunması haqda əmr verdi, sonra Arazdan suvarma kanalı
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çəkdirərək Qarabağa getdi16.
Teymurun vassalı olan İbrahim onun adından sikkə1 kəsdirirdi. XIV əsrin
sonlarında Şirvanın bir sıra şəhərlərinin - Bakının, Dərbəndin, Şamaxının,
Güştəsbinin zərbxanalarında Teymurun adından sikkə zərb olunurdu.
Şeyx İbrahim türkmənlərin, Cəlairilərin, Cucilərin və Teymurilərin
Azərbaycan Arran və Şirvan uğrunda şiddətli mübarizə apardıqları dövrdə
hakimiyyət sürmüşdür. O, çevik siyasət yeridir, öz müstəqilliyini nəzərə
çarpdırmamaqla bu hökmdarlar arasında manevr edir, gah faktik, gah da nominal
surətdə onlardan özü üçün ən təhlükəlisinə tabe olurdu. Buna görə də, onun
vaxtında - h. 791-792 (1388/9-1389/90)-ci illərdə və sonralar, XIV əsrin sonlarında
Bakı, Şamaxı, Şəbəran, Dərbənd, Mahmudabad, Güştəsbi şəhərlərində kəsilən
Şirvan sikkələri gah Teymurun, gah da Toxtamışın adından zərb olunurdu. Hətta,
hücumlardan xilas olduqdan sonra belə İbrahim XV əsrin əvvəllərində öz adını
göstərmədən anonim sikkələr kəsdirməyə başlayır17. Mənbələrdə Teymur Şirvan
ərazisindən keçib gedərkən İbrahimin düzəltdiyi təntənəli ziyafətlərdən xəbər
verirlər. İbrahim Teymura qiymətli daş-qaş, gözəl kənizlər və oğlan uşaqları, qızıl
zireh və kəmərlər, qiymətli zərxara parçalar, silah və minlərlə at hədiyyə etmişdi18.
Lakin mənbələrdə İbrahimin başqa vassallar kimi Teymurun xəzinəsinə verdiyi
xərac barədə məlumat yoxdur. Ehtimal ki, o, xəracdan azad olunmuş, qiymətli
hədiyyələr verməklə kifayətlənmişdir. İbrahim əslində, zəngin və inkişaf etmiş
ölkənin müstəqil hakimi olmuş və Teymura tabe olan feodallar arasında xüsusi
mövqe tutmuşdur. Onun çevik siyasəti və qüdrətli Teymura meyl etməsi sayəsində
Şirvan bu işğalçının qoşunları tərəfindən dağıntıya məruz qalmamış və əvvəlki
kimi inkişaf etmişdir. Şirvan əhalisinin şirvanşahın xəzinəsinə verdiyi vergi və
töycülər qonşu ölkələrdəki qədər ağır deyildi19. Şirvanın şimal tərəfdən
təhlükəsizliyi Toxtamışın darmadağın edilməsi və Teymurun h. 797 (1395)-ci ildə
Dərbənddən keçərək, Qızıl Orda ərazisinə hücum etməsi ilə əlaqədar uzun müddətə
təmin olunmuşdu. 1403-cü ilə qədər Teymur bir neçə dəfə Qarabağ və Şirvandan
keçərək, Gürcüstana və Dərbənd arxasına gedib-gəlmiş və çox vaxt Qarabağda və
Muğan düzündəki Mahmudabadda qışlamışdı20. Teymurun h. 807 (1405)-ci ildə
ölümü və bundan sonra Teymurilər arasında baş verən çəkişmələr nəticəsində
İbrahim asılılıqdan qurtardı. İbrahimlə Teymurun nəvəsi Mirzə Ömər arasındakı
dostluq düşmənçiliyə çevrildi21. Teymurilərin ara çəkişmələrindən və Şirvanın xalq
kütlələrinin yadelli hökmranlığından azad olmaq uğrunda mübarizə hərəkatından
istifadə edən şirvanşah Azərbaycanı öz hakimiyyəti altında birləşdirməyə çalışırdı.
Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində Teymurilər əleyhinə üsyan qalxdı. Teymurun
oğlu Miranşahın 1393/4-cü ildə ifrat şiə hürufilik təriqətinin müəssisi Fəzlüllah
Astrabadini edam etdirməsi Şirvanın xalq kütlələrinin xüsusilə narazılığına səbəb
olmuşdu22. Siyasi vəziyyətdən istifadə edən Şeyx İbrahim Kürü keçərək Gəncəni
və Qarabağın böyük bir hissəsini tutdu. İri feodalların bir çoxu İbrahimlə
birləşərək, öz qoşunları ilə onun qoşunlarına qoşuldular. Gürcüstanda üsyan baş
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verdi və gürcü hökmdarı Şəki hakimi Sidi Əhməd kimi İbrahimlə ittifaq bağladı.
Qarabağdakı qaramanlı tayfasının əmiri Yar Əhməd, cəyirli tayfasından əmir
Bəstam Cəyir, Ərdəbil hakimi öz qoşunları ilə İbrahimlə birləşdilər. İbrahim
qoşunla hərəkət edərək, Kürü keçdi və Bərdədə dayandı. Bu vaxt Miranşahın oğlu
Mirzə Ömər Şeyx İbrahimin yanına elçi göndərib, ondan öz yanında saxladığı
Bəstam Cəyiri ələ verməyi tələb etdi. Şeyx İbrahim bundan boyun qaçırmağa
çalışaraq, qeyri-müəyyən cavab verdi: «İndi artıq yaydır. Əgər əlahəzrət qışı
keçirməyə Qarabağa təşrif gətirsə, sizin bəndəniz özü əmir Bəstamı əlahəzrətin
hüzuruna gətirəcəkdir»23. İbrahimin hərəkətindən qəzəblənən Mirzə Ömər Araz
çayını keçərək Babi* kəndində düşərgə saldı. Şeyx İbrahim, əmir Bəstam Cəyir,
Yar Əhməd Qaramanın oğulları və şəkili Sidi Əhməd Bərdəni tərk edərək Kür
sahillərinə gəldilər. Onlar öz dəstələri ilə sahildə yerləşərək istehkamlar qurmağa
və vuruşmanı gözləməyə başladılar. Mirzə Ömər sürətlə yaxınlaşıb, qarşı sahildə
düşərgə saldı. Düşmən qoşunları bir həftə ərzində qarşı-qarşıya durdular və onların
arasında hərbi əməliyyat baş vermədi. Miranşahın və Əbu Bəkrin Sultaniyyəni və
Cənubi Azərbaycanın bir sıra şəhərlərini tutmaq xəbərini alan Mirzə Ömər
şirvanşahla barışaraq Qarabağı tərk etdi. Azərbaycanın Teymurilər arasındakı
nifaqdan istifadə edən şəhər əhalisi zülm və ağır vergilər əleyhinə üsyan qaldırdı.
1406-cı ilin baharında Əbu Bəkr Xoca Məhəmməd Dəvani və Zeynəddin
Qəzvininin müvəkkillərinin şəhərin bürclərini və istehkamlarını bərpa etmək üçün
şəhər əhalisindən böyük məbləğdə pul tələb etmələri ilə əlaqədar Təbrizdə üsyan
baş verdi. Bu vaxt Əbu Bəkr Təbrizi tərk etmişdi və başı qardaşı Ömərlə
müharibəyə qarışmışdı. Üsyanın başında şəhər tamğaçısı (şəhərin baş vergi yığanı)
Şeyx Əxi Qəssab və sənətkar karxanalarının digər rəisləri dururdu. Bu zaman xəbər
gəldi ki, əmir Bəstam Cəyir Təbrizdə iğtişaşlar baş verdiyini bilib ora yollanmışdır.
Hadisələrdən istifadə edən Şeyx İbrahim də öz qoşunları ilə Təbrizə doğru hərəkət
etdi. Teymurilərin asılılığından çıxmış Şeyx İbrahim ölkəni vahid bir dövlətdə
birləşdirmək məqsədilə Cənubi Azərbaycanı ilhaq etməyə can atırdı. Bəstam 1406cı ilin aprelində Təbrizə girdi. Bu, Bəstamla Şeyx İbrahim arasında düşmənçiliyə
səbəb oldu. Bəstamın yaxın adamları İbrahimin gəlməsi xəbərini eşidib onun
tərəfinə keçdilər. Şeyx İbrahimin Təbriz üzərinə gəldiyini bilən Bəstam şəhəri tərk
edərək Ərdəbilə çəkildi. Əbu Bəkr Məhəmməd Dəvani və Məhəmməd Keçəçi
müvəkkillərini şirvanşahın ordugahına göndərərək itaət etdiklərini bildirdilər.
İbrahim bundan əvvəl şəhər əhalisindən yığılmış böyük məbləğin verilməsini tələb
etdi. Şeyx İbrahim mayın axırlarında Təbrizə daxil oldu. O, burada özünü ədalətli
və müdrik hökmdar kimi göstərdi. İbrahim tezliklə Ucana tərəf yollandı. Bu vaxt
Cəlairi sultan Əhmədin başına topladığı çoxlu tərəfdarları ilə Azərbaycana
Babi kəndi Füzuli rayonundadır. Ə. Ə. Əlizadə onun adını səhvən «Bani» kimi oxumuşdu.
(«Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi tarixi». s. 394). Bu kəndin adı Şərəfəddin Əli Yəzdidə (h. I, s.
522) çəkilir.
*
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gəldiyini eşidən Şirvanşah əmirlərini yığıb dedi: «Biz bu alihəzrət xanədanla
[Cəlairilərlə] uzun müddət dostluq etmişik. Ölkə [Azərbaycan] başçısız
qaldığından və Azərbaycan sultan Əhmədin əcdadlarının iqamətgahı olduğundan,
biz bura yalnız zalimlər təbəələri incitdiklərinə görə gəlmiş və onları məmurların
azğınlığından xilas etmişik. İndi isə evin əsl sahibi gəldiyi üçün biz öz ölkəmizə
qayıdırıq». O, Azərbaycanı tərk etmək qərarına gəlib, Bəstamın qardaşı Mənsuru
və onun oğlunu azad edərək Şirvana yollandı. Sultan Əhməd h. 809-cu il məhərrəm
ayının (iyun, 1406-cı il) ortalarında Təbrizə girdi. Lakin sultan Əhmədin öz
təbəələrinə qarşı amansız rəftarı və zülmü Təbriz əhlini qoşunları ilə Təbrizə
yaxınlaşan Teymuri Əbu Bəkrin tərəfinə keçməyə və şəhəri ona təhvil verməyə
vadar etdi. Sultan Əhməd Təbrizdən Bağdada qaçdı24. Elə həmin 1406-cı ildə
böyük qoşun toplamış Qaraqoyunlu Qara Yusif Əbu Bəkrin qüvvələrini
darmadağın edərək onu qaçmağa məcbur etdi. 1408-ci ildə Qara Yusif Cənubi
Azərbaycanda baş vermiş böyük vuruşmada Teymurun oğlu Miranşahın
qoşunlarını, qardaşı Şahruxun 20 min döyüşçüdən ibarət kömək göndərməsinə
baxmayaraq, darmadağın etdi. Miranşahın özü bu vuruşmada öldürüldü. Təbrizin
əhalisi tezliklə şəhəri Qara Yusifə təhvil verdi, Teymurilərin məğlub olunmuş
qoşunlarının qalıqları isə Azərbaycanı tərk etdi. Qara Yusifin köməyilə sultan
Əhməd Təbrizə qayıtdı25. Real hakimiyyət Cənubi Azərbaycanın bütün
şəhərlərində hərbi dəstələri dayanan Qara Yusifin əlində idi. Tezliklə sultan
Əhmədlə Qara Yusifin münasibətləri pozuldu. Sultan Əhməd Ağqoyunlu tayfası ilə
müharibə aparan Qara Yusifin olmamasından istifadə edərək, Təbrizdəki hərbi
dəstəni şəhərdən qovmaq məqsədilə ona basqın etdi. Bunun üçün o, əvvəlcədən
oğlu Kəyumərsin* başçılığı altında Təbrizə qoşun göndərən şirvanşah İbrahimdən
yardım istəmişdi. Şeyx İbrahim Şirvanşahlar dövləti üçün böyük təhlükə
törətməyən daha gücsüz sultan Əhmədin tərəfini saxlamağı üstün tutdu. Bu zaman
Qara Yusif Ərzincanda idi. Təbrizdə baş verən hadisələrdən xəbər tutan Qara Yusif
Təbrizin 2 fərsəxliyindəki Azad şəhərciyinə Kəyumərsin qoşunlarından əvvəl
yetişdi. 1410-cu il avqustun 30-da Əhməd və Qara Yusifin qoşunları arasında baş
verən şiddətli vuruşma nəticəsində sultanın qoşunları Təbrizin həndəvərində
tamamilə darmadağın edildi. Oxla əlindən yaralanmış Əhməd qaçıb Təbriz sakini
başmaqçı Baba əd-Din Cülahın bağında gizləndi. Baba əd-Din onu tutub Qara
Yusifə verdi. Sultan Əhməd əmirin əmri ilə boğuldu. Cəlairilər dövləti süqut etdi,
onun yerində baharlı tayfasından olan hökmdar Qara Yusifin başçılıq etdiyi
Qaraqoyunlu dövləti yarandı. 1413-cü ildə Qaraqoyunlu dövlətinin tərkibinə
şimalda Kür çayına qədər Azərbaycanın böyük bir hissəsi, Ermənistan, Kürdüstan
və Ərəb İraqı daxil idi. Təbriz bu dövlətin paytaxtı oldu. Baharlılar sülaləsinin
Həsən bəy Rumlunun «Əhsən ət-təvarix» əlyazma əsərinin XI cildində (Sankt-Peterburq Kütləvi
Kitabxanası, Dorn kataloqu, № 287, v. 18 a) şirvanşahın bu oğlunun adı Gövhərşahdır (Bax. İ. P.
Petruşevski, səh. 158, haşiyə 27).
*
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başçılıq etdiyi Qaraqoyunlu dövləti 1410-cu ildən 1468-ci ilə qədər davam etdi.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, sultan Əhməd Təbrizi tərk etməzdən əvvəl
şirvanşah İbrahimdən yardım istəmiş, o isə dərhal oğlu Kəyumərsin başçılığı ilə
Şirvan qoşunlarını köməyə göndərmişdi. Sultan Əhmədin məğlub olduğu gün
Kəyumərs Təbrizin həndəvərinə gəlib çatdı. Gecə o, Qara Yusifin qoşunlarının
qəfil hücumuna məruz qalaraq əsir alındı. Qara Yusifin əmri ilə Kəyumərs Ərciş
qalasında saxlanılırdı. Şirvanşah oğlunun geri qaytarılması üçün böyük məbləğdə
pul təklif etdi26. Lakin Qara Yusif Kəyumərsi təmənnasız buraxaraq, hədsiz iltifat
göstərdi və onunla atası Şeyx İbrahimə tabe olmaq tələbi ilə məktub göndərdi.
Şirvanşah Kəyumərsin xəyanət etməsindən, atasını devirərək, Qara Yusifin vassalı
olmaq barədə onunla saziş bağlamasından şübhələnərək, oğlunu edam etdirdi 27.
Kəyumərsin edam olunması xəbərini alan Qara Yusif Təbrizdən çıxaraq
Qarabağa yollandı. Sonra o, Şeyx İbrahimin yanına elçi göndərərək, tabe olmasını
təklif etdi. Müstəqilliyini itirmək istəməyən İbrahim Şirvanda böyük ordu
toplayaraq, Şəki hakimi Sidi Əhməd və gürcü hökmdarı II Konstantinlə ittifaqda
on iki minlik süvari ilə Qara Yusifin üzərinə yeridi. İbrahim əvvəllər də gürcü
hökmdarı ilə dostluq münasibətləri saxlayırdı və onunla müttəfiq idi. Qələbə
çalacağına əmin olan Qara Yusif böyük qoşunla, soyurqal və hədiyyələr
bağışladığı vassalları - Cənubi Azərbaycanın iri feodalları ilə birlikdə çıxış etdi.
Şeyx İbrahim Kür sahilində düşərgə saldı. Vuruşma h. 815-ci ilin şaban ayında
(1412-ci il noyabrın 6-dan dekabrın 4-dək) oldu. Qara Yusifin qüvvələri
şirvanşahın, gürcü hökmdarının və şəkili Sidi Əhmədin birləşmiş qoşunlarının
qüvvəsindən xeyli üstün idi. Vuruşma zamanı müttəfiq qoşunlarının son dərəcə
mərdliklə döyüşməsinə baxmayaraq, üstünlük Qara Yusifin tərəfində oldu.
Şirvanşahın qoşunları məğlubiyyətə uğrayıb qaçdı. Döyüşü öz aznaurları ilə gürcü
hökmdarı davam etdirirdi. Tezliklə müttəfiqlərin birləşmiş qoşunu Qara Yusifin
qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınaraq əsir götürüldü. Bu an şirvanşah İbrahim
atla xəndəyin üstündən sıçrayıb keçməyə cəhd göstərdi, lakin yaşlı olduğu üçün
(onun yaşı 60-a yaxın idi) duruş gətirə bilməyərək, yıxıldı və qolu sındı. Türkmən
döyüşçüsü onun paltarını çıxarıb atını əlindən alaraq öldürmək istəyirdi. İbrahim
özünü nişan verməli oldu. Onda türkmən onun boynunu qurşaqla bağlayıb Qara
Yusifin yanına gətirdi. Gürcü hökmdarı Konstantin, Şeyx İbrahimin oğlanları
Qəzənfər, Əsədullah, Xəlilüllah, Mənuçöhr, Əbdürrəhman, Nəsrətullah və Haşım,
qardaşı Şeyx Bəhlul, Şirvanın adlı-sanlı adamları-qazı Bayazid (Əbu Yəzid), əmir
Huşəng və oğulları, qazı Mövlana Zahirəddin, habelə, təbib, münəccim, «carçı» və
digər əyanlar da əsir alınmışdılar. Onların hamısı qandallarda Qara Yusifin
hüzuruna gətirildilər. Qara Yusif sıravi Şirvan döyüşçülərini pulsuz buraxdırdı,
gürcü əsirlərin isə edam olunmasını əmr etdi. Üç yüz aznaur, eləcə də gürcü
hökmdarının qardaşı qılıncdan keçirildi. Özünü məğrur aparan hökmdar
Konstantini isə Qara Yusif və oğlu Pirbudaq öz əlləri ilə öldürdülər. İbrahimi, onun
oğullarını məiyyəti ilə birlikdə zəncirlənmiş halda Təbrizə göndərib zindana
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saldılar. Qara Yusif Şamaxını, Şirvanın digər yerlərini və kəndlərini tarmar edib
Təbrizə yollandı. O, ölkədən bir milyon mal-qara qovub apardı. Onların böyük bir
qismi yolda soyuqdan tələf oldu.
Təbrizdə Qara Yusif əsir şirvanşah İbrahimlə danışıqlar aparmağa başladı.
O, İbrahimdən 1200 İraq tüməni, Şeyx Bəhluldan 200 tümən, qazı Mövlana Zahir
əd-dindən 100 tümən məbləğində can bahası tələb etdi. Sonra Qara Yusif
şirvanşahdan Şirvanda sarayda (ehtimal ki, Bakıdakı Şirvanşahlar sarayında)
saxlanılan cəvahiratın və qızılın öz xəzinəsinə gətirilməsi tələbini irəli sürdü. Lakin
bu zaman Təbrizin tacir və sənətkar rəisləri, başda şeyx Əxi Qəssab olmaqla, Qara
Yusifin divanına gələrək, əgər Qara Yusif pul əvəzinə, mal qəbul etməyə razılıq
verərsə, şirvanşahın can bahasını dərhal ödəməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Bu
fakt təbrizlilərin şirvanşahlara böyük hörmət və rəğbət bəslədiklərini göstərir. Qara
Yusif buna razı oldu və təbrizlilər Qara Yusifin divanına 1200 tümən məbləğində
mal verdilər, əvəzində isə Şeyx İbrahim həmin məbləği Şirvan divanından almaq
üçün Əxi Qəssabın və tacirlərin adına bərat kağızları verdi. Bundan sonra Qara
Yusif İbrahimi buxovdan azad edib ziyafətdə öz yanında oturtdu. Şirvanşah Qara
Yusifin vassallığını qəbul etdi və ondan Şirvan vilayətini Şəki hüdudlarından
Dərbəndə qədər bütün şəhərləri ilə birlikdə əvvəlki qaydada idarə etmək hüququnu
təsdiq edən fərman aldı.
Şirvanşah İbrahim və digər Şirvan əsirləri h. 816 (1413)-cı ilin baharında
vətənə qayıtdılar. Qara Yusif Ucana getdi və onun qoşunları Şirvanı tərk etdi28.
Şirvanşah İbrahim əvvəlki kimi, otuz beş il ərzində hakimiyyət sürdüyü böyük bir
dövlətin hökmdarı idi. Şeyx İbrahim Şirvana qayıtdıqdan sonra üç il hökmranlıq
edərək h. 820 (1417)-ci ildə ölmüşdür. Cənnabi, Qaramani və başqa müəlliflər
İbrahimin ölüm tarixini h. 821-ci il göstərsələr də, Hacı Xəlifənin «Cahannamə»
əsərində onun varisinin h. 820-ci ildə taxta çıxdığı qəti surətdə göstərilir29. Şeyx
İbrahimin hakimiyyəti illərində Şirvan güclü və müstəqil dövlət idi. Qonşu
ölkələrin feodalları kömək üçün tez-tez şirvanşaha müraciət edir və ona
sığınırdılar.
Şeyx İbrahim qonşu ölkələrlə, Gürcüstanla, bir sıra iri yaşayış məntəqələrini
öz nüfuzuna tabe etdiyi Dağıstanla müttəfiqlik və dostluq münasibətləri saxlayırdı.
I Şeyx İbrahim zamanında Dərbənd və mahalı, Cənubi Dağıstanın Samur
vadisindəki kənd və icmaları Şirvanın siyasi asılılığında idi. Şeyx İbrahimin
fərmanı ilə XIV əsrin sonu - XV əsrin əvvəllərində Axtı, Miskinçi, Doqquz-para,
Mükrək, Kürə kəndlərinin, Xakül-Məkə, Xınalıq, əl-Fiy, əl-Məzə qalalarının idarə
olunması qaytaq usmisinin (hakiminin) oğlu Məhəmməd bəyə həvalə edilmişdi.
Şirvanın vassalı Məhəmməd bəyin nəsilləri sonralar da həmin ərazini, habelə
Kurax və Təbərsarını idarə etmişlər. Şirvanla Dağıstan arasında əlaqələr daha
əvvəllərdə də mövcud olmuşdur. Şirvan hakimləri hərbi əməliyyatlar və təhlükə
zamanı Cənubi Dağıstanda, xüsusilə Təbərsəranda gizləndikləri kimi, Dağıstanın
feodal hakimləri də şirvanşahın yanında sığınacaq tapırdılar. Şeyx İbrahim qaytaq
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usmisinin Şirvana qaçmış oğlunun məsləhəti ilə Teymura kimi, Dağıstanın feodal
hakimləri də şirvanşahın yanında sığınacaq tapırdılar. Şeyx İbrahim qaytaq
usmisinin Şirvana qaçmış oğlunun məsləhətilə Teymura könüllü surətdə itaət
göstərməklə özünün bütün torpaqlarını qoruyub saxlaya bilmişdi30. Qızıl Orda xanı
Şadi bəy onu məhv etmək istəyən Cuci əmiri Yedigeydən yaxasını qurtarmaq üçün
Dərbəndə qaçmışdı. O, Şirvanşah İbrahimin yanında pənah taparaq Şirvanda
ölmüşdür. Yedigeyin Şadi bəyin ələ verilməsini tələb etməsinə baxmayaraq,
İbrahim buna məhəl qoymamışdır31. Görkəmli dövlət xadimi, cəsur sərkərdə və
mahir diplomat olan İbrahim Şirvanı güclü və müstəqil dövlətə çevirə bildi. Qara
Yusifdən vassal asılılığı kağız üstündə qalmış, Şirvan üçün praktik əhəmiyyətə
malik olmamışdır.
Dərbənd əvvəlki kimi şirvanşaha məxsus idi. Bunu Dərbənddəki aşağıdakı
kitabə də təsdiqləyir: «Xalqların ixtiyar sahibi olan əzəmətli sultan Şeyx İbrahimin
- allah onun hökmranlığını əbədi etsin - hakimiyyəti zamanında...»32.
Sultan İbrahimin adı daha iki kitabədə də çəkilir: onlardan biri - Abşeronun
Maştağa kəndindəki «Birə Arğutay məscidinin portalındakı kitabə h. 817 (1414/5)ci ilə, ikincisi - Bakının İçərişəhər hissəsindəki, Xacə Əmir şah məscidinin qapısı
üzərindəki kitabə h. 818 (1415/6)-ci ilə aiddir: «Sultan Şeyx İbrahimin oğlu
sultanın dövründə»33.
Şeyx İbrahimin hakimiyyəti dövründə Şirvanın şəhər və kəndlərində qala
binaları, məscidlər, karvansaralar, ovdanlar tikilmişdi. Ehtimal ki, Bakıdakı
Şirvanşahlar sarayının tikintisinə də Şeyx İbrahimin vaxtından başlanılmışdır.
Tanınmış şairlər və alimlər şirvanşahın sarayında yaşayırdılar. Hökmdar onlara
səxavətlə hədiyyələr verir, hamilik edirdi. Dövlətşahın verdiyi məlumata görə,
məşhur fars şairlərindən biri - Katibi Turşizi şirvanşahların saray şairi Bədr Şirvani
ilə görüşmək üçün Şirvana gəlmişdir. Şeyx İbrahim bir şerə görə Katibi Turşiziyə
10000 qızıl dinar bağışlamışdır. Sonralar Katib Turşizi özünün savadlı və səxavətli
hamisi şirvanşah Şeyx İbrahimi tərk edərək, heç bir diqqət və qayğı görmədiyi
Qara Yusifin saray şairi olmasına acı-acı təəssüflənmişdir34. Şeyx İbrahimin
hakimiyyəti dövründə şəhər mədəniyyətinin, incəsənət və poeziyanın dirçəlişi
müşahidə edilir. XV əsrin əvvəllərindən Şirvanşahlar dövlətinin 100 ilə yaxın
davam edən müstəqillik və inkişaf dövrü başlayır.
I XƏLİLÜLLAH İBN ŞEYX İBRAHİM
H. 820 (1417)-ci ildə Şeyx İbrahimin ölümündən sonra onun yerimə böyük
oğlu və varisi Şirvanşah I Xəlilüllah keçdi. Xəlilüllah da atası kimi, xarici
siyasətində Qaraqoyunlu hökmdarları ilə şiddətli mübarizə aparan Teymurilərə
meyl göstərmək mövqeyində dururdu. Gənc Xəlilüllah şirvanşah taxtına çıxan
kimi Qaraqoyunlu padşahlarından asılılığını tanımaqdan imtina etdi. 65 yaşlı
Qara Yusifin 1420-ci ilin noyabrında Teymurun oğlu Şahruxla (1405-1447-ci illər)
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müharibə zamanı qəfil ölümü Azərbaycanın siyasi əhvalını dəyişdi və köçəri
əmirlərin arasına çaşqınlıq saldı. Onların çoxu Qara Yusifin düşərgəsini tərk
edərək dağılışdı. Qara Yusifin oğlu İsgəndər (1420-1429 və 1431-1435-ci illər) bu
vaxt ağqoyunlu tayfasının başçısı Qara Yoluq Osmanla vuruşurdu. Qara Yusifin
digər oğlu Cahanşah atasının ölümündən sonra baş verən hadisələrdən xəbər
tutaraq Şahruxa tabe oldu və Sultaniyyə şəhərini ona təslim etdi. Təbriz Şahruxun
əmiri Əliyə Kükəltaş tərəfindən tutuldu. Burada məscidlərdə xütbə onun adından
oxunmağa başladı. Təbriz tutulandan bir az sonra h. 823 (1420)-cü ildə Şahrux özü
Arazı keçərək, Qarabağa qışlamağa gəldi35. Orta Asiyaya və demək olar ki, bütün
İrana sahib olan Şahrux Qarabağda qışlayarkən, bir sıra iri feodallar öz sədaqətini
bildirmək və iltifata nail olmaq məqsədilə onun görüşünə gəldilər. Bu feodallar və
hakimlər arasında h. 823-cü il zilhiccə ayının 10-da (17 dekabr 1420-ci il)
Şirvandan bol hədiyyələrlə gəlmiş gənc şirvanşah Xəlilüllah və onun qardaşı
Mənuçöhr də var idi. Xəlilüllah çox böyük iltifatla qəbul olunaraq, qiymətli
kəmərə və sultanın digər hədiyyələrinə layiq görüldü. Şahrux Xəlilüllahın igidlik
və mərdliyi ilə tanınmış qardaşı əmir Mənuçöhrü yanında xidmətə götürdü 36.
Şahruxla şirvanşahlar - Şeyx İbrahim və onun oğlu Xəlilüllah çoxdan müttəfiq
idilər. Mənbələr xəbər verir ki, Şeyx İbrahim hələ h. 807 (1405)-ci ildə qiymətli
hədiyyələrlə Aladağa, sonra isə Qarabağa Miranşahın oğlu Ömər Mirzənin
görüşünə gələrək öz sədaqətini bildirmişdi. H. 814 (1411/2)-cü ildə o, qiymətli
hədiyyələrlə Şahruxun yanına elçilər göndərmişdi37. Şirvanın müstəqilliyinin
qorunub saxlanılması öz mülklərini İranda və Cənubi Azərbaycanda Şahruxa
məxsus torpaqlar hesabına genişləndirməyə can atan Qara Yusiflə, sonralar isə
onun oğlu İsgəndərlə mübarizədə etibarlı müttəfiq tapmağa çalışan Şahruxun
mənafeyinə uyğun idi. Şirvanşahın ardınca Şəki hakimi əmir Sidi Əhməd, sonra isə
gürcü hökmdarı Aleksandrın (1413-1442-ci illər) elçiləri Şahruxun qərargahına
gəldi. Xəlilüllahla Şahruxun görüşü onları bir-birinə daha da yaxınlaşdırdı.
Şirvanşah Qarabağa sultanın yanına gələndə sonuncu onunla qohum olmaq istədi
və Xəlilüllah Qara Yusifin dul arvadı - Miranşahın oğlu və Teymurun nəvəsi olan
Əbu Bəkrin qızı ilə nişanladı. Babası Miranşahın həlak olduğu döyüşdə Qara Yusif
onu ələ keçirmiş və tezliklə evlənmişdi. Şirvandan şirvanşahın anası qiymətli
hədiyyələr gətirdi və h. 324-cü il rəbiüləvvəl ayının 29-da (3 aprel 1421-ci il)
çərşənbə günü Qaraköpəkdə*38 toy oldu. Bu nikahla Şahrux şirvanşahla Qara
Yusifə qarşı mübarizədə ona kömək edən ittifaqı möhkəmləndirdi. Şahruxun
simasında yüksək və qüdrətli qohumuna arxalanan Xəlilüllah öz mövqeyini
gücləndirdi. Şahruxun və onun oğlanlarının köməyi sayəsində onun çiyinləri
bərkidi, şöhrəti artdı»39.
Ehtimal ki, Xəlilüllah Qarabağa gəlməzdən bir qədər əvvəl öz elçisi
Məhəmməd Bakuyini məktubla türk sultanı Məhəmməd Qazinin (I Mehmet, 1413*

Qaraköpək - indiki Füzuli rayonundadır.
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1431-ci illər) yanına göndərmişdi. Məktubda şirvanşahlarla sultan arasındakı
qədim dostluqdan danışılır və sultan Şahruxun Təbrizin yaxınlığında olduğu
bildirilirdi. O, daha sonra Qarabağdan Şahruxdan məktub aldığını, burada
şirvanşah Xəlilüllaha onunla birlikdə Təbrizə, Qara Yusifə hücum etmək üçün
hazırlaşmaq təklif olunduğunu yazırdı. Sultan Məhəmməd Qazi verdiyi yayğın
cavabda Xacə Məhəmməd Bakuyinin Kafədən keçərək şirvanşahın məktubunu ona
çatdırdığını, aralarındakı dostluğun qəbrə qədər qırılmayacağını qeyd edirdi.
Şahruxun Azərbaycana yürüşünə dair Xəlilüllahın xəbərdarlığının cavabında sultan
bildirirdi ki, Şahrux Qara Yusifə hücum etmək niyyəti barədə özü ona yazmışdır.
«Lakin hər bir hakim öz işini və qonşularla münasibətini yaxşı bilir. Məsələn, Şəki,
Qumuq, Qaytaq və Ləvənd hakimləri öz vəziyyətlərinə başqalarından yaxşı
bələddirlər. Və əgər Qara Yusif Türkiyəyə hücum etsə, sultan onun cavabını
verəcəkdir»40. Bu məktubdan görünür ki, Xəlilüllah, ehtimal ki, Şahruxun tapşırığı
ilə türk sultanının şəxsində yeni müttəfiq tapmağa cəhd göstərmiş, lakin,
göründüyü kimi, sultan onlara qoşulmaq istəməmişdir.
1421-ci ildə Alaşkert vadisində Qara Yusifin oğlu İsgəndərlə Şahruxun
qoşunları arasında İsgəndərin məğlubiyyəti ilə nəticələnən vuruşmada şirvanşah da
Şirvan hərbi dəstələri ilə iştirak etmişdir. Azərbaycan feodalları tərəfindən öz
üstünlüyünün etiraf olunmasından razı qalan Şahrux 1421-ci ilin payızında
qoşunları ilə birlikdə Azərbaycanı tərk etdi.41 İsgəndər tezliklə öz mövqeyini bərpa
etdi və qoşun toplaya bildi. Lakin İsgəndər bir neçə dəfə Şirvana basqın etsə də,
Şəki və Şirvan öz müstəqilliklərini qoruyub saxladılar. İsgəndərin h.828 (1425)-ci
ildə Şirvana basqını zamanı şirvanşah Xəlilüllahın qardaşları Keyqubad, İshaq və
Haşım onun əleyhinə çıxdılar. Şirvanşah yardım üçün Şahruxa müraciət etdi və
onun köməyilə qardaşlarına divan tutdu. Bundan sonra onun mövqeyi
möhkəmləndi42. Xəlilüllah Bakıda və Şirvanda olmayanda, ölkəni onun əvəzinə
qardaşı Qəzənfər idarə edirdi. O, Bakının İçərişəhər hissəsində bir sıra istehkamlar
və digər binalar tikdirmişdir43.
Yazdığımız kimi, Şamaxı 1192-ci ildə zəlzələdən dağıldıqdan sonra I
Axsitan Bakı şəhərini öz iqamətgahına çevirmiş və o, həmin vaxtdan Şirvanın
ikinci paytaxtı olmuşdu. Ehtimal ki, şirvanşahlar XII əsrin sonlarından Bakıda
yaşamış və onun müdafiəsinin qayğısına qalmışlar. Bunu XII-XV əsrlərdə istər
şəhərdə, istərsə də Abşeronda inşa edilmiş bir sıra müdafiə tikililəri - qalalar,
qəsrlər, qala divarları və yaşayış binaları da sübut edir. Şirvanın paytaxtının
Şamaxıdan Bakıya 1192-ci ildə köçürüldüyünü ehtimal etmək olar. Ölkəsinin və
paytaxtı Bakının abadlığı ilə məşğul olan Xəlilüllah zamanında Şirvanşahlar sarayı
ansamblının, karvansara və körpülərin tikintisinə başlanmışdır. Ölkə tərəqqi edirdi.
Xəlilüllahın Şahruxla dostluğu İsgəndərin qəzəbinə və onun bir neçə dəfə
Şirvana basqın etməsinə səbəb olmuşdur. 1428-ci ildə Şahrux sərkərdə Əliyə
Kükəltaşın başçılığı ilə Azərbaycana qoşun göndərdi. 1429-cu ilin mayında isə
Şahrux tərkibində Şirvan qoşunları da olan 100 minlik süvari qoşunla İsgəndərin
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üzərinə yeridi və onun qoşunlarını Cənub Azərbaycandakı Səlmasın həndəvərində
darmadağın etdi. O, Əlincə qalasını aldıqdan sonra Qarabağa qışlamağa getdi və
Qaraqoyunlu dövlətinin idarə olunmasını İsgəndərin vassallığı qəbul edən
qardaşlarından birinə - Əbu Səidə həvalə etdi. Şahrux 1430-cu ildə Azərbaycanı
tərk edərək Xorasandakı paytaxtı Herata qayıtdıqdan sonra İsgəndər onun
olmamasından istifadə edib, Azərbaycanda yenidən ara müharibələrinə başladı və
835 (1431)-ci ildə Əbu Səidi öldürərək yenidən Qaraqoyunlu dövlətinin hakimi
oldu44. İsgəndər yenidən Şahruxla müharibəyə başladı və h. 831 (1427/8)-ci ildə
Şirvana hücum edərək, Şirvan dövlətini tabe etdirməyə cəhd göstərdi. Şamaxı
İsgəndərin qoşunları tərəfindən dağıdıldı və talan edildi. Həmin vaxt Dərbənddə
olan Şirvanşahların saray şairi Bədr Şirvani İsgəndərin qoşunları Şamaxıdan
getdikdən sonra buraya gələrək, şəhərin dağıdılmasının və talan olunmasının şahidi
olur. Şair bütün bunları öz şerlərində təsvir etmiş, sonra Şamaxını tərk edərək
Bakıya gəlmiş və ömrünün sonunadək şirvanşahın sarayında yaşamışdır45. Şirvana
sonuncu basqın daha dağıdıcı olmuşdur. Münaqişəyə İsgəndərin «atasının nalayiq
işlərindən təhqir olunaraq» atasından küsmüş və h. 836 (1432)-cı ildə 2 min süvari
döyüşçü ilə Şirvana qaçıb Şirvanşah Xəlilüllaha pənah aparan oğlu Yar Əli səbəb
olmuşdur. Şirvanşah İsgəndərin Yar Əlini tələb etməsinə rədd cavabı vermiş, onu
öz döyüşçüləri ilə Bakı limanında gəmiyə mindirib dəniz yolu ilə Herata, Şahruxun
yanına göndərmişdir. Şahrux Yar Əlini yaxşı qarşılamış və onu şahzadələr sırasına
qəbul etmişdir. «Lakin o, daim qara camaat arasında dolaşır, türk və tacik pozğun
və fırıldaqçıları ilə ünsiyyət saxlayırdı». Geniş xalq kütlələri arasında böyük şöhrət
qazanmış Yar Əliyə etibar etməyən Şahrux onu daha uzaqlara - Səmərqəndə
göndərdi46. İsgəndər Yar Əlinin xəyanətindən Şirvana soxulmaq üçün istifadə etdi.
Cənnabinin məlumatına görə, o, böyük süvari qoşunla şirvanşah üzərinə hərəkət
edərək Şamaxıya daxil oldu və burada Xəlilüllahla onun arasında vuruşma baş
verdi47.
Mənbələrin məlumatına görə, İsgəndər Şamaxını h. 831 (1427/8)-ci ildə və
sonralar, h. 837 (1433/4)-ci ildə dağıtmışdır. Həm də, sonuncu dəfə o, təkcə
Şamaxını deyil, bütün Şirvan əyalətlərini amansızcasına viran etmişdir. İsgəndərin
qoşunları yolların üstündəki Şirvanın iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən bağları, tut
ağaclarını qırıb tökərək, ölkənin şəhərlərinə və kənd təsərrüfatına böyük ziyan
vurdular. İsgəndərin döyüşçüləri çoxlu insan qırdılar. Mənbələr xəbər verir ki,
ölkədə olduğu bir il ərzində İsgəndər 300 Şirvan danişməndinin başını
vurdurmuşdur. Sonra o, Dərbənd istehkamlarına keçərək geri qayıtmışdır 48. Lakin
Xəlilüllah onunla mübarizəni kəsməmişdir. Mirxondun məlumatına görə,
Xəlilüllah Mahmudabaddan Güştəsbi hakimi Xalıq Birdi vasitəsilə İsgəndərin
Azərbaycanı tutmasını və Şirvana basqın etməsini Şahruxa xəbər vermiş və yardım
istəmişdir, belə ki, əgər Şahrux işə qarışmasa, İsgəndər bütün ölkəni viran
qoyacaqdır. Şahrux 1434-cü ilin payızında qoşunla Heratdan Azərbaycana doğru
hərəkət etdi. Bu vaxt Xəlilüllah qazı və ilahiyyatçılarla birlikdə dəniz yolu ilə Reyə
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- Şahruxun yanına gələrək, İsgəndərin Şirvandakı cinayətlərini ona xəbər verdilər.
Şahrux fəqihlərin yığıncağında İsgəndərin əməllərini təkfir etdi və onlar İsgəndərin
ölümünə fitva verdilər. Sonra Şahrux İsgəndərlə mübarizə üçün Cənubi
Azərbaycana yollandı. İsgəndər Şahruxun yaxınlaşdığını eşidib, təcili surətdə
qoşunlarını Şirvandan çıxardı. Şirvanşahın öz qoşunları ilə iştirak etdiyi bu
müharibədə İsgəndər məğlubiyyətə uğradı və qaçıb Naxçıvan yaxınlığındakı
Əlincə qalasında gizləndi. O, h. 840 (1436/7)-cı ildə öz oğlu Şah Qubad tərəfindən
öldürüldü. Şahrux h. 839 (1435/6)-cu ildə Təbrizə daxil oldu. Burada onu
İsgəndərin qardaşı, Teymurilərin Cənubi Azərbaycanın vassal asılılığı hüququnda
idarə olunmasını həvalə etdikləri Cahanşah itaətlə qarşıladı. Sonra Şahrux
Qarabağa qışlamağa getdi. H. 838 (1435)-ci ildə Xəlilüllah qardaşı Fərruxzadla
birlikdə Şahruxa minnətdarlıqlarını bildirmək üçün Ucana onun görüşünə gəldi. O,
Şəki və Muğan əmirləri kimi, Şirvana şahın iltifatı və bəxşişləri ilə qayıtdı49.
Şirvanda dinc quruculuq dövrü yeni müharibənin, gözlənilmədən yeni
düşmənin - Azərbaycanda böyük nüfuz sahibi və çoxlu tərəfdarları olan məşhur
Şeyx Səfi Ərdəbilinin nəticəsi Cüneydin meydana çıxması ilə dayandı.
Qaraqoyunlu Cahanşah tərəfindən Azərbaycandan qovulmuş Şeyx Cüneyd
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin dərin rəğbətini qazanmışdı. Hətta, Uzun
Həsən bacısı Xədicəni Cüneydə ərə vermişdi. Cüneyd öz dövlətini yaratmaq
məqsədilə Azərbaycanın inkişaf etmiş vilayətlərindən olan Şirvanı zəbt etmək
fikrinə düşdü. O, səfərləri boyu müxtəlif ölkələrdən başına toplanmış 10000
tərəfdarı ilə ölkəni işğal etmək və Şirvanşahlar taxtına sahib olmaq üçün Şirvana
basqın etdi. Şirvandakı şiə tərəfdarları da ona qoşuldular. Çərkəzlərlə dini
müharibə basqın üçün bəhanə oldu. Şeyx Cüneydin niyyətini duyan və
təbərsəranlılar tərəfindən təhrik edilən Xəlilüllah Qaraqoyunlu Cahanşahın yardımı
ilə böyük qoşunla onun qabağına çıxdı. 1460-cı ildə Samur çayının sol sahilindəki
Qıpçaq kəndinin yaxınlığında baş verən vuruşmada Cüneyd öldürüldü, onun
müridləri isə məğlub edildi. Bir versiyaya görə, Cüneyd əsir alınaraq, şirvanşahın
əmri ilə edam olunmuş, başqa mənbələrə görə isə döyüş meydanında oxla vurulub
öldürülmüşdür50. Fəzlullah ibn Ruzbixan Xuncinin məlumatına görə Cüneydin
müridləri onun meyitini Samurun sağ sahilinə keçirərək, Gülxan kəndində (indiki
Qusar rayonunun Həzrə kəndi) dəfn etmişlər51. Xəlilüllah 48 il hökmranlıq
sürdükdən sonra h. 869 (1465)-cu ildə ölmüşdür52. XV əsrin əvvəlindən XVI əsrin
əvvəlinədək bir əsrə yaxın Şirvan müstəqil dövlət olaraq qalmışdır. Onun
hökmdarları Teymurilər zamanında sultan titulu götürmüşdülər. Şirvanşahlar bu
dövrdə öz torpaqlarını genişləndirdilər. Dərbənd şəhəri və əyaləti, Muğan düzünün
bir hissəsi Şirvanın mülklərinə daxil idi. Dərbənd hasarının şimal divarındakı
«Qırxlar qapısı»nın üzərindəki farsca kitabə də bunu təsdiqləyir. «Şirvan şahı
sultan Xəlil hökmdarın dövründə bu qala hasarı tərtibə salındı və
möhkəmləndirildi...». Həmin kitabədə Dərbənd hasarının h. 842-ci ildə (24. VI.
1438-13. VI. 1439) möhkəmləndirildiyi və bərpa edildiyi göstərilir. Onun
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yaxınlığındakı h. 842 (1438)-ci ilə aid başqa bir kitabədə isə Dərbəndin qala
divarlarının usta Hacı Əhməd tərəfindən bərpa olunduğu xəbər verilir: «Sultanın
fərmanı ilə dağdan... Cihad* qapısına qədər...». Dərbənddəki məhəllə məscidinin
bayır divarında da Xəlilüllahın adı çəkilən h. 858 (1454)-ci ilə aid kitabə
qalmışdır53. Xəlilüllahın hakimiyyəti dövründə Bakı, Şamaxı və Dərbənd
şəhərlərində təngə ölçüsündə anonim gümüş sikkələr kəsilən zərbxanalar var
idi; onların əvvəlincisi h. 827 (1423/4), sonuncusu isə h. 855 (1451/2)-ci illərdə
kəsilmişdir54. Bədr Şirvaninin məlumatına görə, Xəlilüllah dövründə Bakı
şəhərinin darğası Mövlana Həsən, şahnəsi isə Saleh olmuşdur. Müəllif Bakının bir
çox adlı-sanlı adamlarının - Xacə Hacı Şeyx Məhəmməd əl-Bakuyi (Xəlilüllahın
türk sultanı I Məhəmmədin yanına göndərdiyi elçi), əmir Mənsur Bakuyi və
başqalarının adını çəkir55. Xəlilüllahın ölüm tarixi Misir tarixçisi Əbd ər-Rəhman
Cəlal əd-Din əs-Suyutinin (1445-1505-ci illər) «Nəzm əl-ükban fi iyan» əsərində
qeyd edilmişdir: «Şirvan hökmdarı Xəlil ibn Məhəmməd əd-Dərbəndi, Şamaxı
hakimi hökmdarların ən möhtərəmi, mömini, ləyaqətlisi və ədalətlisi olmuşdur.
O, böyük müsəlman hökmdarlarının sonuncusudur. Şirvan və Şamaxı məmləkətinə
əlli ilə yaxın hökmdarlıq etmiş və 869-cu ildə (3. IX. 1464-23. VIII. 1465)
ölmüşdür. Onun yüz, yaxud ona yaxın yaşı var idi. Buna baxmayaraq, asanlıqla
oxuyur və sapsağlam idi». Xəlilüllahın bu ölüm tarixini digər ərəb müəllifi
Məhəmməd ibn Əhməd ibn İyas da təsdiqləyir. O, şirvanşah Xəlilin ölüm tarixini
daha da dəqiqləşdirərək, onun 869-cu ilin zilhiccə ayında (25. VII-23. VIII. 1465ci il) vəfat etdiyini xəbər verir36. Numizmatik məlumatlar bu tarixi təsdiq edir.
Onun oğlu Fərrux Yəsarın kəsdirdiyi ilk sikkələr h. 869 (1465)-cu ilə aiddir.
Şirvanşah Xəlilüllah, ehtimal ki, öz dövrünün təhsil görmüş, poeziyanı
sevən hökmdarlarından olmuşdur. Onun sarayında şair və alimlər yaşayırdı.
Xəlilüllaha çoxlu qəsidə, mədhiyyə və mərsiyə həsr etmiş Bədr Şirvani 30 il
ərzində onun saray şairi olmuşdur. XV əsrdə Bakıda, Xəlilüllahın sarayında
yaşamış görkəmli orta əsr alim və filosoflarından biri, Yaxın və Orta Şərqdə
məşhur olan xəlvətiliyin nümayəndəsi Seyid Yəhya ibn əs-Seyid Bəhaəddin əşŞirvani əş-Şəmaxi əl-Bakuvidir. Seyid Yəhya Şamaxıda varlı ailədə doğulmuşdur.
Gəncliyində sufiliyə həvəs göstərmiş, məşhur xəlvətilik təriqətinin Şirvan qolunun
başçısı məşhur Şeyx Sədrəddin əl-Xəlvətinin təliminin ardıcılı olmuşdur. Şeyx
Sədrəddinin ölümündən sonra onun şagirdi Pirizadə ilə Xəlvətilik məzhəbinə kimin
başçılıq etməsi üstündə arası dəyən Seyid Yəhya Şamaxını tərk edərək, Bakıya
gəldi və burada Xəlilüllahın sarayına qəbul olundu. O, Xəlilüllahın sarayında
filosof və alim kimi böyük hörmət qazandı. Onun yanına çoxlu adam axışıb
gəlməyə başladı və tərəfdarlarının sayı on min nəfəri ötüb keçdi. Yaxın Şərq
ölkələrində də onun çoxlu tərəfdarları var idi. Seyid Yəhya sufi-mistik səciyyəli bir
sıra əsərlər yazmışdır. A. A. Bakıxanov onun haqqında aşağıdakıları bildirir:
*

Nemətova «dağdan-dənizə qədər» kimi oxuyur.
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«Seyid Yəhya Bakuvi hicri VIII əsrdə bu diyarın baş ruhani müəllimi idi. Onun adı
bir çox əsrarəngiz elmlərdə məşhurdur...». Seyid Yəhya dini-mistik ideyalarla
aşılanmış «Şərhi-«Gülşəni-raz»», «Əsrar ət-Talibin» fəlsəfi risalələrinin, habelə
astronomiya və tarixə dair əsərlərin müəllifidir. «Nəql edirlər ki, o, ömrünün
sonlarında altı ay ərzində yemək yeməmiş və Bakı şəhərində ölmüşdür». Onun
ölümü bir versiyaya görə h. 862 (1457)-ci il, digər versiyaya görə isə 868-ci il
(15.IX.1463-2. IX. 1464-cü il) sayılır57. Seyid Yəhyanın türbəsi Şirvanşahlar
sarayının ərazisindədir. Ehtimal ki, həmin ərazidə Şirvanşahların bir çox
qohumlarının da qəbirləri olmuşdur.
Şirvanşahlar sarayındakı xalça naxışları ilə bəzədilmiş qəbirüstü kitabə də
Xəlilüllahın hakimiyyət dövrünə aiddir. Kitabədə deyilir: «Bu nurlu qəbir və
təmizləyici məşhər, pərəstiş edilən məqbərə rəhmətlik Şeyx Bəhlulun oğlu,
mərhum, günahları bağışlanmış, böyük allahın mərhəmətini qazanmış xoşbəxt
şəhid, əzəmətli, ağıllı, kəramətli ən böyük əmir, səxavət və şücaət sahibi, dünya
əmirlərinin başçısı əmir Təhmurəsindir. Hicri 863-cü il cümadiyül-axir ayı (5. IV.4. V. 1459-cu il)»58. Kitabədən göründüyü kimi, əmir Xəlilüllahın əmisi oğlu və
atası şeyx Bəhlul kimi şirvanşah qoşunlarının baş sərkərdəsi olmuşdur. O, ehtimal
ki, Şirvanda Xəlilüllahla Şeyx Cüneyd arasındakı vuruşmada həlak olmuşdur.
Bunu onun ölüm tarixi də göstərir.
Şirvanşahlar sarayı ərazisində şirvanşah Xəlilüllahın h. 839 (1435/6)-cu ildə
anası və oğlu üçün tikdirdiyi türbədə onun bir sıra ailə üzvlərinin qəbirləri aşkar
edilmişdir. Bədr Şirvaninin divanındakı bir sıra mədhiyyə, mərsiyə və
xronoqramlardan Xəlilüllahın bəzi ailə üzvlərinin adlarını aydınlaşdırmaq
mümkündür. Şirvanşahın anası - Bikə xanım [ölüb h. 839 (1435/6)-cu il]; onun
oğlanları - Fərrux Yəmin [doğulub h. 839 (1435/ -6)-cu il - ölüb h. 846 (1442/3)-cı
ildə, yeddi yaşında]; Şeyx Saleh [doğulub h. 847 (1443)-ci il - ölüb h. 849
(1445/6)-cu ildə, 2 yaşında], şairin Mir Bəhram, Əmir Bəhram adlandırdığı h. 850ci il məhərrəm ayının 20-də (17 aprel 1446-cı il) Qaytaq düzündə gənc yaşında
həlak (şəhid) olmuş Bəhram. Bədr Şirvani qəsidələrindən birində Xəlilüllahın h.
836-cı il məhərrəm ayının 20-də (16 sentyabr 1432-ci il) anadan olmuş oğlu
şahzadə Məhəmməd İbrahimin adını çəkir. Onun ölüm ili məlum deyil. Şair
qəsidələrinin birində Xəlilüllahın oğlu Fərrux Yasarın da anadan olduğu günü - h.
845-ci il məhərrəm ayının 12-si (2 iyun 1441-ci il) göstərir59.
Beləliklə, Xəlilüllahın saray şairi Bədr Şirvaninin verdiyi məlumata görə,
şirvanşahın 5 oğlu olmuşdur. Onlardan dördü atalarının sağlığında ölmüş və yalnız
Fərrux Yasar Xəlilüllahın ölümündən sonra onun varisi olmuşdur.
Xəlilüllah Qaraqoyunlu İsgəndərlə müharibə apararkən Bakıda onu
şirvanşahın qardaşlarından biri - Qəzənfər [h. 800-847 (1398-1443)-ci illər] əvəz
edirdi. Bədrəddin Şirvaninin məlumatına görə o, Bakıda bir sıra binalar, o
cümlədəm h. 832 (1428/9)-ci ildə bir bürc və çeşmə (İçərişəhərdəki kəhrizlərdən
biri), h. 835 (1431/2)-ci ildə başqa bir bürc və h. 842 (1438/9)-ci ildə hamam
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(ehtimal ki, saray hamamı) tikdirmişdi. Həmin bürclərdən biri, ehtimal ki, indiki
Elmlər Akademiyasının binasına bitişən bürcdür. Digər bürc isə dövrümüzədək
qalmamışdır60.
Xəlilüllah İsgəndərlə müharibəni qurtarıb h. 839 (1435/6)-cu ildə Şirvana
qayıtdıqdan sonra Bakıda dinc quruculuq işlərinə başladı. Xəlilüllah sarayın baş
binası (onun əsası, ehtimal ki, İbrahim tərəfindən qoyulmuş, tikintisini Xəlilüllah
başa çatdırmışdır) türbə, minarəli məscid [h. 845 (1441/2)-ci il], Seyid Yəhya
Bakuvi türbəsi ilə yanaşı, h. 840 (1436/7)-cı ildə saray hamamına bitişən ovdan
tikdirmişdir. Şirvanşah Xəlilüllahın adı Bakı şəhərinin ətrafındakı karvansaralarda
vaxtilə Bakını Salyanla birləşdirən dəniz sahilindəki gediş-gəlişli ticarət yolunun
üstündəki Səngəçal kəndindəki karvansarada [h. 843 (1439/40)-cü il], h. 867
(1462/3)-ci ildə tikilmiş başqa bir karvansarada da xatırlanır. Ehtimal ki, hindlilərə
məxsus Multanı karvansarası da Xəlilüllahın hakimiyyət dövrünə aiddir.
Xəlilüllah Bakını abadlaşdırmış, Şirvanşahlar sarayı kompleksinin bir sıra
gözəl memarlıq abidələrini tikdirmişdir. Ticarətin qayğısına qalan Xəlilüllah bir
sıra karvansaralar tikdirmiş və körpülər saldırmışdır. Onun hakimiyyət illəri
Şirvanşahlar dövlətinin və Şirvanın şəhər həyatının tərəqqisi dövrüdür.
ŞİRVANŞAH FƏRRUX YASAR İBN XƏLİLÜLLAH
Qaraqoyunlu dövləti 1468-ci ildə Uzun Həsən tərəfindən büsbütün
darmadağın edildikdən sonra onun yerində Ağqoyunlu dövləti bərqərar oldu. Uzun
Həsən Cənubi Azərbaycanı və Qarabağı tutdu. Təbriz Ağqoyunlu dövlətinin
paytaxtı oldu. Uzun Həsənin hərbi uğurları və onun qonşuluğunda olan Şirvana
hücum etmək təhlükəsi atası Xəlilüllahın ölümündən sonra h. 869 (1465)-cu ildə
taxta çıxmış Fərrux Yasarı Uzun Həsənə münasibətini ata və babasının
Teymurilərə arxalanmaq mövqeyini dəyişdirməyə məcbur etdi. Fərrux Yasar
hakimiyyətinin ilk illərində diplomatik münasibətlər yaratmaq məqsədilə bir sıra
ölkələrə elçilər göndərdi. Şirvanşah atası Xəlilüllah kimi, h. 857 (1453)-ci ildə
Konstantinopolu tutmuş və Bizans imperiyasını dağıtmış qüdrətli türk sultanı II
Mehmet Fatehlə (1451-1481) ittifaq bağlamağa çalışırdı.
Ehtimal ki, 1465-ci ildə azacıq sonra Fərrux Yasar öz elçisi «Xələf əl-üməra
və-l-əkabir» (əmir və əyan-əşrafların müavini) Ziyaəddin Yusif bəyi qiymətli
hədiyyələrlə İstanbula göndərmişdi. Şirvanşahın şəxsi taciri (ustadan xasse
humayun) Şirvan taciri Xacə Yar Əhməd Şirvanidən 2 qızıl külçəsi almışdı.
Şirvanşah sultana özünə zireh sifariş etmək üçün yuxarıda adı çəkilən tacirdən
alınmış 7400 dirhəm (23 kq 680 q.) qızıl və gümüş göndərmişdi 61. Ola bilər ki,
şirvanşahın türk sultanı ilə diplomatik münasibətlərə girməsi Uzun Həsənin Şirvanı
tutmaq qorxusu ilə bağlı idi.
Mənbələrin məlumatına görə 1465-ci ildə şirvanşah Fərrux Yasarın elçisi
Həsən bəy Moskvaya gəlmişdir. 1466-cı ildə çar III İvan buna cavab olaraq Vasili
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Papinin başçılığı altında şirvanşaha qiymətli hədiyyələrlə birlikdə Şirvana səfarət
göndərmişdi. Səfarətin məqsədi ticarətlə yanaşı, Moskva dövləti ilə Şirvan arasında
Qızıl Ordaya qarşı ittifaq yaratmaq idi62.
Hakimiyyətinin lap əvvəlində Fərrux Yasar Teymuri sultanı Əbu Səidlə
toqquşmalı oldu. Əbu Səid h. 873 (1468)-cü ildə Uzun Həsənlə mübarizə aparmaq
məqsədilə Heratdan çıxıb Qarabağa gəldi. Sonra o, şirvanşahdan yardım almaq
ümidilə Muğan, Mahmudabad və Qızılağaca, Xəzər dənizi sahillərinə keçib getdi.
Fərrux Yasar əvvəlcə Əbu Səidə kömək göstərərək, onun düşərgəsinə dəniz yolu
ilə ərzaq göndərirdi. Lakin Uzun Həsənin hədələrindən qorxuya düşən şirvanşah
qəflətən Əbu Səidə yardım göstərməkdən və onunla ittifaqdan imtina edərək Uzun
Həsənə qoşuldu. Ağqoyunlu hökmdarı başda olmaqla, şirvanşah Fərrux Yasar və
Ərdəbil hakimi, Cüneydin oğlu Şeyx Heydər Səfəvidən ibarət güclü ittifaq yarandı.
Ağqoyunlu dövləti tərəfindən Şirvanşahlar dövlətinin müstəqilliyinə təminat
verildi. Uzun Həsən Əbu Səidin düşərgəsinə gedən bütün böyük yolları və
keçidləri kəsdi. Düşərgədə aclıq başladı. Teymuri qoşunlarındakı atlar yemsiz
qalaraq, Muğan düzündəki zəhərli otları yeyib kütləvi surətdə qırılmağa başladı.
Uzun Həsən Ərdəbilin seyidi Şeyx Heydəri Əbu Səidin yanına elçi göndərdi. O,
geri qayıdıb Xorasan qoşunlarının həqiqətən ağır vəziyyətdə olduğunu təsdiq etdi
və Uzun Həsəni sultanla sülh bağlamaq fikrindən daşındırdı. Onda Uzun Həsən
Əbu Səidin sülh bağlamaq üçün gəlmiş adamlarını geri qaytardı. Onlar sultanın
ordugahına qayıdıb, məlumat verməyə macal tapmamış Uzun Həsənin və onun
müttəfiqlərinin saysız-hesabsız qoşunu göründü. Əbu Səidin əmirlərinin bir qismi
öz istehkamlarını tərk edib düşmənin tərəfinə keçdi. H. 873-cü il rəcəb ayının 16da (31 yanvar 1468-ci il) günorta Əbu Səidin qoşunları məğlubiyyətə uğradı, özü
isə qaçdı. Uzun Həsənin iki oğlu onu təqib edərək yaxaladı və atalarının
qərargahına gətirdi. Müttəfiqlərin müşavirələrində Şirvan əmirləri və qazıları
bundan əvvəl onlarla söhbətdə şirvanşahı xəyanətdə və Teymuri qoşunlarının məhv
olmasında təqsirləndirdiyi üçün Əbu Səidin edam olunmasını təkidlə tələb
edirdilər. Azərbaycanın bütövlüyünü qoruyub saxlamaq və Əbu Səidin yenidən
hücum edə bilməməsi üçün onun edam olunması qərara alındı. Rəcəb ayının 20-də
sultan Əbu Səid «əzablı ölüm şərbətini içdi»63.
Uzun Həsən şirvanşahla və Şeyx Heydərlə müttəfiqlik münasibətlərini
ömrünün sonunadək davam etdirdi. Uzun Həsən Şeyx Heydərlə qohum idi, belə ki,
Trapezund imperatoru Kalo İohann Komnenin qızı Katerinadan (Dəspinə xatun)
doğulmuş qızını Şeyx Heydərə ərə vermişdi. Uzun Həsənin bu qızının adı Həlimə,
eləcə də Marta idi. Ona Aləmşah bəyim və Baki ağa da deyirdilər 64. Uzun Həsən h.
883 (1478)-cü ilin ramazan ayında öldükdən sonra şirvanşahın müttəfiqləri ilə
münasibətləri dəyişdi. Uzun Həsənin oğlu və varisi Yaqub bəy [h. 883-896 (14781490)-cı illər] xarici düşmənlərlə mübarizədə şirvanşahın dayağı idi. O, Fərrux
Yasarın Qaytaq usmisi Adil bəyin bacısından doğulan qızı Gövhər Sultana
evlənmişdi. Yaqub bəyin ondan Baysunqur Mirzə və Murad Mirzə, yaxud Sultan
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Murad adlı iki oğlu olmuşdu65. Sonralar onların hər ikisi babaları şirvanşah Fərrux
Yasardan sığınacaq istəmişdilər. Güclənmiş Şeyx Heydər 1483-cü ildə Şirvana
yürüş edərkən Yaqub bəy qayınatası Fərrux Yasara hərbi yardım göstərmişdi.
Şirvanda müharibə zamanı həlak olmuş Cüneydin oğlu Şeyx Heydər dayısı Uzun
Həsənin köməyi sayəsində müridlər və sufilər üzərində nüfuzunu gücləndirmiş və
mövqeyini möhkəmləndirmişdi. Şeyx Heydər də atası kimi Şirvanı tutmağa
çalışırdı. O, şirvanşahdan Cüneydin ölümünün qisasını almaq istəyərək «kafir»
çərkəzlər əleyhinə mübarizə bəhanəsi ilə 10000 süvari qoşun topladı və sultan
Yaqubdan Fərrux Yasara məktub gətirməklə ondan Şirvan torpaqlarına daxil
olan Dərbənddən keçərək, Dağıstana, çərkəzlər ölkəsinə getmək üçün icazə alıb
yürüşə yollandı, oranı talan edərək çoxlu əsir götürdü və təntənə ilə Ərdəbilə
qayıtdı. H. 892 (1487)-ci ildə çərkəzlər üzərinə ikinci dəfə basqın edən Şeyx
Heydər 6000 nəfər əsir alaraq, eyni yolla Ərdəbilə döndü 66. H. 893 (1488)-cü ildə
Şeyx Heydər çərkəzlər üzərinə növbəti basqına icazə almaq üçün anası - Uzun
Həsənin bacısı Xədicə xatunu Quma, sultan Yaqubun sarayına göndərdi. Sultan
Yaqub Şiranşah (şirlər şahı) Fərrux Yasara (hədrət-i səltənət pənah-i kamkar)
çərkəzlərlə müharibədə Heydərə yardım göstərməyi əmr etdi. Şeyx Heydər anası
qayıtdıqdan sonra döyüş dəstəsi ilə tələsik Ərdəbildən Şirvana yollandı. Yol boyu
atası Cüneydin çoxlu «müridləri və sufiləri» ona qoşuldu. O, Araz sahillərinə
çatanda Talış, Qarabağ əhalisindən və şamlılar tayfasından ibarət saysız-hesabsız
qoşuna malik idi. Qazı əl-quzatın Bərdə ilə Gəncə arasındakı dağlıq hissədə
yerləşən feodal mülki (ölkə) olan Calpert (Çarberd-Cerabert) qalasına yetişdikdə
oranı talan etdi, cizyə və üşr ödəyib, dinc həyat sürən zimmiləri əsir aldı67. Şeyx
çayı (Araz? Kür?) keçdikdən sonra şirvanşahın yanına elçi göndərib Dərbənd
yolunu açmağı və islam qoşunlarına yardım göstərməyi tələb etdi. Onun Fərrux
Yasara elçi göndərməkdən məqsədi Şirvan və onun qoşunları haqqında məlumat
almaq idi. Belə ki, bu ölkə uzun müddət sülh şəraitində yaşayırdı və onun qoşunları
öz yerlərində arxayıncasına fəaliyyətsiz dayanmışdılar. Hökmdarın yanında isə
yalnız sərkərdələri, əmirləri, əyanları və yaxın dostları qalmışdı. Elçi
gələndə şirvanşah övladlarından birinin toyunu edir, günlərini qayğısız, asudə və
şən keçirirdi. Şirvanşah elçini hörmətlə qəbul edib cihada kömək üçün öz elçisi ilə
Şeyx Heydərə bir qədər zireh, at və hərbi ləvazimat göndərdi. Şeyxin elçisi
şirvanşahın elçisi ilə birlikdə qayıdaraq Heydərə xəbər verdi ki, bu səfər Fərrux
Yasar üçün gözlənilməz olmuşdur və əlverişli imkandan istifadə etməmək
ağılsızlıq olardı. Şeyx sazişi pozdu və şirvanşah haqqında pis fikirdə olduğundan
elçi ilə kobud rəftar etdi. O, elçiyə dedi: «Geri qayıt və əmirinə de ki, biz onunla
müharibə etməyə gəlirik. Atamın hər damla qanı üçün bütün dünyanın başını
vuracağıq. Vuruşma filan gündə olacaq və Səfəvi qoşunları ləngimədən Şamaxıya
hücum edəcəkdir». O, elçinin atını əlindən alıb, onu piyada yola saldı. Elçi yalnız
təyin olunmuş döyüş gününə bir gün qalmış şirvanşahın yanına qayıda bildi. O,
vəziyyəti təsvir etdikdə şirvanlılar təlaşa düşdülər. Fərrux Yasar son dərəcə təşviş
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keçirdi, çünki Heydərin təcavüzkar niyyətləri və dəlisov şücaəti haqqında şayiələrə
baxmayaraq, şirvanşahın qoşunları pərakəndə halda olub, şeyxin hücumunu dəf
etmək iqtidarında deyildi. Aydın idi ki, şeyx qalib gələrsə, Şamaxının
meydan və məhəllələrində çoxlu qan axıdılacaqdı. Kiçik qoşunla müqavimət
göstərmək mümkün olmadığından, şirvanşah qiymətli əmlakla ailəsini, habelə
şəhər əhalisinin bir hissəsini Şamaxı yaxınlığındakı Gülüstan qalasına köçürdü.
Səhərisi gün şeyx qızılbaşların böyük süvari qoşunu ilə döyüş meydanına yollandı.
Döyüşə girməyi qərara alan Fərrux Yasar kiçik bir dəstə ilə şəhərin sağ tərəfində
Gülüstan səmtində dayanmışdı. O, qüvvələrin bərabər olmadığını görürdü. Şeyx
Heydər öz qoşunları ilə rəqibin üzərinə hücuma keçəndə şirvanşah Gülüstan
qapısına çəkilməyə məcbur oldu. Qisas alan şeyx, heç kəsə aman vermədən şəhər
əhalisini qırmağa başladı. Qızılbaşlar Şamaxıda çoxlu kişi, qadın və uşaq qırdılar.
Nifrəti coşub-daşan şeyx bundan doymayaraq Şamaxını yandırdı. Sonra Heydər
Gülüstan qalasını uzunmüddətli mühasirəyə alaraq, onun ətrafında çadırlar,
mancanaq və toplar qurdurdu. Yeddi aya yaxın mühasirədə qalan Şirvanşah
çıxılmaz vəziyyətə düşüb, yardım üçün sultan Yaquba və onun dövlətinin adlı-sanlı
əyanlarına müraciət etdi.
Onun qasidi sultanın Sultaniyyə yaxınlığındakı
Gözəldərə yaylağındakı sarayına gəldi. Bu xəbər şeyxin hərəkətlərində özü
üçün də müəyyən təhlükə görən sultan Yaqubu qəzəbləndirdi. O, müsəlmanların
tökülmüş qanının qisasını almaq və oğlu, Fərrux Yasarın nəvəsi Baysunqur xan
vasitəsilə qohumluq əlaqələri ilə bağlı olduğu şirvanşaha yardım etmək qərarına
gəldi. Sultan Yaqub şirvanşaha tərəfdar olan fəqihlərin təsirilə şirvanşaha
kömək üçün Sultaniyyədən Ərdəbil yolu ilə təcili Şirvana getdi və h. 893-cü il
cəmadiyülaxir ayının 28-də (9 iyun 1488-ci il) ora çatdı. Sultanın yaxınlaşması
xəbərini eşidən Şeyx Heydər tələsik Şamaxının ətrafını tərk edərək, Şamaxıdan 6
km şimal-şərqdə yerləşən Cabaniyə çəkildi və oradan Dərbəndə tərəf yollandı.
Ərdəbildən bir mərhələ aralı sultan Yaqub şirvanşahın sədri və müsahibi Mövlana
Şərəfəddin Hüseyn katiblə qarşılaşdı. Şərəfəddin öz hökmdarı adından kömək və
himayədarlıq dilədi. Şeyx Heydər Gülüstan qalasını mühasirədə saxlayarkən,
Şirvanın müxtəlif yerlərinə dağılmış əmirlər Şirvan əyanlarından Kiçi Bəyin
başçılığı altında toplaşaraq, üləmaların və zahidlərin razılığı ilə Şirvan
qoşunlarından və əhalisindən 100000 nəfərədək adam* yığıb şeyxə qarşı cihad elan
etdilər. Onlar Gülüstana məktubla birlikdə qasid göndərərək, filan gün döyüş
meydanına çıxacaqlarını xəbər verdilər və bildirdilər ki, onlar bayırdan hücuma
keçəndə, şirvanşah da qalanın içərisindən həmlə etməlidir. Lakin bu elan şeyxin
adamları tərəfindən tutulan Şirvan casusu vasitəsilə Heydərə məlum oldu. Şeyx
təcili surətdə Gülüstan qalasının mühasirəsindən əl çəkib, əksərən Şirvan
kəndlilərindən ibarət qeyri-nizami qoşunun üstünə düşdü. Bu döyüşdə şeyx onları
darmadağın etdi. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, 10000-ə yaxın adam qırıldı.
*

Ehtimal ki, bu rəqəm şişirdilmişdir.
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Səfəvi qoşunlarının tələsik getmələrini görən şirvanşah şeyxin qorxudan və ərzaq
qıtlığından geri çəkildiyini güman etdi. Şirvanşah şeyxin qoşunlarını təqib etmək
məqsədilə qaladan çıxdı. Lakin onun qələbə çaldığını və qayıdıb Gülüstanın
mühasirəsini davam etdirmək niyyətində olduğunu bildi. Onda şirvanşah
Şamaxıdan 20 km şimal-qərbdə yüksəklikdə yerləşən əlçatmaz Sulut qalasına
sığınmağa məcbur oldu. Bu vaxt başda sərkərdə əmir Süleyman bəy Bicək oğlu və
Ayba Sultan Yaqub olmaqla böyük qoşun Şeyx Heydərlə müharibədə Fərrux
Yasara kömək etmək üçün Şirvana yollandı. Darmadağın olunmaqdan qorxuya
düşən şeyx Gülüstanı talan edib qoşunlarını Mahmudabada apardı, oranı da tutub
dağıtdı, sonra Dərbəndə doğru hərəkət edərək, onu mühasirəyə aldı. Əmir əl-üməra
Süleyman bəy Bicək oğlu qoşunları ilə viran edilmiş Şirvana daxil oldu. Fərrux
Yasar Sulut qalasını tərk edərək, qoşununun qalan hissəsi ilə əmirlərə qoşuldu.
Sabahısı gün əmirlər Samur çayını keçərək ləngimədən Dərbəndə tərəf
irəlilədilər68. Onlar şeyxin Təbərsəran və Zirehkarın* istiqamətində hərəkət etdiyini
eşitmişdilər. Süleyman bəy qoşunları ilə təcili onun ardınca düşərək Qafqaz
dağlarının* ətəklərində, Təbərsəranda haqladı. H. 893-cü il rəcəb ayının 29-da (9
iyul 1488-ci il) çərşənbə günü şirvanşahın və Ağqoyunlu əmirlərinin birləşmiş
qoşunları Şeyx Heydərin qızılbaşlarına hücum etdi. Süleyman bəyin və şirvanşahın
başçılıq etdikləri qoşunlar ağır dağlıq yer şəraitində - dərin dərənin qırağında
vuruşurdular. Atlar və adamlar yıxılaraq uçuruma düşürdülər. Hər iki tərəf inadla
vuruşurdu. Süleyman bəy vuruşmada yaralanıb, döyüşçüləri tərəfindən kənara
çıxarıldı. Bu zaman Şeyx Heydər də oxla boynundan ölümcül yaralandı.
Qızılbaşlar onu atdan endirib araya alaraq, düşmənin həmləsini dəf etməyə cəhd
göstərdilər. Lakin qızılbaşların qüvvələri tükənmişdi və əmirin qoşunları onların
cərgələrini pozdu. Qızılbaşlar can verməkdə olan şeyxi düşmənin əlində qoyaraq
qaçdılar. Qapıçı Əli ağa Şeyx Heydərin başını kəsərək əmirə gətirdi. Şeyxin həlak
olduğunu görən qızılbaşlar döyüş meydanına qayıdaraq mərdliklə vuruşdular.
Lakin əmirlərin və şirvanşahların qoşunları onları məğlub və məhv etdilər. Sultan
Yaqubun qərargahına göndərilən qasid döyüşün nəticəsi haqqında xəbərlə yanaşı,
Şeyx Heydərin başını da apardı. O, h. 893-cü il şaban ayının 6-da (16 iyul 1488-ci
il) çərşənbə axşamı Ərvanəguh adlı yerə çatdı. Sultan Yaqub şeyxin başını bir neçə
günlüyə tamaşaya qoyduqdan sonra anasına (Uzun Həsənin bacısına) verməyi əmr
etdi. Ertəsi gün şah alayı paytaxta - Təbrizə daxil oldu. Sultan Yaqub əmirlərə
düşməndən tutulub alınmış Şirvan şəhərlərini, Dərbənd və Mahmudabadı Fərrux
Yasara qaytarmaq haqqında əmr verdi69.
Beləliklə, atası Cüneyd kimi, Şeyx Heydərin Şirvanı zəbt etmək cəhdi baş
tutmadı və onlar üçün fəlakətlə qurtardı. Sultan Yaqub şirvanşaha hərbi yardım
Təbərsəran Rubas çayının üstündə, Dərbənddən cənub-qərbdədir. Zirehgəran (zirehqayıranlar), türkcə
Köbəçi, Dərbənddən qərbdədir.
*
Mətndə Elbrus dağının adı çəkilir (Tarix-i Əmini, s. 79).
*
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göstərdi, lakin bunun müqabilində ondan Ağqoyunlu dövlətinin vassallığını
tanımasını tələb etdi. 1489-cu ildə şirvanşah öz möhürü ilə təsdiq etdiyi şərtnamədə
öz üzərinə bir sıra vassal təəhhüdləri götürdü. Lakin bircə ildən, Sultan Yaqub
1490-cı ildə öldükdən sonra onun yerinə keçən oğlu və varisi, şirvanşahın nəvəsi
Baysunqur babasının təsiri altına düşdü və Şirvan dövləti yenidən müstəqil oldu 70.
Baysunqur Mirzə (1490-1492) Təbrizdə taxta çıxarkən babası Fərrux Yasardan
yardım istədi71 və uzun sürməyən hakimiyyətdən sonra Maqsud bəyin oğlu, Uzun
Həsənin nəvəsi Rüstəm bəy tərəfindən qovularaq Şirvana, şirvanşahın yanına
qaçdı. Baysunqur Fərrux Yasarın və Şirvan qoşunlarının köməyi ilə öz hüquqlarını
bərpa etməyə cəhd göstərsə də, h. 898 (1492/3)-ci ildə Bərdə ilə Gəncə arasında
Rüstəm bəylə vuruşmada* həlak oldu72. Bu vuruşmada Rüstəm bəylə birlikdə Şeyx
Heydərin böyük oğlu Sultanəli də iştirak edirdi. Baysunqurun tərəfində isə Fərrux
Yasarın oğlu Şeyxşah, Şirvanın adlı-sanlı feodallarından olan Malik Səlim, habelə
Şirvan qoşunları vuruşurdu. Sultan Yaqubun digər oğlu Sultan Murad da qardaşı
Baysunqurun ölümündən sonra babası şirvanşah Fərrux Yasara sığınmış və h. 903
(1497/8)-cü ilədək, Uzun Həsənin digər nəvəsi Əhməd Mirzənin hakimiyyətindən
narazı olan Ağqoyunlu feodalları onu Təbrizə çağırana qədər onun yanında
yaşamışdır73. Bu hadisələrdən sonra şirvanşah Fərrux Yasar və Sultan Murad
Səfəvilərin güclənmiş qüdrətinin qurbanları oldular.
Şeyx Heydər həlak olduqdan sonra Sultan Yaqub onun və Aləmşah bəyimin
üç azyaşlı oğullarını - Sultanəli, İbrahim və İsmayılı tutub, əvvəl erməni monastrı
Axtamar qalasına, sonra isə Şiraz yaxınlığındakı İstəxr qalasına göndərərək həbsə
saldı. Onlar dörd il bu qalada qaldılar. Sultan Yaqubun ölümündən sonra h. 897
(1492)-ci ildə hakimiyyətə keçən Rüstəm bəy Ağqoyunlu bibisi Aləmşah bəyimin
xahişilə onları həbsdən azad edərək öz yanına - Təbrizə gətirdi74. Anciolello bu
hadisələri başqa cür təsvir edir. Onun təbirincə, Rüstəm bəy taxta çıxdıqdan sonra
uşaqları Ərdəbildə tutaraq öldürmək istəmiş, lakin bəzi əmirlərin arzusu ilə onlar
azad edilərək, Axtamar adasında saxlanılmışdır. Uşaqlar burada üç il qalmışlar.
Rüstəm bəy onların qaça biləcəklərindən qorxaraq, Axtamar patriarxının yanına
qasid göndərmiş və Şeyx Heydərin uşaqlarını öldürmək məqsədilə geri
qaytarılmasını əmr etmişdir. Lakin uşaqlara, xüsusən gözəlliyi və xoş xasiyyəti ilə
seçilən İsmayıla rəğbət bəsləyən rahiblər üzrlü bəhanə gətirərək, Rüstəm bəyin
əmrini yerinə yetirmədilər və onları təcili Qarabağa göndərdilər. Onlar orada beş il
gizləndilər. O vaxt İsmayıl doqquz yaşında idi. Şamaxıya hücum edəndə isə onun
heç on dörd yaşı da yox idi75.
Petruşevskinin yazdığına görə, Baysunqur Gürcüstana qaçmış və sonralar hakimiyyətə gəlmək üçün
göstərdiyi uğursuz cəhddən sonra ələ keçirilmiş və artıq Rüstəmin varisi Əhməd tərəfindən edam
olunmuşdur (1497-ci il). Petruşevski səhvə yol vermişdir. Belə ki, Seddonun qeydində, Xondəmirə
əsasən, söhbət Baysunqurdan yox, Rüstəm bəydən gedir.
*
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Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, «Şərəfnamə»nin məlumatına görə Ağqoyunlu
Rüstəm bəy Şeyx Heydərin oğlanlarını azad edib Təbrizə gətirdikdən sonra
Sultanəlini Ərdəbilə göndərərək ona padşah titulu vermiş, Baysunqur və şirvanşah
Fərrux Yasarla mübarizəsində ondan istifadə etmişdir. Baysunqurla və Fərrux
Yasarın oğlu Şeyxşahla döyüşdə Sultanəli Rüstəmin tərəfində mərdliklə
vuruşmuşdur. Sultanəlinin şücaəti və qızılbaşlar arasında nüfuzunun artması
Rüstəm padşahı qorxuya salırdı. Buna görə də o, Sultanəlidən ehtiyat etməyə
başladı. Rüstəm onu aradan çıxarıb məhv etmək üçün Ayba Sultan Qacarı və
Hüseyn bəy Əlixanini Ərdəbilə göndərdi. Onlar Sultanəlini və onun qardaşlarını
həbs etməli idilər. Sultanəli Ərdəbil yaxınlığındakı Şəmasi kəndinin yaxınlığında
onlarla döyüşə girdi. Qızılbaşlar məğlub oldular və Sultanəli öldürüldü. Yeniyetmə
İsmayıl və qardaşı sədaqətli müridlərin köməyilə Gilana qaçaraq, Səfəvilərin
tərəfdarı olan Biye-Piş vilayətinin hakimi Karkiyə Mirzə Əlinin yanında
gizləndilər. Karkiyə Mirzə Əli Rüstəm padşahın İsmayılı ələ vermək tələbini hər
dəfə bir üzrlü bəhanə gətirməklə rədd edirdi76. On üç yaşında ikən Səfəvi ordeninin
şeyxi sayılan İsmayıl Ağqoyunlu dövlətində baş verən ara çəkişmələrindən istifadə
edərək Gilandan Ərdəbilə qayıtdı. Onun ətrafına 300-ə yaxın döyüşçü mürid qızılbaş toplandı. Fərrux Yasarın müttəfiqləri - cəyirli tayfasından olan Ərdəbil
hakimi Əli bəy və Talış hakimi Məhəmməd ona qarşı çıxdılar. Onların niyyəti
İsmayılı yaxalayıb şirvanşaha göndərmək idi. Buna görə də ustaclı tayfasının
əmirləri İsmayılla birlikdə Qarabağa getməyi qərara aldılar. İsmayıl oradan
Gəncəyə, sonra isə Göyçə gölünün sahillərinə, Çuxursədə yollandı. 1499-cu ilin
sonunda Ərzincanda onun bayrağı altında ustaclı, şamlı, rumlu, təkəli, zülqədər,
afşar, qacar, varsaq, qızılbaş tayfalarından və Qaracadağ sufilərindən 7 min
qazi toplandı. Qızılbaş əmirlərinin İsmayılın qışladığı Ərzincanda keçirilən
müşavirəsində Səfəvilərin irsi düşməni şirvanşah Fərrux Yasarla müharibəyə
başlamaq qərara alındı77. Şirvanşahlar tərəfindən öldürülən atasının və babasının
intiqamını almaq hissilə yaşayan İsmayıl əmirlərinin Gürcüstana və Ermənistana
bir neçə basqınından sonra h. 906 (1500)-cı ildə Fərrux Yasara qarşı 7 min
qızılbaşla hücuma keçdi. Qoşunun Əmir Bayram xan Qaramaninin başçılığı ilə
təkəli və zülqədər tayfalarından olan döyüşçulərdən ibarət avanqard dəstəsi Qoyun
ölümü deyilən yerdə Kürü keçməli idi. Lakin əmir çayı keçməyi mümkün hesab
etmədi. Özünü yetirən İsmayıl birinci olaraq atın üstündə üzərək qarşı sahilə çıxdı.
Onun ardınca bütün qızılbaş qoşunu çayı keçərək Şamaxıya doğru irəlilədi. Bu
vaxt İsmayılın qarşısına çıxan Şəki hakiminin qoşunları qızılbaşlar tərəfindən
darmadağın edildi. Şah İsmayıla Şirvan əhli olan bir nəfərdən xəbər çatır ki, Fərrux
Yasar öz sarayında İsmayıla da atasının aqibətinin üz verəcəyini bildirmişdir.
İsmayıl Kilid-i-Gilana yollandı və əhalidən öyrəndi ki, şirvanşah onun
yaxınlaşdığını eşidib, müharibəyə hazırlaşmaq üçün Şamaxıdan çıxaraq yaxşı
möhkəmləndirilmiş Qəbələ qalasına getmişdir. Ona görə də İsmayıl Şamaxını
tutmağı qərara aldı. O, əhalinin şəhərdən qaçmasının qarşısını almaq və onların
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təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə adamlarından Qulu bəyi Şamaxıya
göndərdi. Lakin İsmayıl Şamaxıya daxil olanda öyrəndi ki, bütün əhali şəhəri tərk
edərək dağlarda gizlənmişdir. Bir neçə gün Şamaxıda dayanan İsmayıl şirvanşahın
öz qoşunları ilə Buğurt qalasının yaxınlığındakı meşədə düşərgə saldığını və onun
ətrafına paya çəpər çəkdirdiyini öyrəndi. İsmayıl düşməni təqib etmək qərarına
gəldi, lakin onu həmin yerdə tapmadı. Belə ki, qızılbaşların Şamaxını tutması
xəbərini alan Fərrux Yasar Gülüstan qalasına çəkilməyi qərara almışdı. Lakin o,
həmin qalaya çata bilmədi, İsmayıl qızılbaş qoşunu ilə Cabani adlanan yerdə onu
haqladı. H. 906 (1500)-cı ilin payızında burada şirvanşah və şirvanlılar üçün
fəlakətlə qurtaran ən qanlı vuruşmalardan biri baş verdi. Xondəmir və Həsən bəy
Rumlu bu vuruşmanı müfəssəl təsvir etmişlər. İsmayıl 7 minlik süvarinin başında
20 min süvarisi və hərbi nizamla düzülmüş 6 min piyadası olan şirvanşahı təqib
etmişdir. Ehtimal ki, göstərilən mənbələr qəsdən şirvanşahın qoşunlarının sayını
artırır, İsmayılın döyüşçülərinin sayını isə azaldırlar. Bu vuruşmada Fərrux Yasarın
qoşunları darmadağın edildi və qaçdı. Şirvanşah qoşunlarının Cabani
yaxınlığındakı vuruşmadan sonra salamat qalmış hissələri Gülüstan qalasına
çəkildi. Qızılbaşlar qənimət olaraq çoxlu əmlak və mal-qara ələ keçirdilər. Onlar
öldürülənlərin başlarından qələbələrini təsdiq edən qala düzəltdilər. Lakin
şirvanşah qoşunları məğlubiyyətə uğrayandan sonra da mərdlik və inadkarlıqla
vuruşaraq, süvarilər və piyadalarla birlikdə həmlələr edirdi. Bütün qoşunları
məğlub olub qaçdıqda, sərkərdələri isə döyüş meydanında həlak olduqdan sonra,
tək qalan şirvanşah atla Buğurt qalasına tərəf çapmağa başladı. Lakin qızılbaş
dəstəsi Gülüstan qalasının yaxınlığında onu haqladı. Onlar tanımadıqları şirvanşahı
atdan saldılar, qoşqunu əlindən aldılar. Qızılbaşlardan biri, Hüseyn bəy Lələnin
şirvanşahı atdan çəkib salmış cilovdarı Şahgəldi ağa Fərrux Yasarın başını kəsərək
İsmayıla gətirdi. Əsir şirvanlılar Fərrux Yasarın meyitini tanıyıb onu dəfn etdilər78.
Münəccimbaşı Fərrux Yasarın həlak olmasını başqa cür təsvir edir:
«Bəziləri deyir ki, o, əsir alınmış və sonra əlləri bağlı (səbran) öldürülmüşdür» 79.
Ehtimal ki, Həsən Rumlunun məlumatı daha inandırıcıdır.
Otuz beş ilə yaxın hökmranlıq edən Fərrux Yasarın ömrü belə başa
çatmışdır. Fərrux Yasar məğlub edilərək həlak olduqdan və Şamaxı alındıqdan
sonra, İsmayıl atasının və babasının qisasını almaq üçün tutduğu bütün əsirləri
öldürtdü. O, üç gün düşərgəsində qaldıqdan sonra Şamaxıya daxil oldu. Burada
onu seyidlər, qazılar, rəislər və şəhər əyanları qarşıladı. Cənnabinin (XVI əsr)
məlumatına görə, Şamaxıya girən İsmayıl taxta çıxdı, lakin şəhərdə yalnız bircə
gün qaldı80.
Fərrux Yasar mənbələrdə «öz yüksək əsil-nəsəbi ilə digər sərhəd
vilayətlərinin hakimlərini ötüb keçən və şöhrəti ilə ən böyük və möhtərəm
şəxsiyyətləri kölgədə qoyan»81 ədalətli və mərhəmətli hökmdar kimi
səciyyələndirilir. Şirvanşahlar öz şəcərələrini Sasani hökmdarı Xosrov
Ənuşirəvana bağlayırdılar.
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Fərrux Yasarın hakimiyyəti dövründə Şirvan dövləti feodal inkişafı və
müstəqillik dövrü keçirirdi. Bunu şirvanşah Fərrux Yasarın hakimiyyətinin birinci
ilində - h. 869 (1465)-cu ildə82, sonra isə h. 888 (1483/4)83 və h. 905 (1499-1500)ci84 illərdə Şamaxıda onun adından kəsilmiş gümüş sikkələr - təngə də təsdiq edir.
1948-ci ildə İçərişəhərdə aşkar edilmiş böyük sikkə dəfinəsində Fərrux Yasarın
adından Şamaxıda kəsilmiş azacıq qızıl qarışığı olan gümüş sikkələr də tapılmışdır.
Həmin sikkələrin üzərində yazılmışdır: «Əzəmətli sultan, şirvanşah Fərrux Yasar,
Şamaxı zərbxanası». Sikkənin arxa tərəfində tarix, ənənəvi din rəmzi və dörd
xəlifənin adı həkk olunmuşdur. Fərrux Yasarın adından zərb edilmiş bütün
sikkələrdə hökmdarın adından əlavə şirvanşah (şirlər şahı) titulu da qeyd olunur.
Yalnız Fərrux Yasara aid edilən bu titul Dərbənddəki Cümə məscidinin
mədrəsəsindəki kitabədə və Abşeronun Mərdəkan kəndindəki Tuba Şahı
məscidindəki h. 886 (1481/2)-cı ilə aid kitabədə də rast gəlinir. Dəfinədəki qeyd
olunan sikkələr aşağıdakı tarixlərə aiddir. H. 869 (1465)-cu il, h. 879 (1474/5)-cu
il, h. 881 (1476/7)-ci il, h. 887 (1482/3)-ci il, h. 888 (1483)-ci il, h. 892 (1486/7)-ci
il, h. 893 (1487/8)-cü il, h. 897 (1491/2)-ci il, h. 898 (1492/3)-ci il, h. 900
(1494/5)-cü il, h. 901 (1495/6)-ci il, h. 902 (1496/7)-ci il, h. 903 (1497/8)-cü il) h.
904 (1498/9)-cü il, h. 905 (1499-1500)-ci il, h. 906 (1500)-cı il85. Sikkələrin
çoxluğu ölkədə daxili və xarici ticarətin xeyli inkişaf etdiyini göstərir. İstər I
İbrahim, istərsə də Xəlilüllahın zamanında sikkələr anonim, şirvanşahların adları
göstərilmədən zərb olunurdu. Onların hakimiyyəti dövründə Şirvan Cənubi
Dağıstanın bir sıra iri yaşayış məntəqələrini öz nüfuz dairəsinə tabe etmişdi.
Qaytaq usmisi, Şirvanın vassalı Məhəmməd bəyin varisləri Şirvanşah Şeyx
İbrahimin ona bağışladığı bir sıra kəndə, habelə Kurak və Təbərsərana
hakimliklərini davam etdirirdilər86.
Fərrux Yasarın hakimiyyəti dövründə Dərbənd və Dağıstanın cənub
əyalətləri Şirvanın tərkibinə daxil idi. Bunu Axtı kəndinin məscidindəki kitabə də
təsdiq edir. «Bu qalanın sahibi şirvanşah ibn Xəlilüllah»87. Fərrux Yasar Axtı
kəndində qaladan başqa Dərbənd şəhərində mədrəsə binası da tikdirmişdi.
Kitabədə bu barədə xəbər verilir: Uca və pak olan allah dedi: «Elm verilmiş şəxslər
üçün allah yanında dərəcələr vardır».
Allahın xalis bəndəsi və onun istəklərinə talib olan (razı olan) və onun
qəzəbindən qaçan, dünyada gözəl əxlaq sahibi, zəmanə əmirlərinin ən ədalətlisi,
şirvanşah orada (mədrəsədə) qiyamət gününə qədər şəriət elmləri təhsil edən
tələbələrin xatiri üçün bu mübarək mədrəsənin tikilməsindən ötrü hicri səkkiz yüz
yetmiş doqquzuncu ildə əmr etmişdir (h. 879-18. V. 1474-6. V. 1475)88.
Fərrux Yasar 1466-cı ildə qaytaqlıların tutub apardıqları əsirlərin və
malların qaytarılmasını tələb etdiyi Qaytaq usmisi və qaynı Adil bəyi də öz
iradəsinə tabe etdirmişdi89. Şəki də şirvanşaha tabe idi. Lakin 1497-ci ildə Şəki
hakimi Şah Hüseynlə Fərrux Yasar arasında hərbi toqquşmaya gətirib çıxaran
narazılıq baş verdi. Şirvanşahın Şah Hüseyn tərəfindən qızışdırılan oğlu Şeyxşah
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da Fərrux Yasara qarşı çıxdı. Onlar 8 gün ərzində Şirvanın tərkibinə daxil olan
Qəbələ mahalını viran və talan etdilər. Lakin digər oğulları və böyük qoşunla
Qəbələ hakimi Əbülfəth bəyin köməyinə gələn Fərrux Yasar Şah Hüseyn və
Şeyxşahın qoşunlarını məğlub etdi. Bundan sonra Şeyxşah atası ilə barışdı 90.
Fərrux Yasar dövlət idarəçiliyinə, Şirvanın şəhər və yerlərində rəiyyətin
dolanışığına böyük diqqət yetirir, qanuna riayət olunmasını tələb edirdi. O, dövlət
idarəçiliyinin mühüm məsələlərində alimlərin və ali rütbəli din xadimlərinin fikrilə
hesablaşırdı. Şirvanşah onların rolunu yüksək qiymətləndirir, onlara dövlətin
dayağı kimi baxır, rəiyyəti onların köməyi olmadan itaətdə saxlamağı mümkün
saymırdı91. Fərrux Yasar dərvişlərə ehtiram göstərir, xeyriyyə işləri ilə məşğul
olurdu. O, h. 896 (1490)-cı ildə Bakıdakı Əbu Səid ibadətgahının vəqfinə
Abşeronda neftli torpaqlar, əkin yerləri və üzümlüklər vermişdi 92.
Fərrux Yasarın həlak olması ilə şirvanşahlar dövlətinin tərəqqisinə və
qüdrətinə son qoyuldu. Fərrux Yasarın üç oğlu var idi. Məhəmməd Qazi bəy,
Bəhram bəy və II Şeyx İbrahim (Şeyxşah). Onlar atalarının ölümündən sonra
növbə ilə Şirvana hakimlik etmişlər.
BƏHRAM BƏY İBN FƏRRUX YASAR
Fərrux Yasarın yerinə h. 906 (1500)-cı ildə oğlu Bəhram bəy keçdi. O, bir il
hakimiyyət sürdükdən sonra h. 907 (1501)-ci ildə öz əcəli ilə öldü. Mənbələrdə
onun hakimiyyətinə dair heç bir məlumat verilmir. Bu vaxt İsmayıl Təbrizə girmiş,
Azərbaycanı tutmuş, qüdrətli olmuşdu93.
İsmayıl Şamaxını aldıqdan sonra öyrəndi ki, şirvanşahın döyüş
meydanından qaçıb canını qurtarmış oğlu II Şeyx İbrahim (Şeyxşah) Xəzər
dənizinin sahilindəki Şəhrinou qalasındadır və atasının qoşunlarının salamat qalmış
hissələrini ətrafına toplamışdır. İsmayıl sərkərdəsi Hülafə bəyə qoşun hissəsi ilə
oraya getməyi əmr etdi və özü də səfərə çıxdı. Hülafə bəyin qarşısında duruş gətirə
bilməyəcəyini görən Şeyxşah yaxın adamları ilə birlikdə Gilan Biye Piş əyalətinin
hakimi Karkiyə Mirzə Əlidən sığınacaq istəmək məqsədilə gəmi ilə oraya
yollandı94. Hürşahın fərziyyəsinə görə, Şeyxşah Rəşt hakimi əmiri Hüsaməddinin
sarayında gizlənmişdi. Bu, daha ağlabatandır. Belə ki, həmin vaxt Əmirlə Səfəvilər
arasında düşmənçilik münasibətləri var idi və buna görə də o, Fərrux Yasarın
oğluna sığınacaq verə bilərdi95. Müqavimətə rast gəlməyən Hülafə bəy, Şəhrinouda
düşərgə saldı. Şəhərin hakimi onun yanına gələrək itaətini bildirdi. Ertəsi gün
İsmayıl özü buraya gəldi. İsmayıl Şəhrinounu tutduqdan sonra Mahmudabada
qışlağa getdi. Burada ona məlum oldu ki, Bakı şəhərinin əhalisi qalalarının
möhkəmliyinə bel bağlayaraq, xərac verməkdən imtina edir və qızılbaşlara
müqavimət göstərirlər96. Şirvanın qala və şəhərləri bütün xəzinələri ilə birlikdə
İsmayılın əlinə keçmişdi. Onların yalnız bəziləri təslim olmaq istəmirdi. İsmayıl
uzun çəkməyən mühasirədən sonra h. 906 (1501)-cı ilin baharında Bakını aldı.
234

QAZİ BƏY İBN FƏRRUX YASAR
Bəhram bəyin ölümündən sonra h. 907 (1501)-ci ildə şirvanşahlar taxtına
onun qardaşı Qazi bəy ibn Fərrux Yasar çıxdı. O, şah İsmayıl Səfəvinin Bakı
şəhərini mühasirəyə alıb tutduğu altı ay müddətində hakimiyyət sürdü97. XVI əsr
tarixçiləri Xondəmir və Həsən bəy Rumlu İsmayılın Bakını almasından təfsilatı ilə
xəbər verirlər98. İsmayılın əmri ilə sərkərdələrdən Məhəmməd bəy Ustaclı və İlyas
bəy Ayqutoğlu Xunuslu qoşunların başında Bakı qalasını almağa göndərilmişdilər.
O vaxt Bakı şəhəri alınmaz qala sayılırdı. O, üç qat möhtəşəm divarla, bir
tərəfdən dənizlə, quruda isə geniş və dərin xəndəklə əhatə olunmuşdu. Şəhərə
yaxınlaşan qızılbaş döyüşçüləri onun əfsanəvi Makedoniyalı İsgəndər səddini
xatırladan qala divarlarının əzəmətinə heyran qaldılar. İsmayıl üçün bu qalanı
tutmaq çox vacib idi. Çünki Bakı o vaxtlar Şirvanın iri şəhərlərindən biri və Xəzər
dənizində ən yaxşı tranzit ticarət mərkəzi idi. Qızılbaş qoşunu Bakı qalasını
mühasirəyə aldı və vuruşma başlandı. Qədimdən Şirvanşahlar xanədanına sədaqətli
olan bakılılar istehkamlarının alınmazlığına, böyük silah, müdafiə ləvazimatı və
ərzaq ehtiyatına güvənərək igidliklə vuruşurdular 99.
Bu vaxt Fərrux Yasarın oğlu Qazi bəyin torpaqları Bakı, Mahmudabad və
Salyandan ibarət idi100. O, Şirvanın dağ qalalarında müqavimət göstərməkdə
davam edirdi. Qazi bəy olmadığı müddətdə şəhərin müdafiəsinə onun adı
mənbələrdə çəkilməyən mərd arvadı başçılıq edirdi. O, İsmayılın təslim olmaq
təklifi və tövsiyəsi ilə yanına gəlmiş elçisinin edam olunmasını əmr etdi. Onu
İsmayılın qəzəbi ilə qorxudaraq təhdidlə şəhəri qızılbaşlara təhvil verməsini tələb
edən Bakı darğası Əbdulfəttah bəyin də başına eyni aqibət gəldi.
Bakılıların inadlı müqaviməti İsmayıl Səfəvini sərkərdə Hülafə bəyin
başçılığı altında yeni qüvvələr göndərməyə məcbur etdi. Mühasirənin sonuna yaxın
o özü də buraya gəldi. Mühasirədəkilərin inadlı müqavimətini görən İsmayıl lağım
atıb qala bürclərindən birinin böyük daşını partlatmağı əmr etdi. Şəhərin
müdafiəçiləri divardakı yarığı çadır keçəsi ilə tutaraq üç gün duruş gətirdilər. Lakin
sonra Səfəvi qoşunları şiddətli həmlə ilə qalanı ələ keçirib əhalidən xeyli adam
qırdılar. Bakının 70 nəfər mötəbər şəxsi artıq müqavimət göstərməyin mənasız
olduğunu görərək, əllərində Quran, boyunlarında qılınc, kürəklərində kəfən
İsmayılın hüzuruna gələrək öz itaətlərini bildirdilər101.
Həsən Rumlunun hekayəti Xondəmirin mətnindən bir qədər fərqlənir. O
nəql edir ki, İsmayıl özü Bakıya yaxın gələrək xəndəyi daşla doldurmağı əmr
etmişdir. Xəndəklər daşla doldurulub qala divarları ilə bərabərləşəndə şəhər əhalisi
İsmayıldan aman dilədi. Onlar bağışlanmaq vədi alaraq, qapıları açdılar və
çiyinlərində kəfən, əllərində qılınc itaət göstərdiklərini və tabe olduqlarını
bildirmək üçün onun hüzuruna gəldilər102. Həsən Rumluya görə, İsmayıl onları
bağışladı və bakılılar «qan bahası» olaraq ona o dövr üçün böyük məbləğ sayılan
1000 tümən verdilər103. İsmayıl sərkərdəsi Hülafə bəyə şirvanşahların xəzinəsini
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ələ keçirib öz düşərgəsinə göndərmək üçün qalanı təcili tutmağı əmr etdi. Hülafə
bəy Bakının adlı-sanlı sakinlərini özü ilə götürdü və sarayda çoxlu qızıl ələ keçirib,
şirvanşahların bütün sərvətini bakılıların qiymətli hədiyyələri ilə birlikdə İsmayıla
göndərdi. Həsən Rumlunun məlumatına görə, qızılbaşlar şirvanşah Mirzə
Xəlilüllahın cənazəsinin qalıqlarını tapıb yandırdılar, habelə onun türbəsinin
günbəzi altında çoxlu qızıl tapdılar. Həsən Rumlu və Xondəmirin məlumatına görə,
İsmayıl şeyx Cüneydin öldürülməsində iştirak edənlərin qəbirlərini qazıb,
sümüklərini odda yandırmağı əmr etmişdir104. Ehtimal ki, bu məlumat Xəlilüllahın
özünə aiddir, belə ki, onun qəbri məlum deyildir.
Bakının İçərişəhər hissəsindəki sarayın ərazisindəki Şirvanşahlar türbəsində
aparılan qazıntılar nəticəsində Xəlilüllahın ailə üzvlərinin türbələrinə
toxunulmadığı aşkar edilmişdir. Ehtimal ki, üzərində kitabələr olan qəbir daşları
sındırılmışdır. Belə ki, onlar qalmamışdır.
Divanxana pavilyonunun qapı açırımlarından birində pozulmuş, ola bilsin
ki, sındırılmış və indiyədək oxunmamış ərəbcə bir sətirlik kitabə qalmışdır. Lakin
V. M. Sısoyev həmin kitabədə I Xəlilüllahın adını və h. 832 (1428/9)-ci il tarixini
oxuduğunu iddia edirdi ki,105 bunu yoxlamaq mümkün deyil. Divanxananın xatirə
abidəsi olması haqqında mülahizələr vardır106. Güman ki, bu bina türbə olmuş və
mənbələrin məlumatına görə, cənazəsinin qalıqları qızılbaşlar tərəfindən qəbirdən
çıxarılıb yandırılan Xəlilüllah orada dəfn edilmişdi. İsmayıl Bakını aldıqdan sonra
Gülüstan qalasını tutmağa getdi. Çünki eşitmişdi ki, Şirvan qoşunlarının salamat
qalmış hissələri oraya çəkilmişdir. Qalanın müdafiəçiləri Buğurt və Surxab
qalalarının Qazi bəyin oğlanlarının əlində olduğunu güman edərək, bildirdilər ki,
Qazi bəy öz qalasını təslim edərsə, onlar da təslim olarlar. Lakin İsmayıl tezliklə
Gülüstanın mühasirəsini buraxaraq, əmirlərinə bunu yuxuda imamlardan tapşırıq
alması ilə izah etmişdir. 1501-ci ildə Səfəvi qoşunları Şirvanı tərk edərək
Azərbaycana - Ağqoyunlu Əlvəndlə mübarizəyə yollandılar107. Qızılbaşlar
Şirvanı tərk edərkən burada Səfəvilərin nümayəndələrini qoyub getdilər.
İsmayıl öz dayəsi Hüseyn bəy Lələ Şamlunu Şirvana canişin təyin etdi, o isə öz
yerində cilovdarı Şahgəldi ağanı qoydu108. Bakı qalasının Şirvanşahlar sarayı
yaxınlığındakı məhəllələrindən biri son vaxtlaradək, ehtimal ki, o burada
yaşadığından Şahgəldi məhəlləsi adlanırdı. İsmayıl Şirvandan gedərək, Əlvəndə
qalib gəldikdən və o öldürüldükdən sonra Azərbaycanı tutdu və h. 907 (1501/2)-ci
ildə Təbrizə daxil olaraq özünü şah elan etdi.
Şirvanşahlar dövləti güclü sarsıntıya məruz qalmasına və Şeyx İbrahim,
onun oğul və nəvələrinin vaxtındakı kimi qüvvətli olmamasına baxmayaraq,
varlığını davam etdirirdi. Mənbələrin məlumatına görə, Qazi bəy altı aya yaxın
hakimiyyət sürmüşdür*. Onun oğlu Sultan Mahmud atasının əleyhinə qiyam
Qazi bəyin Münəccimbaşı tərəfindən göstərilən ölüm tarixi - h. 908 (1502/3)-ci il səhvdir. Belə ki,
numizmatik məlumatlar Sultan Mahmudun sikkələrinin h. 907 (1501/2)-ci ildə kəsildiyini göstərir.
*
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qaldıraraq, h. 907 (1501/2)-ci ildə onu xaincəsinə öldürmüşdür109. Bu şirvanşahın
hakimiyyəti dövründən onun adından kəsilmiş «Qazibəyi» adlandırılan sikkələr
qalmışdır110. 1948-ci ildə tapılmış Bakı dəfinəsinin numizmatik məlumatları
onun hakimiyyət illərini və mənbələrdə Qazi bəy adlandırılan şirvanşahın tam adını
dəqiq müəyyənləşdirir. Həmin dəfinədə aşkar edilmiş sikkələrin üz tərəfində
«Ədalətli şirvanşah, möminlərin əmiri Sultan Məhəmməd Qazi» sözləri həkk
edilmişdir. Sikkənin əks tərəfində isə ənənəvi din rəmzi və dörd xəlifənin (Əbu
Bəkr, Ömər, Osman, Əli) adları yazılmışdır111.
Qazi bəyin - Sultan Məhəmməd Qazinin tam adına Fərrux Yasarın Bakı və
Abşeron hakimi olan böyük oğlunun, gələcək şirvanşah Şamxal Sultan Məhəmməd
Qazinin Mahmudabad şəhərinin, Güştəsbi və Salyan vilayətlərinin valisi təyin
edilməsi haqqında fərmanının dövrümüzədək gəlib çatmış surətində də rast
gəlinir112. Şamxal titulu onun ana tərəfdən Dağıstanın Qaytaq usmisi ilə
qohumluğunu göstərir113. Fərmanda valinin fəaliyyəti və vəzifələri qeyd edilir.
Valinin səlahiyyətinə vilayətin çətin işlərinə baxılması, vəzifə və rütbələrin
böyüdülüb kiçildilməsi, qəbzlərin yazılması, müəyyən vəzifəli şəxslərlə
müqavilələrin bağlanması və ya pozulması daxil idi. Ona xüsusilə, yığılıb qalmış
çoxlu işlərə baxmaq, əhali narazılıq edərsə, üləma və axundların iştirakı ilə
təhqiqat aparmaq tövsiyə olunurdu. Qazi bəyə islam dininin qayda-qanunlarına
əməl etmək, dövlətin dayağı və hökmdarların rəiyyəti itaətdə saxlamaq üçün
köməklərinə arxalanmalı olduqları «möhtərəm seyidlərə, görkəmli şeyxlərə, xalq
imamlarına» hörmət göstərmək tapşırılırdı. Tacirlərin işlərinə baxılarkən, onların
mahiyyətinə dərindən nüfuz etmək məsləhət görülürdü. Sənəddə Şirvanşah Şamxal
Sultan Məhəmməd Qazi bəydən yüksək rütbəli məmurlara rəiyyətdən divan üçün
vergi toplanarkən haqsızlığa, məmurların rəiyyətin gəlirini yerindəcə
müəyyənləşdirmədən onlara vergi qoymasına, onları soymasına yol verməməyi
tapşırmağı tələb edirdi. Cərimə edərkən dəftərlərdə əksini tapmış qaydaqanunlardan kənara çıxmamaq tövsiyə olunurdu114. Bu sənəddən aydın olur ki,
Qazi bəyin Güştəsbi və Salyan vilayətlərinin valisi təyin edilməsinə səbəb rəiyyətin
narazılığı və geniş zəhmətkeş kütlələrinin feodalların istismar və zülmünə,
məmurların özbaşınalığına qarşı mübarizəsinin güclənməsi olmuşdur. Fərmanda
feodal hakiminin ideologiyası və ruhanilərin dövlət işlərindəki rolu, habelə,
Şirvanşahlar dövlətində inzibati idarəetmə sisteminə dair bəzi məlumatlar da əksini
tapmışdır.
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SULTAN MAHMUD İBN QAZİ BƏY
Məhəmməd Qazi bəy h. 907-ci ildə (1502-ci ilin birinci yarısı)
öldürüldükdən sonra Şirvanşahlar taxtını onun qiyamçı oğlu, mənbələrdə «yalançı
və qan içən müstəbid» adlandırılan Sultan Mahmud ibn Qazi bəy tutdu.
Münəccimbaşının məlumatına görə, onun hakimiyyəti cəmi bir neçə gün - Şirvan
əhalisi üsyan qaldıraraq Gilana, onun əmisi Şeyx İbrahimə (Şeyxşaha) sifariş
göndərərək, onu Şirvana qayıdıb, Şirvanşahlar taxtına sahib durmağa dəvət
edənədək çəkdi. Cənnabi xəbər verir ki, Sultan Mahmud Şirvanşahlar taxtında bir
neçə ay oturmuşdur. Şeyxşahın Şirvana qayıtdığını və xalqın onun tərəfinə
keçdiyini bilən Sultan Mahmud ölkəni tərk edərək, Azərbaycana, Şah İsmayılın
yanına qaçdı və orada sığınacaq tapdı115.
Sultan Mahmudun hakimiyyəti cəmisi bir neçə ay çəkmişdir. Bakı
dəfinəsində h. 907-ci ildə (1502-ci ilin birinci yarısı) kəsilmiş sikkələr qalmışdır.
Sikkənin üz tərəfində üç sətirlik yazı vardır: 907-ci ildə Şamaxıda kəsilmişdir və
«Əlahəzrət Sultan Mahmud, allah onun hakimiyyətini əbədi etsin». Əks tərəfdə isə
ənənəvi din rəmzi və dörd xəlifənin adı həkk olunmuşdur. Bakı dəfinəsində bu
şirvanşahın adından h. 908 (1502)-ci ildə kəsilmiş eyni legendalı sikkə nüsxələri də
tapılmışdır. Lakin onların üz tərəfində «sultan» adının üstündə [adil] sözü var 116.
II ŞEYX İBRAHİM (ŞEYXŞAH) İBN SULTAN MƏHƏMMƏD QAZİ
Şah İsmayıldan qaçaraq Gilana gedən Şeyxşah h. 908 (1502)-ci ildə Şirvana
qayıdaraq, mübarizəsiz Sultan Mahmudun tərk etdiyi Şirvanşahlar taxtına çıxdı.
Şahgəldi ağa Şirvanı tərk etməyə məcbur oldu117. Şirvan əhli Şeyxşahın ədalətli
hökmranlığından razı idi. Bir qədərdən, ehtimal ki, üç ildən sonra h. 911 (1505/6)ci ildə Şah İsmayılın sarayında yaşayan Sultan Mahmud əmisini devirib yenidən
Şirvanda hakimiyyəti ələ keçirmək fikrinə düşdü. O, tezliklə şirvanşahlar taxtını
özünə qaytarmaq üçün Şah İsmayılın qızılbaş qoşun dəstəsi ilə Şirvana gəldi.
Sultan Mahmud Şeyxşahın öz qoşunları ilə sığındığı Gülüstan qalasını üç aydan
çox mühasirədə saxladı. Şeyxşahın vəziyyəti olduqca ağır idi. Lakin təsadüf onu
məğlubiyyətdən və ölümdən qurtardı. Sultan Mahmudun sevimli qulu məmlük
Qara bəy ağası yuxuda ikən onun başını kəsərək, elə həmin gecə Şeyxşaha
göndərdi. Sevincək Şeyxşah təbil vurub bayraqları açmağı əmr edərək, səhərin
açılmasını gözləmədən qoşunları ilə qaladan çıxdı. Qəfil yaxalanmış qızılbaşlar
qaçmağa üz qoydular. Lakin onların çoxu əsir düşdü və öldürüldü. Y. A.
Paxomovun fikrincə, Sultan Mahmudun səfəvi qoşunları ilə Şirvana yürüş edərək
Şamaxını və Şəbəranı tutması numizmatik məlumatlara görə h. 911 (1505/6)-ci
ildə baş vermişdir. Belə ki, həmin vaxt bu şəhərlərdə kəsilən sikkələr Şeyxşahın
deyil, Şah İsmayıl Səfəvinin adından zərb edilmişdir. Y. A. Paxomov bundan belə
bir nəticə çıxarmışdır ki, «Əvvələn, Sultan Mahmuda yardım göstərən Səfəvilər
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təkcə Şamaxını deyil, Şəbəranı da zəbt etmişdilər, ikincisi, bu yardımın əvəzində
Sultan Mahmud özünü Şah İsmayılın təbəəsi kimi tanımağı və onun adından sikkə
kəsdirməyi öhdəsinə götürmüşdü»118. Bizcə, Sultan Mahmud öldürüldükdən sonra
Şeyxşah Şirvan taxtında ancaq Şah İsmayılın ali hakimiyyətini qəbul etmək və
onun adından pul kəsdirməklə möhkəmlənə bilmişdi. O, yalnız bundan sonra asudə
hakimiyyət sürməyə başladı. Beləliklə, Sultan Mahmudun səfərinin h. 911
(1505/6)-ci ildə baş verməsinə dair Y. A. Paxomovun fikri ilə razılaşmaq olar.
Lakin mənbələr Sultan Mahmudun Şeyxşahın olduğu qalanı üç ay ərzində
mühasirədə saxladığını xəbər verirlər. Şeyxşahın adından, demək olar ki, iki il [h.
911-912 (1505/6-1506/7)-ci illər] sikkə kəsilməməsi isə ehtimal etməyə imkan
verir ki, Şeyxşah qızılbaşların Gülüstan qalası yaxınlığında məğlubiyyətindən
sonra yalnız Şah İsmayılın ali hakimiyyətini tanıdıqdan və ona tabe olduqdan sonra
Şirvanda hakimiyyətini davam etdirmişdir.
Lakin Şeyxşah Şirvanı müstəqil idarə etmək fikrindən əl çəkməmişdir. Şah
İsmayılın h. 913 (1507/8)-cü ildə zülqədərlər tayfasının iğtişaşını yatırtmaq üçün
Mərəş vilayətinə işğalçılıq yürüşündən istifadə edən Şeyxşah İsmayıla ödəməli
olduğu xəracı verməkdən boyun qaçırdı və onun elçilərinə ehtiram göstərmədi.
Həmin vaxtdan, yəni h. 913 (1507/8)-cü ildən Şeyxşah yenidən öz adından sikkə
zərb etdirməyə başladı. Şah İsmayıl Şeyxşahın xərac vermək istəməməsi ilə
əlaqədar h. 915 (1509)-ci ilin sonlarında ikinci dəfə Şirvana yürüş etdi. O, Kür
çayına çatıb onu ponton körpülərlə keçdi. Bu xəbər bütün Şirvana yayıldı. Şahın
gəlməsini eşidən Şeyxşah qüvvələr nisbətini nəzərə alıb Buğurt qalasına çəkildi.
İsmayıl əmirlərini Şamaxını tutmağa göndərdi, özü isə qoşunlarının bir hissəsi ilə
Bakıya yollandı. Bakı qalasının komendantı (kütüval) hədiyyələrlə şahın
qərargahına gələrək itaət göstərdi va şəhərin açarlarını ona təqdim etdi. İsmayıl
Bakıdan Şəbərana getdi. Bu vilayətin valisi və digər Şirvan qalalarının hakimləri
də şahın hüzuruna tələsərək, öz itaətlərini bildirdilər və buna görə mükafata və
fəxri paltara layiq görüldülər. Şah həmin qalaların idarə olunmasını Lələ bəy
Şamluya həvalə etdi. Bundan sonra İsmayıl Dərbəndə yaxınlaşdı. Dərbənd
istehkamlarının möhkəmliyinə güvənən əmirlər Yar Əhməd ağa və Məhəmməd
bəy şahın qarşısına çıxmadılar və ona hədiyyə göndərmədilər. Şah İsmayıl
Dərbəndi mühasirəyə almağa başladı. Qızılbaşlar qalanın bürcləri altından 12
lağım atdılar. Mühasirədə olan dərbəndlilər qızılbaşların üstünə daş və ox
yağdırırdılar. Müqavimət göstərməyin mənasızlığını görən Yar Əhməd ağa və
Məhəmməd bəy boyunlarında qılınc, çiyinlərində kəfən İsmayılın qərargahına
gələrək, təslim olmağa razılaşdılar. Şah Mənsur bəyi Dərbənd hakimi təyin etdi.
İsmayıl Şeyx Heydərin 22 il Təbərsəranda qalmış cənazəsinin qalıqlarını Ərdəbilə
köçürüb orada ailəvi türbədə dəfn etməyi əmr etdi. Şirvanı yenidən özünə tabe
edən Şah İsmayıl Kürü keçib qışı Qarabağda keçirdi, baharda isə Təbrizə
qayıdaraq, Xorasan üzərinə yeni yürüşə hazırlaşmağa başladı. Şirvana səfərindən
sonra şahın uğurlarını və qələbələrini görən Şeyxşah onunla yaxınlaşmaq qərarına
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gəldi və xərac verməyə razı oldu. Şah İsmayıl h. 916 (1510/11)-cı ildə Xorasanda
Şeybək xana qalib gəldikdə Şeyxşah, digər hakimlər kimi, İsmayılın sarayına
səfirlik göndərərək, onu təbrik etdi. Həmin vaxtdan şahla dostluq münasibətləri
kəsilmirdi. İsmayılın Şeyxşaha iltifatlı münasibəti şah h. 920 (1514)-ci ildə türk
sultanı Səlimlə Çaldıran vuruşmasında məğlubiyyətə uğradıqdan az sonra özünü
göstərdi. H. 924 (1518)-cü ildə Təbriz sarayında şahzadə Sam Mirzənin anadan
olması təntənə ilə qeyd edilərkən, şah Şeyxşahla danışıqlar aparmaq üçün əmirləri
Mirzə şah Hüseyni və Cəmaləddin Məhəmmədi Şirvana göndərdi. Onlar şirvanşahı
İsmayılın ona yaxşı münasibət bəslədiyinə əmin etdilər və Təbrizə gəlmək dəvətini
yetirdilər. Şeyxşah cavabında onlarla birlikdə İsmayıla cins atlar, Bərdə qatırları,
türk və Avropa parçaları, çoxlu pul, daş-qaş yolladı və oğlunu Səfəvi sarayına
göndərməyi, əgər şah əmr edərsə, şəxsən özünün gəlməsini vəd etdi. Həsən bəy
Rumlunun məlumatına görə, Şeyxşah h. 924 (1518)-cü ildə başqa hakimlərlə
birlikdə, şahın Təbrizdəki sarayına gəlmişdir119. Görünür, Şeyxşah şahın yanına
ikinci dəfə onun Marağa yaxınlığındakı yay iqamətgahı Səhəndə gəlmişdir. Belə
ki, Münəccimbaşı yazır: «O [Şeyxşah], Şah İsmayılla sülhə can atır, ona qılıq
göstərirdi və h. 927 (1521)-ci ildə onun hüzuruna gəlmişdi». Şah İsmayıl ona
böyük iltifat və ehtiram göstərdi, Şirvanı idarə etmək haqqında yeni fərmanlar
verərək, öz ölkəsinə yola saldı. Şirvanşah söz verdiyi kimi, oğlu Sultan Xəlili
qiymətli hədiyyələrlə Təbrizə İsmayılın sarayına göndərdi və dostluq
münasibətlərini daha da möhkəmləndirmək məqsədilə şahın qızını oğluna istədi.
Təklif qəbul edildi və İsmayıl qızı Pərixan xanımı şirvanşahın oğlu Sultan Xəlilə*
nişanladı. H. 919 (1523)-cu ildə Şah İsmayıl Şirvanşah Şeyxşahın qızı ilə
evlənmək istədiyini bildirdi. O, həmin məqsədlə əmir Camaləddin Məhəmmədi və
Dəmir bəyi qiymətli hədiyyələrlə Şamaxıya göndərdi. Bu təklifdən son dərəcə
məmnun qalan Şeyxşah şahın elçilərini böyük ehtiramla qəbul edib, qızını onlarla
və məiyyətin müşayiətilə şaha göndərdi. H. 929-cu il zilhiccə ayının 25-də (5
noyabr 1523-cü il) Təbriz yaxınlığında Şah İsmayılla Şirvanşahın qızının dəbdəbəli
toyu oldu120.
Münəccimbaşının məlumatına görə, Şeyxşah 22 il «ədalətlə və
tərəfgirsizliklə hökmranlıq sürmüş və h. 930 (1524)-cu ildə öz əcəli ilə ölmüşdür».
Mənbələrdə o, müdrik, ədalətli, mömin və üləmalara hamilik edən bir hökmdar
kimi xatırlanır121. O, yeddi oğul qoyub getmişdir. Oğlanlarından biri - Məhəmməd
Mirzə sonralar I Təhmasibin sarayına gəlmiş və h. 935 (1528/9)-ci ildə Zurabad
yaxınlığında özbəklərlə döyüşdə həlak olmuşdur. Şeyxşahın başqa bir oğlu Müzəffər Mirzə qohumu Şamxalın ölkəsinə getmiş və orada qalaraq onun
himayəsində yaşamışdır122. Mənbələrdə Şeyxşahın bir oğlunun Dağıstana, qohumu
Şamxalın yanına qaçaraq onun himayəsində yaşamış azyaşlı Şahruxun atası Fərrux
Yasar, yaxud Fərrux Mirzə və ya Sultan Fərruxun da adı çəkilir 123. Hürşah
*

Dorn Şeyxşahın oğlunu səhvən Müzəffər Sultan adlandırır.
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Şeyxşahın oğlu Müzəffər Mirzənin adı xatırlanır. Ehtimal ki, o bu adla Fərrux
Yasarı nəzərdə tutmuş, yaxud da o, Şeyxşahın dördüncü oğlu olmuşdur.
Mənbələrdə Şeyxşahın qalan oğlanlarının adı çəkilmir. Şirvanşah II Şeyx
İbrahimin adından Şamaxıda h. 908-910 (1502-1504/5)-cu illərdə, sonralar isə h.
913 (1507/8)-cü ildən başlayaraq, 930 (1523/4)-cu ilədək - onun ölümünə qədər
hər il gümüş sikkələr kəsilmişdir. Sikkələrdə aşağıdakı kitabələr həkk olunmuşdur.
Üz tərəfində [Sultan] əlahəzrət [Şeyx İbrahim]. Əks tərəfdə: [Zərbxana] Şamaxı
[il] və ənənəvi din rəmzi. H. 920 (1514/5)-ci ildə kəsilmiş pulların əks tərəfində
sünnü əvəzinə, şiə rəmzi və epitetləri göstərilmədən on iki imamın adı çəkilir 124 ki,
bu da Səfəvilərin, ehtimal ki, Şah İsmayılın xatirinə şiəliyi qəbul etmiş şirvanşah
üzərində nüfuzunu göstərir.
II XƏLİLÜLLAH İBN II ŞEYX İBRAHİM (ŞEYXŞAH)
II Şeyx İbrahim (Şeyxşah) h. 930 (1524)-cu ildə öldükdən sonra Şirvanı
onun böyük oğlu, II Xəlilüllah da adlandırılan Sultan Xəlil idarə etməyə başladı. O,
Şah İsmayılın qızı Pərixan xanımla evlənməklə, onun himayəsinə nail oldu.
Münəccimbaşının təbirincə, «qardaşlarından heç biri onun əleyhinə çıxa
bilmədi»125.
O, mənbələrdə ağıllı və bacarıqlı, dəbdəbəli səfərləri, şərab və əyləncəni
sevən hökmdar kimi səciyyələndirilir. Onun alim və şairlərlə ünsiyyəti sevməsi,
son dərəcə səxavətli olması da qeyd edilir126. Şirvanşahın Təbriz sarayı ilə əlaqələri
daha da möhkəmləndi. Şah İsmayıl h. 930 (1524)-cu ildə öldükdən sonra
Şirvanşaha münasibət dəyişdi. Şah İsmayılın Səfəvi taxtına çıxan gənc oğlu və
varisi I Təhmasib bacısının əri olmasına baxmayaraq, Xəlilüllahdan şübhələnməyə
başladı. Şah Təhmasib Xəlilüllaha etibar eləmir, Şirvanşahlar dövlətini özünə tabe
etdirməyə, sülaləni aradan qaldırmağa hazırlaşırdı. Şərəf xan Bidlisinin
məlumatına görə, Şah Təhmasib h. 939 (1532-33)-cu ildə Şirvanın idarə
olunmasını qardaşı Əlqas Mirzəyə tapşırdı.
Bədr xan Ustaclını isə ona qəyyum təyin etdi. Şahın Şirvanşaha inamsızlığı
sonuncunun şaha xəyanət edən və Təbrizi tutan türk sultanı Süleyman Qaziyə
qoşulmuş Biye Piş Gilan hakimi, Əmire-Dibac adlandırılan Sultan Müzəffərə
sığınacaq verməsindən sonra daha da dərinləşdi. Sultan Azərbaycanı tərk edəndən
sonra, Əmire-Dibac qızılbaşlarla vuruşmada məğlub edilərək Gilandan qovuldu və
dəniz yolu ilə Şirvana qaçaraq, şirvanşahın himayəsinə sığındı. Şirvanşah onun
bağışlanmasını şahdan iltimas edəcəyini vəd etdi. Lakin Xəlilüllah tezliklə öldü və
öz vədinə əməl edə bilmədi. Təhmasib öz adamlarını Şirvana göndərərək, ƏmireDibacı gətirmələrini əmr etdi. Şirvan əmirləri buna mane ola bilmədilər. Şahın
adamları onu yaxalayıb Təbrizə gətirdilər. Şərəfxan Bidlisinin məlumatına görə,
«Onu [şahın] əmri ilə taxta qəfəsə saldılar, [qəfəsi] cümə məscidinin minarəsindən
asaraq, neft töküb yandırdılar»127. Şirvanşah Şirvanda 12 ilə yaxın hökmranlıq
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sürərək h. 942-ci il cəmadiyül əvvəl ayının 9-da, cümə günü (6 noyabr 1535-ci il)
vərəsə qoyub getmədən öldü128. II Xəlilüllahın bütün hakimiyyəti illərində - h. 930942 (1524-1535)-ci illər - Şamaxıda onun adından gümüş sikkələr kəsilmişdir129.
II FƏRRUX YASAR İBN ŞEYXŞAH
1934-cü ildə Salyandan Bakıya II Şeyx İbrahim və II Xəlilüllahın adından
Şamaxıda kəsilmiş 906 gümüş şirvanşah sikkəsindən ibarət dəfinə gətirilmişdir.
Onların arasında h. 934 (1527/8)-cü ildə Y. A. Paxomovun fikrincə, «başqa
mənbələrdən məlum olmayan»130 Fərrux Yasarın adından kəsilmiş bir sikkə də var
idi. Lakin Fərrux Yasar ibn Şeyxşahın adı Şahruxun atası kimi, Həsən bəy Rumlu
və Münəccimbaşıda - «Şahrux ibn Sultan Fərrux ibn Şeyxşah»131, Cənnabidə «Şahrux ibn Fərrux Mirzə», Şərəf xan Bidlisidə - «Şahrux ibn Fərrux Yasar»132 çəkilir. Beləliklə, yazılı mənbələrə görə, Fərrux Yasar, yaxud Sultan Fərrux
Şeyxşahın oğlu, II Xəlilüllahın qardaşı və Şahruxun atasıdır.
Fərrux Yasarın adı çəkilən h. 934 (1527/8)-cü ilə aid eynilə belə bir sikkə
1935-ci ildə [Bakıda tapılmış, II Xəlilüllah və Şahrux adından Şamaxıda kəsilən
xırda gümüş şirvanşah sikkələri dəfinəsində (459 nüsxə) aşkara çıxarılmışdır133.
Numizmatik məlumatlar göstərir ki, II Fərrux Yasar h. 934 (1527/8)-cü ildə
Şirvanda hakimlik edən və Şamaxıda sikkə zərb etdirən qardaşı şirvanşah II
Xəlilüllahla eyni vaxtda pul kəsdirmişdir. Ehtimal ki, həmin vaxt Şah İsmayılın
ölümündən istifadə edən Fərrux Yasar hakimiyyəti qardaşı şirvanşah II
Xəlilüllahdan qəsb etmişdir.
Münəccimbaşının əsərində buna işarə edilir. O, xəbər verir ki, «Şah
İsmayılın qızına evlənən Sultan Xəlil ibn Şeyxşah onun himayəsinə nail oldu.
Qardaşlarından heç biri onun əleyhinə çıxa bilmədi»134. Göründüyü kimi, II Fərrux
Yasar h. 934 (1527/8)-cü ildə bir neçə aylığa hakimiyyəti qardaşı II Xəlilüllahdan
tutub almış və bu müddət ərzində öz adından sikkə zərb etdirə bilmişdir.
Ehtimal ki, Xəlilüllah tərəfindən qovulduqdan sonra, onu Müzəffər Mirzə
adlandıran Hürşahın məlumatına görə, Fərrux Yasar Dağıstana, qohumu olan
«Şamxal ölkəsi»nə qaçmış və onun himayəsində yaşamışdır*. Orada onun Şahrux
adında oğlu doğulmuşdur. Özündən sonra vərəsəsi olmayan II Xəlilüllah öldükdən
sonra Şirvan feodalları Şahruxu Şamaxıya gətirərək, Şirvanşahlar taxtına
oturtmuşlar135. Beləliklə, numizmatik məlumatlar qısa müddət, ehtimal ki, bir neçə
ay ərzində Şirvanda hakimiyyət sürmüş indiyədək elmə məlum olmayan şirvanşah
II Fərrux Yasarı üzə çıxarmağa imkan vermişdir. Bundan sonra Şirvanda h. 942
(1535)-ci ilə qədər yenidən II Xəlilüllah hökmranlığını davam etdirmişdir.

Şirvanşahlar hələ I Fərrux Yasarın vaxtında Dağıstanın feodal hakimlərilə qohumluq münasibətlərində
olmuşlar. (Bax: Dağıstan tarixi, c. I, s. 213, rusca).
*
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ŞAHRUX İBN FƏRRUX YASAR
Özündən sonra vərəsəsi olmayan II Xəlilüllah h. 942 (1535)-ci ildə
öldükdən sonra Şirvanın feodal əyanları Fərrux Yasarın oğlu və Şeyxşahın nəvəsi
on beş yaşlı Şahruxu təcili Dağıstandan Şamaxıya gətirərək, Şirvanşahlar taxtına
oturtdular136. H. 942 (1535/6)-ci ildə Şamaxıda Şahruxun adından gümüş sikkə
kəsilmişdir137. Bu dövrdə Dərbəndi Şirvanşahlar xanədanı tənəzzülə uğradı.
Şirvanda hakimiyyət, əslində dövləti azyaşlı Şahruxun adından idarə edən feodal
zadəganlarının - başda vəkil Hüseyn bəy Lələ olmaqla, Şirvan əmirlərinin əlində
idi. Mənbələrdə heç bir qayda-qanun qalmamış Şirvanda feodal zülmü və
özbaşınalığından, xalq kütlələrinin ağır vəziyyətindən, «ölkədə açıq-aşkar ictimai
hərc-mərclik yaranmasından» xəbər verilir. Tezliklə, h. 944 (1537)-cü il qışın
əvvəllərində Şirvanda özünü Şeyxşahın oğlu Sultan Məhəmməd adlandıran
qələndərin başçılığı ilə xalq kütlələrinin üsyanı başlandı. O, başına saysız-hesabsız
dəstələr toplayaraq Salyanı tutdu və Şamaxıya doğru hərəkət etdi. Aralarında birlik
olmadığı, qoşunlar vuruşmaq istəmədiyi üçün Şahrux əmirləri və əyanları ilə
birlikdə üsyançıların qabağına çıxmaq iqtidarında deyildi. Şahrux onlarla birlikdə
Şamaxını tərk edərək Buğurt qalasına qaçdı. Qələndər şəhəri döyüşsüz tutdu.
Lakin möhkəm rəhbərlik və mütəşəkkillik olmadığından, üsyançılar qaydaqanun yarada bilmədilər və Şirvan əhalisinin narazılığına səbəb oldular. Bir neçə
gün Şamaxıda qaldıqdan sonra üsyançılar arasında ixtilaf düşdü və onlar şəhəri
tərk edərək, Salyana yollandılar. Qələndərin geri çəkilməsi xəbərini alan Şahrux
əmirləri ilə Buğurt qalasından çıxaraq üsyançıları təqib etməyə atıldı. Salyan
yaxınlığında onlara çataraq, döyüşdə məğlub etdilər, qələndəri əsir tutub
öldürdülər138. Sosial xarakterinin aydın olmamasına baxmayaraq, kortəbiiliyi və
kütləviliyi yalançı hökmdarın zühuru və dərvişlərin iştirakı bu hərəkatı Ön
Asiyanın XIII-XVI əsrlər kəndli üsyanlarına aid etməyə imkan verir 139. Üsyan
yatırıldıqdan sonra, II Xəlilüllahın qələndəri şirvanşah kimi tanıyan və Səfəvi
sarayının tapşırığı ilə fəaliyyət göstərən dul arvadı Pərixan xanım Təbrizə gedərək,
Şirvanın ağır daxili vəziyyəti və onu asanlıqla ələ keçirməyin mümkün olması
barədə qardaşı şah Təhmasibə məlumat verdi140. Üsyan yatırıldıqdan sonra Şirvan
əmirləri və zadəganları əhaliyə zülm və qəddarlığı daha da gücləndirərək son
həddə çatdırdılar. Bu zaman Qorçubaşı Padar bir qrup hərbçi ilə Təbrizə gəldi,
Təhmasibə şikayətlə müraciət edərək, ondan Şirvanın işlərinə qarışmasını xahiş
etdi.141. Şahruxun məktub göndərərək sədaqətini bildirdiyi türk Sultanının ciddi
təhlükə doğurması Təhmasibi təcili tədbirlər görməyə vadar etdi142. Şirvanı çoxdan
bəri Səfəvilər dövlətinə birləşdirmək fikrinə düşən şah Təhmasib əlverişli bəhanə
tapdı. Həsən bəy Rumlunun təbirincə «... Şah Şahruxun ölkəni pis idarə etməsi,
onun əmirlərinin bəd əməlləri, ordusundakı oğurluq, bu ölkədəki imansızlıq və dini
təsisatlara etinasızlıq haqqında eşitmişdi». Onda şah ustaclı, qacar və talış
tayfalarının əmirlərinə Əlqas Mirzənin başçılığı altında Qarabağ və Muğanın qeyri243

nizami dəstələri və iyirmi minlik qızılbaş qoşunu ilə Şirvanı tutmağa getməyi əmr
etdi. H. 945 (1538)-ci ilin baharında Əlqas Mirzə Qorçubaşı Padarın müşayiətilə
Kürü keçdi, Şirvana girərək, 300 nəfər qarnizonla birlikdə Surxab və Qəbələ
qalalarını tutdu. Sonra onlar Şirvanın ən möhtəşəm qalası olan Gülüstanı
mühasirəyə aldılar. Şəhərin komendantı (kütval) Nemətulla bəy idi. Lakin qızılbaş
əmirləri qoşunların bir hissəsini Gülüstan qalasının yanında qoyaraq, qalanın
şirvanşah Şahruxun vəkil Hüseyn bəy Lələ və Şirvan zadəganları ilə sığındığı
yüksək zirvədə yerləşən əlçatmaz Buğurt qalasına tərəf döndərdilər. Qalanın
müdafiəçilərinin müqavimətinə, Buğurt qalası yanında Hüseyn bəylə qızılbaşlar
arasındakı döyüşün nəticəsinə baxmayaraq, sonuncular şirvanlıları məğlubiyyətə
uğradaraq, Gürcü qalasını da ələ keçirdilər. Əlqas Mirzənin dörd ay (Cənnabi və
Münəccimbaşıya görə yeddi, Hürşaha görə doqquz ay) mühasirədə saxladığı
Şahrux və onun əmirləri məhrumiyyətlərə və vəziyyətlərinin ağırlığına
baxmayaraq, Buğurt qalasında mərdliklə müdafiə olunurdular. Bu vaxt öz
qoşunları ilə mühasirədəkilərin köməyinə gələn Şəki hakimi Dərviş Məhəmməd
xan Buğurt qalasının yanında məğlubiyyətə uğradı və döyüşçülərinin çoxunu
itirərək geri çəkildi. Buğurtun bürcləri toplarla dağıdılıb uçurulduqdan sonra
Dərviş Məhəmməd xanın köməyindən ümidi kəsilən qala müdafiəçiləri
müqaviməti dayandırdılar. Vəkil Hüseyn bəy bildirdi ki, şah gəlsə, təslim olmağa
hazırdırlar. Saraya göndərilən qasid şahı Mərənddə tapdı. Cənnabinin məlumatına
görə, Buğurta gələn şah Təhmasib adamlarını Şahruxun yanına göndərərək, ona
aman, böyük iqta və müxtəlif hədiyyələr veriləcəyini vəd etdi. Lakin bunların
hamısı yalan çıxdı. Sonra şah Şamaxının bütün sərkərdələrinə və rəislərinə hər cür
nemətlər vəd edərək, onlara xəyanət edərək aldatdı. O, şəhərin yüksək rütbəli
sakinlərindən zorla iri məbləğdə pul alaraq, sonra onların çoxunun edam
olunmasını əmr etdi. Ertəsi gün Şahrux, Hüseyn bəy, Məhəmməd bəy və Şirvan
əmirləri hədiyyələrlə Təhmasibin hüzuruna gələrək, saraylarının və xəzinələrinin
açarlarını itaətlə şahın vəkillərinə təqdim etdilər143. Şirvanşahların hələ XIII əsrdən
Buğurt qalasında saxlanılan xəzinəsinə Təhmasib sahib oldu144. Şahrux,
Hüseyn bəy və Məhəmməd bəy həbsxanaya salındı. Buğurt qalasını uçurmaq əmr
edildi. H. 945-ci il cəmadiyül əvvəl ayının üçündə cümə günü (27 sentyabr 1538-ci
il) Gülüstan qalasının kütvalı Nemətulla bəy şahın hüzuruna gəlib qalanı ona təslim
etdi. Ayın on yeddinci günü Hüseyn bəy Lələ edam olundu. Şərəf xan Bidlisinin
yazdığına görə, «Qızılbaşların amansız qılıncları ilə qalada mühasirədə olanlardan
altı yüzə yaxın adam öldürüldü. Hətta, Şah Təhmasib babası Sultan Heydərin qan
intiqamı olaraq, bir neçə Şirvan əyanını şəxsən öz əli ilə qətlə yetirdi». Şah
Təhmasib Şirvanı iqta kimi qardaşı Əlqas Mirzəyə verdi, Şirvanşah Şahruxu da əsl
qul kimi qandalladaraq, özü ilə götürüb Təbrizə qayıtdı və h. 946 (1539)-cı ildə
onu gizlincə edam etdirdi, «onun həyatı şahın əmri ilə söndü»145.
Tahmasib Şirvanı tutduqdan sonra Şirvanşahlar xanədanının devrildiyini
elan etdi və Şirvanı Səfəvilər dövlətinə birləşdirdi. Ölkə şahın qardaşı bəylərbəyi
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Əlqas Mirzənin idarə etdiyi vilayətə çevrildi. Şirvanın, demək olar ki, bütün
zadəganları məhv edildi, onun torpaqları qızılbaş tayfalarının başçılarına, əmirlərə
paylandı. H. 941 (1535)-ci ildə Təbrizi tutmuş türk sultanı Süleymanın tərəfinə
keçən Əmir Qazi xan Təkəli sonuncuya xəyanət edərək, 6 minlik köçəri təkəli
tayfası ilə Sürlük yaylağında şahın yanına gəldi. Şirvan vilayətinin bir hissəsiSalyan, Mahmudabad və Bakı mahalları tiyul kimi ona bağışlandı. Lakin
müstəqillik ənənələrinə sadiq qalan Şirvan əhalisi uzun müddət Şirvanşahlar
dövlətinin məhv olması fikri ilə razılaşmayaraq, bir sıra yerlərdə qızılbaşlara
müqavimət göstərirdi. Qazi xan Təkəli inadlı və şiddətli mübarizədən sonra h. 947
(1540/1)-ci ildə Bakı qalasını tutaraq, əhalidən xeyli adam qırdı. Lakin h. 950
(1543/4)-ci ildə Təhmasibin sui-qəsddə iştirak etməsindən şübhələndiyi Qazi xan
Təkəli şahın əmrinə əsasən Əlqas Mirzə tərəfindən qardaşları ilə birlikdə Şirvanda
edam olundu146.
Şirvandakı sonrakı hadisələr türk müdaxilələri və Şirvanşahlar nəslindən
olan Bürhanəli Sultan, Əbu-bəkr Mirzə, Qasım Mirzə və b. şəxslərin başçıları ilə
şirvanlıların Səfəvilərə qarşı üsyanları ilə bağlıdır.

§ 2. Şirvanda Səfəvilər əleyhinə üsyanlar və Şirvanşahlar dövlətini bərpa
etmək
uğrunda mübarizə (1548-1578-ci illər)
BÜRHANƏLİ SULTAN İBN SULTAN XƏLİL
Səfəvilər 1538-ci ildə Şirvanşahlar dövlətini tabe etdikdən sonra, Şirvanda
1578-ci ilə qədər davam edən bir sıra üsyanları yatırmalı oldular. Şirvanın
müstəqilliyinin ləğvindən narazı olan yerli zadəganlar öz dövlətlərinin
müstəqilliyinin bərpa edilməsinə çalışırdılar. Əhalinin şah və onun canişinləri
əleyhinə qaldırdıqları bir sıra üsyanlara yerli zadəganların nümayəndələri başçılıq
edirdilər.
Şahruxun əmisi oğlu Bürhanəddin, yaxud Bürhanəli Sultan ibn Sultan Xəlil
ibn Şeyxşah uzun müddət Dağıstanda qaytaqlı qohumlarının yanında qaldıqdan
sonra böyük qoşun toplayaraq h. 951 (1544)-ci ildə Əlqas Mirzə ilə mübarizə
aparmaq üçün Şirvana doğru hərəkət etdi. Əlqas Mirzə ilə bir neçə vuruşmadan
sonra məğlub olan Bürhanəli II Sultan Süleymandan kömək almaq məqsədilə
Türkiyəyə getdi. Bürhanəlinin köməyilə öz düşməni olan Səfəvilərlə mübarizə
aparmağa və Şirvanı tutmağa ümid bəsləyən Sultan onu böyük ehtiramla qarşıladı.
Sultan Süleyman ona xeyli silahlı qüvvə verdi. Lakin Bürhanəli Şirvana
yaxınlaşarkən, qızılbaşların böyük orduya malik olmaları xəbərini aldı. Buna görə
də, o, sultanın qoşunlarını Türkiyəyə qaytardı, özü isə Dağıstana gedərək, Şirvana
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yenidən yürüş etmək üçün məqam gözləməyə başladı. H. 955 (1548)-ci ildə sultan
Süleyman böyük ordu ilə Azərbaycana, Şah Təhmasibin üzərinə yürüş etdi.
Təhmasib ölkənin içərilərinə çəkildi. Bürhanəli Dağıstandan hərəkət edərək sultan
qoşunları ilə birləşdi. Sultan onu Şirvanı tutmaq üçün qoşun dəstəsi ilə irəli
göndərdi1.
Şirvanın bəylərbəyi Əlqas Mirzə h. 954 (1547)-cü ildə şah Təhmasibdən
ayrılaraq onun əleyhinə vuruşmağa başladı. Krım xanının köməyinə baxmayaraq,
məğlub olan Əlqas Mirzə Krıma qaçdı və oradan İstanbula, sultan Süleymanın
yanına getdi.
Əlqas Mirzə qaçdıqdan və Şirvan tabe edildikdən sonra Təhmasib h. 954-cü
ilin şaban ayında (1547-ci ilin oktyabrında) oğlu İsmayıl Mirzəni Şirvan bəylərbəyi
təyin etdi2. Bürhanəli Qaytağı tərk edib Şirvana yollandı. İsmayıl Mirzə onun
qarşısına çıxdı. Dərbənd yaxınlığındakı Filan kəndində qızılbaş qoşunu onunla
döyüşə girdi, lakin Bürhanəli duruş gətirə bilməyib qaçdı. Qızılbaşlar onu təqib
edərək xeyli döyüşçüsünü məhv etdi. Bu vaxt sultan Süleyman və Əlqas Mirzənin
Cənubi Azərbaycana yürüş etmələri və Təbrizə tərəf getmələri xəbəri alındı.
İsmayıl Mirzə Bürhanəlinin qoşunlarını təqib etməkdən əl çəkərək, atasına köməyə
yollandı.
Bürhanəli dağlardan enib, h. 955-ci ilin cəmadiyüləvvəl ayında (1548-ci ilin
iyununda) Şamaxını tutub böyük qənimət əldə etdi. O, türk qoşunlarının və
dağlarda, meşələrdə gizlənmiş Şirvan döyüşçülərinin köməyilə Şirvan vilayətinin
böyük bir hissəsini ələ keçirdi və Təhmasibin naiblərini oradan qovdu. Bürhanəli
vali kimi iki il Şirvanda qaldı3. Sultan Süleyman h. 956 (1549)-cı ildə müvəqqəti
olaraq Təbrizi tutdu və tezliklə Cənubi Azərbaycanı tərk etdi. Əlqas Mirzənin bu
səfərdəki uğursuzluğu və bunun ardınca türk sultanı Süleymanla aralarının
dəyməsi, onun yaxalanıb Qahqah qalasına salınması və şahın əmri ilə edam
olunması Təhmasibə Şirvanı zəbt etmək üçün yenidən mübarizəyə başlamağa
imkan verdi. Şah h. 956 (1549)-cı ildə Şirvanın idarə olunmasını Abdulla xan
Ustaclıya tapşıraraq onu Bürhanın üzərinə göndərdi. Şərəf xan Bidlisinin sözlərinə
görə, «[Abdulla xan] Kür sularını: keçəndə Bürhan qəribə təsadüf nəticəsində
anadangəlmə xəstəlikdən öldü»4. Həsən bəy Rumlu və Şərəf xan Bidlisinin
məlumatlarına görə, Bürhanəli h. 956 (1549)-cı ildə ölmüşdür5. Munəccimbaşıya
görə isə Bürhanəli təqribən h. 958 (1551)-ci ildə vəfat etmişdir. Zeynaloğluna görə,
Bürhanəli 1550-ci ildə dünyadan köçmüşdür6. Ehtimal ki, h. 956 (1549)-cı il tarixi
daha dəqiqdir.
Həsən bəy Rumlu xəbər verir ki, Bürhanəli öldükdən sonra Şirvanın
zadəganları onun meyidini gizlətmişlər. Lakin Şirvan bəylərbəyi Abdulla xan
Ustaclı onu tapmış, qəbirdən çıxararaq başını kəsmişdir7. Bürhanəlinin özündən
sonra Şirvanda hakimiyyət sürə biləcək böyük uşaqları olmamışdır. Ailəsi, azyaşlı
uşaqları və qohumları isə Səfəvilərdən qorxaraq Dağıstana qaçdılar.
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MEHRAB MİRZƏ
Bürhanəlinin ölümündən sonra Şirvan əyanları Dərbəndi Şirvanşahlar
nəslindən Mehrab adlı birisini Şirvan hakimi seçdilər. Səfəvilər əleyhinə
mübarizəyə başçılıq edən Mehrab Mirzə Şirvan qoşunları ilə Şirvan sərhəddini
keçərək, Kür sahillərinə enib Siqnax şəhərini tutdu. Abdulla xan Mehraba hücum
etdi, müqavimət göstərməyə gücü çatmayan Mehrab qaçdı və Şirvan vilayəti
yenidən qızılbaşların əlinə keçdi8.
QURBANƏLİ
Abdulla xan tezliklə şirvanlıların yeni bir üsyanını yatırmalı oldu. Şirvan
zadəganları Mehrabın qohumu Qurbanəlinin başçılığı ilə üsyan qaldıraraq, Xəzər
dənizi adalarından* birindəki Derov kəndinə qaçdılar. Abdulla xan çoxlu qızılbaş
döyüşçüsü ilə atla üzərək adaya çatmış, onlara hücum edərək, Qurbanəlini və
üsyançıların əksəriyyətini öldürmüş, onların mallarını ələ keçirib Şamaxıya
qayıtmışdır9. Abdulla xan şirvanlıların bir sıra üsyanlarını yatıraraq Şirvanda öz
hakimiyyətini möhkəmləndirdi.
QASIM MİRZƏ
Sultan Süleyman 1554-cü ildə Azərbaycana dördüncü dəfə yürüş etdi.
Həmin il eyni vaxtda Şirvanda Səfəvilərə qarşı sultanın yardım göstərdiyi yeni
üsyan baş verdi. Şirvanşahlar nəslindən olub İstanbulda gizlənən Qasım Mirzə
içərisində odlu silahla silahlanmış yeniçərlər olan osmanlı döyüşçü dəstəsi ilə
Qəffə vasitəsilə Şimali Qafqaza, oradan da Dağıstandan keçərək, Dərbəndə gəlib
Şirvana soxuldu. Şirvan zadəganları və əhalisi vilayətin bəylərbəyi Abdulla xan
Ustaclıdan uzaqlaşaraq, Qasım Mirzəyə qoşuldular. Abdulla xanın qızılbaşları
Təngə kəndinin yaxınlığında Qasım Mirzənin başçılıq etdiyi Şirvan üsyançılarına
və Osmanlı döyüşçülərinə hücum etdi10. Üsyançılar dərədəki möhkəmləndirilmiş
istehkama sığınmışdılar*. Bu, osmanlı qoşunlarına qızılbaşlara davamlı müqavimət
göstərməyə imkan verdi. Qızılbaşlar müvəffəqiyyət qazana bilməyib, Şamaxıya
qayıtdılar. Sonra Qasım Mirzə Buğurt qalasına gələrək 40 gün orada qaldı. Onun
bayrağı altına bir neçə min* şirvanlı toplandı. Onlar türk döyüşçüləri ilə birlikdə
Zeynaloğluna görə, üsyançılar Bakının cənub sahili qarşısındakı Zirə (Böyük Zirə, Kiçik Zirə və Qum
Zirə) adalarında məskən salmışdılar.
*
Təngəaltı kəndi Quba rayonundadır.
*
İsgəndər Münşinin məlumatına görə, 12 min döyüşçü.
*

247

qızılbaşlara qarşı mübarizəni davam etdirirdilər. Buradan o, Abdulla xanın iki min
süvari döyüşçü ilə olduğu Gülüstan qalasına doğru hərəkət etdi. Qasım Mirzə
Şamaxı yaxınlığındakı Gülüstan qalasının ətrafında Abdulla xanın iki min nəfərlik
süvariləri və yeniçərlərlə döyüşə girdi. Hər iki tərəf inadla vuruşurdu. Səhərdən
axşama qədər davam edən döyüşdə Qasım Mirzənin min beş yüz döyüşçüsü
öldürüldü. Bu vaxt Abdulla xanın düşərgəsindən kömək gəldi. Döyüşdən sağ
çıxmış şirvanlılar onları qızılbaş döyüşçüləri hesab edib, təlaş içərisində
Təbərsərana qaçmağa üz qoydular. Səfəvilər onları təqib etməyə başladılar.
Onların çoxu öldürüldü, məğlub edilənlərin başlarından qalalar qalandı.
Mənbələrdə Qasımın sağ qalıb-qalmamasına dair məlumat verilmir. Zeynaloğlu
Qasım Mirzənin və döyüşçülərinin əksəriyyətinin həlak olduğunu yazır. Qızılbaşlar
Şirvan üsyançılarına qalib gəldikdən sonra, Gülüstan qalası dağıdıldı. Şahın əmisi
oğlu Abdulla xan Səfəvilərin hökmranlığından narazı olan və Şirvanşahlar
sülaləsini bərpa etməyə çalışan Şirvan qiyamçılarının qaldırdığı bir neçə üsyanı
yatırdıqdan sonra Şirvanda öz hakimiyyətini tamamilə möhkəmləndirdi. İngilis
taciri Antoni Cenkinson 1562-ci ildə Şamaxıya gəldiyi zaman Abdulla xan
Şirvanın tam səlahiyyətli hökmdarı idi11. Təkcə tabeliyində olan ölkənin deyil,
Cənubi Dağıstanın da əhalisi ondan qorxurdu.
QAVUS MİRZƏ
Səfəvilərlə Osmanlılar arasında hərbi əməliyyatlar yalnız 1555-ci ildə,
Səfəvilər dövləti ilə Türkiyə arasında sülh bağlandıqdan sonra kəsildi. Bu dövrdə
Səfəvilər Abdulla xan Ustaclı h. 956 (1549)-cı ildə Şirvana bəylərbəyi təyin
olunduqdan sonra orada öz hakimiyyətlərini tam bərqərar etdilər.
H. 974 (1566)-cü ildə Abdulla xanın və h. 984 (1576)-cü ildə şah
Təhmasibin ölümündən sonra Şirvanda vəziyyət dəyişdi. Şirvan zadəganları
arasında müstəqillik və Cənubi Dağıstanda sığınacaq tapmış şirvanşah nəslindən
Şirvanşahlar sülaləsini bərpa etmək meylləri canlandı.
Həsən bəy Rumlu Şirvan zadəganlarının («Şirvan əhlinin») Bürhanəlinin
bacısı oğlu Qavus Mirzənin başçılığı ilə h. 985 (1577/8)-ci ildə Səfəvi
hökmranlığına qarşı üsyanı barədə məlumat verir. Qavus Mirzə qiyamçıların
başında Şəbərana yollandı. Abdulla xan Ustaclının ölümündən sonra onun yerinə
təyin olunmuş Şirvan bəylərbəyisi Arasxan Rumlu üsyançıların üstünə altı yüz
qızılbaş göndərdi. Onlar üsyançıları Şəbəranın iki fərsəxliyində (təqribən 12 km)
haqladılar. Qavus Mirzə və onun döyüşçüləri qızılbaşlara həmlə etdilər, ancaq
məğlubiyyətə uğradılar. Qavus Mirzə qaçdı. Lakin o və onun dörd yüz üsyançısı
öldürüldü. Onların başları Qəzvinə, şaha göndərildi12.
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ƏBUBƏKR MİRZƏ
Məhəmməd Xudabəndə (1577-1587) zamanında feodalların mərkəzdən
ayrılmaq cəhdləri və ara çəkişmələri nəticəsində Səfəvilər dövlətinin zəifləməsi
müşahidə olunur. Bununla yanaşı, Osmanlı Türkiyəsi - xüsusilə Səfəvilərə qarşı bir
sıra yürüşlər etmiş II Sultan Süleyman (1520-1556), II Sultan Səlim (1566-1574),
III Sultan Murad (1574-1595) dövründə güclənirdi.
1578-ci ildə III Sultan Muradın hakimiyyəti dövründə odlu silahla, top və
texnika ilə yaxşı silahlanmış 150 minlik türk (süvari) ordusu Lala Mustafa Paşanın
başçılığı altında yenidən Şirvana girərək, Ərəşi, Qəbələni, Şamaxını, Bakını,
Şəbəranı, Mahmudabadı, Salyanı və digər şəhərləri tutdu13. Şirvana səfərdə Lala
Mustafa Paşanı Şirvanşahlar nəslindən Bürhanəli Sultanın oğlu Əbubəkr Mirzə
müşayiət edirdi. Cənnabi və Münəccimbaşının verdikləri məlumata görə, Bürhanəli
ölərkən iki oğul qoyub getmişdi. Birinin adı Xələf Mirzə idi. O, uşaq ikən
ölmüşdü. İkincisi - Əbubəkr Mirzə qızılbaşlar Şirvanı zəbt etdikdən sonra
Dağıstana qaçmışdı. Atası öləndə o, hələ uşaq idi. Lələsi və atasının tərəfdarları
Əbubəkri Dağıstana apardılar. O, burada iyirmi ilə yaxın yaşadı. Əbubəkr oradan
çərkəzlər ölkəsinə, sonra h. 978 (1570)-ci ildə Krıma, Bağçasaraya getdi. Krımın
hakimi, türk sultanının vassalı Dövlət Girey xan onu iltifatla qarşılayaraq, qızını
ona ərə verdi və «Osmanlı imperiyasının yüksək dərgahına» təqdim etdi. Əbubəkrə
himayədarlıq edən sultan böyük mülk verdi və o, h. 986 (1578)-cı ilin payızınadək
- Lala Mustafa paşa Şirvana yürüş edənə qədər - Krımda qaldı14. Həmin vaxta
qədər bəzi sünni Şirvan əyanları Şirvanı şiə qızılbaşların zülmündən xilas etmək və
Əbubəkr Mirzəni Şirvanşahlar taxtına çıxarmaq məqsədilə sultandan kömək
istəmək üçün İstanbula getmişdilər15. Bu dövrdə Şirvanda türk qoşunlarının
müdaxilə etməsi üçün çox əlverişli şərait var idi. Vergi zülmündən əziyyət çəkən
rəiyyətin və kəndlilərin yoxsul vəziyyəti, əhalinin Səfəvi inzibati hakimiyyətindən
narazılığı, qızılbaş əmirləri arasındakı çəkişmələr, Azərbaycan ərazisindəki ara
müharibələri - bütün bunlar kəndlilərin və rəiyyətin Səfəvilər əleyhinə üsyanına
səbəb oldu. Əbubəkr Mirzə üsyançılara kömək edərək Krım və Osmanlı qoşunları
ilə birlikdə ölkəyə daxil oldu.
Bu səfərdə Lala Mustafa paşanı müşayiət edən Əbubəkr Mirzə Şirvanın
alınmasında iştirak etdi. Türk sultanının qoşunları arasında Şirvanşahlar nəslinin
nümayəndəsinin olması türk ordusunun Şirvanşahların keçmiş müstəqillik
ənənələrinin güclü olduğu Şirvana müdaxiləsi üçün əlverişli şərait yaradırdı.
Əbubəkr məğlub edilmiş Şirvan ordusunun qalıqlarından ətrafına ləzgi və
qarabörk tayfalarından 2-3 min döyüşçü toplayaraq sultan III Murada müraciətlə
Şirvanı tutmaqda yardım göstərməsini xahiş etdi. O, Krım xanının qoşunlarının
tərkibində Şirvana doğru hərəkət edən Lala Mustafa paşanın ordusuna qoşuldu.
Əbubəkrin Dağıstandan Şirvana girməsi Osmanlı qoşunlarının Şirvanı zəbt
etməsini asanlaşdırdı. Onlar 1578-ci ilin sentyabrında Alazan çayı boyunca
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Gürcüstandan gələrək, çayın sol sahilinə keçib Ərəşə çatdılar. Türk qoşunları Lala
Mustafa paşanın başçılığı ilə Ərəşi və Şirvanın digər şəhərlərini - Şamaxı, Qəbələ,
Bakı, Şəbəran, Mahmudabad və Salyanı tutdular16. Lala Mustafa paşa Şirvanı zəbt
etdikdən sonra Əbubəkri əyalətin valisi vəzifəsinə təyin etdi 17. Pəçəvinin sözləri ilə
deyilsə, ona Şirvanda seçmə sancaq bağışlanmışdı18. Türk mənbələrində həmin
vaxta qədər Oltuda* olmuş alay komandiri Əbubəkr bəyin adı çəkilir. Bakı
sancağı19 - ehtimal ki, Abşeronla birlikdə - ona bağışlanmışdı. O, burada bir neçə il
hakimiyyət sürdü. Lakin Osmanlılar Cənubi Qafqaz ölkələrini, o cümlədən Şirvanı
zəbt etdikdən sonra sultan Şirvanşahlar sülaləsini bərpa etmək barəsində vədini
yerinə yetirmədi. Ehtimal ki, bu, Əbubəkrin qızılbaşlar tərəfinə keçməsinə səbəb
olmuşdur. Türk mənbələri xəbər verirlər ki, Əbubəkr Mirzə sultana xəyanət edərək,
Gəncə hakiminə Osmanlılara qarşı birgə mübarizə aparmaq təklifi ilə müraciət
etmişdir. O, 1583-cü ildə Osman paşa və Səfəvi qoşunları arasında Samur çayının
sahilində baş vermiş döyüşdə İmamqulu xanın başçılıq etdiyi qızılbaş qoşununun
tərəfində vuruşmuşdur. Lakin bu vuruşmanın dördüncü günü Osmanlılar qalib
gəlmişlər. Əbubəkrin sonrakı taleyi haqqında mənbələrdə məlumat verilmir.
Azərbaycanda Osmanlı inzibati bölgü vahidi olan sancaq hakimlərindən biri,
özündən sonra vərəsə qoymamış Əbubəkr 1602-ci ildə öldükdən20 sonra
Şirvanşahların hakimiyyətini bərpa etməyə bir daha cəhd göstərilmədi. «Və bu
sülalədən quru addan başqa bir iz qalmadı». Mənbələrin Şirvanşahlar xanədanı
nəslinin Şirvanın tam mənasında hakimi sayıla bilməyən son nümayəndələri
haqqında məlumatı bununla bitir. Sonuncu şirvanşahın Şahrux ibn Yasar olması
barədə B. Dornun fikri ilə razılaşmaq mümkündür 21. Şah Təhmasib 1538-ci ildə
Şirvanı işğal etdikdən sonra Şirvanşahlar dövləti süqut etdi və Şirvanşahlar
sülaləsinin Bürhanəli Sultan və digər nümayəndələrinin sonralar Şirvanda itirilmiş
hakimiyyətlərini bərpa etmək cəhdləri nəticə vermədi.
§ 3. Şirvan türk işğalı dövründə
Qeyd edilməlidir ki, Şah İsmayıl Şirvanı işğal etsə də, Şirvanşahların
hakimiyyətini qəbul etmiş, onları hakimlikdə saxlamışdı. Şah Təhmasib belə
Şirvanın müstəqilliyini ləğv etdikdən sonra da, Şirvanşahlar nəslindən olan ayrıayrı şəxslərin bayrağı altına keçən Şirvan əhalisinin müqavimətini tam qıra
bilməmişdi. Sonuncular Cənubi Dağıstana sığınaraq, onlardan Azərbaycanda öz
işğalçılıq siyasətində istifadə edən Osmanlı Türkiyəsinin tərəfində çıxış etmək
üçün əlverişli məqam gözləyirdilər. Müstəqillik meylləri sünni Şirvan
zadəganlarının əksəriyyəti arasında güclü idi. Şirvanşahların sünni mənsubiyyəti və
sünnilik meylləri şiəlik tərəfdarı olan və işğalçılıq cəhdləri Şirvanşahlar əleyhinə
*

Türkiyədə Karsın 150 kilometrliyində vilayət və şəhər.
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yönəldilən qızılbaşlara və Səfəvi hökmdarlarına qarşı bir növ müxalifət təşkil
edirdi. Türk mənbələrinin verdiyi məlumata görə, Osmanlılar Azərbaycanı işğal
etdikdən sonra Şirvan əhalisi orada qalmış qızılbaşları qırmışlar. Ehtimal ki,
qızılbaş feodallarının ağır vergilərindən və zülmündən cana gəlmiş Şirvan əhalisi
osmanlıların gəlişi ilə oturaq əhali üçün daha əlverişli şərait mövcud olan
Şirvanşahlar dövlətinin keçmiş müstəqilliyinin bərpa edilməsinə ümid bəsləyirdi.
Belə ki, Dərbənd sakinləri Osmanlı ordusunun şəhərə hücumu ərəfəsində qiyam
qaldıraraq, 300 qızılbaşı öldürmüş, şəhərin hakimi Çıraq Xəlifəni həbs etmişdilər 1.
Türkiyə-İran müharibələrinin ideoloji əsasını dini motivlər təşkil etməsinə
baxmayaraq, əslində, Osmanlı Türkiyəsi Cənubi Qafqazın zəngin ölkələrini və
Azərbaycandan keçən tranzit ticarət-karvan yollarını ələ keçirməkdə maraqlı idi.
Bundan başqa, Türkiyə Bakı limanını tutmaqla Xəzər dənizinə çıxmağa cəhd
göstərirdi. Türk sultanlarını Azərbaycanı işğal etməyə sövq edən amillərdən biri də
Şirvanın sərvətləri - nefti, duzu, ipəyi, pambığı və s. idi2.
Şirvanın işğalına, zahirən, Şirvanşahlar xanədanının bəzi nümayəndələrinin
öz keçmiş hakimiyyətlərini bərpa etmək məqsədilə Şirvan sünnilərinin Səfəvilər
əleyhinə üsyana başçılıq etmək barədə İstanbula, türk sultanlarına müraciətləri
bəhanə olmuşdu.
Şirvanın şəhərləri və digər məntəqələri Osmanlıların hakimiyyəti altına
düşdüyü hallarda belə Şirvanşahların nəsillərinin ölkənin formal idarəsini bərpa
etmələri qısamüddətli və səbatsız olurdu. Türklər tutduqları Azərbaycan
şəhərlərində öz qarnizonlarını yerləşdirdilər və ölkəni paşalıqlara və sancaqlara
böldülər. Şirvan iki bəylərbəyliyə - Şamaxı və Dərbənd bəylərbəyliklərinə
bölündü. Osman paşa Şirvan bəylərbəyi təyin olundu. Şamaxı vilayəti 16
sancaqdan ibarət idi. Lahıc (Hövz-i Lahıc), Ağdaş, Qəbələ, Salyan, Zərdab, Şəki,
Bakı (Badku) (Abşeronla birlikdə - S. A.). Səde-ru, Qara Ulus, Axtı, İxir, Diku,
Siryan (Sirhan), Osmani, Xudaverd (Xudaderd), Mahmudabad, Ərəş.
Dərbənd vilayəti 8 sancaqdan ibarət idi: Dəmirqapı (Sancaq başı), Şabran
(Şaburan), Axtı (bu sancağın adı Şamaxının 10-cu sancağı kimi çəkilir), Quba,
Müskir (yaxud Məskür), Kürə, Çıraq, Restav3.
Osmanlı məmurları şəhər və yerlərdə əhalini siyahıya alaraq Osmanlı vergi
sistemi tətbiq edirdilər. Sikkələr sultanın adından kəsilməyə, məscidlərdə xütbə III
Muradın adından oxunmağa başladı. Mustafa paşa Osmanlı qarnizonlarını Şirvan
və Azərbaycan şəhərlərində yerləşdirdikdən, Şamaxı, Bakı, Ərəş və digər
şəhərlərdə qalaları möhkəmləndirdikdən sonra ordunu buraxdı və onu geriyə,
Gürcüstan yolu ilə Ərzuruma qışlamağa göndərdi. O, Özdəmir oğlu Osman paşanı
Şirvanda işğal qoşunlarının komandanı təyin etdi. 1580-ci ildə Səfəvilər türk
ordusunun getməsindən istifadə edərək, Osmanlılara qarşı yenidən hərbi
əməliyyata başladılar. Türk qoşunları Məhəmməd Xudabəndənin oğlu Həmzə
Mirzə tərəfindən məğlub edildi. Bu zaman Şamaxıda olan və h. 974 (1566)-cü ildə
ölmüş Abdulla xan Ustaclını əvəz edən Şirvan bəylərbəyi Aras xan Rumlu
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tərəfindən mühasirəyə alınan Osman paşa Şirvanı tərk edərək, Dərbəndə qaçmağa
məcbur oldu. Səfəvilər Osmanlılar üzərində bir neçə dəfə qələbə qazandılar. Lakin
tezliklə Səfəvilər dövlətində gedən daxili mübarizə və iğtişaşlar nəticəsində onların
uğurları dayandırıldı. 1582-ci ilin sonunda III Murad Məhəmməd şahla sülh
bağlamış Sinan paşanı kənar edərək, müharibəni Azərbaycan ərazisində davam
etdirməyi qərara aldı. 1584-cü ilin yayında 100 minlik (başqa mənbələrə görə 80
minlik) Krım qoşunu Osmanlıların vassalı Məhəmməd Gireyin başçılığı ilə Şimali
Qafqazdan keçərək Azərbaycana soxuldu və Osman paşanın qoşunları ilə
birləşərək Qarabağ vilayətini və Şirvanı qarət etdi. Həmin il Şamaxı və Bakı
yenidən Osmanlı qoşunları tərəfindən tutuldu. Məhəmməd Girey xan və Osman
paşa Şamaxıya daxil olaraq üç gün orada qaldılar, qızılbaşları məhv etmək üçün
Şirvanın hər tərəfinə dəstələr göndərdilər. Bakını tutmağa göndərilmiş qoşunlar
şəhəri ələ keçirib, onun qızılbaş müdafiəçilərindən 600 nəfər qırdılar. Xanəli və
Maqsudsultanı iyirmi qızılbaşla əsir aldılar. Osmanlı tarixçisi Asəfi qeyd edir ki,
Azərbaycana səpələnmiş Krım qoşunları Şirvanın və ölkənin digər vilayətinin
rəiyyətini amansızcasına qarət edir, onlara zülm göstərirdilər. Onlar çoxlu əsir
götürüb, Gəncəni, Qarabağı və Qızılağaca qədər Muğanı qarət edib, qışın
yaxınlaşması ilə Krıma qayıtdılar4.
Krım qoşunlarının Azərbaycandan getməsindən istifadə edən şah
Məhəmməd Xudabəndə türklərlə mübarizə aparmaq üçün qızılbaş əmirlərinin
başçılığı ilə Şirvana qoşun göndərdi. Səfəvi qoşunları Bakını mühasirəyə aldı.
Lakin qalanın Osmanlıların qoyduğu Əhməd bəyin rəhbərliyi ilə inadla müdafiə
olunması, Dərbənddən dəniz yolu ilə kömək - barıt və silah alınması mühasirədəkilərin Bakını qoruyub-saxlamasına kömək etdi. Osmanlı mənbələrinin
verdiyi məlumata görə, qalanın mühasirəsi qırx gün çəkdi. İsgəndər Münşiyə görə,
mühasirə 18 gün davam etmişdir. Qızılbaş əmirləri Bakıya yaxınlaşaraq, qalanı
mühasirəyə almağa başlayanda Müseyib xan Təkəli, Şahrux xan Zülqədər və
Pirməhəmməd Ustaclı arasında ixtilaf meydana çıxdı; onların hər biri ayrıca
hərəkət etmək istəyir, başqalarına tabe olmaqdan boyun qaçırırdı. Səfəvi
qoşunlarının düşərgəsində aclıq başladı və onlar məqsədlərinə çatmadan
mühasirəni götürməyə və geri çəkilməyə məcbur oldular. Tezliklə qızılbaşlar
Osman paşa tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldılar və üstünlük yenidən türklərə
keçdi. 1585-1588-ci illər arasındakı dövrdə türklər Azərbaycanın müharibə, qıtlıq
və əmirlərlə şah arasındakı daxili mübarizə nəticəsində dağılmış şimal və cənub
vilayətlərini tutdular5.
Şirvan yenidən türklərin hakimiyyəti altına düşdü. Bakının qala divarlarını
uçurmuş qızılbaş qoşunlarının getməsindən istifadə edən Osman paşa Bakı qalasını
bərpa etdirdi və möhkəmləndirdi. Şəhəri tərk etmiş əhali onun göstərişilə yenidən
Bakıya qayıtdı. Asəfinin məlumatına görə, «Badkuye» qalası 4-5 ay ərzində
əhalinin amansız istismarı və şəhərə qayıdarkən öz evlərini də təmir və bərpa edən
rəiyyətdən toplanan vergilər hesabına dirçəldi6. 1587-ci ildə, ölkənin böyük hissəsi
252

Osmanlılar tərəfindən tutulduğu bir vaxtda, şamlı və ustaclı tayfalarının əmirləri
Qəzvində Məhəmməd Xudabəndənin kiçik oğlu, on altı yaşlı I Abbası (1587-1629)
şah elan etdilər. Bu vaxt İranı şərqdən özbəklər, ölkənin daxilində isə qiyamçı
qızılbaş tayfaları təhdid edirdi. Bu, şah Abbası Osmanlılarla mübarizədən imtina
etmək məcburiyyətində qoydu7. 1590-cı il mayın 21-də şah Abbas türklərlə ağır
sülh sazişi bağlamalı oldu. Həmin sazişə əsasən Talış diyarı və Ərdəbil mahalı
istisna olmaqla Azərbaycanın şimal və cənub vilayətləri, Kürdüstanın bir hissəsi,
Şərqi Gürcüstan və Şimali Ermənistan, habelə Bakı daxil olmaqla Şirvan şəhərləri
və Abşeron türklərə verildi. Bütün bu ərazilər XVII əsrin əvvəllərinədək türklərin
hakimiyyətində qaldı8.
§ 4. Şirvanın şəhərləri XV-XVI əsrlərdə
Şirvan şəhərlərinin XV-XVI əsrlərdəki iqtisadi həyatı ərəb-fars
mənbələrində, Qərbi Avropa səyyahlarının yol qeydlərində əksini tapmışdır.
Həmin mənbələrdə hasilat mədənləri, sənətkarlıq və ticarətə dair məlumatlar
vardır. Azərbaycan coğrafiyaşünası Əbdürrəşid Bakuvi 1403-cü ildə Bakı ətrafında
çoxlu neft və duz istehsal olunduğunu yazırdı. «Burada qətran yataqları və neft
quyuları məlumdur. Quyulardan hər gün iki yüz dəvə yükündən çox neft hasil
edilir. Onların yanında gecə-gündüz aramsız yasəmən yağı kimi ağ neft axan başqa
bir quyu da vardır; onun icarə haqqı təqribən min dirhəmə çatır»1. Göstərilən
rəqəm - min dirhəm - bir neft quyusundan alınan icarə məbləği idi. Belə quyuların
sayı isə çox idi. Neft quyusunu icarə edən də gəlir götürürdü.
Bakuvinin göstərdiyi kimi, gündəlik neft hasilatı iki yüz dəvə yükündən çox
idi. Əgər bir dəvə yükünü təqribən 250 kq-a bərabər hesab etsək2, onda bu, hər gün
50.000 kq, yaxud 3125 pud edər ki, bu da dövlətin və neft quyuları olan feodalların
böyük məbləğdə gəlir götürdüklərini göstərir. «Sarı rəngli, şam kimi yanan»3 daş
kimi bərkimiş ağ neft şəhərə gətirilərək, əhali tərəfindən mənzillərin
işıqlandırılmasında, evlərin və hamamların qızdırılmasında istifadə olunurdu. Neft
müxtəlif xəstəliklərdə, məsələn, sinqa, revmatizm, öddaşı və digər daxili
xəstəliklərdə müalicə vasitəsi kimi də işlədilirdi. Nefti dərman kimi içirdilər.
Ondan dəri xəstəliklərində məlhəm kimi istifadə edilirdi4. Bakı neftinin müalicəvi
xassələrindən XV əsrin ikinci yarısı (təqribən 1471-ci il) Venesiya səyyahı İosafato
Barbaro da bəhs etmişdir. O, nefti çox pis iyli qara yağ adlandıraraq göstərir ki,
ondan çıraqlarda, eləcə də ildə iki dəfə dəvələri sürtməkdə istifadə olunur. «Çünki
onları ağ neftlə sürtmədikdə qoturluq xəstəliyinə tutulurlar»5.
1572-ci ildə Bakıya gələn ingilis ticarət şirkətinin agentləri Bakı neftinə
maraq göstərdilər. Şirkətin agentlərindən biri - Ceffri Deket öz qeydlərində Bakı
yaxınlığında evləri işıqlandırmaqda istifadə olunan çoxlu neft çıxarıldığını, onu
əldə etmək üçün İranın, ən uzaq yerlərindən buraya adamlar gəldiyini qeyd edir.
Neft ölkənin hər yerinə qatır və eşşəklərlə daşınırdı. 400-500 başdan ibarət belə
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neft karvanlarına tez-tez rast gəlmək olardı. O, daha sonra Bakıda «ağ rəngli, çox
qiymətli yağ növü...»6 olduğundan danışır. Karvanlarda göstərilən sayda yük
heyvanının olması külli miqdarda neft daşındığına dəlalət edir.
Türk müəllifinin 1583-cü ildə verdiyi məlumata görə, Osmanlı işğalı
dövründə Bakı Şirvanın iqtisadi və mədəni həyatında mühüm rol oynayırdı.
Osmanlı xəzinəsinin ağ neft quyularından illik gəliri on «yük» axça (yük=100000
vahid), yəni 10 000000 quruş - 2 105000 qızıl frank təşkil edirdi ki, bu da yarım
milyon qızıl manatdan (1913-cü ilin məzənnəsi ilə 512 165 manat) çox idi.
Neft əvəzinə Gilandan gəmi ilə qumaş parça gətirilir, bunun üçün malın hər
topunun 4 faizi qədər tamğa alınırdı. Abşeronda hasil edilən əla keyfiyyətli duz hər
il üç min anbara doldurulurdu7. Əmin Əhməd ər-Razinin 1601-ci ildə yazdığına
görə, bu dövrdə qara və ağ neft çıxarılan 500 quyu var idi 8. Neft quyularının sayına
dair mənbələrdə verilən bu ilk məlumatın, ehtimal ki, bir qədər şişirdilmiş
olmasına baxmayaraq, o, neft hasilatının həcmi barədə fikir yürütməyə imkan
verir.
Neftdən hərbi texnikada istifadə olunması, ehtimal ki, XVI əsrədək davam
etmişdir. Belə ki, Səfəvilər dövlətində odlu silahın yayılması ancaq XVI əsrin
əvvəllərinə aiddir9.
Bakuvi Abşeronun kənd təsərrüfatı məhsulları haqda müəyyən məlumatlar
verir, taxıldan az məhsul götürüldüyünü qeyd edir. Bakıya ərzaq, başlıca olaraq,
Şirvan və Muğanın məhsuldar rayonlarından gətirilirdi. Gətirilən mallar, əsasən
taxıl və düyü idi. Şəhər əhalisinin çoxu hər il yayda Abşeron bağlarına gedirdi.
Bağlarda bol əncir, nar və üzüm yetişdirilirdi. Bu bitkilər Abşeronda çox-çox
qədimdən becərilirdi. Qoyun sürülərinin xatırlanması Abşeronda ətindən şəhər
əhalisinin istifadə etdiyi ev heyvanlarının yetişdirildiyini göstərir. Şəhərdən bir
fərsəx aralı kənd əhalisi daim yanan odda (Suraxanı) əhəng hazırlayıb inşaat
materialı kimi şəhərə gətirirdi. Bakı yaxınlığındakı adalardan birində suiti
ovlanırdı. Onların dərisindən neft daşımaq üçün tuluq düzəldilirdi. Ərinmiş suiti
piyindən çıraqlarda yağ kimi istifadə olunurdu10. Venesiya səyyahı və səfiri
Ambrocco Kontarini (1473-cü il) öz qeydlərində suitiləri təsvir edir. Onların
«piyindən çıraqlarda işlədilən yağ və dəvələrə sürtmək üçün məlhəm hazırlandığını
və çoxlu miqdarda qonşu ölkələrə aparıldığını»11 göstərir. Bakuvinin yazdığına
görə, Abşeronda çoxlu ceyran var idi12. Yerli əhali onların ətindən yeməkdə
istifadə edirdi. Şirvanın sahilboyu rayonlarının əhalisi balıq ovu ilə məşğul olurdu.
Kontarini Xəzər dənizində xeyli nərə balığı və ağ balıq ovlandığını xəbər verir13.
Şildə (indiki Salyan - S. A.) balıq ovundan Osmanlı xəzinəsinə ildə 10 000 axça (5
000 qızıl quruş) gəlirdi14. Bakuvinin sözlərinə görə, Güştəsbi bölgəsində balıqlar
üçün dəhnə var idi. Burada müxtəlif balıqlar tutulur, su quşları çoxaldılırdı. Orada
çoxlu çəltik tarlaları var idi. Şəbəranda başqa ölkələrə göndərilən boyaqotu bitirdi.
Çoxlu kəndləri və çəmənlikləri olan Muğan köçərilərin mal-qarasının otarıldığı
geniş və bol otlaqları ilə məşhur idi15.
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Cenkinsonun «gözəl kral şəhəri» adlandırdığı, Şirvanın başlıca
şəhərlərindən olan, paytaxt XV əsrdə Bakıya köçürüldükdən sonra belə,
əhəmiyyətini itirməyən Şamaxı xam ipək istehsalı ilə şöhrət qazanmışdı.
Şamaxının ətraf kəndləri tut ağacları ilə məşhur idi. Kastilya səfiri Rui Qonzales de
Klavixo «Teymurun Səmərqənd sarayına səyahət» adlı gündəliyində (1404-cü il)
Şamaxıda ipək istehsalına dair məlumat verir. «Burada çoxlu ipək toxunur, oraya
ipək almaq üçün hətta Genuya və Venesiya tacirləri də gəlirlər»16. Qərbi Avropa və
Şərq ölkələrinə xam ipək başlıca olaraq Şamaxıdan aparılırdı. Səyyah Şiltberger
(1394-1427) şahidlik edir ki, «ipəyin ən yaxşı növü» Şirvandan (Şamaxıdan)
aparılır və ondan Dəməşqdə, Kaşanda, Bursada yaxşı parçalar toxunurdu. İpək,
qismən Venesiyaya və Lukkaya da ixrac olunur və bu yerlərdə ondan «əla
məxmər»17 toxuyurdular. Kontarininin sözlərincə, Şamaxıda İtaliyada talaman
(yəni Deyləman - S. A.) adı ilə tanınan ipək hazırlanır və müxtəlif ipək parçalar
toxunurdu18. Şirvanın digər ticarət mərkəzi Ərəş * idi. Onun ətrafında da çoxlu xam
ipək istehsal olunurdu. Buraya ipək ticarəti üçün türklər, suriyalılar və digər
əcnəbilər gəlirdi19.
Şəhərlərin iqtisadi mərkəzlər kimi böyüməsi, Şamaxıda, Şəkidə, Ərəşdə
əmtəə təsərrüfatının, xüsusilə ipəkçiliyin inkişafı ilə bağlı idi. Şirvan şəhərləri XVXVI əsrlərdə sənətkarlıq və ticarət mərkəzləri idi. Onlarda orta əsrlər Yaxın Şərq
şəhərləri üçün səciyyəvi olan bütün sənətkarlıq sahələri inkişaf etmişdi. Bakının
İçərişəhər hissəsində, Şamaxıda, Dərbənddə, Qəbələdə, Şəkidə və digər şəhərlərdə
dövrümüzədək qalmış XV-XVI əsrlərə aid memarlıq abidələri o dövrdə inşaat
sənətinin və texnikasının inkişafına dəlalət edir və mahir memarlardan,
bənnalardan, daşyonanlardan, dülgərlərdən xəbər verir. Daşyonanlar daşdan
memarlıq detalları, sütunlar, stalaktitlər düzəldirdilər. Daş üzərində böyük
məharətlə nəbati və həndəsi naxışlar, habelə minarələrdə, mehrablarda, məscid
divarlarında və qəbir daşlarında kitabələr həkk edən ustalar da var idi. Bakının
İçərişəhər hissəsində, Şamaxıda, Dərbənddə, Qəbələdə aparılan arxeoloji qazıntılar
zamanı mis posasının, mis və dəmir məmulat tullantılarının izləri, şüşə və
sümükdən düzəldilmiş əşyalar aşkar edilmişdir20. Bu şəhərlərin sənətkarlıq
məhəllələrində silah, nal, qab-qacaq, əmək alətləri qayıran dəmirçilər və misgərlər
yaşayırdı. Köhnə Bakıda və Şamaxıda tapılmış bir sıra zərgərlik məmulatı bu
sənətin inkişaf etdiyini göstərir. Bakıdakı qədim müsəlman qəbiristanlığı
ərazisində torpaq işləri aparılarkən, nəfis işlənmiş qızıl sancaq, gümüş qolbağ, 3
gümüş üzük, gümüş sırğa, hər birində iki xırda mirvari olan iki halqavarı qızıl
sırğa, 4 içiboş qızıl muncuq, qızıl artırmalı qızıl sırğa, asılma muncuqlu iki cüt
gümüş sırğa və s. əşyalar tapılmışdır. Bu əşyalar, eləcə də oradan tapılmış sikkələr
(Teymuri və Şirvanşah) XV əsrin əvvəllərinə aiddir21. Şirvanşahların zərb etdiyi
gümüş sikkələr dəfinəsi [ən qədimi h. 833(1429/30), sonuncusu h. 844 (1440/41)*

Ərəş Xaldandan 3 km şərqdə yerləşirdi. İndiki Neymətabad kəndidir (Yevlax rayonu).
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cü illər] ilə birlikdə keçmiş Aleksandr Nevski kilsəsinin yaxınlığında tapılmış iri
qızıl qolbaq da həmin dövrə aiddir22. Şirvanşah sarayında Şirvanşahlar türbəsində
açılmış sərdabələrdən birində altıbucaqlı ulduz şəklində qızıl sancaq tapılmışdır.
Onun üz tərəfindəki 7 yuvadan 5-ində qırmızı daş, ehtimal ki, yaqut, orta yuvada
firüzə var. Yuvaların biri isə boşdur. Həmin sancaq, XV əsrin ortalarına aid
edilir23. Mənbələrdə Şirvan əyanlarının bəzək əşyaları kimi istifadə etdikləri mina
və qızıldan düzəldilmiş gözəl zərgərlik məmulatlarından danışılır. 1562-ci ildə
Şamaxıda bəylərbəyi Abdulla xan Ustaclı tərəfindən qəbul edilən Antoni
Cenkinson onun zəngin geyimini və bəzək şeylərini təsvir edir: «Çalmasının sol
tərəfində mina və qiymətli daş-qaşla işlənmiş lüləyə taxılmış eqret ucalırdı. Onun
sırğalarından iki yaqut düzülmüş əl boyda artırma sallanırdı»24. Rəngli minadan və
qızıldan hazırlanan bu cür bəzək əşyalarına Bakıda, Şamaxıda və Şirvanın digər
şəhərlərində indi də rast gəlinir. Bütün bunlar maddi mədəniyyətin varisliyindən və
öz sənətini nəsildən-nəslə ötürən xalq sənətkarlarının möhkəm ənənələrindən xəbər
verir.
Şirvan şəhərlərinin ərazisindən tapılmış XV-XVI əsrlərə aid nisbətən
keyfiyyətsiz şirli və şirsiz saxsı qablar bu sənət növünün XI-XIII əsrlərlə
müqayisədə monqol istilasından sonra tənəzzülə uğradığını göstərir. Bu dövrə
məxsus şirli məmulatlar açıq-sarı anqobla, yaxud qırmızı saxsı üzərində açıq-sarı
naxışla istehsal olunurdu25. Şirvanın şəhərlərində toxuculuq da inkişaf etmişdi.
Ölkədə bol olan qoyunlardan xalça toxunmasında istifadə edilən yüksək keyfiyyətli
yun qırxılırdı. Bakıda və Abşeron kəndlərində karxanalarda XVII əsr səyyahlarının
xatırladıqları gözəl xalçalar toxunurdu. Şamaxıda, Qubada və Şirvanın başqa
şəhərlərində də xalça toxunurdu. Bizim XIV-XVI əsrlərə aid xalçalar haqqında
təsəvvürümüz İntibah dövrünün italyan, flamand və holland boyakarlıq məktəbinə
mənsub şəkillərdəki rəsmlərə əsaslanır. Həmin əsərlərdə şəkil və bəzəklərinə görə,
Şirvan xalçalarına mənsub xalçalar görünür. Hans Memlinqin (XV əsr) «Mariya
körpəsi ilə» (Vyana muzeyi) şəklində, «Şirvan» tipli Azərbaycan xalçası təsvir
edilmişdir. Şirvan xalçasının təsvirinə XVI əsr rəssamı Hans Qolbeynin «Səfirlər»
şəklində və İntibah dövrünün digər rəssamlarının əsərlərində təsadüf olunur26.
Xalçaların qədim tablolarda təsvir edilməsi həmin rəsm əsərlərinin çəkildiyi
dövrdə bu tipli xalçaların artıq mövcud olduğunu və Qərbi Avropa ölkələrinə
aparıldığını göstərir. Antoni Cenkinson 1652-ci ildə Abdulla xanın Şamaxı
yaxınlığındakı uca dağın zirvəsində qurulmuş alaçığını belə təsvir edir: «Alaçığa
başdan-başa gözəl xalçalar döşənmişdi. Onun özünün oturduğu gümüş və qızılla
işlənmiş xalçanın üstündə ona layiq iki mütəkkə qoyulmuşdu»27. Boyaqçılar yunu
boyamaq üçün əncir yarpağından, soğan qabığından, zəfərandan, nar qabığından və
digər bitkilərdən boyaq hazırlayırdılar. Xalçaların rəngləri şux və davamlı idi28.
Bakıda, Şamaxıda, Dərbənddə pambıq parçalar toxunurdu. Şirvanın şəhərlərində
sənətkarlar, kankanlar, dəyirmançılar, qayıqçılar yaşayırdılar; burada xüsusilə
Şəkidə dəri istehsalı da inkişaf etmişdi. Qoyun və keçi dərisindən papaq, üst paltarı
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və ayaqqabı tikilirdi. Sənətkarlıq istehsalı nümayəndələrinə sikkə zərbetmə ustaları
da daxil idi. XV-XVI əsrin birinci yarısına aid arxeoloji və numizmatik materiallar,
Bakıda, Şamaxıda, Dərbənddə və digər şəhərlərdə tapılmış çoxlu sikkə dəfinələri29
dövrümüzədək gəlib çıxmış tam bir sıra memarlıq abidələri, keramika qalıqları ticarət əlaqələrinin inkişafından xəbər verir. Lakin XVI əsrin 70-ci illərindən
Türkiyə-Səfəvi müharibələri ilə əlaqədar Şirvanda şəhər həyatının tənəzzülə
uğradığı müşahidə edilir30. XV əsrin ikinci yarısı Venesiya səyyahları Barbaro və
Anziolellonun qeyd etdikləri kimi, Dərbənd bu dövrdə liman kimi əhəmiyyətini
itirmişdir. Sonuncunun yazdığına görə, «...əvvəllər Dərbənd limanına 800-dək
çəllək yüklənən böyük gəmilər gəlirdi, indi gələn gəmilər isə 200 çəlləkdən çox
götürmür»31. XV-XVI əsrlərdə əlverişli liman kimi Bakının əhəmiyyəti artır.
Xəzərsahili ölkələrlə ticarət mübadiləsi aparılırdı. Ticarət malları içərisində neft,
duz, boyaqotu, ipək var idi. Bu mallar uzaq ölkələrə, istər Bakıdan (cənubda) və
Bilgəhdən (şimalda) dəniz yolu, istərsə də, quru yolu ilə daşınırdı. Keçmiş əsrlərdə
olduğu kimi, Çindən böyük tələbat olan bahalı qablar, seladon gətirilirdi. Həmin
qablardan Şirvan feodal əyanları istifadə edirdilər. Şirvanşahlar sarayı ərazisindəki
quyuların birindən tapılmış çini boşqab maraq doğurur. Onun üzərində qıvrılmış iri
quyruğu boşqabın bütün içini tutan əjdaha təsvir olunmuşdur. Şəkil kobaltla
çəkilmişdir. Bu boşqab oradan tapılmış sikkə kimi XV əsrə aiddir.
Şirvanşahlar sarayı ərazisində Dərbənd hakimlərinin sarayında və Şamaxıda
tapılmış çini qablar arasında Çindən gətirilmə farforla yanaşı, onlara oxşadılan
yerli qablar da vardır32. Orta əsr Şirvan şəhərlərindən farfor və seladondan
qayrılmış çini qabların tapılması Çin mallarının XV-XVI əsrlərdə də Azərbaycana
idxal olunduğunu və Azərbaycanla Çin arasında ticarət və mədəni əlaqələrin
mövcudluğunu göstərir. Şirvanın Hindistanla iqtisadi və mədəni əlaqələri nəinki
orta əsrlərə, hətta daha qədim zamanlara gedib çıxır. Abşeronun Suraxanı
kəndindəki hind məbədi - «Atəşgah» və Bakının İçərişəhər hissəsindəki XV-XVI
əsrlərə aid Multanı karvansarası dövrümüzədək qalmışdır. Şamaxıya və Bakıya
gələn hind tacirləri ədviyyatla yanaşı, qızıl qiymətinə satılan bahalı Kəşmir
parçaları - «tirmə» də gətirirdilər. Bu parçanın qalıqları Bakıdakı Şirvanşahlar
sarayının XV əsrə aid türbəsindəki sərdabədən tapılmışdır 33. Orada İrandan
gətirilmə ipək və zərxara parçasının da qalıqları aşkar edilmişdir. Şirvan şəhərləri
Orta Asiya və Dağıstanla da ticarət əlaqələri saxlayırdılar34.
Konstantinopol 1453-cü ildə II Mehmet Fateh tərəfindən alındıqdan sonra,
keçmiş Bizans imperiyasının yerində İtaliya ilə Şərq arasında ticarətə əngəl
törətməyə başlayan Osmanlı dövləti bərqərar oldu. Beynəlxalq ticarət bazarında
Moskva dövlətinin rolu güclənməyə başladı. Avropa tacirləri Şərqlə Osmanlı
imperiyasından yan keçən yeni ticarət yolları axtarırdılar. Bununla əlaqədar olaraq,
Avropa ilə Azərbaycan və İran arasındakı baş yol şimaldan — Rusiyadan keçməyə
başlayır. Həmin vaxtdan Avropa səyyahları Şirvana Volqa - Xəzər yolu ilə
gəlirdilər. Şirvanın əsas ticarət tranzit məntəqələri çox rahat limanlar olan Dərbənd
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və Bakı idi. XV əsrdən etibarən müxtəlif orta əsr müəlliflərində Xəzər dənizi
əvəzinə, Bakı dənizi adının çəkilməsi də Bakının liman kimi mühüm əhəmiyyət
daşıdığını göstərir35. Bakı və Dərbənddən İrana, Orta Asiyaya və Həştərxandan
keçərək, Rusiyaya və Avropaya, əsasən neft, ipək, duz ixrac olunurdu. XV əsrin
sonu Venesiya səyyahı Donato da Leze yol qeydlərində xəbər verirdi ki, «...
ədviyyat Hindistandan böyük şəhər Şamaxıya, oradan isə 4 günlük yol olan Xəzər
dənizi sahilindəki Bakıya gətirilir. O, böyük ticarət şəhəridir. Dəniz də onun adı ilə
Bakı dənizi adlanır. Burada ədviyyatı gəmilərə yükləyib, Volqa çayı üzərindəki
tatar şəhəri Həştərxana aparırlar»36. XI əsrdə italyan gəmiləri ticarət məqsədilə
Xəzər dənizində üzürdülər. Onlar Avropa ilə ticarətdə vasitəçi olub, Şirvanın
şəhərlərinə, Bakıya, Dərbəndə, Şamaxıya yaxından bələd idilər37. İtalyan tacirsəyyahları ilə yanaşı, buraya rus tacirləri də gəlib çıxırdı. XV əsrin ikinci yarısında
Moskva dövlətinin iqtisadi və siyasi yüksəlişi və tacir silkinin yeni mal tədavülü
bazarlarına marağı ilə bağlı olaraq, Moskva ilə Şərq ölkələri, xüsusilə xam ipək,
ipək parça və xalça ilə zəngin olan Şirvan arasında ticarət əlaqələri və diplomatik
əlaqələr yaradılır38. Bu vaxt Şirvandan beynəlxalq bazarlara əvvəllərdə olduğu
kimi, xam ipək, ipək, yun və pambıq parçalar, neft, duz, zəfəran, düyü, mis qablar
və digər mallar ixrac edilirdi.
1465-ci ildə şirvanşah Fərrux Yasar Moskva dövləti ilə Şirvan arasında
dostluq və ticarət münasibətləri yaratmaq məqsədilə Moskvaya, III İvanın yanına
Həsən bəyin başçılığı ilə qiymətli hədiyyələrlə birlikdə elçilər göndərmişdi39. Buna
cavab olaraq Vasili Papin III İvanın adından qiymətli hədiyyələrlə Şamaxıya gəldi,
Papinin ardınca 1466-cı ildə Tver taciri Afanasi Nikitin öz tverli tacir yoldaşları ilə
iki gəmi qayıraraq, onları malla yükləyib Volqa ilə Şamaxıya yola düşdü40.
Həştərxandan Dərbəndə gələrkən, onlar yolda dəniz quldurlarının hücumuna məruz
qalaraq qarət edildilər və Dağıstan (Qaytaq) hakimi tərəfindən əsir alındılar, lakin
tezliklə rus səfiri Papinin xahişilə Şirvanşah Fərrux Yasarın işə qarışması sayəsində
azad olundular. Əsir ruslar digər Moskva tacirləri ilə birlikdə Dərbənddən GöytulaŞirvanşahın qərargahına göndərildi. Şirvanşah onları iltifatla qəbul etdi, lakin
tacirlərin çox olmasını bəhanə edərək, onların evlərinə qayıtmalarına kömək
göstərmək barədə xahişlərini rədd etdi.
«Biz isə Köytula, şirvanşahın yanına getdik və onun ayağına düşərək,
Rusiyaya qayıtmağımıza yardım etməsini dilədik. O isə çox olduğumuzu deyib,
bizə heç nə vermədi. Biz ağlaya-ağlaya hərəmiz bir tərəfə dağıldıq, bəzilərimiz
Şamaxıda qaldı, bəzilərimiz isə Bakıya işləməyə getdi. Mən isə Dərbəndə, oradan
da əbədi odlar yanan Bakıya getdim. Bakıdan isə dəniz arxasındakı Çebokara
yollandım...»41. Nikitin və onun yoldaşlarının Azərbaycana gəlməsi təsadüfi
deyildi. Şirvanla ticarət əlaqələri əvvəlki əsrlərdə də mövcud olmuşdur 42.
1494-cü ildə şirvanşah Fərrux Yasarın nəvəsi Mahmud öz əyanı
Şəhabəddini Böyük Moskva knyazının yanına göndərmişdi43. Beləliklə, biz XV
əsrdə Moskva dövlətindən Şirvana ticarət məqsədilə bir sıra elçi və tacirlərin
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gəldiyini görürük. Bu dövrdə Həştərxan vasitəsilə Şirvan və Şərqi Avropa şəhərləri
arasında müntəzəm ticarət əlaqələri yaranır. Kontarininin sözlərinə görə, Şirvandan
gətirilən mallar, başlıca olaraq ipək, burada rus tacirləri ilə xəz, qılınc, bal və
muma dəyişdirilirdi44. Tacirlər buradan dənizyolu ilə Dərbəndə, Bakıya, oradan isə
karvan yolu ilə Şamaxıya və İrana gedirdilər. Bu dövrdə Şirvan şəhərlərində puləmtəə münasibətlərinin inkişafını Bakının İçərişəhər hissəsində XV-XVI əsrin
əvvəllərində Bakıda və Şamaxıda kəsilmiş iri gümüş sikkə dəfinələrinin tapılması
da təsdiqləyir45. Bakı zərbxanalarında kəsilmiş böyük miqdarda mis pullar da
tapılmışdır46.
Qədim zamanlardan Hindistandan Avropaya mallar quru karvan yolları ilə
aparılırdı ki, bu da baha başa gəlir və çox vaxt aparırdı. Lakin XVI əsrdə Şərqi
Avropadan Ağ dənizə, Şimali Dvina, Volqa və Xəzər dənizindən Azərbaycana,
oradan isə İran və Hindistana gedən yol (Volqa-Xəzər dənizi deyilən yol) işə
düşdü. Bu yolda Avropa ticarəti üçün Xəzərsahili vilayətlər, xüsusilə çoxlu ipək
istehsal olunan Şirvan və Gilan böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bununla əlaqədar
ipək ticarətində mühüm liman olan Bakının özünün əhəmiyyəti artırdı. XVI əsrdə
bir neçə ingilis tacir-səyyahı həmin yolla təkcə ticarət məqsədilə deyil, həm də öz
hökumətlərinin siyasi tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün Şirvana gəlmişdi.
1562-ci ildə Moskva şirkətinin agenti, bir sıra ekspedisiyaların təşəbbüsçüsü
və fəal iştirakçısı olan ingilis səyyahı Cenkinson Şirvana gəldi. Cenkinson
Azərbaycanda olarkən Dərbənd, Şamaxı, Cavad və digər şəhərlərə getdi. O öz
məktublarında bu səyahətini təsvir edərək, Şirvanın şəhərləri, xüsusilə Şamaxı və
Dərbənd haqqında məlumat verir, Bakının adını çox qədim bir şəhər kimi çəkir.
İqtisadi-coğrafi xarakterli məlumatlar verən Cenkinson Azərbaycanla ticarət
məsələləri üzərində də dayanır. O, Şirvana gəldiyi vaxt (1562) onun şəhər və
qalalarının tənəzzülə uğradığını qeyd edir, İran və Azərbaycan mallarının Rusiyada
az satılmasının səbəbini Xəzər dənizində gəmilərin azlığı, bazar və limanların
çatışmaması, xalqın yoxsulluğu və s. ilə izah edir. Cenkinson Türkiyə ilə Səfəvilər
arasındakı mübarizəni ticarət yolları, xüsusilə Şamaxı və Gilan ipəyinin Avropaya
aparıldığı yollar üstündə mübarizə kimi təsvir edir47.
Osmanlı Türkiyəsinin Şirvan və Azərbaycan barəsində işğalçılıq niyyətləri
rus və ingilis tacirlərinin Volqa-Xəzər yolundan istifadə etməyə başladıqları XVI
əsrin 60-cı illərindən xüsusilə gücləndi. XVI əsrdə Şirvan və Azərbaycandan
Rusiyaya, Avropaya və Türkiyəyə, əsasən xamna ixrac olunurdu4 .
İngilis tacirlərinin Azərbaycana və İrana nüfuz etmək cəhdləri XVI əsrin
70-ci illərinin sonlarında da davam edirdi. Lakin hadisələr ticarət üçün əlverişli
şərait yaratmırdı. 1578-ci ildə türklər Şirvana girdilər. Onlar Şirvanı işğal edəndə,
ingilis ticarət şirkətinin qulluqçusu Xristofor Berrou orada olmuşdur. O, buraya
yuxarıda adı çəkilən Moskva şirkətinin tapşırığı ilə həmin ekspedisiyanın
iştirakçısı Artur Eduardla birlikdə gəlmişdi. 1579-cu il oktyabrın 16-da Həştərxəna
gələn ekspedisiya burada qışlayıb, yollarına dənizlə davam etdilər. 1580-ci il
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martın 27-də ekspedisiya Şirvan sahillərinə yan aldı, Bakıda, Dərbənddə oldu və
1580-ci ilin noyabrında Həştərxana qayıtdı. Ekspedisiya İrana gedə bilmədi.
Berrou İngiltərəyə yazdığı məktublarda öz səyahətini təsvir edərək, Şirvanın
şəhərləri haqqında məlumat verir ki, Bakı yaxınlığındakı Bildi (Abşerondakı
Bilgəh kəndi - S. A.) gəmi dayanacağını xatırladır. Yerli əhali ingilislərə xəbər
verirlər ki, türklər Şirvanı tutmuşlar, türk paşası (Osman paşa) türk qarnizonu ilə
Dərbənddə qalmışdır. Şamaxı tamamilə yandırılmış və orada əhali
qalmamışdır. Berrounun sözlərinə görə, Şirvanın onların olduğu yerlərində xam
ipəkdən, başqa qiymətli heç nə almaq mümkün deyil. Onu da ingilis tacirləri bura
gələndən bütün ölkədə ipəyə vergi qoyan paşanın əli ilə almaq olar. Onların
Dərbəndə gətirdiyi ingilis mallarının böyük hissəsini həqiqi dəyərindən çox aşağı
qiymətə paşa özü götürürdü. İngilislərin satmaq üçün Dərbənddən Bakıya
göndərdikləri mallar təqribən 1000 funt sterlinq məbləğində aşağıdakılardan
ibarət idi: 100 ton qarazehi, 7 top zərif mahud, 2 çəllək qırmızı boya, 2 çəllək
qalay, 4 çəllək iplik yumaq, paşa dəyişmək yolu ilə onlar üçün min batman xam
ipək tədarük etmişdi. Ölkədə qarmaqarışıqlıq və quru yolla səyahət çox qorxulu
olduğundan, onlar həmin malı paşanın köməyi olmadan əldə edə bilməzdilər49.
Göründüyü kimi, türk hakimi ipək ticarətində bilavasitə iştirak edir və əcnəbilərlə
ticarət onun əlindən gəlib keçirdi. İngilis tacirləri xam ipək alıb Həştərxana yola
düşdülər və uzun əzab-əziyyətdən sonra öz malları ilə sağ-salamat ora çatdılar.
İngilislərin Xəzər dənizində ticarəti bununla başa çatdı.
Türklərin 1578-ci ildə Xəzər dənizinin qərb sahillərini zəbt etməsi
ingilislərin burada ticarəti genişləndirmələrinə xeyli dərəcədə mane oldu. XVI
əsrin birinci yarısında Şirvanda yaranmış əlverişsiz siyasi vəziyyət üzündən karvan
ticarəti yollarının tənəzzülə uğraması müşahidə edilir. Bununla əlaqədar Bakının
beynəlxalq tranzit ipək ticarətində başlıca dəniz limanı kimi əhəmiyyəti artır. Bu
ticarətdə rus tacirləri də iştirak edirdilər. XVI əsrin 60-cı illərində feodal
çəkişmələrinin azalması, Səfəvi dövləti ilə Osmanlı Türkiyəsi arasındakı
müharibənin müvəqqəti olaraq dayanması ilə əlaqədar bu ticarət genişləndi. Dəniz
ticarəti ilə bağlı sahil boyunca karvansaralar tikilməsi (bu günədək qalmamışlar) də
Bakının beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynadığını təsdiq edir50. Şamaxıda rus
ticarət faktoriyası təsis olundu, dəniz yolu ilə Bakıdan keçərək Şirvana gələn rus,
xüsusilə Moskva tacirlərinin sayı artdılar. Rus tacirləri Bakıdan əsasən duz, neft,
zəfəran və ipək aparırdılar. XVI əsrdə rus tacirləri Bakı neftini Həştərxan yolu ilə
təkcə başlıca olaraq hərbi işdə və boyakarlıq texnikasında həlledici kimi istifadə
olunan Rusiyaya deyil, həmçinin Qərbi Avropa ölkələrinə də aparırdılar. Bakı nefti
Şamaxıya da gətirilirdi; burada rus tacirləri onu Avropaya ixrac etmək üçün
alırdılar. Bakı neftini Gilan tacirləri tərəfindən busalarda (iri qayıq) Manqışlağın
gəmi körpülərinə daşınır, oradan isə karvan yolu ilə Xivəyə, Buxaraya və digər
Orta Asiya şəhərlərinə göndərilirdi51, Gilan tacirlərinin Bakı ilə ticarəti türklər
1578-ci ildə Xəzər dənizinin Bakıdan Dərbəndədək qərb sahillərini tutandan52 - rus
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tacirlərinin Həştərxandan İrana dəniz ticarəti yolu Xəzər dənizinin şərq sahillərinə
keçəndən sonra da kəsilmədi. Rusiyadan Şirvan və İran şəhərlərinə əsasən Bakı
vasitəsilə qiymətli xəzlər - samur, qara-qonur tülkü, sincab xəzləri, metal
məmulatlar və digər mallar gətirilirdi53. Beynəlxalq ipək ticarətində Şamaxıda və
Bakı qalasında karvansaraları olan hind tacirləri yaxından iştirak edirdi. XVI əsrin
sonlarında Şirvandan Bakı vasitəsilə Rusiyaya, İrana, Türkiyəyə, İtaliyaya,
Fransaya, Hindistana və digər ölkələrə hər il yüz min puda yaxın xam ipək ixrac
olunurdu54. Şirvan şəhərlərində xam ipəyin pudunu 15-16 manata alan rus və
Avropa tacirləri onu öz ölkələrində 50-60, hətta 70 manata da satırdılar55. Şirvan
sənətkarlarının ipək məmulatları, o cümlədən darai (zolaqlı ipək parça), kamka
(üzərində eyni rəngli naxış toxunmuş ipək parça), atlas, tafta və digər parçalar Bakı
vasitəsilə Moskva dövlətinə aparılırdı56.
XVI əsrdə Qərbi Avropa ölkələrindən, Fransa və İngiltərədən Şirvan
şəhərlərinə, Bakıya, Şamaxıya, Dərbəndə, Şirvanın feodal əyanlarının istifadə
etdikləri məxmər, al parça, atlas, zərxara, müxtəlif rəngli bahalı ingilis mahudları,
qarazehi idxal olunurdu57. Şirvanın şəhərlərinə İrandan və Cənubi Azərbaycandan
da mallar gətirilirdi. Yəzd, Kaşan, Təbriz, Ərdəbil kimi toxuculuq mərkəzlərindən
Şirvan şəhərlərinə qızıl və gümüş saplarla işlənmiş bahalı zərxara, ipək parçalar
gəlirdi. Azərbaycan Tarixi Muzeyinin ekspozisiyasında XVI əsrdə Bakıda istifadə
olunmuş zərxara ipək parçaların nümunələri nümayiş etdirilir 58.
Külli miqdarda «Bakuyə» möhürlü mis pullar və sonuncu Şirvanşahların
XVI əsrin birinci yarısında Şamaxıda kəsilmiş xırda gümüş sikkələri - Şirvan
şəhərləri ilə Azərbaycanın digər şəhərləri arasında daxili ticarət getdiyini göstərir.
İstər Bakının İçərişəhər hissəsində və Abşeronda, istərsə də Azərbaycanın digər
şəhərlərində külli miqdarda belə sikkələr tapılmışdır59. Bu tapıntılar ölkədə qızğın
daxili ticarətin mövcud olduğunu, şəhər həyatının inkişaf etdiyini təsdiqləyir. Eyni
zamanda, Səfəvi şahlarının Bakı, Şamaxı və Azərbaycanın digər şəhərlərinin
zərbxanalarında kəsilmiş gümüş sikkələri də tədriclə tədavülə daxil olurdu. XVI
əsrin ikinci yarısından etibarən Qərbi Avropa tacir-səyyahlarının Şamaxı və Bakıya
gəlmələri ilə əlaqədar müxtəlif Avropa dövlətlərinə məxsus talerlər də tədavüldə
istifadə edilməyə başladı60. Türklər 1578-ci ildə Bakını, Şamaxını və Şirvanın
digər şəhərlərini tutduqdan sonra Səfəvi şahlarının adından sikkə kəsilməsi
dayandırıldı, tədavülə Osmanlı sultanlarının adı olan sikkələr daxil oldu. XVI əsrin
70-ci illərindən, səyyahların qeyd etdikləri kimi61, Səfəvilərlə Türkiyə arasında
hərbi əməliyyatların və daxili feodal çəkişmələrinin bərpa olunması ilə əlaqədar
Bakı və Dərbənd yolu ilə beynəlxalq ipək ticarətinin - tənəzzülə uğraması, bunun
nəticəsində isə şəhər həyatının zəifləməsi müşahidə edilir.
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§ 5. XV-XVI əsrlərdə Şirvanda feodal bəxşişləri
Şirvanda feodal bəxşişlərinin araşdırılmasında mənbə Şirvanşahlar, türk
sultanları, Səfəvi şahları və divan-ül sədarə (Sədarət divanı) adından fars və türk
dillərində tərtib olunmuş XV-XVI əsrlərə aid fərmanlardır. Həmin sənədlərdən 7-si
şeyx Əbu Səid Əbülxeyr, 11-i isə Bibiheybət məqbərəsinə aiddir. Göstərilən 18
fərman T. M. Musəvi1, Bibiheybət məzarına aid olan 2 fərman isə İ. P. Petruşevski2
tərəfindən çap olunmuşdur.
Alimliyi ilə məşhur olan dərviş Əbu Səid Abdal Bakuyi XVI əsrdə Bakıda
yaşamışdır. Məhəmməd ibn Mahmud Amili «Kitab-i Nəfais əl-fünun fi Arais aliyun»3 adlı əsərində ondan bəhs etmişdir. Fərmanlara və A.A.Bakıxanovun
məlumatına görə, Əbu Səidin Bakının qala divarlarından kənarda olan qəbri və
hücrəsi torpaq altında qalmış, məscid və onun gəlmə qonaqlar üçün evi isə hərbi
əməliyyatlar nəticəsində uçulub-dağılmışdır. Həmin binaların olduğu yer «Xəlifə
damı» adı ilə tanınırdı və indiki «Təzəpir» məscidinin ərazisində yerləşirdi. 1817ci ildə Əbu Səidin türbəsi və zaviyəsi bərpa edilmişdi4. XX əsrin əvvəllərində bu
ərazidə indi fəaliyyət göstərən Təzəpir məscidi* tikilmişdir.
Şiələrin sitayiş etdiyi ikinci türbə - 600 ildən çox bir müddət ərzində
Şirvanın erkən orta əsr abidələrindən olan Bibiheybət məqbərəsi Bakı
yaxınlığındakı Şıxlar kəndindədir. Rəvayətə görə türbədə yeddinci imam Museyi
Kazımın xəlifənin təqibindən Bakıya qaçan və burada ölən qızı dəfn olunmuşdur.
XIII əsrdə türbədən, məsciddən, sərdabə və məzarlardan ibarət olub, hasara
alınmış bu abidə kompleksi tikildikdən sonra orada şeyxlər və dini təriqət üzvləri
məskunlaşmışlar5. Göstərilən məqbərələrə dair XV-XVI əsrlərə aid sənədlər sosial
təsisatların vəqf və soyurqalların səciyyələndirilməsi üçün çox əhəmiyyətli
materialdır. Həmin qəbildən ilk sənəd Şah I Təhmasibin Bakı yaxınlığındakı Zığ
kəndinin bütün sərvət və əmlakı ilə birlikdə Bibiheybət məqbərəsinə vəqf
edildiyini təsdiqləyən 1547-ci il tarixli fərmanıdır. Lakin türk sultanı III Muradın
1591-ci il tarixli fərmanında Əmir Xəlilüllah vəqfinin əlavə gəlirindən Bibiheybət
məqbərəsinin xidmətçisi Şərafəddin Əliyə gündə dörd axça məbləğində maaş təyin
olunduğu qeyd edilir. Vəqfin gəliri ziyarətə gələnlərin nəzir kimi verdikləri qoyun,
pul və digər əşyalardan ibarət idi. Bu, Şirvanşah Xəlilüllah (1417-1465) zamanında
həmin məzara vəqf torpaqlarının bağışlandığını göstərir. I Şah Abbasın 1607-ci il
fərmanından Bibiheybət məzarına mütəvəlli təyin olunduğunu, Zığ kəndinin
malucəhatının adı çəkilən məqbərənin soyurqal və müdafiəsinə verildiyini, üç neft
quyusunun üşrdən, mütəvəlliyə, türbənin dərvişlərinə və Zığ kəndinin sakinlərinə
məxsus 1500 baş qoyunun otarılması üçün çobanbəyi, mal-i bağ, vergilərindən,
Duldərə torpağının pambıq və buğda əkinlərinin üşrdən azad olunduğunu
Təzəpir məscidini — məscidin girəcəyində dəfn olunmuş Bakının kübar qadınlarından Nabat xanım
Aşurbəyli Rzayeva tikdirmişdir.
*
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öyrənirik. Şeyx Qulaməliyə Zığ kəndində öz xeyrinə malücəhat və Duldərədəki
bağlardan, buğda və pambıq əkinlərindən, habelə üç neft quyusundan alınan bütün
vergiləri yığmaq ixtiyarı verilmişdi; dərvişlər, onların əmələləri və rəiyyəti divanın
və qoşunun xeyrinə ərzaq (ələfə) və iş (biyar və şikar) mükəlləfiyyətlərindən azad
olunurdu. 1000 qoyunu olan şeyx, 500 qoyunu olan rəiyyət çobanbəyi vergisindən
azad edilirdilər. Həmin vaxtdan bütün vergilər mütəvəllinin və məqbərənin xeyrinə
toplanmalı idi6. Beləliklə, Zığ kəndinin torpağı məqbərənin vəqfi idi və həmin
torpaqdan dövlətə çatası vergi soyurqal kimi məqbərəyə bağışlanırdı, məhz buna
görə də Bibiheybət məqbərəsinə aid fərmanlarda Zığ kəndinin ərazisi hər dəfə
soyurqal (5, 8, 9 nömrəli sənədlər) və vəqf (1, 3, 6, 7, 10, 12 nömrəli sənədlər)
adlandırılır. Göstərilən fərmanlardan (4 nömrəli sənəd) görünür ki, vəqf əmlakı,
eyni zamanda faktik olaraq, soyurqal demək idi, belə ki, o, birbaşa qohumluq xətti
ilə irsi sahiblik xarakteri daşıyırdı, yəni mütəvəllilik vəzifəsi və onun vergi hüququ
və inzibati imtiyazları irsən keçirdi. Bibiheybət məqbərəsi mütəvəlliliyi vəzifəsinin
irsiliyi, bu qəbildən olan bir sıra fərmanlarda əksini tapmışdır. Şeyx Bünyad
öldükdən sonra onun oğlu Qulaməli mütəvəlli təyin edilmişdi. Sultan III Muradın
fərmanlarından aydın olur ki, bu vəqf hələ Şirvanşah I Xəlilüllah zamanında, yəni
1417-1465-ci illər dövründən mövcud olmuşdur. Bibiheybət abidə
kompleksindəki məscid XIII əsrdə tikilmişdir7. Deməli, Bibiheybət məqbərəsinin
mütəvəlliləri haqqında məlumatın yalnız XVI əsrin birinci yarısına aid olmasına
baxmayaraq, onun 600 il bundan əvvəl mövcudluğunu güman etmək mümkündür.
Mütəvəllilərin varislik qaydası 300 ildən çox bir müddət ərzində müşahidə
edilir. Fərmanlarda göstərildiyi kimi, mütəvəllilər, əslində, vəqfin sahibi idilər və
dövlət onun bütün vergilərini məqbərəyə bağışlayırdı. Bu soyurqalın səciyyəvi
cəhəti vergi imtiyazlarının vəqf ərazisinin asılı əhalisinə deyil, vəqfin və soyurqalın
sahibinə aid olması idi. Soyurqal sahibinə indiki halda mütəvəlliyə rəiyyətdən şəxsi
rentasından əlavə, onların digər vergilərlə birlikdə mərkəzi hökumətin xəzinəsinə
(divana) ödəməli olduqları malücəhat payını öz xeyrinə toplamaq ixtiyarı verilirdi.
Lakin maliyyə məmurları şahın fərmanlarına baxmayaraq, onları tez-tez pozur və
soyurqal sahibinin yığmadığı vergiləri kəndlilərdən tutub alırdılar. II Şah Abbasın
1656-cı il tarixli fərmanında Zığ kəndi rəiyyətinin şikayəti ilə əlaqədar deyilirdi ki,
«... qeyd olunan kəndin sərvəti və əmlakı imam övladı Bibiheybətin (ona və
babalarına salam olsun) pak və nurani asitanəsinə soyurqal verilmişdir. Badkuyə
rəiyyət və amilləri isə hökm və qaydalara zidd olaraq, hər il Şirvan ölkəsində
soyurqal verilmiş mahaldan alınması məmul olmayan cüftbaşı, dəstgahbaşı və
yurtanə adı ilə onlardan müəyyən məbləğ alırlar. Bu haqda [onlar] Şirvan
bəylərbəyisi adına xeyirxah hökm verilməsini xahiş etdilər». Fərmanda daha sonra
deyilir: «Badkuyənin rəiyyətləri, amilləri, tituldarları və darğalarının həmin yerə və
qeyd olunan soyurqal mahalının vücuhatına hər hansı ünvanla qarışmaları, şərik
çıxmaları, pay almaları məmul olmamışsa, məmul olduğu təqdirdə isə əgər
Badkuyə rəiyyətlərinə aid olmamışsa, qərar versin ki, qeyd olunan kəndin
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rəiyyətlərinin vəziyyətlərinə təcavüz etməsinlər, əziyyət verməsinlər...»8. Fərmanın
məzmumundan məlum olur ki, söhbət ehtimal ki, dövlət vergilərinin toplanmasını
icarəyə götürən Bakı icarədarlarından və inzibati polis funksiyaları daşıyan, XVII
əsrdə isə divan üçün vergi yığmaqla məşğul olan darğalardan gedir. Sonuncu
ifadədə göstərilir ki, soyurqal mahalında göstərilən vergiləri yığmaq məmul olduğu
halda belə, onu Bakı icarədarları deyil, soyurqal sahibi toplamalı idi. II Şah
Abbasın göstərilən fərmanı şeyxin vergi imtiyazlarını [müafi] təsdiq edərək,
xəzinəyə gedən vergiləri ona güzəşt edirdi. Maliyyə məmurlarının və icarədarların
Zığ kəndlilərindən qanunsuz olaraq topladıqları vergilər aşağıdakılar idi:
çüftbaşı - bir cüt öküz qoşqusundan alınan vergi,
dəstgahbaşı - Abşeronda xalça karxanalarından toplanan vergi9,
yurtanə - tüstü vergisi (hər yurddan, evdən çıxan tüstü vergisi).
Məlumdur ki, XVII əsrdə və ondan əvvəl Abşeronda Xilə və Suraxanı
kəndlərində XVI əsrə aid nümunələri dövrümüzədək gəlib çatmış gözəl xalçalar
toxunurdu. Xilə kəndində hələ o vaxtlar xalça karxanası var idi.
Fərman tiyuldarların soyurqalın gəlirindən pay almalarını qəti qadağan
edirdi. Lakin göründüyü kimi, məmurlar, belə cəhdlərə yol verirdilər. Şah I
Təhmasibin 1547-ci il tarixli digər bir fərmanında göstəriş verilirdi ki, «... ölkənin
hakimləri, tiyuldarları və darğalarının heç biri, heç bir adla qeyd olunan kəndin
ətrafına dolanmayaraq, hər hansı həvalə və ya tələb etməsinlər»10.
Bibiheybət vəqfinin sənədlərinə əsasən, soyurqal təsisatı haqqında aşağıdakı
nəticəyə gəlmək mümkündür: əgər XIII-XIV əsrlərdə monqol istilahı soyurqal
hökmdarın ona xidmət göstərmiş adama, sözün geniş mənasında, bəxşişi, hədiyyəsi
demək idisə, XIV əsrin ikinci yarısından soyurqal xüsusi mülk növünə, hətta
bağışlanmış əraziyə deyilirdi.
XV əsrdə soyurqal bəxşişi hökmdara hərbi xidmətlə bağlı olub, irsi xarakter
daşıyırdı. Bütöv vilayətlər soyurqal olaraq bağışlanılırdı. Artıq XVI əsrdə şah I
Təhmasib və onun varisləri dövründə soyurqal daha çox din xadimlərinə və
bürokratiya nümayəndələrinə verilirdi. XVII əsrdə soyurqal sahibi olan din
nümayəndələrindən hərbi xidmət tələb olunmurdu; ehtimal ki, onlar feodal qeyrinizami döyüşçü dəstəsinə (çərik) müəyyən edilmiş sayda (müafi) soyurqal
ərazisinin rəiyyətinə yox, soyurqal sahibinə məxsus olması səciyyəvi idi.
Soyurqal sahibinə vergi verən əhalidən, şəxsi rentasından əlavə, rəiyyətin
başqa vergilərlə birlikdə mərkəzi hökumətin xəzinəsinə (divana) ödəməli olduğu
malü-cəhat payını da öz xeyrinə toplamaq ixtiyarı verilirdi. Soyurqalın səciyyəvi
cəhətlərindən biri də irsilik prinsipi idi. Səfəvilər dövründə soyurqallar kiçik torpaq
sahibləri idi (məsələn, Abşerondakı Zığ kəndi).
Bibiheybət məqbərəsinə məxsus Zığ kəndinin vəqf əmlakı da soyurqal
adlanırdı, belə ki, mütəvəlli vəzifəsinin irsiliyi və onun vergi və inzibati imtiyazları
(müafi) bununla bağlı idi. Bibiheybət fərmanlarında soyurqal irsi sahiblikdir. Bu
məqbərədə rəiyyətdən toplanan vergidən əlavə ziyarətə gələnlərin nəzirlərindən də
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xeyli vəsait yığılırdı. Mütəvəllilərin əlində onlara müəyyən edilmiş maaşdan əlavə,
istər natural, istərsə də pul şəklində böyük vəsait toplanırdı. Mütəvəllilər tədricən
vəqf torpaqlarının və əmlakının tam səlahiyyətli sahibinə çevrilirdilər.
Vəqf institutunun öyrənilməsində Əbu Səid məqbərəsinə aid sənədlər çox
mühüm əhəmiyyətə malikdir. 1591-ci ildən 1699-cu ilədək verilmiş yeddi
fərmanda Şeyx Əbu Səid Əbül Xeyir məqbərəsinə mütəvəllilərin birbaşa qohumluq
üzrə varislik hüququna ciddi riayət edilməklə təyin olunmasından danışılır,
məqbərənin vəqf əmlakına dair məlumat verilir. Lakin 1491-ci ilə aid vəqfnamə
mətni istisna edilməklə, daha erkən sənədlər qalmamışdır. Bu sənədlər sırasına
daxil olan 1591-ci il fərmanından aydın olur ki, Şirvanın Osmanlı qoşunları
tərəfindən işğal olunduğu dövrdə (1578-1607) Şibanidəki (Bakı yaxınlığında)
vəqfə məxsus əkin yerindən gələn gəliri Osmanlılar mənimsəyirdilər. Türbənin
ehtimal ki, hərbi əməliyyatlar vaxtı dağılmasına baxmayaraq, Şibani torpağından
gəlir gəlməkdə davam etmişdir. Sultanın fərmanı ilə vəzir Həsən paşa məqbərənin
zaviyədarı və əkin yerinin sahibi təyin edilir və vergi halında gələn gəlir paşanın
sərəncamına verilirdi. Vəqfin gəlirinə 30 il Osmanlılar yiyələnmişdilər. Osmanlı
paşalarının Şirvanda hökmranlığı dövründə əkin yerləri üçün vergilər əkinçilərdən
məhsuldan pay kimi deyil, nağd pulla alınırdı. Bu qayda sədarət divanının 1607-ci
il fərmanına əsasən I Şah Abbas dövründə də qalmışdır. Həmin fərmanda Əbu Səid
məqbərəsinə onun I Şah Abbasın qoşunları Bakını aldıqdan sonra sədarət divanına
xahişə gələn övladlarından Şeyx Sədinin mütəvəlli təyin olunmasından danışılır,
onun əvvəllər də bu məqbərənin mütəvəllisi təyin olunduğu və Şibani əkin
yerlərinin həmin məqbərəyə vəqf edildiyi təsdiqlənir. Fərmanda Şeyx Sədinin
həmin məqbərənin mütəvəllisi təyin olunması təsdiqlənir və əkinçilərə göstəriş
verilir ki, onlar ilbəil məhsul əvəzinə verdikləri pulu Şeyx Sədiyə ödəsinlər ki, o,
həmin pulları şəriətə müvafiq qaydada xərcləsin. Fərmanda maliklərə və
kəndxudalara əmr olunur ki, məqbərəyə vəqf edilən əkin yerini Şeyx Sədinin
sərəncamına versinlər və bu yerin məhsulundan heç bir vergi tələb etməsinlər 11. Bu
sənədlərdən mütəvəlli vəzifəsinin irsi səciyyə daşıdığı görünür.
Sədarət divanının vəqf əmlakı və mütəvəlli vəzifəsi haqqında 1699-cu il
fərmanı xüsusilə maraqlıdır. Həmin fərmanda I Xəlilüllahın oğlu şirvanşah Fərrux
Yasarın 1490/91-ci il vəqfnaməsinin mətninin əsli qalmışdır. Bu, Şirvanşahların
XV əsrdə müəyyən şərtlərlə türbəyə bağışladığı vəqf əmlakının sadalandığı
dövrümüzədək gəlib çatmış yeganə vəqfnamə nümunəsidir. Vəqfnamənin
mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu nəzərə alaraq, onun mətnini bütünlüklə
veririk: «Bu xoşsaatlı vaxtlarda xeyir-dua əldə etmək məqsədi ilə öz xalis malım
hesabına Şibani əkinəcəyini, oradakı qatı neft quyusu ilə birlikdə, Şüvəlandakı beş
üzüm bağı sahəsini və meşə yerini, habelə Bilgəhdəki üzüm bağı sahəsini satın alıb
abad edərək, Badkuyə yaxınlığında dəfn olunan seçilmiş pəhrizkar rəhmətlik Şeyx
Əbu Səidin müqəddəs məzarına şəriətə müvafiq qayda üzrə vəqf edib, açıqcasına
dini mühafizəyə verdim. Onun müttəfiqliyini isə həmin pirin kişi övladlarına
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tapşırdım. Bu şərtlə ki, qeyd olunan [pirin] kişi övladları həmin mahalın məhsulu
hesabına əldə edilən vəsaiti məzara və öz iaşələri üçün, habelə məqbərənin
işıqlandırılması üçün sərf edərək, artığını isə kasıblara və oranı məskən edərək,
qonaq qalan dərvişlərə ziyafət versinlər. Hərbçilərə və varlılara, habelə vəsait
sahiblərinə ondan bəhrə* və pay verməsinlər. Hakimlər, amillər, habelə divan və
vəqf mübaşirləri qeyd olunan vəqflərin mütəvəllilərindən bir dinar [pul] və ya bir
batman [məhsul] tələb etməsinlər. Vəqf qaydalarının dəyişdirilməsinə yol
verməsinlər. Qeyd olunan şərtləri dəyişdirməyə çalışan və cəhd göstərən adamlara
allahın, məlakələrin və bütün adamların lənəti nəsib olsun. Düzgün yola sövq edən
həqiqətlə dolu ayənin məzmunundan özlərini qorusunlar və çəkinsinlər. [Hansı ki,
orada deyilir]: «Bunu eşitdikdən sonra hər hansı adam onu dəyişdirərsə, günahı
onu dəyişdirən adamların üstünə düşəcəkdir. Hərtərəfli olaraq bu qayda ilə rəftar
edib, həmin vəziyyətin təsbid olunması və davam etməsi yolunda çalışaraq
buyruqdan kənara çıxmasınlar»14.
Sədarət divanının fərmanı böyük əhəmiyyətə malikdir, belə ki, həmin
sənəddə Şirvanşahların XV əsrdə müəyyən şərtlərlə türbəyə bağışlanmış vəqf
əmlakının sadalandığı dövrümüzədək gəlib çatmış yeganə vəqfnamə nümunəsi
verilmişdir. Sənəddə vəqfin sinfi xarakteri aydın surətdə nəzərə çarpır. Vəqfnamə
məqbərəyə verilən Şibani əkin yeri, Bilgəh və Şüvəlandakı üzüm bağları, meşə yeri
feodal torpaq sahibliyinin xüsusi kateqoriyasını təşkil edir. O, şirvanşahın nəzdində
zaviyə olan məqbərəyə vəsiyyət etdiyi tərpənməz əmlakdan, becərilən
torpaqlardan, habelə qara neft quyularından ibarət idi. Gəlirin bir hissəsi xeyriyyə
işlərinə, kasıbların və dərvişlərin yedirilməsinə sərf olunurdu. Vəqfin gəlirinin
böyük bir hissəsi onun mütəvəllilərinə çatırdı. Dini vəzifələrin (indiki halda
mütəvəlli şeyxləri) irsiliyi qaydasına görə, həmin vəqf irsi mülkiyyətə çevrildi.
Vəqfin faktik sahibi olan mütəvəlli vəzifəsi isə (vəqfnamədə qeyd olunmuş şərtlə)
adətən irsi olaraq Əbu Səid Əbül Xeyir nəslinin şeyx övladlarına keçirdi.
Ehtimal ki, bu vəqf möhtərəm sufi şeyxlərinin övladlarını dolandırmaq üçün
təsis edilən xüsusi əhli vəqflərdən olmuşdur15; belə vəqflərdə, əslində, vəqfin
sahibi olan mütəvəlli vəzifəsi irsən həmin nəslin başçısına məxsus idi. «Vəsiyyət
olunan Allah mülkü sayılır, ancaq onun gəlirindən vəqfin vəsiyyət edildiyi din və
ya xeyriyyə idarəsi, şəxs, yaxud nəsil istifadə edir». Bizim məlumatlarımız İ. P.
Petruşevskinin aşağıdakı fikrinin doğruluğunu təsdiq edir: «Söhbət daşınmaz
əmlakdan getdiyindən, özgəninkiləşdirilə bilməzlik və vəsiyyətçilərin qoyduğu
şərtlərə - bu iki əlamətə görə vəqfə feodal torpaq sahibliyinin şərti forması kimi
baxılmalıdır»16.Nəzərdən keçirdiyimiz vəqflərdə mütəvəllilər vergi imtiyazlarından
istifadə edirdilər və divana heç nə ödəmirdilər; divana məxsus bütün vergiləri
toplamaq hüququ vəqf sahibinə keçirdi.
Gətirdiyimiz məlumatlar iki müxtəlif feodal təsisatının - soyurqal və vəqfin
*

Bəhrə — Sudan istifadə üçün su sahiblərinə məhsulun on beşdə biri həcmində verilən vergi.
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özünəməxsus və müştərək əlamətlərini aşkara çıxarır.

NƏTİCƏ
VI əsrin I yarısında Sasanilər dövlətinin şimal-şərq ucqarlarında
Şirvanşahlar dövləti adlı kiçik bir feodal qurumu yarandı. Bu dövlətin yaranması
Sasani hökmdarı I Ərdəşirin (224-241), digər versiyaya görə isə imperiyada İran və
Azərbaycanda feodalizmin inkişafı prosesinə təkan verən şimal vilayətlərinin
mühafizəsi üçün qohumlarını onlara hakim təyin edən I Xosrov Ənuşirəvanın (531579) adı ilə bağlanılır. Ərəb tarixçiləri həmin hakimlər arasında şah titulu
bağışlanmış Şərvan şahın adını çəkirlər. Mənbələrə görə, ilk Şirvanşahlar fars
mənşəli olmuşlar. Onların titulu tarixdə Sasanilər dövründən məlum olan Şərvan,
yaxud Şirvan vilayətinin adından gəlir. Sərhəd əyalətləri hakimlərinin daşıdığı şah
titulu iri torpaq mülkiyyəti sahibi və Sasani şahının vassalı olan həmin feodalların
xeyli dərəcədə müstəqilliyini göstərir. Sasanilərin dağ keçidlərini V-VI əsrlərdə
daim Cənubi Qafqaza və Şirvana basqın edən köçəri türk tayfalarından qorumaq
üçün təyin etdikləri ilk Şirvanşahların adları barədə məlumatımız yoxdur. Biz
ancaq onların nəslinin I Xosrov Ənuşirəvana, yaxud Bəhram Çubinə bağlandığını,
mənbələrin məlumatına görə, ərəblərin Dərbəndi və Şirvanı istila edərkən, orada
Şəhriyar, digər versiyaya görə isə ehtimal ki, titul olan Şəhr-Varaz («dövlətin
qabanı» deməkdir) adlı hakimə rast gəldiklərini bilirik. Çəkilən ad və titul,
görünür, eyni şəxs - Sasani şahından vassal asılılığında olan Şirvanşaha məxsusdur.
Mənbələrdə erkən Şirvanşahların hakimiyyətinin nə vaxt sona çatdığı və
onların nə vaxtdan xəlifənin təyin etdiyi hakimlərlə əvəz olunduğu xəbər verilmir.
Ehtimal ki, Xilafətin Şirvanı işğal etdiyi ilk dövrlərdə (VII əsr) ərəblər
Şirvanşahları xəlifənin vassalı kimi hakimiyyətdə saxlamışlar. Lakin VIII əsrdə
Şirvanı ərəb hakimləri idarə etməyə başlamışlar. Bəlazuri 797-798-ci illərdə
hakimiyyət sürmüş əş-Şəmax ibn Şücanı Şirvanın hökmdarı (məliki) adlandırır.
Ondan sonra h. 183 (799)-cü ildə Şirvan, Azərbaycan və Bab əl-Əbvaba Yəzid ibn
Məzyəd əş-Şeybani hakim təyin edilir. O, h. 185 (801)-ci ildə Bərdədə ölmüşdür.
H. 247 (861)-ci ildə xəlifə Mütəvəkkilin ölümündən sonra baş verən hərcmərclikdən istifadə edən Şirvan hakimi Xalid ibn Yəzidin oğlu Heysəm özünü
müstəqil elan etdi. Şirvanşah titulunu qəbul edərək, Məzyədilər sülaləsinin əsasını
qoydu. Elmi ədəbiyyatda Kəsranilər və Dərbəndilər adlandırılan sonrakı
Şirvanşahlar ərəb mənşəli olub, Məzyədilər xanədanının birbaşa varisləri və
davamçıları olmuşlar. Məzyədi Şirvanşahlar yerli nəsl zadəganları ilə nikah
vasitəsilə qohumlaşaraq, onlar tərəfindən assimilyasiyaya uğradılmış və öz ərəb
mənşələrindən üz döndərmişlər. XI əsrdə Şirvanşahların iranlılaşması onların
siyasi, sosial və mənəvi həyatının bütün sahələrinə nüfuz etmişdi. Artıq
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafının vüsət aldığı XII əsrdən Şirvanşahları yerli
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əhali tamamilə assimilyasiya etdilər. Onlar artıq öz ənənələri, öz məişət tərzi olan
yerli hakimlər idi.
Şirvanşahlar öz ərazilərini qonşularının torpaqları hesabına genişləndirmək
məqsədilə feodal ara çəkişmələri və işğalçılıq müharibələri aparırdılar. Onlar,
həmçinin, öz müstəqillikləri uğrunda ərəblərlə, səlcuqlarla, xərəzmşahla,
monqollarla və b. ilə mübarizə aparırdılar. Şirvanşahlar öz feodal dövlətlərində
suveren hökmdarlar idi. Onlar XI əsrdən monqol işğalınadək öz adlarından sikkə
kəsirdilər. Monqollar dövründə onlar bu hüquqdan məhrum olurlar və yalnız
Cəlairilər dövründə yenidən anonim gümüş sikkə zərb edirlər. Sonralar, şirvanşah I
İbrahim və onun oğlu Xəlilüllahın zamanında sikkələr adsız kəsilirdi. Fərrux
Yasarın vaxtından isə sikkələr yenidən şirvanşahların adı ilə kəsilməyə başladı.
Şirvanşahların öz qoşunu var idi. Mənbələr Fərrux Yasarla Şah İsmayıl
arasında Cabani yaxınlığındakı vuruşmada Şirvanşahın 20 min süvari və 6 min
piyadadan ibarət qoşununun iştirak etdiyini göstərirlər.
Şirvan dövlətinin paytaxtı Şamaxı idi. XII əsrdən Bakı şəhəri iqamətgaha
çevrildi və sonralar, XV əsrdə paytaxt tamamilə buraya köçürüldü. Şirvanşahlar
müstəqil hakimiyyət sürür, yaxud tez-tez müstəqillikləri formal səciyyə daşıyırdı.
Onların monqol hökmdarlarından vassal asılılığı daha güclü idi. Şirvanşahların bir
sıra nümayəndələri - I Fəribürz, III Mənuçöhr, oğlu I Axsitan, I Şeyx İbrahim,
Xəlilüllah görkəmli diplomat və dövlət xadimləri idi. Onlardan bəziləri - III
Fəribürz, Kavus, I Şeyx İbrahim, Fərrux Yasar bacarıqlı sərkərdə olmuşlar, yadelli
işğalçılarla vuruşmuş, Şirvan dövlətinin müstəqilliyi uğrunda mərdliklə mübarizə
aparmışlar.
Şirvanşahlar elm, incəsənət və ədəbiyyata hamilik edirdilər. XII əsrdə
Şirvanşahların sarayında poeziya və ədəbiyyat vüsət almış, Azərbaycan ədəbi
məktəbi yaranmışdı. Onun içərisindən Nizami, Xaqani, Fələki və digər şairlər
çıxmışdır. Rəsmi ədəbi dil fars dili idi. Ərəb dilindən ilahiyyatda və dini ayinlərdə
istifadə olunurdu. Danışıq dili türk-Azərbaycan dili idi. Elmi əsərlər həm fars, həm
də ərəb dillərində yazılırdı. Şirvanşahlar zamanında XII-XIII əsrin birinci
çərəyində Şirvan şəhərlərində müdafiə istehkamları, sədlər, qalalar, qala divarları,
bürclər tikilmişdi. Onlar məscid və xanəgahlar tikdirir, «müqəddəs şeyxlərə»
sitayişə rəvac verirdilər. Bu dövr kənd təsərrüfatının yüksəlişi, şəhərlərin iqtisadi
inkişafı, sənətkarlıq və ticarətin çiçəklənməsi, əmtəə, pul münasibətlərinin
güclənməsi dövrü idi.
Şirvan xalqının yaradıcı qüvvələri feodal zülmü və ara müharibələrinə
baxmayaraq, dövlətin iqtisadi və təsərrüfat həyatını tezliklə bərpa edir, bu isə
feodal cəmiyyətinin irəliyə doğru hərəkətinə və inkişafına imkan yaradırdı.
Dərbəndi Şirvanşahlar dövründə, I Şeyx İbrahimin hakimiyyəti zamanı şəhər
mədəniyyəti, incəsənət və poeziyanın dirçəlişi nəzərə çarpır. XV əsrdən etibarən
Şirvanşahlar dövlətinin təqribən 100 il davam edən müstəqillik və inkişaf dövrü
başlayır. Şeyx İbrahimin oğlu Xəlilüllah paytaxtı Bakını abadlaşdırdı - gözəl
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Şirvanşahlar saray ansamblını ucaltdı. Şirvanda möhkəm dövlət idarəçiliyi
qanunlarına əsaslanan güclü dövlət aparatı, mürəkkəb inzibati idarə və özünün
xəzinə aparatı olan vergi sistemi mövcud idi. Mürəkkəb xarici siyasi şəraitə
baxmayaraq, Şirvanşahlar dövləti nəinki özünü tarmar və tamamilə məhv
olmaqdan qoruya bilmiş, həm də Qafqazın və Yaxın Şərq ölkələrinin feodal
dövlətlərinin taleyinə fəal təsir göstərmişdir. Şirvanşahlar dövləti on əsr ərzində öz
müstəqilliyi uğrunda qəhrəmancasına mübarizə aparmasına baxmayaraq, 1538-ci
ildən sonra faktiki olaraq aradan çıxdı. O, tarix səhnəsinə çıxan güclü Azərbaycan
Səfəvilər dövləti qoşunlarının zərbələri altında süqut etdi və bu sülalədən təkcə
adından başqa bir iz qalmadı.
AŞURBƏYLİ SARA BALA BƏY QIZI
(1906-2001) - tarixçi, Bakıda neft sənayeçisi ailəsində dünyaya göz
açmışdır. 1913-cü ildə müvəffəqiyyətlə imtahan verib "Müqəddəs Nina" Bakı qız
tədris müəssisəsinin aşağı hazırlıq sinfinə qəbul olunmuşdur. Gimnaziya təhsilini
başa vurmasına 1917-1920-ci illərin inqilabi hadisələri mane olmuşdur. 1920-ci
ildə valideynləri ilə birlikdə İstanbula (Türkiyə) getmiş, orada Janna d'Ark fransız
kollecində (Institusion sainte Jeanne d'Arc) oxumuş, buranı 1925-ci ildə uğurla
başa vurmuşdur. Həmin il ailə Bakıya qayıtmış və S.Aşurbəyli Azərbaycan Dövlət
Universiteti şərq fakültəsinin tarix-filologiya şöbəsinə daxil olmuş və buranı 1930cu ildə bitirmişdir. Təhsil alması ilə yanaşı BXMŞ məktəblərində müəllimlik
etmişdir.
Universiteti bitirdikdən sonra 1928-ci ildən 1931-ci ilə qədər Azərbaycan
Tarix Muzeyində, Azərbaycanı Öyrənən Cəmiyyətin tarix-etnoqrafiya şöbəsində
elmi işlə məşğul olmuş, daha sonra Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunda
elmi katib işləmişdir. 1933-cü ildən 1937-ci ilə qədər - əvvəlcə SSRİ EA
Zaqafqaziya Filialı Azərbaycan şöbəsinin tarix bölməsində, daha sonra SSRİ EA
Azərbaycan Filialının Tarix İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
1937-ci ilin əvvəlində qısa müddətliyə Leninqrad Şərqşünaslıq İnstitutunda
işləmişdir. 1937-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən APİnin xarici dillər fakültəsinə fransız dili müəllimi göndərilmiş, eyni zamanda, bu
sahədə öz ixtisasını artırmaq istəyərək, həmin fakültənin ingilis dili bölməsinə
daxil olmuş, buranı 1941-ci ildə başa vurmuşdur. Həmin il Ə.Əzimzadə adına
Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini də bitirmiş, Azərbaycan Dram Teatrında rəssamdekorator işləmişdir. 1941-1944-cü illərdə Pedaqoji İnstitutda ingilis dilini tədris
etmişdir. 1944-cü ildə iş yeri APİ-yə dəyişdirilmiş, burada fakültə dekanı və xarici
dillər kafedrasının müdiri olmuşdur. Fakültə 1949-cu ildə ləğv edilənə qədər
burada işləmişdir. 1944-cü ildə baş elmi əməkdaş əvəzi qismində Azərbaycan SSR
EA Tarix İnstitutuna işə dəvət edilmiş və orada əvəzçiliklə 1947-ci ilin
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oktyabrınadək çalışmışdır.
1949-1958-ci illərdə - Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası xarici dillər
kafedrasında baş müəllim işləyir. 1949-cu il mayın 27-də Leninqrad Şərqşünaslıq
İnstitutunda dissertasiya müdafiə etdikdən sonra ona tarix elmləri namizədi alimlik
dərəcəsi verilir. 1955-1958-ci illərdə Azərbaycan SSR EA Tarix Muzeyində orta
əsrlər şöbəsinin müdiri olur. 1958-1961-ci illərdə Azərbaycan SSR EA
Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi əməkdaş işləyir. 1965-ci il dekabrın 10-da
Tbilisidə dissertasiya müdafiə etdikdən sonra ona tarix elmləri doktoru alimlik
dərəcəsi verilir. 1972-1974-cü illərdə respublika EA Tarix İnstitutunun orta əsrlər
şöbəsinin müdiri olmuşdur. 1993-cü ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan EA
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi əməkdaşı işləmişdir.
S.B.Aşurbəyli Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü idi, dəfələrlə müxtəlif
sərgilərdə iştirak etmişdir. Rus, ingilis, fransız, alman, ərəb, fars və türk dillərini
bilirdi. S.B.Aşurbəylinin 120-dən çox məqaləsi işıq üzü görmüşdür. Xarici
ölkələrdə ingilis, fransız, türk və Çin dillərində 10-dək məqaləsi dərc edilmişdir.
S.B.Aşurbəyli Şirvanın IX-X əsrlər xəritəsini hazırlamışdır. Onun tərəfindən bir
neçə kitab fransız və ingilis dillərindən rus dilinə tərcümə edilmişdir.
S.B.Aşurbəylinin rəsmləri dəfələrlə sərgilərdə nümayiş etdirilmişdir. Onlardan
bəziləri xaricdə (Meksikada) saxlanılır. "Xalqlar dostluğu" ordeni (1986), Şöhrət
ordeni (1996), "1941-1945-ci illər Böyük Vətən Müharibəsində rəşadətli əməyə
görə" medalı (1946), "Əmək veteranı" medalı (1978) ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycanın əməkdar elm xadimidir (1982). Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına
(1986), Tağıyev mükafatına (1994), A.Bakıxanov adına mükafata (1994,1996),
"İlin qadını" fəxri adına (1998) layiq görülmüşdür.
Başlıca elmi əsərləri:
Bombey professoru Modi Azərbaycan haqqında. "Maarif və mədəniyyət"
məcmuəsi. 1925, N 2, səh. 37-38; Ə.Cəlil, Türk sənəti. İstanbul, 1928, kitabına
resenziya - "Azərbaycanı öyrənmə yolu", 1930, N 4-5, səh. 91; Qədim Bakının
memarlıq binaları. - "Azərbaycanı öyrənmə yolu", 1930, N 4-5, səh. 49-52 (latın
əlifbası ilə); Из истории Баку (Мат-лы декабрьской (1944) сессии). Изв.АзФАН СССР, 1945, N 1, с.76-77; Об истории сураханского храма
огнепоклонников - В кн.: Памятники архитектуры Азербайджана. Сб. мат-ов.
М.-Б. 1946, с.43-54, с табл.; Баку XVI-XVIII в. по описаниям
путешественников. - Изв. АН Азерб.ССР, вып.1, 1947, N 1, с.63-72;
Подводная крепость в Бакинской бухте (XIII в.) - Тр. Ин-та истор. и философ.
АН Азерб.ССР, т. XII, 1955, с. 5-17; Ремесла и торговля раннесредневековых
городов Азербайджана. - Тр. Музея истории Азербайджана, т.II, 1957, с. 149165; Экономические и культурные связи Азербайджана с Китаем в период
средневековья. - В сб. Материалы I Всесоюзн. конференции востоковедов в г.
Ташкенте 4-11 июля 1957 г., Ташкент, 1958, с.233-255; О названии города
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Баку. - Доклады АН Азерб.ССР, T.IX, 1958, с.735-740; О датировке
возникновения города Баку. - Доклады АН Азерб.ССР, т. XVII, 1961, N3, с.
252-258; Очерк истории средневекового Баку (VIII - нач. XIX вв.), Б., 1964,
336 стр; Государство Ширваншахов. Б., 1983, 343 стр.; Экономические и
культурные связи Азербайджана с Индией в средние века. Б., 1990, 152 стр.;
История города Баку. Период средневековья. Б., 1992, 406 стр.; Социальноэкономическая и политическая история городов Ширвана XVI-XVIII вв. (10
п.л.). - Рукопись находится в архиве Института истории НАН Азербайджана.
Onun barəsində:
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, I cild, В., 1976, səh.516; Sara xanım
Aşurbəyli - 90 il. "Kim kimdir", 1996, N3; Sabir Gəncəli. Qadın, gözəllik və
ülviyyət. Ensiklopedik toplu. В., 2001, səh. 236; AR Dövlət Arxivi, fond 387,
siyahı 2, d.ba, v.2, iş 30, v.23; Materiallar S.Aşurbəylinin qohumu Ramiz Aşurlu
tərəfindən təqdim olunmuşdur.
(Tamilla Kərimovanın rusca nəşr edilmiş «Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının tarixindən» kitabından. Bakı 2005. səh. 314)
ƏSİLZADƏ AŞURBƏYOVLAR NƏSLİ:
ARİSTOKRATLAR, SƏNAYEÇİLƏR, MESENATLAR, MAARİFÇİLƏR
Hər böyük şəhərin həyatında elə adamlar, ailələr, soylar olur ki, onlarsız bu
şəhərin tarixi imici və müasir siması sadəcə natamam olur. Köhnə Bakı haqqında
söz açarkən, xüsusən də onun XIX-XX əsrlərin hüdudunda baş vermiş coşqun
çiçəklənmə dövrünə toxunarkən, "neft fırtınasının" dalğalarında yüksəklərə
qalxmış parlaq və özünəməxsus şəxsiyyətlər bolluğunda zadəgan Aşurbəyovlar
nəsli ayrıca yer tutur.
Bu qədim və əsil-nəcabətli soyun təmsilçilərinə nüfuzlu neft sənayeçilərinin
sırasında, iri təhsil müəssisələrinin himayədarları arasında, Bakı Şəhər Dumasının
ən tanınmış üzvlərinin ("qlasnı"), maarifçilərin, mesenatların siyahısında, nəşriyyat
işi sahəsində və ən səxavətli xeyriyyəçilərin cərgəsində rast gəlmək olar. Və hətta
söhbət keçmişin əhli-kef, şuluqçu adamlarından düşəndə belə, şəhərin yaşlı
insanlarının yaddaşında bu böyük və qollu-budaqlı nəslin bəzi nadinc
təmsilçilərinin adları canlanır.
***
1872-ci ildə qopan neft fırtınasının qasırğası bu xeyli böyüyüb şaxələnmiş
bəy nəslinin adi, dinc və özünə xas mühafizəkar həyat tərzinə soxulur, az qala bir
saatın içində nəsillikcə Abşeron torpaq sahiblərini neft sənayeçilərinə çevirir.
Onlardan biri Teymur bəy Qara bəy oğlu Aşurbəyov olmuşdur, onun Sabunçudakı
mülkü neft çıxaran sanballı firmanın və sonralar onun oğulları tərəfindən uğurla
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inkişaf etdirilən yeni ailə biznesinin təməlində dayanır.
Teymur bəy Aşurbəyov Sabunçuda geniş torpaqlara, təsərrüfat sahələrinə
malik idi. "Neft fırtınası" zamanında o, neft göndəricilərindən birinə çevrilir. Son
dərəcə səxavətli və geniş qəlbli bu insan öz sürülərini kasıb kəndlilər arasında
bölüşdürür, görünür, onları "qara qızılla" müqayisədə о qədər də ciddi varidat
saymırmış. Mömin, Allah adamı olan Teymur bəy eyni zamanda mütərəqqi
düşüncəli bir insan olmaqla, öz övladları Əli bəy və Bala bəyə gözəl təhsil
vermişdi.
Bir dəfə Tiflisdə özünün dostu, xalça və əntiq əşyalarla alver edən
Sultanovun qonağı olarkən Teymur bəy onun 12 yaşlı qardaşı qızının gözəlliyinə
elə valeh olur ki, dərhal onu öz kiçik oğlu Bala bəyə almaq arzusunu bildirir. Lakin
hər şey öz vaxtında və tədricən olur: Bala bəy oxumaq üçün Tiflisə yola düşür.
Burada o, gimnaziyanı, iqtisad kursunu bitirir, ən başlıcası da - İsmət xanım
Sultanova ilə tanış olur və ona vurulur. Onların toyları əvvəlcə Tiflisdə, bir neçə
gündən sonra isə Bakıda necə lazımdır о cür təmtəraq və zənginliklə edilir. Yeri
gəlmişkən, yeni evlənənləri burada sürpriz Praçeçnı küçəsində (indiki Qoqol
küç.28) filiqran bəzəkli, gümüşü qübbəli, dəbdəbəli apartamentləri olan əla bir ev
gözləyirdi. Teymur bəy özü deyirmiş ki, "Tiflisdən gəlmiş gənc xanıma Sabunçuda
yaşamaq layiq deyil". Odur ki, mülki mühəndis İosif Vikentyeviç Qoslavskinin
layihəsi əsasında 1904-cü ildə bu möhtəşəm evi tikdirmişdi.
Teymur bəy Aşurbəyov səxavətli bir adam, mesenat kimi tanınırdı. O,
Sabunçuda xəstəxananın və məktəbin tikintisinə, məscidlərin təmirinə və
bərpasına, yoxsullara yardım üçün iri məbləğdə ianələr vermişdi. Öz vəsiyyətində
onu Kərbəlada dəfn etmələrini xahiş etmişdi. Odur ki, arvadı Tutu xanım
Aşurbəyova onun vəsiyyətini yerinə yetirmişdi. 1909-cu ildə Zabratdan olan 40
zəvvarın müşayiəti ilə ərinin cənazəsini Kərbəlaya aparmış, o müqəddəs məkanda
torpağa tapşırmış və məzarın üzərində möhtəşəm bir məqbərə ucaltdırmışdır.
Mərhumun vəsiyyətinə uyğun olaraq, daim məzar üzərində Quran oxuyan bir
molla tutmuşdu. Kim bilir, bəlkə də həmin müqəddəs məkanda onun məzarməqbərəsi indi də durur. Teymur bəy Aşurbəyovun - mehriban və ağıllı baxışları
olan bu nurani qocanın yalnız bir fotoşəkli yadigar qalmışdır...
Əli bəy və Bala bəy Aşurbəyovlar öz atalarının başladığı işi
genişləndirməklə, məşhur "Br.A-b i B-b Aşurbekovı" neftçıxarma şirkətini təşkil
edirlər. Bu şirkətin Sabunçuda və Zabratda mədənləri vardı. 1910-cu ilin
məlumatlarına görə, firma 24 neft quyusuna malik idi, onlardan 18-i fəaliyyət
göstərir və neft verirdi, bundan başqa firmanın öz gəmisi də vardı. Qardaşların neft
mədənlərində 50-dən çox adam çalışırdı. Əli bəy və Bala bəy "Q.Z.Taqiyev i K."
səhmdar cəmiyyətinə də daxil idilər. Onları Tağıyevlə sıx işgüzar əməkdaşlıq və
böyük şəxsi dostluq bağlayırdı. Təsadüfi deyil ki, Ə.Aşurbəyov Hacı
Zeynalabdinin "Tacir Bankı"nın ilk həmtəsisçilərindən biri idi. Bankın nizamnamə
kapitalı 5 mln. rubl təşkil edirdi. 1914-cü il üzrə "Baku" illik nəşrinin məlumatına
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görə, əsası 1901-ci ildə qoyulmuş "Br.A-b i B-b Aşurbekovı" neft sənayesi firması
ildə 1 milyon 684 min pud neft çıxarır, onun mədənlərində artıq 205 fəhlə çalışırdı.
Bütün bunlar firmanın sanballı və iri bir müəssisə olduğu barədə danışmağa imkan
verir.
Onu da söyləmək lazımdır ki, öz işgüzar keyfiyyətlərinə görə, Bala bəy
Aşurbəyov (1882-1937) böyük qardaşından üstün idi. İşgüzar çevrələrdə o, sanballı
tərəfdaş, etibarlı kompanyon kimi etimada malik idi. Əli bəy Aşurbəyova (18781940) gəldikdə, onun bir sevimli əyləncəsi vardı - səyahət etməyi xoşlayırdı.
Böyük moda həvəskarı və kübar tərbiyəsi görmüş bu adam bir çox ölkələri
gəzmişdi, bir neçə dildə sərbəst danışa bilirdi. Gözəçarpan zahiri görkəmi, gözəl
maneraları ilə fərqlənir, başladığı işlərdə həmişə uğur qazanırdı.
Qardaşlar Qoqol küç.28-də yerləşən həmin evdə yaşayır, onların kontoru,
eləcə də Aşurbəyovların işlər müdiri, eston milliyyətindən olan mədən mühəndisi
Lanın apartamentləri də burada yerləşirdi. Qarışıq illərdə Bakıdan gedən bu
mühəndis Estoniyanın dağ-mədən sənayesi naziri olmuşdu. Aşurbəyovların digər
bir işlər müdiri istedadlı mühəndis-texnoloq, Peterburq Texnoloji İnstitutunun
məzunu Fətulla bəy Rüstəmbəyov olmuşdur.
Teymur bəy Aşurbəyov kimi onun oğulları da öz xeyriyyəçilikləri ilə
tanınırdılar. Gələcək ictimai xadimlər - Mir Əsədulla Mirqasımov, Hənifə
Pirverdiyev, Ruhulla Axundov kimi məşhur adamlar Aşurbəyovların təqaüdçüləri
idilər. Heç bir iri xeyriyyə tədbiri bu qardaşlar olmadan keçirilmirdi. Məsələn,
Buxara əmirinin təşəbbüsü ilə Sankt-Peterburqda məscid binası inşa ediləndə Bakı
milyonçuları, o cümlədən, Aşurbəyovlar onun tikintisinə çox böyük vəsaitlər
ayırmışdılar. 1910-cu ildə məscid demək olar hazır olanda Bala bəy ödədiyi
vəsaitdən əlavə, öz pulları hesabına məscidin ibadət zalı üçün dəbdəbəli büllur
çilçıraq alıb bağışlamışdı.
Sara xanım Aşurbəylinin səyi ilə əsilzadə Aşurbəyovların geniş nəsil
şəcərəsini bərpa etmək mümkün olmuşdur. Bu nəslin kökü 1743-cü ilə gedib çıxır.
O vaxt İran hökmdarı Nadir şah öz sərdarı (hərbi naziri) və əmisi oğlu Aşur xan
Əfşara Bakı yaxınlığında Sabunçu, Zabrat və Keşlə kəndlərində geniş torpaqlar
bağışlamışdır. Aşur xanın torpaqları onun çoxsaylı varislərinin ailə mülkünə
çevrilmişdir. Lakin Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə daxil olduqdan sonra onların
xan titulu ləğv edilir və Aşur xanın varisləri iri torpaq sahibləri olaraq bəy titulu
alırlar. Öz xan əcdadlarının adını russayağı AŞURBƏYOV familiyası üçün əsas
götürürlər.
Yeri gəlmişkən, Bala bəy Aşurbəyovun arvadı İsmət xanım bir neçə qadın
xeyriyyə cəmiyyətinin, o cümlədən Müqəddəs Nina xeyriyyə cəmiyyətinin üzvü
olmuşdur.
Qoqol küçəsindəki evlə yanaşı, B.Aşurbəyovun o vaxtkı Bondarnaya küçəsi
186 ünvanda (sonralar Dimitrov, indi Ş.Bədəlbəyli küç.) başqa bir evi də vardı.
Mərdəkanda isə Aşurbəyovlar tərəfindən villa tikilmiş və zəngin bağ salınmışdı
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(hazırda "Günəşli" sanatoriyası). Burada Əli bəyin və Bala bəyin bağ evində 1919cu ildə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin baş naziri Fətəli xan Xoyski
dincəlmişdi.
1917-ci və sonrakı illərin inqilabi hadisələri Aşurbəyovlardan da yan
keçmədi. 1918-ci ildə daşnakların törətdiyi qanlı mart hadisələri zamanı Bala bəyin
ailəsi Sabunçuda gizlənməyə məcbur olmuşdur, evi isə qızların ev tərbiyəçisi
madmuazel J.Qreylo xilas etmişdi. Bu qadın evin giriş qapısının üstündən fransız
bayrağı asaraq, bununla evin böyük bir hissəsini talandan və dağıdılmaqdan qoruya
bilmişdi. Xoşbəxtlikdən həmin vaxtlar Bakıda olmayan Əli bəyin apartamentlərini
isə daşnaklar dağıda və talaya bilmişdilər. Yalnız aradan yarım il keçdikdən sonra
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin qurulması və Bakının daşnak
qüvvələrindən təmizlənməsindən sonra Aşurbəyovlar ailəlikcə öz evlərinə dönə
bilmişdilər...
O qədər də sabit keçməyən 1919-cu ilin ardınca 1920-ci ildə Qızıl Ordu öz
dəmir pəncəsini irəli uzadaraq, yenicə doğulmaqda olan demokratiyaya və
dövlətçiliyə öz qeyd-şərtsiz hökmünü verdi. Aşurbəyovlar şəhərdəki bütün
mülklərindən, bağ evlərindən, mədənlərindən mərhum edildilər. Bu bir yana, yeni
hakimlər hər iki qardaşı həbsxanaya atdılar. Yalnız Nəriman Nərimanovun köməyi
ilə Bala bəy ailəsi ilə birlikdə 1920-ci ilin iyununda Bakıdan İstanbula gedə
bilmişdi.
Əli bəyə gəldikdə, o düz yarım il Moskvada Lubyanka həbsxanasında
yatmış, onu qoçu zənn edərək güllələnməyə məhkum etmişdilər. Əlbəttə, ölümə
məhkum edilmiş və hər gün hökmün icra ediləcəyini gözləyən adamın vəziyyətini
təsəvvürə gətirmək olar. Yenə də Nərimanovun himayədarlığı onun köməyinə
çatmışdı.
Bala bəy Aşurbəyovun ailəsi İstanbulda beş il yaşadı. Taleyin bütün
keşməkeşlərinə baxmayaraq, Bala bəy öz atası kimi hərəkət edərək övladlarına
yaxşı təhsil verməyə çalışırdı. Onun qızı Sara xanım (tanınmış tarixçi), Sitarə
xanım və Məryəm xanım şəhərdəki Janna d'Ark fransız kollecində, oğlu Rəşad bəy
isə Türkiyənin ən mötəbər təhsil ocaqlarından olan Qalatasaray lisesində
oxuyurdular.
Nostalgiya, Bakı həsrəti, eləcə də yeni iqtisadi siyasət nəticəsində bir qədər
sabitləşmiş vəziyyət Bala bəy Aşurbəyovu 1925-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Vətənə
qayıtmağa məcbur etdi. Düzdür, onlar artıq köhnə evlərində deyil, Şah döngəsində
yaxın qohumunun kiçik mənzilində yaşayırdılar. Bala bəyin işə düzəlmək cəhdləri
də uğur qazanmadı: yeni iqtisadi siyasət dövrü uzun sürmədi, "dəmir pərdə" isə
mühacirətə getməyə hər hansı imkanın qarşısını kəsdi.
1935-ci ildə Bala bəy Aşurbəyov yenidən həbs edilir. "Üçlüyün" çıxardığı
qərar "əsaslı" idi: bu adam keçmişdə neft sənayeçisi və fabrikant olmuşdu...
Bala bəy Aşurbəyovu Orta Asiyaya sürgün edirlər. Həmin gündən onun
barəsində nadir hallarda xəbər gəlirdi. Yalnız keçmiş həbsxana həkiminin
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söhbətlərindən bəlli olur ki, kamerada onun yanına bir xəbərçi salınıbmış və bu
adam hamının yanında Stalini ucadan söyürmüş. Əvvəlcə hamı ehtiyatlanıb
susurmuş, amma Bala bəy sonda dözməyib: "Nə söz ola bilər ki? Axı o diktatordur!". Bu kifayət etmişdir və 1937-ci ilin dekabrında Aşurbəyov
güllələnmişdir.
Qardaşından sonra Əli bəy də çox yaşamadı. Bala bəyin həyatdan getməsi
haqqında xəbər onun qəddini birdəfəlik əydi və o, 1940-cı ildə ürək tutmasından
vəfat etdi.
Tibb İnstitutunun məzunu olan Rəşad bəyin taleyi də faciəli oldu: cəbhəyə
yollandı və 1944-cü ildə Budapeştin alınması zamanı həlak oldu. Qohumların və
doğmaların xatirələrinə görə, o da öz dərin biliyi, ziyalılığı və vüqarlı davranışı ilə
seçilirmiş. Bacılar qardaşlarının həlak olması barədə xəbəri anaları İsmət xanımdan
gizlədə bilirlər. İsmət xanım 1954-cü ildə öz toylarının 50 illiyi günündə dünyadan
köçmüşdür. Son gününə qədər oğlunun qayıdacağını gözləyirmiş...
Aşurbəyovların çoxsaylı pleyadasında - mülkədarlar, tacirlər, sahibkarlar,
sənayeçilər, mesenatlar arasında bir ad - İsa bəy Aşurbəyov ayrıca qeyd
edilməlidir. Faciəli bir tale yaşasa da, son dərəcə maraqlı bir adam olan İsa bəy bu
nəslin özünü siyasi sahədə sınamış çox az sayda təmsilçisindən biridir.
İsa bəy Aşurbəyov 1878-ci ildə doğulmuşdur. Onun atası Hacı Mehdiqulu
bəy Aşurbəyov bu soyun yaşlı nəslinin tipik təmsilçilərindən biri idi.
H.Z.Tağıyevlə birlikdə H.M.Aşurbəyov Bakı Quberniyası uşaq evlərinin hamilik
təşkilatının fəxri üzvü olmuşdur. Sara xanım Aşurbəylinin şahidliyinə görə, Bakı
əsilzadələrinin təmsilçisi qismində Hacı Mehdiqulu bəy Aşurbəyov II Nikolayın
tacqoyma mərasimində iştirak etmiş və monarxa qızıl işləməli xəncər hədiyyə
etmişdir.
İsa bəy Aşurbəyov Hacı Mehdiqulu bəyin yeganə oğlu idi. "Neft fırtınası"
dalğasında varlanmış olan ata tək oğlunun təhsili üçün pul əsirgəməsə də, hər halda
İsa bəyi kənar təsirlərdən imkan daxilində qorumağa çalışmışdır. Bəlkə də məhz
buna görə coşqun ictimai fəaliyyət göstərmək arzusu illər keçdikcə İsa bəyi daha
dərindən çulğalamışdır. Gənclik illərində o, ehtiraslı bir şəkildə sosial-demokrat
ideyalarına bağlanmışdı. İnqilabi əhval-ruhiyyəli fəhlələrlə, peşəkar inqilabçılarla
tanışlıq İsa bəyi 1905-1906-cı illər hadisələrinin burulğanına salmışdı. Bu illərdə
o, öz mənşəyinə baxmayaraq, M.Muxtarovun emalatxanalarında, ardınca isə öz
atasının mədənlərində açıq təbliğat aparır, bu əsnada jandarm idarəsi tərəfindən üç
dəfə həbsə məruz qalır.
İsa bəy üçün inqilabi romantika dövrü çox sürməmişdir. Bolşeviklərlə
prinsipial fikir ayrılığı onun sonrakı illərdə həmin düşərgədən uzaqlaşmasına
gətirib çıxarmışdı ki, buna görə sovet tarixşünaslığı İsa bəyi birmənalı şəkildə
"təsadüfi cığırdaşlar" deyilən düşərgəyə aid edirdi.
1912-ci ildə İsa bəy Aşurbəyov H.Z.Tağıyevin yanında - onun məşhur Bakı
qəzeti "Kaspi"nin mətbəəsində qulluğa girir. Əsilzadə, neft sənayeçisinin oğlu İsa
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bəy Aşurboyovun qulluğa daxil olması atasında narazılıq doğurmuş və bu hərəkət
qohumlarla növbəti incikliyin səbəbi olmuşdur. Buna baxmayaraq, Bala bəy
Aşurbəyovun maliyyə yardımı ilə İsa bəy mətbəəni iki il yarım ərzində icarəsində
saxlayır və onu Staro-Poçtovı və Persidski küçələrinin (indiki S.Tağızadə və
M.Muxtarov küçələri) tinindəki evinin zirzəmisində yerləşdirir, müəllimlər üçün
dərsliklər, metodiki ədəbiyyat nəşrini təşkil edir. Birincilərdən biri olaraq
İ.Aşurbəyov M.Ə.Sabirin əsərini nəşr edir, "Şəlalə" və "Vodopad" həftəlik müəllim
jurnallarını (rus və Azərbaycan dillərində), "Baraban" satirik əlavəsini çap edir.
Lakin müəllimlərin əsərlərinin çap edilməsi və onların böyük qisminin
pulsuz şəkildə yayılması İsa bəy Aşurbəyovu tam maliyyə böhranına gətirib
çıxarır. Odur ki, tezliklə mətbəəni böyük bir borcla birlikdə H.Z.Tağıyevə
qaytarmalı olur. Bu borclar yalnız sovet hakimiyyətinin gəlişi ilə ləğv edilir.
İsa bəyin ictimai fəaliyyəti öz davamını 1910-cu ildə seçilmiş olduğu Bakı
Şəhər Dumasında, eləcə də Bakıda "Nicat" müsəlman cəmiyyəti-xeyriyyəsində,
"Kapli moloka" adı altında uşaq ölümü ilə mübarizə cəmiyyətində tapır.
Birinci Dünya müharibəsinin başlanması ilə İsa bəy Aşurbəyov Müsəlman
Cəmiyyəti-Xeyriyyəsinin tərkibindən Bakı qradonaçalniki tərəfindən təşkil edilən
"Türk hərbi əsirlərinə yardım komitəsi"nin üzvü seçilir. Sonrakı illərdə baş verən
siyasi hadisələrin burulğanı və imperiyanı saran qarışıqlıq İsa bəyi yenidən öz
qoynuna alır. Həbs edilməsindən sonrakı istintaq protokolları onun ən müxtəlif
hərəkatlar və partiyalarla: "Hümmət", "İttihad", "Difai" ilə əlaqələrindən söz açır...
Bu siyasi kaleydoskopda baş çıxarmaq İsa bəy üçün son dərəcə çətin
olmuşdur. Lakin 1918-ci ilin martında daşnakların törətdikləri müdhiş qırğınlardan
sarsılan İ.Aşurbəyov 1918-ci ilin sentyabrında türk qoşunlarının Bakıya daxil
olması üçün özünün bütün nüfuzundan və əlaqələrindən istifadə edir. Onların
şəhərdə yerləşmələri dövrü qısa olsa da, məhz bu hadisə İsa bəy Aşurbəyovun 31
dekabr 1937-ci ildə həbs edilməsinin səbəbi olmuşdur.
Həmin vaxtlar Stalinin repressiya maşını bütün gücü ilə işləyirdi. Həbs
edilən adam barəsində hər hansı məlumat almaq sadəcə mümkünsüz idi. Üstündən
dörd il keçəndən sonra böhtan və iftira əsasında İsa bəyin kiçik oğlu Davud da həbs
edilir. Onlar 30-cu illərin amansız repressiyalarının qurbanı olan Aşurbəyovların
kədərli siyahısını tamamlamışlar. Yalnız 1992-ci ildə İsa bəyin varisləri istintaq
materialları ilə tanış ola bilmiş və aydın olmuşdur ki, İsa bəy Aşurbəyov 1938-ci
ilin oktyabrında həmin vaxtlar üçün basmaqəlib və tipik olan "xarici dövlətlərin
xeyrinə casusluq"dan tutmuş, "millətçi təşkilatlarda iştirak"a qədər ən müxtəlif
ittihamlar əsasında ölüm cəzasına məhkum edilmişdir.
İsa bəy Aşurbəyovun son dərəcə qeyri-adi, parlaq, lakin heç də hamı
tərəfindən başa düşülməyən şəxsiyyəti, zənnimizcə, gələcəkdə tarixçilər tərəfindən
daha dərindən və təfsilatı ilə öyrəniləcəkdir. Təbiəti etibarı ilə romantik olan İsa
bəy həmişə hansısa qeyri-real idealların ardınca qaçan və, əlbəttə, onu əhatə edən
aləmdə onu tapa bilməyən adam təsiri bağışlayırdı.
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***
Bakı məscidləri... 1912-ci il üzrə "Bakinski sputnik" məlumat kitabında
təkcə kiçik məhəllə məscidlərinin sayı 15-ə qədər göstərilir. Bunlar Məmmədyar
və Hacı Zərbəli, Hacı Qurban və Hacı Cəbrayıl, Hacı Hüseyn və Hacı Tusverdi,
Hacı Cavad, Tiley məscidi və başqaları idi. Təəssüf ki, onlardan yalnız bəziləri
bizim günlərədək qorunub saxlanmışdır, qalanlarının adı yalnız yaddaşlarda
yaşayır.
Köhnə Bakının ən möhtəşəm məscidləri sırasına böyük, ibadət zalının
diametri demək olar 20 metrə çatan, incə işləməli portalı, eləcə də zəngin daxili
bəzəkləri ilə Təzə Pir cümə məscidi aid edilir. Bütün bunlar Təzə Piri Bakının
digər məscidlərindən fərqləndirir. Bununla birlikdə Təzə Pir təkcə ən bəzəkli
məscid olmaqla qalmayıb, həm də onların arasında ən gənc məsciddir. Bu məscidin
inşası 1914-cü ildə başa çatdırılmışdır.
Sara xanım Aşurbəylinin söylədiklərinə görə, hələ XIV əsrdə indiki Təzə
Pirin yerində öz alimliyi və qonaqpərvərliyi ilə məşhur olan dərviş Əbu Səid əlBakuvinin zaviyəsi varmış. Ona məxsus olan kiçik neft quyusundan gələn gəlirlə
bu dərviş təkcə öz yaşayışını təmin etmir, həm də çoxsaylı sərgərdan dərvişlərə
kömək göstərir, onları himayə edirdi. Onun evini qapısı bu dərvişlərin üzünə
həmişə açıq idi. Ola bilsin, bu səbəbdən Əbu Səid əl-Bakuvinin ölümündən sonra
onun zaviyəsi pirə - ziyarət yerinə çevrilmişdir.
XX əsrin əvvəllərində pir xaraba vəziyyətə düşmüşdü. Varlı bakılı dul qadın
Nabat xanım Rzayeva-Aşurbəyova onun keçmiş şöhrətini özünə qaytarmaq istəyir.
Mülki mühəndis Zivər bəy Əhmədbəyovun layihəsi əsasında əvvəlki pirin yerində
o, Təzə Pir adını almış yeni bir monumental məscid ucaltdırır.
Lakin əvvəlcə Nabat xanımın özü haqqında söz deyək. Bu qadın əsilzadə
Aşurbəyovlar nəslindən idi və tanınmış Rzayevlər tacir familiyasının təmsilçisinə
ərə getmişdir. Dul qalan və əlində iri varidat cəmləşən Nabat xanım onun xeyli
hissəsini yoxsulların ehtiyacları üçün sərf etmişdir ki, bu da ona səxavətli
xeyriyyəçi qadın şöhrəti qazandırmışdır. Rzayevlərin Balaxanski küçəsindəki
(indiki Füzuli küç.33) çox böyük binasının qapısı həmişə yoxsulların üzünə açıq
olmuşdur. Deyilənə görə, ev sahibəsi olmadıqda belə, onlar burada özlərinin çay,
bir girvənkə qənd, bir dəst parça və üç manat puldan ibarət (o zaman üçün az
məbləğ deyildi) ala bilirlərmiş.
Nabat xanım Sabunçuda məktəbin inşasında, Bakı - Şollar su kəmərinin
çəkilişi kimi iri xeyriyyə aksiyalarında iştirak etmiş, onun vəsaiti hesabına Tatarski
küçəsində (sonrakı Krupskaya küç.) hamam tikilmişdir. Lakin Bakıda möhtəşəm
bir cümə məscidi inşa etdirmək Nabat xanımın ən böyük arzusu olmuşdur. Yeri
gəlmişkən, onun tikintisi o dərəcədə böyük vəsait tələb etmişdir ki, H.Z.Tağıyev
gələcək məscidin inşasında ona öz vəsaiti ilə yardımını təklif etmişdir. "Əgər sən
bu dərəcədə varlısansa, onda özün bir məscid tikdir", - deyə Nabat xanım
Tağıyevin bu təşəbbüsünün qarşısında ağıllı bir cavab vermişdir. Lakin buna
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baxmayaraq, gələcək məscidin təməl daşını qoymaq şərəfi məhz Hacı Zeynalabdin
Tağıyevə həvalə edilmişdir. Bu hadisə 23 iyul 1905-ci ildə olmuşdur.
Təzə Pirin tikintisinə o çağın ən yaxşı ustaları: bənna-daşyonan usta Hacı
Abbas, üzlük ustalarından Hacı Xeyrulla və Məmmədhənifə, Salman Atayev və
usta Salman, 1965-ci ildə vəfat etmiş usta Kərbəlayı Mirzə cəlb edilmişdilər.
Məscidin interyerinə, onun naxışlı ornamentlərinə ustalardan Kərbəlayi Məcid və
Kərbəlayı Sadıq tərtibat vermişdilər.
Memarların bu məharəti, eləcə də cümə məscidi üçün əlverişli məkan
seçimi sayəsində Təzə Pir minarələrinin ikinci, daha yüksək yarusunun inşa
edilmədiyinə baxmayaraq, bu cümə məscidi son dərəcə möhtəşəm gorünüşə
malikdir. Yeri gəlmişkən, məscidin qübbəsində son daşı da 1914-cü ildə yenə
H.Z.Tağıyev qoymuş və bu münasibətlə bütün ustaları səxavətlə
mükafatlandırmışdı. Təəssüf ki, Nabat xanıma öz arzusunun təcəssümünü bütün
gözəlliyi ilə görüb seyr etmək nəsib olmayıb. Bu nəcib insan 1912-ci ildə 117
yaşında ikən dünyadan köçmüşdür. Yekun mərhələsindəki işlərə Nabat xanımın
oğlu, anasının xeyriyyəçilik ənənələrini çox baxımdan davam etdirən Hacı
Abbasqulu Rzayev rəhbərlik etmişdir. Nabat xanım kimi Hacı Abbasqulu da vəfat
etdikdən sonra məscidin girişində dəfn edilmişdir. Allah onların ruhlarını şad etsin!
Onun qədər möhtəşəm və əzəmətli görünüşə malik digər bir Bakı məscidi
keçmiş Kaspiyski (indiki Səməd Vurğun) küçəsi 76 ünvanda yerləşir. Bakılılar onu
"Göy məscid" kimi tanıyır. Bununla bərabər, keçmiş illərdə bu məscid onun əsasını
qoyan, iri Bakı taciri və mesenatı Hacı Əjdər bəy Aşurbəyovun adı ilə "Əjdər bəy
məscidi" də adlanırdı. Nabat xanım kimi bu şəxs də həmin məşhur və tanınmış
qədim Aşurbəyovlar nəslinə mənsub idi. Heç də təsadüfi deyil ki, Əjdər bəy və
onun oğlu İsmayıl bəyin adına Rusiya İmperiyasının ən məşhur sahibkarları və
səxavətli mesenatları sırasında "Romanovlar çar evinin 300 illiyi" nəşrində (1913cü il) rast gəlinir. "Bir nəfər yoxsul şəxs belə, əgər yardım üçün ona müraciət
etmişsə, rədd cavabı almayıb", - deyə biz bu kitabda oxuyuruq.
Əjdər bəy Aşurbəyovun neft mədənləri vardı. Onun özü isə 10 ildən çox
Bakı Şəhər Dumasının üzvü ("qlasnı") olmuşdu. Şahidlərin xatirələrinə əsasən
Əjdər bəy kimi bir adamın tək bircə sözü istənilən vekseldən və ya iltizamdan daha
sanballı tutuma malik idi.
Əgər Təzə Pir məscidi ibadət zalının həcminə və bəzəklərinin zənginliyinə
görə misilsizdirsə, Göy Məscid ilk öncə formasının əzəmətinə, klassik
proporsiyalarına görə diqqəti özünə cəlb edir. Yeri gəlmişkən, Əjdər bəy
məscidini də həmin Zivər bəy Əhmədbəyov layihələşdirmişdir. Onun təntənəli
təməlqoyma mərasimi 2 mart 1912-ci ildə olmuş, o biri ilin sonlarına yaxın isə
inşaat işləri başa çatdırılmışdır.
***
Diqqəti çəkən bir detal: Bakının dörd iri məscidindən ikisi əsilzadə
Aşurbəyovlar nəslinin təmsilçiləri: Nabat xanım və Hacı Əjdər bəy Aşurbəyovlar
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tərəfindən ucaldılmışdır. Bu məscidlər şəhərdəki dini binaların əksəriyyətinin
unudulduğu və baxımsız hala düşdükləri illərdə belə fəaliyyət göstərirdi. Bütün
həmin illər ərzində Aşurbəyov məscidləri bizim şəhərin tikinti ənənələrinə bu
nəslin verdiyi böyük töhfələrin canlı xatirələri olmuşlar.
Aşurbəyovların ucaltdıqları möhtəşəm binalar, məscidlər, onların iştirakları
ilə inşa edilən məktəblər və xəstəxanalar inqilabdan əvvəlki Bakı memarlığının
indiyə qədər qızıl fondunu təşkil etməkdədir. Aşurbəyovlar, heç şübhəsiz, böyük
var-dövlətə malik əsilzadə familiyalarından biri olmaqla bərabər, eyni zamanda
köhnə Bakının sənayeçiləri və sahibkarları sırasında, əlbəttə, ən əsilli-nəsəbli
familiya idi.
Təsadüfi deyil ki, sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra ən amansız
repressiyalar məhz Aşurbəyovların üzərinə yönəldilir, ən ikrah doğuran donoslar
onların barəsində yazılır, onlara münasibətdə ən ağlagələn və ağlagəlməz
alçaqlıqlar edilir. Lakin bunlar da bu qədim əsilzadə nəslin övladlarının
şəxsiyyətini sındıra bilməmişdir. Sovet dövründə var-yoxdan çıxarılan, malmülkləri əllərindən alınan Aşurbəyovlar nəsli öz sıralarından şəhərimizə gözəl
alimlər, müəllimlər, istedadlı və qeyri-adi şəxsiyyətlər, ən başlıcası isə - əsl
bakılıların ənənəsini illərin sınağından ləyaqət və şərəflə keçirib gətirən nəcib insan
bəxş etdi.
Daha bir səciyyəvi detal: bu çoxsaylı və qollu-budaqlı nəslin demək olar
heç bir təmsilçisi mühacirətdə dünyasını dəyişməmişdir. Hətta 20-ci illərin
əvvəllərində Bakını tərk etməyə məcbur qalanlar, sonralar bu ayrılığa dözməyərək
qayıtmışlar. Vətəndə onları təqiblər, məşəqqətlər, repressiya dəhşətləri gözləyirdi.
Lakin bizim tariximizin ən amansız dövrlərində belə Aşurbəyovları sındırmaq
mümkün olmayıb və düşünürük ki, Sara xanım Aşurbəylinin 90 illik yubileyi tək
onun bir alim, tarixçi olaraq deyil, həm də indi həyatda olan bütün Aşurbəyovlar
üçün, eləcə də bizim şəhərin tarixini və ənənələrini əziz tutan hər bir kəs üçün yeni
bir mərhələnin başlanğıcı olacaqdır...
Fuad AXUNDOV,
İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosunun əməkdaşı,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.
AŞURBƏYOVLAR BU GÜN VƏ SABAH
Nəslin qurub-yaratmaq ənənələrini davam etdirməklə, Sara xanım
Aşurbəyliyə öz yubileyi günündə, Nabat xanım Aşurbəyovanın - Təzə Pir
məscidinin əsasını qoyan nəcib insanın adı ilə "Nabat" adı verilən on altı mərtəbəli
yaşayış kompleksinin təməlini qoymaq şərəfi nəsib olmuşdur.
Postsovet dövründə Aşurbəyovlar nəslinin övladları birincilər sırasında
respublikada kooperativ hərəkatının beşiyi başında durdular, Azərbaycanda ilk
əmtəə-xammal birjasını təsis etdilər, qəzet buraxır, televiziyada və təhsil sferasında
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çalışırlar. Özü də bütün bunlar sovet hakimiyyəti illərində Aşurbəyovlar nəslinin
nəinki bütün maddi bazalarından, o cümlədən onlarca mülklərindən, evlərindən,
torpaq sahələrindən, neft mədənlərindən və müəssisələrindən tamamilə məhrum
edilmələrinə, həm də özlərinin bir çox ən ləyaqətli təmsilçilərini itirmələrinə repressiya edilmələrinə, İkinci Dünya müharibəsində həlak olmalarına, İstanbuldan
Parisə qədər dünyanın çox yerinə səpələnmələrinə baxmayaraq mümkün olmuşdur.
Nəslin bir çox qanadları öz mövcudiyyətlərinə son qoymuşdur.
Lakin gənc və yeniyetmə nəsil böyüyür və qüvvə toplayır. Aşurbəyovlar
nəsli davam edir və onlar Azərbaycan tarixinə hələ çox şanlı səhifələr yazacaqlar.
SARA XANIM AŞURBƏYLİ MÜASİRLƏRİN XATİRƏLƏRİNDƏ
Yəqin ki, böyük dostluq ilk görüşdən, ani bir təbəssümdən və əlsıxmadan
başlanır. Sara xanımla mənim ilk görüşüm 1982-ci ildə Şirvanşahlar Sarayında,
onun "Şirvanşahlar Dövləti" adında son dərəcə dəyərli kitabı işıq üzünə çıxdıqdan
sonra olmuşdur.
O vaxtlar "Şirvanşahlar Sarayı kompleksi" dövlət tarix-memarlıq muzeyqoruğunun rəhbərlərindən biri olaraq, mənə müəllifi öz kitabının ilk təqdimat
mərasiminə dəvət etmək şərəfi nəsib olmuşdu. Mənim fikrimcə, təqdimat məhz
Şirvanşahlar Sarayında keçirilməli idi.
Habelə mənim tapşırığımla Sara xanımın kitabının tirajının bir hissəsi
muzey tərəfindən hədiyyə fondu üçün alınmışdı ki, bu da kitabın ən yüksək
səviyyəli qonaqlara, Bakıya təşrif buyuran və o vaxtlar MK-nın birinci katibi
işləyən Heydər Əliyevlə görüşən xarici dövlətlərin hökumət nümayəndə heyəti
üzvlərinə hədiyyə etmək imkanı yaradırdı. Heydər Əliyev onları Şirvanşahlar
Sarayını ziyarətə dəvət edir, imkan daxilində özü şəxsən onları müşayiət edirdi.
O vaxtlar filialları ilə birlikdə bu muzey-qoruğa ildə yarım milyona qədər
adam təşrif buyururdu.
Sara xanımın bir vaxtlar Azərbaycan Tarix Muzeyinin elmi əməkdaşı
işlədiyini bildiyimdən, mən dedim ki, muzeyə uzun illər mənim anamın qardaşı
Məmmədəmin Adil bəy oğlu Qazıyev - İrəvan Xanlığının qədim bəy nəsillərindən
birinin övladı - rəhbərlik etmişdir. 1915-ci ildə qanlı erməni terroru zamanlarında
xaincəsinə arxadan vurulan yaxın qohumları itirdikdən sonra ailə 1919-cu ildə
doğma torpaqları tərk etməyə məcbur olur və birtəhər Bakıya gəlib çıxırlar.
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor M.Qazıyev də çoxlu
məşəqqətlər görmüşdü və onların Sara xanımla və Aşurbəyovlar əslizadə nəsli ilə
talelərində çoxlu bənzərliklər vardı.
Sara xanımın siması xoş bir təbəssümlə işıqlandı, məni bir ana kimi
qucaqladı və təkcə bunu dedi: "Eldar müəllim, sən Məmmədəmin Qazıyevin bacısı
oğlusan?!"
Sonralar birgə işlərimiz üzrə Sara xanımla tez-tez ünsiyyətdə olurdum.
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"Şirvanşahlar Dövləti" kitabının təqdimatına qonaqları dəvət edərkən, bir
görüşümü ayrıca qeyd etmək istəyirəm. O vaxtlar Xarici Ölkələrlə Respublika
Dostluq Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı, SSRİ Dövlət
Mükafatı laureatı, Azərbaycanın xalq şairi, akademik Nəbi Xəzri idi. İndi
Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin yerləşdiyi binada onun yanında olarkən mən
ona kitabın təqdimatına dəvətnamə ilə birlikdə "Şirvanşahlar Dövləti" kitabının bir
nüsxəsini də bağışladım. Kitabı qayğı ilə götürüb onu vərəqləyərək dedi ki, bu
gözəl kitabın işıq üzünə çıxmasından xəbərdardır və mənə nəzər salaraq
təbəssümlə söylədi ki, əsl kitabdır və Azərbaycanın əsl tarixidir. Xatırladım ki, o
vaxtlar 80-ci illərin astanasında dayanmışdıq və heç də tarixə dair hər kitab senzura
idarəsinin (Qlavlit) manelərini keçib nəşr edilə bilməzdi.
Mənim vəsatətimlə Sara xanım muzeyin Elmi Şurasının tərkibinə daxil
edildi ki, bu da bizə onunla hər ay muzeydə, Elmi Şuranın iclaslarında gorüşməyə,
elmi və nəşriyyat işinin vacib problemlərini müzakirə etməyə imkan yaradırdı.
Bu gün onun işıqlı simasını, zərif əsilzadə şəxsiyyətini, adı böyük hərflərlə
yazılmağa layiq alimi xatırlayarkən mən onun mərdanəliyi qarşısında, uzun bir
ömrü ləyaqətlə yaşamış insanın ruhu qarşısında baş əyirəm. O, Azərbaycanın
müstəqil və çiçəklənən bir ölkəyə çevriləcəyinə, Azərbaycan xalqını bəxtəvər
görəcəyinə ümidlərini heç vaxt itirmirdi.
27 yanvar 1996-cı ildə onun ulduz saatı doğuldu, Opera və Balet Teatrında
keçirilən 90 illiyini şərəfləndirən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ona
vətənin yüksək Şöhrət Ordenini təqdim etdi. Bu saatın naminə uzun bir yol
keçmək, mürəkkəb, lakin parlaq bir ömür yaşamaq lazım gəlmişdi.
Eldar GÜNAYDIN
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ширваншахов, с. 561.
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Марков. Каталог Джелаиридских монет, с. 3, 12; Пахомов. Клады
Азербайджана, вып. II, с. 44-45; yenə onun. Краткий курс, с. 44.
241
Мирхонд, с. 170-171; Tarixi Şeyx Üveys, s. 13; Дорн - Опыт истории
ширваншахов, с. 561.
242
Хафизи Абру, с. 194-195; Самарканди, л. 116; Али-заде. Социальноэкономическая и политическая история, с. 378-379.
243
Пахомов. Краткий курс, с. 44.
244
Arif Ərdəbili. Fərhad-namə. İstanbul, Əlyazması Ayasöfiya kitabxanası,
v. 6-7, 80.
245
Мирхонд, с. 192; Минорский, с. 170; Дорн, с. 560.
246
Шараф - хан Бидлиси, с.86-87, 90; Самарканди, л. 138, 157; Дорн, с.
561-562; Минорский, с. 170; Али-заде. с. 379-381.
247
Марков. Каталог Джелаиридских монет, с. 19, 32, 56; ПахомовКлады Азербайджана, вып. II, с. 44-45; yenə onun. Монетные клады, вып. VI,
с. 55-58.
248
Arif Ərdəbili, I. 85.
249
Минорский, с. 170. Стэнли Лэн-Пуль. Мусульманские династии, с.
295-296; Дорн, с. 562.
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Q.M.Əhmədov. Orta əsr Beyləqan şəhəri. Bakı 1979, s 50.
Geographie d'Edrisi: traduit de l'arabe en français par P. Amedee Jaubert,
tome 1. Paris,1836 (sonra - al-İdrisi), c.320-322, л. 199, аб.
3
W.Heyd. Histoire du commerce du Levant, II. Leipzig,1923 (sonra Хейд), с. 670-673.
4
Hüdud əl-aləm, с. 145, л. 33 в; Л.Керимов. Азербайджанский ковер,
Баку-Л., 1961, с. 17, рис. 8.
5
əl-İdrisi, s. 322, I. 199v.
6
Мухаммад ибн Наджиб Бакран. Джахан-наме, М., 1960, перс, текст, с.
52, л. 236.
7
Əl-Biruni. Tazakir divan əl-asar əl-kadima. Deli.1936, s. 47.
8
Mücməl ət-təvarix v-əl-qisas. Tehran, 1318 h. s. 472.
9
Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в восточную и центральную
Европу (1131 -1153). М., 1971, с. 55-56,23-24.
10
Məhəmməd ibn Nəcib Bəkran, fars mətni, s. 52, v. 23b.
11
Аджа'иб ад-дунйа. «Уч. зап. Ин-та востоковедения», т. IX, М.-Л.,
1954, с. 200; Сведения «Диковинок мира» о Грузии и Кавказе. Изд.. персид.
текста, груз, перев. Р. К. Кикнадзе, Тбилиси, 1978, с. 8.
12
Левиатов. К истории дворца, с. 25; И.М.Джафарзаде.
Археологические раскопки городища Орен-кала в 1951г. Тр. Ин-та истории и
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философии, IV, Баку, 1954, с. 128; О.Ш.Исмизаде. О раскопках в Кабале на
территории южной части городища в 1960 г. МКА, Баку. 1964, V, с. 97;
Ашурбейли. Очерк, с. 74-75.
13
Рашид ад-Дин, с. 48, 55, 58, 72; Мирхонд, т. V, с. 69; Бартольд. Место
прикаспийских областей, с. 683-684.
14
O. Ш. Исмизаде, Н.В.Минкевич-Мустафаева, Ф.А.Ибрагимов.
Раскопки в г. Баку, АО 1970 г., М., 1971,. с. 398-399.
15
Исмизаде, Ибрагимов, Фоменко. Исследования средневекового Баку,
с. 486-487.
16
Исмизаде, Ибрагимов, Минкевич-Мустафаева, Фоменко. Раскопки на
территории старого Баку, с. 451.
17
Исмизаде,
Ибрагимов,
Минкевич-Мустафаева,
Фоменко.
Исследования средневекового Баку, с. 470.
18
Исмизаде, Ибрагимов, Минкевич-Мустафаева, Фоменко. Раскопки в
Баку, с. 500-501.
19
Ф.А.Ибрагимов, О. Ш. Исмизаде, Н. В. Минкевич-Мустафаева,
В.П.Фоменко, Р.Д.Ахмедов. Раскопки на участке II в старом Баку. АО 1976 г.
М., 1977, с. 490-491.
20
əl-İdrisi, s. 320-322, 329-330, I. 199 av, 201 av; Vəlixanlı, s. 150.
21
Аджа'иб ад-дунйа, с. 200.
22
Кудрявцев. Город, не подвластный векам, с. 125.
23
А.А.Кудрявцев. Раскопки в цитадели древнего Дербента. АО 1973 г.
М., 1974, с. 114-115; yenə onun - Работа Дербентской экспедиции. АO1976 г.,
М.,1977, с.106, уеnə onun. Исследования в древнем Дербенте. АО 1975 г., М.,
1976, с. 133-134.
24
А.А.Кудрявцев. Раскопки в древнем Дербенте. АО 1971 г. М., 1972,
с. 133.
25
А.А.Кудрявцев. Раскопки в древнем Дербенте. АО 1971 г. М., 1972,
с. 167-168.
26
Аджа'иб ад-дунйа, с. 199, Сведения «Диковинок мира», с. 7.
27
Аджа'иб ад-дунйа, с. 201-202.
28
Ахмедов. Средневековый город Байлакан, с. 52-65.
29
Məsud ibn Namdar, с. 92а/196, 93б/198; Аджа'иб ад-дунйа, с. 200, 207;
Ахмедов. Средневековый город Байлакан, с. 47, 72-77; Б.А.Шелковников.
Фаянсы, расписанные люстром по белой непрозрачной глазури из Орен-кала.
Тр. АЭ, т. I, М.-Л., 1959, с. 303-323.
30
Аджаиб ад-дунйа, с. 207.
31
Г.А.Джидди, К.М.Мамедзаде, Ф.А. Ибрагимов. Средневековый
город Шемаха. АО 1971 г., М., 1972, с. 491.
32
Г.А.Джидди. Раскопки в Шахристане средневековой Шемахи. АО
1973. М., 1974, с. 449-450.
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Джидди, Мамедзаде, Ибрагимов. Средневековый город Шемаха, с.

491.
34

Г.А.Джидди, Ф.А.Ибрагимов. Раскопки средневекового города
Шемахи. АО 1974 г., М., 1975, с. 469.
35
Г.А.Джидди, Ф.А.Ибрагимов, Н.Р.Мамедов. Раскопки средневековой
Шемахи. АО 1976 г., М., 1977, с. 490.
36
Ciddi. Gülistan qalası. s. 1-91.
37
Аджа'иб ад-дунйа, с. 207.
38
Hüdud əl-aləm, s. 145, л. 33в.
39
Минорский, с. 51, 60, 109.
40
Пахомов. Памятники старины, с.369-371, yenə onun. О заглавин труда
А.Бакиханова «Гюлистан-Ирам». «Изв. АН Азерб. ССР», 1947, № 4, с. 114115.
41
Аджа'иб ад-дунйа, с. 199-200, yenə orada. Миклухо-Маклай, с. 6,
Сведения «Диковинок мира», о Грузии и Кавказе, Изд. персид. текста,
введение, перев. на груз. яз. Р. К. Кикнадзе.Тбилиси,1978, с. 7.
42
Аджа'иб ад-дунйа, с. 201; Сведения «Диковинок мира», с. 8.
43
Минорский, с. 71, 73.
44
Джидди, Ибрагимов. Раскопки средневекового города Шемахи, с.
469; Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 36.
45
Аджа'иб ад-дунйа, с. 201-202; Сведения «Диковинок мира», с. 8.
46
Аджа'иб ад-дунйа, с. 207; Сведения «Диковинок мира», с. 11. Йакут
Хамави, изд. Вюстенфельда, араб, текст, т. I, с. 559, т. II, с. 780.
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ал-Бакуви, с. 89, ərəb mətni, в. 55а, b; İbn İjasv. 85a.
ЙакутХамави, I, 797.
3
İbn əl-Əsir, s.140.
4
Закарийа ал-Казвини, с. 345; Д.З.Буниятов. Материалы, с. 52.
5
ən-Nəsəvi, s. 175.
6
Ахмедов. Средневековый город Байлакан, с. 85-86.
7
Həmdullah Qəzvini. Nüzhət əl-Qülub, s. 92.
8
Ахмедов. Средневековый город Байлакан, с. 87.
9
Həmdullah Qəzvini. Nüzhət əl-Qülub, s. 92; Şərəf əd-Din Əli Yəzdi.
Zəfər-namə, t. I, Tehran, s. 37.
10
İbn əl-Əsir, s. 141.
11
Джидди, Ибрагимов. Раскопки средневекового города Шемахи, с.
469.
12
Йакут Хамави, IV, 529.
13
Yenə orada, III. 311,317.
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Ахмедов, Бабаев, Гадиров. Раскопки на античном и средневековом
городищах Кабалы. АО 1975 г., М., 1976, с. 498.
15
Yakut Həməvi, IV, 686.
16
Минорский, с. 108.
17
ən-Nəsəvi, s. 222.
18
Киракос Гандзакеци, с. 154-158; д'Оссон, с. 75; Бартольд. Место
прикаспийских областей, с. 706-710; Ализаде. Социально-экономическая ....
с. 110-112.
19
Ализаде, с. 207-209.
20
В. Гизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории
Золотой Орды, т. I, СПб, 1884, ərəb mətni, с. 215, русск. перев., с. 236.
21
Пахомов. Монетные клады, вып. VII, с. 66.
22
В.А.Гордлевский. Государство сельджукидов Малой Азии. Избр.
соч., т. 1, М., 1960, с. 143.
23
Аджа'иб ад-дунйа, с. 204, 210.
24
Абилова. О находках селадона в Азербайджане. Тр. Музея истории
Азербайджана, т. 1. Баку, 1956, с. 57-59.
25
Левиатов. К истории дворца ширваншахов, с. 25-26.
26
ВА.Крачковская. Изразцы мавзолея Пир Хусейна. Тбилиси. 1946,
табл. XIV-XV.
27
Ашурбейли. Очерк, с. 82-83, 88.
28
Книга Марко Поло. Перев. со старофранцуз. яз. И. П. Минаева, М.,
1959, с. 58.
29
М. М. J. А. Buchon et J. Tostu. Notice d'un atlas en langue Cataiane ...
(Notices et extraits des Mannscrits de la Bibliotheque du Roi, etc), t. XIV.
Paris,1841(sonra – Каталонская карта), 3 карта, с. 118.
30
Həmdullah Qəzvini, s. 239.
31
Хейд. с. 670-673.
32
Рашид ад-Дин. Переписка, с. 237, 244.
33
Хейд, с. 3-7. Chou-Ju-Kua. His work on the Chinese and Arab Trade in
the XII and XIII centuries, entitled Chu-fan-chi transl. from the Chinese and annot.
by Hirth and W. W. Rockhill. St.-Petersb., 1912 (sonra Шау-Джу-Куа),с. 5-8
34
Пахомов. Старинные оборонные сооружения Апшерона, с. 42-43.
35
Закарийа ал-Казвини, с. 345, 379, 389, 396, 403-404; Д.З.Буниятов.
Материалы сочинений Закарийи ал-Казвини с. 52, 54, 55.
36
Həmdullah Qəzvini, s 93-94, 198.
37
Itinerarium Willelmi de Rubruk. Recueil de voyages et de memoires,
publie par la Societe de geographie, t. IV, Paris, 1839 (sonra -Вильгельм Рубрук),
с. 380-391.
38
Histoire des conquetes de Tamerlan intitulee Zafar-nama par Nizamuddin
Sami, par Felix Tauer. t. I, texte persan. Praha, 1937 (sonra-Nizam əd-Din Şami.
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Zəfər-namə), с 165.
39
Həmdullah-Qəzvini, с 90, 92.
40
А.Гусейн-заде. Историческое
и
географическое
описание
местностей под названиями Кештасифы, гор Диров и Кюрсанки, состоящих
в Сальянском участке на левой стороне реки Куры. Архив АН Л, шифр
Дорна, ф. 776. оп. 1, № 101. с. 1-2.
41
В.А.Квачидзе, Р. А. Мамедов. Гидроархеологические исследования
поселения Бяндован. АО 1971 г., М., 1972, с. 489-490.
42
Həmdullah Qəzvini, s. 93, 94.
43
Abdollah ibn Mohammad ibn Kiya al-Mazandarani. Die Resala-ye
Falakiyya, hersg, von Walter Hinz, Wiesbaden,1952 (sonra - əl-Mazandarani), с
159-160.
44
Həmdullah Qəzvini. Nüzhət əl-Qülub, s. 89, 90, 93-94.
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1

Ашурбейли. Очерк, с. 135-136.
Hadi Həsən. Fələki Şirvani, s. 9, 19, 95.
3
Хади Хасан. Изыскания, с. 17; Бертельс. Низами и Фузули, с.142
4
Пахомов. Краткий курс, с. 28.
5
əl-Bundari, s. 140.
6
Минорский, с. 63.
7
Алескер-заде. Надписи архитектурных памятников, с. 370;
Ашурбейли. Очерк, с. 130.
8
Пахомов. Краткий курс, с. 29, 36.
9
Минорский, с. 59-60.
10
Əl-Bundari, s. 140; Hadi Həsən. Fələki Şirvani, s. 4-6.
11
ən-Nəsəvi, s. 223.
12
Дербенд-наме, с. 592-593.
13
Минорский, с. 58.
14
В. М.Бейлис.Сочинения Масуда ибн Намдара как источник по
истории Аррана и Ширвана начала XII в. Автореф. докт. дисс. Баку, 1975. с.
31, 33, 38; yenə onun. Масуд ибн Намдар и городское население Байлакана.
«Изв. АН Азерб. ССР», серия ист, филос. и права, 1966, № 3, с. 62.
15
Пахомов. О Дербендском княжестве; А.Р.Шихсаидов. Дагестан в XXIV вв. Махачкала, 1975, с. 10.
16
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, С. 40.
17
Буниятов и Нейматова. Новый документ, с. 85-86, 88.
18
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 42.
19
Əhmet Ateş. Xaqaninin məktublar dərgisi, s. 245.
20
Алескер-заде. Надписи Мардакянской (круглой) башни, с. 380
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21

Березин.Путешествие по Востоку, т. II, с. 61; А. М. Павлинов. Баку.
Материалы по археологии Кавказа, вып. III, М.,1893, с. 90; Б.Дорн. Отчет об
ученом путешествии по Кавказу и южному берегу Каспийского моря. СПб.,
1861, с. 303.
22
Н.Рзаев, М.Х. Нейматова. Мечеть Низаммеддина. «Искусство
Азербайджана», V, Баку, 1956, с. 235-237.
23
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 30.
24
Yenə orada, с. 20, 28-3036-38; История Ширвана, с. 51, 54-55, 58, 59,
62.
25
С. Д. Керимзаде.Надписи памятников архитектуры Азербайджана
XI-XIV вв. Автореф. дисс. Баку, 1970, с. 20; С.Насирова, А.М. Курдустани.
Прочтение Баиловских камней.«ДАН Азерб. ССР», 1969, т. XXV, № 4, с. 92.
26
Босворт, с. 141 -142.
27
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, с.19. 42-43.
28
Алескер-заде. Надписи Мардакянской (круглой) башнине, с. 380.
29
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 19, 28, 31.
30
Али-заде. Социально-экономическая и политическая история
Азербайджана, с.207-209; Ашурбейли. Очерк, с. 106-107.
31
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 14-15, yenə onun. Масуд
ибн Намдар и городское население Байлакана, с. 55.
32
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара. с. 13-14, 31 (л. 150б, 237б);
H.Horst. Die Staatverwaltung der Grosselguqen und Horazmschahs (1038-1231)
Wiesbaden. 1964 (sonra-Хорст), с 51; С.Б.Ашурбейли. Организация и форма
управления в городах Ширвана и Аррана XI-XIII вв. Товарно-денежные
отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. М., 1979,
с. 13-14.
33
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 34 (л. 86); Минорский.
История Ширвана, с. 77; ən-Nəsəvi, s. 80; Хорст, с. 57; Ашурбейли.
Организация и форма управления, с. 14.
34
ən-Nəsəvi, s. 222.
35
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 21, 31 (л. 210а, 200а, б,
210а); ən-Nəsəvi, s. 397; Хорст, с. 38-51.
36
Бейлис, с. 14-15; 34 (л. 126а, 105-107б).
37
ən-Nəsəvi, s. 350; Хорст, с. 95-96; Ашурбейли. с. 14-15.
38
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 30,35 - 36 (л. 161а); ənNəsəvi, s. 206.
39
Алескер-заде. Надписи Мардакянской (круглой) башни, с. 380.
40
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 16; ən-Nəsəvi, s. 164, 167,
173, 189, 199, 200; Ашурбейли, с. 13.
41
Дорн. Отчет об ученом путешествии, с. 303.
42
Алескер-заде. Надписи ханегя на реке Пирсагат, с. 383; Z.
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M.Bünyadov. Atabəylər dövləti, s. 170.
43
И.П.Петрушевский. Ислам в Иране, VII-XV вв.Л, 1966, с. 218;
Пахомов. Краткий курс, с. 29.
44
Посольство Д. Гарсиа де Сильва Фигероа в Персию, с. 124-128;
Сеид-заде. Мoхаммед Али Бакуви, с. 1 -14.
45
Таваккуль ибн Баззаз. Сафват ас-сафа. Рукопись ЛГПБ, каталог Б.
Дорна, № 300 (персид. текст лл. 83б-84а.
46
ал-Мазандарани, с. 159-160.
47
A.K.S.Lambton. The Internal Structure of the Seljug empire. «The
Cambridge History of Iran», vol. V, Cambrige,1968 (sonra - Ламбтон),с.249;
Бейлис.Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 28, 32.
48
ən-Nəsəvi, s. 222.
49
Минорский, с. 163-164; Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского
нашествия. Соч.,т. I, М., 1963, с. 294.
50
Алескер-заде. Надписи мечети Мухаммеда, с. 370; Ашурбейли.
Очерк, с. 129-130.
51
Минорский, с. 46, 53, 57-58, 70, 73, 74, 76, 79, 164, 166.
52
Ашурбейли. Очерк, с. 79-82; М.Х. Гейдаров. Об одном уникальном
документе 1355 года по социальным отношениям в городском ремесле
Азербайджана. «ДАН Азерб. ССР», 1980, XXXVI, № 7, с. 85-87.
53
Бейлис. Сочинения Масуда ибн Намдара, с. 33-39 (л. 174а-177б, 241
аб, 249а-250аб).
54
Месхиа. Городская коммуна в средневековом Тифлисе. Тбилиси,
1962 (на груз, яз.), с. 151-171.
55
Г.М.Асланов, Т.И.Голубкина, Ш.Г.Садыхзаде. Каталог золотых и
серебряных предметов из археологических раскопок Азербайджана. Баку,
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100 лет со дня рождения
Сара ханум Балабек кызы Ашурбейли
Светлой памяти Сары ханум Ашурбейли
и ее родных сестер - Ситары ханум, Марьям ханум, Адили
ханум, Назимы ханум бывших ей опорой и поддержкой в течение
всей жизни.
Вот уже на протяжении почти 300 лет потомки Ашур-хана Афшар
связывают свои судьбы с древней землей Апшерона.
Ашур-беки, Ашурбековы, Ашурбейли, Ашурли вписали немало
светлых страниц в историческую летопись Азербайджана.
Сара ханум Ашурбейли - одна из самых славных представителей рода
-внесла свой личный, поистине неоценимый вклад в национальное осознание
истории Азербайджана и его столицы - города Баку.
Человек нелегкой, а порою и трагической судьбы, Сара-ханум широко
известна на Востоке как фундаментальный исследователь средневекового
Апшерона. На этом пути ей помог не только блестящий аналитический ум и
совершенное образование, но и владение семью языками - арабским,
фарсидским,
французским,
немецким,
английским,
русским
и
азербайджанским.
Основополагающие научные монографии Сары ханум Ашурбейли «Очерк истории средневекового Баку», «Государство Ширваншахов»,
«Экономические и культурные связи Азербайджана с Индией в средние
века», «История города Баку. Средневековый период» уже при жизни автора
стали классикой истории Азербайджана.
Тем не менее, ввиду своего аристократического происхождения и
расхождения научных подходов с официальной в то время классовой
трактовкой истории, Сара-ханум никогда не пользовалась благосклонностью
властей на Родине. И все же она предпочла эмиграции, нелѐгкую жизнь в
родном Баку, или, как она его называла, в городе Бога.
И вот, наконец, 27 января 1996 года, в день 90-летия Сары ханум
Ашурбейли, вся элита нового Азербайджана собралась в здании Театра
оперы и балета им. М.Ф.Ахундова, чтобы поздравить именинницу с
юбилеем. При полном зале Президент Азербайджанской Республики Гейдар
Алиев лично поздравляет юбиляршу и вручает ей орден Славы.
Для Сары-ханум, наверное, это был момент, которого она ждала очень
и очень долго. Может быть, всю жизнь. Момент высшего государственного и
общественного признания, которое она давным-давно заслужила.
Книги Сары ханум Ашурбейли - краеугольные камни древности,
бесценная историческая сокровищница, оставленная ею в дар
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азербайджанскому народу.
Игорь Ашурбейли
27.01.2006 г.
100 - летний юбилей со дня рождения
Сары ханум Балабек кызы Ашурбейли.
27 января исполнилось ровно сто лет со дня рождения Сары ханум
Ашурбейли.
Когда мы говорим о ней как о представителе крупного бекского рода в
Азербайджане, мы в первую очередь вспоминаем о ней как о выдающимся
учѐном, оставившим нам богатое историческое наследие.
Сегодня мы имеем честь представить новое издание еѐ книг:
«Государство Ширваншахов» и «История города Баку. Период
средневековья».
Изданные при еѐ жизни более двадцати лет тому назад, они вскоре
стали библиографической редкостью, и не каждая библиотека в республике
имеет в своих фондах эти замечательные книги.
По нашему единодушному мнению лучшим подарком для сохранения
памяти этой выдающейся женщины, патриота азербайджанского народа,
учѐного - историка будет переиздание еѐ исторического наследия на
азербайджанский язык латинской графикой.
Прежде всего приношу искреннюю признательность племяннику Сары
ханум - Игорю беку Рауф бек оглы Ашурбейли за всестороннюю поддержку,
без которой невозможно было издать к юбилею указанные книги.
Прошу также принять благодарность родственникам Сары ханум Рауф беку Ашурбейли, Рамиз беку и Евгении ханум Ашурли, Вагиф беку
Ашурбекову а также директору Гос. архива кинофотодокументов госпоже
Фищевой Н.Г. за уникальный фотоматериал предоставленный при
подготовке издания книг. Также приношу свою признательность «Азертадж»
в лице фотокорреспондента господина Яшара Халилова, музею истории
Азербайджана в лице господина Виктора Квачидзе, доктору исторических
наук, профессору Рауфу Гусейнову за личные воспоминания о совместной
работе и научной деятельности, а также всему коллективу типографии
«Абилов, Зейналов и сыновья» и многим другим, разделившими с нами этот
юбилейный подарок.
Давайте ещѐ раз, затаив дыхание, прикоснѐмся взглядом к этим
золотым для истории Азербайджана книгам, склоним головы перед светлой
памятью Заслуженного деятеля науки Азербайджана, доктора исторических
наук, профессора, лауреата Государственной премии Азербайджана, лауреата
Государственной премии им. А. Бакиханова, кавалера ордена Дружбы
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Народов - Сары ханум Балабек кызы Ашурбейли.
С Уважением,
Член Британской, Казахстанской
и Азербайджанской ассоциаций
журналистов, профессор Эльдар Гюнайдын
27 января. 2006 г.
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Глава I.
КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Объем работы не позволяет дать развернутый анализ источников и
литературы, использованных в монографии, поэтому упомянем лишь
наиболее важные из них.
Работа написана на основании сведений античных (греческих,
латинских), азербайджанских, армянских, грузинских, арабских, персидских,
турецких, сирийских, русских и западноевропейских (французских,
английских, немецких, итальянских) источников.
Сообщения греческих и латинских авторов (Плиний Секунд 1,
Птолемей и др.2) относятся главным образом к исторической географии
Ширвана.
Важные сведения относительно природных богатств Ширвана в VII в.
и нашествии хазар в Закавказье даются в сочинении албанского автора VII в.
Моисея Каганкатваци (М.Каланкатуйский) «История Агван», состоящим из 3
частей. Первая и вторая части написаны современником описываемых
событий VII в., третья считается произведением X в. и приписывается
Моисею Дасхуранскому. Сочинение это дошло до нас на армянском языке.
Имеются переводы на русский язык К.Патканова и на английский
С.Дж.Даусетта. Мы пользовались последним как наиболее точным, так как
он сделан с семи армянских рукописей.
Армянские авторы (Егише, Фавстос Бузанд, «Армянская география VII
в.», Гевонд и др.) приводят ценные сведения об исторической географии
Ширвана и о военных событиях, связанных с нашествиями гуннов, сабиров,
хазар и других тюркских племен и арабов в Закавказье. «Армянская
география» - «Ашхарацуйц» издана на армянском языке С.Т.Еремяном. Мы
пользовались кратким списком К.Патканова и пространным списком
«Армянской географии» в издании Арсена Сукри (армянский текст и перевод
на французский язык), а также текстом с обширным предисловием и
примечаниями, изданным на английском языке Робертом Хьюзеном.
Не менее ценными являются грузинские источники: «Картлис
цховреба» и «Восхваление венценосцев», хотя в них тенденциозно
описываются военные и другие события XI - XII вв. в Ширване, связанные с
Ширваншахами.
Сведения арабских источников о городах Ширвана весьма кратки и в
основном сводятся к описанию природных богатств страны и полезных
ископаемых - шелка, хлопка, шафрана, нефти, соли и к перечню товаров и
производимых ремесленниками изделий. Они дают также описания военных
событий на территории Ширвана. Таковы сведения арабоязычных авторов IX
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- XIII вв. ал-Балазури, ал-Йа'куби, ал-Истахри, ал-Мас' уди, Абу-Дулафа, Абу
Хамида ал-Андалуси ал-Гарнати, Йакута, Закарийа ал-Казвини и др. В работе
впервые полностью привлечены объективно изложенные сведении ал-Куфи3
о военных событиях в Ширване периода арабских завоеваний Азербайджана.
Особенно ценны полнотой изложения и объективностью сообщения
современника и свидетеля этих событий Ибн ал-Асира о нашествии и
завоевании городов Ширвана монголами. Имеются также некоторые данные
о Ширваншахах в трудах ал-Ма-с'уди, Ибн-Хаукаля, Йакута, Закарийа алКазвини и др. На биографиях этих авторов и характеристике их сочинений
мы не будем останавливаться, так как они подробно освещены в трудах
И.Ю.Крачковского4. Исключительно важным источником по истории
городов Ширвана, заполнившим большую лакуну политической истории
государства Ширваншахов Мазйадидов
IX - XI вв., является «Тарих ал-Баб». Имени автора, писавшего в
начале последней четверти XI в., не сохранилось, а из его хроники,
относящейся к истории Ширвана и Дербенда, уцелели лишь отдельные
главы, вставленные в арабский подлинник труда турецкого историка
Мюнеджжим-баши (ум. в Мекке в 1702 г.). Главы эти изданы в английском и
русском переводах с обширными комментариями и арабским текстом
В.Ф.Минорским5.
Следует отметить ценность сведений арабоязычного источника начала
XV в., автор которого Абд ар-Рашид ибн Салех ибн Нури, прозванный алБакуви, был родом из Баку. Историко-географическое сочинение ал-Бакуви
«Талхис-ал-асар ва аджа' иб ал-малик ал-каххар» было написано в 806 г.
Х./1403 г. и дошло до нас в арабской рукописи, переписанной в 1614 г. и
ныне хранящейся в Парижской национальной библиотеке под номером 5299.
В 1789 г. эта рукопись с некоторыми сокращениями была переведена на
французский язык де Гинем 6. В 1971 г. арабский текст с русским переводом
сочинения ал-Бакуви был издан З.М.Буниятовым. Бакуви приводит сведения
о различных странах Востока и описывает города Аррана и Ширвана, в том
числе и Баку, где он, по-видимому, жил. Бакуви приводит очень ценные
сведения о городе, его крепостных сооружениях, экономике, добыче нефти и
соли, населении. Его данные о Баку оригинальны и не встречаются в
сочинениях предшествующих авторов. В начале XVI в. сведения Бакуви
повторил Ибн Ийас. Важным источником XVI в. для истории Ширвана
является сочинение «Тарих Джан-наби», содержащее сведения о
представителях династии Ширваншахов Дербенди. Интересные факты
периода XVI в. в истории Ширвана и династии Ширваншахов Дербенди дает
Мюнеджжим-баши (XVII в.), который черпал их в более ранних источниках.
Сведения о городах и областях Ширвана, о положении ширваншаха при
захвате Азербайджана хорезмшахом Джалал ад-Дином Манкбурны имеются
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в сочинении мемуарного типа секретаря султана Шихаб ад-Дина Мухаммад
ан-Насави «Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны»,
охватывающим 1214-1231 гг. Сочинение ан-Насави опубликовано О. Удасом
в двух томах (арабский текст и французский перевод) и З.М.Буниятовым в
переводе на русский язык с комментариями. Кавам ад-Дин ибн Али алБундари ал-Исфахани написал труд «Зубдат ан-Нусра ва нухбат ал-Усра»
(«Сливки помощи» и избранное из «Убежища», XIII в.), являющийся
сокращенным вариантом сочинения Имад ад-Дина ал-Исфагани, в котором
приводятся сведения о Ширваншахах в XI - XII вв. во время подчинения
Ширвана сельджукам.
Другим источником по истории Кавказа и Северного Ирана служит
сочинение Садр ад-Дина Али ал-Хусайни «Зубдат аттаварих (фи) ахбар алумара' ва-л-мулук ас-Селджукиййа» («Сливки летописей, сообщающих о
сельджукских эмирах и государях»), где основное изложение доведено до
1194 г. Сочинение ал-Хусайни опубликовано З.М.Буниятовым в 1980 г.
(арабский текст, перевод, введение, примечания и приложения). Оно
использовано нами для освещения событий на территории Ширвана,
связанных с атабеками Азербайджана и их взаимоотношениями с
сельджукскими султанами, ширваншахами и грузинами.
Не менее интересные данные по экономике городов Ширвана
содержат ираноязычные источники, принадлежащие перу анонимного автора
X в. «Худуд ал-алам», автора XIII в. Мухаммада ибн Наджиб Бакрана
«Джахан-наме», анонимного географа XIII в., Хамдаллаха Казвини (XIV в.)
«Нузхат-ал-Кулуб» и др. В них рассказывается о полезных ископаемых,
ремесле, торговле, различных товарах, производимых в Ширване.
Исторические события, происходившие в Ширване в XIII - XIV вв. в связи с
нашествием монголов в период правления Ильханов, описаны в
замечательном труде главного везира Ильханов, врача и ученого Рашид адДина «Джами-ат-таварих». В «Переписке» Рашид ад-Дина («Мукатибат-и
Рашиди») - весьма интересном памятнике истории и экономики стран
Ближнего и Среднего Востока даются некоторые сведения о хозяйственной
жизни Ширвана и династии Ширваншахов. Большое значение имеет хроника
XVI в. «Ахсан-ат-таварих» («Лучшая из историй») азербайджанского
историка Хасан-бека Румлу, происходящего из знатного рода кочевого
племени Румлу (род. в 1531/2 г.). В ней подробно и объективно описываются
исторические события в Ширване, связанные с сефевидско-турецкими
войнами, восстания в Ширване, даются сведения о правлении Ширваншахов
династии Дербенди начиная с конца первой четверти XVI в. и до конца 80-х
годов. Из этого многотомного сочинения Хасан-бека дошли до нас в ряде
рукописей два тома. В Ленинградской публичной библиотеке хранится
рукопись, содержащая эти два тома, имеется печатный текст хроники,
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изданный в Индии:
I - том содержит персидский текст, которым мы пользовались, II сокращенный английский перевод.
Не менее важным источником периода сефевидско-турецких войн XVI
в. является двухтомное сочинение участника ряда походов султана Мурада
III на Азербайджан Шараф-хана Бидлиси «Шараф-наме», сообщающее о
политических событиях в Ширване и правлении Ширваншахов Дербенди.
Второй том представлен в виде летописи, излагающей события в
Азербайджане, Иране и Турции с 689 по 1005 г. х./1290-1596/7 г. Имеются
издания персидского текста, опубликованного В.Вельямннозым-Зерновым, а
также переводы на французский, турецкий и русский языки. Шараф-хан
приводит ряд ценных данных о политических событиях в Ширване.
Сведения о времени правления Фаррух Йасара и его войнах с шейх
Хейдаром Сефеви находим в замечательном произведении Фазлуллаха ибн
Рузбихан Хунджи (ум. в 927 г. х./1521 г.) «Тарих-и 'Алам-ара-йи Амини»,
сохранившемся в двух рукописях и в сокращенном переводе опубликованном
В.Минорским. Автор его был духовным лицом, разносторонне образованным
ученым, много путешествовавшим. После прихода к власти шаха Исмаила
Фазлуллах будучи приверженцем суннитов вынужден был эмигрировать в
Среднюю Азию, где жил при дворе различных правителей. «Тарих-и Амини»
состоит из длинного вступления, излагает события после смерти Узун-Хасана
с 1478 по 1490 г.
Сведения о событиях в Ширване начала XVI в. содержатся также в
сочинении Гийас-ад-Дина ибн Хумам ад-Дина ал-Хусейни по прозванию
Хондемир (род. в 1475 г., ум. в Индии около 1536 г., внук известного
иранского историка XV в. Мирхонда) «Хабиб ас-сийар фи ахбар-и афради-л
башар» («Друг жизнеописаний в известиях о замечательных людях»). Походы шаха Исмаила в Ширван, взятие города Баку описаны у него в стиле
панегирика, он менее объективен, чем Хасан Румлу, хотя его изложение
отличается и обилием фактического материала. В различных библиотеках
сохранилось большое количество его рукописей; имеется также ряд
литографических изданий. Часть сведений Хондемир заимствовал у
анонимного автора «Истории шаха Исмаила Сефеви», сокращенный текст
которой опубликован Денисон Россом с английским переводом и
комментариями.
Важные сведения по истории Ширвана XVI в. в период правления
шаха Аббаса I содержатся в замечательном труде персоязычного историка
азербайджанца Искендер-бека Туркемана Мунши (1560/61-1633/4 гг.).
Являясь очевидцем и участником политических событий, Искендер Мунши в
«Тарих-и Алам ара-йи Аббаси» («Мирукрашающая история Аббаса»),
состоящем из введения и двух разделов, описал антифеодальные восстания в
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Ширване, сообщил сведения о внутренней жизни страны, а также о военных
действиях против турок. Сочинение Искендера Мунши дошло до нас в
большом количестве рукописей. Мы пользовались литографическим
тегеранским изданием (1314 г. х./1896/7 г.) его труда, а также работой
Л.Беллана, являющейся сжатым пересказом сочинения Мунши7.
Некоторые сведения о хозяйственной жизни городов Ширвана 60-х
годов XIV в. и первой четверти XV в. имеются в сочинении Абдуллаха ибн
Кийа ал-Мазандарани «Ресалей-е Фалакийе». В нем дан обширный материал
по государственному и финансовому управлению, экономике и другим
вопросам стран Ближнего Востока и Закавказья, в том числе Ширвана в XIV XV вв. Автор использовал материалы из дел Дивана Тебриза XIV в.
«Ресалей-е Фалакийе» сохранилось в обработке персидского секретаря по
финансовым вопросам во второй половине XV в., который в своем
предисловии приводит скупое сообщение об авторе. Научно-критический
текст этой уникальной рукописи на персидском языке издан В.Хинцем.
Факсимиле «Ресалей-е Фалакийе» опубликовано в Стамбуле А.З.В.Тоганом,
обнаружившим рукопись в библиотеке Айа-София.
В сочинении «Саффат-ас-сафа» («Чистота чистоты») - биографии
шейха Сефи ад-Дина, составленной дервишем Таваккулем ибн Баззазом во
второй половине XIV в., имеются сведения о положении ширваншаха при
монгольском государе Аргуне. Это суфийское агиографическое сочинение
сохранилось в рукописи и в литографическом издании текста на персидском
языке и в переводе на турецкий язык.
Положение ширваншахов шейха Ибрахима и Халилуллаха I при
Тимуре и Шахрухе описывается в труде Камал ад-Дин Абд ар-Раззака
Самарканди «Матла' ас-са' дайн ва маджма ал-бахрайн» («Место восхода
двух счастливых созвездий и место слияния двух рек»), имеющимся в
рукописи, в литографическом издании текста, а также в издании Катрмера на
персидском и в переводе на французский язык.
В сочинении Шараф ад-Дина Али Йезди «Зафар-наме», дошедшем в
ряде рукописей, даются подробные сведения о походах Тимура в
Азербайджан, о правлении Шахруха и их взаимоотношениях с
Ширваншахами Дербенди - шейхом Ибрахимом и его сыном Халилуллахом
I. Мы пользовались тегеранским изданием персидского текста в двух томах.
Имеется
также
литографическое
издание
персидского
текста,
опубликованное в Калькутте.
События сефевидо-османских войн в последней четверти XVI в.,
завоевание османами Ширвана и данные о последних Ширваншахах, которые
в рядах войск турецкого султана выступали против Сефевидов, подробно
изложены турецким историком Ибрахимом Печеви (род. в 1574 г. в юговосточной Венгрии в городе Фюнфкирхене, ум. около 1651 г.). Отрывки из
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его сочинения, относящиеся к Азербайджану и Грузии изданы на турецком
языке с грузинским переводом С.С.Джикия. Печеви принимал участие во
взятии венгерских крепостей, а после смерти своего покровителя Пала
Мехмед-паши (1615 г.) был послан в Анатолию для проведения переписи. В
1624 г. он был назначен дефтердаром Токата, позже переведен на эту же
должность в Румелию и затем в Анатолию. В 1641 г. Печеви оставляет
службу и поселяется вначале в Офене, затем в Фюнфкирхене, где пишет свою
историю.
Некоторые данные о Ширване и Албании периода раннего и развитого
средневековья нами взяты из сирийских источников - трудов Захария
Митиленского (VI в.), Михаила Сирийца (XII в.) и Бар-Эбрея (XIII в.),
изданных Н.В.Пигулевской и Р.А.Гусейновым.
Торговые и дипломатические отношения Ширванского государства с
Русью освещены в русских летописях и в записках путешественника
Афанасия Никитина в XV в.
Сведения о хозяйственной жизни и торговле в городах и местностях
Ширвана, об исторических событиях в Азербайджане приводятся в записках
английских купцов Дженкинсона, Дэкета Джеффри (XVI в.), а также
итальянских путешественников - венецианцев и генуэзцев, приезжавших в
Азербайджан с торговыми и дипломатическими целями: Марко Поло (XIII
в.), Барбаро, Контарини, Анджиолелло, Донато да Лезе (XV в.) и др.
В работе широко использованы исследования крупных советских
ученых и историков В.В.Бартольда, И.Ю.Крачковского, И.П.Петрушевского,
К.В.Тревер, труды известных русских и зарубежных востоковедов Б.А.Дорна,
Н.В.Ханыкова, В.Ф.Минорского, Хади Хасана, Бекира Кютюкоглу и др.
Большое значение для нашей темы имеют труды С.Т.Еремяна, Ш.А.Месхиа,
Р.К.Кикнадзе, Н.Н.Шенгелия и работы дагестанских ученых В.Г.Котовича,
А.Р.Шихсаидова, А.А.Кудрявцева8.
Нами использованы также труды азербайджанских историков
А.А.Бакиханова,
Е.А.Пахомова,
А.А.Ализаде,
З.М.Буниятова,
О.А.Эфендиева. Для изучения социально-экономического положения
городов Ширвана мы рассмотрели работы археологов И.М.Джафарзаде,
С.М.Казиева, О.Ш.Исмизаде, Г.А.Джидди и др. Для выяснения генеалогии
Ширваншахов и ряда других вопросов мы привлекли нумизматический
материал, опубликованный нумизматами Е.А.Пахомовым, А.В.Рагимовым,
М.А.Сейфеддини, А.М.Раджабли и С.А.Дадашевой. Большое значение для
нашей темы имеют работы американского нумизмата Д.К.Куймджана,
опубликовавшего уникальные монеты Ширваншахов, хранящиеся в
американском нумизматическом обществе и позволившие нам уточнить
время конца правления Минучихра III и начало царствования Ахситана I.
Материалы лапидарных источников взяты нами из работ
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А.А.Алескерзаде, М.С.Нейматовой и С.Д.Керимзаде. При исследовании
архитектурных памятников Ширвана мы пользовались трудами архитекторов
С.А.Дадашева, М.А.Усейнова, Л.С.Бретаницкого, А.В.Саламзаде.
Мы пользовались также трудами Е.Э.Бертельса, М.Рафили и
М.А.Дадашзаде при рассмотрении вопросов азербайджанской литературы творчества плеяды выдающихся поэтов Ширвана XII в.
Наиболее ранним исследованием о династии Ширваншахов является
«Опыт истории ширваншахов» Б.А.Дорна (1840 г., на немецком языке),
написанный на основании арабоперсидских источников. Несмотря на
скудность нумизматических данных и на то, что в то время была неизвестна
хроника «Тарих ал-Баб», труд Б.А.Дорна не потерял своего значения в
настоящее время.
А.А.Бакиханов в своей книге «Гюлистане Ирам», написанной в 1840 г.
на персидском языке, привел некоторые сведения о Ширваншахах в связи с
историей Азербайджана. Этой темы коснулся также В.В.Бартольд в статьях в
«Энциклопедии Ислама» и в лекциях, опубликованных в Баку в 1924 г. «Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира».
Е.А.Пахомов в 1923 г. издал небольшую, но важную работу,
посвященную Ширваншахам Кесранидам9, где сообщил сведения об этой
династии на основании нумизматических данных. Однако даты правления
некоторых ширваншахов даны им неточно.
В 1931 г. в Стамбуле Джихангиром Зейнал-оглу была опубликована
научно-популярная книга «Ширваншахлар юрду» («Родина Ширваншахов»).
Автор в основном пересказал работы Б.А.Дорна и Е.А.Пахомова.
Последняя небольшая глава книги А.А.Ализаде «Социальноэкономическая и политическая история Азербайджана XIII - XIV вв.» (Баку,
1956 г.) посвящена военным событиям XIII - XIV вв. в Ширване и
деятельности Ширваншахов, правивших в этот период. Однако автор не коснулся социально-экономической истории, государственного управления,
культуры и других вопросов государства Ширваншахов.
В работе О.А.Эфендиева «Образование азербайджанского государства
Сефевидов в начале XVI века» (Баку, 1961 г.) описывается правление
ширваншахов Фаррух Йасара и Шейх Ибрахима II (Шейхшах) в связи с
событиями присоединения Ширвана к Сефевидскому государству.
Р.А.Гусейновым совместно с С.С.Алияровым опубликована статья,
посвященная ширвано-грузинским отношениям.
Сведения о Ширваншахах Мазйадидах содержатся в небольшой главе
книги М.Х.Шарифли «Феодальные государства Азербайджана второй
половины IX - XI в.» (Баку, 1978 г., на азербайджанском языке). Глава эта
написана в основном на данных хроники «Тарих ал-Баб».
В специальной главе «Государство атабеков Азербайджана» (Баку,
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1978 г.) З.М.Буниятов изложил политическую историю Ширвана XII - первой
половины XIII в. во время правления Ширваншахов. Им опубликовано также
несколько статей по вопросу генеалогии Ширваншахов, где приведены даты
правления некоторых из них10.
И.П.Петрушевский издал ряд ценных работ, посвященных истории
Азербайджана XV-XVII вв., ряд глав которых касается истории государства
Ширваншахов. В книге «Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII XIV веков», приводя сведения о феодальной ренте, налогах и податях и
категориях феодального землевладения в Иране, он говорит о Ширване.
Большое значение для нашей темы имеют данные И.П.Петрушевского о
состоянии социально-экономического развития Ирана при монголах.
Большой вклад в дело изучения государства и генеалогии
Ширваншахов внесли В.Ф.Минорский, чья источниковедческая работа
«Тарих ал-Баб» осветила темные места в истории этой династии, и
замечательное исследование Хади Хасана творчества Фелеки Ширвани и
Хагани, позволившее рассмотреть внутреннюю жизнь Ширвана и
деятельность его правителей.
Весьма интересны работы В.М.Бейлиса, приводящего сведения о
ширваншахе Ферибурзе. Автор настоящей работы в книге «Очерк истории
средневекового Баку» (Баку, 1964 г.) также посвятила ряд страниц истории
государства Ширваншахов
Однако, как мы уже отмечали, несмотря на приведенные исследования
истории государства Ширваншахов, проблема в целом не получила должного
и всестороннего освещения. Авторы главным образом интересовались
военными событиями того или иного периода. Мы сочли необходимым для
освещения истории государства Ширваншахов рассмотреть все ее аспекты, а
именно: историко-географические условия, состояние городов, племена и
народности, населявшие Ширван, ремесло и торговлю, социальные
отношения, государственное устройство и вопросы культуры с VI по XVI в.
Мы рассмотрели генеалогию Ширваншахов начиная с зарождения этого
государства и до его падения и уточнили даты правления ряда ширваншахов
по последним данным нумизматики и эпиграфики (Минучихра III, Ахситана
I, Халилуллаха I, Фаррух Йасара I и др.). Мы выявили также двух
ширваншахов, ранее неизвестных науке - Фаррух Йасара II, Ахситана III и
уточнили имя сына последнего Кейкавус ибн Ахситана.
Кроме названных здесь наиболее важных источников, мы при
написании работы привлекли большое количество других материалов,
имеющих второстепенное значение. Автором настоящей монографии
опубликован ряд работ, связанных с историей Ширвана.
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Глава II.
ГОСУДАРСТВО ШИРВАНШАХОВ В VI –
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ IX в.
§ 1. Историко-географическая характеристика Ширвана
Шарваном, или Ширваном, средневековые армянские, арабские и
персидские авторы называли область на западном побережье Каспийского
моря, к востоку от Куры, составляющую часть древней Кавказской Албании
или раннесредневекового Арана.
Топоним Ширван встречается в названиях ряда стран и местностей: в
турецком Курдистане, в Северном Ираке, Южном Азербайджане (западная
часть, южнее Хоя) и около Хорасана. Ширван упоминается как название
одного из племен Ирака1. Однако наряду с названием Ширван во всех
арабских источниках встречается форма Шарван, которая подтверждается
грузинской хроникой2. Известны различные толкования этимологии названия
Ширван (страна львов, молочная страна, сокращенное имя Ануширвана и т.
д.). Наиболее убедительно мнение В.Ф.Минорского, считающего, что
название Ширван произошло от имени племени шир, или шар. Он также
пишет: «Ширван возможно причислить к числу имен, указывающих на связь
ряда восточнокавказских мест со старыми поселениями выходцев с южного
побережья Каспия (Гиляна, Дейлема)»3.
Границы области Ширван в период средневековья в связи с
политическими событиями и с изменением административного деления
страны в результате завоеваний нередко менялись. В некоторые периоды
часть Ширвана входила в состав Атропатены4, часто северная граница
Ширвана простиралась до городов и поселений Южного Дагестана.
У античных авторов Ширван не упоминается. Это название становится
известным при Сасанидах. Балазури называет шарваншаха среди царьков,
назначенных Хосровом. Ануширваном в Восточном Закавказье 5. Ибн
Хордадбех приводит титул ширийаншаха (вариант ширан), пожалованный
правителю области первым Сасанидом Ардаширом (224-241 гг.)6. В
«Ашхарацуйце» - «Армянской географии VII в.» среди 11 областей Албании,
где сидели марзбаны - наместники Сасанидов во второй половине VII в.
перечисляются: Базкан (Баласакан), Дарбанд, Чола, Таваспарк (Табарсаран),
Ширван, (Sruan), Хоруан (Хсрван? возможно Хурсан. - С.А.) и др.7 Этот
перечень областей является, по-видимому, сохранившимся административным делением Албании на марзбанства при Сасанидах. При арабах и позже
эти области входили в состав Ширванского государства.
Наиболее раннее упоминание страны Ширван в источниках мы
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находим в той же «Армянской географии». В ней дано географическое
положение Ширвана: «...Кавказ делится на два хребта: один идет по прямому
направлению, в страну Ширван и Хсрван до Хорсвема; другой хребет
выпускает из себя реку Зарм*, которая течет на север в сторону реки Атиль.
Тот же хребет идет затем в сторону севера... и продолжением этого хребта
является длинная стена, называемая Абзуд-Кават, до болот (?) Альгминон и
до моря. С северной стороны этого моря живут массагеты (маскуты. - С.А.),
на равнине Варданиан до Каспийского моря, куда подходит хребет Кавказа и
где находится стена Дербенда, т. е. Ворота Джора, огромная твердыня
(построенная) среди моря. С северной стороны (от Дербенда. - С.А.) близ
моря находится царство гуннов...»9.
По этой локализации территория области Ширвана в начале VII в.
простиралась от Дербенда вдоль Кавказского хребта до Хорсвема, т. е.
Хурсанскои скалы, до границы страны племени хурсов (современного
Хизинского района) и, по-видимому, доходила до устья Куры, включая и
Апшерон. Слова «болота Альгминон и до моря», вероятно, относятся к устью
и дельте Куры, покрытой обширными болотами, заросшими камышами 10.
Севернее Апшеронского полуострова под 40°58,5' северной широты горы
подходят к морскому берегу. Непосредственно за полосой дюн и береговой
равниной шириной около 1,75 км круто поднимается склон горы, увенчанной
огромной сильно изрезанной сверху скалой, известной под названием БешБармак. На самой вершине, среди зубцов скал, стоят развалины святилища пира «Хызыр-зинде». У подножья скалы, на покатом плато и склонах горы,
сохранились остатки стен и башен сильной крепости11. Об этой скале и пире
среди местного населения до сих пор бытуют различные легенды.
В арабском источнике IX в. приводится кораническое предание о
спутнике Моисея Хызре, с которым Моисей беседует о скале, автор
добавляет: «скала эта - скала Шарвана, море - море Джилан и город
Баджарван». Далее он говорит: «Персы завоевали всю страну до земель
Шарвана, где находится скала Моисея, из которой бьет источник живой
воды»12. По-видимому, имя Хызра издавна связывалось с упомянутым пиром
на горе Беш-Бармак, которую и упоминает источник IX в. (Ибн Хордадбех).
Здесь находилось пограничное укрепление - глинистые валы,
состоящие из двух стен на расстоянии около 220 м друг от друга13,
построенные в конце V - начале VI в. Сасанидами. Кавад I (488 - 531 гг.)
построил их у прохода между Каспийским морем и отрогами Кавказских гор
у вершины Беш-Бармак - это так называемая Бармакская стена. Ее упоминал
арабский историк Мас'уди (943 г.): «Имеется много известий об ал-Бабе и об
В «Армянской географии VII в.» вместо реки Зарм названа Армена, которую Маркварт
идентифицирует как Терек8.
*
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удивительных сооружениях, которые Кубад ибн Фируз, отец Кисры
Ануширвана, воздвиг в месте, называемом Маскат, и которые представляют
собой город, построенный из камня; о стенах, которые он построил в
Ширване, известных как Сур ат-тин («стена из глины»); о каменной стене,
известной как Бармаки, и о том, что прилегает к области Барда'а...»14. Автор,
говоря о Маскате, по-видимому, имеет в виду район Кубы и город ФирузКубад, современную Кубу, в названии которой отложилось имя ее
основателя сасанидского царя Кубада I сына Фируза (488-531 гг.).
Бармакские стены из сырцового кирпича являлись самыми южными из
«длинных стен», перегораживавших при Сасанидах прикаспийский проход.
Позже в стране Ширван при Каваде I была построена вторая линия
оборонительных стен под названием Абзуд-Кавад*, в 23 км севернее первого
вала. Стены эти тянулись вдоль реки Гильгинчай, около них находился город
Шапоран (Шабаран). Это Гильгинчайская, или Шабаранская стена 15, о
которой упоминал автор X в., как о стене, известной под названием Сур аттин. Гилыинчайская стена представляет собой грандиозное оборонительное
сасанидское сооружение, общим протяжением около 30 км (из них 20 км
стены были построены из сырцового кирпича, остальные из камня), при толщине около 8ми примерно такой же высоте. Для обороны в конце стены у
одного из хребтов стояла крепость Чирахкала - громадное укрепление,
главная башня которого, напоминающая по кладке Гыз-галасы в Баку,
датируется примерно V в. От Бешбармак по побережью на север встречаются
остатки и следы древних городищ, вероятно, сасанидского времени 16. Одним
из них близ Бешбармака, возможно, был город Баджарван, упоминаемый
автором IX в.17
Третья заградительная стена была построена выше реки Самур и
города Джора-Чора, являвшегося столицей Массагетского царства. Здесь у
выхода На равнину у реки Рубас горы вновь приближаются к морскому
берегу, и следы «длинных стен» до сих пор сохраняются близ городища
Топраккала18. Четвертая стена по грандиозности превосходила все
предыдущие. Это Дербендские укрепления, построенные на северовосточной части дербендского холма, остатки которых археологическими
работами обнаружены в слоях VIII- VI вв. до н. э. В V в. при сасанидском
царе Ездигерде II (438 - 457 гг.) на базе этих укреплений была возведена
стена19, перекрывавшая весь проход от крепости Дербенд до моря и
простиравшаяся до вершины холма, где она примыкала к мощной цитадели20.
Позже к сырцовой стене была пристроена вплотную северная каменная
стена, послужившая как бы облицовкой сырцовой21. Постройка каменной
стены Дербенда происходила при Хосрове I Ануширване (531 - 579 гг.) и
*
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была закончена в 567 г. или, по другому мнению, в 547 г. 22 На облицовке
дербендских стен, являющихся ценнейшим памятником сасанидского
строительства, имеются около 20 пехлевийских надписей23. Начиная от моря
сасанидами были построены колоссальные каменные сооружения - северная
и южная стены города, цитадель и Горная стена, являвшаяся продолжением
дербендской и идущая по горам в западном направлении, на протяжении
более 40 км. Эта стена была задумана как непрерывная линия обороны от
моря до непроходимых для неприятеля контрфорсов Главного Кавказского
хребта. По сообщениям арабских источников, стены спускались далеко в
море24. После постройки Дербендской стены к северу от города была возведена еще одна стена, следы которой сохранились в 6 - 7 км от станции
Огни25.
Сасаниды были заинтересованы в создании этих сооружений, которые
закрывали доступ в Закавказье и в Иран северным кочевым племенам и
народам - маскутам, аланам, гуннам, сабирам, хазарам и другим тюркам,
обитавшим в степях восточного Предкавказья. Византийцы также
стремились к укреплению дербендского прохода и северной границы
Сасанидского государства против кочевников, которые угрожали и Византии.
В историческом сочинении VIII в. имеется сообщение о том, что в V в.
император Маркиан (450 - 457 гг.) субсидировал Сасанидов для построения
стен Дербенда, «истратив на то много талантов из сокровищ своих»26.
В VI в. наиболее важными стратегическими пунктами Сасанидского
государства на северной его границе являлись проходы Дербенда и Дар-и
алан (Ворота аланов). Таким образом, в течение столетия - с середины V в. до
середины VI в., когда Сасаниды прочно овладели районом Дербенда, на
территории Ширвана персидскими царями были построены грандиозные сооружения, служившие защитой от кочевых народов, без конца нападающих
на владения сасанидского Ирана. Поэтому территория Ширзана имела
большое стратегическое значение.
Арабский историк Мас'уди (943 г.) писал о значении этих укреплений
следующее: «Если бы Господь в своем всеведении, всемогуществе и
милосердии не помог царям Ирана [мулук ал-Фурс] построить город ал-Баб и
его стены на суше, в море и на горах, а также другие замки, а также поселить
здесь людей различных народностей и назначить царей различных рангов, то
цари хазар, аланов, сарирцев, тюрок и других упоминавшихся народов,
несомненно, дошли бы до областей Барда'а, ар-Ран (Арран), Байлакан,
Азербайджан, Занджан, Абхар, Казвин, Хамадан, Дайнавар, Нихаванд и
других мест»27.
Возведение грандиозных пограничных укреплений требовало
огромных финансовых средств и людских ресурсов, которые в основном
поступали из Ширвана, наиболее богатой области Албании.
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Автор VII в. говорит о «величественных стенах большого города Чога
[Дербенда], для построения которых цари Персии истратили огромные
средства, изнурив страну, собирая архитекторов и изыскивая много разных
материалов для построения замечательных укреплений, которыми они
закрыли [проходы] между горой Кавказом и восточным морем *»28.
Границами Ширвана при арабах (в X в. и позже) на севере были юговосточные отроги Кавказских гор, на юго-западе река Кура, отделяющая его
от Арана и Мугана, с северо-запада река Ганых (Алазань), с востока
Каспийское море.
В первой половине XIV в. (1340 г.) Хамдаллах Казвини писал: «страна
Ширван простирается от берегов реки Куры до Дербенда (Баб ал-Абваба)»29.
Территория Ширвана орошается следующими шестью реками, которые
стекают с южных склонов Кавказских гор: на юге Пир-Сагат, впадающая
между Баку и устьем Куры в Каспийское море, Ахсу, Гардман, на верхнем
течении которой находится Лахидж, Гѐкчай, Турианчай, на которой
расположена Кабала, и Эльджигенчай, орошающая Шеки. С востока по
территории Южного Дагестана (Дербенда) и Ширвана протекают и впадают
в Каспийское море Рубас, Гюльгерычай, Самур, Кусарчай, Кудиалчай,
Карачай, Велвеличай, Гильгильчай, Атачай, Сумгаит.
Область Ширван, где на протяжении тысячелетнего периода (VI - XVI
вв.) царствовала старинная династия правителей Ширваншахов, включала
плодородные равнины и низменности с прекрасными пастбищами, лугами и
лесами. Здесь разводили скот, выращивали хлеб, было развито сельское
хозяйство, имелись фруктовые сады. Близость реки Куры и моря доставляла
жителям ценные сорта рыб. Территория Ширвана была богата нефтью,
солью, различными ископаемыми, ценными металлами, минералами, глиной.
Албанский историк Моисей Каланкатуйский в «Истории албан»,
говоря об Албании VII в., отметил: «Расположенная среди высоких гор
Кавказа прекрасна и чарующа страна Албания многими богатыми дарами
природы. Великая река Кура течет спокойно по ней, принося с собой
большие и малые рыбы, и она впадает в Каспийское море. Поля вокруг нее
изобилуют хлебом и вином, нефтью и солью, шелком и хлопком и
бесчисленными оливковыми деревьями. В горах находится золото, серебро,
медь, и охра. Есть и хищные звери: львы, тигры, барсы, дикие ослы и
множество птиц, орлы, соколы и т. д. ...»30 Указанные сведения, несомненно,
относятся и к Ширвану, где издавна на Апшеронском полуострове добывали
нефть и соль, в районе Шемахи разводили шелковицу и хлопчатник,
возделывали виноградную лозу, выращивали ячмень, пшеницу и т. д.
Сообщение источника о хищных зверях подтверждается наскальными
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рисунками в Гобустане близ Баку и на Апшероне, где имеются изображения
льва, тигра, диких ослов, куланов и других животных. Развитие сельского
хозяйства и скотоводства, а также горнодобывающего промысла и связанной
с ним металлообработки определяло зажиточность населения. По словам
А.А.Бакиханова, исследовавшего историю Ширвана, «Ширван есть
обширнейшая и лучшая из всех областей Кавказского края»31.
§ 2. Население Ширвана
Ширван в древности был заселен различными племенами - оседлыми и
кочевыми, проникавшими с севера через Дербендский и Дарьяльский
проходы, а также с востока и юга (через Иран). На протяжении ряда
тысячелетий территория Ширвана была ареной разнообразнейших контактов
между сменявшими друг друга кавказскими, ирано и тюркоязычными
племенами. Об этом свидетельствуют не только письменные источники, но и
археологические и топонимические данные.
Автор V в. Фавстос Бузанд в связи с событиями первой половины IV в.
в числе войск маскутского царя Санесана «разношерстных кочевых племен»
назвал гуннов, таваспаров, хечматаков, ижмахов, баласичев и т. д. Возможно,
что автор назвал баласичами жителей Баласакана1.
В анонимном источнике начала VII в. перечисляются племена,
населявшие Южный Дагестан, Ширван и западное побережье Каспийского
моря. Указанные в тексте племена леки, гунны, хазары, зекены (цекан),
хенуки (хенави), каспы, шарваны, хсраны, таваспары, хечматаки, ижмахи,
баканы, пиконаки (печенеги), маскуты2, которые, вероятно, являлись
автохтонным населением страны (за исключением некоторых), по-видимому,
можно локализовать в зонах Дербенда, Шеки, Муганской степи, Ширвана,
Сиазани, Хизы, Беш-Бармака, Табарсарана, Хачмаса, Шемахи, Баку и Кубы.
Некоторые из этих племен жили на побережье Каспийского моря,
«куда доходят отроги Кавказа, и где воздвигнута Дербендская стена,
громадная твердыня в море»3. Леки - предки современных лезгин живут и в
настоящее время в северной части Кубинского района близ Дербенда.
Проникновение и нашествие гуннов, сабиров и хазар на Албанию отмечено у
ряда раннесредневековых авторов. Наиболее раннее появление гуннов на
Кавказе относится ко второй половине II в. н. э. Вторжение гуннов в
Албанию через Дербендский проход (Чор), по Агафангелу, относится к
первой половине III в. и позже, к первой половине и концу IV в. (395 г.)4.
Нападения гуннов на Албанию - Дербенд, Ширван, Муган и другие области
продолжались и в V - VI вв. Причем в конгломерате гуннской орды
находились булгары, хайпандуры, а в V - VI вв. - сабиры5.
В VII - IX вв. в Кабалу и Муган проникали сабиры, хазары и булгары,
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оставившие свой след в топонимике этих областей6. «Армянская география»
отмечает племена: зекены (цекан), по-видимому, шекинцы, жители области
Шеки, также как и хенуки армянского текста (гениохи античных авторов),
имена которых отложились в названиях селений Верхний и Нижний Гѐйнюк
в районе Шеки и речки Гѐйнюк у подошвы Боздага. Каспы жили южнее
Апшерона в междуречье Куры и Аракса и на побережье Каспийского моря.
Шарваны жили в области Ширвана. Это наиболее раннее упоминание
Ширвана, данное в древней форме в виде этнотопонима. Хсраны можно
связать с областью Хурсан (Хунсар), упомянутой в анонимном источнике X
в. Эта область, была расположена в южной части района Дербенда до горы
Беш-Бармак7. Таваспары локализуются в Табарсаране, в Южном Дагестане,
который в раннем средневековье подчинялся Ширваншахам. Название
племени - хечматаки отложилось в наименовании села и крепости Хачмас в
Варташенском районе, а также города Хачмас на побережье Каспийского
моря. Ижмахи в IV в., упомянутые у Фавстоса Бузанда (V в.), жили, повидимому, в районе Шемахи, баканы - в Баку и на Апшероне. Этнопоним
пиконаки (печенеги) отложился в названии селения Биченек и перевала в
Шахбузском районе Нахичеванской АССР. Не исключено, что подобный
топоним мог существовать в VII в. и в области Ширвана. Маскуты жили в
Кубинском районе и на Апшероне. Указанные топонимы упоминаются в
труде автора V в., где описывается война маскутского царя Санесана с
армянским царем, в первой половине IV в. Границей маскутов этот источник
называет «большую реку Куру»8. Племена массагетов-маскутов обитали
севернее, за Шабаранской стеной, вдоль берега моря. Анонимный источник
VII в. сообщает следующее: «С северной стороны этого моря живут маскуты
на равнине Варданиан до Каспийского моря, куда доходит горная цепь
Кавказа. Там находится стена Дербенда...»9 Согласно армянским и арабским
источникам, страна, где обитали ираноязычные маскуты - кавказские
массагеты, находилась на территории прикаспийского побережья
современного Дербендского района Дагестана, а также Кубинского,
Кусарского и Дивичинского районов10, Апшерона и Муганской равнины
Азербайджанской ССР. Массагеты населяли плодородную область,
находящуюся между Главным Кавказским хребтом и морским побережьем,
от района Дербенда до Апшерона и Муганской равнины. Территория эта
орошалась нижним течением реки Самур и других рек, лежащих к югу 11.
В источнике VII в. равнина между реками Самур и Гиль-гилчай
назывались Мазкутк12, в арабских источниках IX-X вв. - Маскат13 и позже в
средневековье - Мушкур14. Маскуты уже в I в. н. э. имели свое царство, их
столицей был город Чор, или Чол, возможно, получивший название от
тюркского племени чол, которое было разгромлено Хосровом Ануширваном
(VI в.)15. В.Г.Котович иначе истолковывает этот топоним: «Известно, что имя
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Джор и производные от него Чор, Чога, Чола, Сул и др. являются одними из
древнейших наименований Дербендского прохода. По мнению Маркварта,
оно - иранского происхождения; в современном иранском джер означает
щель, расселина, трещина (в земле)... Подобное истолкование имени Джор
вполне приложимо к Дербендскому проходу - самому узкому дефиле на
прикаспийском пути»16. Город Чор (Чога или Чол) был расположен в 1 км от
станции Белиджи на месте городища Топраккала, в 25 км к югу от Дербенда
в междуречье Рубаса и Гюльгерычая17. Маскуты владели территорией вдоль
побережья Каспийского моря от Дербенда вплоть до устья Куры 18. Это
царство включало в свой состав также область баканов, - по-видимому, Баку
и Апшеронский полуостров. Название племени массагеты - маскуты
отложилось в названии села Машгата, ныне (с метатезой) Маштага на
Апшероне19.
После уничтожения Сасанидами царства массагетских Аршакидов
около 510 г. и упразднения царской власти в Албании на территории области
Ширван, между реками Шабаранчай и Гилгильчай, появилось небольшое
политическое образование, носившее название государства Ширваншахов20.
В X в. территория Ширвана включала земли, относящиеся к царству
массагетских Аршакидов, северной границей которых был Дербенд. Позже
область Маскат арабских авторов X - XI вв. была ограничена рекой Самур,
Каспийским морем, страной лакзов и Шабараном 21, т.е. соответствовала
южной и северной частям нынешнего Кубинского района.
Территория Ширвана в древности была заселена различными
племенами, среди которых, помимо кавказского, имелся и иранский пласт.
Возможно, ираноязычное население в этом районе появилось уже в первой
половине I тысячелетия до н. э. Известно, что по территории Азербайджана
проходили скифские племена, которые, несомненно, частично оседали в указанной зоне. Об этом свидетельствуют и археологические материалы 22. Ряд
топонимов Кубинского района, Апшерона и Мугана относится к иранской
лексике23. По сообщению армянских, арабских и персидских источников,
сасанидские цари Кубад I и Хосров Ануширван I в V - VI вв. для защиты и
охраны своих северных границ от набегов тюркских кочевников построили
ряд заграждений и Дербендскую стену24 и переселили в северо-восточный
Азербайджан, т.е. в зону области Ширван, ряд ираноязычных племен выходцев из Лахиджана, Табаристана, Гиляна и т.д. Топонимика указанной
зоны отражает эти названия (Ширван, Лахидж - в Исмаиллинском районе,
Лааш - на Апшероне, Табарсаран - в Южном Дагестане, Гюрген - на
Апшероне и т. д.). По мнению некоторых исследователей (А.А.Бакиханов 25,
М.Г.Велиев-Бахарлы26), азербайджанские таты, расселение которых
прослеживается на западном берегу Каспийского моря, от Апшерона до
Дербенда, являются остатками древних переселенцев иранцев. Таты,
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бесспорно, являются одним из древних этнических напластований на
территории Ширвана.
В области Муган, по сведениям арабских авторов, в стороне от залива
было большое селение, населенное магами27. Некоторые ученые
предполагают, что в Мугани жило древнее племя магов, из числа которых
при Сасанидах и в более раннее время формировалось жреческое сословие.
Слово Муган легло в основу многих восточных топонимических терминов, в
том числе Муганская степь28 и город Муган.
Арабские авторы указывают на поселения курдов в Ширване.
Перечисляя места, обитаемые курдами, источник X в. сообщает: «Они жили
рассеянно в Азербайджане и в Армении, в Аране, Байлакане и Баб алАбвабе»29. Селения Кюрдиван близ Лахиджа в Исмаиллинском районе,
Кюрдахана на Апшероне, Кюрдмаши и город Кюрдамир свидетельствуют о
поселении курдов.
Наряду с топонимами кавказского и иранского происхождения в
Ширване существуют названия селений, не имевшие отношения к языкам
древних насельников этой страны и представляющие собой этнонимы и
факты антропонимии, этимологизирующиеся на почве языков тюркского
типа. Изучение наряду с топонимикой нарративных и лапидарных
источников свидетельствует о проникновении в Ширван тюркских
кочевников, имевшем место в раннем средневековье. По сообщению Приска
Панийского, гунны, которых раннесредневековые источники отождествляли
с тюрками30, в V в. совершили нападение на Апшерон31. Проникновение и нашествие гуннов, сабиров, хазар и других тюрок на область Ширван отмечено
у армянских авторов V в. Егише, Фавстоса Бузанда и Гевонда (VIII в)32. Уже
во второй половине V в. гунны появляются на Северном Кавказе (по Егише)
и овладевают долиной вдоль Каспийского моря и Кавказских гор до
Дербенда. В 503 г. сабиры напали на Закавказье и на Албанию33.
По сведениям анонимного автора начала VII в., на северо-западе
Каспийского моря до реки Атиль (Волги) жили тюрко-язычные племена
савиров-сабиров34. Ибн Хордадбех (IX в.) отмечает что за Баб ал-Абвабом
(Дербендом) находится царство Сувар (Савир)35. Захарий Митиленский в
Сирийской хронике, относящейся к 555 г., отмечает, что за воротами, т.е. за
Дербендом, в Дагестане и Северном Кавказе живут племена «авгар (ауангур),
сабир, бургар, алан, куртаргар, авар, хазар, дирмар, сирургур, баграсик,
кулас, абдел, ефталит - эти тринадцать народов живут в палатках,
существуют мясом скота и рыб, дикими зверями и оружием»36.
Перечисленные в этой хронике VI в. племена охарактеризованы как кочевые,
живущие в палатках, большинство их тюркоязычные. Девять имен из
тринадцати оканчиваются на ар, ур, ир. Из них известны по другим
источникам как тюркоязычные бургары (булгары), сабиры, авары, хазары,
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абделы, эфталиты, сарагуры (сирургур), оногуры (ауангур) и др. 37 Наряду с
тюркоязычными племенами здесь упомянуты ираноязычные аланы, которых
источник IV в. считает маскутами или массагетами38.
Таким образом, согласно источникам, в раннем средневековье в
Южном и Северном Дагестане и на Северном Кавказе обитали различные
тюркские племена. Территория расселения указанных тюркских племен
расположена неподалеку от области Ширвана и, по-видимому, отдельные
группы тюркских племен проникали на юг, в Ширван, где они и оседали
вместе с гуннами, сабирами и хазарами и другими кочевыми ордами,
просачивающимися через Дербендский проход. В топонимике Ширвана
имена сабиров отложились в названиях ряда населенных пунктов. Источники
свидетельствуют, что Хосров Ануширван (531 - 579 гг.) после победы над
хазарами поселил в Аране и Азербайджане три тысячи семейств пленных
тюрок в количестве 50 тысяч человек. По словам Ибн Мискавейха, колонна
пленных тюрок растянулась на расстояние десяти фарсахов (около 60 км) 39.
По другим данным, их количество достигало 10000 человек40.
Таким образом, в VI в. происходила интенсивная миграция тюрок в
Аран, Ширван и Муган. Наличие тюркских элементов в топонимике этих
стран (Гоби, Тюркян на Апшероне, Гала Сувар, Сабироба-Хачмасский район,
Баласагун, Баладжары, Билесувар, Биджанак, Кыпчак, Хазарюрд, Хазаряилаг,
Хазар-Сальянский район) подтверждается сообщениями нарративных и
лапидарных источников о проникновении различных тюркских племен в
зону Ширвана и соседних областей и указывает на процесс тюркизации
страны, восходящий к периоду раннего средневековья - III - IV вв. (гунны) и
более интенсивному в VI - VIII вв. (сабиры, хазары, печенги и др.).
Указанные тюркские племена, оседая с начала нашей эры в Ширване и
Аране,
являлись
значительным
компонентом
в
формировании
азербайджанского народа. Изучение расселения этих племен имеет важное
значение в освещении проблемы этногенеза азербайджанского народа,
которая тесно связана с вопросом тюркизации древнего Азербайджана.
Помимо рассмотренного нами древнего населения Ширвана
кавказского, иранского и тюркского происхождения источники и топонимика
свидетельствуют, что в VII - IX вв. и позднее в стране жили и арабы.
По сообщению арабского автора X в. Мае' уди, «между Хайдаком и алБабом живут мусульмане арабы, которые не говорят хорошо ни на каком
языке, кроме арабского. Они живут в лесах, зарослях, долинах и вдоль
больших рек, в селениях, в которых они поселились в то время, когда эти
места были завоеваны теми, кто устремился сюда из арабских пустынь. Они
живут на границе с царством Хайдак, но защищены от него зарослями и
реками. От них до города ал-Баб около трех миль (один фарсах), и жители алБаба приходят им на помощь»41.
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По сообщению ал-Балазури (IX в.) и ал-Гарнати (XII в.), арабский
полководец Маслама ибн Абд ал-Малик (VIII в.) поселил в Дербенде, его
окрестных селениях и Табарсаране 24 тысячи воинов (у ал-Гарнати - семей)
арабов из Мосула, Дамаска, Тадмора, Халеба и других городов Сирии и
Джазиры; четыре квартала города Дербенда были соответственно названы:
Дамаск, Химс, Куфа и ал-Джазира42.
В XII в. Ибн ал-Азрак встретил арабов и арабские поселения в горах, в
окрестностях Дербенда43, где они жили со времен завоевания страны
халифатом. Арабы населяли Ширван и в последующие века. В топонимике
Ширвана отложилось наименование «араб» в ряде населенных пунктов, где
когда-то жили арабы: в Кубинском районе - Арабали, Арабкеймураз, Арабдагна, Арабхаджи; в Шемахинском - Араблар, Арабушагы, Арабкадым,
Арабшамлы, Арабшахверди; в Кюрдамирском - Арабгияслы, Арабчалтыкчи,
Арабсарван; в Сальянском -Араббабирхан, Арабкардашхан и т. д.44
Анализ топонимики Апшерона показывает в некоторых случаях ряд
топонимических напластований на одной и той же территории. Показательно
в этом отношении селение Амираджан, где, наряду с этим названием,
сохранилось без изменения старое название - Хиля, встречающееся и в
других районах Азербайджана (например, Хиллинский район и районный
центр Хиллы и Даг Хиля в Кази-Магомедском районе). У Зейдлица
упомянуты два села Хилэ и Хилу в бывшем Джеватском уезде45. Название
Хиля, сохранившееся без изменения в течение 13 веков, восходит к периоду
завоевания арабами Азербайджана. Племена рабиитов, прибывшие сюда из
Хиллы в Ираке, где они имели самостоятельное эмирство, компактными
массами селились в Барде, Шемахе и других местностях Ширвана 46. Повидимому, селение Хиля на Апшероне было названо по имени иракской
Хиллы, так как здесь обосновались арабы - выходцы из этой местности,
впоследствии растворившиеся среди тюрок. Но арабы не были первыми
насельниками этого места. О древнейшем населении Хиля на Апшероне
свидетельствуют археологические находки на его территории, говорящие о
пребывании здесь скифов47.
Анализ топонимики Ширвана приводит нас к следующим выводам: в
древности территория Ширвана была заселена различными племенами,
оставившими свой след в топонимике. Данные источников и топонимики
свидетельствуют, что местное население, состоящее из кавказских
ираноязычных и тюркоязычных племен, с начала нашей эры подвергалось
интенсивной инфильтрации тюркских кочевников, мощное напластование
которых явилось значительным компонентом в этногенезе азербайджанского
народа.
Арабские племена, расселившиеся в Азербайджане, ассимилировались
с местным населением и язык их не сохранился, оставив лишь след в
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топонимике и местной лексике. Это говорит о том, что ко времени арабского
завоевания Азербайджана тюркский и иранский элементы были
устойчивыми48.
§ 3. Города и селения Ширвана
Автор «Армянской географии» отмечал наличие в Албании городов и
сел: «Она заключает в себе плодоносные поля, города, крепости, села,
множество рек и тростников»1.
Ведущиеся на территории Ширвана раскопки выявили существование
древних поселений, датируемых эпохой мезолита и бронзы, а также городов
древнего и раннесредневекового периода, что подтверждается сообщениями
античных авторов I-II вв.
Плиний Старший (23 - 79 гг.) писал, что главным городом Албании
была Кабалака2. Греческий географ Птолемей (70-147 гг.) сообщал о
существовании в Кавказской Албании 29 городов и селений, среди которых
он называл Хабалу, Мосегу, Албану, Самехия, или Камехия, Гетару, Баруку и
др.3 Некоторые ученые (д'Анвиль, Томашек, Целларий, Барбье и др.) отождествляют указанные названия с городами Кабалой (Cabalaca, Chabala),
Дербендом (Albana), Шемахой (Samechia, Camechia), Баку (Gaetara, Baruca).
В упомянутом Птолемеем топониме Мосега (Mosega) возможно отложилось
название племени массагет - маскут, локализуемого в районе Кубы и южнее
по морскому побережью, включая и Апшерон.
В Хронике Захария Митиленского (555 г.) сообщается следующее: «...в
этой северной стороне есть верующие пять народов с их двадцатью четырьмя
епископами... Гурзан также земля в Армении, с языком подобным
греческому; у них есть царек христианский, подвластный царю Персии. Аран
также земля, в той же земле Армении, со [своим] языком, с народом,
верующим и крещенным. У них есть царь, подчиненный персидскому царю...
Базгун земля со [своим] языком, которая примыкает и простирается до
Каспийских ворот и моря, находящихся в пределах гуннских...»4. В
указанном тексте говорится о Грузии и Аране - Албании, которые в VI в.
имели своих царей, подчиненных персидским царям, то есть Сасанидам. Они
имели также свои языки, т. е. грузинский и аранский, и исповедывали
христианскую религию. Таким образом, как правильно отметил З.М.
Буниятов, «...ни Гурзан, ни Аран этнически или политически частью
Армении не являлись. Единство это - чисто церковное...»5. Далее Захарий
отмечает землю (страну) Базгун, которая имеет свой язык, то есть отличный
от аранского. Локализация, данная в тексте, согласно Маркварту, относится к
стране маскутов, которая простиралась вдоль Каспийского моря до
Каспийских ворот (Дербендского прохода). Маркварт отождествлял базгунов
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сабазгами6, так как историк VI в. Прокопий Кесарийский и автор «Армянской
географии VII в.» сообщали, что среди племен, обитавших на Северном
Кавказе, находились аланы и абазги7. Эти данные находят подтверждение в
сочинении арабского автора Мас'уди (X в.), который локализовал абазгов
(абхаз) около горы Кабх по соседству со страной Алан, «к ним примыкает
царство Джурзийа» (Грузия)8. В таком случае последних не следует
смешивать с абазгами (абхазцами), жившими на побережье Черного моря.
Племена массагето-аланского круга9, куда входили и абазги, уже в I в.
н. э. проникали из местностей севернее Дербенда на территорию, которую в
VII в. и позже армянские и арабские источники называли ШарваномШирваном. Но менее допустимо предположение Н.Адонца, что Базгун есть
искажение Баласакана (Базкан - Базгун) - области, которая ближе стояла к наименованным странам, чем Абазгия10. Маскуты-аланы - это ираноязычные
племена, уже в I в. н. э. создавшие здесь свое государство11. Поэтому Плиний
Старший в I в. наряду с Албанией упоминает и «страну Массагет» как
отдельную политическую и этническую общность, отличную от Арана Албании. Это положение подтверждается данными Анонима Равенского, сведения которого восходят к IV - V вв. При упоминании политических
образований стран Закавказья они назвали «patria Siunia Caucasorum (Siunik),
patria Albania, patria Masageton, patria Caspiae (Balasakan C.A.)» и т. д. Как
видно, patria Masageton занимала определенное место в системе
политических образований Закавказья12.
После уничтожения сасанидами царства массагетских Аршакидов, в
начале VI в., на территории бассейнов рек Шабранчай и Гилгилчай
образовалось небольшое феодальное княжество Ширваншахов13. Позже к X
в. территория Ширвана значительно расширилась и в некоторые периоды в
нее входили Дербенд на северо-востоке, Шеки на северо-западе и Муган на
юге. По «Армянской географии VII в.», в состав Ширвана входили
следующие города: Ширван, Хсран, Дербенд, Таваспар, Хечматак, Хенок,
Хенуки, Ижамах, Бакан, Маскут14. Все эти топонимы даны в форме
этнонимов. Далее в разделе Албания, куда входил и Ширван, отмечены
Шаке, с восточной стороны город Кавагак (Кабала), названная в
сокращенной редакции Востани:Марцпан15 (т. е. столица Марзбана персидского наместника). Упомянутый в «Армянской географии» и у
Гевонда топоним Гегаву - Гелаву, возможно, локализуется в селении Келва
близ города Шемахи16.
Автор «Армянской географии» VII в. близ Арцаха, к востоку от Ути,
помещает провинцию Пайтакаран, расположенную на берегу Каспийского
моря и на севере* реки Аракс17. По этой локализации к Пайтакарану в IV-V
В тексте дано на западе реки Аракс. По-видимому, автор ориентировался по нижнему течению
Аракса, имея в виду левый берег реки.
*
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вв. относились область между низовьями рек Куры и Аракса с главным
городом под тем же названием, затем юго-восточная часть Ширвана по
побережью Каспийского моря, включая Апшеронский полуостров* и часть
Мугани. Об этом свидетельствуют некоторые топонимы, относящиеся к этой
провинции.
Согласно «Армянской географии», в состав Пайтакарана входили
следующие гавары (кантоны, округа): «1) Хракот-Перож, 2) Вараданакерт, 3)
Еотнпоракиан-Багинк, 4) Ротибага, 5) Баганрот, 6) Ароспижан, 7) Гани, 8)
Атли, 9) Багаван, 10) Спандаран-Перож, 11) Ормузд-Перож, 12) Алеван»19.
Некоторые из этих округов входили в состав Ширвана.
Название Пайтакаран встречается только в «Армянской географии»20,
в античных источниках он назван Каспиана - Kaspiane или patria Caspia, в
остальных армянских источниках - Каспк, Казбк, страна Каспиц, страна
Парсиц, просто Парск или Баласакан21. Название Баласакан известно с III в.
по надписи сасанидского царя Шапура I (243 - ок. 273 гг.)22 и является, повидимому, местным и наиболее ранним названием Байлакана арабских
авторов. В топониме Баласакан первый компонент бала или бага означает
оог, божество; второй компонент сакан дан на персидском языке во
множественном числе и означает (племена) саки. Баласакан означает
божество саков, вероятно, этот город являлся храмовым центром
зороастризма.
Пайтакаран состоит из двух компонентов: пайтак - искаженное от
пайтахт (на перс, яз.) - столица и Аран - местное название Албании.
Пайтакаран означает столица Арана, так называлась область и ее главный
город в Мильской степи в IV-VII вв., который при арабах назывался
Байлакан23.
Хракот-Перож состоит из двух компонентов: Хракот, по мнению
К.П.Патканова (на армянском языке)24, означает огонь и Перож - армянская
форма иранского имени Пероз (по имени сасанидского царя 459 - 484 гг.).
Возможно, так назывался храм огня, от которого имя перешло на область и
город. Согласно С.Т.Еремяну, этот первый гавар провинции Пайтакаран
занимал нынешнюю Мильскую степь и был городской территорией
Пайтакарана25.
Варданакерт - охватывал часть Муганской степи, главный город его
под тем же названием -это Варсан арабских авторов26, лежавший на правом
берегу реки Аракс, ниже впадения в него реки Карасу, на месте развалин
крепости Алтан27.
Мы полагаем, что Ротибага и Баганрод, вопреки мнению
Ряд авторов (Ж.Сен-Мартен, К.П.Патканов, А.Кесреви Тебрези, Р.Хьюзен, К.В.Тревер и др.)
считает, что Баку и Апшерон входили в состав провинции Пайтакаран18.
*
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К.П.Патканова28, это различные по семантике топонимы. Ротибага 29 можно
транскрибировать с изафетом как Руд'е-бага и означает река бога, или божья
река. Любопытно, что в данном случае слово бага дано в древней форме30.
Известно, что после завоевания страны арабами в VII в. и распространения
ислама в Аране, Ширване и в других странах Закавказья началась
мусульманизация древних святилищ, которые стали освещаться
мусульманскими
традициями
и
получать
арабско-мусульманские
религиозные имена31. На месте древнейших культовых мест, капищ и пиреев
появились пиры, ханаки, мавзолеи и т. д. Указанный топоним Ротибага - Руде бага получил свое название от слов река и бог. Подобной рекой может быть
Пирсагат, текущая южнее Апшерона, недалеко от реки Куры, где первый
компонент пир - святилище и второй сагат, - вероятно, искаженное саад
(высокий, возвышенный, дающий счастье - на араб, яз.) или Сайд (имя
собственное), т. е. возвышенное святилище, либо Пир-Сайда. Эта река
находилась в провинции Пайтакаран. В средневековье, в XII в. на крутом
берегу низовья реки Пирсагат возвышалось культовое сооружение - ханака32.
Этот памятник в полуразрушенном виде сохранился до наших дней. Сейчас
на этом месте имеется населенный пункт, носящий название Ханега,
который, вероятно, был построен на месте древнего языческого капища или
пирея Руд-е бага. Руд-е бага было названием населенного пункта в области на
территории Ханега на Пирсагате, где имеется селение Пирсаид.
Баганрод означает река багов, т. е. река поклоняющихся богу (солнцу,
огню). Известно, что ряд названий населенных пунктов включает гидроним и
эти названия являются самыми древними по происхождению, так как
человек, поселившийся в той или иной местности, ставил жилище около рек
или источников воды33. Вероятно, Баганрод был центром одноименной
области, расположенной в районе реки Баганрод (нынешней Булгарчай) в
Муганской степи34. Область племени багов* упоминается в «Истории агван»:
«Область багов (багк) восстала против нечестивого Бабана (Бабека), и придя
из Персии он захватил и опустошил страну и предал лезвию меча женщин и
детей Багов»35.
Среди названий областей и городов провинции Пайтакаран нас
интересуют еще два следующих: Атли Багаван и Еотнпоракиан-Багинк. Мы
считаем, как и К.П.Патканов36 и С.Т.Еремян37, что Атли Багаван появилось
из-за описки вместо Атши Багаван - Атеш-и Багаван и что это топоним,
который позже, в VIII в. был упомянут у Гевонда в виде Атши-Багуан38.
В «Армянской географии» название племени «бакан» встречается при перечислении племен
Азиатской Сарматии. «Баканы жили на побережье Каспийского моря в зоне Дербенда» (с. 38), а
на карте С.Т.Еремяна («Армения по Ашхарацуйцу») они показаны южнее, недалеко от
Апшерона. В «Географии», изд. Сукри (с. 37) название этого племени дано как «баганы».
*
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Топоним Атеш-и Багаван означает огни Багавана, огни города бога и
локализуется на территории Баку. Грузинская летопись сохранила древнее
название города Баку - Багаван, которое зафиксировано в «Армянской
географии VII в.» и дает возможность отождествить эти два названия.39
Известно, что зона Баку уже в раннем средневековье отмечалась в
источниках как местность, где горели неугасимые огни. Самое раннее
упоминание об этом встречается у византийского автора V в. Приска
Панийского, который, ссылаясь на римского посла Ромула, описавшего путь
из Скифии в Мидию со слов гуннских предводителей, прибывших
впоследствии «в Рим для заключения союза», рассказал, что войска гуннов,
произведя грабеж в стране, преследуемые персами, вернулись из Мидии в
Скифию по другому пути, «...где пламя поднимается из скалы подводной...
(ех petra maritima flamma ardet)»40. Это сведение, по Н.Ханыкову,
«несомненно, относится к Бакинским вечным огням»41. Выходы горючего
газа отмечались средневековыми авторами на Апшеронском полу
острове, на острове Пир-Аллахи (ныне о. Артема), в сел. Сураханы, в
Бакинской бухте,
на побережье близ Гыз-галасы, на горе Шубаны.
Апшерон, изобиловавший нефтяными источниками и выбросами горючих
газов, также входил в провинцию Пайтакаран. По-видимому, название
Атеш-и Багаван связано со святилищами и древними храмами
огнепоклонников, которые могли находиться в древности в зоне Баку или на
Апшероне. Не случайно среди жителей Баку и доныне существует предание о
том, что Джума-мечеть, находящаяся в крепости Баку, построена на месте
древнего храма огнепоклонников. По описанию путешественника, видевшего
в Баку Джума-мечеть в 1873 г., посреди мечети возвышались четыре арки,
верх которых не имел перекрытия. Эти арки были древнее мечети и
сохранились от древнего храма огнепоклонников, переделанного
мусульманами в мечеть42.
Приведенные топонимические данные, как и свидетельства
письменных источников, говорят о глубокой древности культа огня в зоне
Апшерона и города Баку, по-видимому, являвшегося центром зороастризма в
Закавказье.
Начиная с IX в. и позже арабские, персидские и турецкие источники
говорят о Баку как о городе вечных огней, где живут огнепоклонники. В 862
г. в Баку проездом находился посол, отправленный халифатом к уйгурскому
хакану Бегю-хану, которому он рассказал о Баку как о местности, где горят
вечные огни43.
В «Армянской географии VII в.» в провинции Пайтакаран, отмечен
топоним еотнпоракиан багинк44. Слово еотнпоракиан багинк означает на
древнеармянском языке семиямное капище. Название этого топонима, повидимому, связано с пиреями огнепоклонников или выходами горящих газов,
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которыми известна была местность на Апшероне45. Здесь речь идет о
культовом памятнике маздеизма - святилище огнепоклонников, которое
послужило названием селения. В апшеронском селении Сураханы имелись
многочисленные выходы из земли горючего газа, о котором упоминали
средневековые источники. В 1683 г. описание сураханских огней дал путешественник Кемпфер, назвавший это место «горящим полем». Кемпфер
сообщает: «...двое из потомков племени древних персов, пришельцы,
индусы-огнепоклонники сидели бездеятельно вокруг выстроенной ими стены
и молились вечному божеству, взирая на вырывающееся из земли пламя, и
поклонялись ему...» и далее «...раньше в пятистах шагах [расстояния] были
видны в одном ряду семь трещин, из которых некогда горело это пламя,
когда оно погасло, оно вырвалось наружу в том месте, которое я описал»47.
Судя по описанию Кемпфера, в этом месте существовало «семиямное
святилище» огнепоклонников задолго до конца XVII и XVIII вв., когда в
Сураханы был построен Атешгях - храм и кельи индийских
огнепоклонников, которые сохранились до наших дней. Не исключено, что
под названием еотнпоракиан багинк - семиямное капище скрывается древнее
название храма огня, остатки которого» в виде семи потухших жерл описал
Кемпфер, что также подтверждается названием Сураханы.
Название Сураханы относится к татской (иранск.) лексике. Известно,
что Сураханы населен издревле ираноязычными татами. Топоним Сураханы
состоит из двух компонентов: сурах на персидском и татском языках
означает яма, отверстие, дыра48, а ханы - источник, фонтан. Таким образом,
Сураханы означает источник, [бьющий] из ямы. Мас'уди упоминал его как
огнедышащий источник, это значение позволяет отождествить его с
еотнпоракиан багинк -семиямным капищем.
В «Армянской географии VII в.» упомянут еще один топоним Дашти-и
Базкан49, вариант Дашт-и Баласакан50 краткого списка, что означает степь
Базкана, или степь Баласакана. Топоним Дашт-и Баласакан означает степь
божества (или бога) саков и локализуется в Муганской степи. При изучении
наименований народов, приведенных в упомянутой географии, выясняется,
что ряд городов и областей получил свое название от племен, населявших эти
места в древности. Это предположение подтверждается изучением
топонимики Ширвана. В той же географии зафиксирован топоним ЕхниХени в Албании и отмечены племена хенок, хенуки, хенуты51, от которых
получили свое название селения Баш Гѐйнюк и Ашага Гѐйнюк в Шекинском
районе*. Это подтверждается локализацией топонима Хени - округа и города
«около Иберии и рядом с рекой Агуан» (Алазанью) 52, т. е. на месте
упомянутых селений в Шекинском районе. Топоним хени и этнонимы хенок,
*

Автором настоящей работы подготовлена к печати статья о топониме Гѐйнюк.
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хенуки отражают название древнего кавказского племени гениохов,
отмеченных Страбоном53, которые по-видимому, переселились в Албанию с
восточного побережья Черного моря.
Далее, в Пайтакаране отмечены топонимы Спандаран-Перож и
Ормузд-Перож54, где второе еловое этих топонимов является именем ПерозаФируза (V в.) - сасанидского царя, которое отложилось в топонимике
областей Ширвана, Арана и Мугана. Названия Спандаран-Пероз (искаженное
от Исфендиар-Пероз) и Ормузд-Пероз, вероятно, связаны с храмовыми
областями, с зороастрииским культом огня. Топоним Ормузд-Пероз
упомянут в «Сасанидском судебнике» начала VII в. как один из семи главных
храмов зороастризма в Сасанидском государстве и локализуется нами на
Мугани55. Автор «Географии» отмечает в Пайтакаране большое обилие
хлопка и самородного ячменя, которые произрастали в Мильской и
Муганской степях и в ряде районов Ширвана и Арана. Известны города
Арана и Ширвана по имени Фируза - Перозапат (Партав-Барда)56, а также
Фируз-Кубад57, локализуемые в районе нынешней Кубы. Локализация двух
названных ранее топонимов неясна, можно только предположить, что они
относились к зоне Ширвана, к Мугану, где особенно сильно было влияние
зороастризма.
Последний топоним Алеван, относимый к Пайтакарану, по-видимому,
приурочен к месту Алпан, селению в районе Кубы. Алпан - Албана,
возможно, получил свое название от албанов. Топоним Шаке, включенный в
провинцию Албанию, произошел, вероятно, от имени саков и обозначал как
область, так и город, локализуемые в современном Шекинском районе.
В «Истории агван» (VII в.) отмечаются следующие поселения и
города, локализуемые нами в Ширване: Чога (Чола, Тчор, Зур), крепость и
город южнее Дербенда на месте городища Топраккала, Капага (Кабала),
область и город, Агвен (Алвен, возможно, Албана античных авторов),
Багасакан (область и город) (Мильская степь, город Байлакан), Шаке,
Дербенд город-крепость58.
В «Истории халифов» Гевонда (VIII в.) упоминаются поле Багасанское
(Дашти Байлакан), Дарбанд, земля Маскутов (район Кубы), области АтшиБагуан (огни Баку), Спатар-Пероз, Ормузд-Пероз. На северной стороне Куры
Гевонд отмечает Хеджар (Уджар?), Кага (Кала), Остани Марзпаньян
(Кабалу), Гегаву (Гелаву-Кялва), Шеки, Хени (Гѐйнюк), Хозмас (Хачмас)
(село и крепость в Варташенском районе)59.
Указанные города Ширванабыли важными административными и
политическими центрами государства Ширваншахов. Средневековые
арабские и персидские источники отмечали древность городов Ширвана и
важное экономическое и политическое значение этой области, которая
являлась барьером против набегов с севера различных кочевых племен,
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разорявших богатые области сасанидского Ирана и позже халифата.
Территория Ширвана была густо заселена и в глубокой древности.
Археологические раскопки на его территории выявили ряд поселений,
датируемых эпохой мезолита (Гобустан), бронзы и раннего средневековья,
имевших развитую хозяйственную жизнь. Древние племена, обитавшие в
этой зоне, занимались скотоводством, земледелием, рыболовством и
различными видами ремесел. Племена эти имели экономические и
культурные связи с сопредельными обитателями Кавказа и Востока. Развитие
производительных сил и обмена обусловило процесс распада первобытнообщинных отношений, привело к развитию имущественного неравенства в
роде и началу образования классов. В первые века нашей эры создаются
предпосылки для возникновения раннефеодальных отношений. Дальнейшее
развитие этих отношений привело к образованию раннефеодальных городов,
возникших в Азербайджане большей частью из древнейших поселений,
обнесенных крепостными стенами и оборонительными башнями в связи с
угрозой нападения и военной опасностью. Города эти были административными и политическими центрами областей. Некоторые города
возникли из укрепленных лагерей, другие выросли в связи с эксплуатацией
природных богатств» местности (медная и железная руда, нефть, соль и
другие
ископаемые).
Определяющим
фактором
в
образовании
средневекового феодального города, как социально-экономической
категории, как известно, является развитие производительных сил (ремесла)
и рост торговли. Города Ширвана раннего средневековья были связаны с
сельской округой, с земледелием и огородничеством.
Источники дают весьма отрывочные и незначительные сведения о
городах Ширвана, а археологическое изучение их пока недостаточно.
Поэтому вопрос о возникновении и развитии этих городов пока остается
неисследованной проблемой, связанной с дальнейшими археологическими
открытиями.
При Сасанидах отмечается интенсивное возникновение и развитие
раннесредневековых городов Ширвана. Пехлевийские и арабские источники
(«Шахристаниха-и-Еран», Ибн Хордад-бех, Кудама, Балазури, Ибн Хаукаль и
др.) сообщают об укреплении существующих городов Ширвана и
Азербайджана и основании новых городов сасанидскими правителями Ирана.
Так, Кубаду I (488 - 531 гг.) приписывают основание Кабалы, Байлакана и
Барды, а Ануширвану (531-579 гг.) - Шабарана, Каркара*, Баб ал-Абваба и
Маската60. Однако известно, что ряд городов Азербайджана существовал
задолго до V-VI вв.
Одним из древних городов Ширвана является Кабала, бывшая
*

По Йакуту, город Каркар находился близ Байлакана и был основан Ануширваном.
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главным городом Кавказской Албании начиная со времени не позднее I в. н.
э. и до переноса столицы в Партав (Барда) в VI в. Кабала отождествляется с
Кабалакой (Cabalaca)61, упомянутой Плинием Старшим (23 -79 гг.) и Хабалой
(Chabala) Птолемея (70-147 гг.), расположенной между «Албаном и рекой
Кайсием» (Алазанью и Самуром). В VII в. она упоминается Моисеем
Каланкатуйским как Кавалака63 и «Армянской географией» - как Кавагак
(Кавалак) и Остани-Марзпан64. В VIII в. Гевонд отмечает Кага (Кала) Остани Марзпаньян65 (резиденция марзбана), которая отождествляется также
с Кабалой.
Археологические работы начиная с 1959 г. и по настоящее время, в
районе сел. Чухур-Кабала (в нынешнем Куткашенском районе
Азербайджанской ССР), где находятся остатки мощных крепостных стен,
выявили городище древней Кабалы античной эпохи. Развалины Кабалы
находятся в 2 км к юго-востоку от средневекового городища вблизи сел.
Чухур-Кабала, в предгорьях Кавказского хребта, между реками Гарачай и
Джовурлучай на обширном холме и состоят из двух больших участков
Сельбир и Гала (называемых местным населением Гяур-Кала), обнесенных
со всех сторон крепостными стенами и башнями. На Востоке от них на
обширной равнине, расположенной между реками Джовурлучай и
Гочаланчай, находятся некрополь Ма'бад ери (место храмов) и остатки
сооружений. Окрестности Кабалы изобилуют лесами, долинами. Кабала была
окружена и хорошо защищена горными проходами, ближайшие из которых
были Савалан и Алван (или Агван), где были построены укрепления и башни.
Крепостные стены Сельбира и четырехугольные и полукруглые башни
сохранились плохо, бойницы в стенах и башнях - прямоугольной формы,
имеются следы проемов ворот в северной и западной частях. Лучше
сохранились стены, башни и следы проемов ворот на участке Гала, который
отделяется от территории Сельбира глубоким рвом, окружавшим также и
весь город. В южной стороне Гала имеются круглые и полукруглые башни
высотой около 7-8м, диаметром 5-6м. Ров при опасности нападения
заполнялся водой. Стены и башни были построены из сырцового кирпича,
речной гальки и обожженного кирпича с применением известкового
раствора. Для фундаментов городских укреплений были использованы
крупные тесаные камни из местного туфа66.
Археологические раскопки на городище и некрополе Кабалы античной
эпохи выявили, что самый нижний слой на городище относится ко второй
половине III тысячелетия до н. э. (ранний период бронзы). В нем были
обнаружены некоторые материалы, состоящие из ножевидного обсидиана,
отщепов кремня и обсидиана, фрагментов керамических изделий и т. д. Выше
этого слоя лежат слои античного времени, в которых прослеживаются три
строительных периода, нижний из них датируется IV-III вв. до н. э. Здесь
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выявлены хозяйственные ямы, отдельные желобчатые черепицы, фрагменты
плоских черепиц, различные глиняные сосуды, предметы украшений, а также
глиняные буллы с оттисками печатей67. Выше лежит слой, датируемый на
основании нумизматических находок (монеты местной чеканки - подражание
тетрадрахмам и драхмам Александра Македонского (336- 323 гг. до н. э.) и
драхмы парфянского царя Фраата III (ок. 70 - 58 гг. до н. э.) и других
материалов II - первой половиной I в. до н. э. В этом слое обнаружены
каменные фундаменты стен, плоские и желобчатые кровельные черепицы,
большое количество фрагментов глиняных сосудов, предметы украшения,
глиняные фигуры людей и животных, а также буллы, на оттисках печатей
которых имеются сюжеты, характерные как для восточных, так и для
античных гемм68. Указанные подражания тетрадрахмам Александра
Македонского, по мнению исследователей, выпускались во II в. до н. э.
монетным двором в Кабале69.
В верхнем горизонте раскопа, датируемом I в. до н. э. - I в. н. э.,
обнаружены развалины большого комплекса здания (площадь раскопа была
доведена до 1100 кв. м), охватывавшего всю площадь раскопа и выходящего
за его пределы. Стены здания толщиной 2,1 м сложены из сырцовых
кирпичей и такими же кирпичами вымощены полы. Крыша была покрыта
большими плоскими и двускатными черепицами. Здание вытянутое востока
на запад, входы расположены с юга и востока. По всей площади раскопа
прослеживаются следы пожара. Всего выявлены три зала площадью 56,
87,118 кв. м и несколько небольших помещений. В центре больших помещений расположены по две каменные базы колонн, которые были
деревянными и не сохранились. На восточной и южной сторонах здания
расположены коридоры шириной 2 м, откуда имеются входы в другие
помещения. Внутри помещений обнаружены незначительные находки
фрагментов глиняных сосудов. Лишь в небольших помещениях,
расположенных в западной части комплекса, сохранился слой пепла соломы
с обуглившимися колосьями пшеницы и ячменя70. Исследователи
предполагают, что раскопанный комплекс является общественно-административным зданием, датируемым второй половиной I в. до н. э. -1 в. н.
э. и уникальным памятником такого рода на территории Кавказской
Албании. Нам кажется, что это комплекс храма огня, подобный храмам,
распространенным в парфянское и сасанидское время в Иране.
Наличие залов с колоннами и ряда небольших помещений, а также
обводных коридоров71 позволяет предположить, что это здание
предназначалось для совершения общественных религиозных церемоний,
связанных с зороастрийским культом огня. Это подтверждается обнаружением на этой территории серебряных колец с камнями, украшенными
изображением капища, алтаря огня и сцены поклонения 72.
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В V в. в Кабале находилась резиденция епископа. Моисей
Каланкатуйский, говоря о подписях под каноническими постановлениями
собора 488 г., имевшего место в Алуэне, сообщает, что после подписи царя
Вачагана и архиепископа партавского стоит имя Манасе, епископ Капала.
Тот же автор, касаясь событий VII в., связанных с католикосом-халкедонитом
Нерсесом, упоминает Иоанна, епископа Капалака, который от него
отложился. Среди подписей участников собора, на втором месте после
подписи католикоса Албании стояла подпись того же Иоанна, епископа
Капалака73.
В I-V вв. Кабала была резиденцией албанских царей Аршакидов, но с
V в. она являлась резиденцией марзбанов, назначавшихся Сасанидами. В VI
в. в связи с нашествием хазар резиденция марзбанов была перенесена в
Партав. Кабала входила в состав хазарских владений до 737 г., когда она
была завоевана арабами74. В результате археологических работ между реками
Джовурлучай и Кочаланчай были обнаружены храмы и остатки торгового
города.
В развалинах городища и окрестностях Кабалы было найдено большое
количество аршакидских и римских монет I в., более 200 сасанидских монет
III в. и другие монеты. В Кабале были найдены также монеты местной
чеканки - подражание драхмам Александра Великого и драхмам парфянского
царя Фраата III, что свидетельствует об оживленной торговле в I в. до н. э. и в
начале нашей эры с рядом стран75. Торговые пути связывали Кабалу с юговостоком и югом и проходили через Алванский (по-видимому, Албанский) и
Саваланский проходы. Этот торговый путь назывался Элчи йолу (Дорога
послов). Торговые пути связывали Кабалу через Грузию с западом, через
Атропатену с Ираном и через Большой Кавказ с севером . Торговое значение
Кабала не потеряла и в VIII - IX вв. Городская жизнь в Кабале начиная с I в.
продолжалась до XVIII в., о чем свидетельствуют материалы
археологических раскопок. Здания были построены из камня, сырцового и
жженного кирпича и украшались снаружи и внутри рельефным
геометрическим орнаментом из глины, иногда покрытой глазурью. В
культурном слое VIII-IX вв. обнаружены остатки кира, который, повидимому, использовался при строительстве для покрытия домов. Как видно,
нефть привозилась из Баку. В город вода поступала из окрестных
источников, находящихся в 5 - 6 км от Кабалы, через глиняные трубы,
проходящие через кягриз. В окрестностях города найдены гончарные печи, а
обнаружение большого количества фрагментов различной гончарной посуды
до VII в. и глазурованной с VIII в. говорит о развитии ремесленного
производства. Глазурованная посуда украшалась различными орнаментами, I
изображениями растений, животных и людей77, что свидетельствует о
наличии
художников-орнаменталистов.
Среди
глиняных
изделий,
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изготовлявшихся в Кабале в VII в., обнаружено большое количество
светильников-чирах и красноглиняных сфероконусов со следами черной
нефти в них. В культурном слое VIII - IX вв. обнаружены стеклянные
изделия, бусы, браслеты, кольца и т. д., а также украшения из золота,
серебра, бронзы, пасты, изготовленные с большим искусством. Производство
стеклянных изделий известно в Кабале с I в. В Кабале обнаружены
погребения - кувшинные, грунтовые, ванночные -I - IV вв., катакомбные V VII вв. со скелетами, имеющими деформированные, удлиненные черепа,
которые С.М.Казиев относит к северным пришлым племенам78. Подобная
практика известна у гуннов и хазар. Выявленные материалы археологических
работ в Кабале свидетельствуют об интенсивной жизни античного и
раннесредневекового
города,
который
был
назван
Плинием
«первенствующим городом в Албании»79.
Одним из древних городов Ширвана является Баку. Апшеронский
полуостров - зона современного Баку был заселен еще в глубокой древности.
Об
этом
свидетельствуют
наскальные
изображения
Кобыстана,
расположенного в 50 км к юго-западу от Баку, наиболее древние из которых
относятся к каменному веку - мезолиту (примерно 10 тысяч лет тому назад) 80.
О древности заселения зоны Баку свидетельствуют также значительные
археологические материалы, относящиеся к эпохе бронзы (III-I тысячелетия
до н. э.) и даже к более раннему периоду, обнаруженные в ряде селений и
местностей Апшерона в районе побережья, где построена дамба,
соединившая материк с островом Артема, в районах городища Гюргян, озера
Зых, поселков Шувелян, Мардакян, Бинагады, Амираджан, близ Кала и т. д.
К I в. н. э.относится надпись у подножья горы Беюкдаш в Кобыстане,
говорящая о пребывании и стоянке римских войск близ Баку81. Дислокация
римского легиона в этом месте указывает на наличие вблизи какого-то
крупного населенного пункта, которым мог быть в это время Баку. Сведения
об архаических (грунтовых) погребениях, обнаруженных на старом
бакинском кладбище82, располагавшемся на возвышенности (территория
между улицами Полухина, Караева, Касума Измайлова и Низами),
свидетельствуют о том, что близ него на холме, где впоследствии вырос
средневековый город Баку, было расположено древнее поселение.
Территория старой крепости Баку в непосредственной близости от этого
кладбища была обитаема за много веков до нашей эры, на что указывают
также чашечные углубления и ямы круглой и четырехугольной формы,
вырытые в скале на территории дворца Ширваншахов и в подвальных
помещениях для сбора воды и крови животных, приносимых в жертву. При
археологических раскопках в верхнем дворе дворца был обнаружен кувшин,
датируемый III-I вв. до н. э.83
Свидетельства письменных источников дают возможность»
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предположить существование в период раннего средневековья поселения и
города на месте Баку или внутри бухты. Местоположение Баку, возможно,
совпадает с местоположением города Барука, отмеченного античным
автором II в. Клавдием Птолемеем84. Горящие газы и капища в зоне Баку,
являвшиеся предметом поклонения, могли быть центрами образования
поселений. Впоследствии одно из них, наиболее значительное, выросло в
средневековый город. Источник VII в. отмечает в зоне Куры добычу нефти и
соли85, что несомненно относится к Баку и Апшерону. Баку имел такую
экономическую базу, как нефть и соль, которые с древних времен привлекали
сюда население. Добыча нефти требовала развития ряда ремесел, связанных с
нефтяным хозяйством. Служившая вначале бытовым нуждам, нефть
постепенно становится предметом вывоза. Нефть вывозилась в первой
половине VIII в. в Кабалу86, Дербенд и другие города87. Добыча нефти и соли
и выращивание шафрана, вывозившихся в Иран и различные страны Востока
как караванами, так и морским путем, развитие ремесла и торговли служили
важным стимулом роста Баку как города. О мореплавании в зоне Баку с VIIV тысячелетия до н. э. свидетельствуют изображения лодок с гребцами в
Гобустане, датируемые эпохой неолита и энеолита88.
Сведения о раннесредневековом Баку имеются у арабских и
персидских историков и географов VIII-IX вв. Балазури сообщает о добыче
нефти и соли в Ширване в правление халифа Мансура 196-158 г. х./754 - 775
гг., когда с владетелей нефтяных промыслов и соляных копей был взыскан
налог89. В Дербенде в 733 г. были построены склады для хранения нефти 90,
которой пользовались в военной технике. Большие суммы с доходов Баку
халифы выделяли на содержание арабского гарнизона, охранявшего
Дербендскии проход от нашествия северных кочевых племен.
Раннесредневековые авторы, упоминая Баку, обычно связывали его название
с фонтанами нефти, выбросами газа и грязевыми вулканами в зоне Баку на
Апшероне.
Кроме письменных источников мы располагаем данными памятников
материальной культуры, как археологии, так и нумизматики.
Археологические раскопки на вершине бакинского холма в старой крепости,
на территории дворца Ширваншахов и близ него обнаружили большое
количество фрагментов керамики VIII в., ряд предметов быта, множество
тендиров для выпечки хлеба, изделия ремесленников и остатки построек и
домов густо населенного квартала средневекового феодального города,
датируемого VII - VIII вв.91
На территории старой крепости (Ичери шехер) были найдены: монеты
VIII, IX и последующих веков. Необходимо отметить и два больших клада
сасанидских монет, относящиеся к V -VII вв., найденные в зоне Баку92.
Появление этих монет на территории Баку свидетельствует о развитии
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внутренней и внешней торговли с рядом городов Азербайджана и другими
странами в раннем средневековье.
В Баку не сохранилось наземных архитектурных памятников VII - IX
вв. Однако раскопки на территории старой крепости обнаружили на глубине
до 6 м часть стен и остатки строений, фундаменты домов, дворики с
тендирами и колодцами типичного для Азербайджана раннеcредневекового
города, который занимал пространство от вершины холма до берега моря.
Эти строения, возможно, относятся к более ранней эпохе. Большое
количество фрагментов керамической посуды, ремесленных изделий и
других материалов, датируемых VIII в., свидетельствует о том, что зона
Бакинской крепости представляла собой территорию густо населенного
феодального города, имеющего развитое для того времени хозяйство.
Некоторые археологические данные говорят о том, что население Баку и
Апшерона до завоевания страны арабами, по-видимому, являлось
приверженцами зоро-астрийского культа93.
Раскопки на территории старой Бакинской крепости не выявили пока
дофеодального города или поселения. Возможно, древний Баку находился
где-то вблизи Гыз-галасы (Девичьей башни) на месте бухты, затопленной
морем, на что намекает ряд легенд94, либо в районе Бибиэйбата или селения
Шихово. Дальнейшие археологические работы могут обнаружить это
поселение.
Город Шемаха, расположенный у восточного склона гор Главного
Кавказского хребта, является одним из древних городов Азербайджана.
Возможно, в топониме Шемаха отложилось название кочевого племени
ижмахов, упомянутого в связи с событиями первой половины IV в.
Фавстосом Бузандом (V в.). В течение ряда веков Шемаха была столицей
государства Ширваншахов, по данным персидских историков, она основана
сасанидским шахом Хосроем I Ануширваном в VI в.95 Однако греческий
автор II в. н. э. Птолемей среди 29 городов Албании называет Камехию или
Мамехию96, которую некоторые ученые отождествляют с древней Шемахой.
Археологические раскопки последних десятилетий в окрестностях Шемахи, в
местности Хыныслы, расположенной в 2 км к западу от современного города
Шемахи на площади более 2000 м2, выявили многослойное древнее
поселение, которое отождествляется с древней Шемахой. Это поселение в
течение почти тысячелетнего периода несколько раз разрушалось и снова
восстанавливалось. На разрушенном месте появлялось кладбище, которое
вновь застраивалось. Обнаруженные материалы в настоящее время
позволяют выделить в поселении Хыныслы четыре основных строительных
периода.
Первый период охватывает IV-II вв. до н. э. Открытые раскопками
дома построены из булыжника и рваного камня на глинистом растворе. Полы
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обмазаны глиной с примесью соломы. В этом культурном слое найдены
различной формы глиняные чаши, кувшины, вазы, фрагменты мангала и т. д.,
изготовленные ручным способом, иногда покрытые красной краской. Обнаружены также глиняные фигурки животных и модели колес, каменные
ступки и зернотерки и другие предметы быта. Большое количество находок
костей животных и окаменевших зерен пшеницы свидетельствует о ведении
хозяйства. Могильные ямы имели одиночные погребения с инвентарем в
виде глиняных сосудов и ряда других предметов.
Второй период, охватывающий II в. до н. э. - II в. н. э., обнаруживает
характерные городские черты Шемахи античного периода. В этом слое
выявлены остатки стен строений из камня и сырцового кирпича и базы
колонн из известняка, которые, вероятно, относились к большим
фундаментальным зданиям, возможно, к храму. Найдены большое
количество различных глиняных изделий и зооморфных сосудов из красной
и черной глины, глиняные статуэтки людей и печать с резным изображением
марала. К этому периоду относится также ряд орудий из камня, а также
каменные статуи грубой работы. Могильные памятники представлены
кувшинными и грунтовыми погребениями с инвентарем, что свидетельствует
об изменении в идеологии жителей этого поселения.
Третий период охватывает время с конца II до III в. н. э. В этом
культурном слое выявлены в значительном количестве остатки зданий, стен и
очагов. Одно из зданий имело площадь 14x5 ми было построено из
булыжника и рваного камня на глиняном растворе, внутри стены покрыты
глиной с примесью соломы, пол покрыт землей и частично камнем. Здание
погибло от пожара. В обнаруженных глиняных кувшинах найдены
обуглившиеся орехи, маслины, зерно пшеницы и ячменя. В комнате,
находящейся в северной части здания, находилась производственная печь. В
культурном слое обнаружено большое количество глиняных серого и розового цвета чаш, кувшинов, молочников, кружек, тарелок и т. д. различной
формы, некоторые из них изготовлены на гончарном круге. Материалы,
выявленные из культурного слоя, соответствуют инвентарю кувшинных
погребений позднего периода, а также грунтовых погребений.
Приблизительно в конце III в. н. э. поселение было покинуто жителями и
перешло в другое место, по-видимому, к западу, в 300 - 400 м от
современного города Шемахи. Наземные материалы относятся к раннему
средневековью.
Последний четвертый период, относящийся к IV - V вв. н. э.,
характеризуется только погребальными памятниками - кувшинными и
грунтовыми погребениями IV в. и каменными ящиками IV-VII вв.
Христианских памятников в Хыныслы не обнаружено. Изменения в
погребении можно связать с различными политическими событиями в жизни
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населения, изменениями в идеологии, с распространением Сасанидами
зороастризма и их борьбой с религиозными воззрениями местного населения.
В погребениях встречаются следы огня. На территории поселения обнаружен
клад, содержащий более 300 античных монет, относящихся ко времени от IV
в. до 70 - 57 гг. до н. э., а также подражания селевкидским и македонским
драхмам, которые считаются продукцией местной чеканки I в. до н. э.
На развалинах древнего поселения Шемахи и в могильных
памятниках, наряду с другими остатками материальной культуры,
обнаружено некоторое количество стеклянных изделий, сосудов и
украшений, которые считаются изделиями местных мастеров. Сырьевой
базой, по-видимому, служил хурдаланский песок на Апшероне.
Производство стекла здесь относится к первым векам н. э. 98 Указанные
материалы позволяют предположить, что древнее поселение Шемаха было
важным экономическим центром на оживленном торговом международном
пути. Материалы археологических раскопок в Хыныслы выявили ряд
привозных предметов: римские фибулы из эмали, стеклянные сосуды,
украшения, печати, серебряная посуда из сасанидского Ирана, сасанидские
монеты и т. д., что свидетельствует об экономических связях с рядом стран
Европы и Востока. Найденное вместе с золотой монетой* близ Шемахи
серебряное блюдо прекрасной работы II - III вв. н. э. с изображением сцены
из греческой мифологии, Нереиды на гиппокампе, еще раз подтверждает эти
связи99, так как, видимо, является импортом римского периода.
Поселение Хыныслы прекратило свое существование к VII - VIII вв. н.
э. или в связи с нашествием арабов или из-за разрушительного
землетрясения100. Покинув его, жители перешли на другую территорию, в
крепость Гюлистан и на северо-запад от нее, где находятся развалины Бине
Ширван.
Наиболее ранняя монета, битая в Шемахе, относится к VIII в. Это
арабская медная монета (фельс), чеканенная в ал-Йазидийе в 140 г. х. (757/8
г.) в правление халифа ал-Мансура (754 -775 гг.). Надпись на монете гласит:
«Во имя Аллаха чеканен этот фельс в ал-Йазидийе, год сто сороковой»101.
Имеются также фельсы, чеканенные в ал-Йазидийе в 149 г. х./766 г. и в 150 г.
х./767 г.102
Монета не могла быть определена, так как сразу пропала. Археологические находки последнего
времени, обнаруженные на территории города Шемахи, датируемые античным периодом, IV—
III вв. до н. э., ставят под сомнение излагаемую точку зрения и проливают новый свет на
идентичность древней Шемахи и Хыныслы. Детальное из-учение материалов античного периода
заставит, возможно, пересмотреть датировку основания города Шемахи. Эти материалы
подтверждают сообщения местных жителей об обнаружении в Шемахе в 1917 г. в квартале
Шехидляр, рядом с пиром, домусульманских захоронений в каменных ящиках. Рядом со
скелетом находились кинжал, украшения, керамика и другие вещи.
*
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По сообщению Йакута: «ал-Йазидийя - название города в вилайете
Ширван. В древности она была известна также как Шамаха»103. «Дербенднаме» приписывает основание Йазидийи арабскому наместнику Арминии
Йазиду ибн Усайду104. Время правления Йазида ибн Усайда совпадает с
датой чеканки монет в ал-Йазидийе105. По предположению Е.А.Пахомова и
Г.А.Джидди106, этот город находился в районе развалин крепости Гюлистан,
в полутора километрах от нынешней Шемахи. Как видно, сюда
переместилось население, находившееся ранее в местности Хыныслы.
Одним из древних городов, входивших в состав Ширвана в период
средневековья, был Дербенд, крупный экономический центр и узловой пункт,
связывавший Северный Кавказ с Закавказьем и со странами Ближнего
Востока. Дербенд имел большое стратегическое значение, в VIII - VI вв. до н.
э. здесь уже существовали защитные укрепления107. Впоследствии при
сасанидских правителях в связи с усилением нашествий северных кочевых
племен здесь были построены грандиозные оборонительные сооружения. В V
в. Дербенд являлся крупным политическим и экономическим центром
Восточного Кавказа и столицей одного из наместничеств, вошедших в состав
державы Сасанидов (после 461 г.). Наряду с Дербендом армянские источники
и албанская летопись «История албан» называют город Чога, Чор, Чол,
который локализуется в 25 км к югу от Дербенда на месте крупного
городища Топраккала, одного из крупнейших памятников сасанидского
строительства на Восточном Кавказе, вокруг которого сохранились остатки
стен громадной крепости с башнями и воротами. Это городище кратко
описал дагестанский археолог М.Исаков, обративший внимание на остатки
правильных рядов построек в средней его части. Среди подъемного
материала обнаружено много обломков толстостенной и тонкостенной
керамики, которую он датирует последними веками до н. э. и первыми
веками н. э. М.Исаков предполагает, что эти развалины являются остатками
города Албана, который Птолемей называет между устьями рек Кайсия и
Албан108. К.В.Тревер полагает, что основное население города состояло в VII
в. из албанов-христиан. В начале нашей эры Чор был столицей царства
массагетов, в V - середине VI в. наместничество Чор было одним из центров
христианства на Кавказе, где находился епископат. В середине VI в. в связи с
нашествием хазар епископат был перенесен в город Партав. Позже, в связи с
укреплением и ростом Дербенда значение Чога падает, а название его
полностью переносится на Дербенд. В VII - IX вв. с развитием каспийской
торговли Дербенд становится крупнейшим городом и важным портом на
Каспийском море. В окрестных селениях разводили зерновые культуры и
марену, которую вывозили в ряд стран, вплоть до Индии. Дербенд славился
своими ткацкими изделиями, особенно полотняными одеждами,
экспортируемыми в ряд стран. Как в других городах Ширвана, высокого
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уровня достигали различные виды ремесленного производства - гончарное,
кузнечное, литейное, ювелирное, строительное и т. д. Были развиты
садоводство и виноградарство. В VII в. - начале IX в. важные торговые пути,
соединявшие страны Ближнего Востока с Юго-Восточной Европой, Нижним
Поволжьем и Северным Кавказом, переместились в бассейн Каспийского
моря. Дербенд, где имелся рейд для судов, шедших с Волги или из прикаспийских стран, становится важным портом на Каспийском море. Вход в
порт был закрыт цепью, натянутой между двух параллельных стен,
продолжавшихся в море, доступ в него судов происходил только с
разрешения городских властей109.
Топоним Хачматаки, Хозмас, по-видимому, локализуется в нынешнем
селе Хачмас в Варташенском районе, где на вершине горы Каладаг
расположена древняя неприступная крепость Хачмас, называемая Гяуркала.
Последнее наименование свидетельствует о ее постройке в домусульманский
период, что подтверждается источниками и обнаруженными археологическими материалами, простой неполивной и глазурованной
керамикой. Крепость Хачмас функционировала с VII до XVI в.110 Название
Хачмас также относится к городу близ станции железной дороги, где были
обнаружены погребения со скелетами и инвентарем, датируемыми эпохой
бронзы111. Очевидно, это место в древности было поселением, которое в
раннее средневековье отмечалось источниками как населенный пункт или
город. Как видно, побережье между Апшеронским полуостровом и
Дербендом в эпоху бронзы, т. е. за две тысячи лет до нашей эры, не было
затоплено морем, уровень которого сильно колебался, и в более поздние
времена было заселено человеком. В этой зоне Ширвана имелись
значительные поселения и города и по этому пути различные племена
(скифы, маскуты - аланы, тюрки и др.), проникали с севера в Азербайджан,
Иран и другие страны Переднего Востока.
Одним из древних городов Ширвана был Шабаран, отмеченный
арабскими авторами IX - X вв. Этот город упоминается у Птолемея (II в.) под
названием Sapothrenae112. Остатки его находятся близ селения Шахназарли в
Дивичинском районе, где на поверхности земли во время пахоты
обнаруживаются фрагменты глиняных и керамических сосудов,
строительные кирпичи сасанидского времени, ванночные погребения и
другие предметы материальной культуры раннесредневекового города.
Крепость Шабаран стояла на реке того же названия, которая течет на
юг от современной Кубы113. Археологическая неизученность городища не
дает возможности что-либо сказать о раннем периоде жизни этого древнего
города. По предположению С.Т.Еремяна, город Шабаран в раннем
средневековье являлся центром области Шарван и политическим центром
массагетских Аршакидов114.
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Источники отмечают город Шарван, или Ширван115, который
находился близ Шабарана и являлся центром одноименной области в начале
нашей эры. Возможно, что развалины этого городища находятся в 4 - 5 км от
города Шемахи и носят название Бине-Ширван116.
Территория Ширвана уже в начале нашей эры была густо заселена,
здесь имелось значительное количество поселений и городов, ряд которых не
сохранился. Археологические работы за последние десятилетия обнаружили
в зоне Ширвана городище на территории Шергях близ Шемахи с культурой
кувшинных погребений, поселение Пирдиреки кура-араксской культуры, в 1
км к северу от Шемахи, селение Молла-Исаклы в Исмаиллинском районе,
богатое памятниками античной эпохи, ряд раннесредневековых городищ на
Мугани, в Кусарском и Дивичинском районах и т. д., которые
свидетельствуют о высоком уровне производительных сил, материальной
культуры, о развитии городской жизни в этих районах и во всей области
Ширвана в древний период и в раннем средневековье.
§ 4. Ранние Ширваншахи и завоевание Ширвана арабами
Мы не располагаем сведениями о ранних Ширваншахах до периода
арабских завоеваний. В своей переписке Рашид ад-Дин (1247-1318 гг.),
говоря о невесте своего сына Али, дочери Ширваншаха, указывал, что
Ширваншахи относятся к старинной династии, которая происходит из рода
государей Дербенда «[Вот уж] около двух тысяч лет, как султанский
[престол] принадлежит их роду...»1. По его исчислению, Ширваншахи
правили еще со времен Ахеменидов.
Другой автор, современник Рашид ад-Дина Камал ад-Дин ибн алФувати, говоря о ширваншахе Фарибурзе III ибн Гершаспе, отмечал, что он
«происходит из древнего владетельного дома. Их род ведет начало от
Бахрама Чубина*, и с тех пор, как они овладели страной Ширван и Шемахой,
прошло более двух тысяч лет. Они являются потомками Бахрама Чубина,
который был командующим войсками [Ка'ид ал-асакир] Хосроев
[Сасанидов]....»3.
Достоверные сведения о Ширваншахах имеются у арабских авторов IX
- X вв., детальные данные о раннем периоде их правления мы узнаем из
«Тарих ал-Баб», дошедшей до нас в отрывках в сочинении Мунеджжимабаши (XVII в.)4.
В английском тексте «Истории Ширвана и Дербенда» В.Ф.Минорский
Бахрам Чубин (Варахран VI — 590—591 гг.) — крупнейший полководец сасанидского царя
Хормузда IV, сын Варахрана Гушнаспа, из крупного феодального рода Михранидов,
восходившего к Аршакидам, провозгласил себя царем после убийства Хормузда IV2.
*
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выделяет четыре династии Ширваншахов: 1 -древние Ширваншахи, которых
Сасаниды назначили для охраны горных проходов; 2 - арабы Мазйадиды; 3 Кесраниды и 4 - дербендские Ширваншахи, бывшие ответвлением третьей
династии.
В русском издании того же труда В.Ф.Минорский указал, что вопреки
своим прежним взглядам генеалогического перерыва между Мазйадидами и
третьей династией Ширваншахов не находит, «...но очевидно, что в смутное
время сельджукских вторжений после Фарибурза произошло какое-то
междуцарствие, затуманившее ход истории Мазйадидов...»5. Таким образом,
по мнению В.Ф.Минорского, династия Ширваншахов правила около 1000 лет
непрерывно.
Рассмотрим все четыре периода правления династии Ширваншахов. В
IX в. Ибн Хордадбех сообщает, что первый сасанидскии царь Ардашир I (224
- 240 гг.) величал титулом шаха ряд правителей Восточного Закавказья:
Азарбазкан-шах, Барашкан-шах (возможно, Баласакан-шах. - С. А.), Алланшах (Муган), Армениан-шах, Филан-шах, среди них он назвал Ширийаншаха (вариант: Ширан) в Азербайджане6. С именем Сасанида Хосрова I
Ануширвана связывают организацию вассальных владений местных князьков
и поселений значительных колоний своих подданных, особенно из
прикаспийских областей, с целью укрепления северных границ от набегов
тюркских кочевых племен. Среди царьков, пожалованных титулом шаха,
арабские историки называют имена Табарсаран-шаха, Хурсан-шаха, Варданшаха, Вахрарзан-шаха и Шарван-шаха7. Автор X в. ал-Мас'уди указывал на
происхождение Ширваншахов от Сасанида Бахрам Гура8. Арабский автор IX
в. ал-Балазури сообщает, что Хосров Ануширван выбрал царей и назначил
их, предоставив каждому из них шахство над отдельной областью: «Из них
были: хаган Горы, т. е. владетель Сарира (трона) с титулом Вахрарзан-шаха
(возможно, Варазан-шах - С.А.) и царь Филана, он же Филан-шах и
Табарсаран-шах, и царь ал-Лакзов с титулом Джурджан-шах (Хурсан-шах С.А.) и царь Маската, царство которого теперь не существует*, и царь Лирана
с титулом Лиран-шах и царь Ширвана, именующийся Ширваншахом. И
утвердил он властителя Бухха над Буххом (по-видимому, Балх,
расположенный в районе между реками Турианчай и Алджианчай. - С.А.) и
властителя Зирикирана над Зирикираном. И утвердил он царей горы Кабк в
их владениях и заключил с ними мир, обязав платить ему подати»10. Автор X
в. ал-Мас'уди говорит: «Среди царей, которых Ануширван назначил в этих
местах и местностях, граничащих с исламскими землями в районе Барда'а,
был царь называемый Ширван, царство которого в соответствии с его именем
Маскутское царство, или царство массагетских Аршакидов, было уничтожено Сасанидами
около 510 г.9
*
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называется Ширваншах*. Каждый царь, правящий здесь, называется
Ширван»11. В родословной, приводимой Гаффари и другими авторами,
родоначальником
династии
Ширваншахов
называют
Хосрова
I
Ануширвана12.
В обнаруженных на северной стене Дербенда пехлевийских надписях
говорилось о строительстве стен, которое возглавлял чиновник, собиравший
в отдельных частях государства подати и заведывавший казной, или
финансовый контролер атагкаг, amargar) Адурбадагана (Иранского
Азербайджана) - Барзниш. В надписи указана также дата строительства стен 37 г. Хосрова I, которая, по мнению Е.А.Пахомова, соответствует 568 г. н. э. 13
Мусульманская традиция сохранила рассказ о постройке Дербенда, согласно
которому город и стену построил по поручению Хосрова Ануширвана (531 579 гг.)* его наместник, правитель Дербенда Нарсе ибн Джамасп, предок
Ширваншахов15. Автор XVI в. Шараф-хан Бидлиси сообщает, что «...в
правление Ануширвана Джамасб, сын Пируза - пятый [государь] из династии
Сасанидов управлял Арменией и Ширваном на правах наместника Кубада.
После своей смерти он оставил трех сыновей: Нарса, Сурхаба и Бахвата.
Нарса заступил место отца, и [А]нуширван оказывал ему подобающее
содействие... Сурхаб правил в Ширване, и к нему восходит родословная
наместников Ширвана»16. В сочинении Фазлуллаха ибн Рузбихана Хунджи
(XV в.) отмечается царское происхождение ширваншаха (шираншах) царя
львов «Алиджанаб салтанат-интисаб малик-и мухташам джалал ассалтана»17. Ряд средневековых авторов -Бейдави (XIII в.), Давлет-шах (XV
в.), Хондемир (XVI в.) и другие также связывают происхождение династии
Ширваншахов с Сасанидами.
Мы не располагаем другими данными о Ширваншахах первой
династии, которых Сасаниды назначили для охраны горных проходов.
Весьма возможно, что эти ранние Ширваншахи не были местными жителями,
а состояли в родственных отношениях с сасанидскими царями, которым они
подчинялись и которым последние доверяли охрану своих северных границ.
Возможно, что образование ряда феодальных княжеств в Южном Дагестане и
на территории Кавказской Албании было связано с развитием феодальных
отношений и дальнейшей феодализацией страны. О вассальных княжествах,
подчиненных в Закавказье сасанидским царям, сообщает источник VI в. (555
г.), который, упоминая землю Аран, говорит: «...у них есть царь,
подчиненный персидскому царю... Базгун земля со[своим] языком, которая
По-видимому, в тексте ошибка, так как страна называлась Ширван, а Ширваншахом называли
ее царя.
*
Археологические работы последних лет под руководством А.А.Кудрявцева обнаружили в
Дербенде древние стены и постройки, относящиеся к VIII-VI вв. до н. э.14
*
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примыкает и простирается до Каспийских ворот и моря, находящихся в
пределах гуннских»18. Как мы отметили выше, территория земли Базгун
частично
соответствовала
территории
Ширвана.
Это
сведение
раннесредневековой хроники подтверждает сообщение арабских авторов IX X вв. о ряде царьков областей, подвластных Сасанидам, Аран-шахе,
Ширваншахе и т. д. в период царствования Хосрова Ануширвана, которому
приписывали ряд реформ, способствовавших процессу феодализации в Иране
и на Кавказе. Титул «шах», которым он наделил правителей пограничных
областей, свидетельствует о значительной самостоятельности этих феодалов,
владеющих крупной земельной собственностью. Эта группа могущественных
феодалов участвовала в избранных советах сасанидского царя - Шахиншаха.
Обязывая их являться ко двору, Хосров Ануширван тем самым подчеркивал
их зависимость от центральной власти и держал их в повиновении. Его сыну
и преемнику Хормузду IV было уже труднее сдерживать центробежные
стремления военной знати19. Как мы указывали, в Аране в середине VI в.
правил царь, находившийся в вассальной зависимости от сасанидского царя.
К концу VI в. внутреннее самоуправление в стране было ликвидировано и
место зависимого царька занял марзбан из рода Михран, основавший в Аране
новую династию правителей20.
Любопытные сведения приводит арабоязычный историк X в. Хамза
Исфахани, которые в основном сходятся с Балазури и Масуди. «Кисра
[Нуширван], - говорит он, - возвел стену Дербенда, называемую Баб алАбваб, длиной в 20 фарсангов, от Каспийского моря до горы, и назначил в
каждой местности по полководцу, выделив в их распоряжение часть войск и
необходимые для существования земельные участки, наследуемые по
мужской линии; потомки этих полководцев и по настоящее время (961 г.)
охраняют территорию перед стенами города. Помимо того, каждому
полководцу он выделил специального образца почетную одежду, по этим
образцам или по рисункам, вотканным в одежду, стали называться эти
возведенные в князья полководцы, отсюда возникли и названия: Вахраншах
(князь вепрь), Ширваншах (князь лев), Филаншах (князь слон), Аланшах
(князь ворона), а одного он наградил серебряным троном - отсюда
Сариршах...»21. Все эти правители являлись наследственными и ленными
владетелями, в прямую обязанность которых входила защита Сасанидского
государства от врагов - северных тюркских кочевников.
В «Истории албан» автор, говоря о представителях династии
Михранидов, родоначальником которой был Михр, родственник
Ануширвана, переселившийся из Ирана в Албанию, или по другой версии
Бахрам Чубина, упоминает имена Вараз-Григора, Вараз-Перожа, ВаражТрдата, Варазмана и т. д., где первое слово на языке пехлеви означает вепрь.
Само имя Джеваншир означает молодой лев, возможно, это было его
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прозвище. Кроме того, при избрании правителем Албании племянника
Джеваншира Вараз-Трдата «...все знатные вместе приветствовали звериный
герб (выделено мной - С.А.) поднятых знамен при звуке труб, поставили его
на золотой щит и подняли трижды вверх, выкрикивая слова восхваления». В
другом месте упоминается «некто из знатных князей по имени Вараз-Перож
из племени Араншахик»22. Вероятно, в Ширване в VI в. правила династия
Ширваншахов, бывшая в родственных отношениях с сасанидскими царями,
также как в Албании-Аране правили михраниды, династия правителей
сасанидского происхождения.
Сведения о Ширваншахах имеются в сочинениях арабских авторов,
описывающих события, связанные с завоеванием Ирана и Азербайджана
арабами. После захвата Ирана и Азербайджана в 18 г. х./639 г. часть войск
арабов под предводительством Букайр ибн Абдаллаха из Азербайджана
направилась на северо-запад и после нескольких сражений в 21 г. х./641/2 г.
захватила Муган, жителей которого обязали платить джизью 23. С муганцами
был заключен договор и выдана грамота, гарантирующая безопасность и
охрану жителей, имущества, религии и законов с тем, чтобы «каждый
совершеннолетний вносил динар или его стоимость, искренне относился к
мусульманину, показывал ему дорогу и содержал его один день и ночь». Из
Мугана войска арабов двинулись на север вдоль берега Каспийского моря и в
том же году достигли Баб ал-Абваба (Дербенда)24.
По сообщению ат-Табари (X в.), завоевание Ширвана произошло в 22
г. х./642/3 г. при втором халифе Умаре ибн Хаттабе (634 - 644 гг.), который
велел военачальнику Сураке ибн Амра покорить Дербенд. Последний
двинулся к Ширвану и послал перед собой Букайра ибн Абдаллаха и Абд арРахмана ибн ар-Раби'а ал-Бахили25. Когда они приблизились к Дербенду,
Шахрийар-потомственный владетель этой области, именуемый царь, повидимому, ширваншах - покорился им и попросил мира, но при условии, что
не будет платить дань, а употребит ее на содержание войска для защиты
границ от набегов кочевников, идущих с севера. Шахрийар заявил
следующее: «Я нахожусь лицом к лицу со свирепыми врагами и различными
народами, имена которых недостойны даже упоминания. Достойному и
благоразумному не следует даже помогать им против благородного. Я не
имею ничего общего ни с жителями Кавказских гор, ни с армянами. Вы
[арабы] покорили мою страну и мой народ, и сегодня я - один из вас, моя
рука в вашей руке, джизья с меня принадлежит вам, моя помощь для вас и
ваши пожелания - мое исполнение. Поэтому не унижайте нас джизьей, ибо
вы ослабите нас через ваших врагов, зачтите это в счет погашения следуемой
с нас ежегодной дани»26.
Сурака, рассмотрев требование Шахрийара, решил, что джизью
необходимо взимать с тех, кто остается дома и не воюет с врагом, и отослал
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это на усмотрение халифа Умара. Умар согласился с тем, чтобы правители
Ширвана были освобождены от налога, взамен чего население Дербенда и
его окрестностей должно было вести войну и не допускать неверных на
территорию мусульман. Таким образом, по заключении мира для арабов
отпала необходимость держать в этих районах войска27.
Это сообщение источника заслуживает большого внимания, так как
можно предположить, что подобный порядок существовал и при Сасанидах.
Далее автор рассказывает, что Абдурахман увидел на пальце Шахрийара
кольцо с рубином, который ярко светился. На вопрос о происхождении камня
Шахрийар, указав на одного из своих слуг, сказал: «О эмир! Этот камень
доставил мне этот человек оттуда, где расположены стены Яд-жуджа и
Маджуджа, между ними расположено много царств, но камень доставлен из
одного из этих царств, во владении которого находятся эти стены. Мой слуга
проехал все эти царства, передавая всем царям от меня подарки, но больше
всего подарков привез он царю, которому принадлежали эти страны; вместе с
подарками он передал царю мое письмо, в котором я просил его прислать
мне рубин для перстня с печатью, в ответ на мою просьбу царь прислал мне
это кольцо. После того, как слуга подробно рассказал Абдурахману о том,
как был найден этот камень, и ответил на другие вопросы его, Абдурахман
спросил о цене этого камня. Шахрийар ответил, что настоящую цену камня
никто не знает, но за него он уплатил царю стен сто тысяч дирхемов, столько
же стоили подарки, преподнесенные им другим царям, через территорию
которых пришлось ехать, следовательно камень обошелся ему, не считая
[подарков] оплаты труда и расходов слуги, в двести тысяч дирхемов. После
этого Шахрийар вынул кольцо и положил его перед Абдурахманом, но
последний надел кольцо обратно на палец Шахрийара, на что Шахрийар
удивленно воскликнул, что если бы об этом кольце узнали бы персидские
цари, то давным давно отняли бы его, и что арабы благодаря своему
благородству могли бы завоевать весь мир»28. По данным Хаджжи-Халифы,
Шахрийар был повелителем Ширвана, а указанный автор называет его
правителем Дербенда, можно полагать, что речь идет об одном и том же
лице. Как видно, ко времени прихода арабов в Ширван владения
Ширваншаха простирались до Дербенда, и позже, как мы увидим, этот город
временами относился к территории государства Ширваншахов.
Сасаниды большое внимание обращали на Дербендский проход, не раз
строили здесь укрепления для защиты своих северных границ от нашествия
тюркских кочевых племен в V - VI вв. и в более раннее время29. Сасаниды
держали в Дербенде большой гарнизон, состоящий из представителей
различных народов, пользующихся у них доверием, в числе которых были и
жители Ширвана30. В первой половине VII в. они оборонялись от хазар, в это
время образовавших сильное царство в устье Волги и на Северном Кавказе и
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постоянно совершавших набеги на Ширван. При последних сасанидах и
первых арабских наместниках31 Ширван подвергался ряду опустошительных
набегов. Арабы в VII и VIII вв. вели ряд войн с хазарами и другими
тюркскими племенами, неоднократно нападавшими на территорию Ширвана,
которая переходила из рук в руки.
Завоевание Арана и Ширвана произошло в правление халифа Усмана
ибн Аффана (644-656 гг.), когда арабская армия двинулась туда с юго-гапада.
После захвата Нахчавана отряд арабов под командованием Салмана ибн
Раби'а, который входил в армию Хабиба ибн Маслама, двинулся через
Беченекский перевал в сторону Шеки, Герусы и, дойдя до Арана, занял
Байлакан по мирному договору в 25 г. х. (28.x. 645 г. - 16.x. 646 г.),
гарантировавшему жителям жизнь, имущество и стены их города, обязав
платить харадж и джизью. Затем Салман прибыл в Барду и расположился
лагерем на берегу реки Туртур (Тертер), находящейся от города менее чем на
один фарсах. Заключив мир с ее жителями и вступив в город, он через некоторое время двинул свои войска и занял селения областей Шакшин
(Шакашен), Мескуан (Мецкуэнк), Уд (Ути), Месиран (Мецаранц) *, Хархилян
(Харджиланк), Табар (Три) и другие местности в Аране 32.
Заняв древний город Шамкур, Салман ибн Раби'а ал-Бахили с
десятитысячным войском отправился к месту слияния Аракса с Курой за
Бердиджем, переправился через Куру, занял Кабалу и заключил с
владетелями Шаккана (Шеки) и Камиберана (Камбизены) мир, с условием
платить подати. Такой же мир заключили с ним (Салманом) и жители
Хайзана (Хайдака?). Затем он подошел к Ширвану, вызвал ширваншаха и
заключил с ним мир, как и остальные цари гор и жители Маската и Шабарана
и города Баба (Дербенда). Но как только Салман выступил за город, жители
заперли его за ним, а хазарский хакан встретил его во главе многочисленной
армии за рекой Баланджаром. Здесь Салман был убит и четырехтысячный
отряд арабов уничтожен. После гибели Салмана в 32 г. х. (12 VIII. 652 -1 VIII.
653 г.) халиф Усман назначил правителем Азербайджана и Арана Хузайфа
ибн ал-Йамана, который своей резиденцией сделал Барду, где находились
наместники халифов33.
В VII и VIII вв. арабы вели ожесточенные войны с тюркютами и
хазарами, нападавшими на Ширван и Аран. В начале VIII в. арабы начали
завоевательные походы на север к Дербенду и дальше в Хазарию, где они
столкнулись с многочисленной армией хазар, в составе которой были
различные тюркские племена сабиров, тюркютов, булгар и других. Эти
тюркские кочевники уже с IV - V вв. и ранее неоднократно нападали на
Шакашен - район Гянджи; Мецкуэнк - район Шахдага; Ути - междуречье Куры и Аракса;
Мецаранц -Нагорный Карабах.
*
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Албанию и область Ширван, захватывая и разрушая ее крепости и города. В
годы правления халифа Валида I (705 - 715 гг.) арабы под начальством сына
халифа Маслама ибн Абд ал-Малика совершили ряд походов в Азербайджан,
Аран и Ширван. Завладев всеми непокоренными крепостями и городами и
сражаясь с тюрками, Маслама достиг ал-Баба (Дербенда)34. Сведения о
взятии Дербенда Масламой дает арабский историк X в. Абу Мухаммад
Ахмад ибн А'сам ал-Куфи. Ввиду прочности дербендских укреплений ему
долго не удавалось взять город. Только после измены хазарского воина,
указавшему Маслама место на стене со стороны неприступной горы,
арабские воины проникли в город и захватили его. Хазары бежали. Разрушив
часть стен, Маслама покинул Дербенд и вернулся с трофеями к своему дяде в
центр земель Арминии*. После его ухода хазары вернулись и вновь заняли
Дербенд35.
В правление халифа Йазида ибн Абд ал-Малика (720 - 724 гг.) борьбу с
хазарами в Азербайджане продолжал назначенный правителем Азербайджана
в 722/3 г. ал-Джаррах ибн Абдаллах ал-Хаками, который переправился через
Куру и достиг Дербенда. Пройдя Дербенд с 25 000 воинами, он у реки ар-Ран
разбил, войска хазар, возглавляемые сыном хакана Барсбеком. Захватив
большое количество пленных, он расселил их в рустаке Кабалы, в селении
Ганийя*, где уже имелись поселения хазар. Затем ал-Джаррах прошел на
север и завоевал Баланджар. Против него восстали цари гор. Он вернулся с
трофеями в область Шеки, где зазимовал, ожидая подкреплений из Сирии36.
Но в январе 724 г. умер халиф Йазид. Халифом стал его брат Хишам ибн Абд
ал-Малик (724 - 743 гг.). В 107 г. х. /725/6 г. халиф Хишам сместил алДжарраха и назначил правителем Арминии и Азербайджана своего брата
Маслама ибн Абд ал-Малика, а заместителем последнего ал-Хариса ибн
Амра ат-Тайи; по Йакуби, начальником над его авангардом был Са'ид ибн
Амр ал-Хараши. Сын халифа и рабыни, не имеющий права на трон, Маслама
в течение более двух десятилетий был опорой могущества Омейадов и
крупнейшим полководцем в борьбе арабов с хазарами на Кавказе. В 727 и
728 гг. Маслама дважды наступал на хазар из Азербайджана и дошел до их
территории. Он совершал набеги на населенные пункты и возвращался с
пленными и трофеями37. В 729 г. халиф Хишам вторично назначил
правителем «Арминии и Азербайджана» Джарраха ибн Абдаллаха вместо
отозванного им Маслама ибн Абд ал-Малика. Вскоре ал-Джаррах начал
Арабские авторы под названием Арминия подразумевали все страны Закавказья, включенные
арабами в халифат Омейадов в одно (четвертое) наместничество.
*
Селение Ганийя в рустаке Кабалы — местность Куни, упомянутая в «Истории Ширвана и
Дербенда», где говорится, что в «ша'бане (июне) 1067 г. Лашкаристан, сын дяди Ширваншаха по
матери, был убит у ворот Кабалы людьми из Куни. Последнее название происходит, повидимому, от гуннов, поселенных в этой области еще в VII и в.
*
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новое наступление на север, он выступил из Шеки и прибыл в Барду, затем
прошел в Байлакан, Варсан, далее в Баджарван и дошел до Ардебиля. Сын
хакана Барсбек с 300-тысячным войском подошел к Ардебилю и у деревни
Шахризад перебил арабов. Во время боя был убит ал-Джаррах (730/31 г.).
Хазары захватили Ардебиль и опустошительным рейдом прошли по
Азербайджану38. Об этом походе хазар сообщает Гевонд (VIII в.): «... и
полководец выступил с собранным войском и пошел через проход Джорский
[Дербендский], по земле Маскутов, и сделал набег на страну Пайтакаран
[Байлакан]. Он переправился через реку Аракс в Персию [Азербайджан],
разрушил Артавет [Ардебиль], Гандзак - Шахастан [Табриз], область
называемую Атши-Багуан [Баку и Апшерон], Спатар-Пероз [ИсфандиарПероз] и Ормузд-Пероз [Муган]»39. Нашествия тюрок на Азербайджан и
область Ширван продолжались и в последующее время. После гибели алДжарраха халиф опять обратился к Маслама, а до его прибытия в Закавказье
направил в Азербайджан на борьбу с хазарами Са'ида ибн Амра ал-Хараши,
который, выступив из Сирии, прошел к Хилату, затем взял Барду и достиг
Байлакана. Барсбек осадил Варсан, не сдавшийся хазарам. Са'ид подошел к
Варсану, заставил хазар снять осаду и обратил их в бегство. Затем Са'ид из
Варсана прошел в Ардебиль и достиг Баджарвана, где в месте Рустак победил
хазар и освободил 10 тысяч пленных мусульман, среди них жен и детей
Джарраха. Затем в сражении в Мугане Са'ид разгромил огромную армию
хазар, а самого Барс-бека сбил с коня и отрезал ему голову, которую
отправил халифу. Са'ид преследовал хазар пока не достиг Ширвана. Хазары
ушли в свою страну. В Ширване в 112 г. х. /730/1 г. Са'ид получил приказ
халифа о назначении правителем Азербайджана и Арминии Маслама ибн
Абд ал-Малика40. Маслама, прибыв в Барду, вызвал Са'ида и посадил его в
тюрьму за нарушение приказа и самостоятельные действия в войне с
хазарами. Вскоре по приказу халифа Хишама Са'ид был освобожден, отозван
в столицу и награжден. Маслама начал наступление на хазар. Он
переправился через Куру и приблизился к Ширвану, жители которого
приняли его мирно. Отсюда отправился в Маскат и заключил с жителями
мир, а конницу свою двинул в страну лакзов41.
Арабский историк IX в. ал-Балазури сообщает, что «Маслама
заключил с жителями Хайзана (Хайдака?) мир и приказал разрушить
городскую крепость... С ним [Маслама] поспешили заключить мир цари гор и
выплатили харадж; так, к нему явились: Ширваншах, Лираншах,
Табарсараншах, Филаншах и Джаршаншах (Хурсаншах. - С.А.), а также
владетель Маската. После этого Маслама направился к городу Бабу
[Дербенду] и занял его. В крепости Баба было в это время тысяча хазарских
семейств, он их осадил и начал метать в них камнями, а затем железом,
которому он придал форму камня. Но это ему не помогло...» Маслама взял
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Дербенд хитростью, ему помогла измена местного жителя - воина хазарского
гарнизона42. После взятия Дербенда двадцать четыре тысячи воинов из
Сирии, обязавшись выдать им усиленное жалование. Город разбили на
четыре сектора, которые передали жителям Дамаска, Хомса, Палестины,
Сирии и ал-Джазаира - вместе. Маслама построил в Дербенде амбар для
провизии, амбар для хранения зерна и склад для оружия; он приказал
вычистить городскую цистерну, исправил разрушенные места в городе и
украсил его. Вместе с Маслама доблестно сражался против хазар Марван ибн
Мухаммад. После смещения Маслама с должности в 114 г. х./732 г. халиф
Хишам назначил правителем Ширвана и Арана Са'ида ибн Амра. Через два
года после него правителем стал Марван ибн Мухаммед, который в 117 г. х.
/735/6 г. вторгся в страну хазар, где оставил хакану, принявшему ислам,
власть над областью. Затем Марван поселил 40 тысяч пленных хазар между
Самуром и Шабараном на равнине в области лакзов. Далее Марван завоевал
ряд областей Северного и Южною Дагестана, заставив его правителей
признать его власть, а также обязав их ежегодно поставлять наместнику
халифа 1500 юношей и 500 девиц - черноволосых, чернобровых и с
длинными ресницами - и привозить в зернохранилище Баба зерно 43. Вся
собранная с ряда областей дань хранилась в зернохранилище Дербенда.
«Затем Марван двинулся к крепости владетеля Ширвана известной под
названием Хирш, или Хурс*, и расположенной на берегу моря. Владетель
крепости поспешил признать над собою власть Марвана и спустился в
равнину. Марван наложил на жителей Ширвана десять тысяч мер (модиев
зерна. - С.А.) ежегодно и обязал владетеля Ширвана быть в авангарде
мусульманской армии, когда она совершает поход в землю хазар, и в
арьергарде, когда она возвращается оттуда». В арабо-хазарских войнах
принимали участие на стороне арабов правители областей «цари гор» вассалы халифа и среди них Ширваншах и Араншах. В 123 г. х./741 г.
Марван направился в Азербайджан и вскоре завоевал всю страну и земли
армян. Халиф Йазид III ибн ал-Валид (правил в 744 г.) утвердил Марвана на
посту правителя Азербайджана и Арминии. После смещения брата Йазида Ибрахима (правил в 744 г.) халифом стал последний омейадский халиф
Марван ибн Мухаммад (744 - 750 гг.).
При воцарении его в
Азербайджане и Арминии начались восстания и волнения, которые возникли
в Байлакане и распространились по всей стране. После убийства халифа
Марвана в 132 г. х. /750 г. первый халиф из династии Аббасидов Абу-л-Аббас
А.Н.Генко помещает Хурсан около Хырд-Зинде и горы Бешбармак; по мнению
В.Ф.Минорского, Хурсан относился к южной части Кубинского района, южнее Маската
(Мушкура)44. Возможно, это крепость Хурс — Чирахкала. Хурсан — округ между Дербендом и
Бешбармаком.
*
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ас-Саффах (750 - 754 гг.) назначил наместником Азербайджана и Арминии
Мухаммада ибн Сула, который прибыл в страну с 100-тысячным войском и
подавил восстание45. Арабские источники сообщают о восстаниях против
господства арабов в городах Ширвана и Арама и в последующее время.
Наиболее крупным было восстание жителей Байлакана против халифата в
правление халифа Харуна ар-Рашида под руководством хариджита Абу
Муслима. Восстания эти были связаны с непосильными налогами,
угнетением и эксплуатацией населения завоеванных стран, а также с
разорением городов и селений во время арабо-хазарских войн. Восстания
против арабов жестоко подавлялись, когда та или иная провинция
выказывала непокорность халифу и нарушала договоры, заключенные с
арабскими наместниками. Арабо-хазарские войны продолжались и в
последующее время при аббасидских халифах. Халиф ал-Мансур (754 - 775
гг.) назначил правителем Азербайджана, Арана и Ширвана Йазида ибн
Усайда ас-Сулами, который по совету халифа породнился с хазарским
хаканом, женившись на его дочери Хатун. Видимо, в этот период усилилась
мощь хазарского государства, а халифат, ослабленный внутренними
междоусобицами, не имел возможности снабдить большой военной силой
Йазида. Дочь хакана родила Йазиду двух сыновей, но, прожив в Барде 2 года
4 месяца, она умерла, а после умерли оба ее сына. Решив, что Хатун была
коварно убита, хакан с 200 тысячами воинов выступил из Дербенда. Йазид с
60 тысячами переправился через Куру и достиг Ширвана. Здесь в сражении
было убито огромное число арабов, Йазид бежал и укрылся в Барде. По
сведениям ал-Йакуби, Йазид бежал в крепость Хирс (Хурс? Чирах-кала).
Затем отправился в Ирак, где получил подкрепление и вернулся в Барду.
Переправившись через Куру, он достиг Дербенда и укрепил город и горные
проходы. После этого он был смещен халифом 46. Эти события, датируемые
ал-Йакуби, ат-Табари и Ибн ал-Асиром 145 г. х. /763/4 г., описаны также
Гевондом (VIII в.): «Собрав сильное войско, хакан, поручив его полководцу
своему Ражу-Тархану из поколения Хатирлитбера, отправил на страну нашу,
находившуюся под управлением Езида. Рассыпавшись на северной стороне
большой реки Куры, хазары овладели многими областями: Хеджар, Кага,
Остан-и Марзпаньян, Хабанд, Гелаву, Шаке, Биес, Хени, Камбехчан, Хозмас *
- все области албанские, взяли и прелестное поле балаканское (Дашти
Байлакан. - С. А.) и увели бесчисленное множество стад и табунов»47.
Хазары, разграбив ряд грузинских областей, ушли в Хазарию. В течение
последующих тридцати лет хазары прекратили набеги на Арминию и
Азербайджан. Последнее нашествие хазар на эти страны было во время
халифа Харун ар-Рашида (784 - 809 гг.), который в 796/7 г. назначил
*

Уджары, Кала - Кабала, Кельбенд, Кялва, Шеки, Балх, Гейнюк, Камбизена, Хачмас (С. А.).
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правителем Арминии и Азербайджана Са'ида ибн Салма ибн Кутейбу алБахили. Арабские историки сообщают, что причиной выступления хазар
явилось приглашение их Хаййуном ибн Наджмом, сыном дербендского
коменданта ан-Наджма ибн Хашима, казненного за неповиновение арабским
наместником Са'идом ибн Салмом в 797/8 г. Местные феодалы были
недовольны притеснениями со стороны Са'ида и в Дербенде напали на его
представителя. После казни отца Хаййун убил представителя Са'ида в
Дербенде и восстал против наместника халифа48. «Он вступил в переговоры с
хаканом, царем хазар, и тот пошел ему навстречу, во главе большой армии
напал на мусульман, перебил и взял в плен великое множество их»49. Хазары
в 799 г. с многочисленными войсками вторглись через проход ас-Сул (Чул) в
округе Дербенда внутрь Ширвана и Арана и дошли до берегов Куры.
Произведя большие опустошения в течение семидесяти дней, насилуя
женщин и убивая несметное количество людей, захватив более 100 тысяч
пленных, хазары возвратились к себе. Это было последнее большое
нашествие хазар на арабов. По словам Табари, «хазары совершили ужасное
дело, подобного которому ислам еще не слыхал»50. Са'ид бежал, а Харун арРашид назначил правителем Арминии и Азербайджана Алийа ибн Иса ибн
Махана. Однако, по словам Йа'куби, «по прибытии туда Алий начал дурно
вести себя, так что против него поднялись жители Ширвана, и страна пришла
в волнение». Тогда халиф назначил вторично в 799 г. правителем Арминии и
Азербайджана Йазида ибн Мазйада аш-Шайбани, который подавил восстание
и навел в стране порядок51. Йазид был основателем династии Ширваншахов и
одним из знаменитых военачальников халифата. Он умер в 185 г. х. /801 г. в
Барде и был там погребен. Источник сообщает подробности о его смерти:
«Говорят, что однажды на пиру ему была приведена в дар прекрасная
девушка; оставив еду, он вступил с ней в связь и умер в ее объятиях. Это
было в Барда'а...»52. После смерти Йазида, по монетным данным, правили его
сыновья Асад ибн Йазид и Мухаммад ибн Йазид53 и ряд эмиров один за
другим, которые назначались халифом в Азербайджан, Аран и Арминию
вплоть до 205 г. X./820 г., когда халиф Мамун послал в эти страны Халида
сына Йазида ибн Мазйада аш-Шайбани, который подавил восстание в Шеки,
в Грузии, в Санаре54. Имя Халида ибн Йазида появляется на дирхемах с
обозначением монетного двора «Мединет Аран» (город Аран) с 212 по 217 г.
X./827/8-832/3 гг.55 По сведениям Балазури, Халид был смещен халифом за
то, что принимал подарки от армян.56 Халиф Му'тасим эти области отдал как
икта военачальнику Афшину, воевавшему с Бабеком. Халид оставался, без
назначения до смерти Му'тасима в 227 г. х./842г. и вступления на престол его
сына Васика. В этот период ослабления халифата ряд областей Закавказья
стал стремиться к независимости и отделению от него. В связи с беспорядками, вызванными восстанием правителя (вали) Тифлиса Исхака ибн
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Исмаила, Васик вызвал Халида и назначил его правителем Армянин,
Азербайджана и Арана и послал его с 12 тысячами конников, приказав
вступить в борьбу с Исхаком и подавить восстание. Халид вступил в
Арминию, где он соединился с 20 тысячами бойцов армянских войск и
двинулся с ними в Джурзан (Грузию). В местности Джавах (Джавахет'и)
Халид заболел и через два дня умер. Оттуда он был перевезен в Дабиль
(Двин) и там похоронен, по одним данным в 230 г. х. /844 г., по другим в 228
г.х. /842 г. После смерти Халида халиф Васик назначил его старшего сына
Мухаммада правителем Азербайджана, Арминии и Арана и приказал ему
вступить в борьбу с Исхаком. Мухаммад ибн Халид стал править с 230 г. х.
/844/5 г. Потерпев поражение в войне с Исхаком, он был в том же году
смещен в Барде Бугой аш-Шараби. Халиф Мутаваккил пожаловал Мухаммад
ибн Халиду как икта город Дербенд с окрестными землями. Впоследствии
Ширваншахи постоянно претендовали на земли Дербенда как на дар халифа.
Вместе с тюрком Абу Мусой Старшим Мухаммад двинулся по приказу
халифа на борьбу с Исхаком, который после многочисленных битв был
побежден и убит. Мухаммад вернулся в Дербенд и дальнейшая его
деятельность была связана с походами на «неверных», живущих по соседству
с Дербендом и в Сюнике 57. В 242 г. х./856 г. при содействии Буга Старшего
он был возвращен правителем в Азербайджан, Армению и Аран. Источник
приписывает ему возведение в 245 г. х./859 г. города Джанзы (Гянджи) в
области Аран, который стал наследственным владением вместе с поместьями
(дийа), отданными ему в дар халифом. Мухаммад вернулся в Гянджу,
оставив правление в Арминии68.
По сведениям Балазури, Йакуби и ал-Куфи можно заключить, что в
ранний период завоевания Ширвана халифатом и до конца первой половины
IX в. арабы оставили у власти Ширваншахов, в качестве вассалов халифа
платящих ему дань и участвующих в его походах на хазар. Балазури называет
маликом (царем) Ширвана аш-Шамаха ибн Шуджа, который правил в то
время, когда правителем Арминии в 797/8 г. был Са'ид ибн Салм ал-Бахили.
По-видимому, он был ширваншахом, оставленным арабами у власти,
принявшим ислам и арабское имя, хотя и мог быть назначен наместником
халифа арабским правителем Ширвана. Ширваншахи подчинялись на местах
наместникам халифа Азербайджана и Арминии, куда по административному
делению халифата входил и Ширван. Балазури сообщает, что местные
феодалы продолжали жить в своих владениях, защищая каждый свою
область. Когда в эту страну приезжал областной начальник (амиль) от
наместника, местные феодалы старались его обойти. Если они замечали, что
начальник отличается неподкупностью и строгостью и располагает военной
силой, они вносили подати и выражали ему покорность. В противном случае
они старались оклеветать его. Часто они относились пренебрежительно к
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нему. В связи с восстаниями против власти халифа в Арминии и Аране халиф
Мутаваккил послал в эти страны правителем Бугу Старшего, который «снова
покорил Джурзан и захватил с собой всех непокорных и виновников смут из
Арана, горных областей Армении и Сисаджана (Сюник), как христиан, так и
других. Водворив таким образом такой порядок, какого раньше не было, Буга
возвратился в 241 г. ] х./855/6 г. в Самару»59. После отъезда Буги Мухаммад
ибн Халид в третий раз был назначен правителем Арминии и Арана60. Год
его смерти неизвестен.
§ 5. О проникновении северных кочевых племен в Ширван и Аран
Вопрос о проникновении тюркских кочевых племен в первые века
нашей эры на территорию Кавказской Албании имеет важное значение для
освещения проблемы этногенеза азербайджанского народа, которая тесно
связана с вопросом тюркизации древнего Азербайджана. Племена эти
обитали на Северном Кавказе и на территории прибрежного Дагестана и уже
с первых веков нашей эры они проходили в Албанию через Дербендский
проход, где позднее по исторической традиции в V - VI вв. сасанидские цари
возвели мощные укрепления для удержания потока хлынувших тюркских
кочевников, угрожавших не только странам Закавказья, но и Ирану1. Для
выяснения времени появления тюркских племен на территории Албании
важное значение имеет вопрос о датировке построения Дербендских стен.
Уже с первых веков нашей эры тюркский этнос, являющийся
важнейшим компонентом в этнолингвистических процессах, значительно
изменил картину исторического развития соседней Албании. Известно, что в
формировании азербайджанского народа принимали участие различные
этнические элементы: тюркские, иранские, кавказские. В этногенетическом
развитии азербайджанцев сыграли важную роль тюркские элементы, давшие
им язык - главный определитель этноса2.
Раннесредневековые источники содержат сведения о различных
тюркских племенах, локализуемых на Северном Кавказе, в прибрежных
районах Дагестана, около Кавказских гор до Дербенда, которые уже с начала
н. э. стали проникать на территорию Северной Албании. Однако мы не
располагаем сведениями о прерывании тюркских кочевых племен в Албании
ранее III в. Пробел этот восполняется данными топонимики, которая является
«ценнейшим материалом, зачастую единственным и по сравнению с другими
источниками самым верным для определения этнической принадлежности»3.
Если географическое название из определенного языка сохраняется в течение
длительного времени и распространяется на большом ареале местности, то
можно с уверенностью считать, что там был в употреблении именно этот
язык и проживало говорящее на нем население.
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Названия тюркских племенных групп, принимавших участие в
этногезе азербайджанцев, отразились в этнонимах (или антропонимах),
сохранившихся в наименовании ряда населенных пунктов, сел и местностей
Азербайджана. Имеется также ряд топонимов, происходящих из лексики
древнетюркских языков, Изучение этих топонимов и этнонимов представляет
значительный интерес при исследовании вопроса о проникновении тюркских
племен в Албанию и о происхождении азербайджанского народа. Ряд
топонимов географических названий восходит к древнему периоду и к
первым векам нашей эры. Одним из них является топоним Аран, которому
соответствует греко-латинская форма Албания. Известно, что значительную
территорию древнего и раннесредневекового Азербайджана античные и
греко-римские историки и географы называли Албанией*. Наиболее раннее
упоминание страны Аран известно с III в. по надписи на стенах памятников
Кааба-и-Зардушт, в ущелье Накш-и-Рустем, в Иране, где перечисляются
страны, завоеванные сасанидским царем Шапуром I (242-272 гг.). В тексте
надписи, высеченной около 262 г. на трех языках (парфянском, греческом и
персидском), среди длинного списка подвластных Шапуру стран
зафиксированы страны Закавказья (в парфянской версии):
[t'r] pt (к)п Атрпатакан Атропатена
' rmny Армини Армения
wyrssn Виршн Иберия
sykn Сикн Махелония
' rdn Аран и ворота Албания
bl'skn Баласакан Баласакан
В греческой версии в этой части надписи строки 2 - 3 читаются
следующим образом: «Атропатену, Армению, Иберию, Махелонию,
Албанию (страну вплоть до) Кап-коха (Кавказских гор) и Албанских
(ворот)»4. Таким образом, эквивалентом Арана была Албания. Эта же форма
Албания была заимствована армянами из греко-римских источников в виде
Алванк-Агванк5 соответственно фонетике армянского языка.
В «Армянской географии VII в..» говорится, что Персия делится на
четыре административные единицы (провинции); из них Кусти-Капкох со
стороны Кавказа. Среди тридцати стран, входящих в состав Кусти-Капкох
(Кавказа), упоминаются: «Азербайджан, Армен, Вараджан, или иберы, Ран, т.
е. агваны, Баласаган, Сисаган, Гелан» и т. д.6 Однако наряду с именем Агван
и Ран армянские источники сохранили также название Аран. Моисею
Наиболее обстоятельно вопрос о наименованиях «Албания» и «Аран» рассмотрен
Ю.Б.Юсифовым, который предполагает, что слово Аран восходит прямо или косвенно к
иберийско-кавказским языкам. Однако выводы его», основанные на филологическом анализе
приведенных материалов, неубедительны.
*
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Хоренскому на рубеже V и VI вв. это название уже было известно. Он
называет Арана легендарным правителем Албании7. Слово Аран как один из
компонентов в сложных топонимах встречается в нескольких местах в
«Армянской географии» «Мец -Аранк (Большой Аран) в Арцахе, Аран-рот
(река Арана, возможно, Аракс), область Аран-джнак в Ути, Пайтак - Аран» название области и города8. В сирийском источнике VI в. (555 г.)
засвидетельствована форма Аран9, которая, по-видимому, перешла из
персидских или армянских источников. В средневековых грузинских
источниках сохранилось название Рани, усеченная форма от Аран-у
Джуаншера (V-VII в.), Леонти Мровели (XI в.), Матиане Картлиса (XI в.) и
др.10, а Аран и Албания нигде не встречаются.
В арабских письменных источниках IX - X вв. наименование Албании
со времен завоевания ее арабами зафиксировано как Алран (ал-Ран) и Арран
(ар-Ран)11, хотя произносятся они одинаково как Арран*. На основании
приведенных названий можно считать, что слово Аран является древним и
местным наименованием Албании-древнего Азербайджана, куда входила и
территория Ширвана. В сохранившейся парфянской версии надписи Шапура
I (242 - 272 гг.), слово Аран до настоящего времени сохранилось в
азербайджанском языке со значением «теплая местность, равнина». Слово
аран не засвидетельствовано ни в одном из восточных языков кроме
древнетюркского со следующими значениями:
Аран (аrап) - скотный двор, конюшня12,
Аран (аrап) - овчарня, конюшня, хлев, укрытое место, место,
защищенное от ветра и у подножия гор, долина, степь и т. д.13 (выделено
нами. - С.А.). Указанные значения связаны со скотоводческим хозяйством, с
кочевническим бытом, характерным для древнетюркских племен, и
объясняются из языка древних тюрок и саларского языка, относящегося к
группе огузского языка, к которому относится и азербайджанский язык.
Этноним салар, салыр или сала (кит. салацзу) относится к числу
огузских этнических наименований. Махмуд Кашгарский (XI в.) указывает
древнейшую форму одного из огузских племенных названий - салгур. Среди
18 из 24 этнонимов огузских племен, сохранившихся на территории
Азербайджана и Закавказья, имеется и название салур14.
В древности в составе огузских племен салгуры (салуры, салоры),
пройдя на запад, дошли до Сырдарьи и частично осели около Самарканда.
Потом двинулись дальше, достигли современной Туркмении и позже влились
в состав туркменского народа. Далее волна саларов докатилась до Малой
Азии. Здесь они постепенно растворились среди турок, оставив свой след в
топонимике Восточной Анатолии15. Известно, что древние тюркские племена
*

В арабских источниках с IX в. пишется и произносится как Арран
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проникали в Ширван и Аран в первые века нашей эры, гунны - в первой
половине III в., затем в IV-VI вв. оногуры, булгары, сабиры, хазары и ряд
других, которые попадали в Ширван и Аран с Северного Кавказа и Дагестана
через Дербендский проход16.
Можно предположить, что задолго до III
в. большой поток саларов проник и в Закавказье, в Албанию, Аран и
ассимилировавшись с автохтонным населением, оставил свой след в
топонимике страны. Для предотвращения набегов тюркских кочевников,
особенно усилившихся в V-VI вв., сасанидские цари на северной границе
государства - в Дербендском проходе строили мощные крепостные сооружения. Археологические раскопки, производимые в Дербенде в последние
годы, выявили остатки древних оборонительных стен, датируемых VIII - VI
вв. до н.э. Над ними в VI в. против тюркских кочевников были возведены
более поздние стены, приписываемые источниками Хосрову I Ануширвану17.
Археологические данные свидетельствуют о том, что тюркские кочевники
могли проникать через Дербенд на юг в Албанию - Аран задолго до VI в., в
первые века нашей эры. Выяснение этимологии топонима Аран дает
возможность предположить заселение Албании еще в самом начале нашей
эры древнетюркскими племенами. Основой хозяйства этих кочевников было
скотоводство в равнинных местах и в степях. Вначале узкое значение этого
слова - «скотный двор, овчарня, конюшня, хлев, загон для скота» затем
приобретает более широкое значение - «место, защищенное от ветра, у
подножия гор, долина,степь».
Приведенные материалы неоспоримо свидетельствуют, что топоним
Аран является наиболее ранним самоназванием страны Албании - древнего
Азербайджана, зафиксированным в III в. в надписи Шапура I. Арабы,
завоевавшие Азербайджан в VII в., услышав местные названия страны и
городов, позже в IX-X вв. довольно точно передали их в своих трудах.
Большая часть этих названий, отмеченных арабскими источниками,
сохранилась до настоящего времени. Примечательно, что название Албания
не встречается ни у одного арабского автора. Йакут Хамави указывает, что
Аран не арабское название обширной области и многих городов 18. Влияние
ассимилированных автохтонами тюркских кочевников на образ жизни
местного оседлого населения, прослеживается не только в языке 19, но и в
форме ведения сельского хозяйства и его главной отрасли - скотоводства, а
также в культовых воззрениях и исскустве. Как известно, в Азербайджане в
средневековье, как и в древний период, ведущую роль занимала оседлая и
отгонная формы скотоводства. Однако специалисты отмечают возникновение
и постепенное развитие полукочевого скотоводства уже в ранний период
средневековья. «Если эта последняя форма в других странах, особенно в
Средней Азии, была распространена еще в глубокой древности, то в
Азербайджане ее возникновение следует отнести к раннему средневековью,
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хотя, возможно, она существовала и несколько раньше. Несомненно, в
распространении полукочевого скотоводства здесь немалую роль сыграли
пришлые кочевые племена. Ведь еще в IV - V вв. н. э. Азербайджан
подвергся
нападению
тюркоязычных
племен...»20.
Возникновение
полукочевой формы скотоводства, главным образом овцеводства,
существовавшей в Азербайджане до последнего времени, когда все
население передвигалось вместе со своими стадами в поисках новых
пастбищ, по-видимому, связано с миграцией тюркских кочевников в Ширван,
Аран, Карабах, Мильскую, Муганскую и Ширванскую степи в начале нашей
эры.
Теплые климатические условия в степных районах, почти круглый год
изобилующих сочной травой, были благоприятны для овцеводства и
разведения крупного рогатого скота. Поэтому древние тюркские племена на
протяжении многих веков устремлялись в Ширван и Аран в поисках удобных
пастбищ, а также для грабежа богатых городов и сел раннесредневековой
Албании. Влияние тюркских кочевников на аборигенов Албании
прослеживается в культовых воззрениях и предметах искусства. В районе
Шемахи, в местностях Хыныслы и Чирахлы, археологические раскопки
выявили более двадцати монументальных (выше человеческого роста)
каменных статуй, стилистически напоминающих древнетюркские и
отражающие культ обожествленных предков. Датировка этих статуй до сих
пор не уточнена, предположительно конец I тысячелетия до н. э. вплоть до V
- VI вв. н. э.21 Появление монументальной скульптуры в это время на почве
Кавказской Албании, напоминающей каменную скульптуру изСемиречья и
Казахстана, южной Сибири, Тувы и Монголии, возможно, связано с
миграцией различных кочевых племен, имеющих подобную художественную
традицию, - гуннов, сабиров, булгар, хазар и других, которые большими
компактными массами оседали в стране, ассимилируясь с местными
аборигенами и распространяя тюркский язык, свой быт и свою культуру.
Однако эти вопросы требуют специального исследования.
Наряду с данными топонимики рассмотрим синхронные письменные
источники раннего средневековья, дающие некоторые сведения о тюркских
кочевых племенах на территории Албании и соседнего Дагестана.
В «Географическом руководстве» Клавдия Птолемея (II в.)
перечисляются племена, живущие между горой Кавказом и Керавнскими
горами*: «туски (тюрки?)* и дидуры (дидойцы)* ; вдоль Каспийского моря
Керавнскими горами античные авторы называли северо-восточную часть главной цепи Кавказа
у берега Каспийского моря. Птолемей выделяет их и помещает к северо-востоку от Кавказского
хребта, т. е. на Северном Кавказе
*
Это имя, по мнению Латышева, тождественно с именем племени Тигсае или Тугсае,
упоминаемым Помпонием Мела, которое локализуется на Дону23. По-видимому, это племя
*
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уды (удины), олонды (аланы), исонды (сваны) и герры...» Затем Птолемей
называет «предел вдоль Албании до Гирканского моря, где устье реки
Соаны», за которой находятся устья рек Алонты, Удона и Ра25 (Волга. - С.
А.).
В «Армянской географии»26 сохранились весьма ценные сведения о
Каспийском море, впадающих в него реках, о живших в его бассейне
племенах и народах. В этом источнике имеются, также важные данные о
странах Закавказья, в том числе Албании, ее областях и городах.
Исследования С.Т.Еремяна показали, что автор «Армянской географии» при
изложении своего текста в основном следовал картам Птолемея (II в.) и
составил аналогичные карты, беря за основу птолемеевские 27. Однако в этом
источнике имеется ряд ценных сведений, которых нет у Птолемея. Так,
Албания локализуется на северо-западе Каспийского моря, близ реки Кесиуса (Самур?), затем к северу идут устья рек, указанных Птолемеем - Геррас,
Сонтас, Алонта и Удон, которые берут начало на Кавказе и вливаются в
Каспийское море. Далее говорится, что народы (т. е. племена - С.А.), которые
носят названия этих четырех рек, относятся к числу народов скифии,
апахтарк-ам*-тюркам. Далее автор «Армянской географии» поясняет, что
«Апахтари, то есть тюрки» живут в Скифии28. Если мы примем Удон за
Куму, Алонту за Терек29, то Сунтас (у Птолемея Соана), - вероятно, Сулак, а
Геррас - Гюльчеры чай* Весьма заманчиво созвучие Удон и Удин или уды удины, которые являются одними из основных албанских племен. Удон,
если, рассматривать его как тюркское слово, сохраняет сингармонизм и
имеет более древнюю форму. Удин это нарушенная более новая форма,
которая, возможно, претерпела изменение в кавказской среде. В работе,
посвященной «Взаимоотношениям азербайджанского и удинского языков»,
на основании обширного лингвистического материала доказывается наличие
в удинском языке большого количества древнетюркских слов30. В свете
отмеченных Птолемеем и «Армянской географией» сообщений о тюрках,
обитавших в бассейне указанных четырех рек, среди которых названы удоны
можно предположить, что удины, известные также Плинию (I в.)31 и
Страбону32 (I в. до н. э. -I в. н. э.), в первые века н. э. являлись одним из
тюркских племен на территории Албании, которые ассимилировались с
соседними албанскими племенами, сохранив в своем языке большое
локализуется в Дагестане.
*
Племя это упомянуто как обитающее между Кавказскими и Керавнскими горами, т. е. в
Северном Дагестане, Томашек сопоставляет их с позднейшими лезгинскими «дидо»,
засвидетельствованными в грузинских источниках.
*
Апахтара — персидское слово, означающее народы севера. (Прим. Сукри).
*
Река Сулак впадает в Каспийское море к северу от Махачкалы, Гюльгерычай — река в
Дагестане.
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количество древнетюркских слов. Однако несомненно, что удины, как
считает Маркварт, будучи в контакте с тюркоязычными племенами,
восприняли большое количество древнетюркских слов33.
Тюркоязычные кумыки в Дагестане, проживающие и поныне близ
реки Кумы, возможно, являются потомками древних кочевников тюрок,
осевших на Северном Кавказе и отмеченных указанными авторами.
Проникновение и нашествие гуннов, оногуров, булгар, савиров и хазар
на Албанию отмечено у ряда раннесредневековых авторов. Наиболее раннее
появление гуннов на Кавказе относится к середине II в., в Албании - к первой
половине III в. и к. концу IV в. (359 г.)34. Византийский автор V в. Приск
Панийский сообщает со слов Ромула - римского посла, с которым он
ветретился в лагере Аттилы в 448 г., о нападении гуннской орды задолго до
этого времени на Мидию, т. е. на сасанидские владения в ЗакавказьеАлбанию. Путь шел через озеро Меотийское (Азовское море), затем через
пятнадцать дней, перейдя через горы (Большой Кавказ), гунны спустились в
Мидию, где занялись грабежом. Возвращаясь назад и избегая натиска враговперсов, напавших на них, они отклонились по другой дороге, «где пламя
поднимается из скалы подводной (ех petra maritima flamma ardet)» и
воротились в свою страну35, перейдя горы. Приведенные сведения Приска
Панийского, относящиеся к побережьям Апшеронского полуострова и его
горючим газам, говорят о том, что гуннам была известна дорога в эту страну,
куда они, как и другие тюркские кочевники в V в. и позже, неоднократно
проникали, а возможно и оседали, смешиваясь с местным населением.
Сведения о неоднократных нашествиях гуннов, сабиров, хазар и
других тюркских племен на Албанию имеются в сочинениях армянских
авторов V-VIII вв. Егише, Фавстоса Бузанда и Гевонда. Егише сообщает о
хайландурах (отождествляемых Артамоновым и другими авторами с
гуннами), проникавших в 40-х годах V в. и в 460 - 462 гг. в Албанию через
пограничную крепость Чора (район Дербенда) 36. У Фавстоса Бузанда гунны
упоминаются в числе войск маскутского царя Санесана,* которые перешли
реку Куру и наводнили Албанию и Армению в тридцатых годах IV в.37 Повидимому, это же нашествие описывается в «Истории агван» и датируется
вскоре после 440 г. В последней говорится, что царь росмосоков (массагетов
- маскутов) «со своими войсками и полчищами фовельскими собрал также
все войска гуннов, перешел реку Кир, рассыпался по области утиев и
расположил свой лагерь близ города Халхал»38 (в районе современного
Казаха-Акстафа). Именем гуннов здесь, вероятно, названы северные
кочевники - савиры, которые проникали в Албанию и оттуда в Армению и
Грузию. Савиры, упоминаемые еще Птолемеем (II в.), обитали по соседству с
*

М.Артамонов относит этот поход Санесана к V в.
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аорсами, занимавшими степи по Каспийскому побережью к востоку и западу
от Волги39. Возможно, что они уже в это время проникали через Дербендский
проход на территорию Арана (Албании). Савиры со второй половины V в.
обосновались в районе р. Кумы в Дагестане, вдоль Каспийского моря и Кавказских гор до Дербенда 40. Византийские писатели неоднократно отмечают
«гуннов, называемых сабирами» 41. В 503 г. савиры прорвались через
охраняемый персидским гарнизоном Дербендский проход и перейдя с
востока горные перевалы Кавказского хребта, вторглись и захватили богатые
города и села Албании и Иберии. Сасанидский царь Кавад, получив известие
о захвате савирами северных провинций Сасанидского государства и
находясь с войсками на Евфрате у Каллиника во время войны с Византией,
выслал против тюрок полководца Шапура с 12-тысячной конницей.
Последний вступил в Аран и вытеснил савиров из областей между Араксом и
Ширваном (Мильская, Муганская и Ширванская равнины). Военные
действия продолжались до 508 г., когда Кавад вытеснил савиров за
Кавказский хребет и закрепил за собой Дербендский и Дарьяльский
проходы.42 В середине VI в. количество савиров в Дагестане у границ
Албании исчисляется около ста тысяч человек.43 В это время и ранее они
совершали многочисленные набеги на Албанию, прорвавшись через
Дербендский проход, оттуда в Армению и Грузию и произведя нападения на
византийские области. К середине VI в. савиры, являвшиеся наиболее
сильным и многочисленным народом на Кавказе, захватили всю Северную
Албанию (Ширван и Аран) в зоне Дербенд-Кабала, бывшую центром
савирских поселений, и пробыли там более 100 лет44. В связи с этими
событиями в 552 г. албанский католикосат перенес свой патриарший престол
из Чора-Дербенда в Партав-Барду45. По-видимому, в это время часть савиров
перешла к оседлой жизни, ассимилируясь с коренным населением страны46.
Обеспокоенные бесконечным нашествием тюрок с севера и опасаясь
их могущества, сасанидские цари Кубад I и Хосров Ануширван в V - VI вв.
для защиты и охраны своих северных границ от набегов тюркских
кочевников построили ряд грандиозных заграждений, валов и знаменитую
Дербендскую стену47 и большое количество крепостей и городов и
переселили в северо-западную Албанию, т. е. в зону области Ширван, ряд
ираноязычных племен - выходцев из Хорасана, Лахиджана, Табаристана,
Гиляна и т. д.48, названия которых отложились в этой зоне. Источники (Ибн
Мискавейх IX в., сохранивший сведения пехливейского источника VI в.)
свидительствуют, что Хосров I Ануширван (531-579 гг.) после победы над
савирами поселил в Аране и Азербайджане три тысячи семейств тюрок в
количестве 50 тысяч человек, состоящих из 4 тюркских племен Северного
Кавказа. По словам Ибн Мискавейха, группа идущих тюрок протянулась на
расстояние десяти фарсахов (около 60 км)49. По другим данным, количеством
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пленных, поселенных в Азербайджане, достигало 10000 человек 50. Часть
савиров добровольно перешла в Аран и заселила районы Биленджера,
Гянджи, Казаха и других местностей Арана, Ширвана и Азербайджана.
Хосров I Ануширван позволил им переселиться в Сасанидское государство,
чтобы использовать в войне с Византией. Они были наделены землей и подчинены марзбанам Арана и Азербайджана.
В 575 г., по сведениям византийского историка Менандра, савиры
были переселены на земли, расположенные между Курой и Араксом и на
северо-запад по побережью реки Куры 51. По-видимому, большая часть
савиров смешалась с автохтонами и перешла к оседлому образу жизни. Эти
контакты способствовали распространению в Аране и Ширване тюркского
языка. Топонимика Азербайджана отразила имена савиров в названии Гала
Сувар, Биле-Сувар, где первый компонент Биле означал город, место.
В «Армянской географии» помимо савиров, живущих на северо-западе
Каспийского моря до реки Атиль (Волги), отмечаются также тюрки и
булгары, которые именуются по названиям рек: куфи (кубанские) булгары,
дучи (дунайские) булгары, огхондор (оногуры, оногундуры византийских
писателей - С.А.) булгары,* чидар булгары (?); автор отмечает, что эти имена
не известны Птолемею. Вероятно, булгары вместе с савирами также
проникали в Албанию, так как в топонимике Азербайджана их название
отражено в реке Булгарчай (Джалилабадский район) и существовал
населенный пункт Болхар в районе Ленкорани. В «Армянской географии»
встречается также этнотопоним варазманавар, на севере близ реки Куры,
второй компонент этого слова - авар, возможно, указывает на расселение
авар в Албании52.
Проникновение различных тюркоязычных племен в Албанию
становится особенно интенсивным в VI в. Известно, что во второй половине
V в. тюрки (тюркюты) создали империю, которая тянулась от Китая на
Востоке до Кавказа и Византии на Западе. Во второй половине VI в. тюрки
вплотную подошли к Кавказу. Они уже до этого знали дорогу через Кавказ,
так как, по сообщению Менандра Византийского (VI в.), тюркютский каган
Дизавул (Истеми) с целью установления торговли шелком с Ираном, а затем
с Византией в 568 г. из Алтая отправил посольство, которое, перевалив
«через самую гору Кавказ», прибыло в Византию53. По-видимому, путь
посольства лежал через известный тюркам Дербендский проход и через
Северную Албанию в Грузию. К этому времени приток тюркских племен в
Албанию усилился.
К середине VII в. в связи с арабским нашествием в Закавказье и
В армянском тексте к этому имени прибавлено слово «екн», что может означать пришельцы
(примеч. Патканова).
*
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попытками арабов вторгнуться в хазарские области к северу от Дербенда в
Албании появились хазары, которые в это время образовали сильное царство
на Северном Кавказе и в устье Волги. Около 662 г. они через Дербенд
вторглись в Албанию, но были отражены правителем Албании
Джеванширом54. В 664 г. последовало новое более сильное нашествие хазар,
которые, прорвавшись через Куру и дойдя до берегов Аракса, захватили
множество пленных и большое количество скота в Муганской степи55. Таким
же опустошительным для Албании было нашествие 684 г. 56 С этого времени
страна находилась под властью хазар, которые компактными массами
заселяли Албанию, ассимилируясь с местным населением. Албанский князь
Вараз Трдат, созвав соплеменных князей и католикоса, объявил о
подчинении хазарам и что не почтет «за позор родниться с ними»57.
Миграция тюркских племен в Кавказскую Албанию через
Дербендский проход продолжается и позже в VIII в. В начале VII в. арабы
начали завоевательные походы насеверкДербенду и дальше в Дагестан, где
они столкнулись с многочисленной армией хазар и других тюркских племен,
которые неоднократно нападали на Албанию, захватывая и разрушая ее
крепости и города58. В 729 г. халиф Хишам (724-743 гг.) вторично назначил
правителем «Арминии и Азербайджана» Джаррах ибн Абдаллаха вместо
отозванного им Маслама ибн Абд-ал-Малика. Вскоре Джаррах начал новое
наступление на север59.
По сообщению автора VIII в. Гевонда, при халифе Хишаме хазары
выступили с 300-тысячной армией под командованием сына хакана и начали
контрнаступление против арабов. Хазары пройдя через землю гуннов и через
Джорский проход (т. е. Дербенд) по земле маскутов, совершили набег на
страну Пайтакаран. Они переправились через Аракс в Иран, разрушили
Ардебиль, Тебриз, область, называемую Атши Багуан, Спатар-Пероз и
Ормузд-Пероз60. Маршрут, указанный Гевондом, довольно точен. Хазары
двигались через Северный Кавказ по побережью Каспийского моря и
Дагестана. Пройдя через Дербендский проход по территории нынешнего
Кубинского района, они совершили набег на Албанию. Многочисленная
армия хазар разрушила и опустошила ряд крепостей и городов Албании и
Южного Азербайджана –Тебриз-Ардебиль.
Упоминая область «Атши-Багуан», т. е. огни Багавана, Гевонд,
безусловно, имеет в виду область Баку, Апшерона 61. Арабские авторы
Балазури (ум. 892 г.), Йа'куби (IX в.), ал-Куфи (X в.), Табари (X в.) и другие
довольно подробно описывают походы арабов против хазар, неоднократно
вторгавшихся в Албанию. Поход, описанный у Гевонда, арабские авторы
относят к 725/6 г. либо к 730 г., причем упомянуто, что во главе хазарской
армии стоял сын хакана, названный у Табари Бархебек, а у автора X в. алКуфи - Барсбек62.
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Любопытные сведения о войнах арабов против тюркских кочевников
приводит сирийский историк XII в. Михаил Сириец, который сообщает о
походе арабского полководца Маслама ибн Абд ал-Малика. По-видимому,
речь идет о набеге хазар, описанном Гевондом. «В 1039 году (728 г. н. э.)
Маслама снова вторгся в страну тюрок с многочисленным войском. Битва
длилась сорок дней. Когда тайайе (арабы. - С.А.) увидели, что они не смогут
одолеть тюрок, то бросили свое имущество и бежали. В это время тюрки
начали переселяться. В 1042 году (731 г. н. э.) тюрки вторглись в земли
тайайе. Они захватили многочисленные города и деревни в землях
Азербайджана. Тюркам помешали дойти до других городов земли тайайе.
Они заняли те, которые захватили и там обосновались» 63. В этом сообщении
сирийского историка имеется указание на массовое заселение городов и
селений Азербайджана тюркскими племенами и хазарами. В Мильской степи
в Учтеписком кургане археологическими раскопками обнаружено
захоронение знатного хазарского воина, датируемое началом или первой
половиной VII в. В Кабале и ее окрестностях обнаружены деформированные
удлиненные черепа, характерные для гуннов и хазар. 65 Известно, что район
Кабалы был заселен в VI в. тюркскими племенами, и город этот считался
центром сабирских поселений.
Таким образом, согласно указанным источникам, уже в первые века
нашей эры в степях Азовско-Каспийского междуморья, на Северном Кавказе,
в Северном и Южном Дагестане обитали различные тюркские племена,
которые проникали в этот период в Северную Албанию, в области Ширвана,
Арана, Мугана, где они оседали вместе с гуннами, булгарами, сабирами,
хазарами, кыпчаками и другими кочевыми ордами, проникавшими через
Дербендский и Аланский (Дари-алан) проходы. Более поздние авторы
(Йакут, Закарийа Казвини)66 сообщают о Мугане - области, в которой много
селений и лугов, занятой туркменами, пасущих здесь свои стада; из туркмен
состоит большинство ее населения.
Во второй половине VI в. приток тюрок в Албанию особенно
усилился, а тюркский язык получил большое распространение среди
албанцев. Так, по сведениям сирийской хроники VI в., арапский епископ
Кардост в 20-х годах VI в. с семью священнослужителями ездил к сабирам
для распространения среди них христианства, составил письменность на
языке сабиров и перевел на их язык церковные книги67. В VII в., по просьбе
вассального князя сабиров Эльтебера (в «Истории агван» - Алп-Илитвера),
албанский епископ Исраил ездил в Южный Дагестан, где читал сабирам
проповеди из священных книг, полемизировал с сабирскими жрецами,
чародеями, колдунами и обратил князя и многих сабиров в христианство. Как
видно, в Албании в это время тюркский язык был широко распространен,
иначе, т. е. без хорошего знания фонетики и строя языка, нельзя было бы
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составить для сабиров письменность. О распространении тюркского языка в
Албании в VII - VIII вв. можно судить по тюркизмам в «Истории агван»
Моисея Каланкатуйского и в арабских источниках, где наряду с
древнетюркскими титулами встречаются слова и ныне бытующие в
азербайджанском языке, как, например, авчи, чопчи, танри, атма и др.68
Наиболее раннее свидетельство о лексике азербайджанского (тюркского)
языка в сочинении Балазури (IX в.) где он, описывая захват Азербайджана
арабами в 646 г., приводит в тексте без перевода на арабский язык выражение
из языка азербайджанцев «паннан пана», которое слышали арабы во время
завоевания страны. Балазури пишет: «После отъезда (Валида) жители
восстали, и ал-Аш'ас обратился к Валиду за помощью; тот прислал ему
большую армию из жителей Куфы, при помощи которой он снова подчинил с
трудом, постепенно (паннан пана) всю страну». Далее Балазури дает
ошибочное пояснение выражению «паннан пана» на незнакомом ему языке:
«(на языке азербайджанцев пан значит «сад»)». Это пояснение, данное
Балазури в скобках, привело переводчиков к ошибочному истолкованию
текста. П.К.Жузе переводит этот отрывок как «...он снова подчинил всю
страну, переходя из одного сада в другой»69 (паннан пана). Архаическое
выражение «паннан пана», сохранившееся до настоящего времени,
объясняется из лексики тюркского-азербайджанского как «постепенно, с
трудом» в данном контексте.
Раскрытие
семантики
топонима
Аран
и
выявление
раннесредневековых тюркских топонимов на территории Ширвана и Арана
(Аран, Сабир, Биледжары, Тюркан, Агсу, Гарасу, Турианчай, Гараязы, Боздаг
и др.) имеет значение для исследования вопроса этногенеза
азербайджанского народа и выявления языка древних азербайджанцев.
Арабские авторы IX-X вв. указывают, что в Азербайджане и Арминии часть
жителей говорит на персидском и арабском языках, Ибн Хаукаль (X в.)
пишет: «Что касается до языка жителей Азербайджана и большинства
жителей Арминии, то это персидский и арабский, но мало кто говорит поарабски, а кроме того говорящие по персидски не понимают по арабски.
Чисто по арабски говорят купцы, владельцы поместий (феодалы - С.А.), а для
многих групп населения в окраинах Арминии и прилежащих стран
существуют другие языки как армянский - для жителей Дабиля (Двина С.А.) и области его, а жители Барды говорят по-арански».70 Эти же сведения
имеются у Истахри, однако они дополнены Ибн Хаукалем. По-видимому, по
персидски говорило ираноязычное население Азербайджана, таты, талыши и
курды.
Мукаддаси (X в.) отмечает: «В Армении говорят по армянски, а в
Аране по арански; когда они говорят по-персидски, то их можно понимать, а
их персидский язык кое в чем напоминает хурасанский»71. Здесь речь идет,
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вероятно, о татах, населявших западное побережье Каспийского моря. Те же
сведения о языке Арана повторил Истахри (X в.). В свете сказанного, можно
полагать, что в начале нашей эры в Ширване и Аране, наряду с
ираноязычным населением, обитали и тюркоязычные племена, которые,
проживая большими компактными массами в течение длительного времени
(несколько сотен лет), стали местным и кореным населением Азербайджана,
и что под словом «аранский язык» подразумевался сложившийся к X в. азербайджанский - тюркский. Наличие тюркских элементов в топонимике и
гидронимике Азербайджана и археологические данные подтверждают
сообщения источников о проникновении различных тюркских племен в
Ширван и Аран и указывают на процесс тюркизации страны, восходящей к
периоду раннего средневековья, к первым векам н. э., и более интенсивный к
VI - VIII вв. Сельджукское завоевание Азербайджана только завершило
окончательный процесс тюркизации страны.
§ 6. Искусство древнего Ширвана
Археологические раскопки последних десятилетий на территории
Советского Азербайджана пролили яркий свет на древнее искусство и
культуру Ширвана. Это искусство воплотило в себе различные виды
художественного мастерства, что указывает на эстетическое восприятие
реального мира древними художниками. Сюда относится пластическое искусство, развитие которого прослеживается в древнем периоде и раннем
средневековье и корни которого уходят в глубь веков. Стремление древнего
человека запечатлеть в камне, глине, бронзе и другом материале
окружающие его предметы живой природы и явилось стимулом к развитию
пластического искусства. Наиболее древними произведениями искусства
Ширвана являются наскальные изображения Гобустана, Апшерона и других
районов страны, относящиеся к периоду каменного века (десять тысяч лет до
н.э.). Горы Гобустана расположены в 2 - 2,5 шот берега Каспийского моря, в
районе ж.д. станций Сангачала и Дуванный, на расстоянии 50 км к югозападу от Баку. На скалах юго-восточного Гобустана, на горах Беюкдаш,
Кичикдаш, Джингирдаг и у холма Язылы (т. е. писаница на местном языке)
выявлено более 4 тысяч наскальных изображений людей и различных
животных. Рисунки изображают женщин и мужчин в тропической одежде и
обнаженных, саблерогих козлов типа безоаровых, львов, диких быков,
оленей, лошадей, куланов, собак, крупных рыб и т. д. Здесь богато
представлены сцены охоты, жертвоприношений, ритуальных танцев,
напоминающих «Яллы», сцены жатвы. Имеется ряд рисунков лодок с
гребцами, на носовой части лодок изображено солнце1. Рисунки лодок
свидетельствуют о развитии мореплавания в Каспийском море уже в ту
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отдаленную эпоху. По мнению специалистов, лодки были сделаны из
камыша и проконопачены битумом. Изображение солнца, видимо, связано с
его культом либо показывает направление пути - на восток. Имеются
рисунки, изображающие всадников, вооруженных копьем, караванов
верблюдов и т. д. Обнаружены целые композиции с различными сюжетами
из жизни древних племен, обитавших в Гобустане. Очевидно, здесь
изображались вымершие животные, которые обитали на Апшероне в сел.
Бинагады, Дигя, Кешла и ряде других в период каменного века. Охотясь на
диких животных, древний человек вырезал на камне и скалах их
изображения.
На скалах Гобустана имеется большое количество рисунков,
изображающих женщин с большой выдающейся грудью, толстыми бедрами и
ногами, и мужчин, обладающих стройным туловищем, в набедренной
повязке, с развитыми сильными ногами и заметно подчеркнутыми икрами.
Эти рисунки исполнены контурно, их высекали каменными орудиями.
Исполнение рисунков и целых композиций весьма примитивное,
натуралистическое, животные изображены экспрессивно и динамично.
Древнейшее изобразительное искусство Гобустана представляет собой
петроглифы, т. е. образное письмо, в котором древний художник повествует
о насущных в жизни племени событиях. Часто изображались культовые и
другие обряды родового-общинного строя2.
Археологические раскопки в Гобустане выявили древнейшую стоянку
«Фируз» эпохи мезолита в районе Кичикдаша, а также ряд курганов с
инвентарем и поселение эпохи бронзы. На верхней террасе горы Беюкдаш
обнаружено очень динамично выполненное красной охрой изображение
рогатого оленя, на которого нападает хищник, похожий на льва 3.
Многообразие тематики и сюжетов, а также хронологические напластования
гобустанских наскальных изображений вместе с обнаруженными
археологическими материалами, позволяющими их датировать начиная от
среднекаменного века (мезолита), новокаменного века (неолита), всей эпохи
бронзы и до позднего средневековья, свидетельствуют о длительном
пребывании древнего человека в этой местности, где он имел стоянки и
поселение. Наскальные изображения выявлены также в ряде пунктов в
районе гор Шыхгая и Шонгардаг, на Апшеронском полуострове в зоне
поселков Мардакян, Шувелян, Зиря, Сурахана, Рамана, близ поселка Гала, на
побережье Каспийского моря в местности Дюбенде и у начала дамбы,
соединяющей материк с островом Артема (Пир-Аллахи). Указанные рисунки
каменного века являют собой образцы наиболее древнего искусства мира графики, живописи, танца, музыки, свидетельствуя о его преемственности и
глубоких корнях.
Большой интерес представляет появление монументальной каменной
406

скульптуры, изображающей человека, на территории Ширвана. В ряде
курганов на Апшероне, раскопанных археологом Г.Аслановым, близ сел.
Тюркан выявлены каменные изваяния грубой формы, датируемые началом
эпохи бронзы4. Привлекает внимание обнаруженная в погребении в местечке
Гюргян, восточнее поселка Зыря, скульптура, изготовленная из местного
известняка, отличающаяся от ранее найденных на Апшероне каменных
скульптур по строению. Отчетливо выделены голова, руки, скрещенные на
груди, и пояс. Апшеронская скульптура относится к эпохе поздней бронзы и
по-видимому имеет культовое назначение5.
Археологические раскопки курганов в Гобустане выявили памятники
эпохи бронзы, среди которых имеется скульптурное изваяние - схематично и
грубо обработанный бюст из камня в натуральную величину, изображающий
мужчину, возможно, вождя племени5, на могиле которого оно было
установлено. Это один из ранних мемориальных памятников круглой
скульптуры пластического искусства древнего Ширвана. В центральной
камере подскального убежища стоянки «Кяниза», на верхней террасе горы
Беюкдаш, в Гобустане, на глубине раскопа в 2,2 м от дневной поверхности
была обнаружена грубого оформления каменная скульптура женщины из
известняка. В этой же камере найдены обломки двух хорошо обработанных
женских статуэток из известняка, повторяющих древние женские
изображения на скалах Гобустана. Эти скульптуры датируются эпохой
мезолита7.
Во время археологических работ в ряде районов Азербайджана
обнаружены женские и мужские статуэтки без голов и конечностей, которые,
как видно, разбивались в связи с культовым ритуалом. Чрезвычайно
интересны обнаруженные в селении Молла-Исаклы (Исмаиллинский район)
женские статуэтки, изваяние головы мужчины, фигурки животных. На одной
из статуэток женщины не отмечены руки и груди. Высокая, суживающаяся
кверху шея завершается маленькой головой с ниспадающими локонами, лицо
изображено клювовидным выступом. На шее лепными кругами изображены
пять рядов бус или металлических гривен. Небольшая голова мужчины
хорошо отражает антропологические черты автохтонного жителя Ширвана вытянутое лицо, крупный и длинный нос, глубоко сидящие в глазницах
глаза8. Датировка этих статуэток - конец I тысячелетия до н. э. Подобный тип
ДО СИХ пор существует как на Апшероне, так и в районах Ширвана. В
селении Нуран, в нагорной части Ахсуинского района Ширвана, найдена
женская статуэтка из красноватой глины. Ее изящная прическа напоминает
парик. Обнаженные груди несколько удлинены. Вокруг шеи ожерелье с
крупным медальоном. Ноги как бы закрыты гладким платьем. Эта статуэтка
датируется концом II - началом I тысячелетия до н. э.9
К периоду кувшинных погребений Азербайджана относится ряд
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чрезвычайно любопытных статуэток от 5 до 20 см высоты. Это большей
частью обнаженные женские фигурки, выполненные из красной глины,
хорошего обжига. У нескольких отчетливо видны ожерелья на шее и
браслеты на ногах. На некоторых различается одежда, ниспадающая
рельефными складками или исполненная точечным рисунком. Художник
стремился как можно более реалистично передать объем женской фигуры;
сделаны статуэтки грубо и схематично. Возможно, что статуэтки связаны с
культом богини плодородия. Датируются они концом I тысячелетия до н. э. и
первыми веками н. э. Чрезвычайно любопытно сходство этих статуэток и
наскальных изображений женских фигурок Гобустана, насчитывающих
несколько тысяч рисунков людей. Рисунки эти относятся к разным периодам
- от эпохи мезолита до развитого средневековья. Не исключено, что
некоторые изображения женщин из различных районов Азербайджана, как
графические, так и скульптурные, обозначали одно и то же лицо - богиню
плодородия Анахит, культ которой был широко распространен в ряде стран
Ближнего Востока, Средней Азии, Закавказье, Иране. По сведениям Страбона
(I в. до н. э.-1 в. н. э.), в честь этой богини были воздвигнуты святилища,
совершались жертвоприношения. «И всюду, где есть святилище этой богини,
там по обычаю справляется праздник Сакеев - нечто вроде вакхического
праздника...»10. Культ Анахит существовал также среди мидийцев и армян:
«Они посвящают здесь на служение богине рабов и рабынь. В этом нет
ничего удивительного. Однако знатнейшие люди племени также посвящают
богине своих дочерей еще девушками...»11 Культ богини плодородия был
широко распространен и в древнем Ширване, среди местных племен. В
«Истории агван» отмечен культ этой богини, названной Афродитой12, однако
местное имя ее не дается. Много глиняных женских и мужских фигурок было
обнаружено в Средней Азии, Дагестане, Армении, Грузии, Иране и других
странах Ближнего Востока. Однако они стилистически отличаются от
статуэток, найденных в Азербайджане. Наряду с реалистической трактовкой
в выделке азербайджанских статуэток, мы видим крайнюю абстрактность и
примитивность их форм13. Здесь нет единого стиля. Исследователь может
встретить в этом материале все современные эстетические категории от
крайнего натурализма, до самого развитого формализма, экспрессионизма и
импрессионизма. Э.Херцфельд связывает назначение статуэток, найденных в
Иране, называя их домашними богами, с религиозными представлениями
далекой эпохи14. Он считает, что жители обезглавили «домашних богов» как
неспособных или непожелавших помочь. Женские статуэтки он считает
изображением матери-богини в первобытном обществе эпохи матриархата.
Не исключено, что находки некоторых статуэток с отбитыми головой и
конечностями в ряде районов Азербайджана связаны с жертвенными
обрядами. Страбон указывал, что в древней Албании существовал обычай
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человеческих жертвоприношений15. Очевидно, позднее при жертвенных
обрядах человек был заменен глиняными статуэтками. В албанской летописи
Моисея Каланкатуйского есть указание на этот ритуал:
«святой
первосвятитель прибыл в Гис и принес бескровную жертву». В Албании
имелось «место жертвоприношения языческих идолопоклонников», отмечено «жертвеносное почитание скверных кумиров» или поклонение
«мерзостям кумиров»16. Возможно использование статуэток и в заупокойном
культе. Различия формы и стилистические особенности статуэток
определяются этническими различиями изготовлявших их племен.
На рубеже и в первые века нашей эры в Ширване появляется
монументальная каменная скульптура, изображающая человека, с
реалистическими формами. Однако семантическое значение этих статуй
иное. Подобная скульптура в отличие от глиняных статуэток ритуального
назначения показывает новый этап в развитии пластического искусства
древнего Азербайджана, а именно выделение человека из окружающей
природы, его индивидуальность. Возможно, что появление новых форм
монументальной скульптуры, изображающей человека, было связано здесь с
развитием искусства и одновременно отражало сдвиги в социальноэкономическом развитии общества, его классовую дифференциацию, переход
к новой формации - феодализму. Монументальная скульптура являла собой
новые формы жизнеутверждающего искусства. В дальнейшем ее развитие в
IV - V вв. остановилось в связи с борьбой христианства против
идолопоклонничества и в VII в. после распространения ислама,
запрещающего изображение человеческой фигуры. Указание на подобную
скульптуру приводится в письменных источниках. Арабские источники
сообщают о существовании на территории Ширвана круглой скльптуры,
изображающей человека и животных, некоторые образцы которой
сохранились до наших дней. В сочинении «Китаб ал-булдан» арабского
автора Ибн ал-Факиха ал-Хамадани, написанном приблизительно в 903 г. н.
э., имеются любопытные сведения: «В городе Баб (Дербенд - С.А.) над Баб
ал-Джихад (ворота войны за веру) на стене две колонны; на каждой колонне
изображение льва из белого камня. Ниже их два камня, а на них изображения
двух львов. Близ ворот изображение человека из камня; между ногами его
статуя лисицы, а в пасти ее гроздь винограда. В стороне от города водоем,
известный под именем «водоем месруф». В него ведет лестница, по которой
спускаются в водоем (овдан), когда мало воды; по бокам лестницы два льва
из камня, а над одним из них каменная статуя человека. Над домом
правителей изображение двух львов также из камня, выступающее из стены:
жители Баба говорят, что это талисманы стены...»17 Несомненно, что эта
скульптура относится к более раннему, домусульманскому периоду,
вероятно, к V - VI вв., ко времени построения Дербендской каменной стены.
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Древняя скульптура на крепостных стенах Дербенда сохранилась до наших
дней. Скульптурные изображения львов находятся над крепостными
воротами Кырхлар-гапу и Орта-гапу и в помещении Дербендского
краеведческого музея. Ведущиеся в течение последних десятилетий на
территории Ширвана археологические раскопки выявили более 20
монументальных каменных статуй, изображающих человека18. Большой
интерес представляет большая каменная статуя мужчины, обнаруженная в
1946 г. в селении Хыныслы, в 3 км от города Шемахи. Ее высота 2,26 м,
наиболее широкое место 0,47 м. Изготовлена из местного известняка,
монолитно стоит на небольшом пьедестале. Головы нет, но хорошо
сохранились верхние и нижние конечности. Левая рука прижата к правой
груди, правая рука опущена вниз и лежит на животе. Руки отработаны
довольно тщательно, на левой руке имеется знак в виде шестилепесткового
орнамента. По-видимому, это мемориальный памятник, возможно,
портретное изображение вождя племени, отражающее культ обожествленных
предков. Статуя предположительно датируется первыми веками до н. э. первыми веками н. э19 В 1959 г. в том же месте были найдены остатки такой
же каменной статуи. Сзади хорошо проработано обнаженное тело, пол
неясен. Эта находка позволила уточнить датировку первой статуи, так как
она служила перекрытием могилы типа каменного ящика, относящейся примерно к V - VI вв. н. э. Следовательно, статуя относится к более раннему
времени. В 1960 г. здесь же обнаружены еще две каменные статуи,
служившие перекрытием погребения типа каменного ящика, в инвентаре
которого находилась серебряная сасанидская драхма, чеканенная в 593/4 г. во
время царствования Хосрова II (590 - 628 гг.). Задняя сторона одной из этих
статуй сохранились хорошо, на спине ее имеется выступ, изображающий
косы, спускающиеся до пояса. Резко обозначена тазовая часть с
выступающими бедрами. Пол неясен, возможно, женский. Несмотря на
грубую обработку, эта статуя показывает реалистическую трактовку и
профессиональное мастерство скульптора. В 1961 г. в местности Аллахакбар,
близ селения Дагколаны Шемахинского района, на месте древнего
поселения, среди различных глиняных сосудов и других вещей, датируемых
первой четвертью I тысячелетия н. э., обнаружена каменная статуя человека.
Большая, хорошей лепки голова покоится на широких плечах. Шея выражена
слабо. Лицо монголоидное, плоское, нос сколот, уши обозначены высоко.
Глаза отмечены углублениями, подчеркнута линия рта, бороды. Левая рука
лежит на груди, в области сердца, а правая согнута под прямым углом на
животе. Подчеркнутая линия полы одежды напоминает кафтан или чуху.
Справа внизу удлиненный предмет в виде точильного бруска. На спине
вертикальное углубление. На верхней части спины четырехугольный
выпуклый выступ, по-видимому, изображающий прическу мужчины в виде
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кос, опущенных на плечи. Пьедестал заменяет круглый в сечении выступ.
Ноги изображены только в верхней части, поза сидящая. Предположительно
статуя датируется концом I тысячелетия до н. э. и началом I тысячелетия н.
э.20 Подобная прическа отмечается в источнике VII в., описывающем
антропологический тип хазар, вторгшихся в Дербенд: «...Видя страшную
опасность со стороны безобразной гнусной, широколицей, безресничной
толпы, которая в образе женщин с распущенными власами устремились на
них, содрогание овладело жителями, особенно при виде метких н сильных
стрелков...»21. Тот же источник называет тюрок «народом косоносцев». Эта
же прическа изображена на ряде изваяний Тувы, Восточного и Южного
Казахстана, Тянь Шаня22. Изображение косичек или распущенных волос,
ниспадающих на плечи мужских статуй, вполне соответствует описанию
прически тюрок, приведенному в китайских хрониках23. Характерна также
небольшая борода. Более десяти подобных статуй найдено в районе Чахнах у
селения Чырахлы, на левом берегу реки Пирсагатчай. Некоторые из них без
головы, у других имеются отломанные головы. Эти скульптуры из местного
известняка также служили перекрытиями могил, датируемых последними
веками до н. э. - первыми веками н. э. Хыныслинские статуи отличаются от
остальных своими большими размерами24. Район Пирсагатчай являлся
местом древнего святилища, вероятно, эти скульптуры изображали богов или
вождей племен и отображали культ обожествленных предков. Может быть,
находки большого количества статуй указывают на наличие здесь
мастерской.
Указанные ширванские изваяния объединяются в большие группы,
связанные общими иконографическими чертами. Изобразительные
особенности этих скульптур (каноническая поза, положение рук и всей
фигуры) говорят о культовом характере их. Все каменные статуи Шемахинского района высекались из больших глыб камня, грубо обрабатывались,
в них отсутствовала детальная проработка частей тела25. Сохранившиеся
части свидетельствуют о реалистической трактовке и примитивном
мастерстве древнего скульптора.
Подобная скульптура широко известна в ряде стран Средней Азии, в
южнорусских степях. Однако ширванская монументальная скульптура
стилистически отличается. Появление на территории Шемахинского района
этих статуй говорит о наличии различных племен. В одних районах
проживали племена, которые изготовляли небольшие глиняные и
терракотовые статуэтки примитивной формы. Другие албанские племена
создавали круглую монументальную скульптуру. Ее появление на рубеже и в
начале нашей эры на почве древнего Ширвана, возможно, связано также с
миграцией различных кочевых племен, имеющих подобную художественную
традицию - скифов, гуннов, булгар, сабиров, хазар, канглы и других,
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попадающих4 сюда как с севера через Дербендскии проход, так и с юга через
Иран. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Обнаружение более 20 больших монументальных скульптур в одном
районе, где издревна обитали местные албанские племена и кочевники,
говорит о широком распространении подобных изваяний, созданных в связи
с обрядом захоронения знатных лиц, вождей племен и военачальников и
отражавших культ обожествленных предксв. Пластическое искусство
древнего Ширвана уходит в глубь веков, проявляясь в различных образцах
глиняных, терракотовых и каменных статуэток, которые датируются от эпохи
мезолита и бронзы до начала нашей эры. Монументальная скульптура
появляется в Ширване, по-видимому, во II тысячелетии до н. э. и в первые
века н. э. Находки этих статуй в поврежденном виде свидетельствуют, что
они были разбиты в связи с религиозными запретами «идолов» со стороны
христианской религии и ислама.
Рассмотренные скульптурные изображения человека и животных
связаны с культовыми воззрениями и тотемизмом древних азербайджанцев.
Исследование этих памятников искусства и материальной культуры Ширвана
и Арана имеет важное значение для освещения проблемы этногенеза
азербайджанского народа.
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Глава III.
ГОСУДАРСТВО ШИРВАНШАХОВ МАЗЙАДИДОВ
(вторая половина IX - первая четверть XI в.)
§ 1. Ширваншахи Мазйадиды
После смерти Мухаммад ибн Халида правителем Ширвана стал его
брат Хайсам ибн Халид. Воспользовавшись беспорядками в халифате после
убийства халифа Мутаваккила в 247 г. х/ 861 г., Хайсам объявил свою
независимость, ему удалось добиться единовластия, присвоить себе титул
ширваншаха1. По-видимому, Хайсам ликвидировал власть ширваншаха,
которого арабы оставили правителем. Таким образом Хайсам ибн Халид
является первым мусульманским правителем Ширвана династии Мазйадидов
арабского происхождения, носившим титул ширваншаха. С этого периода, по
справедливому замечанию В.Ф.Минорского, «...история династии иазидидов
меняет свой характер: члены ее, назначавшиеся ранее на пост генералгубернатора из Багдада, теперь становятся наследственными вассалами в своих ленных владениях...»2 Дальнейшие события в Ширване освещаются в
«Тарих ал-Бабе», который является ценнейшим источником по истории
ширваншахов Мазйадидов. Источники приводят весьма скудные сведения о
Хайсаме. Сообщается, что он сражался с «неверными» в Сарире. Год смерти
Хайсама неизвестен, по-видимому, он правил недолго. Ему наследовал его
сын Мухаммад ибн Хайсам ибн Халид, о котором говорится, что он
«продолжал заветы своего отца, творя правосудие и ведя войну против
неверных. Он также оставил по себе высокую память в этих краях»3.
Ему наследовал его сын Хайсам ибн Мухаммад ибн Хайсам, который
также воевал со своими «неверными» соседями, возможно в Южном
Дагестане. Он отдал несколько деревень в вакф газиям Дербенда; построил в
своей столице амбары, куда свозился весь урожай для распределения среди
нуждающихся членов пограничных областей ал-Баба и среди газиев. «Как
эмир он был милосерден, справедлив и рьян в борьбе [с неверными]; он
прожил долго...»4.
После его смерти правителем Ширвана стал его сын Али ибн Хайсам
ибн Мухаммад. С его правлением связан ряд событий в Ширване. Вместе с
эмиром ал-Баба Али ибн Хайсам предпринял поход в соседний Шандан на
«неверных». Однако у ворот Шандана они потерпели поражение, Али и эмир
ал-Баба были взяты в плен вместе с 10 тысячами мусульман. Все они были
поделены между людьми Шандана, Сарира и хазарами. Через три месяца
сарирцы отпустили пленных и Али ибн Хайсама вместе с эмиром ал-Баба без
выкупа, пленные же, захваченные шанданцами и хазарами, были проданы и
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спаслись лишь немногие. «Тарих ал-Баб» отмечает, что «среди племен
неверных в пограничной области (сагр) ал-Баба злейшим врагом мусульман
был народ Шандана». Упомянутое сражение произошло в 300/912 г. 5 В
правление Али ибн Хайсама произошло другое событие, описанное Мас'уди.
Помимо хазар неоднократно набеги на Ширван с моря совершали русы.
Ширваншахи и правители Дербенда боролись против этих вторжений. Густо
населенное юго-западное побережье Каспийского моря издавна привлекало
взоры иноземных захватчиков. Купцы-русы, приплывавшие на своих судах к
берегам Каспийского моря с торговыми целями, были прекрасно
осведомлены об этом крае и наряду с хазарами разносили сведения о
богатствах Азербайджана, особенно об области Ширван. Около 914 г. русы
совершили нападение на бакинское побережье. «...Дружины русов не были
новаторами и шли по хорошо известной дороге, где исстари совершался
оживленный товарообмен между странами Восточной Европы, Кавказа и
Персии»6. Этот поход русов довольно подробно описан у Мас'уди, где
говорится, что после 300 г. х./912-913 гг. приблизительно 500 кораблей
русов, содержащих каждый по сто человек, поднялись по реке Дону до
хазарского канала. По прибытии судов русов к посту хазар, защищавшему
вход в канал, они получили согласие хазарского хакана, которому обязались
дать половину добычи, захваченной у народов, живущих у этого моря, чтобы
пройти через его государство и войти в Волгу и затем спуститься кустью
реки и Каспийскому морю7. «Он разрешил им совершить это беззаконие, и
они вошли в пролив, достигли устья реки [Дона] и стали подниматься по
этому рукаву, пока не добрались до Хазарской реки [Волги], по которой они
спустились до города Атиль* и, пройдя мимо него, достигли устья, где река
впадает в Хазарское море, а оттуда [поплыли] в город Амоль [в
Табаристане]... Суда русов разбрелись по морю и совершили нападения на
Гилян, Дейлем, Табаристан, Абаскун, стоящий на берегу Джурджана, на
нефтеносную область [билад ан-наффата -Апшерон] и [на земли, лежащие]
по направлению к Азербайджану... Народы, живущие на побережьях этого
моря, пришли в смятение, так как в прежние времена не видали, чтобы враг
наступал на них с моря и по нему ходили лишь суда купцов и рыбаков. Русы
сразились с гилянцами, дейлемцами и с одним из военачальников Ибн Аби
ас-Саджа, а затем перешли на нефтеносный берег царства Ширван,
известный как Бакух. По возвращении [с побережья] русы укрылись на
островах*, которые находятся лишь в нескольких милях от нефтеносной
[области]. Царем Ширванавте дни [ок. 914г.] был Али ибн Хайсам. Сделав
приготовления, жители на своих лодках [кавариб] и торговых судах поплыли
к этим островам, но русы направились к ним, и тысячи мусульман были
*
*

То есть от Азовского моря до Дона, а затем, переправившись волоком, вниз по Волге.
Острова у входа в Бакинскую бухту (Нарген, Жилой, Артема и т. д.).
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убиты и потоплены». Мас'уди сообщает, что жители юга Азербайджана,
Аррана, Байлакана, области Барда и других городов, а вместе с ними и
жители Дейлема, Гиляна и Табаристана бросились в бегство, так как не
ожидали нападения со стороны моря и были взяты врасплох. Русы
оставались на этом море много месяцев, так что никто не мог проехать морем
из страны в страну. После того как русы захватили богатую добычу, они
вернулись обратно на земли хазар. Но здесь они подверглись нападению
мусульман. Большая часть была истреблена (около 30000 человек), и только
незначительная часть (около 5 тысяч) смогла вернуться на родину 8. Из
рассказа Мас'уди можно заключить, что ко времени набегов русов западное
побережье Каспийского моря, т. е. территория Ширвана, куда входил
Апшерон с городом Баку, была густо заселена и представляла собой богатый
край. Выясняется также, что в это время правителем Ширвана был
ширваншах Али ибн Хайсам, что вполне совпадает с данными «Тарих алБаб». Несмотря на большое войско, ширваншах не имел морского флота, и на
Каспийском море плавали только его торговые суда. По словам Мас'уди, в
прошедшие времена враг не являлся со стороны моря. Хазары,
опустошавшие побережье Каспийского моря и область Ширван, не имели
судов. Возможно, это было первое известное в источниках нападение русов
на Апшерон во время правления Али ибн Хайсама. Указанные события,
военные неудачи являлись тяжелым ударом по престижу ширваншаха Али
ибн Хайсама, а гибель большого числа его войск ослабила его государство и
привела к его свержению в 305 г. X./917 г. «Али оставался правителем, пока в
305/917 году не восстал против него его родственник (сын двоюродного
брата деда Али - С.А.) Абу Тахир Йазид ибн Мухаммад ибн Йазид ибн Халид
ибн Йазид ибн Мазйад аш-Шайбани, который был правителем Лайзана»9.
В русском переводе В.Ф.Минорский слово Иран (Аран) арабского
текста расшифровали исправил как Лайзан. Известно, что в сочинениях
арабских географов X - XI вв., а также и в «Худуд ал-алам» эта территория
упоминается под названием Лайзан, Лиран или Иран, а ее владетель
называется Иран-шах. Еще Маркварт обратил на это внимание и считал Иран
-Аран однозначными словами10. В.Ф.Минорский согласно локализации
Истахри исправил встречающееся в тексте название Лиран, Лайзан на
Лайджан (современное село Лахидж в Исмаиллинском районе с
окружающими селами). Согласно Истахри, Лайзан был смежен с Ширваном,
Муканийа и Кабалой (Анбасийа, т. е. с княжеством Анбасы) 11, а Мас'уди
подтверждает, что Кабала граничила с Муканом12. Вероятно, Мукан был
расположен на север от Куры, вдоль нижнего течения рек Гардаман, Гѐкчай и
Турийан; возможно, он занимал территорию между Курой и устьем Алазани
и соответствовал грузинскому Мовакану13. У Табари говорится о Мукане,
принадлежащем к горам ал-Кабх (Кавказа)14, Мас'уди пишет: «К царству
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Ширван около горы: Кабх примыкает другое царство, которое называется
Лайран и его царя зовут Лайран-шах. В наши дни это царство занял царь
Ширвана, что он также сделал и с другим царством, называемым Муканийа.
Далее он отмечает: «Мухаммад ибн Йазид, теперь известный как
Ширваншах, был ранее наследственным царем Лайзана*. Ширваншах был
Али ибн Хайсам. Когда он погиб*, Мухаммад захватил Ширван, как мы уже
упоминали, убив своих дядей по отцу. Он также захватил царства, которые
мы упоминали. Он имеет замок в горах Кабх, называемый Нийал (в тексте
Тийал), среди крепостей мира не упоминается более крепкого замка...»15
В своих комментариях к Ширвану В.Ф.Минорский отмечает
следующее: «После смерти Мухаммада б. Халида наш автор направляет свое
внимание на ветвь Ширвана, и мы останемся в неизвестности относительно
того, что происходило в Арране и его столице Джанза [Ганза]. Этот пробел
составляет период в сто лет, от 245 г. х./859 приблизительно до 344 г. х./955,
когда Арран был занят дейлемскими Мусафиридами, а в 360 г. х./971
захвачен курдскими Шаддадидами. Неизвестно, продолжалась ли прямая
линия потомков Мухаммада б. Халида в Арране или халифу удалось
восстановить там свое управление и систему назначений. Только под 372 г.
х./982 мы узнаем о занятии Барда'а Ширваном. Как видно, территория,
управляемая Мухаммад ибн Халидом, была гораздо обширнее, чем при
позднейших правителях Ширвана, когда Кура составляла южную границу их
владений...»16
Как мы указывали, Мухаммад ибн Халид являлся, согласно «Тарих алБаб», основателем Гянджи, т. е. он был правителем в одном из городов
Аррана, в то время как его брат Хайсам ибн Халид был правителем в
Ширване, стал независимым и имел титул ширваншаха. «Тарих ал-Баб»
повествует дальше: «... когда Хайсам ибн Халид стал независимым в
Ширване, его брат Йазид ибн Халид стал независимым в Лайзане. Хайсам
назывался ширваншахом, а его брат Йазид-Лайзаншахом». Из этого текста
выясняется, что Мухаммад ибн Халид - основатель Джанзы (Гянджи), повидимому, был правителем только Джанзы, как об этом свидетельствует
«Тарих ал-Баб»: Он сложил с себя правление в Арминии * и удовольствовался
городом Джанзой и доходом с поместий. Дальнейшие события описаны в
«Тарих ал-Баб»: «Через некоторое время Йазид умер и ему наследовал его
сын Мухаммад ибн Йазид. Он правил долго и достоинство его возвышалось и
дела процветали. После его смерти (около 305 г. х./917 г. - С.А.) его сын Абу
В. Ф. Минорский исправил в тексте Лайран и Л-Иран на Лайзан, а Лайран-шах и Л-Ираншах на
Лайзан-шах.
*
По «Тарих ал-Баб» (§ 9), его убил Абу Тахир Йазид.
*
Арминия — административное разделение стран Закавказья — Албании, Грузии и Армении
под названием «Арминия» при арабах.
*
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Таир Йазид ибн Мухаммад стал правителем. Он терпеливо ждал случая
овладеть также и Ширваном. Когда после его плена и гибели большей части
его людей Али ибн Хайсам ослабел, Йазид этим воспользовался и, напав на
него неожиданно [кабасаху] в Марзукии взял в плен его, сына его Аббаса и
внука Абу Бакра сына Аббаса. Он убил их, кроме Абу Бакра, который бежал.
Таким образом счастье [ни'ма] покинуло дом Хайсама и перешло в дом его
брата (его троюродного брата - С.А.) Йазида...» Из приведенного отрывка
выясняется, что после ослабления халифата во второй половине IX в. ряд
правителей областей его стали независимыми, в том числе Ширваншах и
Лайзаншах. Воспользовавшись ослаблением Ширвана, правитель Лайзана,
убив своего родственника, захватил Ширван и объединил его с Лайзаном под
своей властью.
Согласно «Тарих ал-Баб», Абу Тахир Йазид ибн Мухаммад ибн Йазид
ибн Халид ибн Йазид ибн Мазйад ибн За'ида аш-Шайбани захватил Ширван
в 305 г. х./917 г., а в 306 г. х./918 г. построил город Йазидийа на земле
Ширвана. Как мы указали, Йазидийа была построена на месте древнего
поселения, возможно, он его отстроил и укрепил, назвав своим именем. Он
отдал Лайзан* как лен [икта] одному из своих сыновей - Мухаммаду, сыну
Йазида. Во время правления Абу Тахир Йазида произошли события,
связанные с Дербендом. В 318 г. х./930 г. большое сражение произошло у
ворот Шабарана между его сыном Мухаммадом и эмиром ал-Баба Абд алМаликом ал-Хашими. Затем между ними был заключен мир без решительной
победы для той или другой стороны. В это время в Дербенде правила
династия Хашимидов, родоначальником которой, согласно «Тарих ал-Баб»,
являлся Хашим ибн Сурака с 255 г. х./869 г.17 Однако уал-Куфи и И'акуби
имеется сообщение, что во время Харун ар-Рашида (170-193 гг. х./786-809
гг.), когда он послал Са'ида ибн Салма ал-Бахили в Арминию, Ширван и
Арран, владетелем (сахиб) ал-Баба был Наджм ибн Хашим. Через несколько
месяцев население Дербенда восстало против Са'ида и напало на его
финансового агента (амиля). Са'ид предал смерти Наджма, но затем сын
Наджма Хаййун восстал против Са'ида и вошел в сношения с хаканом хазар,
который двинулся с большим войском и дошел до Аракса, разорив ряд
местностей и разграбив жителей. Са'ид был смещен халифом и три правителя
один за другим назначались в Ширван и Арран. Лишь после назначения
Йазида ибн Мазйада восстания были подавлены и страна успокоилась18.
Дальнейшая судьба Хаййуна неизвестна. Однако семья его пребывала в
Дербенде и его правнук в 255 г. х./869 г. явился основателем
самостоятельной династии Хашимидов19.
В правление Абу Тахира Йазида произошел ряд важных событий:
*

В тексте В.Ф.Минорский исправляет Иран на Лайзан, а Ираншах на Лайзаншах.
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правление Саджидовв Азербайджане прекратило свое существование. На
смену пришли дейлемские Мусафириды, из них Мусафирид Марзубан вел
войну с русами, захватившими Барду. В 333 г. х./944 г. жители Дербенда
восстали против своего эмира Ахмада, сына Абд ал-Малика ал-Хашими и
изгнали его из города. Они послали людей к ширваншаху Абу Тахиру
Йазиду, приглашая его занять место правителя в ал-Бабе. «Абу Тахир Йазид
послал в ал-Баб своего сына Ахмада, и они присягнули ему на верность как
своему эмиру. Он пробыл там несколько времени, а затем они прогнали его и
вернули к власти Ахмада ал-Хашими. Абу Тахир Йазид вторгся в
окрестности (савад) ал-Баба и разграбил их»20. Считая Дербенд своим
наследственным владением по традиции со времен Сасанидов, Ширваншахи
неоднократно нападали и захватывали его, предъявляя претензии, как на
наследственный принадлежавший им удел. Однако в это время там уже
правила другая династия правителей - Хашимиды, назначенная Арабским
халифатом, также арабского происхождения. Но при опасности нападения
иноземных захватчиков и других феодалов Ширваншахи объединялись с
правителями Дербенда для отражения общего врага. Об этом повествует
«Тарих ал-Баб»: «Вскоре после этого в Ширван вступили дейлемцы. Йазид
был вынужден заключить мир с жителями ал-Баба и просить их о помощи.
Он вернул им все, что забрал у них в Шабаране и деревнях, а также сборы с
нефтяных источников и солеварен [русум ан-наффата вал-маллаха]. Жители
ал-Баба помогли ему, и он прогнал дейлемцев из своей страны, а затем
заключил мир и с ними»21. Халифы, как в свое время Сасаниды, придавали
большое значение Дербенду как пограничному пункту, который они
укрепляли для защиты от нашествий хазар, тюрок и других народов, не
прекращавших набеги на богатую область Ширвана. Халифы тратили
большие средства для содержания арабского гарнизона в Дербенде, средства
эти они изымали из Баку, приносящего большие доходы от эксплуатации
нефти и соляных копей. Ширваншахи назначали особых сборщиков доходов
с нефтяных колодцев и соляных промыслов, которые как вакф жаловались по
указам халифов защитникам Дербенда, с тем чтобы сборщики отправляли эти
средства в Дербенд. По сведениям «Дербенд-наме», халиф Мутамид в 276 г.
х./883/4 г. назначил Мухаммад ибн Аммара управляющим над указанными
промыслами с тем, чтобы все доходы с них он передавал Дербенду для
распределения среди воинов, охранявших проходы22. Во время ослабления
центральной власти и распадения халифата местные правители как
Ширваншахи, так и правители Дербенда, захватывали доходы с нефти и соли
в свои руки, как об этом свидетельствует «Тарих ал-Баб».
Ширваншахи старались сохранять хорошие отношения' с
феодальными правителями Южного Азербайджана - Саджидами, которым
они недолго (с 908/9 до 918/9 г.) подчинялись. Так, когда в 320 г. х./932 г.
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Муфлих, вольноотпущенник Юсуфа ибн Аби ас-Саджа, бежал под защиту
Йазида от эмира Азербайджана Балдуйа, Йазид задержал его и передал его
Балдуйа, чтобы избежать неприятностей. После заключения мира с
дейлемцами ширваншах согласился с ними совместно напасть на
византийцев (Рум), грузин и на другие «неверные» народы. Ширваншах Абу
Тахир Йазид правил около тридцати трех лет, умер в раби I 337 г. х./сентябре
948 г. Ему наследовал его сын Мухаммад ибн Йазид, который был во время
правления своего отца правителем Лайзана*. Он назначил своего сына
Ахмада в Лайзан, а другого сына Хайсама - в Табарсаран, где он сам.
управлял во времена своего деда Мухаммад ибн Йазида. По-видимому,
Табарсаран также входил в область Ширвана и был наследственным
владением Ширваншахов. Первым его мероприятием, «когда он стал
правителем Ширвана, было устранить своего брата Ахмад ибн Йазида,
который был заключен в тюрьму23. Подобный порядок существовал у
сасанидских царей и, по-видимому, был заимствован и Ширваншахами.
Мас'уди, закончивший свой труд в 332 г. х. (943 г.), сообщает, что в
это время правителем Ширвана был Мухаммад ибн Йазид, который захватил
Хурсан, Вардан, а также город Дербенд после смерти своего зятя Абд алМалика ибн Хашима (в 327 г. х. 1939 г.) 24, с которым он имел столкновение в
318 г. х. /930 г.)25. Таким образом Мухаммад ибн Йазид все эти земли объединил с Ширваном и Лайзаном. Далее Мас'уди говорит, что «его царство в
настоящее время (т. е. в 332 г. X./943 г.) тянется на расстояние месяца пути,
так как он завоевал места, на которые Ануширван* не давал ему титула
[васм], но он присоединил их к своим владениям»26. Из его слов выясняется,
что государство Ширваншахов во время царствования Мухаммада занимало
значительную территорию. Ввиду того, что Мухаммад стал царствовать
после смерти своего отца Абу Тахира в 337 г. х./948 г., приходится
заключить, что еще до смерти своего отца он стал его соправителем, либо
упоминание Махаммада у Мас'уди является позднейшей вставкой в текст27.
Ко времени правления ширваншаха Мухаммед ибн Йазида относится
сообщение Ибн Хаукаля о княжествах, плативших дань Мусафириду
Марзубану - в 344 г. X./955 г. По словам Ибн Хаукаля, контрибуция,
наложенная на «Мухаммад ибн Ахмада ал-Азди, владетеля Ширваншаха (т.
е. Ширвана) и его правителя», исчислялась в миллион дирхемов28. Как
правильно отметил В.Ф.Минорский, в этом тексте нисба ал-Азди - слуховая
ошибка вместо Йазиди. Во времена Мусафирида Марзубана это мог быть
В тексте дается Лайзан, однако выше в трех рукописях «Тарих ал-Баб» указан Иран (Аран? —
С.А.).
*
Здесь речь идет о ранних Ширваншахах, которым Ануширван, согласно сведениям источников,
определил территорию.
*
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только Мухаммад ибн Абу Тахир Йазид. «Возможно, что Ибн Хаукаль,
который закончил свой труд около 378 г. х./988 г., вместо настоящего имени
подставил имя современного ему правителя Мухаммад ибн Ахмада, который
правил в 370 - 81 гг. х./981-91 гг. Список, приводимый Ибн Хаукалем, может
быть связан с пребыванием Марзубана в окрестностях ал-Баба как раз в 344 г.
х./955 г.». 29 Княжества, захваченные Мухаммад ибн Йазидом, сохранялись в
ведении Ширвана и в более позднее время - при Мухаммад ибн Ахмаде в 372
г. х. (928 г.)30.
Мухаммад ибн Йазид правил восемь лет, продолжая по традиции
предков нападать на «неверных», своих северных соседей. Он умер в
воскресенье 21 сафара 345 г. х. (4 июня 956 г.) от оспы (джудари).
Любопытный рассказ приводится в «Тарих ал-Бабе»: «...говорят, что он был
отравлен своим везиром Ибн ал-Мараги. Причиной было то, что когда он был
на краю смерти от оспы, Ибн ал-Мараги, страстно жаждая власти, был введен
в соблазн тем, чего он иначе не мог достичь. Он послал двух рабов
Мухаммада в то место, где томился в заключении Ахмад ибн Йазид, с
приказом умертвить его. Они это совершили и спрятали тело. Через
несколько дней Мухаммад поправился от своей болезни и, когда здоровье его
полностью восстановилось, он приказал Ибн ал-Мараги освободить его брата
Ахмада из темницы в благодарность богу за выздоровление. Ибн ал-Мараги
испугался за свою жизнь и подал ему отравленное питье и погубил его, как
раньше погубил его отца».
Мухаммад оставил двух сыновей: Ахмада и Хайсама, а его брат
Ахмад, который был задушен, оставил сына Абу-л-Хайсама ибн Ахмада.
Ахмад ибн Мухаммад, который был правителем Лайзана, приехал навестить
отца на смертном одре и после его смерти стал его наследником. Знатные
люди государства присягнули ему на верность, но вскоре он заболел 31.
«Тарих ал-Баб» приводит ту же версию о неудавшейся попытке везира
отравить Ахмад ибн Мухаммада: «Когда Ахмад оправился от болезни, он
послал своих телохранителей [гулам], которые внезапно вошли в дом Ибн алМараги и забили его на смерть палками и дубинами». Его брат Хайсам
правитель Табарсарана, опасаясь своего брата, который утвердил свою власть
в Ширване и избавился от своего коварного везира, бежал в область лезгин
(лакз). В свое время он тоже являлся навестить больного отца. Его
двоюродный брат Абу-л-Хайсам, сын Ахмада, опасаясь преследования
ширваншаха, тоже бежал в Барду, где недолго прожил и вскоре умер. Тело
его было перевезено в Курдийан* и похоронено там. Последний возможный
претендент на власть в Ширване Абу-л-Бадр ибн Йазид, дядя Ахмад ибн
Мухаммад ибн Йазида, умер в том же году, и Ахмад остался бесспорным
*

Ныне сел. Курдиван, в 12 км от Лахиджа.
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правителем Ширвана32.
Ко времени правления Ахмад ибн Мухаммада относится; сообщение в
358 г. х./969 г. Ибн Хаукаля о походе киевского князя Святослава на Волгу и
Северный Кавказ в 965 г. Из слов Ибн Хаукаля видно, что русские захватили
все хазарские владения до Семендера включительно и некогда мощное
царство хазар, по-видимому, никогда не оправилось от этого потрясения. Беженцы из хазарского царства нашли убежище на Апшеронском и
Мангышлагском полуостровах. Ибн Хаукаль говорит, что при поддержке
ширваншаха Мухаммад ибн Ахмада ал-Азди* некоторые беженцы стали
возвращаться в хазарские столицы (Итиль и Хазаран). Ширваншах оказал им
помощь своими войсками и людьми33.
Однако брат Ахмад ибн Мухаммада Хайсам, который был правителем
Табарсарана, не оставил своих притязаний на власть в Ширване. В 357 г.
х./968 г. он покинул страну лакзов и нашел убежище у Саллар Ибрахима ибн
Марзубана ад-Дейлеми, с которым вместе совершил поход и вступил на
землю Ширвана. Саллар разграбил страну и окрестности Дербенда. Тогда
правитель Ширвана Ахмад заключил с ним мир и в целях откупа дал ему
денег. Саллар покинул Ширван и хотел взять Хайсама с собой, но Хайсам
бежал в ал-Маскат и остался у Ахмад ибн Абд ал-Малика ал-Хашими, эмира
ал-Баба, который предоставил ему политическое убежище и отнесся к нему
почтительно и с сочувствием. Он стал вести переговоры с правителем
Ширвана от имени Хайсама, требуя от него уступки части Ширвана в пользу
Хайсама, но ширваншах Ахмад ибн Мухаммад отказался сделать это и
ответил угрозами. Правитель Дербенда эмир Ахмад ибн Абд ал-Малик
собрал войска в основном из области Сарира и вторгся в Ширван, взял
приступом город Шабаран, который он сжег и подверг разграблению,
захватив большую добычу. Возвращаясь обратно, воины сарирцы вошли на
день раньше эмира в ал-Баб, однако в городе начались волнения и
беспорядки. Сто сарирских начальников были убиты местным населением и
добыча, которую они захватили в Ширване, была разграблена. После почти
двадцатипятилетнего правления ширваншах Ахмад умер в зул-хидджа 370 г.
х./июне 981 г.34
После смерти Ахмада ему наследовал его сын Мухаммед ибн Ахмад,
который вел агрессивную политику в отношении соседних феодалов и
старался расширить свою территорию путем аннексии ряда городов: в 371 г.
х./981-2 г. он захватил город Кабалу у его правителя Абд ал-Барра ибн
Анбаса. Около 372 г. х./982 г. он захватил город Барду и назначил туда своим
заместителем Мусу ибн Али. Мухаммад занимался также укреплением своих
Имя ширваншаха надо читать как Ахмад ибн Мухаммад ал-Йазиди. Возможно, автор сделал
позднейшее добавление по памяти.
*
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городов. Так, в 373 г.х./983 г. он построил городскую стену Шабарана, повидимому, разрушенную во время военных действий. Как видно, Шабаран один из богатых и древнейших городов-центров Ширвана - привлекал
внимание соседних феодалов, которые постоянно нападали и грабили его.
Возможно, Шабаран был в древности столицей Ширвана. В состав его
владений в 372 г. х./982 г. входили княжества Хурсан и Ширван,
присоединенные к Лайзану (Лахидж, по В.Ф.Минорскому) 35 его дедом
Мухаммад ибн Йазидом.
В 378 г. х./988 г. ал-Тузи захватил город Дербенд у его правителя
Маймуна, сына Ахмада Хашими и изгнал последнего. Затем он передал город
правителю Ширвана Мухаммад ибн Ахмаду, который управлял городом в
течение нескольких месяцев, но будучи ранен одним из телохранителей
(гуламов). Маймуна по имени Балид (Балду?), был увезен в Ширван своими
подчиненными феодалами. Балид напал на него в правительственном здании
и ранил его, ударив по затылку секирой (табарзин). Гулам бежал к своему
господину Маймуну, который укрылся в Табарсаране, а после этих событий
снова вернулся в Дербенд. Вскоре Мухаммад поправился, но за это время его
заместитель в Барде Муса ибн Али открыто восстал и приказал читать хутбу
от своего имени, не упоминая имени ширваншаха Мухаммада. Далее «Тарих
ал-Баб» сообщает, что в 380 г. х./990 г. жители Дербенда восстали против
своего эмира Маймуна и изгнали его. Они призвали ширваншаха Мухаммад
ибн Ахмада, который вновь отстроил крепость, вернее восстановил и
укрепил ее и поместил в ней гарнизон из своих людей. После этого он
вернулся в свою столицу, по-видимому, Иазидийе, где умер в рамадане 381 г.
х./ноябре 991 г., процарствовав одиннадцать лет восемь месяцев и двадцать
один день3.
Ему наследовал его брат Йазид ибн Ахмад. Эмир Маймун,
воспользовавшись этими событиями и переменой власти, снова захватил
город Дербенд и разрушил серединную (поперечную) стену (ас-сур алвастани), построенную только за год и пять месяцев перед тем, по-видимому,
при ширваншахе Мухаммад ибн Ахмаде. Правление Йазида отмечается межфеодальными войнами, которые он вел с целью расширения территории
своего государства за счет своих соседей. В 382 г. X./992 г. произошла
ожесточенная война между ширванцами и шакарийцами* в рустаке Кабала,
где был убит везир ширваншаха Мусаддин ибн Хабаши и вместе с ним
погибло 400 конников, принадлежащих к знати ширванского войска (аскар).
Правление ширваншаха Йазид ибн Ахмада отличалось тем, что он управлял
государственными делами не единолично, но поручал все государственные
дела Абд ал-Азизу и Абд ас-Самаду, сыновьям Аббаса из Барды, и принимал
*

Вероятно, шекинцами.
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решения, только посоветовавшись с ними. В 389 г. х./999 г. ширваншах
Йазид воевал с правителем Кабалы Абд ал-Барр ибн Анбасой, владетелем
замка Гурзул*, и отнял последний у него. После этого, в том же году
ширваншах воевал с правителем Дербенда Лашкари ибн Маймуном из-за
обладания поместьем Зиркийа (вернее Ризкийа?), но успеха в этой войне не
имел. Лашкари совершил поход на Шабаран, но ширванцы сразились с ним у
ворот этого города, и войско Дербенда понесло большое поражение, во время
которого брат Лашкари, Абу Наср ибн Маймун был взят в плен. Ширваншах
посадил его в тюрьму, а после заключения мира он остался заложником. В
391 г. х./1001 г. после смерти Лашкари жители Дербенда потребовали, чтобы
ширваншах Йазид отпустил Абу Насра, которого они хотели сделать эмиром,
но Йазид отказался под предлогом, что хочет женить его на своей дочери, и
выставил условие отпустить Абу Насра только в том случае, если жители
Дербенда дадут согласие на строительство (вернее реставрацию) крепости
Дербенда и крепости Сул (Чул). Жители Дербенда отклонили это
предложение и Йазид убил Абу Насра без всякой вины с его стороны. Абу
Наср сидел в заключении в замке Шабаран и ширваншах похоронил его у
ворот этого города. Это событие имело место в 392 г. х./1002 г., и население
Дербенда избрало своим правителем Мансура, брата Абу Насра. Ширваншах
продолжал воевать с ним с целью захвата Дербенда, война между ними шла с
переменным успехом. В 410 г. х./1019 г. народ пограничной области (сагр),
по-видимому, области Дербенда, восстал против своего эмира Мансура и
изгнал его из города, передав власть ширваншаху Йазид ибн Ахмаду который
восстановил крепость Дербенд и разместил там гарнизон из своих людей.
Однако властитель Сарира стал на сторону Мансура, к которому перешли
жители Дербенда, изменив ширваншаху. Мансур в 412/1021 г. вошел в
Дербенд и отнял крепость у Йазида. Затем Мансур предпринял поход на
Шабаран. После ряда сражений ширванцев с войсками Мансура ни одна
сторона не одержала победу и враги разошлись. В 414 г. х./1023 г. вновь
население Дербенда изгнало своего эмира Мансура из города и вновь
пригласило ширваншаха Йазида, вверив ему крепость Дербенд. Последний
восстановил крепость. В рамадане 415 г. х./ /ноябре 1024 г. Мансур вернулся
и через двадцать дней вновь овладел крепостью. В 416 г. х./1025 г. умер брат
ширваншаха Йазида Хайсам ибн Ахмад в «поместье Мухаммада» в
Табарсаране, по-видимому, наследственном уделе членов семьи ширваншаха.
В том же году началась ожесточенная борьба между сарраджийа, вероятно,
сторонниками гильдии седельщиков - и ширваншахом (и победа была дана
ширваншаху)37.
«Тарих ал-Баб» сообщает любопытные сведения о царствовании
*
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ширваншаха Йазида: «В том же (вероятно, 416 г. х./1025 г. - С.А.) сын
ширваншаха Ануширван ибн Йазид, который был его заместителем в
Йазидийа, восстал против отца. В это время отец с некоторыми из женщин
[своей семьи] находился в замке Гурзул [Гирдадул?] для развлечения и
охоты. Сын, воспользовавшись этим, поднял открытый мятеж, за ним
последовало большое число черни [аубаш ан-нас]. Он захватил имущество
везира своего отца Абд ал-Азиза ибн Аббаса, разграбил его дом и подверг его
заточению. Затем между его сторонниками начался раскол: [некоторые из
них] раскаялись в том, что сделали, последовав за ним. Тайком они послали
приглашение его отцу, убеждая и торопя его вернуться. Йазид поспешно
двинулся [домой], и население открыло ворота [города] и отступилось от его
сына. Мятежный сын бежал в замок Кастан [Гулистан?], ища там убежища,
но везир последовал за ним, схватил его по дороге и передал отцу.
Последний некоторое время держал его в заточении и потом дал ему умереть
там от голода и жажды. Сам ширваншах Йазид ибн Ахмад умер в 418 г.
X./1027 г. после тридцатисемилетнего царствования...»38. Во время правления
Йазид ибн Ахмада в этом царствующем доме происходили какие-то события,
не отразившиеся в первоисточниках. Однако несомненно одно: имена
ширваншахов изменились - после Йазид, ибн Ахмада вместо арабских имен
произошел возврат к древним сасанидским именам (сыновей Йазида звали
Ануширван и Минучихр). Весьма возможно, что уже в первой половине X в.
ширваншахи Мазйадиды устанавливали брачные связи с местными
благородными домами сасанидского происхождения, представительницы
которых возродили старую традицию. Мас'уди в 332 г. х./943 г. утверждал,
что царь Ширвана Мухаммад ибн Йазид происходит от сасанида Бахрам
Гура39. Тот факт, что ширваншахи претендовали на благородное
происхождение ог сасанида Бахрам Гура, может объясняться брачным
союзом, заключенным (уже в этот ранний период) с семьей одного из:
местных шахов, возможно, и ширваншахов сасанидского происхождения.
Может быть, в связи с распадом халифата и укреплением власти
Ширваншахов, «когда династия вновь подняла голову, ей надо было всячески
подкрепить свой престиж благородностью своего происхождения, и тут и
выползла на свет старая теория о связи Ширваншахов с Сасанидами, а связь с
арабским племенем Шайбан была отодвинута на второй план...»40.
После смерти Йазид ибн Ахмада в 418 г. х./1027 г. ему наследовал его
сын Минучихр ибн Йазид, правление которого характеризовалось
межфеодальными войнами и борьбой против иноземных вторжений. В
первой половине XI в. Ширваншахи вели межфеодальные войны со своими
соседями, а также оборонительные войны против иноземных завоевателей различных племен: аланов, сариров, русов и других, которые неоднократно
нападали на их владения. В 420 г. х./1029 г. Минучихр начал воевать с
424

правителем ал-Баба из-за поместья Муджакабад, принадлежащего Маскату.
После поражения, которое понес в этой войне ширваншах, эмир ал-Баба в
421 г. х./1030 г. напал на владения ширваншаха и разрушил много
населенных мест на его территории41. Позже, в том же году, произошло
нашествие русов на Ширван. В 421 г. х./1030 г. Баку вновь подвергся
нападению русов, на тридцати восьми судах вступивших в страну.
Ширваншах Минучихр I ибн Йазид встретил их около Бакуйа (Баку). В
сражении с русами погибло много ширванцев, в том числе Ахмад ибн
Хасскин (вероятно, Хасстекин), представитель знати. Затем русы поднялись
по Куре и достигли Аракса. Минучихр пытался остановить продвижение
русов, запрудив Аракc, чтобы помешать им подняться (по реке), но тем
удалось потопить отряд ширваншаха. Однако дальнейшее их продвижение по
Араксу было приостановлено42. В том же году русов пригласил правитель
Гянджи I Шаддадид Муса ибн Фадл, дал им много денег и повел на Байлакан,
жители которого восстали. С помощью русов, которых как наемников
неоднократно нанимали феодалы во время междоусобных войн, Муса ибн
Фадл овладел Байлаканом, схватил и убил своего брата Аскарийа,
восставшего против своего отца и брата. Затем русы покинули Арран и ушли
в Рум, откуда вернулись в свою страну. В источнике отмечается, что вскоре в
зул-хидже 411 г. х./ноябре 1031 г. русы пришли вновь. Тогда Абу-л-Фатх
Муса ибн ал-Фадл ибн Мухаммад ибн Шаддад, правитель Аррана, который
был братом жены ширваншаха, напал на русов, сразился с ними у Бакуйе,
вытеснил из страны, уничтожив их большую часть43. «Тарих ал-Баб»
сообщает, что в 423 г. х./1032 г. сариры и аланы совместно с русами напали
на Ширван и взяли силой Йазидийа44. Далее источник сообщает, что после
грабежа, возвращаясь вместе с пленными в свою страну, они дошли до
Деревянных (ал-хашаб) ворот ал-Баба, но жители пограничных областей во
главе с эмиром Мансуром напали на них и уничтожили большую часть из
них, отняв все награбленное в Ширване. Спасся лишь маленький отряд
аланов с их правителем. В 424 г. х./1033 г. отряд аланов вновь совершил
нападение, чтобы отомстить жителям ал-Баба, но опять потерпел поражение.
В 425 г. х./1034 г. ширваншах Минучихр после семилетнего правления был
предательски убит в своем доме братом Абу Мансур ибн Йазидом. Причиной
послужило то, что Абу Мансур сам опасался ширваншаха и прятался от него.
«Тарих ал-Баб» подробно описывает обстоятельства убийства ширваншаха.
Приводим полностью этот текст, характеризующий нравы и личную жизнь
при дворе ширваншахов: «Однажды ночью он [Абу Мансур] проник в
Йазидию, когда жители ее были недостаточно бдительны, и послал
[сообщение] об этом жене брата, Ситт, дочери Фадла [Шеддадида]. Она
питала к нему сердечную склонность, и он сообщил ей о своем положении и
о том, что он прибыл в дом одного из ее гуламов, как она указывала. Получив
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сообщение, эта женщина послала к нему одну из своих приближенных с
кухонным ящиком. Та усадила его в ящик и помогла проникнуть внутрь
крепости. Когда он достиг дома [ас-Ситт], она послала за своим мужем
Минучихром, приглашая его прийти к ней. Когда он пришел (и предстал пред
ней), она показала ему письмо от своего брата Мусы, сына Фадла, правителя
Аррана. Минучихр погрузился в чтение. В то время как он смотрел на
письмо, объясняя [жене] его содержание, внезапно из отдаленной части дома
появился Абу Мансур с обнаженным мечом [в руке]. Минучихр спросил:
«Кто впустил тебя в мой дом?» - но он не окончил своих слов, как Абу
Мансур ударил его по затылку своим мечом. Абу Мансур собирался
повторить удар, но меч выскользнул из его руки от страха, охватившего его
сердце. Тогда проклятая женщина приказала одной (одному) из
приближенных довершить убийство. Затем она завернула [тело] Минучихра в
половик [зилийа], в то время как Абу Мансур вышел и распорядился запереть
ворота замка». Абу Мансур Али ибн Йазид ибн Ахмад, вступив патрон в 425
г. х./1034 г., приказал похоронить брата и по истечении установленного
обычаем срока, через год женился на его вдове в раби 1 426 г. х./январе 1035
г.45 После того как население ал-Баба изгнало своего эмира Абд ал-Малика в
канун пятницы 17 раби 1/9 февраля 1034 г. жители ал-Баба подчинились
ширваншаху Мансуру, который восстановил цитадель и разместил там
гарнизон из своих войск. Как видно, Ширваншахи не оставляли свои
притязания на ал-Баб, который они: стремились присоединить к
Ширванскому государству. Притязания ширваншахов на ал-Баб объяснялись
тем, что халиф Мутаваккил пожаловал Мухаммад ибн Халиду, правителю
Армении, Аррана и Азербайджана, в 237 г. х./851 г. в качестве икта город
Баб ал-Абваб с зависящими от него землями. Ширваншах Абу Мансур, как и
его предшественники, воевал с эмиром ал-Баба за обладание этим городом.
Затем ширваншах назначил своим заместителем в ал-Бабе везира Мансур ибн
Мусаддида, который был поселен в «правительственном здании», а сам
вернулся в свою столицу Йазидийа в 426 г. X./1035 г. Но эмир Абд ал-Малик
в том же году внезапно напал на ширванцев в ал-Бабе, убил Мансур ибн
Мусаддида, осадил цитадель и благодаря посредничеству раиса Али ибн
Хасан ибн Анака добился ее сдачи 1 раджаба 426 г. х./12 мая 1035 г. После
капитуляции он занял город и крепость, а ширванские войска вернулись в
Ширван. Затем Абд ал-Малик заключил мир с ширваншахом и женился на
его сестре Шамкуйе, дочери Йазида в сафаре 427 г. х./ декабре 1035 г. Раисы
(начальники) ал-Баба стали опасаться за свою безопасность. Поэтому
они вместе со своими подчиненными напали на Абд ал-Малика и убили его
везира в своем же доме. Абд ал-Малик бежал с семьей в Ширван. Раисы
отправили двух старейшин в Ширван вернуть его в столицу, но ширваншах
схватил посланцев и заковал их в цепи, поместив в одном из замков. После
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этого он помог эмиру восстановить свою власть в ал-Бабе46. Эмир Абд алМалик умер в канун пятницы 25 раджаба 434 г. х./в четверг 10 марта 1043 г.
после девятилетнего правления47. Абу Мансур правил в Ширване десять лет
до смерти в 435 г. х./1043 г. От этого времени сохранилась низкопробная
серебряная монета, найденная у сел. Чухурюрт Шемахинского района со
следующей надписью: I - по полю разбросано несколько мелких кружков,
справа непонятное слово, слева обрезана, кругом следы обрезанной надписи.
II - [Мухам] мад посланник Аллаха [ал] - Мелик ал-адиль.. ад-дауля Абу
[Мансур Али ибн Йазид] [шир] ваншах, мували эмир [ал-муменин]; кругом
все обрезано48.
В правление Абу Мансура трения ширваншаха с раисами ал-Баба
продолжались. После его смерти ему наследовал его брат Кубад ибн Йазид
ибн Ахмад. В 436 г. х./1044 г. возник разлад между эмиром ал-Баба и
раисами, которые напали на него, захватили его жену Шамкуйу и отослали к
ее брату ширваншаху Кубаду. Кубад заключил ее в крепость, но затем
освободил и в 437 г. х./1045 г. вернул мужу. В том же году ширваншах
Кубад, опасаясь нападения тюрок-гузов, построил вокруг своей столицы
Йазидийа крепкую стену из тесаных камней с железными воротами. Кубад
умер в четверг 24 сафара 441 г. х./28 июля 1049 г. после шестилетнего
правления.
В первый же день после смерти Кубада править стал сын его брата
Бухт-Нассар Али ибн Ахмад ибн Йазид ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Йазид.
Приблизительно через год он был свергнут и ширваншахом провозгласили
его дядю (брата отца) Саллар ибн Йазида. Бухт-Нассар после сдачи крепости
бежал с территории Ширвана, но Саллар послал в погоню отряд, который
схватил его около Байлакана и убил49.
По сообщению Мюнеджжим-баши, в 445 г. х./1053 г. Саллар захватил
замок Малу* (Малуг), укрепил его и разместил там гарнизон, провиант и
оружие. Близ него он построил укрепленный город (мадина), где поселил
жителей и выстроил соборную мечеть. Саллар продолжал воевать против
«неверных» (вероятно, жители Дагестана, не принявшие ислам), и защищал
Ширван от их нападений. Он умер в воскресенье 18 сафара 455 г. х./20
февраля 1063 г. после почти пятнадцатилетнего правления. Саллар был в
родственных отношениях с Шаддадидом Абу-л-Асвар Шавур ибн Фадлом, на
дочери которого был женат.51 От его имени были чеканены монеты с
надписью в четыре строки: «Мухаммад посланник Аллаха! Царь
споспешествуемый, Абу-... Саллар ибн Йазид, ширваншах»52. Саллар ибн
Йазид упоминается у Гаффари в сочинении «Джахан-ара» и на основании
этих данных его называет А.Бакиханов53. Однако генеалогия ширваншахов,
*

По мнению В.Ф.Минорского, Малу находился в области Шеки50 .
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приведенная Гаффари, ошибочная, так как отцом Саллара назван не Йазид
ибн Ахмад, а Йазид ибн Мазйад54. В селении Бузовна* на Апшероне, в
развалинах старой башни, были найдены камни с полустертой надписью,
прочтенной И.Березиным, следующего-содержания: «Строил сие здание
великий и благородный человек, знающий все до тонкости, светлая звезда
веры, наилучший из мусульман, Падишах Мелик Саляр 53 года»55. Об этой
же надписи на двух камнях, находящихся в настоящее время в Ленинграде в
Институте востоковедения, пишет Е.А.Пахомов, приводя ее чтение:
«Владетель резиденции и здания, садр... премудрый, превосходный,
совершенный... светоч общины и веры, совершенство ислама Шах-мелик Салар. Во время раджаба года третьего... и пяти* (десятого - С.А.)... [четырех]
сотого»56...-53 г.х. И.Березин заметил, что «сотенная цифра, вероятно,
стерлась и что» ему никто не мог ничего сказать верного о самом Мелик
Саларе»57. Чтение надписи И.Березиным неточно. Мелик Саллар [ибн Йазид],
согласно данным Мюнеджжим-баши, являлся ширваншахом, правившим в
Ширване около 441 г. х. /1049 г. до 455 г. х. 1063 г., т. е. ему приписывается
15 лет правления58. Таким образом дата 53 г. х., прочитанная
Е.А.Пахомовым, должна быть исправлена на 453 г. х. /1061 г., что
соответствует действительности.
Исследуя политическую историю Ширваншахов, можно заметить
следующее. Ширваншахи, следуя сасанидской традиции в Иране, при
воцарении умерщвляли своих братьев, чтобы не иметь соперников и
претендентов на власть. Ширваншахи в ранний период своего царствования
владели обширной территорией, включающей не только исконные земли
Ширвана, но и в ряде случаев территорию Аррана и северных областей,
вплоть до Большого Кавказа, включая южные области Дагестана, Табарсаран
и Дербенд до Мовакании, области на Востоке, граничащей с Грузией. Часто
ширваншахи владели и столицей Аррана - Бардой и на юге Муганом.
Шабаран, по-видимому, являлся центральным городом и даже в ранние
периоды, возможно, столицей Ширвана. На это указывает ряд захоронений
членов семьи Ширваншахов в Шабаране и его окрестностях. Этот богатый,
процветающий город играл важную роль в экономике страны, в источниках
постоянно встречаются сведения о набегах соседних феодалов, желающих
его захватить. Ширваншахи, следуя древней традиции, считали Дербенд
своим исконным владением, хотя он представлял собой город-государство
уже в IX в., независимо управлявшийся самостоятельной династией
По К.Спасскому-Автономову, эта надпись была найдена в развалинах башни в сел. Бузовна.
Однако И.Березин пишет, что она находилась в сел. Мардакян. Эта разноречивость не позволяет
с уверенностью связать эту надпись с определенным сооружением.
*
В русском переводе пропущена цифра 5 (50?).
*
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Хашимидов. Тем не менее Ширваншахи постоянно вмешивались в дела
Дербенда и неоднократно захватывали его, стараясь выжить Хашимидов и
присоединить его к своим владениям. Период правления Мазйадидов
характеризуется походами на «неверных», то есть на ряд племен Дагестана,
где ислам еще не получил большого распространения и существовали
древние языческие культы. В IX в. ислам был внедрен в Ширване арабами,
которые, однако, полностью не смогли уничтожить здесь как христианство,
так и древние религии и культы. Например, как пережиток сохранились до
наших дней в районах Ширвана астральные культы, поклонение священным
деревьям, камню, огню и т. д.
После принятия ислама жителями Ширвана в VIII-X вв. началась
мусульманизация древних пиров, которые стали освящаться мусульманскими
традициями и получать арабско-мусульманские религиозные имена. Но
Ширваншахи Мазйадиды, будучи по своему происхождению арабами, были
ярыми правоверными мусульманами и считали своим священным долгом
вести войну с «неверными». Арабские и армянские источники сообщают
сведения о войнах арабов в VII - VIII вв. и завоевательных походах на север к
Дербенду и дальше на территорию Дагестана, где они столкнулись с
многочисленной армией хазар, уже с VIIB. неоднократно нападавших на
Ширван и Албанию, захватывая и разрушая ее крепости и города 59. Арабские
источники сообщают о восстаниях против господства арабов в городах и
местностях Ширвана, связанных с непосильными налогами, угнетением и
эксплуатацией населения. Восстания против арабов жестоко подавлялись,
когда та или иная провинция выказывала непокорность халифу и нарушала
договоры, заключенные с арабскими наместниками в период завоевания 60.
Арабские источники 1-й половины X в. сообщают о богатстве городов
и сел Ширвана, управляемых крупными феодалами, имевших с них большие
доходы. Так, Ибн Хаукаль крупных феодалов, владеющих огромными
поместьями, называет царями областей (малик). В «Тарих ал-Баб»
упоминаются поместья Мухаммадийа в Табарсаране, Ризкийа (возможно,
Марзукийа) и другие. Феодалы обладали сильными крепостями, в их
распоряжении были огромные стада, табуны коней, многочисленная челядь,
«вместе с принадлежащими им на правах собственности городами и
областями, с волостями и обработанными местностями, приносящими им
бильный доход». Далее Ибн Хаукаль сообщает, что феодалы имеют красивых
слуг, рабынь-певиц, поваров и поварих... «употребляют широко золото и
серебро для драгоценных сосудов, подносов, чаш, кружек и жбанов, искусно
выделанных из известняка (глазурованная керамика - С.А.) и драгоценных
металлов, а равным образом подобную этому дорогую стеклянную посуду,
цветной хрусталь и всякие драгоценности» 61. Обнаруженные во время
археологических раскопок на территории Ширвана многочисленные
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предметы материальной культуры подтверждают сообщения арабских
источников.
Со второй половины IX в., в связи с ослаблением и началом распада
халифата Аббасидов, а также с ростом в нем центробежных сил некоторые
области стали отделяться, образуя самостоятельные княжества. В это время в
Ширване укрепляется феодальная собственность на землю и усиливается
стремлением феодалов к политической обособленности. Жители Ширвана
состояли из феодальной знати, владельцев нефтеносных и пахотных земель,
соляных озер и садов, виноградников, представителей городского
управления, купцов и духовенства, ремесленников, городских раийатов,
крестьян и рабов.
Мазйадиды были первой мусульманской династией Ширваншахов.
Они подчинялись арабскому наместнику-эмиру, находившемуся в Барде62.
Эмиры назначались халифом и обладали всей полнотой гражданской и
военной власти. Они были обязаны осуществлять надзор за местными
правителями, оставленными арабами у власти, и следить за сбором налогов
(джизья, харадж и др.), которыми облагалось население городов и сел 63. На
протяжении всей своей истории Ширваншахи вели борьбу за независимость
и в основном правили самостоятельно. Однако, когда Ширван попадал под
власть того или иного завоевателя, Ширваншахи находились в вассальной
зависимости и платили дань своим сюзеренам. В середине X в. ширваншах
внес подать Салариду Марзубан ибн Мухаммад ибн Мусафиру в размере
1000 000 дирхемов . По словам Ибн Хаукаля, в качестве налогов брали рабов,
деньги, хозяйственные принадлежности, мулов, вьючных животных и
украшения65. Ремесленники города выплачивали большие налоги
завоевателям и в казну ширваншаха, испытывая двойной гнет арабских и
местных феодалов. Нефтеносные земли, нефтяные колодцы и соляные озера
Апшерона, а также пахотные земли Ширвана составляли феодальную
собственность как государства, так и отдельных феодалов и обычно
отдавались на откуп или в аренду откупщику, который жестоко
эксплуатировал податное население.
§ 2. Города и селения Ширвана.
Экономическое положение
(добывающие промысла, ремесла, торговля)
Сведения арабских источников о городах и местностях Ширвана в IX XI вв. весьма отрывочны и скудны. Ибн Хордадбех и другие арабские авторы
отмечают в восточной части Кавказа 11 «царей гор», владеющих
княжествами, среди которых они называют Кабалу, Ширван, Маскат,
Шабаран, Табарсаран, Лакз, Баб Фируз Кубад и др. 1 Балазури, описывая
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войну правителя Аррана Маслама ибн Абд ал-Малик с хазарами в Южном
Дагестане, в первой четверти VIII в., пишет: «С ним (Масламой) поспешили
заключить мир цари гор; так, к нему явились: Ширваншах, Лираншах,
Табарсараншах и Хурсаншах*, а также владетель Маската»2. Если в VIII в.
указанные области представляли собой отдельные феодальные княжества,
именуемые «царствами», то уже с IX в. они постепенно аннексируются
Ширваном и теряют самостоятельность. Эти княжества в период IX-XI вв.
разновременно входили в государство Ширваншахов. Округ Кабала с
одноименным городом был расположен на восток от Шеки в бассейне реки
Турийанчай, а южная граница его доходила до реки Куры. Развалины города
Кабалы находятся в Куткашенском районе, близ села Чухур-Кабала, в том
месте, где соединяются реки Кочалан-чай и Карачай. Остатки стен и башен
средневековой Кабалы сохранились до наших дней3. Задолго до прихода
арабов в V-VI вв., до того как вся Албания до Дербенда была завоевана
Сасанидами Кабала была центром территории, находящейся под властью
тюрок, гуннов - сабиров. По сведениям Балазури, Кабала была хазарским
городом4. Источники сообщают, что после завоевания Кабалы арабами в 646
г. проникновение тюркских племен в эту область продолжалось. Джаррах
ибн Абдаллах ал-Хаками в 104 г. х./722 г., пройдя Дербенд, при завоевании
хазарских городов переселил хазар в села округа Кабалы 5. По сведениям
Мас'уди, за Шеки «идет царство Кабала, где городские жители - мусульмане,
а те, кто живет в поселениях и поместьях (ал-ама'ир вал-дийа) - христиане. В
настоящее время имя их царя Анбаса Одноглазый, который является
укрывателем разбойников, бродяг (са'алик) и мошенников»6. Мукаддаси
сообщает следующее: «Кабала укрепленный город; река находится вне
городских стен. Соборная мечеть в отдалении на холме»7. В «Худуд ал-алам»
говорится: «Кабала процветающий и приятный город между Шеки, Бардой и
Ширваном. Отсюда вывозят много бобровых мехов» (кундуз)8. В «Тарих алБаб» упоминается также Кабала и ее округ (нахийа). В 371 г. х./981/2 г.
правителем Кабалы был Абд-ал-Барр, сын Анбасы Одноглазого, у которого
ширваншах Мухаммад ибн Ахмад отнял Кабалу. В 389 г. х./999 г. у того же
правителя Кабалы ширваншах Йазид ибн Ахмад захватил замок Гурзул
(Гирдадул на Гѐкчае). Позже и в первой четверти XI в. Кабала и Гурзул
находились в руках Ширваншахов. «Тарих ал-Баб» в 459 г. х./1067 г.
упоминает Кабалу, где у ворот города был убит людьми из Купи (Гунны) сын
дяди ширваншаха (по матери) Фарибурза - Лашкаристан. Годом позже
ширваншах выступил против жителей Куни, убивая много народу, угоняя
стада и сжигая селения, чтобы отомстить за своего двоюродного брата
В арабском тексте Балазури дано как «Джаршаншах», которое мы исправляем на Хурсаншах,
так как ошибка произошла из-за неправильно поставленных диакритических знаков
наборщиком.
*
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Лашкаристана9.
По сведениям арабских и персидских источников IX - XI вв., Кабала
являлась сильно укрепленным городом, в котором проживала мусульманская
администрация, а также торговцы и ремесленники. В окрестных селах, повидимому, жили остатки гуннов и хазарских поселенцев, которых источники
именовали «разбойниками, бродягами и мошенниками». Во время раскопок в
Кабале выявлены скелеты с деформированными удлиненными черепами, что
характерно для гуннов и хазар10. Кабала являлась одной из значительных
крепостей и важным средневековым городом с развитой местной культурой.
Археологические раскопки, произведенные на территории городища
Кабалы, выявили три средневековых культурных слоя. Здесь были
обнаружены светильники (чирахи), фрагменты глазурованной посуды с
клеймом на дне, фаянсовых и фарфоровых сосудов, наконечники стрел и
другие предметы. Глазурованные сосуды относятся в основном к VIII - XII
вв. На днищах некоторых глазурованных сосудов после X в. появляются
разные марки мастеров. Найдены фрагменты фаянсовой посуды, расписанной
люстром, возможно, привозной из Ирана. Установлено, что уже с X в. город
имел водопровод из гончарных труб. Обнаруженная в большом количестве
черепица указывает, что здесь были очень большие здания. Многочисленные
железные предметы свидетельствуют о развитии кузнечного дела 11. Для
глиняных светильников употребляли черную нефть из Баку12. В Кабале
производились также стеклянные сосуды, браслеты и украшения 13.
Обнаруженное в Кабале большое количество монет Аррана IX-XII вв.14
свидетельствует о развитии торговых связей. Все указанное свидетельствует
о развитом средневековом городе - центре феодальной области Кабалы.
Как мы отметили, арабские источники IX в. наряду с другими
феодальными областями - «царствами» отметили Ширван, властитель
которого назывался ширваншахом. В конце X в. Ширваншахи захватили ряд
областей, которые вошли в государство Ширваншахов. В «Худуд ал-алам»
даны любопытные сведения об областях Ширвана, Хурсана и Лизана
(Лайзана), которые «находятся под управлением одного царя. Его называют
Ширваншахом, Хурсаншахом и Лизаншахом. Он живет в войсковом лагере
на расстоянии одного фарсаха (6 км) от Шемахи. В районе Курдивана он
владеет горой с высокой вершиной, которая обширная и гладкая. Ее площадь
равна четырем фарсангам на четыре фарсанга. Она доступна только с одной
стороны по проложенной тропинке, по которой очень трудно идти. На этой
территории имеется четыре селения. Все сокровища и богатства этого царя
(т. е. ширваншаха. - С.А.) хранятся там и все его клиенты [maulayan]
мужчины и женщины находятся там же. Они там вместе сеют и едят [свою
продукцию]. Это крепость называется Ниялкала, и близ нее находится другая
очень сильная крепость на расстоянии одного фарсанга; тюрьма [царя]
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находится здесь». Далее говорится о Хурсане - округе, лежащем, между
Дербендом и Ширваном, смежным с горой Кабк (Кавказом). «Он производит
шерстяные ткани, и все различные сорта махфури (сорт ковра. - С.А.),
которые находятся во всем: мире, происходят из указанных этих трех
областей». Затем сообщается о Курдиване: «процветающий и приятный
городок»15.
В указанном отрывке в «Худуд ал-алам» говорится с лашгаргахе, на
расстоянии одного фарсаха - (6 км) от Шемахи, где живет ширваншах. Этот
военный лагерь ширваншаха, по-видимому, соответствует крепости
Гюлистан, известной под названием Гыз-галасы, развалины которой и
поныне сохранились в трех километрах на северо-запад от Шемахи. Крепость
Гюлистан, была построена на вершине крутой горы, возвышающейся над
окружающей территорией на 190 - 200 м. Археологические исследования
этой крепости выявили фундаменты и стены различных помещений, а также
материалы IX - XI вв. - главным образом керамику, фаянс, фарфор, селадон и
другие предметы быта, указывающие, что Гюлистан* был не только
укрепленной крепостью, но и резиденцией ширваншаха и его семьи 17.
Район Курдивана расположен приблизительно на 12 км южнее
Лахиджа. Селение Курдийан, или Курдиван, лежит вниз по реке
Гардманчай18, название его сохранилось до наших дней. Кюрдиван находится
в Исмаиллинском районе близ Баскала. В районе Гардамана * находится гора
Нийалдаг с высокой вершиной, заканчивающейся ровной площадью
(приблизительно-25Х25 км), куда с одной стороны ведет тропка. Здесь были
расположены четыре селения, по-видимому, соответствующие современным
селам Баскал, Трджан, Муджи, Зарнава, в которых проживали земледельцы,
подвластные ширваншаху. На этой горе находилась также неприступная
крепость Нийалкала, где хранились все сокровища ширваншаха.
Мас'уди упоминает замок, принадлежащий ширваншаху, в горах Кабх,
называемый Нийал, указывая, что «среди крепостей мира не упоминается
более мощной крепости». На расстоянии одного фарсаха близ нее находилась
другая очень сильная крепость с тюрьмой ширваншаха, по-видимому, Сулут,
расположенная в 7- 8 км на восток от крепости Нийалкала19.
В «Худуд ал-алам» говорится об области Хурсан. Наиболее раннее
упоминание Хурсана - «Хрсан»20 находим у автора V в. Егише. В старом
списке «Армянской географии» в числе народов Азиатской Сарматии*
названы хсраны21. В новом списке той же географии говорится следующее:
Крепость Гюлистан XI в. упоминается в «Истории Ширвана» Минорского и у Мас'уд ибн
Намдара16.
*
Ныне Исмаиллинский район.
*
Азиатской Сарматней автор называл северную часть Азербайджана, Дагестан и другие районы
на территории Северного Кавказа.
*
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«...Кавказ делится на два хребта. Один идет по прямому направлению,
заключая в себе Ширван и Хсрван до Хорсвема...»22 Названия хсраны,
хсрван, по-видимому, искаженное хурсаны, хурсан, также как и Хорс-Вем,
означающее Скала Хорса - Скала Хурса, вероятно, Бешбармак. Арабский
автор IX в. ал-Йакуби, приводя сведения о войне хазар с армией халифата в
VIII в., называет крепость Хурсв области Арминии, куда отступил арабский
полководец Йазид ибн Усайд23. Хурсан упоминается у Балазури в связи с
назначением сасанидом Хосровом I Ануширваном (VI в.) «царя ал-лакзов с
титулом Хурсаншах» над отдельной областью на территории Южного
Дагестана, и «царя Маската, царство которого теперь не существует». Далее
автор сообщает, что после сопротивления лакзов Марван (в конце первой
половины VIII в.) назначил управлять ими араба-суламита Хашрама, а сам
отправился к крепости владетеля Ширвана, «известной под названием
«Хирш» (Хурс?) и расположенной на берегу моря *. Владетель крепости
поспешил признать над собой власть [Мервана] и спустился в равнину»24.
Любопытно, что древнее название Баку было Хунсар 25, напоминающее
Хурсан. Возможно, что в некоторые периоды в Хурсан входили местности
южнее по берегу моря до Хыдыр-Зинде и Бешбармака26, в том числе и
Апшерон. Область Хурсан занимала значительное пространство и, как видно,
соответствовала южной части Дербендского района, южнее Маската 27
(Мушкура), являясь частью территории лакзов, уже включенной в Ширван. В
конце X в. области лакзов в Южном Дагестане были уже подчинены
ширваншаху28. По-видимому, область Хурсан, населенная помимо
ширванцев племенами лакзов и татов, простиралась до северных склонов
Кавказских гор между Лахиджем и Кубой, где и в настоящее время живут
остатки этих племен в селениях Будуг, Хиналук, Криз и Хапут, и включала
Лахидж с окрестными селениями Сулут, Мельгам, Конахкенд, Зарат,
Демирчи и др.
Область Лайзан, по мнению В.Ф.Минорского, была расположена в
современной Лахиджской долине, лежащей по верхнему течению реки
Гардман, и в раннем средневековье была одним из сасанидских вассальных
княжеств, а в период X-XI вв. являлась частью Ширвана29. Согласно
сведениям Мас'уди30 и «Тарих ал-Баб», область Лайзан в начале X в. являлась
наследственным владением Лайзаншаха, который захватил в 305 г. х./917 г.
Ширван, убив своих родственников, и присоединил титул ширваншаха.
Административным центром княжества Лайзан являлся Лахидж. Таким
образом область Лайзан, согласно В.Ф.Минорскому, соответствует
территории нынешнего города Лахиджа в Исмаиллинском районе и
окрестных селений и районов, входивших в округ княжества Лайзан31 (ныне
*

Возможно, крепость Чирахкала в Дивичинском районе.
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Мельгам, Конахкенд, Зарати др.). Жители Лахиджа - таты, выходцы из
Ирана, области Лахиджана в Гиляне, по-видимому, переселенные в VI в.
сасанидским царем Хосровом I Ануширваном в северные пограничные провинции Сасанидского государства32. Населенные пункты под названием
Лахидж в настоящее время находятся в Закатальском, Ханларском районах и
селение Ла'аш (искаженное Лахидж) на Апшероне.
Обследование Лахиджа показало высокий уровень благоустройства
этого средневекового города - мощеные улицы, плошади, внутренние дворы,
продуманная вертикальная планировка, обеспечивавшая сток атмосферных
осадков, система канализации, хорошее обеспечение питьевой водой из
горных источников33. Особенности планировочной структуры, архитектурного облика, а также благоустройства Лахиджа, вероятно, определялись его
значением как административно-политического центра княжества Лайзан.
Лахидж являлся также известным в средневековье важным ремесленным
центром медной промышленности Ширвана, славился производством медной
посуды и оружия, которые вывозились в страны Закавказья, города Ирана и
Турции. Торговля велась через селение Сулут с Шемахой и другими
городами Азербайджана, а также с соседним Дагестаном. Лахидж лежит в
глубокой котловине, почти у самых истоков Гардманчая, под Ниальским
хребтом, он закрыт со всех сторон кольцом непроходимых гор, и только
быстротекущая река Гардманчаи прорезывает Лахиджский хребет между
горами Эль-Гядук и Ниалдаг. Посреди города Лахидж протекает довольно
быстрая речка Люла Дарам, впадающая в Гардманчаи, разделяющая его на
две части. Лахидж делится на ряд кварталов - махалле с квартальными
мечетями и площадями, сохранивших свои древние названия: здесь жили в
Дар-Хасане (извозчики - чарводары), Муродуне (кузнецы и чарводары),
Бадойуне (чувячники, торговцы и медники), Агали (медники). Самая верхняя
часть городка называется Заварин-махалле (чувячники) и Дара-хамам (баня в
ущелье). Жители Лахиджа издревле занимались кустарным изготовлением
медной посуды, производя для этого свой уголь, а также извозным
промыслом - доставкой к месту назначения готовой медной посуды и
обратно сырья для ее производства34. Если в городах Ширвана и Аррана Баку, Кабале, Шабаране, Байлакане, Гяндже и других производилась
гончарная и глазурованная керамическая посуда, то в Лахидже выделывалась
подобная ей медная посуда. Вместо цветного рисунка на керамике
лахиджская
посуда
украшалась
гравированным
художественным
орнаментом, напоминающим ковровый. В «Худуд ал-алам» (982 г.)
отмечается, что производство шерстяных тканей и ковров, славящихся во
всем мире, происходит из трех областей - Ширвана, Хурсана и Лайзана35, т. е.
в нынешних районах Шемахи, Баку, Кубы, Конах-кенда, Лахиджа и др.
Армянские авторы V - VII вв. упоминают область, населенную
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племенами маскутов, - Маскат. Далее в арабских источниках IX - X вв.
говорится о Маскат-Маскут (ныне Мушкур) - плодородной области,
граничащей с рекой Самур, морем, страной лакзов и Шабараном.
Первоначальное ее название Маскут или Машкут, происходит от имени
древних массагетов36. Согласно Аммиану Марцеллину (IV в.), аланы - это
древние массагеты, следовательно древние поселенцы Маската. В «Тарих алБаб» неоднократно упоминаются аланы, нападавшие на Ширван и Дербенд.
Гидронимика к югу от Дербенда сохранила осетинские названия рек Рубас «лиса» и Самур - «соболь», «куница», которые, вероятно, относятся к лексике
аланского языка37. Но после завоевания Ширвана халифатом арабы, услышав
название, созвучное с именем арабского эмирата на побережье Персидского
залива, стали называть эту область Маскат. Балазури сообщает, что Маскат
имел царей, первый из которых был назначен Ануширваном, и добавляет, что
их царство уже окончилось. В древние времена этой областью управляли
самостоятельные правители, но их независимость закончилась в 218 г. х./833
г., когда эмиры Баб ал-Абваба заняли Маскат. В область входили поместья и
крепости Муджкабад, Михйарийа и Самсуйа38.
Маскуты обитали в Южном Дагестане, в Прикаспийской равнине,
между реками Самуром и Белбеля39. Расселение маскутов прослеживается и
южнее, вплоть до Апшерона40. Маскат, как видно, имел смешанное
население, состоявшее из ираноязычных алан, которые были древними
массагетами41, а также кавказских и различных тюркских племен. По
сведениям Балазури, Марван ибн Мухаммад поселил в VIII в. в Маскате
хазар, обращенных в ислам, «между Самуром и Шабараном, на равнине, в
области лакзов»42.
Город Маскат лежал близ Самура, на его правом берегу и был известен
еще при Сасанидах43. По сведениям «Худуд ал-алам», из Маската в
исламские земли привозили много рабов, и он подчинялся Сариру, т. е.
стране аваров44. Балазури и Ибн ал-Факих показывают его как независимый
город45. Масуди сообщает, что здесь имелись каменные постройки со времен
Сасанидов46. Маскат неоднократно упоминается в «Тарих ал-Баб» как город,
который в Х-XI вв. не раз подвергался нападениям дейлемцев, русов и
курдов. Во второй половине XI в. ширваншах Фарибурз вел войны с эмирами
ал-Баба за обладание областью Маскатом, в это время все ее земли были
захвачены ширваншахом и вошли в область Ширван. Во второй половине XI
в. город Маскат подвергся, наряду с Йазидийа и Баку, опустошительному
нашествию тюрок, которые разорили его. После этого ширваншах Фарибурз
решил перенести центр своих владений в Михйарийа в Маскате. Вокруг
поместья Михйарийа, которое было превращено в город с замком
посередине, возвели стены. Большую часть времени ширваншах жил в
Михйарийе, откуда нападал на ал-Баб. В 464 г. х./1071 г. тюрок Иагма
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потребовал, чтобы ширваншах сдал крепость ал-Баб и Маскат, в 468 г.
х./1075 г. они были заняты сельджуками. В область Маскат входили также
города Баб и Фируз Кубад. Последний, вероятно, получил свое название по
имени сасанидского царя Кубада I47. По локализации, данной Йакутом (1227
г.), это «древний город, находящийся близ Баб ал-Абваба или Дербенда»48,
можно полагать, что он находился на месте нынешней Кубы. Название Куба
не встречается в арабских источниках IX-X вв. и более ранних, однако
А.А.Бакиханов соообщает, что он сам видел близ Кубы прекрасную гробницу
ширваншаха Кавуса ибн Кейкубада (ум. 774 г. х./1373 г.)49, что позволяет
предположить, что здесь в более древние времена и в XIV в. находилась
касаба или город. В более позднем источнике XVI в. со слов местных
жителей сообщается, что «Куба - крепость на склоне горы давно разрушена.
Название Куба в это время (1582 г. - С.А.) относится к округу (нахийа) с
многочисленными селами»50. Таким образом, название Куба сохранилось
вплоть до XVI в. В это время под названием Куба существовал округ, а
крепость была разрушена. Мы полагаем, что название Куба относится к
числу одноименных топонимов, перенесенных в VII в. арабскими племенами,
выходцами из города Куба, близ Медины, во время завоевания Азербайджана
и Дагестана халифатом. Большой ареал распространения этого названия * на
территории, завоеванной Арабским халифатом, подтверждает это
предположение, как и следующее сообщение Зайн ал-'Абидина Ширвани
(XIX в.), описавшего город Кубу: «...В древности одно из арабских племен
переселилось в Кубу и там обосновалось»52. Арабы, поселившись в ФирузКубаде, услышав название, созвучное с именем города близ арабской
Медины, стали называть его знакомым именем Куба, также как и Маскат.
Арабские авторы IX - X вв. отмечают крупные города Аррана - Барда,
Баб ал-Абваб и Тифлис. Среди городов «незначительных и сходных по
величине, но цветущих и богатых угодьями», они называют Байлакан,
Шамаху, Шарван, Абхаз, Шабаран, Кабалу, Шеки, которые входили в
территорию Ширвана53.
Ал-Истахри, Ибн Хаукаль и ал-Мукаддаси отмечают город. Абхаз ,
который некоторыми авторами локализуется на месте Кубы или близ нее 55.
Н.Маркварт и В.Ф.Минорский считали ошибочным чтение этого названия,
которое они исправляли как Алайджан56 и локализовали на территории
Лахиджа. Однако имеется указание византийского писателя XII в. Иоанна
Цеца: «Колхи суть индийские скифы, они называются также лазами и живут
вблизи абасгов, прежних массагетов» и далее: «Колхи, называемые также
лазами, переселены из Египта, они живут вблизи абасгов, называемых также
А. Гусейнзаде приводит подробные сведения и предания об основании Кубы. Однако его
расшифровка этого имени неубедительна51.
*
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массагетами»57 (выделено нами - С.А.). Более точно свидетельствует
армянский писатель XIII в., вардапет Вардан Великий, писавший в своей
«Географии»: «Абхаз - это страна мазкутов, находящаяся на берегу (моря)
Врканской (Гирканской) страны»58. Эти источники говорят о реально
существующем Абхазе и о стране массагетов -маскутов, упоминаемых в X в.
арабскими авторами как Абхаз и Маскат. Поэтому чтение слова Абхаз как
Алайджан Марквартом и Минорским неправильно, тем более что различное
написание двух топонимов у одного и того же арабского автора
свидетельствует о двух различных топонимах. Для уточнения локализации
Абхаза приведем маршруты трех арабских авторов X в. Ал-Истахри (писал
около 930 г.) показывает: «Путь из; Барда'а в Баб ал-Абваб: из Барда'а в
Берзендж (Бардидж- С.А.) 18 фарсахов; из Берзенджа на брод через Куру в
Шемахию 14 фарсахов; из Шемахии в Шарван 3 дня пути; из Шарвана в
Абхаз 2 дня пути; из Абхаза в Джиср-Самур 12 фарсахов и из Джиср-Самура
в Баб ал-Абваб 20 фарсахов». В другой рукописи Истахри вместо «из ДжисрСамура в Баб ал-Абваб 20 фарсахов» дается «...меньше десяти фарсахов»59.
Ибн Хаукаль отмечает: «Путь из Барда'а в Баб ал-Абваб: от Барда'а до
Бардиджа, цветущего торгового города на реке Куре, где находятся местные
и импортные товары, 18 фарсахов; из Бардиджа, перейдя вброд Куру, до
Шемахии 14 фарсахов; от Шемахии до Шарвана 3 дня пути; от Шарвана до
Абхаза* - 2 дня пути, и от Абхаза до Джиср-Самура 12 фарсахов; от ДжисрСамура в Баб ал-Абваба 20 фарсахов»60. Сведения Ибн Хаукаля точно
повторяют расстояния пути, данные Истахрием.
Ал-Мукаддаси показывал: «От Бардиджа до Шемахии 2 перехода; до
Шарвана 3 перехода; до Абхаза 2 перехода; далее до Джиср-Самура 2
перехода и затем до Баб ал-Абваба 3 перехода»61.
По мнению некоторых авторов, в вышеприведенных трех маршрутах
Ширван ошибочно написан вместо Шабарана, так как в кратком списке
Истахри, недошедшем до нас и использованном Йакутом в главе о Шамахе, в
маршруте вместо Шарван стоит Шабаран62. Поэтому в дошедших до нас
списках, где вкралась ошибка, надо читать не Шарван, а Шабаран, который
согласно «Худуд ал-алам» являлся центром вилайета (области) Ширван63.
Нам кажется, это мнение требует проверки по другим рукописям указанных
авторов.
Расстояния в фарсахах в вышеуказанных маршрутах от Шабарана до
Абхаза, от Абхаза до Самура и от Самура до Дербенда позволяют
локализовать Абхаз на месте нынешней Кубы и близ нее. Любопытно, что
названия Абхаз и Маскат не встречаются вместе в одном источнике. Это
Издатель, ссылаясь па работу В.Ф.Минорского, меняет название ал-Абхаз в тексте Ибн Хаукаля
на Лайджан.
*
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позволяет предположить, что эти два топонима относятся к одной местности.
Так как в источниках до XVI в. за исключением Мас'уд ибн Намдара (в виде
Кува), не встречается название Куба, можно думать, что с X до XVI в.
название Абхаз относилось к Кубе и к области, которая также называлась
Маскат или входила в Маскат. Мукаддаси отмечает Абхаз как цветущую
местность, равно как и города в этой местности64. И в настоящее время район
Кубы сла вится своими фруктовыми садами. У Мас'уд ибн Намдара отмечено
селение Кавадан
в том же округе, что Са'дун (ныне Сиазань). В этом
названии к имени Кавад добавлен суффикс «ан», обозначающий место, город
и т. д. Возможно, что это тот же Фируз-Кубад - древнее название Кубы.
В область Ширван в исследуемый период входили также города
Шамахийа, Ширван и Шабаран. Шамахийа, по словам Йакута,
соответствовала городу Йазидийа. «Йазидийа - название (главного) города
области (вилайета) Ширван: он был также известен предкам под именем
Шамахи»66. Балазури пишет со слов жителя Барды Мухаммад ибн Исмаила,
который соообщил, ссылаясь на стариков, что будто бы город Шамахийа, что
в области Ширвана, получил свое название от аш-Шаммаха ибн Шуджа,
который был царем - «маликом Ширвана» во времена наместника Арминии
Са'ида ибн Салима (Салма) ал-Бахили (180 г. х./796 г. или 182 г. х./798 г. С.А.)67. Автор V в. Фавстос Бузанд, повествуя о событиях первой половины
IV в., среди войск маскутского царя, «разношерстных кочевых племен»
упоминает гуннов, таваспаров, хечматаков, ижмахов (выделено нами - С.А.),
баласичев...68 и др. Племена эти обитали в Южном Дагестане и на территории
Ширвана. Одно из них - ижмахи отмечено у другого более позднего автора. В
«Армянской географии VII в.» (610 г.) на территории Ширвана упомянут
этнотопоним Ижамахи - Ijmachi69, т. е. Шамахи, который свидетельствует о
древности этого названия - задолго до правления Шаммаха ибн Шуджа в
Ширване, почти за пятьсот лет. Звук «ш» в слове Шамахи мог звучать в
армянской передаче как «иж», также как в греческой передаче, в связи с
отсутствием шипящего звука «ш», Шамахи могла звучать как Самехийа или
Камехийа (по Птолемею). В IX в. жители Барды связали название Шамаха со
знакомым именем Шаммаха ибн Шуджа, жившем в самом конце VIII в.
Данные автора V в. и «Армянской географии», а до них Птолемея (II в.)
говорят о древности города Шамахи, которая была построена на месте
древнего поселения или близ него. Местное звучание этого топонима, повидимому, Шамахи.
Г.Капанцян полагает, что название Шамаха является производным
словом с суффиксом «па» от местного азианического «шам» (камыш,
тростник), существующего у армян, грузин, аккадцев, так что Шамаха
означает Камышинск. А.Г.Гасанов связывает название Шамахи с рельефом
приречной полосы близ горы. Название Шамахи, вероятно, происходит от
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имени древнего племени ижмахи - шамахи, упомянутого в IV в. Фавстос
Бузандом и «Армянской географией VII в.» и обитавшего первоначально в
Южном Дагестане.
«Тарих ал-Баб» отмечает построение города Йазидийа ширваншахом
Абу Тахир Йазидом в 306 г. х./918 г., однако монеты с чеканом «алЙезидийа» от 140 г. х./757/8 г., 149 г. х./766/7 г. и 150 г. х./767/8 г.70 относятся
ко времени правления арабского наместника Арминии Йазида ибн Усайда * и
свидетельствуют о существовании города Иазидийа, где в это время жил
арабский правитель. По-видимому, древний город Шамахийа в период
правления Йазида стал называться его именем, возможно, что он отстроил
город. «Тарих ал-Баб» сообщает, что в 437 г. х./1045 г. «ширваншах Кубад
построил вокруг города Иазидийа крепкую стену из тесаных камней и
установил на ней железные ворота из-за страха перед тюрками-гузами».
Название Иазидийа как столицы Ширвана встречается в «Тарих ал-Бабе» до
464 г. х./1072 г.71 По предположению Е.А.Пахомова, этот город находился в
районе развалин крепости Гюлистан, в полутора километрах от нынешней
Шемахи72. Однако в «Тарих ал-Баб» говорится, что в 416 г. х./1025 г. сын
ширваншаха Ануширван ибн Йазид, который был его заместителем в
Иазидийа, после неудачного восстания против своего отца, бежал в замок
Гюлистан, ища там убежища, новезир последовал за ним, схватил его по
дороге и передал отцу. Это сообщение позволяет предположить, что
Иазидийа находилась на некотором расстоянии от Гюлистана. В этом же
источнике сообщается, что в 1067 г. скончалась тетка ширваншаха
Фарибурза Шамкуйа, дочь Йазида. Она умерла в Джулистане (Гюлистане), а
тело ее было отвезено в Шабаран73. Как видно, в это время в замке Гюлистан
жила семья ширваншаха. Этот текст также подтверждает, что Иазидийа не
находилась на территории Гюлистана, а, вероятно, была на месте нынешней
Шемахи. Арабские источники IX, X и XI вв., кроме «Тарих ал-Баб»,
называют город Шамахийу. Как видно, наряду с Иазидийа этот город
назывался также древним именем Шамахийа, что подтверждает Йакут 74. Имя
города Шамахийа вытеснило после XI в. название Иазидийа, которое в
дальнейшем не встречается.
Истахри, писавший около 930 г., отмечая «города незначительные и
сходные по величине, но цветущие и богатые угодьями», называет
Шамахийу, Шарван, Абхаз, Шабаран, Кабалу и Шеки. Истахри описывает
дешевизну и изобилие этих городов продуктами: «В этих городах цены
Йазид ибн Усайд был наместником в Арминии впервые в 134/751/2 — 135 гг. х./752/3 гг.,
вторично он занимал эту должность в Арминии и Азербайджане не позднее 141 г. Х./758/9 г. и
вплоть до 148 г. Х./765/6 г., а, вероятно, до 152 г. Х./768 г. и уже в третий раз с 159/775/6 до 163
г. х/ 779/80 г.
*
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настолько дешевые, что в некоторых местах цена овцы доходит до двух
дирхемов, а цена меду в некоторых местностях доходит до того, что два или
три мана стоят дирхем. Там все в изобилии...»75
В списке Истахри, использованном Йакутом и недошедшем до нас,
после маршрута из Барды в Берзендж (Бардидж - город, лежавший у Куры С.А.) Истахри сообщает: «...Затем, перейдя Курр нужно пройти еще 14
фарсахов до Шамахи. В этом городе нет минбара (пятничной мечети - С.А.).
От Шамахи до маленького города Шабарана, в котором имеется минбар, три
дня». Йакут добавляет: «На основании слов Истахрия можно думать, что
город Шамаха появился [выстроен] сравнительно недавно»76 (т. е. во времена
Истахри - С.А.). Однако, судя по приведенным нумизматическим данным,
Шамаха - Иазидийа существовала как город при арабах не позже начала VIII
в. Отсутствие пятничной мечети в первой четверти X в. в мусульманском
городе - столице Ширваншахов можно объяснить тем, что старая мечеть
была разрушена во время частых землетрясений. Археологические раскопки
во дворе Джума мечети в Шемахе выявили два культурных слоя, из которых
нижний характерен для IX - X вв. Мечеть эта неоднократно
реставрировалась, однако сохранила древнюю планировку. В плане она
представляет вытянутый прямоугольник размером 38X12,8 м, расчлененный
на три квадрата. По местным преданиям, строительство мечети относится к
VIII в.77 Археологические материалы подтверждают существование Джума
мечети в VIII - IX в., но, вероятно, она была разрушена в X в. во время
землетрясения.
Ибн Хаукаль, писавший в 977/8 г., самыми большими городами
Аррана называет Барду, Баб ал-Абваб и Тифлис. Далее он пишет о
небольших областях, это Байлакан, Шамахийа, Ширван, ал-Абхаз*, Шабаран,
Кабала, Шеки с одноименными городами, красивыми, сходными по
величине, плодородными и с обширными угодьями. На карте Ибн Хаукаля
обозначены: ал-Баб (Дербенд), Шабаран, ал-Абхаз (Куба), Кабиси*, Шеки,
Кабала. Он дает маршрут пути, который идет из Шабарана, проходя через
города Ширван и Шамахийу, и приводит к Бардиджу и затем в Барду 78. В
тексте он повторяет маршрут, данный Истахри. По описанию Ибн Хаукаля, в
Азербайджане на берегу моря находится Муган, который лежит на косе,
вдающейся в море. Говоря о городах Варсан, Муган и Байлакан, Ибн Хаукаль
отмечает, что они невелики и почти одинаковые. Они изобилуют
Крамер исправляет текст Хаукаля и дает вместо Абхаз Лаиджан, согласно В.Ф.Минорскому,
однако мы исправляем Лаиджан на Абхаз, так, как это значится на карте № 15 и в тексте
Хаукаля.
*
Возможно, Камбисена античных авторов, безводный гористый район между р. Иори (Камбис) и
Алазанью.
*
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сельскохозяйственными продуктами и фруктами, богаты родниками и водами
рек, фруктовыми садами и деревьями, пахучими растениями. Урожай
сельскохозяйственных культур (в округе) высокий ввиду наличия большого
количества пахарей и крестьян. Этот район славится урожаями, фрукты там
даются задаром, а продукты питания почти бесплатны. Далее он говорит о
Байлакане как о городе цветущем, богатом источниками, садами и водяными
мельницами (по-видимому, на каналах - С.А.). Наряду с этим Ибн Хаукаль
отмечает большой упадок столицы Аррана Барды, где в его время имелось
только пять хлебопекарен, хотя некогда было тысяча двести. Упадок города
был следствием нашествия и разгрома Барды русами79.
Мукаддаси, писавший в 985 г., называет при Барде города: Шамахийа,
Ширван, Баку, Шабаран, Баб ал-Абваб, Абхаз, Кабала, Шеки. Далее он дает
краткое описание Шамахийи: «город в предгорье, постройки его каменные и
кирпичные, в нем проточные воды, сады и приятные для прогулок места»80.
Автор «Худуд ал-алам», писавший в 982 г., упоминает только раз
Шамахийу в связи с тем, что на расстоянии одного фарсаха отсюда находится
военный лагерь ширваншаха81.
Археологические раскопки в Шахристане на территории современной
Шемахи подтвердили существование города Шамахийи в VIII - XI вв.
Толщина культурного слоя Шахристана достигает 5,75 м. Нижний слой,
толщиной около 0,75 м, содержит материалы VIII - IX вв., в основном
обломки неполивной, а также поливной керамики зеленого цвета. Верхний
слой относится к X-XI вв. и достигает 1,5 мтолщины. В этом слое
обнаружены остатки оборонительных стен, наружные стороны которых
облицованы крупными камнями на известковом растворе82. Толщина стен 2,5
м. Обнаружение остатков стены подтверждает сообщение источника о
построении стены ширваншахом Кубадом в 437 г. х./1045 г.83. Вокруг нее
выявлены различные сосуды из монохромной и полихромной керамики,
украшенной графическим рисунком. На днищах некоторых сосудов
оттиснуты клейма, характерные для города Шамахи. Среди фрагментов
глазурованной керамики найдены обломки фаянсовых и стеклянных сосудов
IX - XI вв.84. Раскопки подтвердили, что Шамахийа VIII-XI вв. находилась на
территории современного города. Вероятно, после Шабарана в первой
четверти X в. Шамаха, столица Ширваншахов, становится одним из
значительных и важных городов Ширвана.
На севере от города Шамахи и на восточной стороне крепости
Гюлистан, на вершине горы Пирдиреки (высота 350 м) находилось
святилище - пир, которые в указанный период встречаются в городах и
поселениях Азербайджана. Обнаруженные во время археологических работ у
восточной подошвы горы Пирдиреки многочисленные фрагменты
керамических сосудов, обломки хозяйственных кюпов, характерных для
442

раннесредневекового периода, свидетельствуют о наличии большого
поселения близ Шамахи85.
Город Ширван отмечен у ал-Истахри86, у Ибн Хаукаля87 и Мукаддаси88
наряду с Шамахийа и Шабараном. На карте Ибн Хаукаля89 отмечен путь,
который ведет из Шабарана через города Ширван и Шамахийу к Бардиджу и
затем Барде. Причем расстояние между Шабараном и Ширваном в три раза
больше, чем между Ширваном и Шамахийей. Мукаддаси (писал около 985 г.)
сообщает следующее о Ширване: «Ширван большой город на равнине,
постройки его каменные; соборная мечеть на базарной площади; его
пересекает река»90. Это описание города Ширвана, как полагает
В.Ф.Минорский, относится к Шабарану, так как у Истахри в недошедшем до
нас списке, использованном Йакутом, вместо Ширван стоит Шабаран. Эту же
ошибку, которая имеется в списке Истахри, изданном де Гуе, повторил
Мукаддаси, местоположение Ширвана по его описанию соответствует
Шабарану. Трудно локализовать город Ширван ввиду скудности сведений о
нем источников. Весьма возможно, что в 3 переходах от Шамахи такой город
существовал и от него получила свое название область Ширван, если только
это название не перепутано с Шабараном в списке Истахри (изд. де Гуе) и
вслед за ним Ибн Хаукаля и Мукаддаси, как считает В.Ф.Минорский.
Шабаран (Шабуран) находился южнее Маската, на побережье Каспийского
моря с главным городом Шабаран (Шабуран, Шабран), остатки и развалины
которого были обнаружены близ нынешнего селения Шах-Назарли в
Дивичинском районе, недалеко от села Падар-Шабран*. Арабские авторы
отмечают основание Шабарана сасанидским царем Хосров Ануширваном 92
(531 - 579 гг.). По-видимому, название Шабуран (форма, отмеченная в
грузинской хронике под датой 1124 г.) указывает на его связь с иранским
именем Шапур93, которое встречается и в Азербайджане.
В Готском списке Истахри (около 930 г.) и у Йакута говорится, что на
берегу Хазарского моря, ниже Маската, находится город Шабаран,
маленький, но укрепленный, он имеет много рустаков (сельских округов).
Наверху от него находится рустак Чешмедана (Хачматака - Хачмаса). С
другой его стороны лежат Баку и Дарник и до Лакза расположены селения
(дийа) горы Джабал (Кавказского хребта) и Ширвана94. Здесь довольно точно
дается локализация этого исчезнувшего города. По сведениям «Худуд алалам» (982/3 г.), Шаваран (Шабаран) являлся административным центром
(касаба) Ширвана и был приятным местом, расположенным близ моря. Из
него вывозили пробный камень (sang-i mihakk), употребляемый ювелирами
для определения пробы золота95. Согласно данным «Тарих ал-Баб», основные
Остатки города Шабарана были обследованы в 1935 г. Е.А.Пахомовым совместно с
С.Б.Ашурбейли91.
*
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доходы Ширвана составляли налоги, взимаемые с Шабарана и его селений, а
также сборы с нефтяных источников Баку и солеварен96.
Далее Мукаддаси упоминает Шабаран: «Шабаран без цитадели (кала),
большая часть в нем христиане, он на самой границе»97. Во второй половине
X в. Шабаран и его окрестные села были богатыми и плодородными
местностями, откуда эмир ал-Баба в 357 г. х./968 г. вывез несметную добычу.
В 392 г. х./1002 г. в «Тарих ал-Баб» упоминается замок (кала) Шабаран, где
ширваншахом Абу-Насром был заключен брат владетеля ал-Баба98. Замок
Шабаран стоял на реке того же названия, которая течет на юг от современной
Кубы. По-видимому, Шабаран являлся административным центром
территории Хурсан, одного из трех округов Ширвана99. Здесь были
обнаружены стеклянные браслеты, многочисленные остатки глазурованной и
неглазурованной керамической посуды и обжигательная печь, что свидетельствует о развитом ремесленном производстве100. По сведениям «Тарих алБаба», стена города Шабарана была построена Ширваншахом Мухаммад ибн
Ахмадом в 373 г. х./983 г.101 В XI в. в Шабаране находилась семейная
усыпальница ширваншахов, где были похоронены Йазид ибн Ахмад,
умерший в 418 г. х./1027 г., и его дочь Шамкуйе, умершая в 459 г. х. 1067 г. в
Гюлистане (близ Шамахи)102. По-видимому, до возвышения Шамахи
Шабаран был столицей Ширвана.
Биберштейн, в конце XVIII в. посетивший район Шабарана, пишет:
«...Шабаран, город некогда значительный, от которого остались только
развалины, был расположен на равнине, на левом берегу реки, которая носит
его название»103.
Вблизи от Шабарана находился Са'дун, упоминаемый в «Тарих алБаб»104. Поэты Хагании Фалаки Ширвани105 восхваляют оросительные
сооружения, построенные Минучихром III в «Гардамане и Са'дуне (Са'дан)»
и отмечают построение этих городов ширваншахом. Ханыков писал: «Са'дун
ныне Сиадан, город в районе Куббе, недалеко от развалин Шабрана»105.
Са'дун - Са'дан локализуется близ Каспийского моря и реки Атачай, около
города Сиазанав Дивичинском районе.
Табарсаран лежал к северо-западу от Дербенда на территории
современного Табарсарана в Южном Дагестане и, по-видимому, в X - XI вв.
временами входил в территорию, подвластную Ширваншахам. «Тарих алБаб» отмечает, что ширваншах Мухаммад ибн Йазид назначил своего сына
Хайсама правителем Табарсарана в конце первой половины X в. Далее в 1025
г. упоминается поместье Мухаммада (дийа) в Табарсаране, где скончался
брат ширваншаха Йазида. Позже, в 1065 г. сын ширваншаха Минучихр ибн
Йазид Хурмуз скончался в поместье (дийа) в Табарсаране и был похоронен
там рядом со своими дядями по матери107. Как видно, Ширваншахи были
связаны брачными узами с правителями Табарсарана и часто эта территория
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была подвластна Ширваншахам. Крепость и царство Табарсаран
упоминаются у Мас'уди и других арабских авторов. Страна ал-Лакз была
расположена по реке Самуру, а название лакз, по-видимому, произошло от
имени племен, населявших Южный Дагестан. Эти две страны входили в
область ал-Джибал («Горную»), захваченную Ширваншахами, и, как видно,
составляли
отдельные
административные
единицы
Ширванского
государства108.
Одним из важных городов Ширвана являлся Баку. Мукаддаси (985 г.)
впервые отмечает значение Баку как порта: «Баку на море - это единственная
гавань области»109. В «Худуд ал-алам» (982 г.) говорится о Баку как о
небольшом городке, лежащем на морском побережье близ гор. Всю нефть,
употребляемую в стране Дейлеман, привозили оттуда110. В период раннего и
развитого средневековья нефть применяли главным образом в военной
технике. В составе арабских войск были специальные части нефтеметателей,
о которых сообщают источники. В трудах арабских историков и географов
IX - XI вв. мы встречаем сведения о большой добыче нефти в области Баку,
которая вывозилась в ряд стран Востока для военных целей. Одновременно
добываемая на Апшероне нефть имела многообразное применение: в
хозяйстве, в быту и как лекарственное средство. В известном врачебном
каноне Ибн Сины (Авиценны, 980 -1037 гг.) показано применение нефти при
лечении различных болезней111.
В арабских источниках IX - XI вв. приводятся данные о значительной
добыче нефти и соли на Апшероне и в районе Баку. Доходы с провинции
Баку халифы жаловали как вакф на содержание арабского гарнизона,
охранявшего Дербендский проход, от нашествий тюркских кочевников на
Азербайджан. Ширваншахи также придавали большое значение обороне
Дербенда и назначали даже особых лиц - управляющих, собиравших доходы
для передачи их правителю Дербенда. Арабские авторы X в. ал-Истахри,
Мас'уди и другие сообщают сведения о различных сортах нефти, добываемой
в районе Баку. Наиболее ценной считалась белая нефть, большие запасы
которой имелись в селении Сураханы на Апшероне112. Арабский путешественник X в. Абу Дулаф, описавший ряд городов Азербайджана, упоминая
Бакуйа (Баку) и его нефтяные источники, говорит: «...Там я нашел источник
нефти, ежедневная арендная плата которого достигает тысячи дирхемов, а
возле него -другой источник, изливающий беспрерывно днем и ночью белую
как жасминовое масло нефть; откуп последнего равен первому»113. Сумма
дохода, показанная Абу-Дулафом, составляла только с двух нефтяных
колодцев (а таких колодцев было много) по 1000 дирхемов с каждого
ежедневно, или 720 000 дирхемов в год, что говорит о большой добыче нефти
в это время. Что касается арендной платы, то очевидно здесь речь шла о
нефтяных колодцах, принадлежавших государству и отданных на откуп. По445

казанный доход в 1000 дирхемов с каждого колодца является откупной
суммой, получаемой государством от откупщика. Система отдачи нефтяных
источников на откуп практиковалась в X в. и в более позднее время.
Арабские авторы сообщают также о развитии рыболовства в Ширване,
на побережье Каспийского моря. Некоторые ценные сорта рыб вывозились в
ряд стран Ближнего Востока. Со второй половины X в. арабские авторы
отмечают Баку как важный морской порт на Каспийском море, откуда
вывозились нефть, соль и другие товары в Иран и соседние страны, лежащие
на побережье Каспия и оттуда они перевозились в дальние страны Востока.
Торговые суда курсировали на южном побережье Каспия до Баку и далее к
Атилю (Волге), в страну хазар. Источники отмечают также вывоз краски
марены из Ширвана и с островов Каспийского моря, морским путем в
Джурджан, а оттуда караванной дорогой в индийские земли. Торговля велась
с дальними странами - с Индией и, вероятно, с Китаем, откуда ввозили
дорогие шелковые ткани114.
Если в первые века завоевания Азербайджана халифатом страна была
разорена и находилась в состоянии упадка, то уже IX и X вв. были периодом
ее экономического и хозяйственного развития. Ибн Хаукаль и другие авторы
говорят о благосостоянии и богатстве городов и местностей Ширвана и всего
Азербайджана. В связи с развитием внешней и внутренней торговли, а также
денежного обращения наблюдается большое оживление городской жизни. С
развитием феодальных отношений, разделением труда, ростом ремесла и
торговли в X в. увеличился рост товарного производства в городах Ширвана.
В это время такие города Ширвана, как Дербенд, Баку, Шамаха, Шабаран,
становятся важными торговыми центрами. Их ремесленники изготовляли
товары для рынков, где велась оживленная торговля. Красивые сосуды из
тонкого стекла, частично производившиеся в городах Ширвана, где имелась
сырьевая база, глазурованная керамическая посуда из Баку, Шабарана,
Байлакана и других городов, шелковые ткани, изготовляемые в Шемахе,
изделия из серебра и золота - все это пользовалось спросом у феодальной
знати115. Города Ширвана специализировались на изготовлении и продаже
специфических товаров, что свидетельствует о сосредоточении здесь
большого количества ремесленников. Рынкам обычно отводилась большая
площадь в предместье города. Купцы из Хазарии, Руси, Ирана, Византии и
далеких стран Востока - Индии, Китая, Ирака, Сирии - приезжали в города
Ширвана и в обмен на свой товар вывозили караванами нефть, соль, рыбу,
скот (мулов), шафран, кошениль, марену и другие товары 116. Предметами
вывоза служили также изделия ремесленников, состоящие главным образом
из шелка-сырца и шелковых тканей, изготовляемых в Шамахе и окрестных ее
селениях, шерстяных тканей, ковров, ковровых изделий, покрывал из
городов Ширвана117 - Баку и его районов, Хурсана, Мугана, керамической и
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медной посуды из Байлакана и Шабарана.
Наиболее крупные города - Барда, Дербенд, Гянджа, Шамаха, Баку
стояли на магистралях международной торговли. Главный торговый путь
шел через Муган по правому берегу Куры в Тифлис и оттуда к Черному
морю. Большое значение имел также путь по побережью Каспийского моря
через порты Баку, Дербенд и дальше через Хазарское царство на север.
Другой путь шел из Барды в Ардебиль и в Иран и из той же Барды в Двин и
дальше в Сирию и Месопотамию. Арабские авторы показывают маршрут из
Барды в Баб ал-Абваб118. Баку к концу X в. был уже важным портом на
Каспийском море и принимал участие в международной транзитной торговле
как морским, так и караванным путем.
Старый Баку, расположенный на вершине холма, был окружен
крепостной стеной, как и другие города Азербайджана. Археологические
раскопки выявили остатки крепостной стены как на вершине холма, так и на
территории Гыз-галасы119. На территориях дворца Ширваншахов и крепости
были обнаружены густо населенные кварталы средневекового города, подтверждающие свидетельства источников о существовании города Баку в VIII
- XI вв. и позднее. Город занимал довольно большую территорию, которая
доходила до моря120. Археологические работы на территории дворца
Ширваншахов выявили остатки жилых помещений, тендиры, колодцы, ямы
для хранения зерна и для мусора, большое количество фрагментов
глазурованной керамической'посуды, монет и другие остатки материальной
культуры и быта121.
Раскопки, произведенные на северной стороне Ичери шехера на месте
снесенного дома на площади 80 кв. м, обнаружили под стенами XII - XIII вв.
на глубине 5,5-6 м стены жилищ, тендиры, очаги, лежащие на естественных
выходах скал Бакинского холма. В скале были вырублены три хозяйственные
ямы. В этом слое, датированном VIII - X в., обнаружена простая и
глазурованная керамика. Раскопки на восточной стороне дворца
Ширваншахов на площади 16 X 8 м были доведены до материка (на глубину
около 6 м). Наряду с фундаментами стен прямоугольных помещений
открыты колодцы, хозяйственные ямы, тендиры. Обнаружено большое
количество поливных и простых сосудов и их фрагментов. В поливной
керамике верхнего слоя преобладают сосуды с полихромией росписью
ангобом и марганцем, украшенные орнаментом и гравировкой и различными
рисунками. В керамике нижнего слоя преобладают сосуды с монохромной
росписью. Выявленные сосуды состоят из чаш, мисок, тарелок,
кувшинчиков. На днищах чаш оттиснуты рельефные клейма. Простая
керамика состоит из узкогорлых и широкогорлых кувшинов, котлов, чаш и
светильников. Обнаружено много каменных жерновов. Найдены медные
монеты, чеканенные от имени Ширваншахов, медные и железные предметы,
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изделия из стекла, фаянса и т. д.122
В 1971 г. были начаты раскопки на участке юго-восточного» склона
Бакинского холма. Раскопки на площади 168 м2 были доведены до материка сплошной скалы. Нижний культурный слой, толщиной около 2 м, относится
к VIII-XIII вв. Жилые комплексы занимают юго-восточную часть участка
раскопа. В нижнем слое выявлены хозяйственные ямы, колодцы, тендиры,
очаги. Обнаружены многочисленные находки керамических изделий,
фаянсовых, металлических, стеклянных предметов и медных монет.
Выделяются желтоглиняные сосуды с рельефным штампованным
орнаментом растительного и геометрического характера. Выявлены глазурованные сосуды IX - X вв. - монохромные чаши, расписанные ангобом и
марганцем и покрытые глазурью зеленого цвета; на некоторых имелись
клейма гончарных мастеров. В нижних слоях обнаружены фрагменты
изящных краснолощеных тонкостенных сосудов, покрытых орнаментом.
Обнаружение медных, железных, бронзовых и стеклянных изделий
свидетельствует о развитии металлообрабатывающих, стеклодувных,
ювелирных и других ремесел в средневековом Баку. Найденные серебряные
и медные монеты относятся к IX - XI вв. и чеканены от имени аббасидских
халифов и Ширваншахов. Они доказывают наличие широких торговых
связей Баку с другими городами Азербайджана и соседних стран 123. В 1973 г.
раскопки производились на северной стороне крепостной части города,
недалеко от городской стены с полукруглыми башнями. Археологические
исследования показали, что здесь располагалось большинство ремесленных
мастерских старого Баку. Остатки строительных сооружений в этой части
города встречаются редко. Находки керамики датируют нижний слой IX - X
вв. Глазурованная керамика (простые кувшины и котлы) имеет роспись
ангобом и марганцем. В нижнем слое выявлено также большое количество
сткелянных изделий: фрагменты небольших тонкостенных цветных сосудов,
браслетов черного и зеленого цвета, различной формы бус. Найдены бытовые
металлические предметы и монеты124.
Раскопки производились также на участке, расположенном на вершине
Бакинского холма, близ дворца Ширваншахов, который, вероятно, был
заселен дворцовыми служителями. Нижний слой мощностью 1,5 м лежит
непосредственно на материке. Он отражает ранний период жизни города.
Открытые в нем фундаменты помещений отличаются большой толщиной -до
1 м. На глубине 4,8 м открыты 2 хозяйственные ямы, заполненные костями
домашних животных и фрагментами керамики. Там же обнаружены большой
глиняный светильник, нижний камень ручной мельницы и обломки
неполивных и глазурованных сосудов. Также найдена фаянсовая чаша,
покрытая с обеих сторон прозрачной глазурью голубого цвета и имеющая
рельефную надпись арабским шрифтом с выражением благопожелания
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владельцу сосуда. На днище другой фаянсовой чащи имеется орнамент с
изображением растений и птицы под свинцово-прозрачной глазурью. На
этом участке обнаружены 24 медные монеты. Раскопки эти установили
плотную заселенность территории Ичери шехер и развитие ремесла и
торговли в Баку в VIII-XI вв.125
В 1975 г. были продолжены раскопки на площади в 64 кв. м,
расположенной недалеко от северной городской крепостной стены с
полукруглыми башнями. В нижнем культурном слое, базирующемся на
материке и представляющем ранний этап истории города, открыты
фундаменты стены длиной около 7 м, а также остатки других стен. В этом
слое обнаружены хозяйственные ямы, а также девять тендиров различных
диаметров, различные керамические изделия, гончарный шлак, обломки
стеклянных и фаянсовых сосудов, железные предметы, покрытая зеленой
глазурью миниатюрная белоглиняная фигурка лошади, два железных наконечника стрел и др. Нижний слой датируется примерно IX - XIII вв. Тесное
расположение жилищ и большое количество находок говорит об
интенсивной жизни города в исследуемый период126. Серебряные и медные
монеты, добытые на территории Ичери шехер, относятся к первой половине
VIII - началу XI в., чеканены монетными дворами городов Ближнего Востока,
Азербайджана и Аррана от имени омеиадских и аббасидских халифов, а
также Ширваншахов Ширвана. Из золотых монет, обнаруженных в Баку в
воде, у морского берега, можно отметить находку золотого аглабидского
динара 207 г. х./ 822/3 г.127
Приведенные
археологические
и
нумизматические
данные
свидетельствуют об интенсивной городской жизни средневекового Баку,
развитом ремесленном производстве и торговых связях с рядом городов
Азербайджана и сопредельных стран Востока в IX - начале XI в.
Археологические раскопки в Байлакане выявили материалы,
свидетельствующие о развитии в IX - начале XI в. кузнечного,
меднолитейного, гончарного и ювелирного ремесел. Металлурги Байлакана
производили не только оружие и изделия хозяйственного и бытового
назначения, но и орудия труда. Техническими приемами в этот период были
холодная и горячая ковка, литье, пайка, волочение, штамповка, чеканка.
Период IX - X вв. характеризуется появлением ранних глазурованных
изделий, массовое производство которых свидетельствует об их значении в
быту городского населения. Основными видами неполивной и глазурованной
керамики этого периода являются котлы (казаны и казанча), крупные и
малые хозяйственные сосуды (кюп, сахенг и бардаг), глубокие чаши (кяса),
горшки (допу), тарелки (бошгаб), светильники (чирах), солонки, черепица и
др. В чирахах горела нефть, привезенная из Баку. Керамическое
производство Байлакана получает широкое развитие начиная с IX в. и в XII в.
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- начале XIII в. достигает расцвета.
В IX - X вв. в Байлакане была усовершенствована техника обжига
керамических изделий, появились двухярусные гончарные печи, давшие
возможность получать высококачественную бытовую и строительную
керамику. Эти печи находились за чертой городских стен, в ремесленном
квартале города. В Байлакане в этот период в большом количестве
изготовлялись сфероконусы, служившие зажигательными бомбами и для
перевозки различных жидкостей. Байлаканская глазурованная керамика,
выделяющаяся художественным оформлением, развозилась и в другие города
Азербайджана. Массовое производство стекла в Байлакане в IX - X вв.
засвидетельствовано обилием находок и наличием производственного брака
среди стеклянной посуды и украшений из цветного стекла, зеленого,
голубого, фиолетового, желтого, синего и черного. Протягиванием стекла
байлаканские мастера изготовляли кольца и браслеты, дроблением - бусы,
особенно бусы-амулеты (гѐз мунджугу). Основную массу стеклянных изделий составляют бытовые сосуды - глубокие чаши, кувшинчики, бокалы,
флаконы. В Байлакане ремесленники занимались всеми видами ремесла,
характерными для средневековых городов Азербайджана - обработкой кости,
дерева, кожи, а также занимались ткачеством, шелководством и ковроделием.
Показателем товарно-денежных отношений и торговли является
большое количество монет (более 300) и монетных кладов, найденных в
Байлакане. Большинство их выпущены монетным двором под названием
«Арран» от имени халифов или их наместников. Е.А.Пахомов локализовал
этот монетный двор в Байлакане. Фельсы в основном обслуживали торговлю
в городе, дирхемы имели хождение далеко за пределами Байлакана, Ширвана
и всего Кавказа. К IX в. относятся найденные в Байлакане монеты,
чеканенные в городах ал-Баб (Дербенд), ал-Басра и Ма'аден Баджунейс,
свидетельствующие о торговых связях Байлакана. Уже в IX -начале XI в.
Байлакан вполне сформировался как феодальный город не только в области
ремесленного производства, но и торговли, его ремесло превращалось в
рыночное, товарное производство128.
Рассмотренные нами города Ширвана в IX - начале XI в. представляли
собой типичные феодальные средневековые города с развитым ремеслом и
торговлей, наличием товарно-денежных отношений, экономическими и
культурными связями с рядом городов Азербайджана и соседних стран.
Интенсивная жизнь городов IX - X вв. предшествовала подлинному подъему
и расцвету городской жизни в XI - первой четверти XIII в.
Закономерным следствием дальнейшей феодализации стран Ближнего
Востока, в том числе и Ширвана, в первой половине IX в. явилось ослабление
и распадение халифата на ряд независимых и полунезависимых государств,
среди которых одним из значительных феодальных образований было
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государство Ширваншахов. Образование независимого государства на
территории Ширвана явилось фактором, способствовавшим появлению и
развитию феодальных городов, которые позже в XI - первой четверти XIII в.
стали играть ведущую роль в экономической, социальной и культурной
жизни государства Ширваншахов.
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Глава IV.
ГОСУДАРСТВО ШИРВАНШАХОВ В XI-XIV вв.
§ 1. Ширваншахи XI-XIV вв. (политическая история –
нашествие сельджуков, монголов)
ФАРИБУРЗ I
После ширваншаха Саллара ибн Йазида в Ширване правил законный
наследник - его сын Фарибурз ибн Саллар ибн Йазид, который еще при
жизни отца ведал делами государства.
В правление Фарибурза I произошел ряд феодальных войн с
владетелями Аррана Шаддадидами, которые были в родственных
отношениях с Ширваншахами. В раби I 455 г. х./марте 1063 г. на Ширван
напал властитель Аррана Шавур ибн Фадл, который захватил замок Куйламийан (?) и поставил там свой гарнизон. В том же году он снова напал на
Ширван, опустошил страну, захватил стада овец и крупного скота. Он
разгромил жителей Ширвана, выступивших против него; многих из знати
взял в плен, а их имущество разграбил. Далее «Тарих ал-Баб» сообщает:
«Двинувшись оттуда, Шавур разбил свои палатки у ворот Йазидийа, где он
захватил свою дочь, жену [харим] покойного Саллара, с деньгами и
[тяжелым] имуществом, принадлежащим ей. Затем он направился домой в
Арран, но вернулся в третий раз в раджабе 455 г. х./июле 1063 г. и
остановился в деревне Садун (ныне Саадан - С.А.), сжигая хлеба и предавая
огню окрестные деревни и поместья»1. Ширваншах отправил своего сына
Афридуна вместе с Ануширваном ибн Лашкари к своему деду по матери,
правителю Сарира просить у него помощи. Но от него Афридун никакой
помощи не получил и через три месяца ни с чем вернулся домой. В
мухарраме 456 г. х./январе 1064 г. правитель Аррана Абу-л-Асвар Шавур ибн
Фадл вторгся в Ширван в четвертый раз и захватил ряд селений и
местностей. Затем он покинул Ширван, оставив часть своих войск с
некоторыми из эмиров, и взыскал с жителей 40 тысяч динаров. Ширваншах
Фарибурз заключил с ним мир в раджабе (июне - июле 1064 г.) и Шавур
вернул ему Куйламийан, получив от него 40 тысяч динаров. В 457 г. х./1065
г. Фарибурз со своими войсками напал на деревни ал-Баба, грабя и
опустошая их. Когда он прибыл в Михйарийа в Маскате, дербендцы оказали
ему сопротивление у моста Кал'абан (вероятно, Кал'абад) и большое
количество их было убито. Предлогом для набега Фарибурза на Дербенд
было восстание жителей ал-Баба во главе с раисами против эмира Мансура,
сына Абд ал-Малика, и его убийство. Мансур был двоюродным братом
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(сыном тетки по отцу) Фарибурза и жил с ним в постоянном мире. Чтобы
отомстить за него, Фарибурз убил многих раисов ал-Баба, разграбил их
имущество, угнал стада, после чего вернулся в Ширван.
Указанные события, бесконечные стычки и сражения между городской
знатью - раисами, с одной стороны, и эмиром ал-Баба и ширваншахом,
претендовавшем на власть в Дербенде, с другой, говорят о том, что во второй
половине XI в. развитие феодальных отношений в городах привело к
усилению городской верхушки - значительной прослойки городского
населения, боровшейся за независимость в управлении против феодальных
владетелей. Этот процесс наблюдается и в других городах Ширвана и
Аррана.
В «Тарих ал-Баб» приводятся многочисленные сведения о борьбе
между раисами и эмирами Дербенда и Байлакана, а также между раисами и
эмирами Дербенда с ширваншахом. Далее «Тарих ал-Баб» сообщает, что в
последний день раби II 457 г. х./9 апреля 1065 г. Хурмуз ибн Минучихр ибн
Йазид - двоюродный брат Фарибурза по отцу (сын дяди) скончался в поместье Ирси в Табарсаране и был похоронен там рядом со-своими дядями по
матери. Как видно, Табарсаран входил во владения ширваншаха, где правили
его родственники. В том же году Фарибурз со своим войском вернулся в
Маскат, расположился лагерем на берегу Самура и в конце раджаба 457 г. х.,
в. начале июля 1065 г. направил свои отряды (сарайа) на Дербенд. Жители
Дербенда оказались в трудном положении: только после того, как они
освободили из заключения его тетку по отцу Шамкуйу и отправили ее к нему
в сопровождении мусульманских законников - факихов вместе со всем ее
имуществом и [тяжелым] багажом, Фарибурз возвратился в Ширван. «Тарих
ал-Баб» приводит важные данные о роли раисов в политических событиях
города и их отношениях с ширваншахом, который не оставлял своих
претензий на захват Дербенда. После отъезда Фарибурза глава раисов алБаба Муфарридж обратился за помощью к властителю Сарира, который
выступил с сарирцами. С их помощью Муфарридж осадил Шабаран,
принадлежащий Ширвану. Он был встречен там регулярным войском [аскар]
ширваншаха, которое совместно с жителями города разбило его и одержало
победу. Муфарридж был взят в плен. После этого народ ал-Баба вместе с
раисами решил сдать город ширваншаху. Последний реставрировал крепость,
укрепил ее воинами и снабдил провиантом. Эмир ал-Баба Абд ал-Малик ибн
Лашкари отравился в Хайдак, а ширваншах Фарибурз назначил правителем в
ал-Баб своего сына Афридуна, прибывшего туда в последний день сафара 458
г. х./ЗО января 1066 г. Жители ал-Баба встретили его с большим почетом и он
поселился в этой крепости2.
В упомянутом отрывке в «Тарих ал-Баб» имеются неясные сведения о
беспорядках в столице Ширвана и об оппозиции к ширваншаху со стороны
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городских раисов, духовенства и городской знати. Однако о характере этих
выступлений источник ничего не сообщает. Можно полагать, что в Шемахе
происходили те же события, что и в Байлакане - движение городских раисов
и купечества за независимость в управлении городом против феодальной
администрации. Однако точными данными мы не располагаем. Ширваншах
Фарибурз для подавления беспорядков вынужден был прибегнуть к помощи
грузинских* войск, которые подавили это движение, и он расправился с
восставшими, о чем повествует источник: «В джумада 1 того же года/апреле
1066 г. Фарибурз разгневался на народ своей столицы Йазидийа и напустил
на него неверных грузин, которые ограбили его и взяли в плен находившихся
там исламских законников, раисов и знатных людей. Ширваншах приказал
некоторых из них казнить со связанными руками [сабран], некоторых распять
и остальных бросить в темницу, потребовав от них уплаты хараджа за
прошлые годы»3.
В начале второй половины XI в. произошли внешнеполитические
события, отрицательно повлиявшие на социально-экономическое развитие
Ширванского
государства.
Феодальная
раздробленность
страны,
бесконечные межфеодальные войны, классовая борьба, борьба раисов за
независимое управление в городах способствовали ослаблению мощи
Ширванского государства. Уже в первой половине XI в. источники отметили
ряд рейдов сельджукских отрядов из Средней Азии на Азербайджан.
В 30-х годах XI в. источники впервые отметили опасность
проникновения тюрок - гузов в Ширван. Ширваншахи, ведя борьбу со
своими соседями, выступали также против сельджуков, одной из ветвей
огузов (тюркские кочевые племена, выходцы из Средней Азии). В начале XI
в. сельджуки образовали сильную империю (1038 -1157 гг.) и угрожали
странам Передней Азии, Азербайджану и сопредельным странам. В середине
XI в. Иран, Азербайджан и ряд других стран Востока были завоеваны
сельджуками, не встретившими большого сопротивления в связи с
внутриполитическим ослаблением указанных стран4. В 458 г. х./1066 г.
тюрки-гузы напали на Ширван, ограбили кочевья (хилал) курдов и вывезли
большую добычу - людей, скот и имущество. Ширваншах Фарибурз I ибн
Саллар должен был уплатить большую контрибуцию, чтобы принудить
тюрок уйти из Ширвана. 1 мухаррама 459 г. х./22 ноября 1066 г.
предводитель тюрок Кара-Тегин явился в Ширван во второй раз с дядей
Фарибурза по отцу Мамлан ибн Йазид Мухаммедом, с которым заключил
союз. Кара-Тегин осадил город Йазидийа (Шамаху) и опустошил его районы.
«Затем он набросился на горы и долы страны, разорил их, перебил
множество людей, угнал скот и увел женщин и детей, превратив Ширван в
В одном из списков дается «ал-хазарийе — хазары» (Минорский. История Ширвана, араб,
текст, § 19, с. 14).
*
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«пустынное поле» (Коран XX, 106)». Оттуда он спустился к Баку, где
уничтожил много жителей, увез женщин и детей, угнал скот. Когда
положение стало опасным, ширваншах отослал табун своих чистокровных
лошадей, свыше 4000 кобыл, в Маскат. Отряды Кара-Тегина опустошали и
грабили все на своем пути от Баку до Шабарана. Тюрки ушли в горы и оттуда
обрушились на Маскат; они угнали табуны Фарибурза и вернулись в
Шабаран. Затем Кара-Тегин вторично осадил Йазидийа, положение
ширваншаха стало тяжелым, так как к Кара-Тегину подошло подкрепление
из 2 тысяч тюркских воинов. Попытки тюрок обмануть ширваншаха и
заставить его выйти из крепости не удались. Фарибурз тайком подкупил
хаджиба султана, дав ему 6000 динаров за уничтожение внутреннего врага,
своего собственного дяди5. «Тарих ал-Баб» сообщает подробности убийства
Мамлана ибн Йазида: «([Хаджиб] согласился на это и пригласил на пир
Мамлана, который укрепился в Калабаде. Тот явился, и они ели и пили, пока
Мамлан не опьянел и не попросил разрешения вернуться в Калабад, на что
[хаджиб] и согласился. Тем временем ширваншах послал трех из своих
придворных, а именно своего двоюродного брата [сына дяди по матери]
Лашкаристана, своего слугу [хадим] Шад-Тегина (?) и своего хаджиба
Намдар ибн Музаффара, которые устроили засаду на пути Мамлана. Когда
опьяненный Мамлан проезжал мимо, они набросились на него и убили
самым жестоким образом в ночь с пятницы на субботу в раби II 459 г. х./24
февраля 1067 г. Тело его было отвезено в Йазидийа и похоронено там».
После этих событий тюрки спустились от Йазидийа к берегам реки Куры.
Переправившись, они ушли со своей добычей. В раби I 459 г. х./феврале 1067
г. тюрок Эл-Басан (?), владелец Казвина, послал доверенных лиц к
ширваншаху Фарибурзу, чтобы получить дань в 30 000 динаров, которую тот
согласился ежегодно платить Кара-Тегину, обещавшему защиту от
нашествий тюрок6.
По сведениям «Тарих ал-Баб», в джумада II 459 г. х./апреле 1067 г.
Фарибурз имел столкновения с грузинами, которые, захватив замок Даскарат
ал-Хусейн в Шеки, передали его правителю Кахетии - Ахсартану сыну
Гагика (1058 - 1084 гг.). Последний владел также областью Шеки,
принадлежавшей ранее Фарибурзу. Попытки Фарибурза отвоевать этот замок
успеха не имели, и он вернулся в столицу. В рамадане 464 г. х./июне 1072 г.
Фарибурз в союзе с правителем Аррана Фадл ибн Шавуром со своими
войсками вторглись в Шеки и, захватив замок Малуг, разрушили его и убили
всех «неверных», вероятно, христиан и язычников. Однако отвоевать всю
область Фарибурзу не удалось. Во время похода Алп-Арслана и войны с
грузинами Ахсартан, чтобы сохранить свои владения, принял ислам 7.
После похода Кара-Тегина проникновение тюрок в Азербайджан
продолжалось более интенсивно. В 459 г. х./1067 г. военачальники Каймас и
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Кара-Тегин с тюркской конницей явились кширваншаху и он отдал дочь
своего дяди Кубада в жены Кара-Тегину. В том же году в шаввале/августе
тюрок Каймас внезапно умер в Ширване (был отравлен?) и был похоронен в
Йазидийа.
В конце того же 459 г. х./1067 г. сельджукский султан Алп-Арслан
вступил в Арран. Ширваншах Фарибурз, правитель больших
дипломатических способностей, явился к нему с подарками и предложением
своих услуг (ал-хадайа вал-хидма) и сопровождал его в лоходе 450 г. х./1068
г. Шаддадид Фадл ибн Шавур Арранский встретил его с покорностью и
вручил ключи от своей сокровищницы. Ширваншах использовал влияние
султана, чтобы покарать своих личных врагов. Он выступил против, жителей
Куни (Хуни?), убивая много народу, угоняя стада и сжигая селения, чтобы
отомстить за своего двоюродного брата (сына дяди ширваншаха по матери)
Лашкаристана, убитого в ша'бане 459 г. х./июне 1067 г. у ворот Кабалы
людьми из Куни (Хуни?) (вероятно, поселенными здесь хазарами) 8. Когда
султан Алп-Арслан вернулся из похода на Рум (по-видимому, после
пятимесячного похода в Грузию в 460 г. х./1068 г.) и направился через
Гянджу в Барду, народ ал-Баба пожаловался ему на ширваншаха, который
захватил некоторых из раисов. Фарибурз продолжал борьбу с непокорными
раисами, которые добивались независимости в управлении городом. Султан
приказал освободить их, что он и выполнил. Однако султан изменил свое
отношение к ширваншаху и приказал заключить его в тюрьму. Через
некоторое время султан освободил ширваншаха и отослал домой, потребовав
выплаты ежегодно большой суммы денег.
В связи с этими событиями Кара-Тегин - муж его двоюродной сестры
бежал из Йазидийа в Маскат и был там убит. Брат ширваншаха Гуждахам
ибн Саллар также бежал в страну лакзов, захватив с собой деньги. В
рамадане 460 г. х./июле 1068 г. Афридун, сын ширваншаха Фарибурза,
вынужден был покинуть крепость ал-Баб и уехать в Ширван.
В 461 г. х./1068 г. ширваншах узнал, что его брат Гуждахам оставил
страну лакзов и уехал в ал-Баб, где нашел убежище у раисов. В мухарраме
461 г. х./ноябре 1068 г. ширваншах выступил с войском и остановился на
берегу реки Рубас, чтобы войти в ал-Баб. В местечке Хурмастан, за стенами
города произошел ряд стычек между войсками ширваншаха и жителями
Дербенда во главе с его братом Гуждахамом ибн Салларом. В результате
сражений, в которых приняли участие на стороне дербендцев жители
Хайдака и Тувейка, войска ширваншаха потерпели поражение. Однако глава
раисов ал-Баба Муфарридж ибн Музаффар перешел на сторону ширваншаха.
Муфарридж, воспользовавшись оплошностью жителей ал-Баба, захватил
крепость, а Гуждахам ибн Саллар овладел городом. Муфарридж оставался в
крепости, и стычки между сторонниками обеих партий происходили
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ежедневно. Затем Гуждахам бежал к лакзам, а эмир ал-Баба Абд ал-Малик
ибн Лашкари - в Хайдак. Воспользовавшись этим, Муфарридж занял и город.
События благоприятствовали ширваншаху, который со своим сыном
Афридуном двинулся в пограничные области (сагр) и вошел в крепость алБаб, которую захватил его союзник раис Муфарридж. Через четыре дня
ширваншах покинул ал-Баб и отправился домой, а правителем оставил своего
сына Афридуна, который укрепился в крепости и занялся ее
восстановлением. Он приказал вырыть ров перед крепостью 9. Когда
шаддадид Фадл Шавур был в плену у грузин, Фарибурз, нарушив договор и
мир, напал на Арран. Получив свободу, Фадл собрал свои войска, захватил
Ширван и приказал читать хутбу в Дербенде от своего имени.
После нескольких сражений между ширваншахом и войсками
Арраншаха совместно с жителями ал-Баба ширваншах захватил все земли
Маската и Михйарийа (близлежащие районы Дербенда, область нынешней
Кубы). Крепость ал-Баба находилась в руках его сына Афридуна, который
пользовался каждым удобным случаем, чтобы нападать на поместья и земли
жителей ал-Баба. Ширваншах поддерживал своего сына, посылая ему
ежемесячно сменные отряды (ан-ноубатийа). Он обнес крепостными стенами
поместье Михйарийа, которое превратил в город с замком посередине, повидимому, с целью сделать его опорным пунктом и убежищем в борьбе за
обладание Дербендом во время набегов тюрок. Большую часть времени
ширваншах проводил в своей новой резиденции в Михйарийа, которая
находилась I близ Каспийского моря. В 464 г. х./октябре 1071 г., получив
заложников и заключив соглашение с жителями Дербенда, вынужденными
признать ширваншаха, которому помогал раис Муфарридж, он послал туда
своего сына Афридуна как самостоятельного правителя. Жители Дербенда
стали читать хутбу от имени ширваншаха10. Дербенд в XI в. и позже был
крупным торгово-ремесленным и политическим центром на Восточном
Кавказе, неизменно привлекавшим внимание правителей Ширвана. К
середине XI в. самостоятельная династия дербендских правителей
прекратила свое существование, город и окрестные земли вошли в состав
Ширвана и позже оказались в зависимости от сельджуков Ирака11.
В сафаре 464 г. х./ноябре 1071 г. тюрок Йагма прибыл в ал-Баб как
правитель, назначенный султаном Алп-Арсланом. Йагма потребовал у
ширваншаха сдачи крепости ал-Баб и Маската. В раби II 464 г. х./январе 1072
г. Йагма вошел в крепость как правитель, а ширваншах с Афридуном, забрав
зерно и провиант, отправились в Ширван. В том же году Гуждахам ибн
Саллар, брат ширваншаха, умер в Шеки, и его тело было отвезено в Йазидийа
и там похоронено. В апреле того же года раисы ал-Баба двинулись на Маскат
- последнее убежище Фарибурза, но он продолжал борьбу как с ними, так и
со своими западными соседями в районе Шеки. Фарибурз продолжал воевать
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за обладание Дербендом, жители которого то подчинялись ему, то восставали
против него. Наконец, в 467 г. х./1074 г. прибыли тюркские войска во главе с
Аргаром ибн Буга, который заявил, что султан отдал ему Ширван в ленное
владение (икта). Однако Фарибурз со свойственной ему дипломатией
добился у сельджукского султана восстановления своих прежних прав и в это
же время завершил покорение лезгин в Восточном и Западном Лакзе. Только
после того как в ал-Баб прибыл представитель эмира двух Ираков СауТегина, которому султан пожаловал в икта пограничную область ал-Баба,
Фарибурз был низведен на положение сельджукского вассала, платящего
ежегодную дань (мал) в казну султана. Далее источник говорит: «Это
продолжалось до его смерти в (….), а после него правителем стал его сын
Афридун ибн Фарибурз...». Это сообщение, по мнению В.Ф.Минорского,
является добавлением самого Мюнеджжим-баши. Приведенные данные
хроники «Тарих ал-Баб» освещают деятельность ловкого правителя,
дипломата и храброго» военачальника Фарибурза, «который не только
пережил грозные дни нашествия сельджуков, но и закрепил права своей
династии»12.
Сведения источников показывают, что Фарибурз установил свою
власть в Арране и его завоевания простирались от Мугана до моря. В его
владения входили также Гумык и Сулвар до страны аланов. Он покорил
лезгин, абхазцев (т. е. грузин) и завоевал Арран и Джанзу (Гянджу). Вся
жизнь Фарибурза прошла в завоеваниях соседних территорий и расширении
границ своего государства. Начало царствования Фарибурза известно по
хронике -455 г. х./1063 г., но конец его царствования в источниках не дается,
его можно выяснить по нумизматическим и эпиграфическим данным.
Сохранилась строительная надпись в Шемахинском районе с именем
Фарибурза, датированная 471 г. х./1078/9 г., которая гласит: «Приказал
построить это великолепное здание справедливый, великий ширваншах
Фарибурз. Год один и семьдесят и четыреста»13. Как видно, и после
завоевания страны сельджуками Фарибурзу удалось сохранить фактическую
власть в Ширване, что подтверждается нумизматическими данными.
Сохранилось несколько типов монет, чеканенных от имени Фарибурза
I. Наиболее ранняя из них (тип 1) из клада в сел. Чухурюрт Шемахинского
района была бита с именами халифа ал-Каима (422-467 гг. х./1031-1075 гг.),
имя султана полусбито и с уверенностью не читается; на другой стороне имя
Фарибурза, где читается только... [ал-а'диль] Фарибурз... . Такого» же типа
монета из московского Исторического музея сохранила имя халифа «алКаимбиамр-аллах...» и на обороте мусульманский символ веры и полное имя
Фарибурза: «Ал-малик, ал-а'диль [царь правосудный], Абу-шуджа Фарибурз,
ибн Салар, ширваншах»14. Согласно указанной дате, первая монета
Фарибурза I была бита между 422-467 г. х. 1031 -1075 гг. Однако, по
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сведениям «Тарих ал-Баб», начало царствования Фарибурза относится к 1063
г. Следовательно самая ранняя монета ширваншаха Фарибурза I была бита
между 455-467 гг. х./1063-1075 гг., а вернее до нашествия Алп-Арслана, т. е.
между 455 - 459 гг. х./1063-1067 гг. Слова «ал-малик, ал-а'диль» перед
именем и титулом Фарибурза свидетельствуют о его полной независимости.
С именем Фарибурза I были найдены также два других типа
серебряных, очень низкопробных монет (тип 2 и 3). На лицевой стороне (тип
2) размещен мусульманский символ веры, имена аббасидского халифа алМуктади - биамр аллаха (467 - 487 гг. х./1075- 1094 гг.) и сельджукского
султана Малик-шаха (465-485 гг. х./1072-1092 гг.). На оборотной стороне
стоит имя Фарибурза. Судя по этим именам, монета была бита между 467 и
485 гг. х./1075-1092 гг. Этот тип монет, где имя Фарибурза было без имени
его отца и не сопровождалось никакими титулами, свидетельствует о
вассальной зависимости Фарибурза. На лицевой стороне (типа 3) размещен
мусульманский символ веры и имя аббасидского халифа ал-Мустазхирбиллаха (497-512 гг. х./1094-1118 гг.). Имени султана нет. На оборотной
стороне стоит «ал-малик Фарибурз»15. Отсутствие имени султана и дата
правления халифа 1094-1118 гг. говорит об ослаблении власти сельджукских
султанов после смерти Малик-шаха, когда его сыновья вели между собой
борьбу за власть. По-видимому, Фарибурз, воспользовавшись политическими
событиями, перестал признавать себя вассалом сельджукских султанов,
поэтому и прибавил к своему имени титул малик - царь, который
отсутствовал во втором типе монет. В виду того, что халиф ал-Мустазхир
правил в 487 - 512 гг. х./1094-1118 гг., а по нумизматическим данным
Минучихр II ибн Фарибурз был ширваншахом в 498 г. х./1105 г. ясно, что
Фарибурз должен был умереть между 487 и 498 гг. х./1094 -1105 гг. В
источниках нет сведений о дате смерти Фарибурза. Однако согласно
строительной надписи времени правления сына Фарибурза I - Минучихра II
можно выяснить точную дату конца правления ширваншаха Фарибурза.
Надпись эта гласит: «В эпоху ширваншаха Абу-л-Музаффара, помощника
верующих Минучихра ибн Фарибурза. В год четыреста восемьдесят девятый
489 г. х. [1096]»16. Таким образом, 1096 г. является датой конца правления
Фарибурза.
Связь ширваншаха с халифом была номинальной, но она была иной с
сельджукским султаном. Малик-шах (1072 - 1092 гг.) наложил ежегодную
подать на Ширван. По свидетельству ал-Бондари: «Когда Малик-шах
проходил через Арран, перед ним предстал государь Фарибурз, правитель
Ширвана, который предварительно оказал сопротивление, и Фарибурз
заключил соглашение платить 70 000 динаров (ежегодно) в государственную
казну. Но от времени до времени было разрешено уменьшение этой суммы,
пока она установилась в 40 000 динаров»17.
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Ал-Хусайни также говорит, что во время похода Малик-шаха в страну
Арран он послал человека к ширваншаху, властителю страны Ширван.
Последний покорился ему и султан наложил на него ежегодную дань в 70
тысяч динаров18. Мюкримин Халил Йинандж относит этот поход Маликшаха ко времени между 1076 и 1078/9 гг.19
Ан-Насави приводит другую цифру подати: «Когда султан Мелик-шах
ибн Алп-Арслан овладел Арраном, присоединив его к остальным обширным
своим владениям, к его двору прибыл ширваншах его времени. [Он явился]
после непрерывных набегов на его страну и сражений, уничтоживших
большую часть его» войск. Было решено, что он будет ежегодно вносить в
султанскую казну сто тысяч динаров»20. Мюнеджжим-баши сообщает,, что
«ширваншах начал платить наложенную на него ежегодную дань [мал] в
казну султана»21. Полное подчинение Фарибурза Малик-шаху и признание
им в это время вассальной зависимости от последнего отражено на
вышеуказанной монете (типа 2), битой между 467 и 485 гг. х. (1075-1092
гг.)22. В конце 70-х годов XI в. в Ширване, по-видимому, усиливается
прослойка городского населения райсов, которые стремились к избавлению
от феодальной администрации и к независимости в городском управлении. К
471 г. х./1078/9 г., т. е. ко времени, когда Фарибурз подчинился
сельджукскому султану, относится надпись на мечети Сыных-кала в старой
крепости Баку, где сообщается о построении мечети ал-устад, ал-раисом
Мухаммад ибн Абу-Бакром23. Причем в надписи имя Фарибурза не
упоминается, что по-видимому, связано с внутриполитическим положением
Ширвана, подчинением сельджукам и усилением власти раисов в Баку.
В сочинении Хагани («Куллийат-и Хагани») имя Фарибурза
упомянуто в оде, посвященной сестре Минучихра III ибн Афридун I, княжне
Исмет ад-Дин. Хагани сравнивает паломничество, которое она совершила, с
путешествиями ее предков: «Твой дед. [джадд], шах Фарибурз, ездил
навестить Малик-шаха и попал в Исфаган. Ни один из Кайанов (Кесранидов С.А.) не посетил Ка'бу, ты поехала в Ка'бу и стала гордостью Кайанов»24.
Некоторые сведения о Фарибурзе имеются в сочинениях Мас'уд ибн
Намдара, главным образом, в его стихах и письмах. Из них можно заключить,
что в начале междоусобной борьбы султанов Мухаммада и Боркиарука
(1096-1101 гг.) ширваншах Фарибурз во время событий в Байлакане был еще
жив. Несмотря на преклонный возраст (он вступил на престол в 1063 г.) он
продолжал деятельность по расширению границ своего государства25. В
касиде Мас'уда, посвященной Фарибурзу, говорится, что он овладел Муганом
(Муганской степью) как «владением присяги». Это, по-видимому, означало,
что кочевое население Мугана (или его часть) находилось на службе у
ширваншаха. После набега на Абхаз (Грузию) Фарибурз «поспешно овладел
Арраном» и назначил амиля в Гянджу. В источнике говорится и о набеге
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грузин и захвате ими заложников. Ширваншах считался сюзереном
Байлакана и посылал туда своих амилей. Ввиду того, что в Байлакане
существовало самоуправление, Фарибурз полного контроля над городом не
осуществлял. В Гяндже имеется упоминание о назначении амиля в этот город
и мушрифа при нем. В это время Гянджой управлял эмир ал-Адуд, названный
сыном ширваншаха. Как видно, в Гяндже в конце XI в. существовало
вассальное владение ширваншаха. Ал-Адуд имел титул эмира, великого
хаджиба, но не малика - царя. При нем был везир. Успехи Фарибурза были
достигнуты в тяжелой обстановке господства сельджуков в стране и
вассальной зависимости от них. Несмотря на неблагоприятную для него
ситуацию, Фарибурз продолжал традиционную для ширваншахов
Мазйадидов политику укрепления влияния Ширвана в Южном Дагестане.
Ширваншах прилагал усилия для подчинения гумиков и обращения их в
ислам. Он использовал давних союзников и вассалов Ширвана - лакзов для
усиления своего господства на юге Дагестана. Ширваншах имел союзником
племя сулвар26, вероятно, это тюркское племя сувар (сабир), которое в
середине VI в. обитало в Южном Дагестане 27 и насчитывало 100000 человек.
Сувары совершили набег на земли алан28.
Правительство Фахрад Дина Фарибурза именовалось мадж-лис алФахри. Везиром Ширвана в это время был Баха ад-Дин ал-Какуйи представитель известной дейлемской владетельной династии. Эта должность
на протяжении более чем трех поколений была наследственной в Ширване в
семье ал-Какуйи. Ширваншах Фарибурз и его везир покровительствовали
образованным людям и чиновникам - адибам29.
Источники освещают деятельность Фарибурза (1063 -1096 гг.) как
большего дипломата, незаурядного и талантливого государственного деятеля,
который на протяжении 33 лет, несмотря на тяжелые внешнеполитические
события и борьбу с антифеодальными выступлениями в стране, успешно
преодолевал все трудности на пути завоевания соседних территорий и
расширения и укрепления своего государства. Сельджукским завоевателям
не удалось уничтожить власть ширваншаха, подчинив страну своему
господству. Уже в конце XI в. отмечается начало политического подъема в
Ширване, продолжавшегося и в XII в., когда государство Ширваншахов
находилось в зените своего расцвета.
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МИНУЧИХР II ИБН ФАРИБУРЗ I
Фарибурз оставил двух сыновей: Минучихра II и Афридуна I (или
Фаридуна), которые по очереди пришли к власти. По сведениям Мас'уда ибн
Намдара, Фарибурз имел сына ал-Адуда, бывшего эмиром Гянджи и всей
области Аррана30. По-видимому, ал-Адуд* было лакабом, а не именем сына
Фарибурза. Установить его имя пока нет возможности, однако можно
предположить, что это был лакаб Минучихра II.
Единственными сохранившимися документами о Минучихре II
являются низкопробная серебряная монета, хранящаяся » Эрмитаже и
строительная надпись с его именем. Источники о-нем ничего не соообщают.
На лицевой стороне монеты помещено: символ веры, имя халифа алМустазхир биллаха (487 - 512 г. х./1094-1118 гг.) и имя сельджукского
султана Мухаммада (498 - 511 г. х./1105-1118 гг.). На оборотной сторонестоит имя: ал-малик Минучихр ибн Фарибурз31. Халиф Мустазхир правил с
487 до 512 г. х./1094-1118 гг., а султан Мухаммад: ибн Малик-шах с 498 до
511 г. х./1105 - 1118 гг., следовательно, в 498 г. х./1105 г. Минучихр был
шахом Ширвана. Начало царствования Минучихра II, согласно строительной
надписи, относится к 489 г. х./1096 г.: «В эпоху ширваншаха Абу-лМузаффара, помощника эмира верующих, Минучихра ибн Фарибурза. В год
четыреста восемьдесят девятый (1096 г.)»32. Время окончания его
царствования неизвестно, но в виду того, что Афридун был убит в 514 г.
х./1120 г.33, очевидно, что в промежуток времени между 498 и 514 г. х./1105 и
1120 гг. закончилось царствование Минучихра II и началось царствование
Афридуна I34.
Упоминание на монете имени султана Мухаммада говорит о
подчиении ширваншаха иракским сельджукам. Однако титул ал-Малик и имя
отца Минучихра - Фарибурза свидетельствует об укреплении власти
ширваншаха. Время правления султана Мухаммада сына Малик-шаха,
удельного правителя Гянджи, присоединившего к своим владениям Арран,
характеризуется межфеодальными войнами султана за власть со своим
братом Боркийаруком, бывшего тогда во главе государства, против которого
он восстал в 492 г. х./1098/9 г. После смерти брата султан; Мухаммад с 498
до 511 г. х./1105 до 1118 г. оставался единоличным верховным султаном35.
Имеются также мелкие медные монеты с его именем «Минучихр» без титула
на одной стороне и с упоминанием Малик-шаха, по мнению Е.А.Пахомова, II
(около 498 г. х./1104/5 г.) - на другой. Однако Куйумджан приписывает
ихМинучихру III36, кроме монет и надписи о Минучихре II сыне Фарибурза I
других данных пока не имеется.
*

По-видимому, ал-Адуд - усеченная форма от Адуд ад-дауля (или ад-дунйа) ва-д-дин.
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АФРИДУН I ИБН ФАРИБУРЗ I
Монет с именем Афридуна I (или Фаридуна) пока не найдено. Имя
Афридуна упомянуто в надписи лишь как предка Фарибурза III на входном
портале ханаки на реке Пирсагат. Надпись датирована 641 г. х./1243/4 г. и
гласит следующее: «Повелен» [построить] это здание в эпоху царя
премудрого, справедливого, вспомоществуемого [Аллахом], победоносного,
высоты мира и религии, царя ислама и мусульман, венца царей и султанов,
наследника Джам-Афридуна, Абу-л-Музаффара Фарибурза, сына Гершаспа,
сына Фаррухзада, сына Минучихра ... и т. д.»37. По этой надписи Афридун
являлся отцом прадеда Фарибурза III. Его имя упоминается также на монетах
Минучихра III в качестве лишь отчества последнего38. Другим упоминанием
об Афридуне является обращение в оде Хагани, адресованной принцессе
Исмат ад-Дин Сафват ал-Ислам, жене Ахситана I. «Я видел драгоценный
камень из приисков шехида Феридуна, украшающего корону Дария»39. В
этих строках Афридун назван шехидом, т. е. мучеником, погибшим в борьбе
за веру. Объяснение этого эпитета в отношении к Афридуну мы находим в
грузинской летописи «Картлис цховреба», где дается довольно подробно
хроника царствования Давида IV Строителя. Под 340 г. грузинского
короникона (514 г. х./1120 г.) сообщается, что в ноябре этого года во время
войны между правителями Ширвана и Дербенда Афридун был убит и
ширванцы потерпели поражение40. Из «Тарих ал-Баб» мы знаем, что
Афридун, которого летопись называет сыном ширваншаха, неоднократно
являлся правителем Дербенда, и эмиры Дербенда несколько раз изгоняли его.
Он боролся против раисов, которые фактически управляли городом41.
Е.А.Пахомов пишет: «Упоминание Афридуна просто по имени как лица
общеизвестного во времена летописца и отсутствие именинного ширванского
владетеля, по-видимому, указывает на то, что автор и считал Афридуна этим
владетелем, хотя прямо этога не говорит. Дербенд в то время был воротами,
через которые не раз прорывались отряды немусульманских кочевников, как
половцы, кыпчаки и др., являвшиеся, конечно, союзниками дербендских
эмиров в их борьбе с ширванскими владетелями, и потому Афридун, убитый
в бою с такими «неверными», без натяжки мог считаться шехидом»42. Нам
кажется, что во время войны Афридуна с дербендцами их союзниками могли
быть также «неверные» гумыки, которых Фарибурз тщетно пытался обратить
в мусульманскую религию, или же шанданцы, сариры и аланы 43. События
этого периода в Ширване отражены в «Картлис цховреба». В 1116г. - 510 г.
х., 336 г. короникона, Давид IV Строитель, царь Грузии, «послал свою дочь
Ката в Грецию (Византию. - С. А.) для того, чтобы она вышла замуж за сына
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Императора*. До этого он послал свою старшую дочь Тамар царствовать над
Ширваном». Имя мужа царевны не названо. По данным источников
выясняется, что Тамар, рожденная от первой жены Давида44, была женой
Минучихра III, сына Афридуна, и свадьба имела место около 505г. х./1111
г.45
В XII в. в Грузии правила династия царей из древнего рода
Багратиони. Давид Строитель, выдав своих двух дочерей замуж - одну в
Византию, другую в Ширван, этим актом укрепил политическое положение
Грузии перед надвигавшейся опасностью завоевания стран Закавказья
Сельджуками. «...Общие интересы борьбы за освобождение от
сельджукского господства обусловили сближение Грузии и Ширвана, в
результате чего возникает династический брак... Безопасность страны была
обеспечена со стороны Ширвана и Греции (Византии. - С.А.) и Давид
Строитель мог все свои силы направить на изгнание сельджуков»4. Согласно
замечанию академика И.А.Бердзенишвили, данным шагом царь Грузии
пытался прийти к соглашению с ширваншахом и заручиться его поддержкой
в борьбе против сельджукских тюрок47. «Брак этот должен был состояться в
1105 -1106 годах. Но шаг этот оказался недостаточным. Афридун попрежнему придерживался турецкой ориентации и предпочитал быть с ними в
союзе»48. Вслед за этим, несмотря на родственные связи и союз, грузинский
царь приступает к активным действиям против ширваншаха. В 511 г.
х./1117г. Давид IV послал своего сына Деметре с сильной армией, чтобы
опустошить Ширван. Деметре взял цитадель Каладзора, захватил большую
добычу и много пленников и обратил в бегство людей Сукмана,
командующего всеми силами Персии49. После одержанной победы над
ширванцами Деметре с триумфом вернулся в Грузию. Последующие два года
прошли мирно, но затем в 514 г. х./1120 г. Давид IV сам возглавил поход на
Ширван. В феврале того же года он захватил город Кабалу, где взял :много
золота, серебра и других ценностей, в мае опустошил Ширван от «Арабиа Лиджаса до Шиштланса и Курдевана» и возвратился в Картли, нагруженный
добычей. По-видимому, здесь речь идет о Лахидже и районе Шамахи.
Грузинский набег ослабил силы ширваншаха. Затем последовала война с
Дербендом и в битве, которая произошла в ноябре 1120 г.- 514 г. х., Афридун
был убит, а его армия разбита на голову50. Вопрос о начале правления
Афридуна остается открытым до выявления новых источников. Мы знаем, по
сведениям «Тарих ал-Баб», что Афридун был наместником ширваншаха
Фарибурза I в Дербенде: «Ширваншах Фарибурз назначил в ал-Баб своего
сына Афридуна и отправил его туда в последний день сафара 458/30 января
Ката была выдана замуж за Исаака, младшего сына византийского императора Алексея
Комнина и Ирины.
*
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1066 года». Следующее упоминание о нем относится к 1068 г.: «В рамадане
460 г. х./июле 1068 г. Афридун, сын ширваншаха Фарибурза покинул крепость ал-Баб и уехал в Ширван». В 461 г. х./1068 г. во время войны
Фарибурза со своим братом Гуждахамом и жителями ал-Баба «ширваншах с
сыном и войском двинулся в пограничные области [сагр] и вошел в крепость
[ал-Баб]. Через четыре дня он отправился домой, оставив правителем своего
сына Афридуна, [который сделал] местом; своего пребывания крепость...». И
последнее сообщение: «В [начале] 464 г. х./октября 1071 г., получив
заложников и заключив, соглашение с народом ал-Баба, ширваншах послал
туда своегосына Афридуна как самостоятельного правителя...». Из
приведенных сообщений можно выяснить возраст Афридуна. Если в 1066 г.
Афридуну было, вероятно, около 20 лет, то в 1120 г., в год смерти, ему было
более 70 пет. Можно полагать, что после короткого правления Минучихра II
Афридун стал правителем; всего Ширвана, что подтверждается «Тарих алБаб» в приписке, сделанной, по мнению В.Ф.Минорского, Мюнеджжимомбаши51.. Время его царствования было между 1106/7 и 1120 гг.
МИНУЧИХР III ИБН АФРИДУН
От времени царствования Минучихра III ибн Афридун остался целый
ряд серебряных низкопробных монет. На одной стороне обозначено: «алмалик Минучихр ибн Афридун», на другой: символ веры, имя халифа алМуктафи-лиамраллаха - 530 - 555 гг. х./1136-1160 гг. и имя сельджукского
султана,, сбитое на всех экземплярах, сохранилось только ... ас-султан.52..
Имеются также медные монеты с именем Минучихра на лицевой стороне и
Малик-шаха на обороте, которые, по мнению Куйумджана, чеканены
Минучихром III в честь сельджукского султана Ирака Малика-шаха ибн
Махмуда (547 г. х./1152/3 г.). В фонде Американского нумизматического
общества хранится, уникальная билоновая монета Минучихра III, чеканеная
в. 555 г. х./1160 г. в Шамахе. На лицевой стороне обозначено: «ал-малик алму'аззам Минучихр», затем на полях «Шамах [ий]а, в год пятый». На
оборотной стороне «ал-Мустанджид ас-султан [Су]лейман» и мусульманский
символ веры53. Дата подтверждена именами ал-Мустанджида 555 г. х./1160 566 г. х./1170/1 г. и в особенности датой сельджукского султана Ирака
Сулейман-шаха нбн Мухаммад ибн Малик-шаха (555 г. х./1160 г.). Это
единственная монета династии Ширваншахов XII в., носящая название
монетного двора Шамахийа. Ввиду того, что самая ранняя монета его сына и
преемника Ахситана I относится к 555 г. х./1160 г., а монет Минучихра с
именем преемника Сулеймана- Арсланшаха, вступившего на престол в конце
555 г. х./1160 г. и правившего до 571 г. х./1176 г., не имеется, значит
правление Минучихра продолжалось до 555 г. х./1160г. Таким образом
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царствование Минучихра должно быть продлено с 514 г. х./1120 г., года
смерти его отца Афридуна, до 555 г. х./1160 г., года его смерти.
Хади Хасан на основании сочинений поэтов Абу-л-Ала, Хагани и
Фалаки установил полное имя и титулы Минучихра III: Абу-л-Хайджа Фахр
ад-Дин ал-Малик Минучихр ибн Афридун, ширваншах, Хакан-и-Бузург,
Кабир или Акбар, которые относились не только к нему, но и к его сыну
Ахситану I. Но титулы Абу-л-Хайджа и Фахр ад-Дин принадлежали
исключительно Минучихру III, точно также как и Абу-л-Музаффар и Джалал
ад-Дин принадлежали Ахситану I54.
Трехстрочная неполная куфическая надпись на большом камне,
обнаруженном в результате обвала в северной городской стене бакинской
крепости, сообщает о построении крепостной стены старого Баку
ширваншахом Минучихром III. «Приказал достроить [эту] городскую стену
малик
возвеличенный,
премудрый,
справедливый,
победоносный,
побеждающий, муджахид (воитель за веру), гордость религии и державы,
опора ислама и -мусульман, хакан величайший, ширваншах великий Абу-лХайджа Минучихр, ибн...»55. Сообщение надписи о построении городской
стены Минучихром III в первой половине XII в. свидетельствует о больших
фортификационных работах в городах, связанных с усилением Ширванского
государства. Монеты устанавливают отчество Минучихра, а упоминание его
имени и отчества как ибн Афридун в «Диване» придворного поэта Фалаки
исправляет ошибку Дорна, считающего его сыном Кесрана. Кесран от Кесра,
арабизированная форма от Хосровов означала происхождение от Сасанидов
и являлась фамильным прозвищем56.
Зависимость ширваншаха Минучихра III от сельджукидов Ирака
прослеживается по источникам и монетным данным. Женитьба ширваншаха
Минучихра на грузинской принцессе Тамар, дочери Давида IV, около 1111 г.*
дала повод грузинским царям, в то время очень агрессивным, вмешиваться в
дела Ширвана57. В первой четверти XII в. Грузии угрожали, с одной стороны,
сильные воины кочевники - тюрки-кыпчаки, которые заняли значительную
часть кавказской равнины, с другой стороны, тюрки-Сельджуки, которые уже
во второй половине XI в. постепенно завоевывают страны Закавказья. Уже к
концу первой половины XI в. Сельджуки покорили Иран, Ирак, Сирию,
Южный Азербайджан, Армению, Грузию и другие страны. В последней
«четверти XI в. тюрки-Сельджуки стали основной и господствующей силой
не только в Закавказье, но и на всем Ближнем Востоке. Грузинский царь
Давид IV Строитель, выдав свою дочь Тамар за сына ширваншаха Минучихра, приобретал союзника в лице ширваншахов в его борьбе с
Сельджуками. В то же время женитьба самого Давида IV на кыпчакской
*

По хронике, - в 1112 г. Тамар выехал из Ширвана и царь Георгий (II) умер.
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княжне Гурандухт, дочери Атрака, сына Шарагана, могущественного
кыпчакского князя, и затем переселение 40 000 кыпчаков вместе с семьями в
Грузию позволили Давиду IV организовать сильную армию для войны с
Сельджуками и своими соседями и ликвидировать опасность со стороны
кыпчаков. Ширваншах Афридун, женив своего сына на дочери Давида IV
Тамар, преследовал политические цели - установление родственных
отношений с грузинским царским домом перед угрозой сельджукского
нашествия. Этим браком, как видно, Афридун хотел также нейтрализовать и
привлечь на свою сторону кыпчаков, очень сильных в военном отношении и
представлявших для Ширвана не меньшую угрозу, чем для Грузии. Однако
впоследствии, видя соотношение сил и большую опасность со стороны
сельджуков, Афридун изменил союзу с Грузией и стал придерживаться
традиционной политики ширваншахов еще со времен Фарибурза I и в
последующие времена - ориентации на более сильного врага и политики
выжидания перед опасностью.
Этим положением можно объяснить агрессивные действия Давида IV
в 1117 г., вскоре после женитьбы Минучихра, когда сын Давида Деметре,
напав на Ширван, захватил Каладзор, и позже в 1120 г., когда сам Давид IV
совершил два похода в Ширван и взял Кабалу и другие города. Положение
изменилось после смерти Афридуна во время правления его сына Минучихра
III, который после разгрома коалиционного войска сельджукского султана в
Дидгорской битве в Триалете в 1121 г. и взятия Давидом JV в 1122 г. города
Тифлиса и в 1122 г. Дманиси58 отошел от султана и перешел на сторону очень
усилившейся в это время Грузии. Немаловажную роль в перемене политики
ширваншаха Минучихра и отказа от вассалитета и союза с сельджукским
султаном, по-видимому, сыграла жена ширваншаха грузинская принцесса
Тамар, которая, вероятно, имела большое влияние на своего мужа, также как
и ее окружение. «Во время безуспешной борьбы турок и других
мусульманских владетелей против Грузии новый ширваншах уже на стороне
Грузии. Это явилось причиной того, что султан Махмуд, пришедший в
Грузию с целью мщения, вторгся в первую очередь в Ширван, поставив
целью наказание ширваншаха»59. Приведем сведения об этих событиях в
Ширване по описанию грузинских, персидских и арабских источников. В
1123 Г./517 г. х., как гласит «Картлис цховреба», «султан пришел в Ширван,
захватил ширваншаха и город Шамахийу и послал царю через нарочного
письмо следующего содержания: «Ты царь лесов и ты никогда не
спускаешься на равнину. Я захватил ширваншаха и требую у него харадж.
Если ты этого хочешь, пришли мне подобающие дары, если же нет, то
спешно повидайся со мной». Давид ответил тем, что собрал свои войска,
произвел смотр кыпчакам и с 50 000 войском пришел в Ширван. В битве
воины царя уничтожили 4000 человек под командованием Агсунтула (Ак467

Сонкур-и Ахмадили. - С.А.) атабека Аррана, который направлялся на помощь
султану и едва сам спасся. Султан бежал из города, где он укрывался за
стенами Шамахийи, и другой дорогой вернулся в свою страну, а Давид
возвратился в Грузию». «Армянская летопись» повторяет сведения
грузинского источника, уменьшая войска Ак-Сонкура с 4000 до 3000
человек60. Первая версия противоречит сведениям персидских и арабских
авторов. Согласно анонимному персидскому источнику XII в., султан
Махмуд ибн Мухаммед (1118-1131 гг.) из Тебриза «направился в Шемаху и
Ширван в 516 г. х./1122/3 г. Он отогнал абхазцев [грузин], а ширваншаха
низвел из крепости и вернулся. В Азербайджане он схватил Шамс ал-Мулка и
приказал убить его, а голову отправить в Хорасан»61.
Согласно версии Имад ад-Дин ал-Исфахани, султан Махмуд по
специальному приглашению эмиров Ширвана в 517 г. X./1123 г. двинулся
походом в Ширван и взял в плен популярного ширваншаха. Арест
ширваншаха султаном вызвал большие беспорядки и смятение в Шемахе.
После чего «неверные» (т. е. грузины. - С. А.), которые жили на границах,
стали жадными и с30000 конных войск разбили лагерь на расстоянии 2
фарсахов от армии султана. Но Бог пришел на помощь Исламу и разбил
мародеров...» Результатом всех этих событий явилось опустошение к
разорение страны, описанное ал-Исфахани как «тахриб» Ширвана. Теперь,
когда султан увидел беспорядок в делах, он пришел в ярость против везира
Шамс ал-Мулк Усмана ибн Низам ал-Мулк и приказал казнить его. И это
произошло к концу раби I 517 г. х./1123/4 г. у ворот Байлакана62.
Ибн ал-Асир освещает эти события несколько иначе: «В этом, 517 г.
X./1123 г. усилились злодеяния курджей в стране ислама и людям
приходилось сильно терпеть, особенно жителям Дербенда - Ширвана.
Поэтому многие из их представителей отправились к султану жаловаться на
претерпеваемое от них [грузин]. Они говорили ему о своей слабости и
невозможности для них сохранить свою страну. Тогда султан выступил
против них [грузин] в то время, когда они дошли до Шемахи, и остановился
тамг в каком-то саду. Курджи двинулись против султана. Его войска сильно
испугались их, и везир Шамс ал-Мулк Усман, сын Низам ал-Мулка, посоветовал султану возвратиться назад. Услышав об этом, жители Ширвана
отправились к султану и заявили: «Мы будем сражаться пока ты с нами, но,
если ты уйдешь от нас, мусульмане упадут духом и погибнут». Султан
согласился с ними и остался на месте. Войска провели весьма тревожную
ночь, думая о сражении, но Бог неожиданно послал им облегчение: он посеял
между курджами и кыпчаками раздоры и вражду, и они бились между собой
в ту ночь, а потом ушли, как беглецы и таким образом Бог избавил верующих
от этой битвы».. Султан провел в Ширване много дней, а потом возвратился в
Хамадан, куда он прибыл в джумаду II (в июле)63. Из приведенных
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источников выясняется, что ширваншах Минучихр III перестал выплачиватьв
султанскую казну ежегодно положенную дань в 40 000 динаров и вышел из
вассальной зависимости от султана. Ориентация на грузинского царя вызвала
поход султана в Ширван с целью наказания ширваншаха и сбора следуемого
хараджа. Однако разорение страны кыпчаками и грузинскими войсками, а
также военные действия Сельджуков на территории Ширвана сделали
население страны неплатежеспособным. В этом султан усмотрел вину своего
везира Шамс ал-Мулка, которого приказал казнить. Сведения Ибн ал-Асира и
ал-Исфахани наиболее достоверны. Нам не известны ни судьба плененного
султаном ширваншаха, ни его имя, которое не называют приведенные
источники. В современной грузинской исторической литературе появилась
версия, что после смерти Афридуна в 1120 г. на троне ширваншахов до
Минучихра III появился правитель, имени которого источники не
упоминают64. Основанием для этого утверждения послужило высказывание
придворного поэта Хагани в оде на смерть Минучихра III о тридцатилетнем
правлении ширваншаха65, конец царства которого в таком случае падает на
1149/50 г. Известно также по оде Фалаки на смерть грузинского царя
Деметре I, что ширваншах Минучихр III был еще жив в 1156 г.66
Сохранившиеся монеты с имен ем Минучихра датируются 1136-1160 гг.
Самая ранняя монета его сына Ахситана относится к 1160 67. Из «Картлис
цховреба» известно, что жена Минучихра Тамар после смерти мужа
покинула Ширван, уехала в Грузию и основала монастырь в Тигви, где
умерла монахиней. В 1161 г. она была еще жива68. Следовательно, согласно
монетным данным и сведениям «Картлис цховреба», конец правления
Минучихра относится к 555 г. х./1160 г., т. е. году «его смерти. Нельзя ничего
сказать определенного до обнаружения новых материалов, подтверждающих
указанную версию грузинских авторов, так как упоминание другого
ширваншаха, правившего до Минучихра III на протяжении десяти лет, не
встречается ни в одном источнике, ни в произведениях поэтов XII в., ни в
нумизматических данных. Слова Хагани о тридцатилетнем правлении могут
быть не точны, а приблизительны, так как он, в других своих стихах
упоминает круглые цифры некоторых событий. Подобные неточности
допускаются в поэтических произведениях и поэтому им особенно верить
нельзя.
Вскоре после похода 517 г. х./1123 г. и ухода султана из Ширвана
Давид IV, воспользовавшись отсутствием сельджукских войск и слабой
обороноспособностью местной власти, продолжал агрессивную политику в
отношении Ширвана. В июне того же года, несмотря на сильную жару, Давид
вторгся снова в Ширван и захватил Гюлистан - главную резиденцию
ширваншаха, затем вернулся с войсками в Картли с большой добычей. В
апреле 518 г. х./1124 г. он опять предпринял поход на Ширван. Вначале это
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был обычный набег на Шабаран, где он уничтожил курдов, лезгин и
кыпчаков, бывших под командованием дербендского военачальника. В
августе того же года он совершил последний набег, явившийся попыткой
аннексии Ширвана, вахватил город Шамахийу, крепость Бигурд и
окружающие районы69. Давид IV, по сведениям Грузинской и Армянской
летописей, оставил силыные гарнизоны из солдат Херети и Кахета в городах
и цитаделях Ширвана и поручил архиепископу Симону Чкондидели, своему
главному секретарю, наблюдать за управлением делами страны. Оккупация
Ширвана продолжалась около 5 месяцев. По-видимому, в это время Давид IV
прибавил к своим титулам слово ширваншах, которым по традиции называли
себя его преемники. Вернувшись в Картли, он задумал проекты широкой
военной экспансии, которым не суждено было осуществиться, так как Давид
умер 24 января 1125 г.70 С этого времени источники ничего не говорили о
походах грузин в Ширван вплоть до 70-х годов XII в. Настал период мирных
и дружеских отношений с грузинским царским домом, во главе которого
стоял сын Давида IV Деметре I, правивший Грузией на протяжении 30 лет.
После смерти царя Давида Минучихр, вероятно в тот же год, вернулся к
власти в Ширване. Однако область Шеки оставалась во владении Деметре I71.
Время царствования Минучихра III, когда Ширван вернул свою
независимость, было периодом усиления и процветания государства
Ширваншахов, которое совпало с упадком сельджукской империи. В
исторических сочинениях нет сведений об этом периоде государства
Ширваншахов. Источниками, освещающими деятельность Минучихра в это
время, являются произведения придворных поэтов ширваншаха Хагани и
Фалаки.
В одной из од, посвященных Минучихру III, Хагани говорит, что
ширваншах подавил восстание кыпчаков (очевидно, поселенных в Грузии
Давидом IV)72. Об этой же победе над кыпчаками упоминает Фалаки:
«Учитывая кровь кыпчаков, пролитую им своим индийским насеченным
золотом мечом, сверкающим как китайский шелк, ты не должен быть
удивлен, если своей созидательной силой земля производит головы кыпчаков
вместо растений». По словам Фалаки, Минучихр подавил непокорных
кыпчаков без помощи Сельджукидов Ирака. Минучихр был сильным
правителем и поддерживал строгий порядок в своей стране. Хагани
приписывал ему также победу над соседним государством Аррана: «Своим
завоеванием Аррана он прославил свое имя в мире и он назначил другое
время для завоевания Ирака и Сирии»73. На протяжении сорока лет
Минучихр сильно укрепил свое государство и, по-видимому, предпринимал
походы в соседние страны с целью расширения границ Ширвана. Фалаки
сравнивает процветание Ширвана при Минучихре с хаосом, который там
раньше царил, намекая, очевидно, на военные события 1123-1125 гг. «Землю
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Ширвана, которая была логовом интриг и шума дьявола, он украсил
прекрасноликими тюркскими и туркменскими девушками»74. Сельджукское
завоевание Ширвана и Аррана увеличило приток тюркских племен в эти
страны, где тюркские рабы и рабыни продавались по дешевой цене 75.
Среди значительных событий в Ширване, во время царствования
Минучихра следует назвать наводнение, возникшее из-за прорыва плотины
Багилани (Банд-и Багилани) на реке Куре около 532 г./1137/8 г. Фалаки и
Хагани посвятили этому событию оды. Плотина Багилани была вновь
построена Минучихром III не на старом месте, а несколько выше вверх по
реке, чтобы предотвратить повторение наводнения76. Минучихр производил
большие строительные работы в стране, укреплял города и строил новые.
В произведениях Фалаки и Хагани, посвященных Минучихру,
отражена жизнь феодального общества XII в., двора ширваншаха, упомянуты
имена государственных деятелей, среди которых назван верховный везир
Сейид ал-Вузара Джамал ад-Дин Абу'л Наср Мелик Мис'ар ибн Абдулла.
Фалаки дал высокую оценку его деятельности. Другой министр Минучихра
Амин ад-Дин Мухаммад ибн Абд'ал-Джалил-и-Ахраси был покровителем
философов, врачей, астрологов, поэтов и традиционалистов77. Эмир
спехсалар - верховный главнокомандующий войсками Ширвана - Хусам адДавла ва-д-Дин Абу Йа'куб Йусуф, чье имя упомянуто в куфической
надписи, вделанной в основание Джума-мечети в бакинской крепости78. При
дворе Минучихра собирались все крупнейшие поэты этого времени»
получившие известность на всем Ближнем Востоке и создавшие
азербайджанскую школу поэзии: Абу-л-Ала Гянджеви, названный малик-ашшу'ара - «царем поэтов», Хагани, Фалаки Ширвани и Муджир ад-Дин
Байлакани79. Минучихр покровительствовал философам, ученым и поэтам.
Хагани получал от Минучихра помимо бесчисленных награждений и
подарков значительное для того времени жалование в 30 тысяч дирхемов в
год, а также имел поместье. Минучихр поручил поэту важнейшую
политическую должность Ширванского государства особого секретаря
ширваншаха80. Однако в результате придворных интриг Абу-л-Ала, Фалаки
Ширвани и Хагани были обвинены в измене родине, заговоре против
Минучихра и заключены в тюрьму. Хагани был освобожден через несколько
месяцев, как и два других поэта81. Последние годы правления Минучихра
отражены в письмах Хагани, где говорится об ухудшении положения в
Ширване. Был открыт заговор против Минучихра. Оппозиционная группа
готовилась к государственному перевороту, предполагая убить 60 самых
известных
государственных
деятелей,
разрушить
дома
300
высокопоставленных лиц. В том числе собирались убить поэта Хагани и
эмира Асад ад-Дина Хулбаши, имевшего большое влияние на политическую
жизнь Ширвана. Минучихр ликвидировал угрозу государственного
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переворота. Многие лица были сняты с должностей82, арестованы, сосланы.
Минучихр скончался внезапно в конце 555 г. х./1160 г. Согласно данным
Фалаки, он имел пятерых сыновей83, однако в другом произведении того же
автора говорится о 4 сыновьях и двух дочерях ширваншаха, вероятно,
рожденных от Тамар84. Это были Ахситан, Фаррухзад, Шаханшах,
Фаридун85, имена которых после смерти Минучихра известны по
нумизматическим данным. В год строительства плотины Багилани дочь
Минучихра Алчичек и сын Фарибурз заболели и скончались. Внезапная
смерть Минучихра в 555 г. х./1160 г. вызвала острый политический кризис и
раскол в стране, которые длились недолго. Во дворце разгорелась борьба за
власть и занявший место Минучихра Фаридун - «шахзаде с львиным
сердцем» был убит пущенной из засады стрелой. В результате власть
оказалась в руках Ахситана86. По-видимому, Фаридун был наследником
престола ширваншаха Минучихра, на что намекают следующие стихи
Фалаки Ширвани:
Да здравствует каждый год Зухрад ад-Дин
Да будет он избавлен от коварства времени
Фаридун шахзаде с львиным сердцем
Да будет он как и его отец единственным в мире 87.
Эти стихи свидетельствуют также о «смутном времени» в Ширване
незадолго до смерти Минучихра.
Из сочинения Хагани выясняется, что разногласия в Ширване были
связаны с внутренними противоречиями, социальным и политическим
положением самого Ширвана, взаимоотношениями ширваншаха - главы
государства с феодалами и знатью 88. По О.Л.Вильчевскому, после смерти
Минучихра его вдова Тамар со своим младшим сыном, опираясь на
кыпчаков, пыталась объединить Ширван и Грузию. «Однако прибывший в
Ширван с войсками атабека Ильдегиза старший сын Минучихра Ахситан
заставил свою мать бежать в Грузию к ее воспитаннику и племяннику грузинскому царю Георгию III, где она и закончила свою жизнь в
монастыре»89.
Весьма возможно, что следующие стихи элегии Хагани на смерть
Минучихра (приписываемые Ханыковым ошибочно Ахситану) намекают на
указанные события: «Увы! Ка'ба радости стала ныне местом горя, потому что
вся слава этого великого [Минучихра] не помешала ему окончить свои дни.
Но старший [кийа] своими свойствами как бы говорит каждое утро: «Да исчезнет из мира имя человека, унизившего нашу честь»90. Неизвестно, имел ли
Минучихр других жен, кроме Тамар и все ли упомянутые Хагани и Фалаки
сыновья Минучихра были от одной жены? Вероятно, у него были другие
жены и дети от них.
Следующее свидетельство «Картлис цховреба», относившееся к
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событиям 1161 г., говорит оприбытии Тамар после смерти мужа в Грузию:
«Георгий III (1156-1184 гг.), разбив свой лагерь в Ани, представился с
сияющим лицом к той, которая его вырастила, то есть к своей тетке по отцу,
королеве королев Тамар, которая обмыла его слезами, перемешанными с
улыбкой»91. Далее в той же летописи имеется краткое сообщение: «Тамар
сестра царя Деметре I, основательница монастыря в Тигве, умерла
монахиней». У нас нет никаких оснований не верить сообщению Грузинской
летописи, и тот факт, что правительница Ширвана, жена ширваншаха
Минучихра, принявшая во время замужества мусульманскую религию 92,
вынуждена была покинуть дворец Ширваншахов после смерти мужа, говорит
о событиях «смутного времени» в Ширване. Когда боролись сыновья
Минучихра за власть, во дворце действовали несколько группировок, и,
вероятно, одна из них, возглавляемая Тамар, потерпела поражение, а сын ее
Ахситан с помощью Ильдегизидов занял трон Ширваншахов. Обратимся к
произведениям Хагани для выяснения судьбы Тамар. По случаю победы
Хагани написал два стихотворения, в которых приветствовал деятельность
Ахситана. Поэт в иносказательной форме говорит о другом событии. Повидимому, намечаемый государственный переворот не удался, в нем были
замешаны вместе с матерью братья Ахситана: «Мать бросила свой платок
под ноги своего сына и просила пощаду для своих сыновей». Хагани
призывает государя быть приветливым по отношению к матери и не
ослушаться ее . Дата написания этого стихотворения неясна, но мы полагаем,
что оно относится к дворцовым событиям «смутного времени», борьбе за
власть между сыновьями Минучихра после его смерти, и речь идет о Тамар и
ее сыновьях, выступивших в оппозиции против Ахситана. Как видно, именно
после этих событий Тамар покинула Ширван. Если же наше предположение
ошибочно, возможно, говорится о другой жене Минучихра и ее сыновьях,
причем сообщение относится к более поздней дате. Итак, правление
Минучихра продолжалось около сорока лет - с 514 г. х.11120г. до 555г.
х./1160 г.
АФРИДУН ИБН МИНУЧИХР III
После смерти Минучихра на трон Ширваншахов в 555 г. х.11160 г.
вступил на очень короткое время его сын Афридун, который не оставил
после себя ни нумизматических, ни других памятников. Имя Афридуна
читается в надписях на монетах его сына Фарибурза, указывающего на свою
родословную. Как мы указали выше, по-видимому, в том же году, после
убийства Афридуна, правителем Ширвана стал другой сын Минучихра Ахситан.
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АХСИТАН I ИБН МИНУЧИХР III
Долгое время написание и произношение имени Ахситана было
предметом спора между учеными. В различных рукописях Хагани и Низами
имя Ахситан написано как Ахтсан или же Ахтшан или Ахстан. У ряда
авторов - Дорна, Ханыкова, Пахомова и других имя Ахситана читалось
различно. Выяснить правильное написание и произношение этого имени
возможно привлечением не только литературных памятников, но главным
образом нумизматических и эпиграфических данных. Один из трех
вариантов, обнаруженных в персидских рукописях - «Ахстан», что
соответствует форме, встречающейся на монетах и надписях с именем
Ахситана. Далее, рассмотренный Залеманом размер слова Ахстан в поэме
Хагани и вариант чтения имени в «Картлис цховреба» - Ахсартан позволяют,
по мнению Хади Хасана, считать наиболее правильным произношение
Ахстан как Ахсатан94 или же, по мнению Пахомова, Залемана и нашему,
опираясь на метрику стихов Хагани, - Ахситан. В списке Дорна этот
ширваншах оказался слитым в одно лицо с отцом под именем Минучихра Ахситана95. Титулы Ахситана встречаются на надписях и монетах, а также в
шести куплетах поэм Низами «Лейли и Меджнун», где имя Ахситана
появляется со следующими лакабами: Джалал ад-Давля ва-д-Дин Абу'л
Музаффар Малик ал-Му'аззам Ахситан ибн Минучихр, ширваншах, Хакан-иКабир или Акбар96. Время царствования Ахситана I можно определить по
нумизматическим данным. Монеты Ахситана принадлежат к следующим
четырем видам97. На первом виде монет на лицевой стороне стоит имя
халифа ал-Мустанджид биллаха (555 - 566 г. х./1160-1170 гг.) и иракского
султана Арсланшаха (555 - 571 г. х./1160-1176 гг.), а также обычный символ
веры. На оборотной стороне: «Ал-малик ал-му'аззам Ахситан ибн
Минучихр». К этому же виду монет относится медная монета из фонда
Американского нумизматического общества без названия монетного двора с
датой и именем халифа Мустанджида (555 - 566 г. х./1160-1170 гг.) и сельджукского султана Арсланшаха (555 - 571 г. х./1160-1176 гг.). На лицевой
стороне обозначено: «ал-малик ал-му'аззам Ахситан ибн (Минучихр) пять и
пятьдесят (хаме ва хамсин)». На оборотной стороне: «ал-Мустанджид
(би)ллах ас-султан Асланшах» (sic)98. На втором виде монет на лицевой
стороне стоит имя халифа ал-Мустади (566-575 г. х./1170-1180 гг.) и имя
султана Тогрула III (ибн Арсланшах) (571-590 г. х./1176-1194 гг.). На
оборотной стороне: «ал-малик ал-му'аззам Ахситан ибн Минучихр». На
третьем виде монет на лицевой стороне стоит символ веры, имя халифа анНасир-лидин Аллаха (575-622 г. х./1180-1225 гг.) и султана Тогрула III (571590 г. х./1176-1194 гг.). На оборотной стороне символ веры и «ал-малик алму'аззам Ахситан ибн Минучихр». На четвертом виде на лицевой стороне
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помещено: символ веры, имя халифа ан-Насир-лидин Аллаха (575 - 622 г.
х./1180-1225 гг.), имя султана отсутствует. На оборотной стороне символ
веры и «ал-малик ал-му'аззам Ахситан ибн Минучихр ширваншах»99. Это
последние ширваншахские монеты, которые могут быть причислены к серебряным, т. к. они состоят из меди с небольшой примесью серебра. Монеты
эти свидетельствуют о зависимости ширваншаха от иракских сельджукских
султанов. Однако последний вид монет, где наряду с титулом Ахситан
«малик высочайший (му'аззам)» впервые на его монетах стоит слово
«ширваншах» и отсутствует имя султана, говорит о независимом положении
ширваншаха и непризнании вассалитета Сельджуков, что было связано с
упадком Сельджукского государства и усилением государства Ширваншахов.
Рассмотрев монеты Ахситана, можно приблизительно определить
время царствования Ахситана I. Так как халиф ал-Мустаджид правил с 555566 гг. х./1160-1170 гг., а Арслан-шах ибн Тогрул II с 555 - 571 гг. х./11601176 гг., монеты первого вида были чеканены между 555 -566 гг. х./1160-1170
гг. Однако монета первого вида из Американского нумизматического общества, не являющаяся уникальной, так как несколько подобных монет
имеются в Ленинградском Эрмитаже, носит дату пятьдесят пять (хаме ва
хамсин), т. е. 555 г. х./1160 г., значит несомненно она является наиболее
ранней монетой Ахситана, чеканенной при вступлении на престол
ширваншаха, после смерти в тот же год Минучихра III. Далее, халиф алМустади правил в 566 -575 гг. х./1170-1180 гг., а султан Тогрул III в 571 -590
гг. х./1176-1194 гг., значит монеты второго вида чеканены между 571 - 575 гг.
х./1176- 1180 гг. В третьих, так как халиф ан-Насир-лидин Аллах правил в
575 - 622 гг. х./1180-1225 гг., а султан Тогрул III с 571 - 590 гг. х./1176-1194
гг., то монеты третьего вида были чеканены между 575-590 гг. х./1180 - 1194
гг. В-четвертых, так как султан Тогрул III умер в 590 г. х./1194 г. и после него
вместо Сельджуков Ирака стали править Хорезмшахи, то монеты четвертого
вида, на которых имеется имя халифа, но нет имени султана Тогрула, должны
были быть чеканены после 590 г. х./1194 г. Ввиду того, что Минучихр умер в
555 г. х./1160 г. и самая ранняя датированная монета, чеканенная Ахситаном,
относится к 555 г. х./1160 г., то начало царствования Ахситана относится к
555 г. х./1160 г. Последние монеты, чеканенные Ахситаном, относятся ко
времени после 590 г. х./1194 г. Год смерти Ахситана не указан ни в
источниках, ни в нумизматических материалах. Исследования Хади Хасана
творчества Хагани показали, что поэт не писал элегии на смерть Ахситана 100.
Это говорит как будто о том, что Ахситан жил больше Хагани. Известно, что
Хагани умер в шаввале 595 г. х./ июль 1199 г. 101, проведя последние годы в
одиночестве в Тебризе. Питая отвращение к придворной жизни, он
неоднократно отвергал предложения Ахситана вернуться во дворец.
Возможно, Хагани, будучи больным, не смог или не захотел написать элегию
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на смерть Ахситана, с которым у него были плохие отношения, а может быть
это произведение существует, но пока не обнаружено. Эпиграфические и
литературные данные также проливают свет на время и продолжительность
царствования Ахситана I. Подобно своему отцу Минучихру III Ахситан
царствовал долго. Надпись* с пропуском, высеченная на двух камнях в
селении Мардакян на Апшеронском полуострове, гласит следующее:
«...премудрый царь ислама, ширваншах Ахситан, сын Минучихра... В дату
года третьего [и] восьмидесятого [и] пятисотого хиджры» (583 г. х./1187/8
г.)102. Как видно, Ахситан был жив в 583 г. х./1187/8 г., а также и в 584 г.
х./1188 г., так как поэма «Лейли и Меджнун» была посвящена Ахситану I
поэтом Низами 30 раджаба 584 г. х./24 сентября 1188 г. 103 Источник начала
XIII в. сообщает о страшном землетрясении, постигшем Шемаху в 1192 г., во
время которого погибла семья Ахситана.
Однако он вместе со своим зятем ильдегизидом Эмир Эмиран Умаром
находились в это время в Байлакане, значит Ахситан был еще жив и, повидимому, прожил еще несколько лет. Тот же источник сообщает об участии
в 1195 г. ширваншаха Ахситана в Шамхорской битве против атабека Абу
Бакра104. После Шамхорской битвы Ахситан прожил год или немного
больше. Упоминание о смерти Ахситана имеется в поэме Низами «Шарафнаме», созданной, по мнению Бертельса, после июля 1196 г., т. е. после 593 г.
х.:
Если ушли розы и кипарис шаха Ахсатана,
ты зато зеленей в этом саду*.
Если он возвысил меня дарами,
поднял меня с земли до высокого небосвода,
ты меня держал лучше и выше,
врата сада предо мной закрытыми не оставил105.
Поэт не называет в этом стихе имени преемника Ахситана. Дата 593 г.
х./1196/7 г. его написания, по-видимому, отражает год смерти Ахситана и не
противоречит приведенным материалам.
Царствование Ахситана I отмечается как время большого подъема
экономики Ширванского государства, процветания городов, развития
ремесла и торговли. Это был период относительного спокойствия в стране,
мирных и союзнических отношений с соседней Грузией, с правителями
которой Ахситан был в родственных отношениях через свою мать царицу
Тамар. Эти дружеские и союзнические отношения, не имеющие ничего
Надпись была обнаружена Н.Ханыковым и отправлена в 1853 г. в Петербург. Ныне хранится в
Государственном Эрмитаже.
*

Гюлистан — сад, цветник; здесь игра слов, так как существовал и замок Гюлистан близ
Шемахи, являвшийся резиденцией ширваншахов.
*
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общего с состоянием вассалитета, отражены в произведениях Хагани,
особенно в его письмах, опубликованных недавно в Тебризе. Хагани до
начала шавваля 571 г. х./1176 г. находился в Шемахе, принимая активное
участие в культурной и литературной жизни Ширвана106. Одно из недавно
обнаруженных писем Хагани, раскрывающих политическую деятельность
Ахситана, является ответом на письмо ширваншаха Джалал ад-Дина
Ахситана после отъезда из Ширвана и во время остановки ширваншаха в
Акуран Куране (селение близ Шеки, на границе Грузии). Хагани сообщает,
что услышал о выступлении ширваншаха из Шеки в сторону Абхаза
(Грузии). Из второго письма, являющегося ответом на письмо Ахситана,
который находился в Абхазе, выясняется, что Ахситан направился туда,
чтобы умиротворить группировки феодалов и знати и восставшего царевича
Демны, недовольных правлением грузинского царя Георгия III, которого
хотели свергнуть с престола. Ахситан прибыл в Грузию с ширванскими
отборными войсками и, как видно, применил не только силу, но и
дипломатию для водворения порядка во дворе грузинского царя, спасая от
падения государство Багратидов107. Ахситан отправился в Шеки, которая во
время царствования в Грузии Деметре I при помощи «кафиров» Шеки,
вероятно, христианского населения, была им захвачена108. Однако, как видно
из письма, во время царствования Ахситана область Шеки вновь вошла в
состав государства Ширваншахов. Таким образом, поход Ахситана в Грузию
в конце 569 г. х./1173/4 г. был тщательно подготовлен. В составе отборного
войска, остановившись на неделю в Акуран Куране, он через южный район
Шеки направился в Абхаз, где его храбрые воины сильным ударом усмирили
восставших109. Ахситан направился с войсками в Грузию не с целью
завоевания страны, а как союзник, чтобы помочь своему родственнику царю
Георгию III сохранить престол. Дочь сестры Георгия III Исмат ад-Дин была
женой Ахситана. Ахситан проводил очень умную и осторожную политику в
отношении своих соседей. Видя превосходство сил Сельджукидов Ирака, он
платил им харадж и чеканил монету, упоминая имена сельджукских
султанов. Однако вассалитет этот носил формальный характер и ширваншахи
со второй четверти XII в. вплоть до нашествия монголов были
полноправными и независимыми правителями сильного централизованного
государства. Как Ахситан, так и последующие ширваншахи уделяли большое
внимание обороноспособности и фортификации своего государства. При
Минучихре, Ахситане и его преемниках были построены в Ширване,
Шемахе, Баку и на Апшероне ряд башен, замков, стен и крепостных
сооружений, которые сохранились до наших дней. Что касается Дербенда,
который еще Мазйадидами считался исконным владением Ширвана, то
Ахситан решил подчинить его своему влиянию, женившись на дочери
владетеля Дербенда эмира Абу'л Музаффара Сейф ад-Дина, который был
477

зятем грузинского царя Деметре! (1125-1156гг.)110, и сестре эмира Бекбарса.
Таким образом, жена Ахситана I Исмат ад-Дин Сафват ад-Дин Сафват-алИслам являлась дочерью двоюродной сестры Ахситана (дочь Деметре I,
брата его матери, царицы Тамар) и племянницей грузинского царя Георгия III
(дочь сестры Георгия III, двоюродного брата Ахситана). Этим браком
Ахситан установил родственные и союрнические отношения как с
правителями Дербенда, так и с грузинским царствующим домом. Была
устранена постоянная угроза нападения на Ширван со стороны Дербенда и
Грузии, а также закреплено влияние Ахситана на враждебных Ширвану
кыпчаков, обитавших в степях за Дербендом в Дешт-и-Кыпчак и в Грузии. О
взаимоотношениях Ширваншахов с Ильдегизидами упоминают более поздние источники XVI в. В них сообщается, что султан «Мас'уд (529 - 547 гг.
х./1134-1152 гг.), брат Сельджукида Тогрула II, послал атабека Шамс ад-Дина
Ильдегиза (531 - 571 гг. х./1136-1175 гг.) с частью войск в сторону Аррана и
он в короткое время завоевал полностью Арран, Гянджу, Ширван и
Баку...»111. Однако Хади Хасан, основываясь на работе Х.Ф.Амедроза,
сомневается в том, что Ильдегиз когда-либо выступал против Ширваншаха
или занимал его территорию. Вероятно, захват Ширвана Ильдегизом и позже
Кызыл-Арсланом действительно имел место, но в связи с известными
походами против грузин, когда Ильдегиз разгромил грузинские войска и
оккупировал страны Кавказа112. Грузинские цари были заинтересованы в
союзе с Ширванским государством, бывшим в этот период одним из
влиятельных и сильных в Закавказье, так как они искали опору в лице
Ширваншахов в своей длительной борьбе с Сельджуками и Атабеками,
которые в XII в. не раз нападали на Грузию. В этой сложной
внешнеполитической обстановке Ахситан оказал решающую помощь
грузинскому царю Георгию III, который был его двоюродным братом и на
племяннице которого он был женат. В «Картлис цховреба» отражены связи
Ахситана с грузинским царским домом. «Агсартан (Ахситан. - С.А.), сообщает грузинская летопись, - царь Мовакана, Ширвана и морского
побережья, от Дербенда до Халхала, вел себя по отношению к Георгию
(1156-1184) как сын, потому что I был сыном Тамар, его тетки по отцу,
отданной в замужество в эти страны великим царем Давидом. Когда этого
ширваншаха стали теснить дербендские хазары, он обратился к царю, который собрал войска с обеих сторон Лихских гор, захватил с собой Андроника,
брата греческого императора, прошел до Дербендских ворот, опустошил
округа Мушкура, Шарабама (Шабарана. - С.А.) и взял город Шабуран
(Шабаран). В бытность царя у ворот последнего Андроник сумел заслужить
внимание царя и всего войска. Георгий отдал город ширваншаху, своему
двоюродному брату»113. Судя по этому сообщению, ширваншах Ахситан в
это время владел большой территорией, куда входил и Дербенд до Халхала у
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границ восточной Грузии, Мовакан или Мукан, граничащий с Кабалой,
лежащий в горах Кавказа114. В это время на границе с Ширваном в Грузии
гостил с женой и детьми племянник византийского императора Андроник
Комнен, двоюродный брат Георгия III (сын тетки по отцу) и двоюродный
брат Ахситана (сын тетки по матери)115. Находясь совместно с Ахситаном во
главе ширвано-грузинских войск, они приняли активное участие в отражении
набега русов и кыпчаков на Ширван. Грузинский летописец умалчивает о
ведущей роли Ахситана и ширванских войск в этой войне, приписывая
победу всецело подвигу Георгия и Андроника. Эти же события отражены в
трех одах Хагани, посвященных Ахситану I и воспевающих его победу. В
них Хагани говорит о нашествии русов пиратов-бродников с Волги, которые
на 73 судах подошли к острову Руинас (Сари?), бросили якорь, затем
поднялись вверх по Куре и достигли Лемберана. В то же время кыпчаки
захватили Дербенд и, продвинувшись южнее, заняли цитадель Шабарана 116.
В своем несчастье Ахситан, как видно, обратился за помощью к Георгию III.
Грузино-ширванские войска совместно разбили захватчиков; бродники были
изгнаны из Ширвана и их флот уничтожен. Кыпчаки были также разбиты, а
Шабаран и Дербенд отвоеваны Ахситаном и вновь вошли в состав владений
ширваншаха117. В одной из этих од Хагани говорит:
Хакан-и Кабир, Абу'л-Музаффар стал первым из победителей.
Его меч получил помощь с неба в завоевании Дербенда и Шабарана.
Твоя победа над войсками русов в бою стала эрой для таких возвышенных как небеса.
Одна из твоих стрел подобно пророку Хидру уничтожила 73 судна напавших118.
Это нашествие на Ширван было одним из значительных событий
царствования Ахситана и датируется 570 г. х./1174/5 г. 119 Связи Ахситана с
грузинским царским домом продолжались и позже. Из письма Хагани,
посланного грузинскому царю из Тебриза, выясняется, что в начале 573 г.
х./1177/8 г. грузинский царь Георгий III прибыл в Шемаху во дворец
Ахситана, где он гостил, и подписал договор о дружбе, после чего вернулся в
Грузию120. После смерти Георгия III в 1184 г. Ахситан продолжал
поддерживать родственные союзнические связи с дочерью Георгия III
грузинской царицей Тамар, которая правила Грузией после своего отца с
1184 г. По свидетельству «Картлис цховреба», после развода царицы Тамар с
ее первым мужем, русским князем Георгием, около 582 г. х./1187 г. в числе
претендентов на руку царицы явился «шарванша Ахсартан, одержимый
любовью к ней». Однако Тамар отклонила это предложение и вскоре вышла
за молодого осетинского князя Давида Сослана121. Ахситан в это время был
уже немолодой, ему было, вероятно, более 60 лет.
Ахситан имел четырех дочерей и двух сыновей. В письме Хагани
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Ахситану во время его похода в Грузию поэт упоминает имя младенца, сына
ширваншаха «малик сын Малика Фахр ад-Дунйа ва-д-Дин Абу л-Фатх
Мухаммад-шаха»122. Хагани был воспитателем и наставником наследника
Ширвана. Этот сын Ахситана умер ребенком в Ширване в конце шавваля г.
х./1176 г.123 Жена Ахситана приблизительно в конце 572 г. х./1176 или начале
573 г. х./1177 г. родила другого сына, это тот самый наследник Ахситана,
которому Низами в поэме «Лейли и Меджнун» доверяет своего сына
Мухаммада. Этому принцу, которого звали Минучихр, тогда было около 11 12 лет, а сыну Низами -14. Хагани, после 571 г. х./1176 г. живший в Тебризе,
написал письмо в Шемаху, поздравляя Ахситана с рождением сына, а
Ахситан послал в ответ подарки своему поэту124. В первое десятилетие
правления Ахситана, когда ширваншах путем женитьбы наладил отношения
с дербендским эмиром и грузинским царем, его усилия были направлены на
сближение с Сельджукидами и Ильдегизидами. Ширваншах в своей
политике опирался на Ильдегизидов, которые помогли ему занять трон.
После смерти атабека и султана Кызыл-Арслана, убитого исмаилитами в 587
г. х./1191 г., возникла междоусобная борьба за власть между его
племянниками, сыновьями Джахан Пехлевана. В результате этой борьбы
страна была поделена между ними следующим образом: Абу-Бакр стал
править Азербайджаном и Арраном. Хамаданом стал править Узбек. Рей
Исфахан и остальная часть Ирака достались Кутлуг-Инандж. Махмуду и
Эмир Эмиран Умару, которые выступили против Абу-Бакра, находившегося
в Нахчеване, но потерпели поражение125. Эмир Эмиран Умар бежал в
Ширван. «Здесь его встретил ширваншах [Ахситан], оказал ему почет,
возвеличил его, выдал за него свою дочь, преподнес ему деньги и подарил
ему около ста коней, вооружение и все, в чем он нуждался. После этого
ширваншах выступил вместе со своим зятем Эмир Эмиран Умаром против
Абу-Бакра, однако они потерпели поражение у Байлакана и Абу-Бакр изгнал
их из Аррана. После этих событий ширваншаха и его семью около 1192 г.
постигло несчастье. Грузинская хроника сообщает: «Шарванша и АмирМирман очутились в беспомощном состоянии, ибо к тому времени владение
Ширзанское постиг гнев божий:... от сотрясения [земли] поколебались и
разрушились стены и твердыни города Шемахийи, исчезли все, бывшие в
нем, погибли, между прочим, жена и дети Шарванши. Узнав об этом, они с
плачем посыпали голову пеплом, осмотрелись кругом, но не нашли никакого
помощника и спасителя, кроме одного бога...»126.
Во время этого землетрясения, разрушившего сильно Шемаху,
погибло много народа, в том числе семья ширваншаха, его жена Исмат адДин, сын и наследник Минучихр, дочь - жена Эмир Эмирана Умара и другие
дочери. Из-за этой катастрофы после Ахситана стали править его братья,
которые, вероятно, являлись правителями областей Ширвана. По-видимому,
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после разрушения столицы Ширвана Шемахи ширваншах перенес свою
резиденцию в Баку, удобный порт на Каспийском море, хорошо укрепленный
город, обведенный двумя рядами крепостных стен, имеющих в числе
оборонительных сооружений Гыз-галасы. В известной касыде Хагани,
восхваляющей ширваншаха Ахситана, отмечается значение Баку:
Благодаря его благословению Баку сегодня
Подобен Бестаму в Хаваране [Хорасане]127.
Хагани говорит о Баку как о неприступной крепости и значительном
городе Востока, сравнивая его с Бестамом - сильно укрепленным городом
Хорасана. В связи с перенесением резиденции Ширваншахов в Баку на
Апшероне с конца XII в. стали строить оборонительные крепости и башни.
После разрушения столицы Шемахи и поражения в войне с АбуБакром ширваншах Ахситан и Эмир Эмиран Умар прибыли в Тифлис
просить помощи у дочери Георгия III царицы Тамар. По сведениям
грузинского источника, ширваншах сватал дочь Тамар малолетнюю Русудану
ильдегизиду Эмир Эмирану Умару, но получил отказ. Однако царица Тамар
хорошо приняла ильдегизида и ширваншаха, последнего как своего
родственника, оказала им почести и согласилась на их предложение о
совместной борьбе против Абу-Бакра. «Тогда пред царицей Тамарой
собрались все ее министры и полководцы, явился и Шарванша. Они решили
встретить врага, поэтому разослали [приказ] собрать по всем областям
войска»128. К ширваншаху и его воинам присоединилась группа из войск
Аррана. Собралась также группа туркмен и прибыла к нему. Объдиненные
ширвано-грузинские войска вступили в Шамхорскую область и 1 июня 1195
г. во время битвы у города Шамхора войска Абу-Бакра потерпели поражение,
а сам он едва спасся и бежал в Байлакан. Утром явились шамхорцы и
поднесли ключи от города. Союзные войска продолжали войну с атабеком,
захватили ряд городов и крепостей Аррана и Азербайджана, а также
большую добычу и пленных. После этих событий Ахситан со своими
войсками вернулся в Ширван. А Эмир Эмиран Умар вступил в Гянджу, но
через 22 дня умер129.
Других значительных событий до конца жизни Ахситана, повидимому, не было. Ахситан прожил долгую жизнь. В результате внутренней
и внешней политике Ахситана в течение его тридцатисемилетнего правления
в стране и усиления централизации государства создалась благоприятная
обстановка для развития политической, экономической и культурной жизни
государства Ширваншахов. Возрождение социальной и духовной жизни
Ширвана в XII в. явилось исторической закономерностью, вытекающей из
всего предыдущего развития его общества. Во время правления Ахситана,
покровительствовавшего ученым, философам и поэтам, большого расцвета
достигла поэзия. При дворе ширваншаха, также как и при его отце
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Минучихре III, собиралась целая плеяда крупных поэтов, создавших
азербайджанскую поэтическую литературную школу, среди которых
выделялся талант Хагани, создавшего ряд замечательных произведений. В
это же время большую известность на всем Ближнем Востоке получил
другой гениальный поэт Низами, написавший в 1188 г. по заказу Ахситана
поэму «Лейли и Меджнун»130. Во время правления Минучихра III и его сына
Ахситана в династии Ширваншахов, арабской по происхождению, заметно
усиливаются сасанидские традиции, иранизация проникает во все сферы
культурной жизни правителей и знати высшего общества государства
Ширваншахов.
ШИРВАНШАХ ШАХАНШАХ
После гибели жены и детей Ахситана I в Шемахе во время
землетрясения131 и смерти самого ширваншаха около 1196/7 г. у него не
осталось наследника и престол занял его брат Шахан-шах I ибн Минучихр
III. От времени правления этого ширваншаха не осталось памятников, однако
сохранились монеты, чеканенные от его имени. В селении Алты-агач
Шемахинского района были найдены два клада: один из 346 монет XII - XIII
вв. и 8 серебряных браслетов, часть из которых находится в Эрмитаже 132, и
другой до 100 монет, около половины которых хранятся в Музее истории в
Баку133. В этих двух кладах оказались медные монеты со слабой примесью
серебра, чеканенные от имени ширваншаха Шаханшаха. На лицевой стороне
обозначено: символ веры и имя халифа ан-Насирлидин-Аллаха, а также
отрывки выдержек из Корана (Сура 9, 33 и 61, 9). На оборотной стороне
обозначено: «Мухаммад расул Аллах, ал-малик ал-му'аззам, Шаханшах, ибн
Минучихр Ширваншах» (Мухаммад посланник Аллаха, царь высочайший,
Шаханшах, сын Минучихра, ширваншах)134. Время выпуска монеты определяется правлением халифа ан-Насира 575 - 622 г. х./1180 -1225 гг. На одной
из монет, хранящихся в Эрмитаже, за № 7675 на лицевой стороне имеется
трехстрочная надпись: «ал-малик ал-му'аззам Шаханшах ибн Минучихр
ширваншах». Вокруг нее читается дата: «пятьсот девяносто семь» 597 г.
х./1200/1 г. На оборотной стороне мусульманский символ веры и имя халифа
ан-Насира135. Шаханшах правил, вероятно, около 4 лет, между 1196/7 г.
(условно год смерти Ахситана I) и 1200/1 г., когда уже правил Фарибурз II,
сын Афридуна II, племянник (сын брата) Шаханшаха. Ширваншах
Шаханшах был сыном Минучихра III и братом Ахситана I. После смерти
Ахситана, вероятно, начинаются междоусобия, пока престол Ширваншахов
не укрепляется за потомками другого брата Ахситана I Фаррухзада I ибн
Минучихра III136. Непосредственным преемником Ахситана I был Шаханшах,
так как Е. А. Пахомов на основании химического анализа монет Ахситана I и
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Шаханшаха считает время правления Шаханшаха близким к концу правления
Ахситана137. На монетах Шаханшаха имеется только имя халифа ан-Насира.
Лакабы «малик ал-му'аззам» и титул ширваншах говорят о независимом
положении ширваншаха в конце XII и начале XIII в. Царствование
Шаханшаха было непродолжительным и не оставило каких-либо памятников
кроме монет. Он жил в тот смутный период, когда на престоле быстро
сменяли друг друга претенденты на ширваншахский престол 138, братья
Ахситана I, видимо, находившиеся уже в преклонном возрасте. После смерти
Ахситана I на протяжении короткого времени, около 8 лет, правили
Шаханшах, Фарибурз II, Фаррухзад, после которого власть переходит от отца
к сыну. Вероятно, прав 3. М. Буниятов, предполагающий, как и Д. Куймджан,
что ввиду феодальной раздробленности страны одновременно в короткий
промежуток времени - с 1196/7 до 1204 г. в отдельных городах и областях
Ширвана в Шемахе, Дербенде или Баку, Шеки и Кабале139 могли править,
братья Ахситана-Шаханшах, Фаррухзад и племянник Фарибурз II.
ФАРИБУРЗ II ИБН АФРИДУН II
От времени правления Фарибурза II ибн Афридун II сохранились
монеты, твердо устанавливающие его существование, что было неизвестно
Дорну. На лицевой стороне обозначено: обычный символ веры и имя халифа
ан-Насир-лидин-Аллаха (575-622 гг. х./1180-1225 гг.). На оборотной стороне
обозначено: «ал-малик ал-а'дил Джалал ад-Дунийа ва-д-Дин Фарибурз ибн:
Афридун ибн Минучихр, ширваншах» (царь справедливый, величие мира и
религии, Фарибурз сын Афридуна сына Минучихра, ширваншах). В имени
ширваншаха заметно подчеркивание: происхождения от Минучихра III,
считавшегося одним из крупнейших представителей династии, имя которого
позднейшие историки сопровождали эпитетом «великий». После смерти
Минучихра III последующие ширваншахи стали указывать на монетах свое
происхождение от него. Появление на монетах Фарибурза II пышных лакабов
ал-адил, Джалал-ад-Дунйа ва-д-Дин и титула ширваншах свидетельствует о
независимом положении ширваншаха140, когда в 90-х годах XII в.
происходили войны между последними сельджукскими султанами и
Ильдегизидами. В 40-х годах XII в. в Азербайджане утверждается новая
сильная династия атабеков Ильдегизидов. Последний сельджукид Тогрул III
(571-590 гг. х./1176-1194 гг.), боровшийся с Кызыл-Арсланом (582 - 587 гг.
х./1187-1191 гг.), погиб в борьбе с хорезмшахом Текишем (567 - 596 гг.
х./1172-1200 гг.) в 1194 г. После убийства исмаилитами ильдегизида КызылАрслана в 587 г. х./1191 г. начались междоусобные войны между его племянниками. В этих войнах участвовали также грузинские цари, которые
боролись с Сельджуками и Ильдегизидами141. По-видимому, Ширваншахи в
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этот период, воспользовавшись внешнеполитическими событиями и союзом
с грузинскими царями, бывшими с ними в родственных отношениях,
перестали признавать-себя вассалами как сельджукских султанов, так и
Ильдегизидов. Поэтому на монетах Фарибурза II ибн Афридун II не
встречается имя сельджукского султана и приводятся лакабы и титулы
ширваншаха. Время его царствования -между 587 г. х./1200/1 г. после
правления Шаханшаха до 600 г. х./1204 г., когда правит после его дяди
Фаррухзада I его сын Гершасп I. Детей Фарибурза II в числе Ширваншахов
мы не встречаем.
ФАРРУХЗАД I ИБН МИНУЧИХР III
После Фарибурза II ибн Афридун II, племянника Ахситана I, стал
править брат последнего Фаррухзад I, четвертый сын Минучихра III.
Монет Фаррухзада до сих пор не найдено, как видно, он правил в
течение очень короткого времени, возможно, около года. Имя Фаррухзада I
читается в надписях на монетах его сыновей и внуков, указывающих свою
родословную142, а также в эпиграфических памятниках - на круглой башне в
селении Мардакян: «...Гершасп ибн Фаррухзад ибн Минучихр...» Надпись
имеет дату: месяц мордад, год шестисотый (август 1204 г.). По-видимому,
Фаррухзад, будучи уже в преклонном возрасте, правил очень недолго,
вероятно в начале XIII в., и правление его должно было закончиться не позже
600 г. х./1204 г. Имя Фаррухзада упоминается также в надписи на входном
портале .ханаки на реке Пирсагат, «...Фарибурз [III] ибн Гершасп ибн
Фаррухзад ибн Минучихр»...143. Стоит оно и в таблице Дорна, но даты начала
и конца его правления неверны.
ГЕРШАСП I ИБН ФАРРУХЗАД
После краткого правления Фаррухзад ибн Минучихра стал править его
сын Гершасп ибн Фаррухзад, от имени которого дошло большое количество
низкопробных, почти медных монет нескольких вариантов, но одинакового
содержания. На лицевой стороне стоит обычный символ веры и имя халифа
ан-Насирлидин-Аллаха, повелителя правоверных (575 - 622 гг. х./1180 - 1225
гг.). На оборотной стороне повторен тот же символ веры, а под ним «алмалик ал-му'аззам Гершасб ибн Фаррухзад ибн Минучихр, ширваншах».
Большое количество монет и кладов, найденных с именем Гершаспа, все с
именем халифа ан-Насира, то есть 575 - 622 гг. х./1180-1225 гг., но при этом
же халифе к концу его правления чеканит монету сын Гершаспа и его
преемник Фарибурз III144. Лакабы на монетах Гершаспа ал-малик ал-му'аззам
(царь высочайший) и титул ширваншах свидетельствуют о независимом
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правлении его в период наибольшего процветания государства
Ширваншахов. Имя Гершаспа пишется различно в источниках и в
нумизматических и эпиграфических памятниках. Некоторые авторы
связывают имя Гершаспа с названием области Гуштаспи (Гуштасфи),
расположенной в междуречье Куры и Аракса и тянущейся вдоль побережья
Каспийского моря145. По-видимому, более правильное написание этого имени
будет Гершасб или Гершасп, которое встречается на его монетах и в
надписях на памятниках. Имя Гершасп известно среди правителей
дейлемитской династии Какуидов146, с которыми Ширваншахи были,
вероятно, в родственных отношениях. Название области и города Гуштаспи в
Ширване не встречается в источниках ранее XIII в. Возможно, она
нроисходит от имени Таршспа, так как прежде, чем стать ширваншахом, он
управлял этой местностью во время царствования своего отца Фаррухзад ибн
Минучихра. Название Гуштаспи, произошедшее от Гершаспа, подверглось
народной этимологизации, связанной с именем мифического царя Ирана 147.
Начало царствования Гершаспа относится к 600 г. х./1204 г., согласно
надписи на круглой башне в селении Мардакян на Апшероне, которая гласит:
I. «Поистине построена эта крепость во дни царя, возвеличенного,
премудрого, справедливого, [богом] подкрепляемого, победоносного,
победителя, воителя за веру, величие мира и религии... и мусульман Гершасп
ибн Фаррухзад ибн Минучихра, защитника религии».
II. «Владелец ... сипахсалар [военачальник], почтенный, премудрый,
[богом] подкрепленный, уважаемый, звезда государства и религии... Исхак
ибн Какуйи. Да увековечит Аллах его мощь!" Дата: месяц мордад, год
шестисотый, (600 г. х./август 1204 г.) *.
Надпись на юго-западной стороне башни, слева от двери гласит:
«архитектор Абд-ал-Маджид ибн Мас'уд»148. Упоминаемый в надписи
В работах некоторых авторов (Л.С. Бретаницкий и Б.В.Веймарн. Искусство Азербайджана. М.,
1976, с. 61; Л.С.Бретаницкий. Зодчество Азербайджан XII — XV вв. М., 1966, с. 78) перевод
даты 600 г., указанной в надписи мардакянской круглой башни, на наше летоисчисление дается
по календарю Йездигерда как 1232 г. Эта ошибка произошла вследствие указанного месяца
«мордад» (соответствующего августу), принятого в Иране при, Сасанидах по указанному
календарю. Название месяца «мордад» могло сохраниться по традиции на Апшероне, где жили
ираноязычные таты, но дата 600 г. на этом памятнике дана по хиджре, что в переводе на наше
летоисчисление соответствует 1204 г. Это подтверждается нумизматическими данными, на
которые указанные авторы не обратили внимания. Монеты, битые от имени Гершаспа ибн
Фаррухзад, датируются 527 - 622 г. х./1180 -1225 г. - временем правления халифа ан-Насира. Но
при этом же халифе к концу его правления в 622 г. Х./1225 г. чеканит монету сын Гершаспа и его
преемник Фарибурз III. Таким образом, надпись с именем Гершаспа не может датироваться 1232
г., так как в это время правил его сын Фарибурз III. Как А.А.Алескерзаде, так и Е.А.Пахомов и
В.В.Сысоев совершенно правильно перевели 600 г. на наше летоисчисление как 1204 г. Поэтому
считаем датировку мардакянской круглой башни - август 1204 г.
*
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сипахсалар - военачальник, построивший крепостное сооружение, возможно,
был одним из представителей знатного дейлемского рода Какуйи, из среды
которого вышли везиры Ширваншахов. Наддись эта свидетельствует о
строительстве фортификационных сооружений на Апшероне и в других
местах Ширвана в связи с частыми набегами грузин на страну во время
правления Гершаспа, когда резиденцией Ширваншахов с конца XII в. стал
город Баку. В период правления Гершаспа вплоть до 20-х годов XIII в.
развиваются городская жизнь, ремесла, торговля, строительство. Однако
начиная с 1220 г. над Ширваном и над всем Ближнем Востоком нависла
опасность вторжения иноземных захватчиков - монголов. Современник
похода монголов Ибн ал-Асир (1160-1234 гг.), потрясенный ужасами этого
нашествия, писал: «...о великом событии и большом несчастии, подобного
которому дни и ночи еще не родили; оно постигло всех людей, но в
особенности мусульман. Если бы кто сказал, что мир с того времени, как бог
сотворил Адама, и до сего дня не испытал такого несчастья, то он был бы
прав, так как летописи не содержат ничего подобного или близкого к
этому»149. Монголы впервые появились в пределах Азербайджана и Ширвана
в 617 г. х. -1220/1 г. во время правления Гершаспа I ибн Фаррухзад I. Армия
монголов, состоящая из 30000 человек, под шредводительством Джебенойона и Субутай Бахадура, разбив в 1221 г. грузинские войска,
перезимовала в Мугани150, а затем вернулась в Ардебиль, разгромила и захватила город. После этого монголы подошли в третий раз кТебризу, жители
которого откупились деньгами и тканями. Разгромив город Сераб, они
пришли в рамадане 618 г. х./1221 г. в Байлакан, осадили и взяли его,
перебили почти всех его жителей и разграбили их имущество. Затем они
осадили Гянджу - столицу Аррана, потребовав у жителей деньги и
драгоценные ткани. Получив богатый выкуп, монголы отошли от Гянджи и
вторглись в Грузию151, где в это время правил царь Георгий IV Лаша, сын
Тамар. Разбив грузинские войска и разграбив страну, монголы вскоре
покинули Грузию и вернулись в Ширван, осадили и взяли Шемаху,
разгромив ее и уничтожив жителей. Ибн ал-Асир (1160-1234) сообщает
подробности взятия города монголами и героической защиты его жителями:
«...татары поднялись на его стену по лестницам, а, по словам других, они
собрали много верблюдов, коров, мелкого скота и т. д., а также трупы убитых
как своих, так и чужих и, положив одно на другое, образовали нечто вроде
холма, поднявшись на который, они заняли господствующее над городом
положение и вступили с его жителями в бой. В течение трех дней жители
выдерживали самый сильный бой и, когда однажды чуть было не были взяты,
они сказали себе: «От меча все равно не уйдешь, так лучше нам твердо
стоять, по крайней мере умрем с честью»; и они твердо стояли ту ночь, и так
как трупы разложились и опали, то татары уже не господствовали над
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городом и не могли воевать» Однако монголы снова приступили к штурму
города, жители которого сильно ослабли и устали. Шемаха была взята и
разграблена, а большинство жителей уничтожено. А.А.Али-заде пишет:
«...ширваншах не принимал участия в обороне Шемахи и в сражениях против
монголов. Очевидно, во время осады Шемахи его не было в городе. Можно
думать, что он при приближении монголов оставил столицу на произвол
судьбы и удалился в труднодоступные крепости». Это утверждение А.А.Ализаде не соответствует действительности, ширваншах не мог покинуть
Шемаху, так как около 1192 г. после разрушения Шемахи при землетрясении
Ахситан перенес свою резиденцию в Баку153 и во время осады Шемахи
монголами ширваншах Гершасп находился там.
По сведениям арабских авторов, монголы долго не могли взять Баку,
так как жители его оказывали упорное сопротивление и только после
завоевания всей страны город вынужден был покориться. Ибн ал-Асир
пишет: «Покончив с Азербайджаном и Арраном, они (монголы. - С.А.)
направились в Дербенд-Ширвана и овладели его городами, за исключением
той крепости, в которой жил их царь»154. Более поздний автор ал-Бакуви
(писал в 1403 г.) говорит о двух сильно укрепленных крепостях в Баку.
«Одна из них большая, стоит близ моря, волны которого бьют в ее стены. Это
та крепость, которую не смогли одолеть татары (монголы. - С.А.)»155. После
захвата и разграбления Шемахи монголы направились к Дербенду, чтобы,
пройдя через Дербендский проход, вернуться в Монголию. Однако они не
смогли это сделать, так как Дербенд был сильно укреплен. Тогда
монгольские военачальники прибегли к хитрости. Они обратились к
ширваншаху Гершаспу с предложением прислать послов для заключения
мира. Поверив монголам, ширваншах послал в ставку Джебе и Субутая
десять знатных лиц. Монголы убили одного из них, от остальных под угрозой
смерти потребовали показать им дорогу через горы, в обход Дербенда, что те
и сделали156. Согласно очевидцу и современнику описываемых событий
Киракосу Гандзакеци (XIII в.), монголы «намеревались пройти через
Дербендские ворота в свою страну. Но мусульманское войско, находившееся
в Дербенде, не пропустило их. Тогда они перевалили через Кавказские горы
по неприступным местам, заваливая пропасти деревьями и камнями,
имуществом своим, лошадьми и военным снаряжением, переправились я
вернулись в свою страну»157. В 1222 г. монголы направились в страну аланов,
лакзов и других народов, разгромили их и оттуда прошли в Кыпчакскую
степь, захватили ее и согнали оттуда кыпчаков. Кыпчаки рассеялись по
горам, некоторые ушли в страну русов, большинство направились к
Дербенду158.
В это тяжелое время, полное трагическими событиями, после ухода
монгольских войск из Ширвана, Аррана, Грузии и других стран Закавказья, в
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1222 г., когда города и цветущие местности этих стран были разорены и
разграблены, а население уничтожено, местные феодалы и правители
принимают меры для сплочения и союза против грозного врага - монголов и
других иноземных захватчиков, могущих снова напасть на них. Грузинская
летопись сообщает о прибытии в 1222 г. в Багаван - Баку, резиденцую
Ширваншахов и вторую столицу Ширвана, грузинского царя Георгия IV
Лаша, прибывшего для заключения брака и свадьбы своей сестры Русуданы с
ширваншахом. Однако свадьба расстроилась, так как царь Георгий здесь
заболел и 18 января 1222 г. умер. Русудана вернулась в Грузию и в том же
году была провозглашена царицей159. В это время Русудане было около 32
лет, она уже была несколько раз замужем и имела двух детей. Источник не
называет имени ширваншаха, возможно, что Русудана должна была выйти
замуж за сына Гершаспа I Фарибурза III либо за самого ширваншаха
Гершаспа.
После ухода монголов из Ширвана и разгрома кыпчаков последние,
собравшись, направились к Дербенду, где в это время был правитель Рашид,
именуемый Ибн ал-Асиром Ширваншахом160. По сведениям Иакута алХамави, владетелем Шемахи, столицы страны Ширван, был «ширваншах брат владетеля Дербенда»161. Источники XI в. неоднократно сообщали о
захвате Дербенда Ширваншахами, которые не оставляли своих претензий на
этот независимый город-государство, управляемый эмирами из местной
династии
Хашимидов.
Источники
и
нумизматические
данные
свидетельствуют о включении Дербенда в третьей четверти XI в. в состав
государства Ширваншахов. В начале XII в. в Дербенде правят эмиры из
арабского местного рода Судами, которые сохраняли свою независимость на
протяжении почти столетнего периода. Ряд попыток Шираншахов овладеть
Дербендом не увенчался успехом162. И лишь в 1239 г. Дербендское княжество
перестало существовать после завоевания Дербенда и всей страны
монголами. Упоминаемый Ибн ал-Асиром ширваншах Рашид был, повидимому, маликом - владетелем Дербенда из династии Ширваншахов. Как
мы указали выше, Ахситан был женат на дочери дербендского эмира
Музаффар ибн Мухаммеда и сестре Бекбарс ибн Музаффара. Возможно,
Рашид также являлся братом ширваншаха Гершаспа I, связанного родством с
дербендским эмиром.
Из вышесказанного выясняется, что, когда кыпчаки подошли к
Дербенду, им владел брат ширваншаха Гершаспа - Рашид, к которому
обратились кыпчаки со словами: «Татары захватили нашу страну и
разграбили наше имущество; мы пришли к тебе, чтобы расположиться в твоей стране. Мы твои рабы и мы тебе завоюем области, и ты наш султан».
Однако Рашид не согласился и отказал им. Кыпчаки вторично послали к
нему послов той же просьбой. Предупрежденный одним из их
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предводителей, который был мусульманином, о коварстве кыпчаков,
намеревавшихся обманом захватить Дербенд, Рашид согласился
предоставить ему войска и оружие. Этот предводитель выступил против
кыпчаков, несколько раз нападал на них, часть перебил и ограбил. Однако
последние хитростью, обманув Рашида, вошли в Дербенд, хотели схватить
его и овладеть всей страной. Но Рашид через потайные ворота крепости
бежал в Ширван. Кыпчаки захватили все оружие в крепости и имущество
Рашида, покинули Дербенд, а затем направились к Кабале, которой в то
время владели грузины, и осадили ее. Узнав об этом, Рашид вернулся в
Дербенд, захватил крепость и уничтожил всех оставшихся в ней кыпчаков.
Разграбив всю область Кабалы, кыпчаки двинулись к Гяндже, где и
расположились. Потерпев поражение в схватке с грузинами и испугавшись
местных жителей Гянджи, восставших против них, кыпчаки ушли по
направлению к Ширвану, а затем перешли в страну лакзов. Население
Ширвана объединенными усилиями грузин, лезгин и других народов
разгромили кыпчаков, часть уничтожили, а часть захватили в плен. По
словам Ибн ал-Асира, «кыпчакский раб (мамлюк) продавался в Дербенд Ширване по (самой) низкой цене». После разрушения и ограбления
монголами Байлакана и ухода их в страну кыпчаков жители города, которым
удалось спастись, вернулись обратно и восстановили его стены. Но в это
время в месяце сафаре 619 г. х./феврале 1222 г. Байлакан подвергся
нападению грузин, которые обычно при захвате города, получив от жителей
какую-нибудь сумму, уходили, но на этот раз грузины напали на жителей и
«произвели такое избиение и грабежи, какие совершали по отношению к ним
самим татары»163. Тяжелое внешнеполитическое положение Ширвана,
Кавказа и всего Ближнего Востока в этот период, связанное с нашествием
монголов, разоривших и разрушивших цветущие города и местности и
уничтоживших население этих стран, агрессивные рейды на Ширван грузин
и других иноземных захватчиков, а также угроза нашествия хорезмшаха
привели к ослаблению государства Ширваншахов. Для предотвращения
непрекращающихся агрессивных рейдов грузин на Ширван ширваншах
Гершасп «передал [в качестве заложника] своего сына Джалал ад-Дина
Султан-шаха грузинам, а те окрестили его с тем, чтобы женить на дочери
царицы Русуданы, дочери Тамар»164. В 1225 г., когда Ширвану и всему
Закавказью угрожало нашествие хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны,
внутри государства Ширваншахов происходили события, связанные с
большим недовольством правлением ширваншаха Гершаспа. В результате
восстания, возглавляемого его сыном Фарибурзом, Гершасп был свергнут с
престола и на его место воссел его сын. Ибн ал-Асир пишет: «в 622 г. х./1225
г. против ширваншаха восстал его сын, лишил его царства, изгнал его из
страны и стал после него царствовать. Причина была та, что ширваншах был
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человек дурного поведения, развратник и несправедлив. Он [часто]
протягивал руки к имуществу и владениям своих подданных, а некоторые
даже говорят, что он приставал к женщинам и мальчикам. Насилия его над
людьми увеличились, поэтому часть войск, уговорившись с его сыном,
выгнала его отца из страны»165. Таким образом, правление ширваншаха
Гершаспа I закончилось в 622 г.х./1225 г.
ФАРИБУРЗ III ИБН ГЕРШАСП I
После свержения с престола Гершаспа I правителем Ширвана в том же
622 г. х./1225 г. стал его сын Фарибурз III, который своим хорошим
поведением заслужил любовь своих войск и подданных. Однако правление
Фарибурза было омрачено военными событиями - вторжением грузин, затем
нашествием хорезмшаха. После низложения Гершаспа Фарибурз отправил
своему отцу послание со словами: «Я хотел было оставить тебя в какой-либо
крепости и назначить тебе и всем, кого ты пожелаешь оставить при себе,
богатое содержание, но твое дурное поведение, твоя несправедливость по
отношению к населению страны и их ненависть к тебе заставили меня
поступить с тобой так как я поступил». После этого Гершасп отправился к
грузинам просить у них помощи. В это время там правила Русудана, которая
оказала помощь Гершаспу, снарядив его войсками для войны с сыном, чтобы
вернуть ему царство. В случае победы Гершасп обещал отдать грузинам
половину своей страны. Гершасп выступил с многочисленными грузинскими
войсками и подошел к городу Ширван (возможно Шемахе). Тем временем
Фарибурз III собрал своих военачальников, объяснил им положение и сказал:
«Быть может, курджи, если нас осадят, победят нас и тогда мой отец никого
из нас не оставит в живых, а курджи захватят половину страны, а быть может
и всю, что будет ужасно. Мы лучше выступим против них одним рейдом и
встретим их. Если мы одержим над ними верх, то слава богу, если же они над
нами, то осада от нас не уйдет». Они согласились, и Фарибурз III, выступив
во главе немногочисленного отряда - около тысячи всадников против
трехтысячных войск грузин, в сражении победил и разгромил их. Грузины
обратились в бегство, потеряв много убитых и взятых в плен. Спаслись
немногие, в том числе низложенный ширваншах, которые вернулись в
Грузию в самом плохом виде. Представители грузин предложили Гершаспу
покинуть их страну: «Из-за тебя мы ничего хорошего не нашли, но мы тебя
не упрекаем, не оставайся только в нашей стране». Гершасп покинул грузин
и долго не мог найти убежища. Фарибурз III после этих событий утвердился
во власти в Ширване, был справедливым правителем, «хорошо обращался с
войсками и подданными и возвратил народу их земли и взятые у них путем
вымогательства деньги, и они блаженствовали благодаря его правлению».
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Вскоре после указанных событий в 1225 г. в страны Закавказья с
многочисленным войском вторгся хорезмшах Джалал ад-Дин Манкбурны,
который разгромил грузинские войска числом более семидесяти тысяч
воинов, обратил их в бегство и опустошил их страну. Затем он захватил
Азербайджан и Гянджу166. Еще со времени Ахситана I ширваншахи, видя
усилившуюся мощь хорезмшахов, старались наладить дружественные
отношения с ними. Гершасп I, опасаясь нашествия на Ширван отца Джалал
ад-Дина хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада (1200-1220 гг.), приказал
провозглашать хутбу в честь султана в мечетях городов Ширвана до самого
Дербенда167. Согласно сведениям ан-Насави, когда султан (Джалал ад-Дин) в
622 г. х./1225 г. овладел Арраном, он послал письмо ширваншаху Фарибурз
ибн Гершаспу (в тексте ошибочно Афридун ибн Фарибурз. Возможно,
Насави вместо Фарибурза III назвал его сына Афридуна, правителя Шеки и
Кабалы), требуя дани, определенной для казны Малик-шаха. Но ширваншах
сослался на стесненные обстоятельства в его государстве и на то, что
большая часть его страны вышла из под его власти, как, например, Шеки и
Кабала. К тому же грузины захватили окраины (страны). «Между ними
продолжался обмен послами по этому делу, пока они не остановились на
пятидесяти тысячах динаров ежегодного взноса в казну Джалал ад-Дина»168.
Хорезмшах Джалал ад-Дин после вторжения в Грузию отвоевал у грузин
города Ширвана - Шеки и Кабалу, захваченные последними у ширваншаха
«несколько лет назад, когда грузины были еще сильны», и назначил в эти
города правителей. Везир хорезмшаха Шараф ал-Мулк, владевший в качестве
икта Байлаканом и Муганом, грабил подвластные ему области, захватывал
скот, принадлежавший туркменам, и присваивал себе доходы с этих
местностей. В 1227 г. Шараф ал-Мулк, будучи в Мугане, потребовал у
Фарибурза III 50 тысяч динаров, которые ширваншах обязался вносить в
казну султана. Но ширваншах, заподозрив везира в намерении присвоить эти
деньги, отказался их внести. Тогда везир решил наказать ширваншаха и с
четырьмя тысячами всадников подошел к берегам Куры, намереваясь
вторгнуться в Ширван, но ширваншах покинул Ширван, и экспедиция
Шараф ал-Мулка не достигла цели. Затем везир перешел Аракc и захватил
область Гуштаспи, принадлежащую ширваншаху, изгнав оттуда амилей
(сборщиков) налога ширваншаха и отдал область Гуштаспи на откуп (даман)
за 200 тысяч динаров-бербери. Эти действия Шараф ал-Мулка лишили
Фарибурза доходов с этой области. Область Гуштаспи находилась между
реками Араксом и Курой и в нее можно было попасть только
переправившись на судах169.
После взятия Тифлиса хорезмшах Джалал ад-Дин освободил из плена
сына Гершаспа I Джалал ад-Дина Султан-шаха, которого он привез с собой, и
когда султан вернулся в Муган он отдал ему область Гуштаспи в качестве
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икта, и сделал его владетелем этой области. Насави пишет: «Когда султан
завоевал страну грузин, он освободил сироту от ножен плена... Что касается
сына ширваншаха, то он был как прекрасная жемчужина в великолепной
оправе. Султан воспитал его самым лучшим образом и совершил над ним
обряд обрезания как над царскими детьми. Затем он сделал его владетелем
Гуштаспи - части того, что было оставлено ему его отцом...» Насави называет
Джалал ад-Дина Султан-шаха сиротой, это свидетельствует, что он был
сыном Гершаспа, а не Рашида или Фарибурза. Хорезмшах освободил из
плена Султан-шаха после взятия Тифлиса 8 раби I 623 г. х./9 III. 1226 г., когда
Гершаспа уже не было в живых. В это время Фарибурз III, опасаясь
вторжения хорезмшаха в Ширван, прибыл в ставку султана, считая, что
«ступить на султанский ковер будет для него делом почетным и станет
защитой от превратностей судьбы, запасом на черный день». Ширваншах
подарил султану 500 тюркских коней, а везиру Шараф ал-Мулку - 50, и везир
обидевшись такому подарку, стал советовать султану арестовать ширваншаха
и присоединить его страну к соседним с ней владениям султана. Однако
султан, не взирая на советы своего везира, одарил ширваншаха почетной
одеждой и приказал выдать ему грамоту (тауки) «об утверждении его во
владении и об уменьшении суммы, предназначенной [для казны] на двадцать
тысяч динаров». И ширваншах подарил везиру за составление грамоты
тысячу динаров170. Таким образом, ширваншах смог сохранить свою
независимость и страну от разорения и войны.
Во время правления Фарибурза III страна подверглась вторичному
нашествию монголов в 629 г. х./1231/2 г., когда в течение 8 лет были ими
завоеваны страны Кавказа, в том числе Ширван. Нумизматические и
эпиграфические данные отражают реальное положение ширваншаха в период
завоевания страны монголами. Фарибурз III, как и его отец, оставил
несколько-видов монет, наиболее ранние из которых относятся к 622 г. х./
1225 г. На них с одной стороны стоит: «ал-малик ал-му'аззам, Фарибурз ибн
Гершасб ибн Фаррухзад ибн Минучихр». На другой стороне монеты:
обычный символ веры и имя халифа ан-Насира 572 - 622 гг. х./1180-1225 гг.
Второй вид монет имеет: «ал-малик ал-му'аззам Ала'ад-Дунийа ва-д-Дин
Фарибурз ибн Гершасб, Насир амир ал-му'минин» и имя халифа алМустансир - биллаха амир ал-му'минин 623 - 640 гг. х./1226-1242 гг., а также
обычный символ веры. Третий вид монет имеет на лицевой стороне: имя
последнего аббасидского халифа ал-Мустасим - биллаха 640 - 656 гг. х./12421258 гг. и на обороте: «ал-малик ал-му'аззам Ала'ад-Дунийа ва-д-Дин Абу-лМузаффар Фарибурз ибн Гершасб ибн Фаррухзад, Насир амир алму'минин»171. Приведенные на монетах лакабы, титулы свидетельствуют о
независимом положении ширваншаха. Несмотря на завоевание страны
монголами, зависимость ширваншаха от них не была полной. Об этом
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свидетельствуют нумизматические данные. Ширваншах Фарибурз III на
монетах, чеканенных от его имени с полными титулами, нигде не упоминает
имени великого кагана. По-видимому, ширваншах ограничивался выплатой
дани монгольским сюзеренам, такое положение сохранялось до 50-х годов
XIII в. Имя Фарибурза упомянуто и в эпиграфических памятниках Ширвана.
Во время царствования ширваншаха Фарибурза III было завершено
строительство крепостного сооружения в Баиловской бухте в Баку. Внешний
периметр этого укрепления опоясан декоративным фризом с эпиграфической
надписью, вырезанной на камнях количеством около 800 штук. Среди
отдельных обрывков фраз и слов прочтена фраза, содержащая собственные
имена - генеалогию ширваншахов Мазйадидов и Кесранидов, среди которых
встречается имя Фарибурза и дата окончания строительства 623 г. х./1234/5
г.172 Текст 4-строчной надписи, выполненной почерком несх на портале
восточной стены ханаки на реке Пирсагат, сообщает о построении здания:
«Поведено [построить] это здание в эпоху царя премудрого, справедливого
вспомоществуемого [Аллахом], победоносного, высоты мира и религии, царя
ислама и мусульман, венца царей и султанов, наследника Джам-Афридуна
Абу-л-музаффара Фарибурза ибн Гершаспа ибн Фаррухзада ибн Минучихра,
защитника верующих -да укрепит Аллах его помощников: средствами садра
[министра] великого, почитаемого, уважаемого, славы Хорасана, величия
государства и религии Хасана ибн Мухаммад ибн Хусайн ал-Бавенди (?),
прозываемого Хазар-Висак. Да будет вечным его успех в добрых делах. В
дату месяца раджаба, года одного [и] сорокового [и] шестисотого» (641 г.
х./1243/4 г.)173. Имя Фарибурза упомянуто и в двух небольших надписях
ханаки, под самым карнизом минарета. В одной из них содержится имя
зодчего: «приказал построить мастеру [устаду] Махмуд ибн Максуду
владетель Фарибурз»174.
АХСИТАН II ИБН ФАРИБУРЗ III
Во время второго нашествия монголов с 629 г. х./1231/2 г. в течение
восьми лет были завоеваны страны Кавказа: Азербайджан, Армения и
Грузия, которые вошли в состав огромной монгольской империи. Монголы
огнем и мечом прошли по Азербайджану, разрушили целый ряд крупных
городов, некоторые из которых впоследствии не смогли больше оправиться и
перестали существовать. Такие крупные центры, как Гянджа, Барда,
Байлакан, Шабаран и другие, были сильно разрушены и потеряли свое
значение. Феодалы, знатные люди и население городов и селений
Азербайджана, уцелевшие от погрома монголов, укрылись в горах. Города и
местности Ширвана и Аррана были захвачены монголами, которые во время
правления ширваншаха Фарибурза III положили конец независимости
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государства Ширваншахов175. По сведениям восточных авторов, монголы
долго не могли взять Баку, так как жители его оказывали упорное
сопротивление. Азербайджанский географ начала XV в. Бакуви писал в 1403
г. о том, что монголы не могли взять сильноукрепленную крепость у берега
моря - Баку. Только после завоевания всей страны город вынужден был
покориться. Баку, лежавший в стороне от большой дороги, по которой шли
завоеватели, по-видимому, сохранился лучше, чем другие города, хотя
азербайджанские и арабские историки говорят о разрушении верхней части
одного укрепления при взятии города монголами. Ширваншахи с первой
половины XII в. и в XIII в. до завоевания страны монголами стали возводить
в Баку и селах Апшерона крупные сооружения оборонного характера:
крепостные башни и укрепления и ряд других построек, мечетей, каравансараев и т. д. Ширваншахи придавали большое значение фортификации и
укреплению города Баку и Апшерона. Баку с его удобной гаванью был
надежным укрытием во время иноземных нашествий, в то время как Шемаха
была плохо защищена, особенно после землетрясения. Так, в первой
половине XII в. ширваншах Минучихр III построил крепостную стену вокруг
города Баку, о чем гласит строительная надпись176. Около 1175 г. Ахситаном
I была построена оборонительная башня Гыз-галасы. Более ранняя ее
датировка и уточнение ее названия требуют археологического исследования.
В известной касыде Хагани (XII в.), восхваляющей ширваншаха Ахситана I,
имеется намек на строительство крепостного сооружения и превращение
Баку в сильно укрепленный город. Имя Ахситана и дату 583 г. х./1187/8 г.
носит также надпись, по мнению А. Алескер-заде, относящаяся к
четырехугольной башне в селении Мардакян на Апшероне177. При Гершаспе
I в 600 г. х./1204 г. была построена круглая башня в Мардакян178.
Строительство крепостных сооружений в Ширване было вызвано внешнеполитическими событиями, нашествием иноземных захватчиков. На
строительных надписях указанных памятников упоминались имена
ширваншахов с перечислением их пышных титулов, которые не всегда
совпадали с реальным положением вещей. Крепостные сооружения, башни
свидетельствовали о богатстве ширваншахов и крупных феодалов, их
вассалов, возводивших эти постройки на средства, получаемые от
эксплуатации нефтяных источников и соляных копей. Ширваншахи жили в
этот период в Баку. Ахситан I после завоевания Кызыл-Арсланом столицы
ширваншахов Шемахи перенес на некоторое время свою резиденцию в
Баку179. После разрушения землетрясением в 1192 г. Шемахи Ахситан I
сделал Баку второй столицей Ширвана. При Фарибурзе III в 632 г. х./1234/5 г.
было завершено строительство крепостного сооружения в бакинской
бухте180.
После Фарибурза III в Ширване стал править его сын Ахситан II.
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Начало правления Ахситана II между 641 г. X./1243/4 г. и 653 г. х./1255/б г.
Закарийа ал-Казвини (1203-1283 гг.), живший в это время, в своем сочинении
упоминает Ахситана II: «Ширван - самостоятельная, независимая область. Ее
владетеля зовут Ахситан». По словам Закарийа ал-Казвини, «владетель
Ширвана был владыкой могущественным, обладателем мощи и силы». Далее
он говорит, что Ахситан устремился в те дни против Зиргихгерана, желая
овладеть им, но жители отразили его, как до этого отразили владетелей
Дербенда. Как видно, эти сведения относятся к самому началу правления
Ахситана II, до завоевания страны Хулагу-ханом. Далее сообщается о сильно
укрепленной крепости в области Ширван под названием Бигур (Бугурд)181.
После завоевания страны монголами (около 1239 г.) строительство
значительных сооружений в Ширване в городах Шемахе, Баку и на
Апшероне прекращается вплоть до конца XIII в., что свидетельствует о
разорении страны в связи с военными событиями. После смерти Мунгкекаана, в 655 г. х./1257 г. Хулагу, внук Чингиз-хана, 14 сафара 656 г. х./21
февраля 1258 г. взял Багдад и казнил последнего аббасидского халифа алМустасима182. Хулагу-хан создал обширное государство и, основал в Южном
Азербайджане династию Хулагуидов, или Ильханов. Ильханы захватили
северные области Азербайджана, богатые естественными ресурсами и
пастбищами, а также Армению и Грузию. Они отказались признать права
Джучидов на эти области, что вызвало столкновение между Золотой Ордой и
государством Ильханов. В 1260 г. войска джучидов дошли до Шемахи, но
были разбиты Хулагу-ханом, который захватил Дербенд и двинулся на север.
Но вскоре он сам потерпел поражение у реки Терек от Берке-хана и потерял
Дербенд и Ширван. В 1265 г. Берке опять вторгся в Ширван и дошел до
Куры, но в это время умер183. В связи с военными действиями,
продолжавшимися около ста лет, граница между обоими государствами
часто менялась, пролегая временами то близ Дербенда, то близ Баку. В состав
государства Ильханов был включен и Ширван как вассальное владение. В
1258 г., когда Хулагу занял Арран и Ширван, Баку попадает под власть
Ильханов, утвердившихся в Азербайджане. Ахситан II спас Ширван от
разорения, изъявив полную покорность. Усиление власти Ильханов над
Ширваном стоит в связи с военными действиями между ними и Золотой
Ордой, когда на территории Ширвана находилась большая армия под
начальством монгольских царевичей. Монгольское завоевание положило
конец независимости Ширвана. При Ильханах Ширваншахи, правившие в
своих владениях на правах вассалов, продолжали чеканку монет от своего
имени, однако без пышных титулов, ставя на первое место имя монгольского
каана. Ширваншахи должны были участвовать вместе со своими
ополчениями в походах ильханских государей и выполнять все обязательства
в отношении своего сюзерена. Так, ширваншах Ахситан II, сын Фарибурза
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III, явился примерно в 653 г. х./1256 г. в ставку Хулагу-хана вместе с другими
феодальными владетелями Рума, Ирака, Хорасана, Азербайджана, Аррана,
Ширвана и Грузии, маликами, садрами и знатью «с подобающими дарами»
на пути его похода против исмаилитов184. Во время правления ширваншаха
Ахситана II положение Ширванского государства было очень тяжелым. В
отличие от своих предшественников, на монетах которых фигурировали
пышные титулы и лакабы ширваншахов, все монеты Ахситана II, битые со
второй половины XIII в., свидетельствуют о вассальной зависимости и
покорности ширваншаха монгольским казнам. От имени Ахситана II биты
два вида медных монет. Монеты первого вида имеют на лицевой стороне имя
Мунгке-каана (648-655 гг. х./1250-1257 гг.), четвертого преемника Чингизхана, с титулами «ал-адил, ал-а'зим» и датой 653 г. х./1255/6 г.; на обороте
обычный символ веры, имя халифа ал-Муста'сим-биллаха и внизу имя
Ахситан ибн Фарибурза без всяких титулов. Эта монета чеканена до взятия
Багдада в 643 г. х./1258 г. Хулагу-ханом и убийства последнего аббасидского
халифа Муста'сима. Указанная на монете дата свидетельствует, что она
выпущена до завоевания Хулагу-ханом Ширвана и других стран Закавказья.
После этих событий были чеканены монеты второго вида с несохранившеися
датой, титулом казн ал-а'дил, без его имени, монгольской тамгой, символом
веры и именем Ахситан ибн Фарибурз185. Монеты второго вида биты, повидимому, после казни халифа ал-Муста'сима и смерти великого каана
Мунгке-каана, т. е. после 656 г. х./1258 г. Характер надписей говорит об
усилении власти монголов в Ширване, ухудшении положения ширваншаха и
признании им вассальной зависимости от них. Кроме монет от Ахситана II
дошла надпись, обнаруженная Б. Дорном в ханаке на реке Пирсагат.
Персидская надпись на минарете мечети в ханаке содержит дату мохаррем
654 г. х./ январь - февраль 1256 г. и имя ширваншаха Ахситана II ибн
Фарибурз III186. Найдена также другая надпись на персидском языке на
полуразрушенном здании в бывшем Шемахинском уезде, между селениями
Нагара-хана и Талыш-Нури, где сообщается: «Это здание построено Вире
[Пире] Сыддиком во время царя возвышенного, ширваншаха высочайшего
Джалал ад-Дина [величие религии] Ахситан ибн Фарибурза. В дату года
пятого [и] пятидесятого [и] шестисотого» (655 г. х./1257 г.)187. Высокие
титулы в этих надписях не отражают реальное положение ширваншаха,
который подчинился монгольским завоевателям, признав себя их вассалом.
Правление Ахситана II продолжалось недолго. В 658 г. х./1260 г. он
был убит по приказу Хулагу-хана. По сообщению арабского автора Ибн алФувати: «Ала ад-Дин Фарибурз ибн Гуштасб ал-Ширвани - владетель
Ширвана. Из древнего рода. Упомянутый Ала ад-Дин - отец владетеля
Ширвана мелика Ахситана, которого убил великий султан Хулагу-хан в 658
г./1260 г.»188 Чем было вызвано убийство Ахситана II, источники не
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сообщают. Можно только предположить, что ширваншах не проявил
должного усердия во время похода Хулагу-хана против аббасидского халифа,
как верный вассал монгольского правителя. Правление Ахситана II ибн
Фарибурз III началось между 641 г. х./1243/4 г. и 653 г. х./1255/6 г. и
продолжалось до 658 г. х./ 1260 г., года его смерти.
ФАРРУХЗАД II ИБН АХСИТАН II
Во время царствования Хулагу-хана (1256-1265 гг.) власть Ильханов
над Ширваном усилилась. При Ильханах приток монгольских кочевников и
кочевой аристократии в Ширван сильно увеличился, и они захватывали
плодородные земли и пастбища, местных оседлых феодалов. Население
Ширвана жестоко страдало от тяжести налогов и угнетения кочевых
феодалов. Власть, ширваншаха в это время была, по-видимому,
номинальной, и территория его страны была сильно урезана. В течение
почти; столетнего периода Ширван был ареной военных действий между
Ильханами и золотоордынскими ханами. После смерти Хулагу-хана в 1265 г.
при его сыне и преемнике Абака-хане (1265 - 1282 гг.) золотоордынекие ханы
неоднократно вторгались в Ширван через Дербендские ворота. Абака-хан для
защиты от джучидов построил вдоль реки Куры ряд валов и укреплений 189.
Поэт Низари во время служебной поездки из Кухистана на Кавказ в
679 г. х./в начале 1281 г. наблюдал большое скопление монгольских войск на
караванных путях. По дороге из Сарая в Баку в течение десяти дней путь был
прегражден монгольским войском, которое направлялось против правителя
Аррана - Менгу-Тимура, брата Абака-хана. Последний неоднократно
выступал против золотоордынских ханов, вторгавшихся с севера через
Дербенд в Ширван.
Отправился к Дербенду славный шах (Абака - С. А.).
От армии тюрок были полны долины Аррана.
Почти месяц переправлялось войско через Куру.
А с другой стороны с неделю пути до Дербенда.
Армия собиралась к реке Терек.
Хотели воевать с Менгу-Тимуром,
Но время года было позднее [зима], а дорога дальняя.
Только и было, что раны от копий,
Снег и мороз. Они вынуждены были ждать190.
Свидетельство Низари в начале 1281 г. говорит о продолжавшихся
военных действиях золотоордынских ханов против Ильханов на территории
Ширвана. Низари с трудом добирается до Баку - конечного пункта его
путешествия. Город показался ему маленьким, неуютным и неприветливым.
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Военные действия тяжело отражались на благосостоянии городов и жителей
Ширвана. Однако государство Ширваншахов продолжало существовать, хотя
положение ширваншаха было тяжелым и вассальная зависимость от
монголов усилилась. Во время посещения Баку Низари правителем Ширвана
был Фаррухзад II, имя которого сохранилось в ряде надписей. Со второй
половины XIII в. монеты Ширваншахов либо перестают чеканиться, либо
еще не обнаружены. Сведения о последующих ширваншахах после Ахситана
II мы имеем только по эпиграфическим данным. Преемником Ахситана II
был его сын Фаррухзад II, упомянутый в одной из надписей в ханаке.
Надпись над михрабом мечети гласит: «Ас-султан ал-а'-зим Абул-фатх
Фаррухзад ибн Ахситан ибн Фарибурз ибн Гершасф Насир амир ал-муминин,
хаме [ва] ситтин [ва ситтами'а]. («Великий султан Абуль-Фатх Фаррухзад ибн
Ахситан ибн Фарибурз ибн Гершасф Насир Амир ал-муминин [помощник
эмира верующих], дата 665 г. х.»/1266/7 г.) 191. Эта надпись твердо
устанавливает родословную ширваншаха и дает один из годов его правления.
Как правильно заметил Е. А. Пахомов, «непонятно употребление титула
«помощник эмира верующих» после падения багдадского халифа и казни
последнего аббасидского халифа Муста'сима в 1258 г.192 Однако возможно,
что ширваншахи, будучи суннитами, стали признавать аббасидских халифов
Египта либо этот титул, будучи усвоен раньше, употреблялся по традиции,
без отношения к реальному положению вещей.
Ко второй половине XIII в. относится другая надпись на стене старой
мечети в Бибиэйбате в 5-6 км от Баку. Об этой надписи упоминали А.
Бакиханов193, И. П. Березин194, Б. Дорн195, Н. О. Ханыков196. Ханыков, говоря
о надписи на мечети с именем Фаррухзада II ибн Ахситан II ибн Фарибурз
III, датировал ее 680 г. х./1281-1282 г. На основании 4 вариантов этой
надписи, опубликованной Ханыковым197, Дорном, Березиным и
Пахомовым198, приводим ее текст в следующем виде: «Амр бабина хазал месджид ал-малик ал-му'аззам ас-султан ал-а'зим Наср ад-Давля ва-д-Дин
Абу-л-фатх Фаррухзад ибн Ахситан ибн Фарибурз Насир Амир ал-Муминин
Хэлзд-Аллаха Малака вад-Давлята Фи тарих саната ... саманин ....» (Приказал
построить эту мечеть малик возвеличенный, султан величайший, защитник
государства и веры, Абуль-Фатх-Фаррухзад ибн Ахситан ибн Фарибурз,
помощник эмира верующих, да продлит Аллах его царствование и
владычество! В дату года... восьмидесятого (1281/2 г.). Текст этой надписи
почти идентичен с вышеприведенной надписью над михрабом мечети в
ханаке и, по-видимому, датируется приблизительно лет на пятнадцать позже.
По сведениям Бакиханова, имя Фаррухзада зафиксировано на мечети в связи
с реставрацией ее ширваншахом199. На основании вышеприведенных
надписей время правления ширваншаха Фаррухзада II ибн Ахситан II можно
считать с 658 г. х./18.-ХII 1259 -5.ХII 1260 г. по 681 г. х./1282/3 г. при
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Ильханах Хулагу-хане и Абака-хане. Возможно, что Фаррухзад жил в
хорошо защищенной крепости Баку.
АХСИТАН III ИБН ФАРРУХЗАД II
Источник XIV в. «Сафват-ас-сафа» приводит некоторые сведения о
ширваншахе Ахситане, который во второй половине XIII в. перенес свою
резиденцию в Гуштаспи, по-видимому, в связи с тем, что район Дербенда
вплоть до Баку представлял собой арену военных действий Ильханов с
Джучидами и пребывание ширваншаха в этих местах было небезопасным.
Таваккул ибн Баззаз называет Ахситана ширваншахом и царем Гуштасфи,
что, возможно, говорит об уменьшении территории, подвластной
ширваншаху. Зависимое положение ширваншаха от монгольских
завоевателей видно из эпизода, приведенного в этом источнике: ширваншах
Ахситан имел сына по имени Сиамерк. Однажды Сиамерк отправился в
ставку казна. По прибытии во дворец Сиамерк, оклеветанный перед казной
своим отцом Ахситаном, был схвачен по приказу Аргуна, который приказал
завернуть Сиамерка в черное сукно, что означало черную смерть, затем,
избив ногами, его умертвили200. Так расправлялись монголы с неугодными
вассалами, не взирая на то, что они были членами царствующей семьи.
Известно, что Аргун сын Абака и внук Хулагу-хана царствовал с 1284 по
1291 г., а Ахситан II был убит по приказу Хулагу в 1260 г.201 Таким образом,
Ахситан II не мог править в Ширване при Аргуне, по-видимому, это был
Ахситан III, сын Фаррухзадз II. Это подтверждзется другими дзнными,
приведенными Таваккул ибн Баззазом. Он говорит, что ширваншэх Ахситан,
желая породниться с родоначальником династии Сефевидов шейхом Сефи
ад-Дином (род. в 650 г. х./ 1252/3 г.; умер в 735 г. х./1334/5 г.), намеревался
выдать свою дочь замуж за шейха, обещая дать ей в приданое 14000 динаров
и оросительный канал, доход от которого исчислялся в несколько тысяч
тагаров риса. На это Сефи ад-Дин ответил: «Что я могу на это сказать?
Ширваншах - царь, а я только дервиш». Если Ахситан II был убит в 1260 г.,
то шейху в это время было не больше 7-8 лет и Сефи ад-Дин в этом возрасте
не мог быть шейхом и жениться на дочери ширваншаха. Таким образом,
можно полагать, что после Фаррухзадз II прзвил его сын Ахситан III приблизительно с 1283 по 1294 г. Этому не противоречит сообщение Таваккул ибн
Баззаз о большом почитзнии Ахситаном шейха Захида, для которого жители
Гуштаспи и сам ширваншах построили молитвенный дом, ставший вскоре
местом собрания святых шейхов и паломников. Вскоре молва о его «чудесах»
распространилась повсюду и многие правители и знатные люди, а также
крестьяне и ремесленники в городах открыто стали его последователями
(мюридами) и учениками. Когда ширваншах Ахситан заметил, что
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большинство его подданных стали приверженцами шейха Захида (родился в
615 г. х./1218/9 г.; умер в 700 г. х./1300/1 г.) и, отдаваясь молитвам и бдениям,
запустили хозяйство и возделывание полей, что отрицательно сказывалось на
благосостоянии его государства, ширваншах пригрозил бросить в воду и
утопить мюридов, а обитель разрушить. Ахситан III правил между 1283 и
1294 гг., в это время шейху Захиду было 65 - 76 лет, что вполне
правдоподобно. Этот же источник сообщает о смерти ширваншаха Ахситана,
который умер в Гуштаспи от психической болезни202. А известно, что
Ахситан II был убит Хулагу-ханом в 1260 г. Таким образом,, можно полагать,
что в Ширване после Фаррухзада мог править с 1283 по 1294 г. его сын
Ахситан III, время правления которого совпадает с временем царствования
сына Абака-хана Аргуна (1284-1291 гг.).
Известно также, что Ахситан III умер при жизни шейха Захида
который жил до 700 г. х./1300/1 г. Надпись в ханаке, прочитанная Дорном,
упоминает «малика Кейкабуса ибн Ахситан в раджабе 693 г. х./июне 1294
г.203 Следовательно, Ахситан III правил с 682 г. х./1283г. по 693 г. х./1294 г. В
1294 г. правит уже его сын малик Кейкавус I ибн Ахситан III.
КЕЙКАВУС I ИБН АХСИТАН III
После смерти Ахситана III в Ширване правил, по-видимому, его сын
Кейкавус ибн Ахситан III. Дорн в своих путевых заметках упоминает надпись
в ханаке от 693 г./1293/4 г. со следующими именами: Малик Кейкавус или
Гуштасп (?) ибн Ахситан, раджаб 693 г. х./июнь 1294 г. Дорн не приводит
содержания надписи и «в чтении собственного имени малика он сильно
колеблется»204. Эта двухстрочная надпись на восточной стороне минарета
прочтена А. А. Сеид-заде, который пишет: «В заключение обратимся к одной
из надписей, имеющихся в ханегахе, в которых находятся упоминания о ПирХусейне Ширвани (Ширванан). Это - надпись на восточной стороне
минарета, в двух строках: 1) «Банам-Аллах дар ахде шахе адил Кейкабус кадр
зейда адла ин имарет минарара дар ханака шейх пир Ширванан пир Хусейн
Кудс Аллаха руха». 1) Во имя аллаха. Во время шаха справедливого,
Кейкавуса, могущественного, да увеличится его справедливость! Возведение
этого минарета у ханегаха шейха Пир-Ширванана Пир-Хусейна, да освятит
Аллах его дух...» Вторая строка не была полностью прочитана, кроме
нескольких слов» . Таким образом, эта надпись твердо устанавливает имя
ширваншаха Кейкавус ибн Ахситана III, а не Гуштаспа ибн Ахситана, как
полагал Дорн, определявший один из годов его правления, по-видимому,
начало -1294 г. В. М. Сысоев при посещении ханаки обратил внимание на эту
надпись, но не дал ее содержание: «На юго-западной грани восьмигранной
части минарета тоже находится небольшая (1 Х1/2 арш.) надпись в 2 строки,
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упоминающая имя Шейх Пир-Гусейна»203. Других сведений об этом
ширваншахе Кейкавусе мы пока не имеем. Таким образом, ширваншах
Кейкавус правил в раджабе 693 г./июле 1294 г., но когда началось или
закончилось его царствование пока не известно. Предположительно, до
получения новых данных, считаем конец его правления 717 г. х./1317/8 г.,
когда по генеалогии, составленной Е. Замбауром и В. В. Бартольдом, было
установлено начало царствования ширваншаха Кейкобад ибн Фаррухзада207.
Дата правления Кейкавуса -1294 г. совпадает с временем конца царствования
сына Аргуна Кейхату-хана (1291 - 1295 гг.), когда в государстве Ильханов
происходил экономический упадок, казна была опустошена и вместо золотых
и серебряных монет были введены бумажные деньги «чао», которые вскоре
были отменены в связи с народными волнениями. По-видимому, это
положение коснулось и Ширвана, так как источники сообщают о посещении
в 697 г. х./1297 г. ильханом Газан-ханом Ширвана и Баку. Рашид ад-Дин
сообщает о выезде из Тебриза 20 мухаррама 697 г./ 7 ноября 1297 г. Газанхана, который намеревался зимовать в Арране. Поездка Газан-хана была
предпринята в связи с волнениями в странах Закавказья, в Грузии и,
вероятно, в Ширване. Газан-хан с дороги отправил в Грузию эмира Кутлугшаха, который усмирил страну и привез в ставку Газан-хана брата царя
Давида Вахтанга для получения пожалования. «Державные знамена
направились в Баку и через несколько дней [Газан-хан там]
расположился»208. В это время Баку являлся кишлагом, местом зимовок
ильханских государей. Приезд Газан-хана в Баку, возможно, был связан
также с паломничеством к святыне Бибиэйбат, так как он после прихода к
власти принял религию ислама и имя Газан-Махмуда. Как Газан-хан, так и
другие ильханские государи придавали большое значение области Ширван,
богатой нефтью, солью, шелком и другими ресурсами. Они назначали в
пограничную с Ширваном область доверенных лиц. В 1285 г. (при ильхане
Аргуне) в Азербайджан прибыла китайская миссия во главе с сановником,
которого Рашид ад-Дин называет Пуладом. Этот сановник остался
резидентом при дворе Ильханов и был советником Аргуна. Он играл видную
роль также и при Газан-хане, будучи начальником над туманам в Мараге.
Позже ему было доверено начальство над ширванской границей. Умер он в
Ширване во время правления Олджайту209. Ильханские государи следили за
благосостоянием области Ширван и принимали ряд мер для возрождения
хозяйства в стране. О тяжелом экономическом положении государства
Ширваншахов при Ильханах до реформ Газан-хана свидетельствуют
сведения Рашид ад-Дина, а также надпись начала XIV в. на стене минарета
Джума-мечети в старой крепости Баку, содержащая текст ярлыка (указа)
монгольского государя Олджайту Худабенде Мухаммада (1304-1316 гг.) об
отмене ряда тяжелых налогов с раийатов города Баку и области [Ширвана] 210.
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Население Ширвана было разорено не только войнами, но и непомерными
налогами и злоупотреблениями чиновников. Но уже в начале XIV в. в связи с
усилением власти ширваншаха реформами Газан-хана, отменой ряда налогов
при султане Олджайту и другими мероприятиями хозяйственное положение
страны стало восстанавливаться. Во время правления Газан-хана и его
преемника султана Олджайту были восстановлены права местной знати, в
том числе и ширваншахов, положение которых укрепилось. Произошло
сближение местной феодальной знати с представителями государства
Ильханов. Так, из переписки Рашид ад-Дина (1297-1318 гг.) государственного деятеля и везира Ильханов выясняется, что он был в
родственных отношениях с ширваншахом. В письме из города Тебриза
«великому маулане Маджд ад-Дину Исмаилу Фали» с приглашением на
свадьбу своих сыновей Рашид ад-Дин подчеркивает знатность невест, в том
числе говорит о невесте своего сына эмира Али - дочери ширваншаха
«...государя Шабрана и Шамахи, который происходит из рода государей
Дербенда. [Вот уже] около двух тысяч лет, как султанский [престол]
принадлежит их роду, и до настоящего времени они являются государями
Дербенда и Шабрана». В другом письме к ширваншаху - «государю Шабрана
и Шемахи» Рашид ад-Дин в весьма учтивых выражениях почтительно
приглашает его в свой новый сад Фатхабад 211. Содержание этих писем
неоспоримо свидетельствует о возросшем авторитете ширваншаха,
укреплении его власти и расширении территории в прежних границах.
Наличие и укрепление власти Ширваншахов, хотя и бывших в подчинении
монголам, в начале XIV в., при упадке и разложении монгольской державы,
сыграло гораздо большую роль для оживления жизни и строительства в
городах Ширвана, чем реформы Газан-хана и ярлык султана Олджайту
Мухаммеда, эффект которых был превходящим и весьма кратковременным.
Имя ширваншаха в этих письмах не упоминается. Принимая во внимание
время написания этих писем между 1315 и 1318 г., можно полагать, что
отцом невесты сына Рашид ад-Дина был ширваншах Кейкавус, который
предположительно правил с 1294 по 1317 г. и имя которого зафиксировано в
надписи на минарете в ханаке. Необходимо отметить, что ширваншахи
уделяли большое внимание строительству и украшению ряда ханак в
Ширване: особенно ханаки близ селения Наваги на реке Пирсагат, святыне
Бибиэйбат близ Баку, Пир Мадакан в сел. Гѐгляр близ Шемахи и др. В течение 50 лет - с 641 по 692 г. х./1243-1294 гг. были построены главнейшие
здания ханаки на Пирсагате при ширваншахах Фарибурзе III, Ахситане II,
Фаррухзаде II, Кейкавусе и др. Позже в 824 г. х./1420 г. на одной надписи
упоминается имя ширваншаха Халилуллаха I, восстановившего стены
укрепления212. Ханака на Пирсагате, возведенная при гробнице шейха ПирХусайна, была почитаема как святыня ширваншахами и населением Ширвана
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и соседних стран. Пир-Хусайн Ширвани жил во время правления
ширваншахов Фарибурза I, его отца Саллара и деда Йазид ибн Ахмада и умер
в глубокой старости в 467 г. х./1074/5 г. Пир-Хусайн являлся младшим
братом известного на Ближнем Востоке суфийского поэта и философа
пантеиста Шейх Муххамада Али Бакуви (948-1050 гг.), прожившего также
более ста лет213. Сохранилось предание о любви Бакуви к дочери
ширваншаха. Путешественник начала XVII в. описывает гробницу в Ширазе
на вершине горы, где рядом с Бакуви была похоронена дочь ширваншаха
(Roi de Ваки), прибывшая сюда после смерти Бакуви, чтобы обслуживать
паломников214. Эти сведения говорят о большом почете и уважении со
стороны ширваншахов как к личности Бакуви, так и Пир-Хусайна. Ханака
Пир-Хусайна состояла изряда зданий, возведенных ширваншахами
разновременно: усыпальницы-гробницы Пир-Хусайна, мечети с минаретом,
большого приемного зала и ряда помещений, обнесенных стеной, конюшен,
караван-сарая и большого кладбища215. Ширваншахи прилагали много
стараний для убранства зданий ханаки. Особенно роскошно были
декорированы мавзолей и гробница Пир-Хусайна великолепными
люстровыми изразцами, «стены которого будто цветными каменьями блещут
то нежно белой, то аквамариновой с золотом глазурью, напоминает
волшебные дворцы тысяча и одной ночи»216. Ханаке Пир-Хусайна
принадлежали большие вакфные имущества и земли, пиру жертвовали
драгоценности, а усыпальница была украшена золототканными дорогими
тканями. Пир-Хусайн имел много последователей мюридов и дервишей,
живших в ханаке и вокруг, которые владели десятками тысяч голов баранов,
коров и вьючных животных. На вакфных землях ханаки проживало большое
количество дервишей и работников - мужчин и женщин, обслуживающих
ханаку217. Эта святыня привлекала большое количество паломников, приезжавших на поклонение пиру, в том числе ширваншахов и других правителей.
Это был важный культурный (философский, литературный, религиозный)
центр Ширвана.
По мнению А. А. Сеид-заде, Пир-Хусайн был последователем
направления батинитства (внутреннего самоусовершенствования). Вассаф
называет его суфи и указывает на его мюридов. «...Пир-Хусайн Ширвани, по
всей вероятности, не принадлежал ни к одному из особенно резко
выраженных еретических направлений, ибо в таком случае он никогда не
оказался бы так старательно культивируемым ширваншахами»218.
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КЕЙКУБАД I ИБН ФАРРУХЗАД II
В начале XIV в. в связи с ослаблением и упадком государства
Ильханов при сыне Олджайту Мухаммад-Абу Са'иде (1316-1335 гг.)
усиливается власть ширваншахов, наблюдается подъем хозяйственной жизни
и развитие торговли в городах Ширвана. Однако во время военных действий
между ильханом Абу Са'идом и золотоордынским ханом Узбеком и позже
между преемником Абу Са'ида Арпа-ханом (1335-1336 гг.) и Узбеком
территория Ширвана вновь подверглась опустошению и разграблению219. С
1336 г. после смерти Арпа-хана и фактического распада государства
Ильханов на ряд мелких феодальных владений монгольские эмиры и главы
кочевых племен захватывают власть в свои руки, сажают и свергают
ильханских царевичей и ведут межфеодальные войны. Так, в течение
небольшого периода на троне Ильханов сменились кратковременные
правители: Муса, Мухаммад, Туга-Теймур, Джахан Теймур, Сатибек-хатун,
Сулеиман и последний ильхан Ануширван - ставленники соперничавших
между собой чобанидских и джелаиридских эмиров, утвердивших свою
власть в Южном Азербайджане220.
В этот период распада монгольского государства Ильханов вырастают
города северных областей Азербайджана, в том числе Ширвана, которые на
время освободились от власти чужеземных захватчиков и приобрели
политическую силу. В течение XIV и всего XV в. государство Ширваншахов
становится фактически независимым, хотя ширваншахи и признавали формально власть Ильханов, что прослеживается по нумизматическим данным.
В это время в Ширване правили ширваншахи Кепкубад, а позже его сын
Кавус.
С 1335/6 г. возобновляется чеканка монет в монетных дворах ряда
городов Ширвана. С. Лэн-Пуль в своем каталоге дал описание золотого
динара, чеканенного от имени Арпа-хана в Ширване в 736 г. х./1335/6 г.221 С
40-х годов XIV в. в Баку существовал монетный двор, о чем свидетельствуют
обнаруженные на территории Баку монетные клады. Среди этих монет имеются и чеканенные в Баку от имени Ильханов - султанов Сулеймана и
Ануширвана222. От имени Сатибек-хатун, дочери ильхана султана Олджайту
была чеканена серебряная монета в городе Шабаране в 739 г. х./1338/9 г. С
745 г. х./1344/5 г. и позже с 750 г. х./1349/50/ по 756 г. х./1355 г. чеканены
дирхемы от имени Ануширвана в городах Ширвана Байлакане, Ширване,
Гуштаспи, Шабаране и др. Некоторые из этих монет, носящие титул «султан
правосудный», по предположению М. Сейфеддини, могли быть чеканены
Ширваншахами223. Отсутствие имени ширваншаха на монетах в период
распада государства Ильханов не дает возможности уточнить начало и конец
царствования Кейкубада и выяснить имя его отца. Ссылаясь на Хаджи
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Хальфу, Б.Дорн считает Кейкубада потомком предшествовавшего
ширваншаха, но кто был его предшественником он не называет 224. Согласно
генеалогии ширваншахов, приведенной Шараф-ханом Бидлиси, Хасан-беком
Румлу, Мюнеджжим-баши и Бакихановым, отцом Кейкубада был
Фаррухзад225. М. А. Сейфеддини приводит сведения Абд-ар-Раззака
Самарканди, который называет Кавуса «сыном Кейкубада, правителя
Ширвана и Шемахи и внуком Мир-Шейха Ибрахима»226. Согласно этим
данным, Мир-Шейх Ибрахим являлся отцом Кейкубада и дедом Кавуса. Повидимому, Самарканди перепутал родословную ширваншаха, так как
известно, что Шейх Ибрагим являлся сыном Султан Мухаммада, правителя
Дербенда, и внуком Кейкубада227. Считая сомнительным сообщение
Самарканди и более достоверными сведениями вышеприведенных
источников, до обнаружения новых данных мы оставляем имя отца
Кейкубада как Фаррухзад II.
Замбаур и Бартольд начало правления Кейкубада ибн Фаррухзад
датируют 717 г. х./1317/8 г.228 Неизвестно, из какого источника они приводят
эту дату. Отсутствие нумизматических и эпиграфических данных затрудняет
вопрос о начале и конце правления Кейкубада. Время правления Кейкубада и
его сына Кавуса совпадает с периодом распада Ильханского государства,
когда на развалинах некогда могущественной империи, наряду с другими
мелкими мусульманскими династиями, утверждается власть эмиров
Чобанидов, а затем Джелаиридов. Правление этих династий с 40-х годов XIV
в. оставило в Азербайджане глубокий след. Представители династии
Чобанидов в лице Хасан Кучука, убитого в 744 г. х./1343 г., а затем его брата
малик Ашрафа (745 - 758 гг. х./1344-1356/7 гг.), утвердивших свою власть в
Южном Азербайджане, правили от имени подставных Ильханов и вели
ожесточенную борьбу с другими эмирами, в том числе с Ширваншахами229.
Последствия этой борьбы можно проследить по нумизматическим данным.
С 736 г. х./1335/6 г. возобновилась чеканка монет в монетных дворах
городов Ширвана230. Кейкубад и его сын Кавус, признавшие формально
власть последних представителей династии Ильханов и чеканившие монеты
от их имени, правили самостоятельно и смогли отстоять свою независимость
до 1348 г., несмотря на попытки чобанида Ашрафа захватить Ширван. О
времени правления Кейкубада имеются весьма скудные сведения в
источниках. Согласно Хаджи Хальфе, ширваншах Кейкубад приобрел
известность благодаря своей справедливости231. По-видимому, эпитет
справедливый был дан Кейкубаду в связи с ослаблением феодальной
эксплуатации населения Ширвана и подъемом хозяйственной жизни страны.
Усиление власти ширваншаха было следствием ослабления и затем распада
государства Ильханов и освобождения Ширвана от гнета монголов,
господствовавших в стране на протяжении более чем столетия. Население
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Ширвана, недовольное гнетом монгольских завоевателей, оказывало
поддержку ширваншахам Кейкубаду и Кавусу в их борьбе за независимость
Ширванского государства.
КАВУС ИБН КЕЙКУБАД I
По сведениям источников, ширваншах Кейкубад передал еще при
жизни управление государством своему сыну Кавусу. По предположению А.
А. Али-заде, «Кейкубад ввиду преклонности своих лет не мог больше
принимать активного участия в делах государства, а управление страной ему
пришлось разделить с сыном»232. Ширваншах Кейкубад искал поддержку
утвердившего свою власть в Южном Азербайджане и в Карабахе чобанида
Ашрафа. В 745 г. х./1344/5 г. из Ширвана к малику Ашрафу в его ставку в
Карабах прибыл «правитель Ширвана и Шемахи», сын ширваншаха
Кейкубада, малик Кавус, который был очень милостиво принят Ашрафом и
получил от него ценные подарки - одежду, украшенную драгоценными камнями, и другие вещи233. Однако, когда Ашраф неожиданно в присутствии
Кавуса схватил и убил эмира Вефадара, сына одного из влиятельных
феодалов Хаджи Шахребана , эта жестокость так подействовала на Кавуса,
что он в ту же ночь бежал из Карабаха и вернулся в Ширван. Малик Ашраф,
не желая порывать дружбы с ширваншахом, послал в Ширван своих послов
Хадже Абдалхайа и Ахиджук-малика с ценными подарками - ноясом и
тюрбаном, украшенными драгоценными камнями, и другими вещами для
Кавуса и его отца Кейкубада. Вместе с этим он сделал предложение жениться
на дочери Кейкубада. Ширваншах Кавус встретил послов с большим почетом
и в свою очередь отправил Ашрафу подарки, но отказался выдать свою
сестру за него, выразив удивление, что малик Ашраф оказывает такую
почесть. Чобанид, получив отказ, решил предпринять поход в Ширван,
отношения его с ширваншахом обострились. Однако дело до военного
конфликта не дошло, так как Ашрафа отвлекли события в Тебризе, и он не
мог рассчитывать на свои силы. Через некоторое время Ашраф повторил попытку покорить Ширван, но встретил сопротивление ширваншаха Кавуса и
был вынужден заключить с ним мир. Зимой 748 г. х./1347/8 г. Ашраф,
обеспокоенный усилением Ширванского государства и задавшись целью
покорить Ширван, сам двинулся на Карабах и отправил большое войско во
главе со своим везиром Абдалхайа и другими эмирами против ширваншаха.
Кейкубад и Кавус, не имея возможности сопротивляться, скрылись в одной
из укрепленных крепостей. Войска Ашрафа разорили и опустошили страну и
вернулись обратно. Однако Ашрафу не удалось подчинить Кейкубада и
Кавуса. После этих событий имя Кейкубада в источниках не упоминается.
По-видимому, его смерть произошла между 748 г. х./1347/8 г. и 758 г.
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х./1356/7 г.235 Кейкубад, вероятно, жил в Баку. С его именем связано
строительство мечети Кейкубада, к которой был позже пристроен мавзолей
Сейид Яхья во дворце Ширваншахов и которая сгорела в 1918 г. Руины этой
мечети сохранялись до недавнего времени.
В 758 г. х./1356/7 г. Кавус совместно с другими феодалами
Азербайджана в целях борьбы с жестоким тираном Ашрафом отправили
послов к золотоордынскому хану Джани-беку, призвав его на помощь.
Последний по настоянию шейхов с большими силами двинулся через
Дербенд и Ширван в Азербайджан против чобанида Ашрафа. К нему
присоединились со своими войсками ширваншах Кавус и местные феодалы.
Джани-бек разбил войско Ашрафа и, вступив в Тебриз, занял Азербайджан.
Ашраф был взят в плен и по настоянию Кавуса казнен в 758 г. х./ 1356/7 г. 236
Ширваншах Кавус совместно со своим сыном Нодаром воевал также с
ашрафидскими феодалами, возглавляемыми эмиром Ахиджуком. Кавус
объединился в этой борьбе с местными правителями Аррана и Карабаха.
Сражение союзников с войсками Ашрафидов произошло в Джуи-ноу на
Мугани. Кавус победил и прибыл в Карабах. Ахиджук со всеми Ашрафидами
отправился в Арран. Они встретились на берегах Аракса, где происходили
сражения, и на мосту через Аракc заключили перемирие. Кавус вернулся в
Ширван, а Ахиджук вошел в Карабах. Независимое положение ширваншаха
и укрепление его власти после этих событий, а также прекращение военных
действий в стране явились стимулом для подъема хозяйственной жизни в
Ширване. К этому времени могущество ширваншаха заметно возросло. В
этот период в Южном Азербайджане междоусобная борьба кочевых эмиров
за власть закончилась завоеванием Азербайджана Джелаиридом султан
Увейсом (1356-1374 гг.), сыном Хасан Бузурга, правителя Ирака арабского.
Утвердившись в Южном Азербайджане, султан Увейс подчинил своей власти
Арран, Нахчеван и другие области. Он стремился также захватить Ширван237
. По-видимому, в это время Кавус формально признал себя вассалом
Увейса, о чем свидетельствуют анонимные серебряные монеты, чеканенные
ширваншахом с именем последнего в городах Ширвана: в Бакуйа, Шабаране,
Гуштаспи в 762 г. х./1360/1 г. и в Бакуйа и Шабаране в 764 г. х./1362/3 г.
Утверждение А. А. Али-заде, что «ширваншах Кавус до 765 г. х./ 1363/4 г. не
признавал над собой верховной власти султана Увейса и не платил ему
дани», не
подтверждается вышеприведенными нумизматическими
данными238. В 765 г. х./1363/4 г. султан Увейс, собравшийся совершить поход
в Карабах для захвата Ширвана, вынужден был оставить на время свое
намерение, так как был отвлечен на подавление мятежа в Багдаде, куда
направил свои войска. Воспользовавшись этими событиями, ширваншах
Кавус перестал признавать свою зависимость от султана Увейса, дважды
напал на Карабах и переселил население этой области в Ширван239.
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Результаты борьбы ширваншаха Кавуса с султаном Увейсом можно
проследить по нумизматическим данным. Кавус восстал против султана
Увейса около 766 г. х./1364/5 г. С этого времени на монетах, чеканенных в
городах Ширвана - в Гуштаспи и Шабаране в 767 г. х./1365/6 г., в Бакуйа,
Шемахе и Шабаране в 769 г. х./1367/8 г. и Бакуйа в начале 770 г./1368/9 г.,
исчезает имя этого султана240. Однако независимость ширваншаху удалось
сохранить недолго. В 768 г. х./1366/7 г. после подавления восстания и
возвращения из Багдада в Тебриз султан Увейс послал в Ширван Байрамбека и других эмиров во главе джелаиридского войска, которое вскоре
вступило на его территорию. Не будучи в состоянии долго сопротивляться
превосходящим силам султана, ширваншах был вынужден укрыться в одной
из сильно укрепленных крепостей Ширвана. По-видимому, эти события
произошли не раньше 770 г. х./1368/9 г. В течение трех месяцев
джелаиридские войска грабили и опустошали города и местности Ширвана.
Ширваншах Кавус, чтобы не потерять свое право наследства и не надеясь на
свое убежище, был вынужден сдаться. При посредничестве шейхов и ученых
законоведов он вышел из своего убежища, чтобы сдаться султану, но Байрамбек заковал его в кандалы и доставил его султану Увейсу. Последний,
продержав Кавуса три месяца в тюрьме, простил и восстановил его как
правителя Ширванского государства на правах вассала, платящего дань.
Кавус после этих событий до самой смерти остался покорным вассалом
Увейса241. Указанные события коснулись и области Баку, так как, по
сообщению источников, ряд местных феодальных владетелей, в том числе и
области Баку, - хаджи Фераморз и хаджи Феридун были вынуждены явиться
к султан Увейсу и признать свое подчинение. Они обязались также платить
ежегодную дань - мал или харадж242. С 770 г. х./1368/9 г. в Ширване
возобновляется чеканка монет от имени Джелаиридов, продолжаясь
непрерывно до восьмидесятых годов XIV в.243 По традиции предков
ширваншаха Ахситана I и Минучихра III при дворе Кавуса находились
известные поэты -панегиристы, посвящавшие ширваншаху хвалебные
касыды. Так, во дворце Ширваншаха жил поэт Ариф Ардебили (XIV в.),
которого Кавус привез из Ардебиля и которому поручил воспитание и
образование своего сына Хушенга. В поэме «Фархад-наме», посвященной
Джелаириду султану Увейсу, Ариф Ардебили сообщает, что обучил Хушенга
почеркам сулс, несх и та'лигу, литературе и другим наукам. Ариф Ардебили
восхваляет ширваншаха, говоря, что «именем Кавуса государство Ширван
прославилось. Его справедливое управление превратило Ширван в рай».
Ариф Ардебили закончил первую часть своей поэмы будучи в Ардебиле в
771 г. x./1369/70 г. Как видно, ширваншах Кавус после возвращения из плена
и признания вассальной зависимости от султана Увейса занялся
благоустройством и восстановлением городов Ширвана. Согласно Мирхонду,
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Мюнеджжим-баши и Хаджи Хальфа, Кавус умер в 774 г. х. /1372/3 г. после
долгого царствования и после него стал править его сын Хушенг245.
ХУШЕНГ ИБН КАВУС
Хушенг стал править в Ширване с 774 г. х./1372/3 г., до этого он
находился в качестве заложника при султане Увейсе. Хушенг, как и его отец,
поддерживал дружеские отношения с Увейсом, с разрешения которого он
наследовал престол Ширваншахов. Так, получив известие о смерти Кавуса,
султан Увейс сам послал Хушенга в Ширван занять престол отца. Время
правления Хушенга совпало с царствованием сыновей султана Увейса
Хусайна и Ахмада. Шейх Увейс умер в 776 г. х./1374 г., спустя два года после
смерти Кавуса. После него начались междоусобицы между его сыновьями и
другими крупными феодалами - эмирами Азербайджана. В результате этой
борьбы Музаффарид Шах Шуджа в 777 г. х./1375/6 г. захватил на несколько
месяцев Южный Азербайджан и отправил с войсками в Ширван и Муган
своего племянника Шах Мансура. Согласно сведениям источников,
ширваншах не стал воевать с ним и, не выразив ему покорности, покинул
Ширван. Государством Джелаиридов управлял султан Хусайн, который,
чтобы занять престол, убил своего брата шейха Хасана. В 784 г. х./1382/3 г.
другой сын Увейса Ахмад выступил против своего брата султана Хусайна,
убил его в Тебризе и захватил власть в свои руки. В действительности, в
стране хозяйничали крупные кочевые феодалы-эмиры, которые перестали
подчиняться своим сюзеренам, сыновьям султана Увейса. В период
разложения государства Джелаиридов ширваншах Хушенг укрепил свою
власть и государство. В это время область Муган входила в состав
государства Ширваншахов. Когда султан Ахмад, не доверяя правителю
Султанийи Сары Адилю, провозгласившего его брата Баязида законным
наследником Джелаиридского государства и султаном, бежал из Тебриза
через Нахчеван в Арран и Муган, он обратился к Хушенгу, который прибыл к
нему и предоставил ему убежище. В это время в Арране и Мугане появился
эмир Адиль со своими войсками, преследующий Ахмада. Когда он достиг
Берзенда, сюда прибыл ширваншах Хушенг, ставший посредником в
переговорах между эмиром Адилем и братьями Ахмадом и Баязидом.
Ширваншаху удалось их помирить, он добился мира и заключения
соглашения, по которому Ахмад получил Азербайджан, его брат Баязид Ирак персидский, а Адиль совместно с Ахмадом Ирак арабский246. При
ширваншахе Хушенг ибн Кавусе, поддерживающем дружеские отношения с
Джелаиридами, были чеканены серебряные монеты с надписью в городах
Ширвана: Бакуйе, Гуштаспи, Шабаране и Шемахе с именем Джалал ад-Дин
Хусайна, сына шейха Увейса, правившего с 776 г. х./1374/5 по 784 г. х./1382
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г., а также его брата Гияс ад-Дина Ахмада (784/1382 г.-813 г. х./1410 г.)247.
Нумизматические данные свидетельствуют о зависимости ширваншаха от
Джелаиридов. Источники говорят о Хушенге, как об образованном для
своего времени правителе, который был известен и как поэт248. Но правление
его продолжалось недолго - в течение десяти лет. В конце XIV в. в Ширване
вспыхнуло восстание мелких феодалов и крестьян против знати. Хушенг был
убит своими подданными ширванцами, возмущенными его жестокостью, в
748 г. х./1382 г.249 После Хушенга феодалы Ширвана избрали правителем
Шейх Ибрахима I, представителя боковой ветви той же династии
Ширваншахов - Дербенди, одного из его ближайших родичей, так как, повидимому, он не имел прямого наследника.
Рассмотрев время правления Ширваншахов с XI по XIV вв., можно
сделать следующие выводы. В династии ширваншахов Мазйадидов
арабского происхождения с первой четверти XI в. происходят изменения.
Вместо прежних арабских имен - Йазид, Ахмад, Мухаммад и т. д. появляются
персидские имена - Ануширван, Минучихр, Ахситан, Гершасп, Фарибурз и т.
д., родословную свою они возводят к сасанидским царям Хосров
Ануширвану I и Бахрам Гуру. Тот факт, что Ширваншахи, будучи арабами,
претендовали на благородное происхождение от сасанидских царей, можно
объяснить брачными связями ширваншахов с местными царствующими
домами сасанидского происхождения, представительницы которых
возродили старую традицию. При дворе Ширваншахов в начале XII в. и в
XIII в. важную роль играли представители ирано-дейлемской династии Какуиды, возвысившиеся в Западном Иране во время упадка Бундов. На
протяжении более чем столетнего периода представители этой династии
являлись везирами ширваншахов (Мухаммад ал-Какуйи в конце XI в. начале XII в., Исхак ал-Какуйи в 1204 г.), которые, возможно, породнились с
ними.
Иранизация Ширваншахов в XII - XIII вв. проникла во все области
политической, социальной и духовной жизни этих правителей. Постепенно,
Мазйадиды, породнившись с местными феодальными родами, теряют свое
происхождение от арабов и, ассимилируясь с ширванской аристократией,
становятся местной правящей династией. Ширваншахи были суннитами. Они
покровительствовали наукам, искусству и литературе. Столицей была
Шемаха, а с конца XII в. их резиденцией стал и город Баку. При дворе
Ширваншахов в XII в. расцвела поэзия и литература, образовалась так
называемая азербайджанская поэтическая школа, из среды которой вышли
блестящие поэты Хагани и многие другие. Официальным литературным
языком был персидский, арабский употреблялся в богословии и религии.
Разговорным языком был азербайджанский - тюркский. Как на персидском,
так и на арабском писались научные труды. При Ширваншахах в XI - XIV вв.
510

были возведены оборонительные сооружения в городах Ширвана -замки,
крепостные стены, башни. Они обращали большое внимание на
строительство мечетей и ханак, которые украшали великолепными изразцами
и орнаментальным декором, поддерживали культ святых шейхов.
Ширваншахи для своего времени были образованными людьми. Ахситан I и
Хушенг увлекались поэзией и сами были поэтами. Для обучения своих детей
они привлекали крупных поэтов и ученых, которые жили при дворе. Род
Ширваншахов оказался очень гибким политически, сумев пережить
сельджукское и монгольское господство. Будучи в вассальных отношениях с
сельджукскими и затем иракскими султанами, чеканя монеты от их имени и
выплачивая им дань, Ширваншахи фактически правили независимо, часто их
зависимость была формальной. Вассальная зависимость от монголовчингизидов, Джучидов, Ильханов, Чобанидов и Джелаиридов была более
силной. При Ильханах ширваншахи потеряли право чеканить монету от
своего; имени и чеканили еѐ от имени сюзерена.
Ряд представителей династии Ширваншахов - Фарибурз I, Минучихр
III и его сын Ахситан I были выдающимися дипломатами и
государственными деятелями. Некоторые из них - Фарибурз III и Кавус были
способными военачальниками, воевавшими с иноземными захватчиками и
мужественно боровшимися за независимость Ширванского государства.
Династическим титулом Ширваншахов был малик (царь), хакан ;и при
монголах султан с эпитетами ал-адил (правосудный), ал-муаззам
(верховный), ал-алим (премудрый) и др. Ширваншахами звались все
представители династии. Все эти титулы и эпитеты зафиксированы как на
монетах, так и в надписях, отражавших реальное положение Ширванского
государства и его правителей.
Большого экономического развития города Ширванского государства
достигли в XII в. и начале XIII в. в период ослабления Сельджукской
империи. Это было время брльшого подъема сельского хозяйства, развития
производительных сил феодального общества, расцвета ремесла и торговли,
усиления товароденежных отношений. Период монгольского -завоевания
ознаменовался большими человеческими жертвами, разрушением городов и
селений, памятников архитектуры и материальной культуры Ширвана. Но
созидательные силы трудолюбивого азербайджанского народа, несмотря на
феодальную эксплуатацию, быстро восстанавливали экономику и
хозяйственную
жизнь
Ширванского
государства,
содействующую
поступательному дви жению и развитию феодального общества.
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§ 2. Расцвет городов в XI - первой четверти XIII в.
Развитие производительных сил феодального общества; рост ремесла
и торговли и товарно-денежных отношений обусловили развитие городов и
городской жизни в Ширванском государстве. В Ширване в XI - первой
четверти XIII в. существовал ряд больших городов с многочисленным
населением, являвшихся крупными экономическими и культурными центрами. Столица Ширвана Шемаха насчитывала, до ста тысяч жителей, Байлакан
около сорока тысяч1. XII - первая четверть XIII в. были периодом расцвета
феодальных городов Ширвана, значение которых возросло в экономической,
политической и культурной жизни страны. В этот период в связи, с
развитием феодальных отношений, разделением труда, ростом ремесла и
торговли увеличилось товарное производство в городах Ширвана. Шемаха,
Баку, Байлакан, Дербенд становятся известными на Востоке важными
ремесленными и торговыми центрами2. Города Ширвана, особенно Шемаха,
славились своими шелковыми изделиями и шелкомсырцом, который
выделывали в окрестных селениях. Шелк-сырец и шелковые ткани
вывозились в другие города Кавказа и в ряд стран Ближнего Востока. Шелк
из Ширвана уже с XIII в. вывозился в большом количестве в Италию и
Францию3. Развитие шелководства в Ширване способствовало поднятию его
экономики и оно являлось одним из основных занятий его жителей.
Многочисленные
стада
овец
в
местностях
Ширвана
давали
высококачественную шерсть для выделки ковров и ковровых изделий.
Источники сообщают о развитии ковроткачества в городах и селениях
Ширвана. Наиболее ранний ковер XIII - XIV вв. Куба-Ширванской группы
сохранился до наших дней4. В селениях производили также хлопок и лен,
шедшие на изготовление в городах хлопчатобумажных и льняных тканей и
одежды, которыми особенно славился Дербенд5. Арабские и персидские
источники приводят сведения о значительных городах Ширвана, о полезных
ископаемых, добываемых в ряде местностей, о сельскохозяйственной
продукции, произведениях ремесленников и торговле в этих городах.
Особенно ценны содержащиеся в этих источниках данные экономического
характера. Сведения авторов по экономике в основном сводятся к перечню
товаров и продуктов, производившихся в городах Ширвана. Эти данные
позволяют до некоторой степени судить о характере производимых
ремесленниками товаров, а также об уровне торговли в городах и развитии
сельского хозяйства в местностях Ширвана в XI - начале XIII в. Большинство
источников, говоря о Баку, сообщает о значительной добыче нефти и соли в
окрестностях города и близлежащих селениях, вывозимых в страны
Ближнего Востока6. Ал-Бируни в первой четверти XI в. очень кратко говорит:
«Баку - промысел белой нефти»7. В анонимном, сочинении, написанном в 520
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г. х./1126 г., говорится: «...остров Баку, из которого добывается нефть белая и
черная, и земля его-всегда в движении и из нее пышет огонь...»8. Как видно,
здесь речь идет об области, т. е. Апшеронском полуострове и его
административном центре - Баку. Арабский путешественник Абу Хамид алАндалуси ал-Гарнати, объехавший в 1131 г. юго-западное побережье
Каспийского моря, в своем сочинении описывает нефтеносные земли
Апшерона и селение, в котором нетрудно узнать Сураханы с его вечными
огнями: «И выходит из этой черной земли битум и нефть, черная и белая, а
находится эта земля недалеко от Бакух, области Ширвана... Отсюда вывозят
битум в другие местности». Он описывает остров близ Баку (по-видимому,
Пир-Аллахи): «черный как уголь, из него вытекает горькая, вонючая вода; и
вместе с этой водой выходят четырехугольные камни, похожие на
превосходную желтую медь. Люди берут их на гири для весов». В другом
месте ал-Гарнати говорит, что «из этих камней делают желтые бусы,
похожие на янтарные, которые люди вывозят во все концы земли». Он пишет
также, что на побережье Хазарского моря и его островах добывают
пробирные камни для золота, разных видов9. Эти камни употреблялись
золотых дел мастерами при изготовлении изделий из золота. Добыча этого
камня говорит о наличии ювелирных мастерских и широком употреблении
жителями городов золотых украшений.
Добыча нефти на Апшероне в первой четверти XIII в. была
значительной; на это указывают сведения ираноязычного географа
Мухаммад ибн Наджиб Бакрана. В сочинении «Джаханнаме», написанном
около 1210 г., он описывает различные сорта нефти, среди которых отмечает
белую нефть, которую извлекали из нефтяных колодцев в Баку и Мугане,
зеленую нефть, добываемую близ Дербенда, и черную на границе Балхана.
Дальше он говорит о перегонке черной нефти в белую и называет ее
дистилляцией (тагтир)10. Это любопытное сообщение говорит о большой
разработке и химическом способе очистки и использовании нефти в те времена. В анонимном географическом сочинении на персидском языке
«Аджа'иб ад-Дунийа», написанном в 20-х годах XIII в. о Баку, говорится
«...это город в области Ширвана на берегу моря. Всю ночь земля его горит
как огонь; ставят на нее котел и вода на земле его закипает. Его товары:
нефть черная, белая, зеленая и соль»11.
Указанные сведения восточных авторов о Баку и Апшероне говорят о
большой добыче нефти и соли в этих местах. Эти сведения в основном
сводятся к описанию нефтяных и газовых источников, не упоминая о других
товарах. Нефть имела многообразное применение не только во многих
отраслях хозяйственной жизни, но и как лечебное средство. С древних времен нефтью пользовались для освещения. Употребление нефти в
светильниках, называемых чирах, подтверждается многочисленными
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находками последних на территории Баку, Апшерона и ряда городов
Азербайджана. Глиняные чирахи со следами нефти найдены при
археологических раскопках на территории дворца Ширваншахов и старой
крепости Баку, в Байлакане (Оренкала), Нахчеване, Барде, старой Гяндже,
Кабале и др12. Нефть применялась и в военной технике, о чем упоминают
Рашид ад-Дин, Мирхонд и другие авторы13.
Хозяйственная жизнь города прослеживается на материалах, добытых
в результате археологических работ на протяжении ряда лет на территории
старой бакинской крепости - Ичери шехер. Археологические раскопки 1970
г. в северной стороне Ичери шехер на месте снесенного дома (на Малой
Крепостной ул.) на площади 80 кв. м и на глубине более 2 м выявили остатки
одного из жилых кварталов старого Баку, датируемые XII - XIII вв. и
представляющие собой ряд каменных оград дворика и стен хозяйственных
построек. Во дворе были обнаружены тендиры, колодцы, обложенные
камнями, остатки водоотвода из нескольких колен гончарных труб. В
культурном слое встречены фрагменты простой и глазурованной керамики,
фаянсовой посуды, обломки медных пластинчатых скоб, украшавших
деревянные ворота, голубые фаянсовые бусины, клад медных монет чекана
Ширваншахов. Кроме того были проведены раскопки на восточной стороне
дворца Ширваншахов на площади 16x8 м. Наряду с фундаментами стен
прямоугольных помещений открыты колодцы, хозяйственные, мусорные
ямы, тендиры и т. д. Обнаружено большое количество поливных и простых
сосудов и их фрагментов, медных и железных предметов, изделий из стекла,
фаянса. В поливной керамике верхнего слоя преобладали сосуды с
полихромной орнаментальной и изобразительной росписью ангобом и марганцем, украшенные гравировкой. На днищах некоторых чаш оттиснуты
рельефные клейма. Обнаружено большое количество каменных жерновов, а
также медных монет чекана Ширваншахов14. В 1971 г. были начаты раскопки
на площади 168 м2 на участке юго-восточного склона Бакинского холма.
Обнаруженные остатки жилищ находятся на юго-восточной стороне раскопа.
Нижняя часть фундамента стен сложена из слабоотесанных камней, а в
забутовке использован рваный камень. В слое XI - XIII вв. выявлены
хозяйственные ямы, колодцы, тендиры, очаги и др. Многочисленные находки
состояли из керамических изделий, фаянсовых, металлических, стеклянных
предметов и медных монет. Глиняные изделия представлены кюпами,
кувшинами с ручками, тарелками, чашами, чирахами и котлами разных
типов. Особенно выделяются желтоглиняные сосуды с рельефным
штампованным орнаментом растительного и геометрического характера.
Глазурованные сосуды XI - XIII вв. имеют полихромную расцветку с
гравированным рисунком. На днищах некоторых глазурованных чаш
имелись рельефные клейма гончарных мастеров. Найденные медные,
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железные,
бронзовые
и
стеклянные
изделия
говорят
о
металлообрабатывающем, стеклоделательном, ювелирном и других ремеслах
в средневековом Баку. Обнаруженные медные монеты чекана Ширваншахов,
Ильдегизидов и Джелаиридов свидетельствуют о широких торговых связях
Баку с другими городами Азербайджана и сопредельными странами 15.
В 1973 г. раскопки проводились на северной стороне крепостной части
города Баку, недалеко от городской стены с полукруглыми башнями.
Исследования этой территории показали, что большинство ремесленных
мастерских средневекового Баку располагалось в этой части города. В слое
XI - XIII в. обнаружены обломки полихромной керамики с гравированным
растительным или геометрическим орнаментом, с изображением животных.
Там же выявлено несколько фрагментов фаянса, в том числе кольцевидное
днище чаши синего цвета с надглазурной росписью16.
Раскопки на участке, который почти вплотную прилегает с северозапада ко дворцу Ширваншахов, показали тесное расположение
строительных сооружений и других бытовых объектов на сравнительно
небольшом участке раскопа, что свидетельствует о плотной заселенности
территории Ичери шехер и интенсивной городской жизни Баку в XI - начале
XIII в. Среди находок на этом участке представляет интерес две фаянсовые
чаши на кольцевом поддоне. Одна из них покрыта прозрачной глазурью
голубого цвета с рельефной надписью арабским шрифтом. На днище другой
фаянсовой чаши имеется орнамент с изображением растений и птицы.
Обнаружены также 24 медные монеты17.
Раскопками на участке, расположенном недалеко от северной
городской крепостной стены с полукруглыми башнями, на площади в 64 кв.
м, в слое XI -XIII вв. открыты хозяйственные и мусорные ямы, а также девять
тендиров различных диаметров. Найдены разнообразные керамические
изделия, гончарный шлак, обломки стеклянных и фаянсовых сосудов,
железные предметы18.
Раскопки 1976 г. проводились на южных склонах Бакинского холма,
представлявших собой один из оживленных и густонаселенных районов
средневекового Баку. На участке в 64 кв. м выявлены фундаменты стен
помещений, выложенных из тесаных камней крупных размеров. Было
открыто большое складское помещение, в котором находились пять крупных
хозяйственных кюпов, установленных в больших каменных подставках чанах. Обнаружены простые и глазурованные керамические изделия,
фаянсовые сосуды типа Рей, Кашан, обломки стеклянных сосудов и
железных изделий19. Тесное расположение выявленных объектов и большое
количество находок стекла, керамики, железных и медных изделий
свидетельствуют об интенсивной; жизни города в XI - начале XIII в.,
развитии ремесла и торговли. Большое количество монет говорит о развитии
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товарно-денежных отношений. Баку в этот период являлся одним из важных
экономических и административных центров Ширвана и крупным морским
портом Каспия.
Помимо Баку источники отмечают в это время другие значительные
города Ширвана. Арабский автор ал-Идриси, писавший в 548 г. х/1154 г., в
своей «Географии» и на карте показывает важнейшие города Аррана и
Ширвана, среди которых называет Байлакан, аш-Шамахийу, Ширван, Баб алАбваб, ал-Абхаз,* крепость Джардибан (Гардман - С. А.), аш-Шабаран,
Кабалу, Шеки. К Азербайджану он относит Муган. Ал-Идриси говорит о
торговых путях: «Путь от Барды до Баб ал-Абвав идет к северо-востоку по
следующему маршруту: путь от Барды до города Барзандж 54 мили, от
Барзанджа до Шамахийа 42 мили, оттуда в Шарван 3 дня; от Шарвана до
города ал-Абхаз 2 дня, от ал-Абхаза до моста Самура 36 мили и оттуда в алБаб 60 миль. Всего 300 миль». Известно, что миля равна 2 км, а день - около
19 км, таким образом расстояние от Барды до Баб ал-Абваба (Дербенда)
равнялось 600 км. Ал-Идриси дает описание порта - города Баб ал-Абваба,
которое заимствовал у ал-Истахри и Ибн Хаукаля. «Баб ал-Абваб очень
большой город на берегу Хазарского моря. В центре этого города имеется
порт для судов. У входа в порт находятся сооружения, подобные двум молам,
которые закрывают его с двух сторон. Здесь протянута цепь и без разрешения
владетеля порта никто не может ни войти ни выйти. Оба эти мола состоят из
монолитов, скрепленных свинцом... Стены Дербенда построены необычно
прочно из камня, сырцового кирпича и глины». Далее он пишет о
значительности этого города, о его многочисленных садах, однако дающих
мало плодов, которые привозят из других местностей. Ал-Идриси сообщает,
что этот город является торговым портом моря Хазар, для Сарира и других
частей Табаристана и Джурджана. «Там выделывают в большом количестве
льняное полотно, изделия из которого жители стран Аррана, Армянин и
Азербайджана одевают под верхней одеждой». Ал-Идриси повторяет
сведения Ибн Хаукаля о сборе значительного количества марены во всей
стране Арран от Баб ал-Абваба до Тифлиса, вывозимой по Хазарскому морю
в Джурджан, а оттуда на верблюдах в Индию. Он отмечал, что эта марена
превосходила по качеству всякий другой ее сорт.
Ал-Идриси называет города Барзандж, аш-Шамахийа, Шарван, алАбхаз и местность Джиср Самур (мост через Самур), похожие между собой
по величине и количеству жилищ. Далее юн сообщает, что там имеются
рынки, которые посещают купцы, мастерские (кархане), много фруктовых
садов. Страна очень плодородная и ее жители успешно занимаются внешней
торговлей20.
В тексте ошибочно стоит ал-Айджан вместо ал-Абхаз из-за неправильно расставленных
диакритических точек.
*
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Источник начала XIII в. «Аджа'иб ад-Дунийа» среди товаров Дербенда
называет ценные меха, ввозимые с севера купцами русами: «бобер, соболь,
белка; рабы и очень красивые девушки-рабыни»21. Археологические
раскопки на территории Дербенда, проводимые с 1971 г., дополняют
сведения нарративных источников об экономической жизни этого древнего
города.
Раскопками установлена структура средневекового Дербенда, который
состоял из двух частей: цитадели (кухендиз) и собственно города
(шахристан)22. Особое место в комплексе оборонительных сооружений
Дербенда занимала цитадель Нарын-кала. Общая толщина культурных
напластований цитадели достигает 10 м. В северо-западной части цитадели
города вскрыто 4 помещения в комплексе средневекового ханского дворца
площадью около 85 кв. м. Открыты большое количество очагов и тендирей,
хорошо сохранившиеся деревянные колонны на каменных цилиндрических
базах, украшенных винтообразными бороздами, и квадратная колонна из
жженого кирпича с резным декоративным штуком. В слое, связанном с
пятым комплексом, обнаружены многочисленная поливная и неполивная
керамика XI - XII вв., архитектурные детали, изделия из стекла и металла, в
том числе стеклянные браслеты; прекрасно орнаментированные поделки из
кости; предметы украшения и вооружения; импортные изделия, среди
которых выделяются высококачественные фарфоровые чашечки и пиалы,
имеющие в отдельных случаях клейма, аналогичные китайским. Среди
находок обнаружено днище прекрасной китайской фарфоровой тарелки.
Следует отметить большую-импортную чашу из селадона, фрагменты
импортного фаянса, расписанного люстром, позволяющие датировать этот
комплекс XII - первой половиной XIII в. Указанные материалы
свидетельствуют о торговых сношениях с Китаем и другими странами.
Наиболее интенсивно эта часть цитадели обживалась в сасанидское
время и с конца XI - XII в. Внушительные размеры комплекса, расположение
его в наиболее удобной части цитадели, кирпичные стены сооружения,
крайне редкие в архитектуре средневекового Дербенда, и многочисленный
инвентарь дают основание отождествлять эти архитектурные остатки с
ханским дворцом Дербенда XII - XIII вв.23
Еще два шурфа были заложены на склоне холма под цитаделью.
Первый шурф показал, что обживание верхней части склона холма началось
только с конца XI в.24 Помимо цитадели четыре стратиграфических шурфа
были заложены между северной и южной стенами города, в 60-70 м западнее
Джума-мечети. Здесь были обнаружены на глубине 1,9 м (шурф 1) водовод,
датируемый XI -XII вв., многочисленная керамика, большей частью
поливная. В центральной части раскопа напротив Джума-мечети (шурфы 2 3) было найдено большое количество керамического материала. Недалеко от
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южной стены была вскрыто здание из жженого кирпича (ширина 8,2 м,
толщина стен 1,3 м, длина 19,5 м), состоящее из одной комнаты и датируемое
XII - XIII вв. В здании найдено много керамики, целые поливные и
неполивные чаши, фрагменты стеклянных изделий. Толщина культурного
слоя 3,5 м. В трех шурфах - древние-колодцы, глубина которых иногда
достигает 20 м. Некоторые из них соединены между собой и были, вероятно,
водохранилищами. Район Джума-мечети был застроен уже при арабах, когда,
как сообщают письменные источники, Дербенд становится крупнейшим
городом на Кавказе и крупнейшим портом на Каспийском море 25. Материалы
археологических раскопок показали, что в XI - начале XIII в. в Дербенде
была интенсивная городская жизнь, процветали ремесло и торговля, были
развиты товарно-денежные отношения с рядом стран.
В анонимном источнике «Аджа'иб ад-дунийа» (написанном в 20-х
годах XIII в.) говорится об Арране, как о местности, которая простирается
вдоль реки Куры до впадения в нее Аракса. Длина и ширина Аррана
приблизительно 30 на 40 фарсангов. «Благословенное место, полное благ:
оно было зимним местопребыванием царей. В населенной части мира [нет]
стольких построек [имарет], как имеется в Арране. Ни в каком другом месте
нет такого количества тюрок: «говорят там есть сто тысяч тюркских
всадников». По-видимому, эта цифра несколько преувеличена. Большое
количество тюрок, вероятно, воинов, являлись владетелями земель икта, которыми они наделялись сельджукскими правителями и Ильдегизидами в
плодородных землях Аррана. Далее перечисляются его товары: «шелк, рис,
бараны, быки и лошади в большом количестве»26.
В источнике дается описание значительного города Аррана Байлакана, который был большим городом: «Во времена покойного султана
Абу-Бакра и государя, падишаха ислама, победоносного в мирских и
религиозных делах [город] весьма обустроился; там построили множество
дворцов [каср] и кушков*. В древности в этом городе не было воды и по этой
причине люди того города страдали; несколько протоков [джуй] текут туда
из Аракса. Рассказывали, что тот город приобрел блеск от их [Абу-Бакра и
Узбека?] благословенных действий [букв, благословенных стоп - кудум].
Построили множество зданий и вельможи [бузурган] там поселились. В нем
[городе] обилие благ и большое количество базарных мест. Его товары, каззкашиде*, хорошие гранаты, виноград, апельсины [?нарандж]; много
куропаток, фазанов и рыбы. Тамошние товары, [товары] Ширвана и Дербенда
- все там в изобилии. Зимой воздух там подобен райскому: не холодный и не
жаркий. [Город] постоянно был местопребыванием царей»27. Приведенное
описание Байлакана - одного из главных городов Аррана свидетельствуют о
*
*

Кушк (кѐшк) - загородный дом.
Казз-кашиде - вышитая шелком ткань.
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цветущем состоянии города при Ильдегизидах, накануне монгольского
нашествия и разрушения его последними.
Археологические раскопки в Байлакане выявили большое количество
материалов, свидетельствующих о высоком уровне экономики городского
хозяйства и ремесленного производства. Многие отрасли городского ремесла
- металлообработка, шелководство, "ковроделие, ткачество, гончарное и
ювелирное дело, стеклоделие, обработка камня, дерева и кожи и другие
интенсивно развивались. Особенного расцвета в XI- начале XIII в. достигло
керамическое производство поливной глазурованной посуды и строительных
кирпичей и изразцов, которые экспортировались в другие города и области
страны. Небывало высокого уровня достигла техника декора глазурованных
сосудов. Изумительный колорит этой керамики свидетельствует о наличии
талантливых художников-орнаменталистов. Не менее высокого уровня
достигло ювелирное дело. Байлаканские ювелиры применяли сложные
технические приемы при обработке золота - волочение нити, наращивание
зерен, усовершенствование филиграни и др. Больших успехов достигли
мастера Байлакана в производстве стеклянных изделий. В Байлакане в XII XIII вв. были опытные строители-зодчие, построившие большие дома (кѐшк)
феодалов и знати. На основании археологических материалов и сообщений
источников составлен список отраслей ремесел и профессий Байлакана конца
XI - начала XIII в., количество которых выше тридцати. Это кузнецы, ковали,
оружейники, медники, ювелиры, лудильщики, каменотесы, строители,
маляры, резчики по камню, мастера по изготовлению извести, мастера по
рытью кягризов, плотники, столяры, гончары, стеклоделы, ткачи, шелководы,
красильщики, стригали, чесальщики, портные, прачки, костерезы,
кожевники, сапожники, чувячники, седельщики, парфюмеры, аптекари,
хлебопеки, бакалейщики, мясники, парикмахеры, маслоделы, виноделы и
носильщики28. Это далеко неполный перечень отраслей ремесел и профессий,
существовавших не только в Байлакане XI - начале XIII в., но и в других
городах Ширвана.
Феодальный город был тесно связан с сельским окружением,
аграрным районом, который поставлял туда продукты сельского хозяйства и
промышленное сырье. В свою очередь, город снабжал сельскую округу
ремесленными изделиями. Население Байлакана, Шемахи, Дербенда и других
городов занималось подсобным пригородным хозяйством. Вокруг города
находились виноградники и фруктовые сады. Развитие ремесла в XI - XIII вв.
стимулировало развитие торговли. Большое распространение имела
художественная глазурованная посуда с клеймами Байлакана в Шемахе, Баку
и других городах Ширвана. Большое количество монет и монетных кладов,
найденных в Байлакане, Шемахе. Баку, свидетельствует о торговых связях с
различными городами Азербайджана и другими странами Ближнего Востока.
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Товары Ширвана и Дербенда, которые имели сбыт в Байлакане, состояли
главным образом из дорогих мехов - бобра, соболя, белки, доставляемых с
севера, рабов, красивых девушек-рабынь, шабранского и шемахинского
шелка, бакинской нефти и соли и т. д. В XII - XIII вв. из городов Ирана, Рея и
Кашана поступали в Байлакан и другие города в большом количестве
иранский фаянс и стекло из Сирии. Большое количество фаянсовых сосудов,
найденных в Байлакане и в других городах Ширвана и Аррана,
свидетельствует о торговых связях с Ираном. Огромное количество монет
XII - XIII вв. из различных стран говорит о возросших торговых связях
Байлакана, Баку, Шемахи Дербенда с соседними городами и сопредельными
странами. Вместе с большим количеством ильдегизидских монет (свыше
1500) здесь обнаружены монеты грузинские, ширваншахов, маликов
Дербенда, византийские, Сельджукидов Малой Азии, маликов Ахара. В
Байлакане существовал монетный двор, чеканивший медную монету. В
указанное время через Байлакан проходили следующие караванные пути:
Байлакан - Ардебиль, Байлакан -Гянджа, Байлакан - ал-Баб (через Барду и
Шемаху)29. Указанные материалы говорят о расцвете экономической и
хозяйственной жизни Байлакана и других городов Ширвана в XII -начале
XIII в.
Этот расцвет ряда других городов Ширвана в указанный период
отмечен в «Аджа'иб ад-дунйа». Анонимный автор говорит о населенной
области Ширван, расположенной на берегу моря узкой площадью.
«Нуширван справедливый [ее] благоустроил жители его [Ширвана] жадные
[букв, с узкими глазами] и ненадежные; они носят черные кулахи. Тамошние
товары девушки-рабыни, тюркские рабы, бараны, рыба и много черной
нефти». Наличие большого количества тюрок в начале XIII в. в Ширване и
Арране было вызвано сельджукским завоеванием и наличием в стране войск
Ильдегизидов, а также большого количества кыпчаков, которые совершали в
это время набеги на страну. Захваченных пленных тюрок, мужчин и женщин,
продавали на невольничьих рынках Дербенда, Шемахи и других городов. О
столице Ширвана Шемахе говорится, что это очень укрепленный город в
Арране; «жители в делах веры весьма ревностные»30.
Археологические раскопки средневековой Шемахи выявили: остатки
цитадели города с башней и примыкавшими к ней крепостными стенами,
толщина которых достигает 2,5 м, облицованными хорошо тесанными
крупными камнями31. Самый богатый, насыщенный культурными остатками
слой в Шахристане Шемахи относится к XII -XIII вв. Толщина его 2 м. Здесь
обнаружены остатки жилищ, тендиры и части полов комнат и дворов,
найдены фрагменты многочисленной поливной и простой керамики, обломки
стеклянных сосудов. Большая часть поливной керамики с монохромной и
полихромной росписью, графическим и геометрическим орнаментом 32.
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Некоторые сосуды имеют клейма гончарных мастерских, которые часто
встречаются на керамических изделиях средневековых городов Ширвана и
Аррана, а некоторые особенно характерны для керамических мастерских
Шемахи33. В Шахристане Шемахи открыто большое общественное здание
XII в., построенное из хорошо тесаного камня, оно состоит из пяти комнат и
большого зала. Во время монгольского нашествия это большое общественное
здание было разрушено, в середине XIV в. его реставрировали. В слое XII в.
обнаружены фрагменты неполивной и поливной керамики, а также
фаянсовых пюстровых сосудов типа Рей, Кашан и стеклянных сосудов 34. На
участке восточной окраины Шемахи раскопками были выявлены остатки
пяти помещений, в которых находились большие хозяйственные кюпы, кувшины, обломки сфероконусов и другие предметы быта, а также большое
количество медных монет XII - XIII вв35. К северо-западу от города Шемахи
на вершине крутой горы возвышалась крепость Гюлистан, которая в XI- XIII
вв. была одной из труднодоступных и величественных крепостей Ширвана,
защищавших Шемаху36. Археологические и нумизматические материалы XI XIII вв., выявленные в Шемахе, большое количество монет с чеканом
Шемахи, целый ряд архитектурных памятников, остатки керамики - все это
свидетельствует об интенсивности жизни развитого средневекового
феодального города, центра шелковой промышленности Ширвана, о
развитии различных отраслей ремесла, торговли, об экономическом и
культурном подъеме города Шемахи в это время.
К северу от Шемахи близ морского побережья лежал один из древних
городов Ширвана - Шабаран. «В Аджа'иб ад-дунйа» говорится о населенной
области Шабаран, «полной благами», между Ширваном и Тифлисом. «Его
товары - большое количество шелка»37. Как известно, Шабаран, отмеченный
в более ранних источниках, являлся одним из главных городов Ширвана, его
касабой, административным центром территории Хурсан, одного из трех
округов, из которых слагался в X в. Ширван38. В конце X в. ширваншах
Мухаммад ибн Ахмад построил стену вокруг города Шабарана. В это время
область и город Шабаран отмечались источниками как богатые и цветущие
местности. В XI в. здесь находилась семейная усыпальница ширваншахов39.
К XV в. город прекратил свое существование. В районе Дивичи (Девечи) на
окраине селения Шах-Назарли сохранились остатки древнего городища
Шабарана, открытого и обследованного в 1935 г. Е. А. Пахомовым совместно
с С. Б. Ашурбейли. Здесь на глубине 5-6 м в траншее были обнаружены
колодцы, баня, построенная из жженого кирпича, кирпичные водоводы галлереи я другие сооружения, а также большое количество предметов быта стеклянные браслеты, многочисленные остатки керамической простой,
глазурованной и люстровой посуды, голубые и темно-коричневые покрытые
глазурью кирпичи, обжигательная печь, а также клад ширваншахских монет
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XIII в., свидетельствующие о развитой хозяйственной жизни средневекового
города в XI - начале XIII в.
Среди обломков посуды нашлось днище, снабженное фигурным
клеймом, которое оказалось вытесненным тем же штампом, что и на одном
из днищ, найденных при раскопках во дворце Ширваншахов в Баку. Повидимому, Шабаран являлся одним из дентров крупного керамического
производства, снабжавшего своей продукцией другие города страны. «Общая
совокупность всех находок дает картину обширного и богатого
средневекового города с пышной материальной культурой...» «...Очевидно,
он был в средневековье одним из видных городов»40. Возможно, что
Шабаран при Сасанидах являлся столицей государства Ширваншахов.
В том же источнике «Аджа'иб ад-дунйа» упоминается Абхаз*:
«суровая, труднодоступная местность; гора в пределах города; сильная
крепость. В древности там жили в известном количестве христиане. Его
товары: изящные ткани [джамэ], платки [дастарча], хорошие покрывала
[мизер], зилу*, хорошие чулки [джураб]»41. Как мы указали выше, Абхаз
локализуется на месте города и крепости в районе современной Кубы.
Название Абхаз, по-видимому, происходит от древних абасгов, или
массагетов, населявших этот район, где и в настоящее время производят
хорошие ковры и джорабы.
В источнике упоминается также город Баджарван, связанный с
легендой о Хызре. Один из этих двух городов под именем Баджарван был
расположен близ горы Бешбармак, в районе Хызы, а другой - в северной
части Мугана, о нем говорится: «...это благословенное место в пределах
Азербайджана: там есть мечеть, которую, говорят, построил Хызр, мир над
ним, его люди гостеприимны»42. Как видно, автор ошибочно связывает с
городом в Мугане легенду о Хызре, относящуюся к первому Баджарвану,
локализованному близ горы Бешбармак и ныне исчезнувшему. Баджарван
на Мугане - ныне селение в Имишлинском районе.
Указанные города Ширвана в XI - начале XIII в. представляли собой
сильно укрепленные крепости, обнесенные стенами и рвом, и состояли
обычно из цитадели (нарынкала), шахристана (ичери шехер) и ремесленноторгового предместья (рабад). Правители Ширвана - Ширваншахи жили в
столице Шемахе, по-видимому, в крепости Гюлистан, а после разрушения
Шемахи в 1192 г. их резиденцией стал город Баку.
В источнике «Тарих ал-Баб» упоминается в Дербенде в XI в.
«правительственное здание», где городская аристократия приносила присягу
В тексте ошибочно написано Анджан, что правильно отметил в 6-й сноске Н. Д. МиклухоМаклай. Ошибка произошла из-за неправильно поставленных диакритических точек. Вместо
Анджан надо читать Абхаз.
*
Зилу — особый сорт безворсового ковра.
*
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правителю-эмиру. Там же устраивали собрания раисы города и знать 43.
Открытое в шахристане Шемахи общественное здание XII в., по-видимому,
также являлось правительственным, где ширваншах проводил свои заседания
маджлиса (правительства), Так, в источнике начала XII в. - сочинении
Мас'уда ибн Намдара упоминается правительство Фахр ад-Дина Фарибурза I
- маджлис ал-Фахри44.
В больших городах было построено множество крупных зданий,
дворцов [каср] и кѐшков, где проживали знать, городская аристократия и
вельможи [бузурган]. Источники отмечают «обилие благ и большое
количество базарных мест»45. В XII - начале XIII в. в городах Ширвана было
множество рынков, где в изобилии продавали всевозможные продукты,
фрукты, изделия ширванских ремесленников.
Города Ширвана славились производством специфических товаров.
Так, Байлакан был известен своими сладостями и керамической посудой,
Баку нефтью и солью, Шемаха шелком-сырцом и шелковыми тканями.
Дербенд - шафраном и льняными одеждами. Помимо внутренней торговли
города Ширвана поставляли на внешний рынок нефть, соль, кирмиз (марену),
шафран, шелк-сырец и шелковые ткани, хлопок и лен, хлопчатобумажные и
льняные одежды, ковры и ковровые изделия, керамическую, стеклянную,
медную и деревянную посуду, оружие, украшения, продукты сельского
хозяйства, фрукты. Близость моря и река Кура способствовали развитию
рыболовства. Различные сорта рыб вывозились далеко за пределы страны.
Особенно славилась рыба сармахи, или шахмахи - шамая46. Города Ширвана,
находясь на путях международной торговли, принимали деятельное участие
в ней. Купцы из Южной Руси, Малой и Средней Азии, Китая, Индии, Египта,
Ирана, Ирака, Сирии и других стран Востока приезжали в города Ширвана и,
сбыв свои товары, ценные меха, мечи, китайский шелк, индийскую тирму,
жемчуг, драгоценности, стеклянные изделия, различные пряности и другие
товары, вывозили караванами нефть, соль, сельскохозяйственную
продукцию, хлопок, шелк-сырец и произведения ширванских ремесленников.
Международная караванная торговля стран Востока с Западом проходила
через Ширван. Товары из Ирана и Индии привозились как морским путем,
так и по сухопутной магистрали в Ширван и далее в греческий мир. Ширван
имел экономические и культурные связи с соседними странами,
Азербайджаном, Грузией, Арменией, Дагестаном.
Большое количество монет и монетных кладов, обнаруженных в
городах Ширвана, данные источников и материалы археологических
раскопок свидетельствуют о развитии товарно-денежных отношений и
экономическом и культурном расцвете городов Ширвана в XII - начале XIII
в.
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§ 3. Города Ширвана во время владычества монголов
(XIII - XIV вв.)
В XII - первой четверти XIII в. в связи с внешнеполитической
обстановкой и угрозой иноземных вторжений в городах и местностях
Ширвана отмечается строительство крупных сооружений оборонного
характера: крепостных башен и укреплений, городских стен и ряда других
построек - дворцов, мечетей, караван-сараев, на строительных надписях
которых упоминались имена Ширваншахов с перечислением их пышных
титулов, свидетельствующих о независимости и богатстве этих правителей и
крупных феодалов. Экономическое развитие и феодальный расцвет городов
Ширвана, отмеченные источниками, были приостановлены в 20-х годах XIII
в., когда монголы огнем и мечом прошли по Азербайджану, разрушили
целый ряд крупных городов, некоторые из которых впоследствии не смогли
больше оправиться и перестали существовать. Хотя В. В. Бартольд и считал,
что последствия монгольских опустошений были далеко не столь велики,
однако в действительности в Ширване и Арране разрушения были такими,
что бывшие крупные центры, как Гянджа, Барда, Байлакан, Шабаран и
другие, лежали в развалинах и потеряли свое значение. Баку, лежавший в
стороне от большой дороги, по которой шли завоеватели, по-видимому,
сохранился лучше, чем другие города, хотя арабские историки сообщают о
разрушении верхней части одного укрепления при взятии города монголами.
Жители героически защищали город Баку. Бакуви говорит, что монголы не
могли взять сильно укрепленную крепость у берега моря1 и только после
завоевания всей страны в 1239 г. город был вынужден покориться. Йакут,
современник событий монгольского нашествия в страны Кавказа, пишет
следующее о взятии Байлакана: «В 617 г. x./1220/l г. в город вступили татары,
убили всех, кого только нашли в нем, ограбили его, а затем подожгли. Но как
только они ушли оттуда, бежавшая часть его жителей вернулась обратно в
него; несколько позднее к ней присоединились другие, так что в настоящее
время (т. е. в 1227 г. - С. А.) город снова заселен»2. Ибн ал-Асир, Закарийа алКазвини и другие авторы приводят сведения о взятии в рамазане 618 г.
х./1221 г. Байлакана монгольскими завоевателями, которые ограбили,
разрушили дома, стены и ворота города и сожгли его, уничтожив жителей
«...и заработали мечами так, что не оставили в нем никого - ни молодого, ни
старого, ни женщины»3.
Закарийа ал-Казвини описывает осаду Байлакана монголами:
«Байлакан большой известный город в стране Арран, имеет высокие стены,
построил его царь Кубад. Говорят, что ни в нем ни в округе его нет ни одного
камня и когда к нему подступили татары и увидели его укрепленные стены,
то они хотели разрушить их катапультой, но не нашли ни одного камня,
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чтобы метать. Тогда они увидели высокие чинары и стали резать их пилами и
закладывали куски в катапульту, метая ими в стены, пока не разрушили их.
Они разграбили город и перебили жителей»4.
Когда в 1227 г. Хорезмшах Джалал ал-Дин Манкбурны посетил
Байлакан, он нашел его после разорения в таком состоянии, что не было
надежды заселить его. Работы, предпринятые его везиром Шараф ал-Мулком
для восстановления города и его оросительной системы5, разрушенной
монголами, имели временный эффект. Археологические раскопки на
территории Байлакана подтвердили сообщения источников и показали следы
разрушения и повсеместных пожаров. Обнаруженные человеческие скелеты
без захоронений, несомненно, являются жертвами описанных событий6.
Вторичный захват Байлакана монголами произошел в 1235 г., после которого
город пришел в запустение. В 1340 г. Хамдаллах Казвини говорит о
Байлакане следующее: «Байлакан находится в пятом климате, его долгота
83°32' и широта 39°55\ Он был основан сасанидом Кубадом сыном Фируза. В
настоящее время (т. е. в 1340 г. - С. А.) он в развалинах. Большинство его
домов были построены из жженого кирпича. Он имеет жаркий климат и там
выращивались зерновые культуры, состоящие из прекрасной пшеницы, риса,
хлопка и хлебных злаков»7. По справедливому замечанию Г. Ахмедова, это
сообщение относилось не к городу, а к его аграрному району8. По сведениям
Хамдаллаха Казвини, в 1340 г. Байлакан лежал в развалинах. Все попытки
последующих завоевателей восстановить былое величие Байлакана успеха не
имели, и к XV в. город окончательно опустел и захирел, «и в нем обитали
лишь насекомые, совы, змеи и скорпионы»9.
Ибн ал-Асир ярко описывает захват и разорение Шемахи и
героическое сопротивление его населения монгольским захватчикам в 1221
г10. Археологические раскопки выявили в шахрис-тане Шемахи большое
общественное здание, разрушенное во время монгольского нашествия. Следы
разрушения и пожаров прослеживаются в слоях XIII в. и подтверждают
сообщения источников о разорении Шемахи монгольскими войсками11.
Некоторые сведения о городах Ширвана дает Йакут ал-Хамави,
писавший в 1227 г. после первого нашествия монголов в Ширван и
Азербайджан. Сам он в Азербайджане не был, но сведения о городах его
черпал из более ранних источников и со слов купцов, посетивших эти края.
Однако сообщаемые им сведения рисуют их состояние накануне той
катастрофы (монгольского завоевания), которая значительно изменила их
облик. О Шемахе он сообщает, что это «благоустроенный город, являющийся
столицей Ширвана. Он находится на границе Аррана и считается одной из
областей Баб ал-Абвава». Это сведение о Шемахе как о благоустроенном
городе относится к домонгольскому периоду. Далее он пишет, что «владелец
его ширваншах, брат владетеля Дербенда...». В это время, т. е. в 1227 г., в
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Ширване правил ширваншах Фарибурз III ибн Герашсп. Йакут упоминает
также на Куре около Тифлиса область Шеки, известную своими кожами.
Жители Шеки занимались дублением и выделкой кожи. О Дербенде он сообщает: «это город больше Ардебиля на две квадратных мили. Жители его
имеют много посевов, но мало фруктов, если не считать тех фруктов,
которые привозят к ним из разных мест. Кругом города имеется каменная
стена, которая тянется с горы в длину, но не в ширину. По этой горе нет
дороги, ведущей в мусульманские владения, так как дороги из стран,
населенных неверующими, в мусульманские области испортились и стали
непроходимыми. Несмотря на длину стены, часть ее была протянута в море в
виде длинного носа, чтобы помешать судам подходить к стене. Город хорошо
построен с твердыми основаниями и принадлежит к постройкам
Ануширвана. Он - один из больших и важных пограничных городов...» Далее
Йакут указывает на большое значение Дербенда, как важного торгового
порта на Каспийском море, куда прибывали купцы из ряда стран. Здесь
выделывали материи из льна, выращивали шафран. В это время Дербенд
являлся рынком, где продавали рабов из различных стран. Ниже Дербенда
был расположен Маскат - волость (рустак) и город, построенный Хосроем
Ануширваном одновременно с Дербендом на побережье Каспийского моря12.
Жители его, по словам источника, - «мусульмане, известные своим
мужеством и храбростью». На берегу Каспийского моря, ниже Маската,
находился город Шабаран, «небольшой укрепленный город, окруженный
многочисленными рустаками»13.
В область Маскат входил также Фируз-Кубад - город около Дербенда.
Недалеко от Шеки находилась Кабала, сильно укрепленный город.
Раскопками на территории средневекового городища Кабалы (Кала) в слое
XII - XIII вв. обнаружены стены, хозяйственные ямы и колодцы, большое
количество фрагментов простых и глазурованных сосудов с клеймами на
днищах, черепиц, стеклянных сосудов, железных ножей, топоров, оружие,
монеты и другие предметы14, свидетельствующие о развитии ремесленного
производства.
О Мугане говорится как об области, в которой много селений и лугов;
в 1227 г. Муган занимали туркмены, чтобы пасти свои стада, из них состояло
большинство его населения15. Источники отмечают область и город
Гуштаспи, который лежал у разветвления Куры, выше ее устья на месте
нынешнего Сальян либо близ него16. По сведениям ан-Насави,
«особенностью этой местности было то, что она находилась между реками
Араксом и Курой, и в нее можно было попасть только переправившись на
судах. Здесь много водоемов и получают много дохода от водоплавающей
птицы и рыбной ловли. Бывает, стадо в сотню гусей продается за динар»17.
Перечисленные города и местности Ширвана, пострадавшие во время
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первого нашествия монголов в 1220/1 г., не успев оправиться, вскоре
подверглись новому нападению монгольских захватчиков. Второе появление
монголов в Азербайджане относится к 1231 г., когда в течение 8 лет были
завоеваны и разгромлены города Ширвана и Аррана18. Уцелевшие феодалы,
знатные люди и население городов и сел укрылись в горах.
Монголы завоевали Азербайджан, Армению и Грузию, которые вошли
в состав огромной монгольской империи. Тяжелое внешнеполитическое
положение Ширвана, Закавказья и всего Ближнего Востока в этот период,
связанный с нашествием монголов, разоривших и разрушивших цветущие
города и местности и уничтоживших население этих стран, привело к упадку
основные экономические центры Ширвана. После завоевания страны
монголами (около 1239 г.) мы не встречаем в Баку и на Апшероне, Шемахе и
в других городах Ширвана и Аррана значительных построек вплоть до конца
XIII в., что свидетельствует о разорении страны в связи с военными
событиями. Археологические раскопки в ряде городов Ширвана - Байлакане,
Шемахе и других также показывают следы разрушения, повсеместных
пожаров и убийства жителей. В первой половине XIII в., после завоевания
Ширвана и стран Закавказья монголами наблюдается упадок ремесел и
торговли, вызванный разорением страны, налоговым гнетом и откупной
системой, введенной монгольскими: правителями. Для Баку этот период был
периодом упадка нефтяного промысла и торговли. Если в конце XIII в. в
связи с реформами Газан-хана (1295-1304 гг.) произошел некоторый подъем
производительных сил страны, то после его смерти, при его преемнике
Олджайту-хане (1304 - 1316 гг.) указы Газан-хана постепенно начали терять
свою силу, что вновь вызвало упадок хозяйственной жизни Ширвана.
Об этом свидетельствует надпись на стене минарета Джума-мечети в
старой крепости Баку, содержащая текст ярлыка султана Мухаммеда
Олджайту об отмене ряда налогов с раийатов-города Баку и его области19.
Ярлык, по-видимому, имел целью восстановить и поднять благосостояние
города Баку и вилайета, имеющего важное торговое и экономическое значение. Уже в конце XIII в. хозяйственная жизнь городов Ширвана и всего
Азербайджана стала восстанавливаться. На это указывают многочисленные
находки фрагментов глазурованной керамики, обнаруженной на территории
Баку, Шемахи, Дербенда и других городов, относящихся к концу XIII - XIV
в.
Со времени создания в XIII в. монгольской феодальной империи, когда
под властью монголов оказались земли от России до Китая, Азербайджан, в
том числе и Ширван, в течение почти двухсот лет входил в монгольское
государство Ильханов,
поддерживал интенсивные экономические,
политические и культурные связи с Китаем. При Ильханах торговые
сношения между Ширваном и Дальним Востоком значительно расширились.
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Так, ал-Умари сообщает о торговом караванном пути от Баку и Железных
ворот (Дербенда) через территорию Золотой Орды в Китай20. Он указывает,
что караван бывает в пути пять месяцев. По-видимому, этот путь, пролегавший через Ширван, использовался наряду с южным путем через Иран.
Иначе трудно объяснить частые находки джучидских монет на территории
Баку, Дербенда, Сальян и других городов21. Однако древняя южная
магистраль, пролегавшая от Китая через Среднюю Азию, Иран и
Азербайджан, не потеряла своего значения, и товары из Китая продолжали
поступать в Ширван по этой магистрали. О торговых сношениях Ширвана с
дальними странами, такими как Китай и Индия, свидетельствуют источники
и материалы археологических раскопок. Среди вывозимых из Китая товаров
и в это время наибольшее значение имели шелк и шелковые ткани, которые
ценились почти на вес золота. Несмотря на развитие к этому периоду
собственной шелковой промышленности в Византии и странах Ближнего
Востока, в том числе Ширвана, спрос на китайский шелк не уменьшился22. В
Ширване и Азербайджане китайские шелковые ткани получили особенно
широкое распространение в XII-XIV вв. В «Аджа'иб-ад-дунйа» при
леречислении товаров, находивших сбыт в указанных странах, упоминается
«золотом тканая китайская парча (диба-и-хи-таи)»23. Китайский шелк
упоминается в поэтических произведениях поэтов XII в. - Низами, Фалаки,
Хагани и др.
Из других китайских товаров, поступавших в Ширван, важное место
занимает дорогая фарфоровая посуда. Большое количество китайской
фарфоровой посуды было обнаружено при .археологических раскопках
различных средневековых городищ Ширвана: Кабалы, Орен-калы
(Байлакана), Баку и др. Особый интерес представляют находки китайской
селадоновой посуды, изготовленной из фарфоровидной массы и покрытой
глазурью зеленоватого оттенка. На Востоке подобная посуда, называемая
«мартабани», ценилась очень высоко, так как ей приписывалось свойство
обнаруживать яд. Фрагменты селадоновых блюд, по-видимому, относящихся
к XIII в., были найдены в Орен-кале и в других местах. Находки селадона и
фарфора имеются также в развалинах старой крепости Гюлистан и в Кала-и
Бигурд в Шемахинском районе24. На некоторых изделиях более позднего
периода, найденных во время археологических раскопок, имелись китайские
метки. Много фрагментов фарфоровой посуды китайского происхождения
было обнаружено при раскопках дворца Ширваншахов в Баку.
Дорогая китайская посуда имела большой спрос в Ширване и
употреблялась феодальной знатью. Орнаментика китайской посуды оказала
влияние и на местную керамику. Начиная с XIII в. в Ширване, как и на всем
Востоке, была распространена красивая фаянсовая посуда, украшенная
растительным орнаментом. Рисунки на ней выполнены под явным влиянием
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орнаментов китайской керамики25. Характерно, что эта посуда носит
название «чини», т. е. китайской. Термин этот прочно вошел вряд восточных
языков, в том числе и в азербайджанский Китайские мотивы встречаются
также в изразцах мавзолея Пир-Хусайна в ханаке на Пирсагате (XII в.). На
одном из изразцов, находящихся в Эрмитаже, изображен аист в окружении
«китайских облачков». Этот рисунок почти полностью повторяет роспись ваз
эпохи Тан26.
В конце XIII и начале XIV в. международная торговля Ирана и
Азербайджана с Дальним Востоком и другими странами значительно
расширяется. В старой бакинской крепости - Ичери шехер находится старый
бухарский караван-сарай, датируемый XIV в., который свидетельствует о
торговых связях Баку с городами Средней Азии. Находки бронзовых
кубачинских чирахов (светильников) XIV в. и рейской керамики на
территории дворца Ширваншахов говорят о торговых и экономических
связях с Дагестаном и Ираном27. Большое развитие приобретает морская
торговля через Каспийское море. Имеются сведения, что генуэзские и
венецианские купцы, корабли которых плавали по Черному морю, имели
свой флот и в Каспийском море, на берегах, которого они основали
фактории. Венецианский путешественник Марко Поло, побывавший около
1293 г. в Иране и Южном Азербайджане, описывает города Грузии и
Ширвана. Он сообщает, что по Каспийскому морю только к этому времени
стали ездить генуэзцы, которые привозили шелк, называемый гелли
(гилянскии). «Городов, городищ здесь довольно-таки; много тут шелку;
выделывают здесь шелковые и золотые ткани; таких красивых нигде не
увидишь28. Здесь речь, по-видимому, идет о Шемахе и о производимых там
шелке и шелковых тканях.
Таким образом, с конца XIII в. Ширван и побережье Каспийского моря
стали привлекать к себе взоры европейцев, посещавших эти места в поисках
рынков приобретения шелка. Гилянскии и шемахинский шелк становятся
предметом международной торговли. В связи с этим возвышается значение
Баку как удобного порта на Каспийском море, выросшего благодаря
транзитной торговле с Шемахой. Значение Баку как важного порта отмечено
в старинном атласе, составленном в 1375 г. на каталонском языке. На этой же
карте на берегу Каспийского моря отмечены важнейшие города и местности,
лежащие на торговом пути: Махмудабад (Mamutaga), Гуштаспи (Gostazz),
Пир-Аллахи (Сар de Preala), служивший стоянкой для судов29, о котором
Хамдаллах Казвини в 1340 г. сообщает: «Остров Аллах Акбер, находящийся
против Баку, сейчас населен и является портом этого моря»30. Близ него
значатся Бешбармак (Barma-chu), Шемаха (Хаmау) и далее Дербенд и
Астрахань. До конца XIV в. шелк и шелковые ткани, ковры, пряности и
другие товары из Ширвана, стран Закавказья и Передней Азии вывозились
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через Баку и Дербенд в Астрахань, в Золотую Орду, Россию и Европу. Шелк
из Гиляна и Ширвана уже с XIII в. вывозился в большом количестве в
Италию и во Францию31.
Торговые связи городов Ширвана с Русью прослеживаются,, по
сведениям Рашид ад-Дина, в начале XIV в. В это время города Ширвана,
особенно Шемаха, производили в большом количестве изделия из различных
ценных мехов, получаемых из Руси: собольи воротники, мех на подбивку
шуб - рыси, белки, горностая, фенека, куницы и лисиц различной окраски 32.
Этой ценной пушниной, получаемой из Руси, взимался натуральный налог с
области Ширван и города Шемахи, согласно списку размера натуральной
ежегодной дани, установленной диваном при Газан-хане. Этот налог на
ценную пушнину и на бахчевые культуры взимался правителем Ширвана ширваншахом с населения области для внесения в диван Ильханов. О
международных торговых связях Ширвана и Азербайджана говорят находки
различных монетных кладов и монет как на территории Шемахи,. Баку,
Байлакана, так и в других городах, участвующих в обмене. Большие древние
пути мировой международной транзитной торговли стран Востока с Западом,
пролегавшие через Ширван, проходили близ Апшеронского полуострова. В
XI - XIV вв. и позже мировая торговля, связывавшая Ширван с Индией и
Китаем, осуществлялась по сухопутной южной магистрали через Среднюю
Азию и Иран, южные области Азербайджана и по северной дороге, вдоль
берега Каспийского моря мимо Дербендского прохода в страну хазар и
дальше. Другая магистраль проходила по долине Аракса через Армению в
Сирию и Месопотамию. Существовал также караванный путь из Китая и
Индии через Среднюю Азию к Каспийскому морю. Отсюда товары
переправлялись по морю и по Куре и Риону, доставлялись к побережью
Черного моря и отправлялись дальше в Византию33. Апшерон и Баку, а также
Шемаха соединялись с главными торговыми путями посредством местных
караванных дорог, идущих от этих городов вдоль берега моря и дальше к
низовьям Куры; другая дорога шла от Баку на северо-запад, к средней части
полуострова, затем почти прямо на запад, через Гобустан на Шемаху (так
называемый Ширван-йолы). Наконец, третий путь ответвлялся от второго к
северо-западу, по направлению к северной части полуострова и соединялся
дальше с главной торговой магистралью, идущей к Дербенду34. Указанные
древние пути не потеряли своего значения и в последующие века. Города,
расположенные на торговой магистрали, стали постепенно восстанавливаться
после опустошений, произведенных монгольским завоеванием. По сведениям
Закария ал-Казвини, писавшем б 1275/6 г., Байлакан в это время был
восстановлен. Однако вскоре после этого он вновь пришел в упадок. О
Мугане он сообщает как об обширной области в Азербайджане с селами и
пастбищами, которая расположена к северу от пути из Ардебиля в Табриз и
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имеет жаркий климат. «Муган был местом, где обитали туркмены из-за
обширных пастбищ и обилия трав. Теперь, когда татары (монголы - С. А.)
сделали Муган местом своих зимовок, туркмены оттуда переселились».
Закария ал-Казвини говорит о сильно укрепленной крепости Бигурд в
области Ширван. «В этой крепости имеются изображения и статуи из камня,
смысл которых неясен из-за их древности. В этой крепости имеется правительственное здание [дар ал-имара], на воротах которого написано: «В этом
доме одиннадцать помещений, но входящий [может] заметить лишь десять и
то, если постарается, а одиннадцатое так скрыто, что никто не узнает где оно,
ибо в нем находится казна владетеля». Как видно, ширваншахи в это время
хранили свою казну в неприступной крепости Бигурд, вдали от плохо
защищенной Шемахи. В этом отрывке заслуживает внимания сообщение о
каменных статуях и барельефах, украшавших крепость Бигурд. Подобные
скульптурные изображения имелись и в крепости Гюлистан в Шемахе и в
крепости в Банковской бухте. По-видимому, эти скульптурные изображения
по древней традиции украшали крепости, где находилось правительственное
здание - «дар ал-имара», или резиденция Ширваншахов. О Ширване
говорится как о самостоятельной области близ Баб ал-Абваба, правителя
которой зовут Ахситан (вероятно, Ахситан II - С. А.). Со слов некоторых
богословов Ширвана, ал-Казвини описывает местность в Ширване
протяженностью в один пробег лошади, где днем из нее выходит дым, а
ночью огонь. Если воткнуть в эту землю палку, то она сгорит. Люди реют в
этой земле ямы, кладут туда свои котелки с мясом и приправами и пища в
них варится сама. Описание огней возле Баку напоминают сведения из
«Джахан-наме» (около 1210 г.), относящиеся к селению Сурахана на
Апшероне и к горящим газам. Добыча нефти в районе Баку в последней
четверти XIII в. по сведениям ал-Казвини была значительной. Однако его
сведения о большой добыче нефти близ Баку заимствованы у Абу Дулафа (X
в.) из его «Второй записки»35.
О состоянии городов Ширвана в конце первой половины XIV в.
приводит краткие сведения Хамдаллах Казвини в 1340 г. О Баку он пишет,
что климат города жаркий и там выращиваются большей частью зерновые
культуры. Далее идет описание кустарной добычи нефти из колодцев,
большое количество которых вырыто на площадях близ Баку. Рыли до
уровня нефтяного источника, вода, которая просачивалась в этих колодцах,
содержала нефть на своей поверхности. Шемаха - главный город Ширвана,
построенный Ануширваном. Климат его жаркий и более здоровый, чем
другие места области. Кабала расположена близ Дербенда, построена царем
Кубадом Сасанидом. Она производит отличный шелк, там также
выращиваются пшеница и другие зерновые культуры. Фирузабад, или ФирузКубад, по словам Йакута, - касаба, лежащая близ Дербенда. Он славится
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своим хорошим климатом, много приятных мест имеется в его окрестностях.
Шабаран построен Ануширваном. Климат его жаркий, а вода нехорошая.
Здесь выращивается много пшеницы и других зерновых культур 36.
Шабаран расположен на равнине, на левом берегу реки, носящей его
название, в районе Дивичи, на месте нынешнего села Шахназарли. Еще в
1254 г. францисканский монах Рубрук, возвращавшийся из Монголии через
Закавказье и посетивший Шабаран, указал, что в этом городе много евреев.
По-видимому, это были таты-иудеи (горские евреи), которые, по его словам,
во множестве населяли горные крепости, находившиеся между Шабараном и
Шемахой37. Шабаран упоминается при описании походов Тимура. В 1395 г.
при возвращении из похода в Дешти Кыпчак ширваншах Шейх Ибрахим,
сопровождавший Тимура в этом походе, устроил в честь последнего в
Шабаране торжественный пир38.
Хамдаллах Казвини упоминает город Баджарван, который был
главным городом Мугана, но к 1340 г. находился в развалинах, размеры его
уменьшились до многолюдного селения; климат Баджарвана довольно
жаркий; город снабжался водой из реки, истоки которой находились в горах в
его окрестностях. Здесь выращивались только зерновые культуры.
Махмудабад расположен на равнине Гавбари близ Каспийского моря*. Он
был построен Газан-ханом и находится в пятом климате39. Город
Махмудабад был основан монгольским государем, принявшим ислам,
султаном Махмуд Газан-ханом (1295-1304 гг.) между двумя рукавами реки
Куры на берегу моря, иначе он назывался Шиль. Сюда Газан-хан переселил
жителей Гуштаспи после опустошения Хулагу-ханом области и города40.
Археологические раскопки на берегу Каспийского моря, южнее мыса
Бяндован на суше и под водой обнаружили остатки городища, затопленного
морем, большое количество глазурованной и простой керамики, селадона,
монет Ширваншахов XIII в., большое скопление костей крупного и мелкого
рогатого скота, птиц, рыбы. В нескольких пунктах зафиксированы остатки
строений в виде сцементированного булыжника, рваного камня и
обожженного кирпича. Возможно, это остатки одного из погребенных морем
городов Гуштаспи или Махмудабада41.
Хамдаллах Казвини отмечает округ области Ширван Гуштаспи,
расположенный на берегу Каспийского моря, основанный Гуштаспом *,
сыном Лохраспа (мифического царя Ирана). Последний эту местность сделал
плодородной, проведя посредством нескольких каналов воды Куры и Аракса,
питающие многочисленные селения, расположенные вдоль их берегов. Там
Р. Мамедов и В. Квачидзе локализуют Махмудабад в местности Гырх-чирах, неподалеку от
Сальян («Наука и жизнь», 1979, № 4).
*
Как мы указали выше, Гуштаспи был основан или благоустроен ширваншахом Гершаспом ибн
Фаррухзад в начале XIII в.
*
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выращивались пшеница и рис, немного хлопка и фрукты; «его жители
белолицые, они следуют толку Шафеи, и язык их является смесью диалекта
Пахлави. Доходы в прежние времена, до монгольского нашествия достигали
миллиона динаров по курсу настоящего времени, но в эти дни сумма доходит
лишь до 118 500 динаров. Там имеется много военных ленов [икта], которые
были пожалованы в различных частях области». В главе, где даются сведения
о землях Ширвана и Гуштаспи, Хамдаллах Казвини пишет: «Страна Ширван
простирается от берега реки Куры до Дербенда - Ворота Ворот. Доходы от
него во времена ханов Ширвана (Ширваншахов. - С. А.) доходили до одного
миллиона динаров по курсу нашего времени (1340 г. - С. А.); но в настоящее
время, все, что записано в реестрах, составляет 113 000 динаров. Кроме того,
что касается военных ленов [икта], там имеется много в различных
районах»42. В сочинении Абдаллаха ибн Мухаммада ибн Кия ал-Мазандарани
«Ресале-йе
фалакийе»,
содержащем
обширный
материал
по
государственному и финансовому управлению стран Ближнего Востока и
Закавказья в XIV - XV вв., в главе 8-й, в разделе «Образец реестра [дефтера]
о сводном расчете», где зафиксированы поступления из ряда областей в казну
дивана Ильханов в 751 г. х./1350 г., записано: «поступления из Аррана и
Мугана и Гавбари (с городами Махмудабад и Бакуйе или источником нефти)
и Ширвана вместе до Демиркапу на ответственности Хваджа Фасихи
Ширвани согласно мукати'а (откупа налога - С. А.) по утвержденному
документу составляют 82 тумана - 820 000 динаров». В документе
указывалось, что «указанная сумма поступает из упомянутых мест»43.
Если сравнить цифры доходов дивана, показанные Хамдаллахом
Казвини в 1340 г., на 10 лет ранее сведений ал-Мазандарани, то получим
следующее (в динарах):
Поступления в казну во времена
Поступления в казну в
Ширваншахов (т. е. при Сельджуках
1340 г.
и Атабеках до монголов):
Ширван от берега реки
Куры до Дербенда -1 000 000
113000
Гуштаспи- 1000 000
118500
Арран и Муган - более 3 000 000
303000
Всего: 5 000 000
534500 44
Сравнение указанной ал-Мазандарани суммы доходов дивана с
приведенными цифрами Хамдаллаха Казвини с приблизительно той же
территории показывает, что сумма ал-Мазандарани - 820 000 динаров через
10 лет после данных Хамдаллаха Казвини - 534 500 динаров незначительно
увеличена, по-видимому, за счет налогов с нефтяных источников Баку. Эти
же цифры по сравнению с домонгольским периодом почти в 10 раз меньше
по Хамдаллаху Казвини и почти в 6 раз меньше по ал-Мазандарани.
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Сведения ал-Мазандарани свидетельствуют о способе взимания налогов в
Ширване и Арране во второй половине XIV в. путем мукати'а (откупа
налогов), что также отрицательно влияло на положение податного населения
Ширвана и Аррана.
Показанные суммы доходов казны при сравнении с предыдущим
(домонгольским) периодом свидетельствуют о резком уменьшении
налоговых поступлений в казну при Ильханах. Эти данные позволяют судить
о положении государства Ширваншахов и состоянии городов Ширвана при
Ильханах, когда экономическое положение страны заметно ухудшилось по
сравнению с XII и началом XIII в. Разорение городов и сел, уничтожение
жителей монголами, способ взимания больших налогов, межфеодальные
войны и другие факторы привели к упадку экономики страны в целом.
Система икта, распространенная в Ширване, по-видимому, также влияла на
состояние доходов казны. Возможно, что часть налогов поступала в казну
ширваншаха. Приведенные данные о городах Ширвана XIII - XIV вв.
позволяют сделать следующий вывод: ряд важных экономических и
культурных центров, таких как Байлакан, Шабаран, Баджарван, Гуштаспи и
другие были сильно разрушены, потеряли свое значение и в конце концов
прекратили существование. Крупные города, стоявшие на международной
торговой магистрали -Дербенд, Шемаха, Баку и другие, после монгольского
погрома, в последней четверти XIII в. стали постепенно восстанавливаться и
втягиваться в торговый обмен. Однако, по сообщению источников, даже в
XIV в. они не смогли достичь того уровня экономики и культуры, который
существовал в период расцвета городов при правлении Ширваншахов в XII начале XIII в.
§ 4. Социальная структура и городской строй Ширвана
в XI - XIV вв.
Мы располагаем весьма фрагментарными и скудными данными
письменных источников для изучения социальных отношений, классовой
борьбы и городского строя в государстве Ширваншахов в XI - XIV вв. Этот
пробел в основном восполняют строительные надписи многочисленных
архитектурных памятников в Баку и Апшероне, Шемахе, Дербенде и в
других городах и местностях Ширвана, а также нумизматические данные,
относящиеся к правителям Ширвана указанного периода. Упоминаемые в
нарративных источниках XI - XIV вв. и в произведениях поэтов XII в.
(Низами Гянджеви, Фалаки Ширвани, Хагани и др.) различные социальные
термины и в эпиграфических надписях и легендах монет - титулы и звания:
ширваншах, эмир, хакан, хан, султан, малик, везир, хаджиб, садр, сипахсалар,
шейх, кади ал-кудат, раис, амид, амил и т. д., показывают, что в городах
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Ширвана в указанный период была сложная социальная структура развитого
феодального общества. Основными классами этого общества были феодалы,
крестьяне и ремесленники. Население больших городов четко разделялось на
знать и крупное купечество, с одной стороны, и ремесленников и мелких
торговцев, с другой. Во главе феодальной верхушки стоял глава
Ширванского государства - ширваншах, живший в столице Ширвана Шемахе, а позже с 1192 г. после разрушения города землетрясением - в Баку.
Имя Ширваншаха сопровождалось пышными титулами. Обнаруженный в
результате обвала в одной из полубашен северной городской стены старого
Баку большой камень с неполной трехстрочной надписью сообщает о
построении городской стены ширваншахом Минучихром III (514-555 г.
х./1120-1160 гг.):
«1. Приказал построить [эту] городскую стену ал-малик ал-му'аззам
ал-а'лим ал-а'дил ал-музаффар ал-Мансур
2. ал-муджахид Фахр ад-Дин ва-д-Даула Имад ал-ислам ва-л-муслимин
3. хакан ал-акбар ширваншах ал-кабир Абу-л-Хайджа Минучихр
ибн...»1.
Полное имя кунйа и титулы Минучихра III по касиде Абу-л-Ала'
Гянджеви и одам Фалаки Ширвани были: Абу-л-Хайджа Фахр ад-Дин алМалик Минучихр III ибн Афридун, ширваншах, хакан ал-кабир (или акбар)2.
Сообщение надписи о построении городской стены Минучихром III во
второй четверти XII в. говорит о больших фортификационных работах,
связанных с усилением Ширванского государства. В поэме Низами «Лейли и
Меджнун», законченной в 1188 г., приведены полные титулы и лакабы
ширваншаха Ахситана I: великий хакан (хакан-и кабир или акбар), малик-емуаззам, ширваншах, Джалал ад-Даула ва-д-Дин Абу-л-музаффар Ахситан
ибн Минучихр3. Имя ширваншаха в сопровождении пышных лакабов
отражает независимое положение одного из известных правителей крупного
феодального государства на Кавказе. Хотя пышность лакабов на надписях
памятников не всегда свидетельствует о независимости ширваншахов,
однако легенды монет более точно отражают реальное положение
правителей Ширвана. Когда шир-ваншахи попадали в вассальную
зависимость от того или иного государя, то обычно имя сюзерена
фиксировалось на монете. С конца XI в. при Малик-шахе (1072 - 1092 гг.),
когда Сельджукская династия достигла высшей степени своего могущества,
на монетах, чеканенных ширваншахами, наряду с именем халифа, стоит имя
сельджукского султана. На монете, чеканенной при Фарибурзе I (конец XI
в.), обозначено:
Лицевая сторона:
Оборотная сторона:
Нет божества кроме Аллаха
Мухаммад посланник Аллаха!
Фарибурз
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ал-Муктади би амр Аллах ас- султан
Малик-шах
Судя по именам - халиф ал-Муктади (467 - 487 г. х.) и Малик-шах (465
- 485 г. х.), монета бита между 467 - 485 г. х. /1075 -1092 гг. Около имени
Фарибурза нет ни лакаба, ни титула, ни отчества4. Такая скромность говорит
о вассальной зависимости Фарибурза от сельджукского султана. Если
проследить политическое состояние страны, то выяснится, что период 1075 1092 гг. совпадает со временем окончательного завоевания Ширвана Маликшахом5, когда Фарибурз был низведен до положения сельджукского вассала,
платящего ежегодную дань (мал) в казну султана6. В строительной надписи
от 471 г. х./1078/9 г. мечети Мухаммада ибн Абу-Бакра7 в старой крепости
Баку имя Фарибурза не упоминается, что, по-видимому, также связано с
внутриполитическим положением страны и зависимым положением
ширваншаха.
Показателен в этом отношении второй тип монет, где имя Фарибурза
дается с титулом ал-малик. На обороте символ веры в две строки, как в
вышеуказанной монете, а под ним имя халифа ал-Мустазхир-биллаха (487 512 г. х./1094 -1118 гг.). Имени султана здесь нет8. Пропуск имени сюзерена
говорит о политических событиях этого периода, когда после смерти Маликшаха Сельджукская империя быстро распадалась и служила ареной борьбы
за престол и власть между сыновьями Малик-шаха. Вероятно, ширваншах,
воспользовавшись этими событиями, присоединил к своему имени титул
малик, перестал упоминать имя султана и платить установленную дань. Этим
самым он отверг свою вассальную зависимость от сельджукских султанов.
Позже при сыне Фарибурза Минучихре II и последующих правителях
Ширвана Ширваншахи, несомненно, признавали Сельджуков своими
сюзеренами и отношения между ними в это время оставались стабильными.
По:видимому, Ширваншахи не нарушали вассальных обязательств по
отношению к султану. На монетах, чеканенных при ширваншахе Ахситане I,
наряду с именами халифов и иракских султанов, стоит имя Ахситана ибн
Минучихра в сопровождении лакабов: «ал-малик ал-му'аззам» (малик
высочайший). Ширваншахи, номинально признающие власть халифа,
упоминая на монетах имена иракских султанов, фактически были в
вассальной зависимости от них. Ширваншах обладал в своем государстве
неограниченной властью как военной, так и над своими подданными. Он
являлся оплотом и символом феодального порядка, силой, противостоящей
центробежным устремлениям эмиров. Ширваншахи в XI - XIV вв. вели
феодальные междоусобные и захватнические войны с целью расширения
своей территории за счет земель своих соседей. Они вели борьбу за свою
независимость с иноземными завоевателями - Сельджуками, хорезмшахом и
монголами
и
временами
правили
самостоятельно.
Благодаря
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дипломатическим способностям ряда представителей этой династии
Ширваншахов, особенно Фарибурза I, Минучихра III, Ахситана I и других,
даже во время захвата территории Ширвана Сельджуками и позже
монголами они фактически сохраняли свою независимость, чеканили от
своего имени монету (серебряную и медную), несмотря на признание
вассальной зависимости от того или иного государя. Часто вассалитет этот
носил чисто формальный характер. В 1067 г. ширваншах Фарибурз I согласился ежегодно платить дань в 30 000 динаров тюрку Эл-Басану за
предотвращение нашествий тюрок9. Находясь в вассальной зависимости от
Малик-шаха, ширваншах Фарибурз I согласился платить ежегодную дань в
размере 70 000 динаров, но позже эта сумма была снижена до 40 000
динаров10. Согласно ан-Насави, сумма подати, наложенная на Ширван Малик-шахом, доходила до 100 000 динаров11. Таковы подати, которые
выплачивали Ширваншахи своим сюзеренам в то время, когда попадали в
зависимое от них положение. Все эти подати тяжелым бременем ложились на
раийатов, которые испытывали двойной гнет и эксплуатацию как своих
феодалов, так и завоевателей. О положении Ширваншахов можно судить по
следующим фактам: в XI в. и позже они имели большие источники доходов с
нефтяных колодцев и соляных копей Апшерона. Часть этих доходов до
половины X в. как вакф жаловалась ими газиям Дербенда по требованию
халифа12. По сведениям источника, ширваншаху Фарибурзу I в 1066 г.
принадлежало свыше 4000 кобыл13. В число его доходов входили денежная
рента, поступавшая в казну от сборов налогов и податей, взимавшаяся с
податного населения страны, затем военная добыча и дань.
Во второй половине XI в. в период расцвета Сельджукской империи,
несмотря на неоднократные вторжения тюркских военных отрядов под
командованием сельджукских эмиров и установление вассальной
зависимости ширваншаха Фарибурза I от сельджукских султанов, все же
контроль сельджукской администрации над Ширваном не был осуществлен.
В Ширване сохранилась местная династия и данные источников
свидетельствуют о ее значительном укреплении. Конец XI и первое
десятилетие XII в. являлись периодом ослабления и кризиса государства
Сельджукидов и усиления власти Ширваншахов. Политический подъем
государства Ширваншахов особенно прослеживается
в последующие
десятилетия. Источники сообщают о пребывании тюркских отрядов на
службе у ширваншаха под предводительством эмиров Айн ад-Дин
Алтунташа и его сына Алпкуша. Однако его отношение к тюркским и
туркменским военачальникам, стремившихся к захвату территорий Аррана,
было отрицательным. Ширваншах считал, что право на владение имеет лишь
одна из местных династий: «Вы не из рода Йазида, не наследуете Раввадидам
и не являетесь преемниками Шаддадидов». Двор ширваншаха именовался
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хадрат ал-маликийа - княжеский в отличие от двора султана ал-хадра
джаллат - возвышающийся14.
Во главе феодальной иерархии Дербенда в XI в. стоял эмир из
мусульманской династии Хашимидов до 1077 г., затем Дербенд и
прилегающие земли вошли в состав Ширвана и в зависимость от
Сельджукидов Ирака. С начала XII в. до второй четверти XIII в. Дербенд
существовал как самостоятельное владение - эмират во главе с эмиром15.
Власть эмиров была наследственной.
После ширваншаха в феодальной иерархии стояли крупные феодалы, к
которым относились военная и чиновная знать, высшее духовенство,
владевшие землей, водой, ирригационными сооружениями и основными
орудиями труда. Феодальная аристократия владела нефтяными колодцами и
солеварнями, пахотными землями и огородами, виноградниками, скотом,
феодальными замками, домами, караван-сараями и т. д. Военной и чиновной
знати, высшему духовенству, наиболее богатому купечеству принадлежала и
высшая административная власть в государстве и городах.
К военной знати Ширвана относились эмиры - военачальники, в руках
которых была сосредоточена военная и административная власть на местах.
Эмиры были правителями областей, городов и сел в Ширване, ведали
строительством оборонительных сооружений. В XI в. их власть ослабла, и из
феодальных правителей областей и провинций они стали правителями
городов. Мас'уд ибн Намдар называет правителем Гянджи и всей области
Аррана в конце XI в. эмира ал-Адуда*, сына ширваншаха Фарибурза I. В XI в.
в Дербенде правили эмиры Хашимиды. В XI - XIV вв. Ширванское
государство представляло собой группу вассальных владений, находящихся
под властью ширваншаха. Имена эмиров фигурируют в ряде строительных
надписей в крепости Баку, на Апшероне и в других местностях Ширвана, где
было построено большое количество укрепленных башен и крупных замков с
мечетями и мавзолеями. В четырехстрочной куфической надписи XI в.,
высеченной на камне, вставленном в основание минарета Джума-мечети в
бакинской крепости зафиксировано:
«1. Величайший эмир-сипахсалар, отважный [вое]начальник
2. ...Хусам ад-Давля [ва-д-Дин], счастье государства
3. пособник ислама и глава войск, венец нации
4. утрата знатных Абу Йа'куб Йусуф».
Лакабы, которыми наделен Хусам ад-Дин, и сообщения двух великих
поэтов Ширвана - Хагани Ширвани и Фалаки Ширвани говорят о том, что он
занимал должность верховного главно-командующего войсками государства
Ширваншахов при Минучихре III, около 530 и 532 г. х./1135/36 -1137/38 гг. и
*

Ал-Адуд, по-видимому, не имя ширваншаха, а скорее его лакаб16

538

во время военных действий захватил часть земель Аррана17. В числе
военачальников на службе в Арране в конце XI и начале XII в. назван
сипахсалар Абу-л-Ала ал-Джанзави18. Его нисба говорит о его
происхождении из Гянджи. В XI - начале XII в. военачальник, командующий
войсками, именовался также сахиб ал-джайш (араб.). В XII в. в Шемахе эмирсипахсаларом был Мубариз ад-Дин19. Строительная надпись 600 г. х. месяца
мордад (август 1204 г.) круглой башни в селении Мардакян, построенной во
время правления ширваншаха Гершаспа ибн Фаррухзад, называет владельца
башни «сипахсалар [военачальник] почтенный, премудрый, [богом]
подкрепленный, уважаемый, звезда государства и религии... Исхак ибн
Какуйи20...»* Сипахсалар - военачальник, главнокомандующий войсками был
высшим военным чином и в начале XIII в. Имена эмиров встречаются в
надписях в XIV в. В бакинской крепости, на южной стороне древней Джумамечети, на стене была арабская надпись, сообщающая о ремонте здания и
сохранившая имя «царя эмиров и знати» (малик ал-умара в-ал-акабир)
Шараф ад-Дин Махмуда ибн Фахр ад-Дин и дату 709 г. х./1309/10 г21.
Надпись на арабском языке над дверями мечети в селении Амираджан
называет строителя мечети эмира Низам ад-Дина эмир Хаджжа сына
величайшего владетеля Фахр ад-Дина и датирована 730 г. х./1329 - 30 г.22 Из
этих надписей выясняется, что Фахр ад-Дин был отцом двух названных лиц
и, судя по эпитету «величайший владетель», занимал видное положение, т. е.
был крупным феодалом. Один из его сыновей - эмир Шараф ад-Дин Махмуд,
реставрировавший мечеть в крепости Баку, жил, по-видимому, в городе, а
второй сын, как видно из его титула, являлся крупным феодалом, владевшим
селением Амираджан, именем которого и названо оно (Эмир Хаджан).
Звание эмир Хаджж было почетной должностью и присваивалось лицу,
которое стояло во главе каравана паломников, направлявшихся в Мекку и
Медину. Названные лица являлись представителями класса феодалов и
вассалами ширваншаха. Лакзы, подчиненные ширваншаху, и его вассалы,
обязаны были посылать отряды к нему на службу23. При ширваншахе и
эмирах находились гуламы, которые играли роль телохранителей или личной
стражи. Они, по заданию ширваншаха, убивали его ближайших родичей,
осуществляли кровную месть и выполняли другие опасные поручения.
Помимо гу-ламов «Тарих ал-Баб» называет в качестве слуг «хадим», которые
были, вероятно, выше по положению. В государстве Ширваншахов, помимо
регулярных войск (аскар, джунд), сменных отрядов (ан-наубатийа), были
также наемные отряды из тюрок и туркмен. Население городов имело также
военную организацию, которая состояла из городских жителей,
В надписи название месяца «морд.зд» дано по календарю Иездигерда III. По-видимому, это
название как пережиток сохранилось на Апшероне. Имя «Ka-к-ли», прочитанное А.А.Алескерзаде, мы читаем как Какуйи.
*
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выступающих сплоченно против иноземных завоевателей при защите города.
Городская община именовалась ал-джама'ат24. В надписи на камнях
крепостного сооружения XIII в. в баиловской бухте упомянуто «джама'ат-и
шахр-и Шамахи»25. Возможно, что здесь речь идет о городской общине
города Шемахи.
Следующим лицом после ширваншаха, управлявшим государством
Ширвана, являлся везир, относившийся к высшей чиновной знати.
Должность везира при дворе Ширваншахов на протяжении трех поколений
занимала семья ал-Какуйи, относящаяся по своему происхождению к ветви
известной дейлемской владетельной династии, уже в то время
породнившейся с Сельджукидами26. Везир Ширвана Баха'ад-Дин Мухаммад
ибн ал-Хусайн ал-Какуйи был сыном и внуком везиров, должность которых
передавалась по наследству27. Имя Исхака сына Какуйи упоминается в
надписи мардакянской круглой башни, датируемой 1204 г. 28 По-видимому,
члены этой семьи играли важную роль в управлении государством
Ширваншахов после XI в. и в последующие века.
Везир Ширвана - полновластный правитель государства, хотя и
милостью ширваншаха. Власть везиров это прежде всего источник
пожалований для представителей чиновного сословия. За щедрость в
назначении выплат и пожалований прославляется везир Ширвана ал-Какуйи.
Право на откуп [даман] податных сборов получали от везира. В Ширване
существовал диван везира (диван ал-вузара)29, по-видимому, в XI-XII вв. в
Шемахе, а в XIII и XIV вв. в Баку, судя по надписи на персидском языке в
стене у основания минарета Джума-мечети в крепости Баку. В надписи этой,
представляющей собой текст ярлыка султана Мухаммада Олджайту (1304 1316 гг.), упоминается диван Бакуйе30.
В конце XI в. сахибом дивана (глава гражданского и финансового
управления) и наибом (заместителем) везира в Ширване был Мас'уд ибн
Намдар, который до событий в Байлакане находился на службе в феодальной
администрации ширваншахов. Мас'уд приводит перечень дел дивана
ширваншахов, где он состоял на службе: «...[мы] подписывали предписания
для крепостей и селений, утверждения при обличении властью в странах и
областях, [вершили дела] сбора платежей [ал- истифа' - служба мустауфн] на
берегах и на реке, отчетов о прибылях [мухасабат] Баку и [области] ал-Курр,
областей ал-Йазидийа и ал-Джабал, страны ал-Лакза, Сувак-Мукалин, округа
Кабалы до самой реки, области Шабарана с приморьем, [занимались] делами
сокровищниц и угодий, надзором [служба 'арида] за бесчисленными войсками,
недоимками
'амилей,
довольствием
[фавадил]
солдат,
вознаграждением ад-Дайлама за содержание курдов». Основным видом его
доходов был идрар -денежная выплата, назначаемая постоянно и
наследственно из податных сумм города или округа. В компетенцию везира
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Ширвана входило и право назначения идрара. Однако выплату идрара могли
задержать мустауфи - высшие чины финансово-счетной службы, которые в
ущерб власти везира приобрели влияние в XV в. Получение идрара нередко
было затруднено из-за того, что податные суммы не поступали исправно в
диван. Существовали и другие денежные выплаты помимо идрара - тасвиг
(жалование), мушахара (месячная плата)31. Доходы дивана состояли из
налогов и податей, поступавших в основном в виде денежной ренты, затем
военной добычи и дани. Развитие в городах ремесла и товарного
производства стимулировало развитие торговли и товарно-денежных
отношений в экономике Ширванского государства.
В городском управлении чиновничество часто занимало важные
должности. Мас'уд ибн Намдар занимал в Ширване пост мустауфи ответственного чиновника финансово-счетного ведомства, занимавшегося
учетом прихода и расхода податных сумм, составлением реестра доходов и
расходов города. Он упоминает также о своих обязанностях мушрифа –
чиновника-контролера, и среди его писем есть прошение о назначении его на
должность мушрифа Байлакана. Этот чиновник должен был располагать
информацией о доходах горожан32.
Сбором платежей налогов и податей в городах ведали амили33.
Откупные суммы в несколько сот тысяч динаров составляли огромные
доходы, которые присваивались феодалами, и хищнический способ их
взимания приводил население этих областей к обнищанию и разорению34.
Обязанности назира - смотрителя, младшего контрольного чиновника
состояли в учитывании доходов с сельских угодий и промыслов, с солеварен
и нефтяных колодцев Баку и Апшерона.
Чиновник, ведающий учетом войск и войскового жалования,
именовался аридом35.
Существовала также должность катиба при амиде и правителе города.
Мас'уд состоял при правителе Гянджи эмире ал-Адуде, сыне ширваншаха, в
качестве катиба и чиновника для выполнения различных поручений. Мас'уд
приводит перечень знаний и умений для «истинного» катиба. Он упоминает
вопросы фикха и шариата, различные тонкости грамматики, знание Корана и
т. д. В Байлакане при амиде было пятнадцать катибов36.
Значительной фигурой в городской феодальной администрации
являлся мухтасиб, который контролировал базары и торгово-ремесленные
кварталы города, проверял качество продуктов, следил за чистотой и
порядком, за правильным употреблением мер и весов. Он выполнял также
полицейские функции - охрана общественного порядка города, расследование уголовных дел и преступлений, наказание пьяных и бунтовщиков. Он
обеспечивал охрану собственности жителей города. Мухтасиб следил также
за выполнением жителями города религиозных предписаний Корана и
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ритуалов мусульманской религии37.
Шихна в XI - XII вв. был военным наместником султана. Масуд ибн
Намдар отмечает прибытие в Байлакан Абд ал-Джаббара, посланного
диваном Гянджи в качестве военного наместника во главе гарнизона, что
означало полную ликвидацию самостоятельности Байлакана 38.
Ме'мар являлся руководителем строительных работ города. Зодчий с
таким званием был ответственным лицом среди строителей-ремесленников бенна, мухандис, серкар, хаккак и других, участвующих в постройке здания,
а потому в надписи фиксировалось только его имя. Имя Ме'мара Абд алМеджида сына Мас'уда вырезано на камне в стене круглой башни XIII в.
(1204 г.) в селении Мардакян на Апшероне39.
Мираб занимался снабжением города водой и распределением воды
среди жителей города, следил за исправностью оросительных каналов и
чистотой родников и колодцев.
Другую значительную группу класса феодалов составляло высшее
духовенство - шейх ал-ислам, кади и кади ал-кудат, то есть кади главного
города области, которые могли аннулировать права на владение, действовали
на основании законов шариата и ведали шариатским судом. Они ведали
также дележом наследства, заключением браков и различными другими
гражданскими делами40. Кади ал-кудат был одной из крупных фигур в
феодальной администрации после султана и ширваншаха. Духовные феодалы
часто занимали высшие должности в государственном управлении.
Значительным лицом в городском управлении, феодальной
администрации был садр - высший чиновник, ведавший делами вакфа,
министр, назначаемый ширваншахом. В надписи Гиляк-мечети в крепости
Баку упоминается имя садра Амин ад-Дин ибн Абубекра, приказавшего
отремонтировать мечеть в 708 г. х. /1308/9 г. Здесь же находилась и другая
мечеть XIV в., надпись которой сохранила имя строителя садра Насир ад-Дин
Гершасп ибн Хасан Хаджиб41.
Надпись на портале ханаки на реке Пирсагат, датированная 641 г.
х./1243/4 г., говорит о построении здания во время ширваншаха Фарибурза
ибн Гершасп средствами «садра [министра], великого, почитаемого,
уважаемого, славы Хорасана, величия государства и религии Хасана, ибн
Мухаммад ибн Хусайна ал-Баванди, прозываемого Хазар-Висак...»42. Здания
ханаки - дервишской обители, как видно, были построены на средства,
отпущенные садром из вакфных доходов. Судя по именам указанных
феодалов и сановников, а также по сообщениям источников, они, вероятно,
были суннитами толка шафии43. К группе духовенства относились имамы
соборной мечети, муддарисы (преподаватели медресе), сейиды и шейхи
дервишских обителей, ханак, завий и т. д., а также мутаваллии вакфов.
Среди представителей духовенства были ученые шейхи суфии,
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известные на Востоке своими философскими сочинениями. В первой
лоловине XI в. в Ширване пользовался большой известностью при дворе
ширваншаха шейх Мухаммад Али Бакуви, который покинул Баку и в
преклонном возрасте поселился в Ширазе44.
В некоторых случаях ширваншахи, боясь растущего влияния того или
иного шейха и часто по мотивам экономического характера, проводили
репрессии против этих лиц45.
К городской аристократии в государстве Ширваншахов относилось
также крупное купечество, владевшее базарными рядами, караван-сараями и
ремесленными мастерскими, часто занимавшее важные должности в
управлении страной и в городском управлении. Развитие в городах ремесла и
товарного производства стимулировало развитие торговли и товарноденежных отношений в экономике Ширванского государства. В результате
развития городов и городской жизни активную роль в городском управлении
стали играть представители влиятельного городского купечества, которые
заняли высокие городские должности . В источнике, составленном в 1363 г.,
упоминается хваджа Фасихи Ширвани, который владел на правах мукати'а
(откуп) областями Аррана, Мугана, Гавбари (с городами Махмудабад и
Бакуйе, или «источниками нефти») и Ширвана. Звание хваджа в различные
периоды имело разное значение. В XIV в. звание хваджа давалось богатому
купцу или придворному сановнику при дворе ширваншаха. Система сдачи на
откуп налогов и податей в городах и целых областях практиковалась в конце
XI в. при Сельджукидах и в последующие века. В тексте Мас'уда ибн Намдар
упоминается сбор денег в Байлакане амидом, получившим это право на откуп
(даман) от везира. Лицо, которому давалось право сбора налогов на откуп,
называлось дамином. Если право откупщика (дамина) сочеталось с
обязанностями гражданского правителя города, правитель-откупщик
назывался .амидом, и эта должность считалась почетной 47.
В 1226/7 г. везир султана Джалал ад-Дина Манкбурны Шараф ал-Мулк
выступил во главе своих войск и части войск султана, переправился на судах
через реку Аракс и овладел областью Гуштаспи, изгнав оттуда амилей
ширваншаха. Он отдал область на откуп (дамманаха) в том же году за двести
тысяч динаров бербери48.
Важное место в социальной жизни и в городском управлении Ширвана
и Аррана занимали раисы. Раисами называли представителя городской знати,
старейшину города, который стоял во главе купеческой гильдии, или
начальников ремесленных цехов. Источники сообщают сведения о
деятельности сильных и влиятельных городских раисов, богатых купцов в
Гяндже, Байлакане, Дербенде и Баку. Раис выступал как посредник между
администраницей города и населением, распространяя декреты первой и
выступая от имени последних49. Раисы являлись своего грода аристократией
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города. В надписи на стене мечети Сыных-кала в старой крепости Баку
упомянуто имя строителя мечети: ал-Устад ар-раис Мухаммад ибн Абу-Бакр
(417 г. х./1078/79 г.)50. Строительство мечети раисом Мухаммад ибн АбуБакром свидетельствует о зажиточности этого сословия горожан. Звание алустад ар-раис говорит о том, что он являлся главой начальников ремесленных
цехов.
Часто раисы оказывались в оппозиции к ширваншаху, возглавляя
мятежи против правителя города. «Тарих ал-Баб» описывает многочисленные
стычки и мятежи раисов Дербенда против ширваншаха, пытавшегося
утвердить свою власть в Дербенде и присоединить его к своим владениям.
Так как халиф Мутаваккил в 237 г. х./851 г. пожаловал ал-Баб и зависимые от
него территории одному из первых представителей династии Маз'йадидов
Мухаммад ибн Халиду, Ширваншахи считали себя старейшими
претендентами на Дербенд. В 416 г. х./1025 г. «Тарих ал-Баб» отмечает
ожесточенную борьбу между сарраджийа - сторонниками гильдии седельщиков и ширваншахом. В Ширване раисы упоминаются как жертвы
репрессий ширваншаха в 457 г. х. /1065 г. «Тарих ал-Баб» отмечает раисов
гильдии седельщиков и раиса дубильщиков. Часто должность раиса была
наследственной. «Тарих ал-Баб» упоминает о главе раисов Али ибн Хасан
ибн Анаке, который «унаследовал власть раиса от своих предков и обладал
отвагой царей и величием султанов. Цари и эмиры боялись его...» Тот же
источник называет главу раисов Дербенда ране ар-руаса Муфарриджа, перед
которым, вероятно, отчитывались все раисы города. При малолетнем эмире
обычно правил от его имени раис. Городской совет, состоявший из
старейшин города и раисов - представителей купеческих гильдий и
различных объединений или цехов ремесленников во главе с раисом арруаса, помещался в Дербендев «правительственном здании»51. В
компетенцию раисов входили различные обязанности. Им подчинялись и
перед ними отчитывались главы различных цехов и корпораций, старшины
кварталов и начальник базаров. Раисы принимали активное участие в
социальной и политической жизни города.
В XI в. не прекращалась борьба между феодальными правителями эмирами ал-Баба и раисами, которые фактически управляли городом. Эмиры
не имели ни престижа Ширваншахов, ни сильного войска и были как бы
наследственными правителями из рода Хашимидов средневекового городагосударства. Раисы назначали и низвергали по своему желанию того или иного эмира. К концу XI в. и накануне тюркского нашествия влияние раисов
было преобладающим.
Вся эта сложная система бюрократического аппарата феодальной
администрации городов Ширвана и Аррана была призвана выкачивать
подати и налоги с феодальнозависимых крестьян и торгово-ремесленного
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населения в городах в пользу верховного феодала - правителя государства и
представителей феодальной знати, владевших на разных основаниях
земельной собственностью, а также домами, караван-сараями, торговыми
рядами, кархане и другими видами движимого и недвижимого имущества.
Памятники материальной культуры и материалы археологических
раскопок, а также нарративные источники XI - XII вв. позволяют судить об
уровне развития ремесленного производства в Ширване и Арране и о
ремесленниках различных отраслей производства. Ряд косвенных данных
дает возможность предположить, что ремесленники эти были объединены по
различным профессиям в цехи52, которые возглавляли старшины - раисы. Мы
не располагаем сведениями о цехах, об их уставах и регламентации для
периода XI - XII вв. Однако старшины этих цехов были ответственными
лицами в каждом виде производства и, как видно, имели отношение к
городскому управлению в качестве раисов, которые отчитывались перед раис
ар-руаса. Наряду с феодальнозависимым крестьянством не меньшей
эксплуатации подвергались в городах ремесленники, которые составляли
податное население - раийат.
В конце XI в. усиление эксплуатации податного населения Байлакана
вызвало события, которые описаны очевидцем - Мас'уд ибн Намдаром53.
Хотя причиной восстания жителей Байлакана была попытка амида и его
помощников собрать в городе значительные суммы податей в короткий срок,
однако, можно полагать, что здесь мы имеем дело с попыткой городского
населения освободиться от представителей феодальной администрации, на
место которой стали бы представители купеческой прослойки города и
раисов, а также ремесленного населения. Восставшие горожане стремились
сохранить независимое положение Байлакана. Как видно из описанных
событий, восставшие были представителями городских низов и ремесленников Байлакана. Классовые выступления горожан в Ширване и
Арране в XI-XII вв. в той или иной форме выливались в разные движения,
направленные против феодальных правителей городов и феодальной
администрации. Можно полагать, что события в Байлакане были связаны с
зарождением городского самоуправления как общественного института в
середине XI в.
Этот процесс отмечается не только в городах Ширвана и Аррана, но
также в Грузии, Армении и в других странах Закавказья, когда раисы стали
играть важную роль в городской жизни. В середине XI в. городское
самоуправление Тифлиса уже оформилось как определенный общественный
институт, хотя город еще не достиг независимости. Городское самоуправление существовало, несмотря на то, что город оставался во власти своего
владетеля, в данном случае эмира54. Такое же положение в это время
наблюдается и в Дербенде. Появление элементов городского самоуправления
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в Ширване и Арране и борьба за независимость и автономию городов были
связаны с развитием средневекового города как центра ремесла и торговли и
с борьбой горожан против феодального гнета и против завоевателей
Сельджуков. Дальнейшее развитие городского самоуправления в Ширване и
Арране было приостановлено в 30-х годах XIII в. в связи с нашествием
монголов. Важнейшей прослойкой городского населения Ширвана являлись
ремесленники, которые эксплуатировались феодальными хозяевами города,
владеющими кархане и ремесленными мастерскими. Ремесленники городов
составляли податное население - раийат. Данные Мас'уд ибн Намдара, а
также материалы археологических раскопок позволяют судить о занятиях
горожан и о множестве ремесленных профессий в Байлакане, Баку, Шемахе и
других городах и местностях Ширвана.
Памятники материальной культуры и нарративные источники периода
XI - XIV вв., надписи на надгробных камнях, строительные надписи
позволяют судить о ремесленном производстве в городах и ремесленниках, к
которым относились резчики по камню, граверы, каллиграфы, художники,
ювелиры, зодчие, строители, гончары, медники, строители судов, ткачи,
виноделы, кондитеры, красильщики и дубильщики кож и ремесленники
различных отраслей производства. Различные украшения из золота и серебра,
обнаруженные во время раскопок в городах Баку, Шемахе, Кабале и других
местностях, свидетельствуют о ювелирных работах, ведущихся в городах
Ширвана и Аррана55.
Представителями отдельных отраслей ремесленного производства,
связанными с архитектурой, были: бенна, ме'мар, мухандис, серкар 56. Эти
звания присваивались зодчим, архитекторам, занимавшим главное место
среди мастеров и по своему положению находившимся в лучших условиях в
социальном отношении, чем остальная масса этой категории ремесленников.
Зодчий с таким званием являлся ответственным лицом среди строителейремесленников, участвующих в постройке здания, а потому в надписи
фиксировалось только его имя. По-видимому, он являлся начальником
строительного цеха. Звание устад, встречающееся в надписях, означало
«мастер высокой квалификации» и присваивалось ремесленникам различных
профессий.
Мастера-живописцы и орнаменталисты назывались наккаш. На одной
из надписей крепостного сооружения в бакинской бухте упомянуто имя
резчика и скульптора Зейнаддина ибн Абу Рашид ан-наккаш, т. е. художника
Зейнад-дина, который, как видно, вырезал на камне изображения людей и
животных. На другой надписи вырезано - Абу Рашид ибн Зейнаддин, повидимому, имя его сына57. Часто профессии ремесленников переходят по
наследству от отца к сыну. Хаккаки были резчиками по камню, граверами.
Имя хаккака - резчика - каллиграфа Мухаммад ал-Арифа упомянуто в
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надписи мечети Молла Насруллы (XIV в.) в бакинской крепости58.
Безымянными мастерами были ремесленники, работавшие на монетных
дворах в XI - XIV вв. в Баку, Шемахе, Гуштаспи, Дербенде и других городах,
чеканившие серебряную и медную монету с художественно выполненными
орнаментом и письмом. Отдельную группу составляли мастера
художественной резьбы по дереву, гяже и т. д., именовавшиеся наджар. В
крепости сохранилась надпись с именем мастера устад-наджара Ашура ибн
Ибрагим Бакуйи*. Его нисба говорит, что он уроженец Баку. Указанные
профессиональные звания, относящиеся к ремесленникам-строителям,
свидетельствуют о разделении труда внутри ремесленных цехов, сведениями
о которых мы не располагаем.
Большое количество глазурованной посуды с художественно
выполненным орнаментом, фрагменты которых находят во время: раскопок в
городах Ширвана и Аррана - Баку, Кабале, Шемахе, Дербенде и Байлакане,
свидетельствует, что в ХI-начале XIII в. ремесло гончаров и художников
достигло большого расцвета59. По-видимому, производство гончарных
изделий в Байлакане и Шабаране выделилось в отдельную отрасль ремесла
со специализацией внутри производства. Мы не располагаем, сведениями о
положении этих ремесленников. Вероятно, они были более свободны, чем
другие городские ремесленники.
Ремесленники городов и селений Ширвана также имели свои
организации. Так, в числе союза «ахи» было много ремесленников Ширвана,
мюридов (последователей шейха Сефи ад-Дина, жившего в XIII-XIV вв.)60.
Характер этой организации в Азербайджане не исследован, однако
существование ее подтверждается эпиграфическими данными.
Ахи по-арабски означает «брат мой». Основную массу в этой,
организации составляли ремесленники и городская беднота. Эта ремесленная
организация была распространена уже в XI в. во многих странах Переднего
Востока61. Представители «ахи», ведущие борьбу против насилия и
произвола феодалов, находились и в городах Ширвана, в Баку, на Апшероне,
в Шемахе. В надписи на южных воротах крепости в Баку, датированной
раджабом 786 г. х./1384 г. упоминается ахи ибн Рамазан аш-Ширвани строитель здания62. Звание ахи указывает на принадлежность этого лица к
организации ахи в Баку. Имеются также данные строительной надписи на
здании обители (завийе) первой половины XV в. в селении Кюрдахане на
Апшероне, где упоминается имя ахи Ширамана - предводителя великих
шейхов63. Имеются сведения об организациях ахи в Байлакане, Гяндже и
других городах Азербайджана.
Источники говорят о наличии рабов в Ширване до монгольского
*

Надпись прочтена А. А. Алескер-заде.
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завоевания. Анонимный автор, писавший в 20-х годах XIII в., перечисляя
товары в Ширване, в первую очередь называет «девушек-рабынь, тюркских
рабов»64. В 1281 г. поэт Низари, путешествовавший в Арране и Ширване,
отметил огромное количество тюрок, которыми «были полны долины
Аррана»65. В XI - XIV вв. в феодальном обществе Ширвана определенное
место занимали рабы, которые состояли из пленных, захваченных и
уведенных войсками во время войны. Рабов сажали на землю и рабский труд
применялся в домашнем быту и сельском хозяйстве как дешевая рабочая
сила. Благодаря обилию рабов на невольничьем рынке, которым славился
Дербенд66, они стоили дешево. Известно, что в XII в. женой поэта Низами
Гянджеви стала молодая кыпчакская рабыня Афак, которую прислал ему в
подарок правитель Дербенда, желая вознаградить поэта за понравившееся
ему стихотворение. Тюркские рабыни славились своей красотой. «Величавая
обликом, прекрасная, разумная, прислал [ее] мне владетель Дербенда»67. Так
писал Низами об Афак, восхваляя ее красоту и ум.
Рабы составляли одну из наиболее угнетенных групп населения
городов и сельских местностей. Наряду с феодально зависимым
крестьянством, большой эксплуатации подвергались и рабы.
В городах жили также дервиши и беднейшие слои городского
населения «аджамирэ ва оубаш», что означает чернь, толпа, простой люд 68.
Большей частью это были безземельные, разорившиеся крестьяне, которые
устремились в города, где жили на временные и поденные заработки. Они
составляли наиболее низкую ступень социального состава городского населения Ширвана, принимали активное участие в классовых выступлениях и
восстаниях в городах, как это имело место в Байлакане.
Приведенные здесь материалы неоспоримо свидетельствуют о
сложной иерархии развитого феодального общества Ширвана и освещают
социальную структуру его городского населения, строя и управления.
§5. Формы земельной собственности и налоги
Преобладающей формой земельной собственности при Сельджуках в
конце XI и в XII в. становятся владения икта, особенно получившие большое
распространение при султане Малик-шахе и его везире Низам ал-Мулке,
которые являлись также инициаторами передачи управления во многих
областях и городских округах представителям тюркской военной знати 1.
Внешнеполитические факторы не смогли остановить процесс дальнейшей
эволюции феодализма, который в период XI - XII вв. достиг высокой степени
развития.
В XI - XII вв. основными видами земельной собственности в
Азербайджане были: икта, мулк-и дивани (государственные), мулк-и хасс
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(личные земли государя или членов правящей династии), вакф (земли или
имения, завещанные религиозным учреждением), мулк (частновладельческие
земли феодалов и свободного крестьянства), джамаат (общинные земли),
земли уджей (тюркских пограничников)2.
Рост крупной земельной собственности в форме икта, отданной
тюркским военачальникам, был следствием дальнейшей феодализации
Азербайджана и Ширвана в связи с завоеванием страны Сельджуками,
которые, упразднив власть местных феодалов, вместо них назначили своих
эмиров. Заселение летних и зимних пастбищных земель тюркскими
кочевниками и пришлой военно-кочевой знатью, заменивших господство
прежних местных оседлых феодалов, привели к господству пришлых
тюркских кочевников над оседлыми крестьянами, эксплуатируемыми
завоевателями.
Икта превратилась в форму господства тюркской военно-кочевой
знати над массой крестьянства3 в завоеванных Сельджуками странах
Закавказья, в том числе и в Ширване.
В 467 г. х./1074 г. прибыли тюркские войска под предводительством
Аргара ибн Буга, который заявил, что султан отдал ему Ширван в ленное
владение (икта). Однако ширваншах Фарибурз добился у султана
восстановления своего прежнего положения. Только после пожалования
султаном Сау-Тегину, эмиру двух Ираков, пограничной области Дербенд в
лен (икта) и прибытия его представителя, Фарибурз был низведен до
положения сельджукского вассала, платящего ежегодную дань (мал) в казну
султана4.
Период XI-XII вв. характеризуется перераспределением земельного
фонда. Налицо была тенденция к укрупнению земельных владений в форме
икта, которая составляла особую категорию феодального землевладения.
Институт икта был широко распространен в Ширване в XI-XII вв. и
представлял собой систему землепользования и землевладения, которая в
конце XI в. обозначала пожалование служилым людям только ренты, но не
права распоряжаться землей и крестьянами5.
Султан Малик-шах роздал икта всем военным чинам, имена которых
были внесены в реестры, всего до 46 тысяч всадников6, часть этих воиновкочевников была, вероятно, поселена и в Ширване. Крупные икта давались
феодалам, поступившим на службу к султану. Насави - придворный
историограф последнего хорезмшаха султана Джалал ад-Дина (1221 -1231)
сообщает, что султан отдал округ Гуштаспи в Ширване в устье рек Куры и
Аракса на правах икта Джалал ад-Дин Султаншаху, сыну ширваншаха,
который жил при дворе султана. Пожалование икта означало только право на
получение дохода с области, но не управление ею, так как фактически округ
Гуштаспи находился в управлении везира Шараф ал-Мулка7.
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Доходы с двух деревень были определены в икта великому поэту
Низами Ильдегизидом Джахан Пахлаваном. Однако финансовые чиновники
не передавали ему этих сумм8.
В конце XI и XII в. источники отмечают в Азербайджане икта как
преобладающую форму господства кочевников, тюркских военачальников
над оседлыми крестьянами-земледельцами. Владение икта уже в конце XI и в
XII в. постепенно становится фактически наследственным. Позже, с
дальнейшим развитием феодальных отношений, икта превращается в
земельную собственность типа мулк9. В связи с развитием системы икта
усиливается эксплуатация податного населения, которая приводит к
обострению социальных противоречий между податным населением и
сельджукской знатью, а также местными феодалами, владетелями земель
икта10. Дальнейшее развитие этого процесса, эволюция феодализма привели к
децентрализации Сельджукской империи и укреплению власти местной
феодальной знати. Создание ряда крупных и мелких уделов, борьба за
независимость крупных феодалов иктадаров, борьба за власть между
членами правящей династии привели к ослаблению Сельджукского
государства и к его упадку.
На этом фоне исторических событий XI - XII вв. усиливается л
укрепляется государство Ширваншахов. Свидетельства источников говорят о
сложном положении городов и селений Ширвана, испытывавших двойной
гнет и эксплуатацию как местных правителей-феодалов, так и завоевателей
Сельджуков.
Основным эксплуатируемым классом в феодальном обществе
Ширвана в этот период являлось феодально зависимое крестьянство непосредственный производитель материальных благ и ремесленники в
городах, которые вместе с мелкими торговцами и другими группами
населения составляли податное сословие - раийат.
Крестьяне различались по своему положению. Терминами ал-акара
(ед. ал-аккар) обозначали земледельцев, а ал-дахакин (ед. дихкан) землевладельцев, свободных мелких собственников земли, являвшихся
податным сословием. Термины барзигар, музари, аккар имели значение
зависимого крестьянина - издольщика, который вносил землевладельцу ренту
деньгами и натурой из доли урожая11.
В «Тарих ал-Баб» говорится: «В среду 27 сафара 457 г. х./7 февраля
1065 г. они [раисы ал-Баба] [убедили] его [эмира ал-Баба] отправиться с ними
в Маскат [Мушкур - район города Кубы], чтобы воспрепятствовать курдам
заходить в эту местность и останавливаться в домах крестьян и издольщиков
(ал-акара вал-музараин) и чтобы пресечь их беззакония и злоумышления»12.
Как видно из текста, во время нашествия кочевников более всех страдала
группа безземельных крестьян-издольщиков, которые подвергались
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ограблению как со стороны пришлых кочевников, так и местных феодалов.
Положение издольщика зависело от того, получал ли издольщик от
землевладельца только землю и орошение или также семена, рабочий скот и
орудия труда. Крестьяне-издольщики находились в феодальной зависимости
от землевладельцев, и эта зависимость часто превращалась в
наследственную13. Владетель земли, феодал пользовался правом суда в
низшей инстанции над издольщиками и разбирал тяжбы между ними. Право
суда, принадлежавшее феодалу, являлось атрибутом развитой феодальной
собственности14. Положение крестьян-издольщиков было очень тяжелым.
Эта группа безземельных крестьян жестоко эксплуатировалась феодалами,
которым они отдавали одну треть и половину и более собранного урожая,
получая сами не более 30% годового урожая15. В анонимной персидской
географии конца X в. сообщается, что в четырех деревнях ширваншаха, близ
его укрепленной резиденции, на одной горе, обитали все его
вольноотпущенники (моулайан), мужчины и женщины, которые занимались
земледелием. Эта крепость называется Ниялкала16. Упомянутая местность
находится в районе Лахиджа, центра медной промышленности Ширвана. По
мнению И. П. Петрушевского17, в этом отрывке речь идет о
вольноотпущенниках ширваншаха, наделенных парцеллярными участками
земли на правах издольщиков*.
Можно предположить, что в приведенном сообщении «Худуд алАлам» речь идет о крупном собственном хозяйстве ширваншаха, где
работали вольноотпущенники или рабы его, поскольку гора с
расположенными там четырьмя деревнями, где жили эти вольноотпущенники
или рабы, принадлежала ширваншаху и, вероятно, относилась к категории
земель мулк-и хасс.
Равенди для определения крестьян приводит термин рустаи, под
которым следует понимать населенную земледельческим людом местность,
пользующуюся для сельского хозяйства искусственным орошением. В
Кубинском районе, расположенном на территории Ширвана, имеется селение
Рустов, жители которого занимались земледелием, как видно, оно получило
свое название от Рустаи.
Свободных крестьян называли также кешаверз20.
Если при Сельджуках, по словам Равенди, положение крестьян в
деревнях и раийатов в городах было тяжелым, то при монголах они были
доведены до полного разорения и нищеты. Крестьяне, не выходя из
состояния недоимщиков, от произвола откупщиков и финансовых
чиновников бежали в города, где пополняли ряды деклассированной
А.А.Али-заде полагал, что здесь речь идет о рабах, которые не имели права перехода, т. е.
становились крепостными18. Эта точка зрения подверглась критике со стороны И. П.
Петрушевского19.
*
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бедноты, которую в источниках называют «рунуд ва оубаш» - «бродяги и
подонки» или «авам» - «чернь»21.
Источники отмечают до 20 различных налогов и податей, тяжелым
бременем ложившихся на плечи трудящихся крестьян, ремесленников и
других групп податного населения Азербайджана в XI - XII вв22. И. П.
Петрушевский приводит названия свыше 50 податей и повинностей,
существовавших при Сельджукидах и Чингизидах в Иране и Азербайджане 23.
А. А. Ализаде привел названия 37 податей и повинностей в XIII - XIV вв24.
Мы не имеем точных данных о количестве налогов и податей,
существующих в Ширване в указанный период XI - XIV вв. Однако
некоторые сведения о них имеются в источниках, которые позволяют
предполагать, что эти налоги не были столь многочисленны, как в других
областях Азербайджана и особенно Ирана. Податная система как при
Сельджуках, так и при монголах была очень тяжелой для раийатов.
Непосильные подати и налоги поглощали большую часть урожая
крестьянина. Сборы эти взыскивали хищническим способом, избивая и
всячески истязая раийатов. Откупная система податей, повторные их сборы,
чрезвычайные налоги и злоупотребления чиновников являлись факторами,
которые препятствовали росту производительных сил в городах и в сельском
хозяйстве Ширвана.
Одним из тяжелых и разорительных налогов при Сельджуках в XI XII вв. и позже при монголах в XIII - XIV вв. был харадж - поземельная
подать, которая взималась как натурой, так и деньгами. «Тарих ал-Баб»
сообщает, что ширваншах Фарибурз I собирал силой харадж с жителей
подвластных ему земель Восточного и Западного Лакза после ожесточенных
схваток с ними в течение 467 г. х./1074/5 г25. Как видно, налог этот был очень
тяжелым для раийатов, так как его приходилось собирать силой. Особенно
труден был сбор податных сумм в сельской местности. Так, Мас'уд жалуется
везиру Ширвана на действия назира (смотрителя - младшего контрольного
чиновника) в местности Туей в Ширване (южнее г. Кубы). Назир говорил,
что «под его рукой опустошенные холмы и разоренные местности» и в
присутствии жителей селения он отказывает мушрифу в выплате податных
сумм26. Мас'уд жалуется на упорство сельского населения и трудности
взимания податей, особенно в поместье «дийа», в местности Бут *. Месячная
плата - мушахара чиновнику поступала из податных взносов жителей поместий. Сведения Мас'уд ибн Намдара о податях и повинностях трудового
населения городов и селений Ширвана свидетельствуют о тяжелом
положении сельского населения и о формах эксплуатации ремесленноторгового населения, именуемого «авамм» - простонародье». В городах
*

Бут — местность в нынешнем Касумкендском районе Дагестанской АССР.
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Ширвана в XI - XIV вв. помимо основного налога - харадж, выплачиваемого
жителями деньгами, существовали также его надбавки ал-фар и ушр27. Ушр
означает по-арабски десятину с техническим значением - поземельная
подать, составляющая 1/10 часть урожая. Вначале он взимался с мулковых
земель, принадлежащих мусульманам. Позднее ушром облагались крупные
землевладельцы, и этот налог был не столь тяжел как харадж28. Налог с
иноверцев, иудеев и христиан, был джизйа. Помимо налогов, взимаемых
деньгами в городах, жители вносили подати изделиями своего ремесла.
Мас'уд упоминает «вино виноделов», «кувшины гончаров», «сахар
кондитеров». Беднейшие слои населения городов - вдовы, сироты, нищие не
освобождались от налогов29. По данным Равенди, после завоевания страны
Сельджуками с населения взимали помимо основных налогов также
дополнительные «незаконные» налоги: шараб-баха - расходы на
приобретение вина для прибывающих посланников, мал-ус-силах - средства,
взимаемые с населения для приобретения оружия, на'л-баха - «сбор за
подковы». Владетель земли, внося требуемую сумму, сберегал свое владение
от разорения. Этот налог собирался у раийатов30. Не меньший гнет
испытывало население городов от тяжелых налогов, взимаемых в Ширване
во время владычества в стране монгольских завоевателей. Надпись на камне
в стене у основания минарета Джума-мечети в старой крепости Баку
свидетельствует о различных видах налогов, которыми облагались жители
города и вилайета Ширван. Надпись на персидском языке, полностью еще не
прочитанная, представляет собой текст ярлыка султана Мухаммада
Олджайту (1304 -1316 гг.) и состоит из следующих 4 строк:
«1. Пречистый [т. е. бог], прославляемый и всевышний, да продлит
жизнь падишаху ислама, повелителю обитаемой четверти вселенной, султану
2. величайшему, каану высочайшему, покоящемуся на выях народов,
государю Аравии и Аджема, Олджайту Худабенде Мухаммаду, да
увековечит Аллах царствование его!
3. По указу ярлыка завоевателя мира, купчури и сарани, нефти, урфи
с раийатов города и области снимаются...
4. ... из дивана Бакуйе изымается, и да будет проклят тот, кто до
воскресения из мертвых против смысла этого [повеления] будет
действовать!»31.
Среди отмеченных в надписи налогов первым упоминается купчур.
Под монгольским термином купчур подразумевалась подать, которой
облагалось как кочевое, так и оседлое скотоводство в размере 1%. Взимание
этого налога и злоупотребления, связанные с ним, тяжелым бременем
ложились на население". Следующим налоговым термином, указанным в
ярлыке, является сарани, что означает подушная подать с раийатов (с
оседлого населения), независимо от религии (также и с мусульман),
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введенная впервые после монгольского завоевания. Далее следует налог под
названием нефти, который, по-видимому, взимался с частных владельцев
нефтяных колодцев. Последним налоговым термином, сохранившимся в
надписи, был термин урфи, под которым надо понимать налоги, не
предусмотренные шариатом33. Как видно из первоисточников, Ильханы,
захватив власть в свои руки, отняли большую часть земельных владений,
рудников, кархане у прежних владельцев, причислив их к владениям инджу и
дивана34.
По-видимому, такая же участь постигла и владельцев нефтяных
колодцев. Ильханы, захватив большую часть нефтяных колодцев,
принадлежащих раньше местным правителям, отдавали их на откуп
(мукатия), и это вызвало хищническую эксплуатацию со стороны
откупщиков как промыслов, так и работающих на промыслах местных
крестьян, прикрепленных к колодцам. Результатом такой эксплуатации
явилось полное обнищание и разорение населения, занятого на промыслах,
следствием чего оказался общий упадок производительных сил,
отразившийся на нефтедобыче. Издание ярлыка, как видно, было вызвано
необходимостью поднять производительные силы города и вилайета
Ширван. Помимо отмеченных податей в этой надписи в XI - XIV вв.
население городов Ширвана, в основном купцы и ремесленники,
выплачивали также подати, общие для других городов Азербайджана.
Одним из чрезвычайно разорительных для населения налогов,
налагавшихся на горожан государством или владетельным феодалом, был
авариз. Он взимался для покрытия экстренных расходов в связи с войной,
семейными торжествами при дворе и т. д. Авариз существовал задолго до
монгольского завоевания35.
При монголах наиболее распространенным налогом в городах была
тамга - подать с торговли на базарах как оптовой, так и розничной. Подать
эта была очень тяжелой для населения и тормозила развитие торговли в
городах. В городах существовала так называемая дорожная пошлина бадж 36.
Сбор пошлины сопровождался вымогательством со стороны сборщиков. В
источниках имеются сведения о сборе этого налога в XII в. в Баку37. Кроме
того, в городах Ширвана существовала повинность, известная под названием
бигар, означавшая принудительные работы раииатов в пользу государства
или феодала - рытье каналов и кягризов и их очистка, постройка крепостных
стен, дворцов и других сооружений. Эта повинность существовала задолго до
монгольского завоевания и была очень тяжелой 38. Все эти подати и
повинности тяжелым бременем ложились на плечи трудящихся - раииатов,
которые выплачивали их не только ширваншаху и феодалам, но и
завоевателям в лице Сельджуков и монголов. Уже в самом конце XIV в. и в
XV в. с приходом к власти Ширваншахов династии Дербенди, благодаря
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победе народного восстания 1382 г. тяжелые формы феодальной
эксплуатации времен монгольского владычества были значительно смягчены
и положение раииатов также облегчилось. Отсутствие чужеземного ига и
воцарение местной династии Ширваншахов и их независимого правления
явились стимулом социально-экономического и культурного процветания
Ширвана в XV в.
§ 6. Культура Ширвана в XI - первой четверти XIII в.
В XI - начале XIII вв, на всем мусульманском Востоке большого
развития достигли наука и культура. В развитии науки и культуры этой эпохи
наряду с арабами большое участие принимали и другие народы. В эту эпоху
в странах Ближнего и Среднего Востока и в Азербайджане широкое
распространение получил арабский язык, на котором ученые создавали свои
труды. Арабский алфавит был средством общения между различными
народами на протяжении многих веков. Имена историков и географов,
писавших свои сочинения на арабском языке, Табари, Балазури, Ибн
Хордадбеха, ал-Балхи, ал-Истахри и других, не арабов по происхождению,
были известны далеко за пределами Востока1. В тесной связи и
взаимодействии с культурами восточных народов в этот период развивалась
культура азербайджанского народа, внесшего свой вклад в развитие мировой
цивилизации. Расцвет азербайджанской культуры в XI - начале XIII в. был
обусловлен всей предшествовавшей историей, развитием городов и
городской жизни, образованием независимых феодальных государств на
территории халифата в связи с его ослаблением в IX - X вв. Одним из таких
государств на территории Азербайджана было государство Ширваншахов с
центром в городе Шемахе, сыгравшее большую роль в развитии культуры и
искусства азербайджанского народа.
Ряд ученых и поэтов, вышедших из городов Ширвана и Аррана Шемахи, Баку, Дербенда, Барды получили образование в таких центрах
мусульманской культуры, как Багдад, Каир, Александрия, Бухара,
Самарканд, Нишапур, посещали страны Ближнего и Среднего Востока, вели
переписку с их деятелями науки и культуры2. Арабские авторы X в. Ибн
Хаукал, ал-Истахри и другие отмечали большое распространение в Шйрване
и Арране фарсидского языка, который служил «общим языком», и арабского
языка, на котором чисто говорили купцы и владельцы поместий - феодалы.
Они отмечали также, что некоторые группы населения пользовались другими
языками: ...«жители Барды говорят по аррански»3.
В XI - первой четверти XIII в. большого расцвета достигла поэзия. В
это время в Шйрване, как и на всем Ближнем Востоке, персидский язык
(фарси) преобладал как в области литературы, так и поэзии и почти
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полностью вытеснил арабский язык. Однако фольклор создавался на местных
языках. В XI в. азербайджанский - тюркский язык получает широкое
распространение на Кавказе и в соседних странах. Азербайджанский язык
относится к огузскои группе тюркских языков. Являясь основным языком
местного населения, азербайджанский язык окончательно оформился под
сильным влиянием языка племен огузов к середине XI в. Однако языковая
тюркизация Азербайджана была длительным процессом, который начался
задолго до XI в. К XII в. оформился азербайджанский литературный язык, на
котором стали писать поэты, наряду с фарсидским и арабским языками. В
конце XIII в. своими лирическими стихами прославился поэт Иззеддин
Хасан-оглу, писавший на азербайджанском и фарсидском языках4.
Сохранилось также стихотворение - пятистишье на азербайджанском языке
бакинского поэта Насира (начало XIV в.), современника Хасан-оглу,
посвященное султану Мухаммаду Олджайту Худабенде, освободившего
бакинцев от ряда налогов и издавшего указы о благоустройстве города 5.
Наиболее ранним литературным памятником азербайджанского и
соседних с Азербайджаном тюркоязычных народов является огузский
героический эпос «Китаб-и дэдэм Коркут» («Книга моего деда Коркута»).
Книга эта является записью и литературной обработкой эпических сказаний,
отложившихся в ней, которые создавались в устно-поэтической традиции
народа на протяжении многих веков - с IX по XV в. и вышли далеко за
пределы азербайджанской литературы. «Китаб-и дэдэм Коркут» представляет
собой эпический цикл и состоит из вступления к двенадцати сказаний
(песен), каждое из которых имеет самостоятельный характер, повествующий
о подвиге того или иного богатыря. В них упомянут глава ханов -Баяндурхан и Казан-хан. Песни эти сложены разными озанами (ашугами) и в разное
время. В «Китаб-и дэдэм Коркут» отражена патриархально-феодальная
кочевая жизнь огузов, проживавших на Кавказе и в Азербайджане в IX - XII
вв. Эпос пополнился и происходившими здесь событиями. В нем
упоминаются города и крепости, реки и озера Азербайджана и Ширвана.
Произведение написано ритмизованной прозой, с фрагментами лирических
стихов. Идейно-тематическое содержание произведения сохранило элементы
доисламского эпоса и отражает разложение патриархально-племенного
кочевого быта и развитие феодальных отношений. Идея патриотизма,
богатырские подвиги в борьбе против внешних врагов, героизм и
самоотверженность пронизывают весь эпос и создают своеобразный тип
эпического богатыря, роднящего его с такими поэмами, как «Слово о полку
Игореве». В эпосе прослеживаются параллели с древнегреческой
литературой - одноглазый циклоп-людоед «Одиссеи» Гомера, «Алкесты»
Еврипида. «Дэдэ Коркут» переходил из поколения в поколение
азербайджанских ашугов6.
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Особое развитие в XI - XIII вв. получили философия, наука и
литература. Литературная и художественная жизнь протекала главным
образом во дворцах крупных феодалов, в таких центрах культуры
Азербайджана, как Шемаха, Гянджа, Тебриз. Во дворцах собирались крупнейшие поэты и философы. Здесь формировались эстетические вкусы и
философские взгляды эпохи.
Основными жанрами средневековой азербайджанской поэзии, как и на
всем Ближнем и Среднем Востоке, были арабо-персидские жанры - касыда
(хвалебная ода), газель (лирические стихи) и рубай (четверостишия на
различные темы). Касыда - льстивая и высокопарная поэзия, восхваляющая
шахов и феодалов, была популярна у придворных ширванских поэтов.
Источники сообщают, что в Ширване при дворе ширваншаха Фарибурза I в
конце XI в. собирались поэты, писавшие хвалебные оды ширваншаху на
арабском языке7. Стихи арабского поэта ал-Газзи, написанные в
Азербайджане и Арране, подтверждают наличие литературной среды, в
которой пользовались популярностью традиционные жанры поэзии на
арабском языке. Сохранилась касыда ал-Газзи, написанная в весьма
изощренной литературной форме, в жанре «поношения», осмеивающая
ширваншаха Фарибурза I за его скупость и другие пороки. По-видимому,
касыду с «поношением» ширваншаха поэт сочинил после своего отъезда из
Ширвана, когда Фарибурз отказался выслушивать панегирические стихи
заезжего поэта8.
В азербайджанской классической поэзии XII в. помимо лирических
жанров были созданы замечательные эпические произведения, творцом
которых являлся гениальный поэт Низами Гянджеви. В Азербайджане,
включая Арран и Ширван, с начала XI в. появилась целая плеяда
замечательных придворных поэтов, писавших на персидском языке (фарси).
Одним из первых был Катран ибн Мансур Тебризи (1010-1090 гг.), уроженец
Тебриза. Талантливая поэзия Катрана имела большой успех и оказала
влияние на творчество последующих азербайджанских поэтов9. Особое
развитие в исследуемый период получили литература и философия, находящиеся под влиянием религиозных, суфийско-мистических воззрений эпохи.
Одним из ранних суфийских поэтов и философов Азербайджана второй
половины X и первой половины XI в. был Абу Абдаллах Али ибн Мухаммад
Ширази, известный под прозванием Ибн Бакуйа (уроженец Баку) или Баба
Кухи - автор старейшего из дошедших до нас суфийских диванов. В ранней
молодости он учился у знаменитого шейха Абу Абдаллаха ибн Хафифа (ум.
371 г. X./981/2 г.), ученика главы ортодоксальных богословов ал-Ашары.
Изучив все тонкости ортодоксального калама, он предпринял путешествие по
мусульманскому Востоку, собирая хадисы и сведения о выдающихся
деятелях ислама. Приехав в Нишапур, центр суфийского учения X - XI вв., он
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встретился с выдающимися представителями суфизма - Абу Са'ид ибн Абу-лХайром ас-Сулами и другими. В 412 г. х./1021/2 г. занял место пира в
обители (ханака) Нишапура. За несколько лет до смерти переехал в Шираз и
поселился в уединении в горной пещере, где вел жизнь отшельника и там же
умер (ум. 442 г. х./1050/51 г.). Диван его имеет исключительное значение для
исследования раннего суфизма. Он был шиитом, однако его мировоззрение
носит влияние культа огня и поклонения солнцу Зороастра. По сообщению
Хамдаллаха Казвини, он был братом известного суфи шейха Пир-Хусайна
Ширвани, гробница и ханака которого находились на берегу реки
Пирсагатчай, близ Шемахи10.
В XII в. при дворе Ширваншахов Минучихра III и Ахситана I возникла
азербайджанская школа поэзии, главой которой считался Низам ад-Дин Абул-Ала Гянджеви «царь поэтов» (малик-аш-шуара). Придворный поэт
Минучихра III, он занимал также, почетную должность главы надимов личных собеседников ширваншаха. Абу-л-Ала был уроженцем Гянджи, где
он родился в последней четверти XI в. и получил образование. Он был
учителем виднейших поэтов Ширвана Фалаки и Хагани. Диван Абу-л-Ала до
нас не дошел, но по отдельным его касидам можно судить о его поэзии,
отличавшейся изысканностью, тщательностью метрической конструкции,
чистотой стиля. Он обладал большими познаниями в поэтике, философии,
астрономии. Однако, несмотря на привелигированное положение при дворе
ширваншаха, Абу-л-Ала был оклеветан своими врагами и лишен должности в
возрасте 55 лет11.
Имеется очень мало сведений о другом талантливом поэте
ширванского круга Иззад-Дине Ширвани. Известно только, что он
современник Абу-л-Ала и Хагани и встречался с ними. Из его стихов до нас
дошли одна неполная касыда и одно рубай, по которым можно судить о
красоте и изяществе его поэзии12.
К знаменитым поэтам ширванской школы относится также ученик
Абу-л-Ала Абу-н-Низам Мухаммад Фалаки Ширвани (1108 -1145 гг.).
Фалаки родился в Шемахе. При помощи своего друга Хагани он попал во
дворец ширваншаха и стал писать касыды, восхвалявшие Минучихра III, как
умного правителя, много сделавшего для благоустройства и поднятия
культуры в Ширване. Его тахаллус - псевдоним Фалаки (небесный)
объясняется его занятием астрологией, которой он увлекался и о которой
даже написал труд. Диван Фалаки, состоящий из пышных касыд, не богат
содержанием, однако его поэзия поражает изощренностью формы. Примером
может служить касыда, сочиненная по случаю постройки ширваншахом
плотины Багиланы, прорванной наводнением. Фалаки умер, не дожив до
сорока лет. Поэт попал в опалу и был брошен в тюрьму, где написал ряд
«Тюремных элегий», наиболее ярких и эмоциональных своих стихов 13.
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Одним из известных поэтов XII в. был Муджир ад-Дин Байлакани, о
жизни которого имеется очень мало сведений. По-видимому, он был
незнатного рода, сыном черной рабыни. Он был учеником Хагани, у которого
обучался поэзии в Ширване. При дворе Ширваншахов он не состоял, так как
нашел себе покровителей Ильдегизидов, которым посвящал касыды, пленяющие яркостью и жизнерадостностью образов. Из его произведений до нас
дошел только один диван, где имеются также касыды в честь иракских
Сельджукидов и правителя Дербенда. Жизнь при дворе Ильдегизидов
очевидно не радовала поэта, который написал стихи, содержащие
пессимистические нотки, с жалобой на клевету, в них звучит неприязнь к
придворной службе. В этих стихах поэт достигает большой выразительности.
Дата смерти Муджира, по мнению Е. Э. Бертельса, 589 г. х./1193 г. По
сведениям некоторых тезкире, он был убит напавшими на него в бане
людьми, недовольными его сатирами14.
Крупнейшим из всей группы придворных поэтов ширваншахов XII в.
был Афзал ад-Дин Ибрахим ибн АлиХагани (515-595 гг. х./1121/2 -1199 гг.).
Родился он в деревне Мелхем близ Шемахи в семье плотника Али. Дед его
Осман был ткачем. Мать его была христианкой несторианского толка,
попавшей в плен к мусульманам и принявшей ислам. Хагани известен как
поэт, владеющий изумительным мастерством совершеннейшей техники
стиха, доведенной им до предельной гибкости и утонченности. Он превзошел
своим мастерством «царя поэтов» Абу-л-Ала Гянджеви, который был его
учителем. Хагани был одним из образованнейших людей своего времени,
изучил арабский язык, философию, богословие, медицину, литературу. Его
воспитал и обучал наукам брат отца Кафи ад-Дин Умар - врач и ученый.
Хагани рано проявил свои блестящие способности в поэзии и окончательно
оформился как поэт под воздействием своего учителя поэта Абу-л-Ала,
который ввел его в круг придворных поэтов большого мецената ширваншаха
Минучихра III. В это время Хагани принял свой тахаллус, который
связывают с одним из титулов его покровителя Минучихра, означавший
«принадлежащий хакану». При дворе ширваншаха пышно процветала
панегирическая поэзия и Хагани был первым среди поэтов, создавшим ряд
хвалебных касыд, прославлявших Минучихра III и его сына Ахситана I15. Но
своей немеркнувшей славой Хагани был обязан не столько панегирическим
касыдам, сколько своим задушевным, эмоциональным лирическим стихам.
Хагани создал ряд замечательных любовных газелей, где пишет о жизни и
смерти своих близких, о превратностях жизни и судьбы. В 551 г. х/1156/7 г.
Хагани совершил свой первый хаджж, во время которого, будучи в Багдаде,
был принят халифом. Вернувшись из паломничества около 552 г. х./1157/8 г.,
он закончил свою единственную поэму «Тухфат ал-Иракайн» («Подарок двух
Ираков»). Во время поездки он посетил ряд городов и стран. В поэме
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«Подарок двух Ираков» поэт подробно описывает природу, красоту и
богатство Багдада, Мекки, Медины, Хамадана. В этих же стихах он выражал
гнев и скорбь, что в мире не осталось справедливости, что красота и
щедрость природы не приносят людям счастья. В них отражены философскоэтические взгляды поэта16. Одним из великолепных произведений Хагани
является касыда «Развалины города Медаин». Осматривая руины
величественного дворца древнего Медаина - Ктесифона, близ нынешнего
Багдада, резиденции парфянских и сасанидских царей, поэт предается
философским думам о судьбе народов и государств.
Балконы рухнули, отполыхали балки.
Здесь был когда-то пол, здесь - круглый потолок.
Не удивляйся! Там, где соловьи гремели,
Одна сова кричит плачевный свой упрек.
Сойди с коня, коснись лицом земли бесплодной.
Нам дали мат слоны на злейшей из досок...
...Ты спросишь - где же те былые венценосцы?
Беременна земля от них на долгий срок.
Где Кесры апельсин и где айва Первиза?
Все золото - ничто. Сам Сасанид - песок.
Вино из этих лоз когда-то было кровью.
Кувшин землею был, где прах Первиза лег...
...Бывало странники везут домой подарки,
Я привезу друзьям рыданье этих строк17
(Перевод П. Антокольского) 221
После возвращения из поездки Хагани страдал из-за тяжелой
обстановки, царившей в Ширване: клеветы, доносов, зависти и
сумасбродства правителя. Хагани, разочарованный в придворной жизни, в
своих произведениях воспевал свободу, восставал против гнета и
несправедливости властителей. Отношения его с ширваншахом Минучихром
были плохими. Хагани обвинили в стремлении убежать из родных краев. По
словам поэта, он был виновен в том, что называл Ширван «очагом гнета».
Вскоре после возвращения из первого путешествия в Мекку Хагани был
брошен в тюрьму в 552 г. х./1157/8 г. на несколько месяцев.
После возвращения из тюрьмы Хагани недолго находился в Шемахе.
Он скитался, жил в Дербенде и Гяндже. В 554 г. х./1159 г., когда была
сооружена плотина Багиланы, Минучихр помиловал Хагани, и он вернулся
из Гянджи в Ширван. После смерти Минучихра и в начале правления
Ахситана I в 555 г. х./1160 г. Хагани лишился прежнего влияния при дворе.
Он поднес новому шаху ряд касыд, но Ахситан не обращал на него внимания,
поэт был в опале. Хагани был снова арестован и заключен в тюрьму на три
месяца. В замечательных элегиях, написанных в темнице, под названием
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«Хабсийат» («Тюремные элегии») Хагани выразил глубокую ненависть к
деспотам, с неслыханной откровенностью описал пытки, которые он перенес
в тюрьме, с большой силой и эмоцией звучат его жалобы и проклятья.
Известны две оды, обращенные к византийскому принцу Андронику
Комнену, в которых Хагани умоляет о заступничестве. После освобождения
из тюрмы в 571 г. х./1175/6 г. поэт покинул Ширван и совершил свой второй
хаджж. В это время он написал одно из лучших своих произведений - касыду
в честь исфаганцев. По возвращении из Мекки Хагани поселился в Тебризе,
где прожил последние 24 года своей жизни, получая большую пенсию от
Ахситана. Потеряв своих двух сыновей и нескольких жен, в старости он
остался совершенно одиноким. Несмотря на настойчивые приказания
Ахситана вернуться в Ширван, Хагани приехать отказался. Как видно,
последние годы жизни он вел жизнь суфийского шейха. К этому периоду
относятся его дидактико-мистические касыды, в которых выражено глубокое
отвращение к жизни. Хагани умер в Тебризе в шаввале 595 г. х./июле 1199 г.
и был похоронен на кладбище Сурхаб, в «уголке поэтов». Сохранившиеся
сочинения Хагани состоят из обширного дивана и поэмы «Тухфат алИракайн». Диван состоит из следующих частей: 1) касыды, тарджибанды и
кыт'а, 2) газели, 3) рубай и 4) арабские касыды. Хагани подносил свои оды
ширваншахам, хорезмшахам, Сельджукидам, Ильдегизидам и другим
правителям. В своих касыдах главное внимание он уделяет форме. В них он
применяет трудные редифы, широко пользуется тропами и поэтическими
фигурами, а также художественным приемом васфом - описанием, например,
описанием «утренней попойки» (сабух). Наиболее сильные его произведения
не связаны с двором. Хагани придал газели законченность. В персидском
тексте Хагани применял отдельные слова азербайджанского языка.
Творчество Хагани оказало большое влияние не только на азербайджанскую,
но и на всю ираноязычную поэзию Ближнего и Среднего Востока18.
Наряду с основным поэтическим жанром - касыдой, существовала
гуманистическая светская поэзия, ярким представителем которой был
гениальный поэт XII в. один из корифеев мировой литературы Низами
Гянджеви. Шейх Ильяс ибн Йусуф ибн Заки Муаййад Низами (1141-1209 гг.)
родился в городе Гяндже в семье достаточно обеспеченного горожанина.
Мать его была курдянка. Низами после тридцати лет женился на красивой
кыпчакской рабыне Афак, присланной ему в дар дербендским правителем.
Он имел от нее единственного сына Мухаммада. Брак с Афак был очень
счастливым, но недолгим, так как в 1180 г. молодая жена поэта скончалась.
После нее Низами имел еще двух жен. Он прожил почти безвыездно всю
жизнь в Гяндже, где обучался различным наукам. Низами славился своей
мудростью, ученостью и скромным образом жизни. По сведениям
источников, поэт общался с суфийскими кругами и с организацией ахи. С
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ранних лет он занимался поэзией. Широк был диапазон его знаний: богословие и философия, астрономия и астрология, география, математика и
химия, медицина, история и литература. Низами широко пользовался
работами греческих философов, проникшими в мусульманский мир. Низами
владел арабским и в совершенстве фарсидским языками. Имеются сведения о
недошедшей до нас рукописи лирических стихов Низами на
азербайджанском языке. По сообщению источников, диван Низами, помимо
«Хамса», состоял из 20 000 бейтов (двустиший). Имеется упоминание
Низами об Ахситане как «господине дивана», т. е., по-видимому, ему был
поднесен весь сборник лирических стихов. Хотя Низами и не причисляется к
придворным поэтам, однако, нуждаясь в заработке, он посылал свои произведения шахам, в том числе ширваншаху Ахситану. О его связях с Ширваном и
в частности с Хагани, с которым у него были дружеские отношения,
свидетельствует опубликованное в Тегеране письмо Хагани к Низами19.
Поэтическое наследие Низами состоит из пяти больших поэм «Хамса»
(«Пятерица»), состоящих из тридцати тысяч бейтов («Сокровищница тайн»,
«Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «.Семь красавиц» и «Искендернаме») и ряда газелей. В своих поэмах Низами ставил и по-новому разрешал
вопросы религии, суфизма и гуманизма, свободной человеческой личности и
любви, нравственных идеалов эпохи. Творчество Низами и Хагани было
обусловленно теми социально-историческими условиями, которые и создали
возможность появления идей раннего Ренессанса в Азербайджане.
Религиозным,
суфийско-мистическим
воззрениям
эпохи
Низами
противопоставлял разум как основу познания мира. Он объявлял человека
высшим созданием мира, а человеческое счастье и свободу - высшей целью
земного существования. Поэт выступал против несправедливости и деспотии
своей эпохи.
Третья поэма Низами «Лейли и Меджнун», посвященная теме любви,
была написана по заказу ширваншаха Ахситана I, который указал тему и
подчеркнул необходимость применить в поэме персидский язык с
элементами арабского. Это требование Ахситана, возможно, указывает на то,
что Низами писал стихи не только на персидском языке, но и на
азербайджанском -тюркском. В письме Ахситана Низами имеются
следующие строки: «...Смотри, из ларца размышления на чье ожерелье ты
нанизываешь жемчуг, верность наша не отличается тюркскими свойствами,
поэтому на тюркский лад слова (тюркские слова. - С. А.) нам не подобают.
Тому, кто родится из высокого дома, нужны и высокие слова». Низами
написал поэму за 4 месяца, закончив ее 24 сентября 1188 г. В «Лейли и
Меджнуне» две силы, две ведущие идеи определяют жизнь человека любовь и разум. В основе сюжета поэмы лежит древнее арабское предание,
распространенное в Азербайджане. Низами использовал письменные
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арабские источники, трактующие историю Меджнуна и Лейли и создал
оригинальное
сюжетно
целостное
художественное
произведение,
обогащенное новыми идеями и чертами. Он описал идеальную любовь
умного, благородного юноши Кейса к Лейли. Герои в силу ряда
обстоятельств не могут соединиться и быть счастливыми. Неутолимая
любовь Кейса, прозванного Меджнуном - одержимым, расценивается родней
Лейли как безумие. Лейли, выданная замуж за нелюбимого человека,
остается верной своей любви к Меджнуну, который не в силах погасить свое
чувство и последние годы своей жизни проводит, скитаясь в одиночестве в
пустыне, окруженный дикими зверями, слагая чудесные стихи о своей любви
к Лейли. Низами считал важным подчеркнуть, что это «любовное безумие»
не просто лишило Кейса рассудка, а дело толчок к полному развитию его
поэтического таланта. Низами в образе Меджнуна показал идеального
трагического влюбленного, большого поэта, который порывает с обществом,
отказывается от жизни и счастья, для которого всепоглощающее чувство
любви превыше всего. Его любовь - это «идеальное стремление, нигде не
находящее удовлетворения». В разлуке с любимым погибает Лейли.
Услышав о ее смерти, Меджнун умирает на ее могиле. Поэма Низами имела
большой успех и была известна на всем Востоке. Поэма «Лейли и Меджнун»
является вершиной романтической поэзии Азербайджана XII в. и одной из
самых величественных поэм о любви.
В «Пятерице» - пяти поэмах Низами, вошедших в сокровищницу
мировой поэзии, отразились его гуманные, передовые философские,
эстетические и этические взгляды. Критикуя феодальных властителей и
феодальное общество, Низами, будучи сыном своей эпохи, считал, что
изменение действительности зависит от человека, его разума и высоких
моральных качеств. Личные достоинства человека, любовь к жизни и
стремление к наивысшему идеалу счастья противопоставляются
мусульманскому аскетизму. Поэзии Низами характерны демократичность и
гуманизм. Творчество Низами оказало влияние на мировую литературу ряда
стран Востока - Индии, Средней Азии, Ирака, Турции и других стран.
Выдающиеся поэты Востока - Эмир Хосров Дехлеви (конец XIII в.),
персоязычный индийский поэт Абдурахман Джами (XV в.), узбекский поэт
Алишер Навои (XV в.), азербайджанский поэт Мухаммад Физули (XVI в.)
создали ряд поэм в подражание его «Хамсе». Известно около 40 подражаний
поэме Низами «Лейли и Меджнун» на ряде восточных языков. В течение
многих веков литературы народов Кавказа и Востока находились под
влиянием поэзии Низами. Его поэмы были переведены на английский и
другие языки. Гете в своем «Западно-восточном диване» дал высокую оценку
произведениям Низами20.
Творчество гениальных поэтов Низами и Хагани, в котором
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отразились культура, история и образ жизни азербайджанского народа, было
наивысшим расцветом литературы Азербайджана XII в., его «золотым
веком». Расцвет литературы и науки этой эпохи был далеко не
односторонним. Это
было частью
общего
подъема
культуры
азербайджанского средневекового общества. Способная молодежь, главным
образом дети феодалов и духовенства, получала образование сначала в
мектебе, а затем в медресе, которые находились при мечетях в главных
городах Ширвана. В медресе преподавали выдающиеся ученые, оказавшие
влияние на расцвет науки и искусства в Азербайджане. Основными
предметами изучения в Х-начале XIII в. были арабский и персидский языки,
богословие, связанное с юридическими науками (фикх), трактующими нормы
шариата.
К числу известных факихов (правоведов) XII в. относят жителя
Шемахи Абу-Бакра Мухаммада Ширвани, жившего какое-то время в медресе
Низамийа в Багдаде. Учился у Хибатуллаха ибн Мубарака ибн ас-Сакти и
других видных ученых Ширвана - в округе Дербенда. Умер в шаввале 539 г.
х./апреле 1144 г. В этом же городе учился фикху у Газзали и слушал хадисы
житель Хиналука Хаким ибн Ибрахим ад-Дербенди, авторитетный
шафиитский законовед XII в. Он долго жил в Бухаре, где умер в 1143/4 г.
Другой известный ученый XII в. Абу-л-Ма'али Абд ал-Малик ибн Ахмад алБайлакани, выходец из города Байлакана, ездил в Хорасан и Багдад, где
изучал богословие. Умер в Байлакане после 496 г. х./1102/3 г 21. С областью
фикха был связан ахлак, т. е. учение о морали, по которому к XII в. уже
существовала богатая литература как арабская, так и старая иранская «панднама» - «книги советов». Традиция старых «панд-нама» проникла в
некоторые главы «Икбал-наме» Низами. В области философии изучение не
ограничивалось
одним
правоверным
каламом
(ортодоксальной
мусульманской схоластики), но широко использовались работы греческих
философов, приникшие в мусульманский мир22. Известный азербайджанский
философ XI в. Бахманйар ибн Марзбан был учеником знаменитого философа
Абу Али Ибн Сины. Бахманйар является автором многих трактатов, в
которых он пытался сочетать философию Аристотеля с основными догмами
ислама. Основные его сочинения «Маратиб ал-Мовджудат» («Иерархия
существ»), «Маба'д ат-Табиат» («Метафизика») были переведены на
западноевропейские языки. На арабском языке его сочинения были изданы в
Каире. Источники сохранили имена большого числа ученых, выходцев из
Ширвана и Аррана, которые преподавали в медресе не только в городах
Ширвана, но и в Багдаде, Каире, Александрии, Дамаске и др. Обычно
источники упоминают преимущественно богословов, знатоков традиции и
права. Ауд ибн Ахмад имам Абу Халаф аш-Ширвани происходил из города
Ширвана, вел свою родословную от Хосрова Ануширвана. Он автор «ал564

Му'табар фи талил ал-мухтасар». Умер после 550 г. х. /1155 г23.
Кавам ад-Дин Абу Наср Иунис ибн Мансур ибн Ибрахим аш-Ширвани
переселился из Ширвана в Багдад, где преподавал в медресе ан-Низамийа.
Был другом историка Абд ар-Рахмана ибн ал-Джаузи Кавам ад-Дин был убит
во время взятия монголами Багдада в 1258 г24.
Муаййин ад-Дин Абу-л-Фадл Бахтийар ибн Муханна ибн Абд арРахман аш-Ширвани, философ, умер в Тебризе в 665 г. х./1266 г23.
Заки ибн ал-Хасан ибн Умар Абу Ахмад ал-Байлакани, факих,
правовед. Родился в 582 г. х./1186 г. Переехал в Дамаск, где преподавал фикх
и хадисы. Затем уехал в Александрию, потом в Йемен, где прославился своей
ученостью и имел много учеников. Умер в городе Адене в 676 г. х./1277 г.
Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад ибн Салах аш-Ширвани, суфий,
шейх Ханаки аш-Шихабийя. Он был знатоком звезд, астрологии и
юриспруденции. Читал лекции по философии и участвовал в дискуссиях
рационалистов. Умер в 699 г. х. (28. IX 1299- 15. IX 1300)26.
Значительного развития в XI - XIII вв. достигли астрономия и
астрология. В середине XII в. в Ширване жил ученый Фаридад-Дин
Ширвани, который в течение 30 лет занимался астрономией и составил ряд
звездных таблиц27. Найденная во время археологических раскопок в Оренкале в Мильской степи круглая глиняная пластинка, на поверхности которой
нанесены сферы и пути перемещения планет, свидетельствует о развитии
астрономии в Азербайджане. Высказанная Низами в поэме «Искендер-наме»
теория, что звезды представляют собою миры, может быть и обитаемые,
говорит о глубоких познаниях поэта и в этой области28
Ученые Ширвана занимались также географией, космографией,
математикой, химией, медициной, музыкой. Иакут Хамави называет имена
многих ученых, выходцев из Ширвана, Шемахи, Дербенда, Кабалы,
Байлакана и других городов. В правлении шнрваншаха Минучихра III был
известен врач Махмуд ходжа, достойный мудрец Рашид ад-Дин - слава
мудрецов, честь Ширвана, который спас Хагани от болезни29. Шамс ад-Дин
Табиб вылечил Хагани от лихорадки (малярии)30. Однако наука в то время
еще не была специализирована и ученому (хакиму или а'лиму) только в том
случае присуждалось звание, если он обладал всей суммой научных знаний31.
В Ширване, как и в других мусульманских государствах в IX - XIII вв.,
функционировало мусульманское право, основой которого являлся шариат.
По шариату существуют три источника права: 1) Коран, 2) предание (сунна,
хадисы), 3) иджма.
В завоеванных халифатом странах Передней Азии, Средней Азии и
Закавказья арабы столкнулись с развитой экономикой, социальными
отношениями и культурой раннефеодального общества, где земельные
отношения и городская жизнь, имущественные законы и социальный быт
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резко отличались от существовавших в самой Аравии. Поэтому перед
арабами встал целый ряд вопросов, связанных с новыми общественными
отношениями, на которые Коран не давал ответа. Тогда стали ссылаться на
хадис, т. е. предание о словах и поступках Мухаммада - мусульманскую
сунну. Мусульманская сунна основана на множестве хадисов и ее главное
содержание составляют вопросы права. Появление мусульманской сунны
было вызвано необходимостью установления норм государственного,
уголовного, имущественного и семейного права, которые не могли быть
выведены только текстами Корана.
В Ширване и в Азербайджане в XI - XII вв. отмечаются источниками
(Йакут и др.) усердное собирание, записывание, кодификация хадисов
учеными-богословами. Профессиональные знатоки шариата - факихи были
одновременно теологами и юристами. Однако в связи с дальнейшим
развитием феодального общества обнаружилось, что Коран и хадисы не дают
ответа на многие вопросы вероучения и права. Тогда в среде факихов
появилось течение асхаб ар-ра'й (т. е. приверженцев логического вывода или
рассудочного умозрительного метода). Они допускали личное мнение и
вводили элемент рационализма. К IX в. в результате споров факихов в недрах
«правоверного» (суннитского) ислама сложилось несколько школ или толков,
называемых мазхабами. Они расходились в применении рассудочного
метода, главным образом в вопросах права и обрядовой практики. Из
правоверных мазхабов основными являются четыре, которые сохранились до
наших дней: ханифиты, маликиты, шафииты, ханбалиты. Тесная связь между
религией и правом и передача судебного процесса и суда в руки сословия
богословов-законоведов составляют особенность судопроизводства в
мусульманских странах. Судопроизводство в городах Ширвана вели кадии,
назначаемые наместниками халифа либо правителями областей. В
компетенцию кадия, который ведал шариатским судом, входил также ряд
других функций, в том числе нотариальные. Он ведал делами завещания,
договоров, брачных контрактов, купчих грамот, актов о разделе имущества,
заверяя документы своей печатью. Ему был поручен надзор за сиротами и их
имуществом, он назначал им опекунов. Кадий был весьма влиятельной
фигурой после правителя области или города. Обычно кадии имели
специальное духовное образование и считались с мнениями факихов по
отдельным юридическим вопросам. Кадий главного города, области
назывался кади-ал-кудат (кадий кадиев)32. Кроме кади-ал-кудата в каждом
городе, округе и селении Ширвана существовали местные кадии. Источники
сохранили имена ряда кадиев Ширвана, занимавших этот пост незадолго до
монгольского нашествия и после него.
Кадием Ширвана был Гийас ад-Дин Абу Наср Мухаммад ибн
Абдаллах ибн Аббас аш-Ширвани «из рода кадиев, прекрасных знатоков
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юриспруденции и административного права».
Кадием Байлакана был Амин ад-Дин Абу-л-Фарадж Мас'уд ибн Ахмад
ибн Махмуд ал-Байлакани, «из знатного рода кадиев и вельмож Байлакана,
известного своей образованностью и деятельностью в Арране»33.
Маджд ад-Дин Абу-л-Маджд ибн Санджар ибн Мухаммад ашШирвани, переселившийся в Тебриз, кадий в Ширване. Его видели в Тебризе
в 673 г. (7 VII. 1274 - 26 VI 1275). Это ученый шейх, знающий фикх. Он был
кадием Ширвана и его мударрисом34.
Как видно из этих данных, должности кадиев в семьях представителей
знати были наследственными.
Дела, не касавшиеся мусульманского государства и мусульман, в
городах и селениях Азербайджана с христианским населением,
рассматривались в христианском церковном суде, где продолжало
действовать местное обычное право. К концу XII в. судопроизводство
христиан велось по Судебнику, составленному Мхитаром Гошем. Судебник
был написан Гошем по настоятельной просьбе католикоса Албании
Степанноса III. В Судебник вошли без всякой системы, наряду с законами
Восточной Римской империи, албанские и армянские народные обычаи и
церковные законы - «законы Моисея». Исследование Судебника показало,
что идеология Гоша - феодальная, ибо он санкционирует феодальный способ
эксплуатации человека человеком, наряду с феодальной иерархией, как,
например, права феодалов в отношении к своим подданным. Судебник
Мхитара Гоша пользовался большой популярностью и применялся в ряде
стран с христианским населением35.
В XI - начале XIII в. в Ширване в связи с расцветом городов и
городской культуры развиваются также архитектура и градостроительство.
Высокое искусство зодчества Азербайджана в указанный период,
своеобразие архитектурных форм и богатство убранства - все это является
завершением многовекового этапа развития и совершенствования местной
архитектуры. С IX до XI в. сохранилось незначительное количество
архитектурных памятников. В этот период складываются типы культовых
сооружений, главным образом мечетей, связанных с господствующей
религией - исламом. Памятники архитектуры Азербайджана XI - XIII вв.
показывают высокое ее развитие и характеризуются ярко выраженной
самобытностью и локальными особенностями, отличающими ее от зодчества
соседних и сопредельных стран Ближнего Востока. В них прослеживается
устойчивость художественных и строительных традиций. В этот период
сложились два направления в архитектуре Азербайджана. Завершился
процесс образования локальных архитектурных школ: нахичеванской и
ширвано-апшеронской, сыгравших важную роль в дальнейшем развитии
азербайджанского зодчества. К особенностям ширвано-апшеронской школы
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относятся: целостность художественного образа архитектурных сооружений,
определяющаяся характером и структурой каменной кладки, размещение на
гладком фоне этой кладки пластически богатых элементов декора,
подчеркнутого создающим игру светотени рельефом36.
В связи с развитием градостроительства в XI - XIII вв.
азербайджанские зодчие строили дворцы, замки, караван-сараи, мечети,
мосты и другие сооружения, выделявшиеся выразительностью и красотой.
Архитектурные памятники Баку и Апшерона по строительному материалу,
прекрасной теске местного камня бадамдар из мелкозернистого известняка,
белого с желтым оттенком, а также архитектурно-художественному стилю,
выраженному в строгой и лаконичной форме, объединяются в ширваноапшеронскую группу. К культовым сооружениям XI в. относится мечеть
Мухаммад ибн Абу-Бакра в старой крепости Баку, известная под названием
Сыных-кала (сломанная башня). Мечеть состоит из прямоугольной со
стрельчатой аркой комнаты с мих рабом; на северной стороне мечети
вставлена плита с арабской надписью, сообщающая о построении мечети
«ал-устад ал-раисом Мухаммад ибн Абу-Бакром в 471 г. х.» /1078/9 г37. Это
сообщение отражает социально-экономические и политические события, происходившие в стране во второй половине XI в., когда в городах Ширвана и
Аррана развитие феодальных отношений и рост городов привели к усилению
городской верхушки - раисов (начальников гильдии купцов и ремесленных
цехов), боровшихся за независимость в управлении городом против
феодальных властителей. Отсутствие в надписи имени ширваншаха говорит
о подчинении Ферибурза I сельджукским завоевателям и усилении власти
раисов.
Иноземные нашествия и сложность политической обстановки вызвали
строительство оборонительных сооружений. К XII - XIII вв. относится ряд
башен и феодальных замков на Апшероне. По мнению А. А. Алескер-заде, во
время правления ширваншаха Ахситана I в 583 г. х./1187 г. в селении
Мардакян построен замок*, состоящий из мощного двадцатидвухметрового
призматической формы донжона с полубашенками по углам посреди
прямоугольного двора, обнесенного стенами, верх которых увенчан поясом
машикулей и зубцов мерлонов. Близ него возвышается другой замок,
построенный в 600 г. х./1204 г. зодчим Абд ал-Меджид ибн Мас'удом,
свидетельствующий об устойчивости локального архитектурного типа.
Донжон его имеет более изящную форму слегка утончающегося каменного
цилиндра, украшенного в верхней части машикулями и мерлонами38. Особое
место в архитектуре оборонительных сооружений ширвано-апшеронского
направления занимает необычная по своему облику Гыз-галасы в старой
*

Л. С. Бретаницкий и Л. Г. Мамиконов относят этот замок к середине XIV в.
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крепости Баку, построенная на выступе береговой скалы, отвесно обрывавшейся к морю. Высказано предположение, что башня построена как
культовый памятнике доисламский период39, достроена и переделана в
оборонительную башню в последней четверти XII в. (возможно, около 1175
г.), когда ширваншах Ахситан I укреплял Апшерон и Баку
фортификационными сооружениями. Однако необходимы археологические
исследования как внутри башни, так и снаружи для окончательного
заключения о ее назначении. В известной касыде Хагани (XII в.),
восхваляющей ширваншаха Ахситана I ибн Минучихра, отмечается значение
Баку как неприступной крепости, который сравнивается с Бестамом - сильно
укрепленным городом Хорасана40. В этих стихах Хагани намекает на какоето крепостное сооружение, построенное ширваншахом Ахситаном I.
Известно, что в XII в. Баку был окружен крепостной стеной, построенной или
реставрированной Минучихром III отцом Ахситана, а в указанной касыде
речь идет, очевидно, о Гыз-галасы.
В XII - начале XIII в. происходит расцвет архитектуры в Ширване, где
творят талантливые зодчие и художники. Источники отмечают близ Шемахи
крепость Гюлистан, которая была построена значительно раньше XII в.41 и в
это время достраивалась, и ряд крепостей и башен - Кале-йе Бигурд и др.
После завоевания страны монголами (около 1239 г.) мы не встречаем
значительных построек в Ширване до конца XIII в., что свидетельствует о
разорении страны в связи с военными действиями. Однако уже в начале XIV
в. началось новое строительство крупных оборонительных и культовых
сооружений по всей стране (Нардаранская башня, Раманинский замок и др.).
Большого развития в XI - первой половине XIII в. достигло прикладное
искусство, связанное с общим подъемом художественной культуры страны.
Многие изделия художественного ремесла, представляющие собой
произведения искусства, вывозились в страны Ближнего Востока - шелковые
ткани, металлическая посуда и ювелирные изделия из Шемахи и Шеки,
замечательная керамическая глазурованная посуда из Байлакана,
орнаментальные красочные ковры из ряда городов Ширвана и другие
предметы искусства.
Среди богатой коллекции Эрмитажа привлекает внимание
скульптурная бронзовая группа ширванского водолея. Это литой сосуд,
изображающий корову-зебу с теленком, сосущим ее. На спине зебу
терзающий ее лев, служащий ручкой этого сосуда. Водолей гравирован и
инкрустирован серебром и украшен фризами с изображением человеческих
фигур и животных. На шее зебу надпись: «Эта корова, теленок и лев все три
отлиты за один раз...». В надписи упоминаются имена заказчика, владельца, а
также художника - Али ибн Мухаммад ибн Абуль Касим (наккаш) и дата
мухаррам 603 г. х./1206 г. Статуэтка эта очень выразительная, динамичная и
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оригинальная, что свидетельствует о высокой художественной культуре ее
творца42.
Во дворце Ширваншахов, в одном из колодцев, в слое, датированном
XII в., был обнаружен художественно выполненный оригинальный
бронзовый светильник, украшенный скульптурными литыми изображениями
всадника, хищника, нападающего на лошадь, двумя головами быков,
четырнадцатью головами хищников породы крупных кошек, двумя
рельефными изображениями человеческих лиц и другими деталями. Длина
светильника - 18 см, высота - около 8,5 см. Сделан он техникой
выплавленного воска43.
Одним из видов художественного ремесла является поливная
керамика. Исследователи отмечали красоту и ярко выраженные черты
своеобразия и самобытности байлаканской керамики, а также высокий
уровень прикладного искусства, которого достигли байлаканские гончары,
особенно в XI - первой четверти XIII в. Виртуозные по мастерству
исполнения блюда и чаши XII в. с зелеными лентами на фоне рельефных
растительных спиралей, яркая полихромная роспись XII в., тонкое изящество
гравировки по росписи марганцем, стиль которых был выработан в
Байлакане, показывает расцвет этого вида художественного ремесла,
присущий и другим видам искусства в данный период. Клейма на этой
посуде показывали отдельные мастерские, изготовлявшие тот или иной вид
изделий. На некоторых сосудах гончары ставили свою подпись, стараясь
запрятать ее в узор гравировки. Известны надписи с именами мастеров:
«сделал [амале] устад Али», «сделал Али, сын Азиза, гончар», «сделал
Хаттаб». На ряде керамических глазурованных изделий имеются надписи,
представляющие собой либо персидские поэтические образцы лирического
характера, либо благопожелания, составленные на арабском языке 44. В
последующие века этот расцвет глазурованной керамики более не
повторился.
Другим видом народного прикладного искусства, имеющего большое
распространение в быту населения Ширвана и Аррана, - является
ковроткачество. Ковры выделывались в Азербайджане еще задолго до нашей
эры. Остатки паласа обнаружены в катакомбном погребении в Мингечауре. В
анонимной рукописи X в. приводятся сведения о выделке различного рода
махфури - ворсистых ковров, паласов в областях Ширвана и Хурсана (зона,
куда входили Куба и Апшерон с городом Баку). В источнике XIII в. «Аджа'иб
ад-дуниа» упоминаются ковры зилу и хорошие чулки (джурабы) в Абхазе - в
городе и местности в районе современной Кубы. До наших дней сохранился
ворсовый ковер Куба-Ширванской группы, типа Ширван, имеющий
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геометрический орнамент*. Ковер этот датируется XIII-XIV вв.45
Вывоз ковров из Ширвана и Аррана в страны Западной Европы в
большом количестве отмечается в XV в.
В Ширване в XII-XIII вв. большого развития достигло декоративное и
пластическое искусство. Сохранившиеся на памятниках имена художников
говорят о наличии ряда талантливых мастеров-резчиков по камню,
скульпторов. В Бакинской бухте, на месте затонувшего в XIV в. сооружения
крепостного типа, имеющего форму вытянутого прямоугольника (так
называемые Баиловские камни), обнаружено около восьмисот каменных плит
с высеченными надписями арабским шрифтом. Эти рельефно исполненные
надписи на персидском языке были помещены на фризе, опоясывавшем
некогда сверху стены этого памятника. Все свободное от надписей
пространство плит заполнено рельефными изображениями различных
животных, фантастических существ и человеческих голов, некоторых в
короне. Часть этих рельефов выполнена с большим мастерством, трактована
реалистично и передает характерные движения, присущие тому или иному
животному. Привлекают внимание обнаруженные здесь части барельефов
двух лошадей в натуральную величину, по-видимому, более раннего периода.
На нескольких камнях содержатся имена зодчего Зайнад-Дина ибн АбуРашид, художника-декоратора (наккаша) Рашида и дата строительства
памятника 632 г. х./1234/5 г46. По свидетельству Закария ал-Казвини (писал в
1275 г.), в резиденции ширваншаха на стенах крепости Бигурд, недалеко от
Шемахи, имелись скульптурные изображения людей 47. Ариф Ардебили,
автор второй половины XIV в., сообщает, что ширваншах Ахситан (XII в.)
построил в районе Шемахи на горе неприступную крепость Гюлистан,
окруженную каменной стеной*, в верхней части которой имелись
высеченные на камне прекрасные рельефные изображения человеческих
лиц48. Посетивший в XVII в. Шемаху путешественник Адам Олеарий писал,
что видел на крепостной стене высеченные на камне человеческие лица49.
По-видимому, это уникальное убранство памятников создавалось в ширваноапшеронской архитектурной школе по древней доисламской локальной
традиции. Возникновение этого стиля можно объяснить культурными
связями с Ираном, где при Сасанидах и раньше были распространены
подобные скульптурные изображения. Арабские авторы X в. отмечают
наличие скульптурных изображений львов и статуй человека из камня в
Дербенде. В ряде районов Ширвана встречаются каменные надгробия в виде
фигур баранов и лошадей, а также каменные плиты с барельефными
изображениями бытовых сцен, охоты, пиршеств и т. д. Несмотря на запрет
*
*

Ковер этот хранится в Стамбуле в Музее Тюрк ислам эсерлери мюзеси.
Вероятно, при Ахситане крепость была укреплена дополнительными сооружениями.
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религии ислама изображать человека и зверей, этот вид изобразительного
искусства не исчез в Азербайджане50. До нас не дошли фрески и живопись IX
- XIII вв. Сообщения источников свидетельствуют о наличии изобразительного искусства в этот период. Мукаддаси (X в.) сообщает, что на
расстоянии одного перехода от Мугана находится большой замок - ал-Каср,
где во дворце имеются изображения птиц и зверей51.
Большого развития в XII - XIII вв. достигло декоративное искусство
архитектурных памятников, где наряду с геометрическим или растительным
орнаментом вплетены искусно сделанные надписи «цветущим куфи» или
несхом.
На южной стене мечети в ханаке на р. Пирсагат находился михраб,
украшенный художественной резьбой по гяже, также как и меньшего размера
панно с обоих сторон михраба. Прямоугольное обрамление михраба и
поверхности панно покрыты надписями «цветущего куфи» и растительным
орнаментом, в рисунок которых вкраплены небольшие разноцветные изразцы. Изразцовое убранство усыпальницы Пир-Хусайна и его надгробия
представляют большую художественную ценность. Изразцовые плитки,
покрытые золотистым люстром, расписаны кобальтовым и зеленоватобирюзовым тонами. Местом изготовления изразцов, по мнению В. А.
Крачковской, является город Кашан52, что свидетельствует о заимствованиях
художественной традиции и культурных связях Ширвана с соседними
странами Востока.
Изобразительное искусство Азербайджана находит, свое воплощение в
миниатюрной живописи, наиболее ранние произведения которой относятся к
началу XIII в. Дальнейшее развитие этого вида искусства прослеживается на
произведениях миниатюры конца XIII - XIV в.
Изучение эпиграфических памятников Азербайджана, относящихся к
X - XIII вв., позволило установить, что все надписи - на мечетях, мавзолеях,
надгробьях, замках большей частью сделаны на арабском языке, а некоторые,
например, на стенах подводного сооружения в Баиловской бухте и указ
Олджайту, относящиеся к XIII - XIV вв., - на фарсидском языке. Наряду с
официальным государственным языком, каковым являлся арабский, в X-XIII
вв. в Азербайджане употреблялся и фарсидский. Научные труды по истории,
географии, философии и другим отраслям ученые писали в основном на
арабском языке и меньше на фарси. Языком поэзии и литературы в
Азербайджане, как и на всем Ближнем Востоке, в XI - XIII вв. стал
фарсидский язык. Однако фольклор создавался на местных языках.
Разговорным языком в стране был азербайджанский - тюркский.
Рукописная книга в Азербайджане, как и на всем мусульманском
Востоке, представляла в целом художественное произведение и создавалась
трудом целого ряда мастеров: Бумага для рукописи специально
572

обрабатывалась и полировалась. Искусные каллиграфы затем приступали к
переписке текста рукописи красивым почерком. Наиболее ранним был
почерк куфи, затем несх, сульс и др. Каллиграфы стремились к красоте
почерка, и их роль при создании книги была наиболее важной. Имя
каллиграфа обычно фиксировалось на колофоне рукописи. Художественные
качества исполнения письма достигались длительной практикой. После
переписки текста рукопись переходила к художнику-миниатюристу, который
работал на отведенных для иллюстраций местах и отдельных страницах. Над
украшением книги работали также мастера позолотчики и орнаменталисты.
Работу над рукописной книгой заканчивал переплетчик, который делал
переплет из кожи с тисненным орнаментом или с лаковой росписью 53.
Рассмотренные нами образцы декоративно-прикладного искусства
Ширвана и Аррана, несмотря на различие форм и материалов, объединены
общностью стиля и идеи, характеризующей художественную культуру эпохи
и отражающей мышление ее создателей. Расцвет искусства, архитектуры,
литературы и поэзии был обусловлен общим подъемом социальноэкономического состояния страны и городской культуры.
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Глава V.
ГОСУДАРСТВО ШИРВАНШАХОВ ДЕРБЕНДИ (XIV - XVI вв.)
§ 1. Ширваншахи династии Дербенди и их борьба за независимость
ШИРВАНЩАХ ИБРАХИМ I ИБН СУЛТАН МУХАММАД
После смерти Хушанга в 1382 г. феодалы Ширвана избрали
правителем его двоюродного брата (сын дяди по отцу) Ибрахима ибн Султан
Мухаммад ибн Кейкубада. Согласно Мюнеджжим-баши, Шейх-Ибрахим был
первым представителем династии ширваншахов Дербенди, которая являлась
боковой ветвью той же династии Мазйадидов. Он и его отец Султан Мухаммад ибн Кейкубад скрывались в одном из селений Шеки, опасаясь Кавуса и
Хушанга1. По сведениям Ахмада Гаффари, отец Шейх-Ибрахима там и умер,
а Шейх-Ибрахим продолжал скрываться до смерти Хушанга в 1382 г., когда
феодалы Ширвана призвали его занять трон ширваншахов2.
Другие источники приводят более подробные сведения о его
воцарении: Шейх-Ибрахим, обедневший феодал знатного происхождения,
живший вместе со своим отцом и родичами в одном из селений ширванского
округа Шеки, занимался земледелием. Они считали себя потомками
сасанидского царя Хосрова I Ануширвана, к которому и возводили свою
родословную. После народных волнений и феодальных распрей феодалы
Ширвана решили избрать ширваншахом Шейх-Ибрахима. «Захватив такие
принадлежности царской власти, как государственных коней и свиту, они
отправились к Ибрахиму и увидали, что он устал, пахавши, и заснул под
деревом у вспаханной полосы. Они раскинули над ним шатер и стали
поодаль, как царская свита, ожидая его пробуждения. Когда он проснулся,
они приветствовали его и принесли ему клятву верности на царство. Они
повезли его в город [Шемаху], посадили на трон [тахт], и он стал завоевывать
страны и творить правосудие среди своих подданных, умиротворяя их сердца
и проявляя щедрость. Его положение упрочилось и он стал широко известен
и знаменит»3. Он был мудрым правителем и человеком государственного
ума. Ибрахим царствовал в период тяжелых внешнеполитических событий на
Ближнем Востоке, связанных с завоевательными войнами Тимура.
В Южном Азербайджане и других областях в это время правил
государь династии Джелаиридов султан Ахмад4. С севера Ширвану угрожал
золотоордынский хан Тохтамыш. В этой сложной политической обстановке
Шейх-Ибрахим с большой проницательностью и умом оценил тяжелое
положение Ширванского государства. Во время нашествия Тимура на
Азербайджан, поняв, что ему будет трудно устоять перед полчищами
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завоевателя, сметавшими все на своем пути, предвидя разорение Ширвана и
гибель населения, Шейх-Ибрахим подчинился Тимуру, изъявив ему
покорность, и так расположил его к себе, что был оставлен правителем
Ширвана5. И даже, когда Тимур назначил своего сына Миран-шаха
правителем Азербайджана и Ширвана, в том числе Дербенда и Баку, то и
тогда Ибрахиму удалось сохранить свое звание ширваншаха6. Источники
сообщают о поведенш Ибрахима, когда он явился в Карабах к эмиру Тимуру
в 788 г. х./1386 г., направлявшемуся в Дашт Кипчак через Дербенд, относящийся к территории ширваншаха. По сообщению Ибн Араб-шаха и
Джаннаби, Ибрахим до этого совещался с самым доверенным ему лицом великим везиром его правительства кади Абу Йазидом, который посоветовал
ему бежать и скрыться в горах. Однако Шейх-Ибрахим решил пойти
навстречу опасности. Он приказал произнести хутбу с именем Тимура,
чеканить монеты с его именем и после этого отправился с роскошными
подарками в ставку завоевателя, чтобы выразить ему покорность 7. Он
преподнес ему дары - каждого вида по девять штук, как это было принято у
монгольских государей. Но рабов он подарил лишь восемь, заявив: «девятый
я сам». Это так понравилось Тимуру, что он назвал его сыном, подарил
почетную одежду, назначил правителем Ширвана и Шемахи и отпустил в
свои владения. Проявив крайнюю милость в отношении Ибрахима, Тимур
добавил к его владениям некоторые земли, а также дал ему грамоту, в
которой завещал своим потомкам обеспечивать безопасность детей
ширваншаха8. Мудрая политика Ибрахима спасла Ширван от разорения и
катастрофы. Шейх-Ибрахим поддерживал Тимура в его борьбе с
Тохтамышем, который, несколько раз нападая на Ширван, производил
большие опустошения. В 787 г. х./1385/6 г. девяностотысячная армия
Тохтамыша, пройдя через Дербенд, напала на Ширван. Захватив города
Ширвана, Тохтамыш направился в Тебриз, разграбил его и вернулся тем же
путем9. В 789 г. х./1387 г., когда Тохтамыш снова напал на Ширван и достиг
Куры, Тимур помог ширваншаху, отправив войска под начальством своих
эмиров. Тохтамыш потерпел поражение от сына Тимура Миран-шаха,
который пришел на помощь войскам Тимура и ширваншаха, разбил
противника, обратил его в бегство и вытеснил за Дербенд. Когда в 797 г.
х./1395 г. Тимур отправился через Дербенд в поход против Тохтамыша, его
сопровождал Шейх-Ибрахим с ширванскими войсками. Тимур одержал
крупную победу над Тохтамышем, который бежал. Территория Золотой
Орды была опустошена и разграблена войсками Тимура10. В 798 г. х./1395/6
г. Тимур, преследуя войска Тохтамыша, ворвался на территорию Дагестана,
где встретил упорное сопротивление жителей Кайтага. Они мужественно
сражались, но под напором превосходящих сил вынуждены были отступить.
Войска Тимура произвели страшные опустошения во всей области11. Однако,
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по сведениям архиепископа Султанийи Иоанна III де Галонифонтибуса (в
1404 г.), описавшего Дагестан и страну лезгин, Тимур потерпел поражение в
этом походе: «Тeймурленг сделал попытку проникнуть в эти горы, в эту их
страну, имея под рукой сто тысяч вооруженных людей. Но они встретили
армию перед густым лесом и нанесли им такие потери, что Тимурленг
приказал отступить. И когда этот владетель задумал пройти Железные
Ворота, то он понял, что он сможет подчинить себе эту страну прежде всего
только мирным путем, чтобы уже затем вторгнуться в Великую Татарию»12.
Тимур много раз проходил через Азербайджан в Грузию и через Дербенд на
север и Шейх-Ибрахим сопровождал его в походах вместе с ширванскими
войсками. По сведениям источников, возвращаясь после похода в Астрахань,
весной 798 г. х./1396 г. Тимур достиг Дербенда. Историограф Тимура Шараф
ад-Дин Али Йезди сообщает о реставрации крепостной стены города,
произведенной по приказу Тимура. «Завоеватель мира, властитель
великодушный с помощью Божьей прошел через Дербенд и дал приказ о
восстановлении цитадели города. По его приказанию работу начали.
Известие о его счастливом и торжественном возвращении распространилось
по всему миру». Прибыв в Шабаран, Тимур отправился дальше и, пройдя
Шемаху, остановился на берегу реки Куры. Здесь Шейх-Ибрахим его
встретил с богатыми подношениями и устроил большой пир, во время
которого Тимур одарил его ценной одеждой, драгоценным поясом и саблей.
Был написан ярлык, подтверждающий его право на владение Ширваном и
подвластными ему землями. Тимур поручил Ибрахиму бдительно охранять
Дербенд и северную границу. В это время Дербенд входил в состав владений
ширваншаха. Отсюда Тимур с войсками переправился через Куру и
остановился в местечке Агдам. Тимур был заинтересован иметь союзника в
лице Шейх-Ибрахима, чьи владения были расположены на границе с
территорией Золотой Орды. Поэтому Тимур очень покровительственно
относился к Ибрахиму, выделяя его среди других подвластных ему феодалов.
Гибкая политика Ибрахима, завоевавшего доверие и дружбу грозного
Тимура, нашла широкую поддержку не только народных масс Ширвана, но и
класса феодалов. К нему не раз обращались крупные феодалы с просьбой о
протекции к Тимуру, как, например, владетель Шеки Сейид Ахмад, отец
которого Сейид Али из племени Орлат совместно с грузинами восстал
против владычества Тимура и погиб в этой борьбе. В это время Шеки было
самостоятельным феодальным владением. Шейх-Ибрахим по просьбе Сейид
Ахмада добился у Тимура его помилования и даже утверждения в правах
наследника13. Во время семилетней войны (1399 - 1405 гг.) Тимур совершил
поход в Малую Азию (Рум) против османского султана Баязида. В этой войне
на стороне Тимура принимал участие и ширваншах Ибрахим. По сведениям
историка Шамс ад-Дин Мухаммада ас-Сахави (1427-1497 гг.), Шейх576

Ибрахим приезжал в Халеб, сопровождая Тимура, когда тот в 803 г. х./1400 г.
вступил в пределы аш-Шама (Сирии). Затем ширваншах возвратился в свою
страну, продолжая править ею14. Вскоре после этого похода Тимур
направился в Грузию. Во время походов Тимура в Грузию в 1399 и 1402 гг.
его сопровождали Ибрахим и Сейид Ахмад со своими войсками. Тимур
жестоко расправился с грузинами, вырезал на своем пути население
крепостей оказавших ему сопротивление. Несмотря на ходатайство
грузинского царя Георгия, направившего к Тимуру послов с ценными
подарками и просившего пощады, обязуясь платить дань и налоги. Тимур
отказал посланцам. Однако когда ходатаем выступил Шейх-Ибрахим и
поручился за грузинского царя Георгия, Тимур простил царя, обложив его
тяжелой данью. Получив драгоценные камни и дорогие жемчуга из
сокровищницы грузинских царей15, Тимур покинул Грузию. Перейдя Куру,
он отдал приказ о восстановлении разрушенного монголами Байлакана,
затем провел из Аракса оросительный канал и переехал в Карабах 16.
Ибрахим, будучи вассалом Тимура, чеканил монеты от его имени. В
конце XIV в. на монетном дворе ряда городов Ширвана - в Баку, Дербенде,
Шемахе, Гуштаспи были чеканены серебряные и медные монеты от имени
Тимура.
Шейх-Ибрахим царствовал в период ожесточенной борьбы за
Азербайджан, Арран и Ширван между туркменами, Джелаиридами,
Джучидами и Тимуридами. Он вел гибкую политику, искусно лавируя между
этими правителями, не подчеркивая свою независимость, подчиняясь то
фактически, то номинально тому из них, кто представлял для него
наибольшую опасность. Поэтому ширванские монеты при нем чеканились от
имени то Тимура, то Тохтамыша в городах Баку, Шемахе, Шабаране,
Дербенде, Махмудабаде, Гуштаспи от 791 - 792 гг. х./1388/9 -1389/90 гг. и
позже, в конце XIV в. Даже после того, как он избавился от этих нашествий,
Ибрахим начинает выпуск анонимных монет в начале XV в., не выставляя
своего имени17. Источники сообщают о роскошных пиршествах,
устраиваемых Ибрахимом во время передвижения Тимура через территорию
Ширвана. Ибрахим преподносил Тимуру драгоценности, красивых рабынь и
мальчиков, золотые панцыри и пояса, дорогие парчевые ткани, оружие и
тысячи лошадей18. Однако источники не сообщают о дани, которую Ибрахим
выплачивал как другие вассалы в казну Тимура. Очевидно он был
освобожден от нее, ограничивась ценными подарками. Ибрахим был
фактически независимым правителем в богатой и процветающей стране и
среди остальных подвластных Тимуру феодалов стоял на особом положении.
Благодаря его гибкой политике и ориентации на могущественного Тимура,
Ширван не был опустошен и разрушен полчищами завоевателя и страна по
прежнему процветала. Подати и налоги, вносимые жителями Ширвана в
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казну ширваншаха, не были столь тяжелыми как в соседних странах 19. Безопасность Ширвана со стороны севера была надолго обеспечена в связи с
разгромом Тохтамыша и опустошительным нашествием Тимура на
территорию Золотой Орды через Дербенд в 797 г. х./1395 г. До 1403 г. Тимур
несколько раз проходил через Карабах и Ширван в Грузию и за Дербенд и
обратно, часто останавливаясь на зимовку (кишлак) в Карабахе и в
Махмудабаде в Муганскон степи20. Смерть Тимура в 807 г. х./1405 г. и
последующие за этим междоусобицы среди Тимуридов освободили
Ибрахима от зависимости. Отношения дружбы между Ибрахимом и внуком
Тимура Мирза Умаром сменились враждой21. Воспользовавшись
междоусобиями Тимуридов и движением народных масс Ширвана за
освобождение от иноземного владычества, ширваншах Ибрахим стремился к
объединению Азербайджана под своей властью. В Азербайджане в ряде
городов вспыхнуло восстание против Тимуридов. Особое недовольство
народных масс Ширвана было вызвано казнью Миран-шахом, сыном Тимура,
основателя крайней шиитской секты хуруфитов Фазлуллаха Астрабади в
1393/4 г22. Воспользовавшись политической обстановкой, Шейх-Ибрахим
перешел Куру и занял Гянджу и большую часть Карабаха. Ряд крупных
феодалов объединились с Ибрахимом и присоединились к его войску. В
Грузии вспыхнуло восстание и грузинский царь вступил в союз с
Ибрахимом, также как и Сейид Ахмад, владетель области Шеки. Эмиры Яр
Ахмад из племени караманлу в Карабахе, эмир Вестам Джагир из племени
джагирлу, владетель Ардебиля вместе со своими войсками присоединились к
Ибрахиму, который выступил с войсками и, перейдя Куру, остановился в
Барде. В это время сын Миран-шаха Мирза Умар отправил посла к ШейхИбрахимус требованием выдать отложившегося от него Бестама Джагира.
Шейх-Ибрахим, не желая этого, дал уклончивый ответ: «Сейчас лето, когда
зимой ваше высочество пожалует в Карабах, ваш раб доставит в высочайшую
орду эмира Бестама»23. Мирза Умар, возмущенный поведением Ибрахима,
перешел реку Арас (Араке) и расположился в селении Баби*. Шейх-Ибрахим,
эмир Бестам Джагир, сыновья Яр Ахмад Карамана и Сейид Ахмад
Шекинский покинули Барду и перешли на берега Куры. Расположившись со
своими ополчениями на берегу реки и возведя вокруг укрепления, они
ожидали сражения. Мирза Умар быстро подошел и стал лагерем на
противоположном берегу. В течение недели войска противников стояли друг
против друга и между ними не происходило военных действий. Мирза Умар,
услышав, что Миран-шах и Абу-Бакр заняли Султанийе и ряд городов
Селение Баби находится в Физулинском районе Азербайджана. А. А. Ализаде (Социальноэкономическая и политическая история Азербайджана, с. 394) ошибочно прочел «Бани». Это же
селение Баби упоминается у Шараф ад-Дина Али Йезди (т. I, с. 522).
*
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Южного Азербайджана, помирился с ширваншахом и покинул Карабах.
Воспользовавшись раздорами между Тимуридами, население городов
Азербайджана восстало против гнета и непосильных податей. Весной 1406 г.
в Тебризе произошло восстание, вызванное требованием уполномоченных
Абу-Бакра Ходжа Мухаммада Давани и Зейн ад-Дина Казвини,
потребовавших у населения города внести огромные суммы для реставрации
городских башен и укреплений. Сам Абу-Бакр в это время, покинув Тебриз,
был занят войной со своим братом Умаром. Во главе восстания стояли шейх
Ахи Кассаб, который являлся городским тамгачи (главным сборщиком
налога тамги), и другие старшины ремесленных цехов. В это время пришло
известие, что эмир Вестам Джагир узнал о волнениях в Тебризе и направился
туда. Воспользовавшись событиями, Шейх-Ибрахим также двинулся со
своими войсками в сторону Тебриза. Освободившийся от зависимости
Тимуридов, он стремился присоединить Южный Азербайджан с целью
объединения страны в единое государство. Бестам вошел в Тебриз в апреле
1406 г. Отношения Бестама с Ибрахимом из-за этого стали враждебными.
Приближенные Бестама при известии о прибытии Ибрахима перешли в его
лагерь. Узнав, что Шейх-Ибрахим направляется в Тебриз, Бестам оставил
город и удалился в Ардебиль. Уполномоченные Абу-Бакра Мухаммад
Давани и Мухаммад Кеджеджи прибыли в ставку ширваншаха с изъявлением
покорности. Он обязал их внести большую сумму, собранную ими ранее с
населения города. В конце мая Шейх-Ибрахим вошел в Тебриз. Здесь он
проявил себя как справедливый и мудрый правитель. Вскоре он направился в
сторону Уджана. В это время, услышав о прибытии в Азербайджан
Джелаирида султана Ахмада, вокруг которого собралось большое количество
его приверженцев, ширваншах созвал совещание своих эмиров и сказал: «Мы
в течение долгого времени поддерживали с этим августейшим домом
[Джелаиридами] дружбу. Так как страна [Азербайджан] была без правителя и
Азербайджан является резиденцией предков султана Ахмада, мы прибыли
сюда только потому, что угнетатели мучили подданных и мы освободили их
от бесчинств чиновников. Теперь же, когда прибыл в свой дом настоящий
хозяин [господин], мы вернемся в свою страну». Ширваншах принял это
решение, взвесив соотношение сил и настроения феодалов, которые склонялись на сторону султана Ахмада. Приняв решение покинуть Азербайджан,
он направился в Ширван, освободив задержанного им брата Бестама Мансура и его сына. Султан Ахмад вошел в Тебриз в середине мохаррема
809 г. х./июне 1406 г. Однако жестокое обращение и притеснения своих
подданных султаном Ахмадом вынудили жителей Тебриза перейти на
сторону Тимурида Абу-Бакра, подошедшего со своими войсками к Тебризу,
и передать ему город. Султан Ахмад бежал из Тебриза в Багдад24. В том же,
1406 г. Кара Юсуфу Кара-коюнлу, собравшему огромное войско, удалось
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разбить силы Абу-Бакра и обратить его в бегство. В 1408 г. Кара Юсуф
разгромил войска Миран-шаха, сына Тимура в большой битве в Южном
Азербайджане, несмотря на то, что его брат Шахрух прислал ему в
подкрепление 20 тысяч воинов. В этой битве был убит сам Миран-шах.
Вскоре жители Тебриза сдали город Кара Юсуфу, а остатки разгромленного
тимуридского войска покинули Азербайджан. При помощи Кара Юсуфа
султан Ахмад вернулся в Тебриз25. Реальная власть оставалась в руках Кара
Юсуфа, гарнизоны которого стояли во всех городах Южного Азербайджана.
Вскоре отношения между султан Ахмадом и Кара Юсуфом испортились.
Султан Ахмад, воспользовавшись отсутствием Кара Юсуфа, занятого войной
с главой племени ак-коюнлу, напал в Тебризе на гарнизон Кара Юсуфа с
намерением изгнать его из города. До этого он просил помощи у ширваншаха
Ибрахима, который направил в Тебриз войско под начальством своего сына
Кайумарса*. Ширваншах предпочел быть на стороне более слабого султана
Ахмада, который не представлял для государства Ширваншаха большой
опасности. В это время Кара Юсуф находился в Арзинджане. Услышав о
событиях в Тебризе, он поспешно прибыл раньше войск Каиумарса в городок
Азад, в двух фарсахах от Тебриза. 30 августа 1410 г. произошла большая
битва между войсками Ахмада и Кара Юсуфа, который полностью разгромил
войска султана в предместье Тебриза. Ахмад, раненный стрелой в руку,
бежал и скрылся в саду у башмачника, жителя Тебриза Баба ад-Дин Джулаха,
который выдал его Кара Юсуфу. Султан Ахмад по приказу эмира был удушен. Государство Джелаиридов пало и на его месте образовалось
государство Кара-коюнлу, которое возглавил правитель из племени бахарлу Кара Юсуф. В состав государства Кара-коюнлу в 1413 г. входили: большая
часть Азербайджана до реки Куры на севере, Армения, Курдистан и Ирак
арабский. Столицей этого государства стал Тебриз. Государство Каракоюнлу, во главе которого стояли представители династии Барани,
просуществовало с 1410 до 1468 г. Как мы указали выше, султан Ахмад
перед тем как покинуть Тебриз просил помощи у ширваншаха Ибрахима,
который тотчас же отправил с ширванскими войсками своего сына
Каиумарса. В день поражения султана Ахмада в 1410 г. Кайумарс прибыл в
окрестности Тебриза. Ночью он подвергся неожиданному нападению со
стороны войск Кара Юсифа и был захвачен в плен. По приказу Кара Юсифа
Кайумарс содержался в башне Арджиша. Ширваншах предложил за сына
большой выкуп26, однако Кара Юсуф отпустил Каиумарса без выкупа,
обошелся с ним очень милостиво, вручив ему письмо к отцу Шейх-Ибрахиму
с требованием подчиниться. Ширваншах заподозрил сына в измене, полагая
Согласно рукописи Хасан-бека Румлу «Ахсан ат-таварих», т. XI (рук. Ленингр. Публ. библ. по
каталогу Дорна, № 287, л. 18а), имя этого сына ширваншаха — Говхаршах (См. И. П.
Петрушевский, с. 158, сн. 27).
*
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что он заключил с Кара Юсуфом тайное соглашение свергнуть отца и стать
вассалом Кара Юсуфа, поэтому он казнил своего сына 27.
Узнав о казни Каиумарса, Кара Юсуф выступил из Тебриза и
направился в Карабах. Затем он отправил посла к Шейх-Ибрахиму с
предложением подчиниться. Не желая терять независимости, Ибрахим
собрал в Ширване большую армию и в союзе с владетелем Шеки Сейид
Ахмадом и царем Грузии Константином II с двенадцатью тысячами
всадников выступил против Кара Юсуфа. Ширваншах поддерживал и раньше
дружеские отношения с грузинским царем и был с ним в союзе. Кара Юсуф,
уверенный в победе, выступил с большим войском, со своими вассалами крупными феодалами Южного Азербайджана, которые были им одарены
ленами - сойургалами и подарками. Шейх-Ибрахим расположился лагерем у
берега Куры. Битва произошла в шабане 815 г. х./ с 6 ноября по 4 декабря
1412 г. Силы Кара Юсуфа значительно превосходили силы объединенных
войск ширваншаха, грузинского царя и Сейида Ахмада шекинского.
Несмотря на героическую борьбу и исключительную храбрость войск
союзников во время битвы, перевес оказался на стороне Кара Юсуфа. Войска
ширваншаха, потерпев поражение, бежали, битву продолжал грузинский
царь со своими азнаурами. Вскоре объединенные силы союзников были
окружены войсками Кара Юсуфа и взяты в плен. В этот момент ширваншах
Ибрахим пытался перескочить на лошади через ров, однако, будучи в
преклонном возрасте (ему было около 60 лет), не удержался, упал и сломал
руку. Воин-туркмен снял с него одежду и отнял лошадь и намеревался его
убить. Ибрахиму пришлось назвать себя, тогда туркмен обвязал его шею
кушаком и привел к Кара Юсуфу. Были взяты в плен также грузинский царь
Константин, сыновья Шейх-Ибрахима - Газанфар, Асадуллах, Халилуллах,
Минучихр, Абдаррахман, Насратуллах и Хашим, брат Ибрахима Шейх Бахлул, знатные люди Ширвана кади Байазид (Абу Йазид) и эмир Хушенг с
сыновьями, кади Маулана Захир ад-Дин, а также врач, астроном, «джарчи» и
другие придворные. Все они были приведены в оковах к Кара Юсуфу,
который отпустил рядовых ширванских воинов без выкупа, а пленных грузин
приказал казнить. Было изрублено триста азнауров и среди них брат
грузинского царя. Царя Константина, который повел себя гордо, Кара Юсуф
и сын его Пирбудак убили своими руками. Ибрахима с сыновьями и свитой,
закованных в кандалы, отправили в Тебриз и заключили в тюрьму. Разгромив
и опустошив Шемаху и другие местности и селения Ширвана, Кара Юсуф
направился в Тебриз, угнав из страны один миллион голов скота, большая
часть которого погибла в пути от холода.
В Тебризе эмир Кара Юсуф стал вести переговоры с пленным
ширваншахом Ибрахимом. Он потребовал с него огромный выкуп в 1200
иракских туманов, с Шейх-Бахлула 200 туманов, с кади Маулана Захир ад581

Дина 100 туманов. Затем Кара Юсуф потребовал, чтобы ширваншах внес в
его сокровищницу драгоценности и золото, которые хранились во дворце в
Ширване -(по-видимому, во дворце Ширваншахов в Баку). Но в это время в
диван Кара Юсуфа явились тебризские купеческие и ремесленные старшины
во главе с шейхом Ахи Кассабом и предложили тут же внести выкуп за
ширваншаха, если Кара Юсуф согласится взамен денег принять товары. Этот
факт свидетельствует о большом уважении и привязанности тебризцев к
ширваншаху. Кара Юсуф согласился, и тебризцы внесли в диван Кара Юсуфа
товары на сумму 1200 туманов, получив взамен от Шейх-Ибрахима
ассигновки (бераты) на имя Ахи Кассаба и купцов в диван Ширвана на
получение этой суммы. После этого Кара Юсуф освободил Ибрахима от
цепей и посадил во время пира рядом с собой. Ширваншах признал себя
вассалом Кара Юсуфа и получил от него грамоту с утверждением на право
управления областью Ширвана от пределов Шеки до Дербенда со всеми
городами, на том же основании, на каком ширваншах владел ею раньше.
Весной 816 г. х./1413 г. ширваншах Ибрахим и другие ширванские пленники
вернулись на родину. Кара Юсуф отправился в Уджан и его войска оставили
Ширван28.
Ширваншах Ибрахим по прежнему являлся правителем большого
государства, где он царствовал на протяжении тридцати пяти лет. После
возвращения в Ширван Шейх-Ибрахим, будучи в преклонном возрасте,
правил еще три года и умер в 820 г. х./1417 г. Хотя Джаннаби, Карамани и
другие авторы считают годом смерти 821 г. х., однако у Хаджи Хальфи в
сочинении «Джахан-наме» определенно указано, что его наследник вступил
на престол в 820 г. х29. Во время правления Шейх-Ибрахима Ширван был
сильным и независимым государством. К ширваншаху нередко обращались
за помощью феодалы соседних стран и находили у него убежище.
Шейх-Ибрахим поддерживал союзнические и дружеские отношения с
соседними странами, с Грузией и Дагестаном, ряд крупных населенных
пунктов которого он подчинил своему влиянию. При Шейх-Ибрахиме I
Дербенд с его округой, селения и общества Южного Дагестана в районе
долины Самура находились в политической зависимости от Ширвана.
Согласно грамоте Шейх-Ибрахима, сын китайского уцмия Мухаммад-бек в
конце XIV - начале XV в. полечил в управление селения Ахты, Мискинджи,
Докуз-пара, Мукрах, Кюре, крепость Хакул-Мака, Хиналук, ал-Фий, ал-Маза.
Эта зависимость сохранялась и в последующее время. Потомки Мухаммадбека, вассала Ширвана, впоследствии продолжали управлять указанной
территорией, а также Курахом и Табарсараном. Связи между Ширваном и
Дагестаном отмечались и в более ранний период. Правители Ширвана во
время военных действий и опасности скрывались в Южном Дагестане,
особенно в Табарсаране, как феодальные правители Дагестана находили
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убежище у ширваншаха. По совету сына кайтагского уцмия, бежавшего в
Ширван, Шейх-Ибрахим добровольно подчинился Тимуру, что разрешило
ему сохранить все свои владения30. Феодал Золотой Орды хан Шади-бек
бежал в Дербенд от Джучида эмира Эдиге, который хотел его уничтожить.
Он нашел приют у ширваншаха Ибрахима и умер в Ширване. Несмотря на
требование Эдиге выдать Шади-бека, Ибрахим не выполнил приказания и не
выдал его31. Это говорит о независимом от Джучидов положении
Ширванского государства. Завоевание Южного Азербайджана ШейхИбрахиму не удалось. Видный государственный деятель, храбрый
военачальник и хороший дипломат, он сумел превратить Ширван в сильное и
независимое государство. Вассальная зависимость от Кара Юсуфа оставалась
на бумаге и не имела практического значения для Ширвана.
Дербенд по-прежнему являлся владением ширваншаха, о чем
свидетельствует следующая надпись в Дербенде: 1) «В дни правления
султана величайшего, владыки 2) над выями народов, султан ШейхИбрахима, да продлит Аллах его царство!»32.
Две другие строительные надписи носят также имя султана Ибрахима:
одна на портале мечети Вире Аргутай в сел. Маштага на Апшероне
датирована 817 г. х./1414 -1415 г. и вторая над дверьми мечети садра Хадже
Эмир-шаха в старой бакинской крепости датирована 818 г. х./1415-1416 г., во
время «султана, сына султана Шейх-Ибрахима»33.
Во время правления Шейх-Ибрахима в городах и селениях Ширвана
были построены крепостные сооружения, мечети, караван-сараи, овданы. Повидимому, строительство дворца Ширваншахов в Баку было начато при
Шейх-Ибрахиме. При дворе ширваншаха кормились известные поэты и
ученые, которых он щедро одаривал деньгами и которым покровительствовал. По сведениям Девлет-шаха, Кятиби-Туршизи - один из известных
персидских поэтов прибыл в Ширван для свидания с Бадром Ширвани,
придворным поэтом ширваншахов. Шейх-Ибрахим за одно стихотворение
подарил Катиби-Туршизи 10 000 золотых динаров. Когда позднее КатибиТуршизи покинул своего образованного и щедрого покровителя ширваншаха
Шейх-Ибрахима и стал придворным поэтом Кара Юсуфа, то вскоре горько
пожалел, так как при этом дворе он не пользовался никаким вниманием 34.
Время правления Шейх-Ибрахима отмечается возрождением городской
культуры, искусства и поэзии. С начала XV в. начинается период
независимости и процветания государства Ширваншахов, продолжавшийся
около 100 лет.
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ХАЛИЛУЛЛАХ I ИБН ШЕЙХ ИБРАХИМ
В 820 г. X./1417 г. после смерти Шейх-Ибрахима Ширваном стал
править его старший сын и наследник ширваншах Халилуллах I. Халилуллах,
как и его отец, в своей внешней политике придерживался ориентации на
Тимуридов, которые вели ожесточенную борьбу с государями Кара-коюнлу.
После занятия престола ширваншахов молодой Халилуллах отказался
признавать свою зависимость от падишахов Кара-коюнлу. Неожиданная
смерть 65-летнего Кара Юсуфа во время войны с Шахрухом (1405-1447 гг.)
сыном Тимура в ноябре 1420 г. изменила политическое положение в
Азербайджане и внесла растерянность в среду кочевых эмиров. Большинство
из них покинули лагерь Кара Юсуфа и разбежались. Сын Кара Юсуфа
Искендер (1420- 1429 и 1431 - 1435 гг.) в это время воевал с Османом Кара
Юлуком, главой племени ак-коюнлу. Другой сын Кара Юсуфа Джаханшах,
узнав о событиях, последовавших после смерти отца, подчинился Шахруху и
передал ему город Султанийе, Тебриз был занят эмиром Шахруха-Алике
Кукельташем, там в мечетях хутба стала читаться от имени последнего. Вскоре в 823 г. х./1420 г. сам Шахрух после занятия Тебриза перешел через реку
Аракс и остановился на зимовку в Карабахе35. В то время, когда Шахрух,
владевший Средней Азией и почти всем Ираном, находился на зимовке в
Карабахе, к нему явился ряд крупных феодалов, чтобы выразить свою
преданность и заручиться проявлениями милости. В числе этих феодалов и
правителей находился и молодой ширваншах Халилуллах со своим братом
Минучихром, которые прибыли 10 зульхиджжа 823 г. х./17 декабря 1420 г. из
Ширвана с богатыми подарками. Халилуллах был очень благосклонно
принят и удостоен драгоценного пояса и других милостей султана, Шахрух
принял на службу к себе брата Халилуллаха эмира Минучихра, отличавшегося храбростью и мужеством36. Давнишний союз связывал Шахруха с
ширваншахами - Шейх-Ибрахимом и его сыном Халилуллахом. Источники
сообщают, что Шейх-Ибрахим еще в 807 г. X./1405 г. прибыл в Аладаг и
позже в Карабах к сыну Миран-шаха Мирза Умару с изъявлением
преданности и ценными подарками. В 814 г. х./1411/2 г. он отправил послов с
ценными подношениями Шахруху37. Сохранение независимости Ширвана
отвечало интересам Шахруха, стремившегося иметь верного союзника в его
борьбе с Кара Юсуфом и позже с сыном его Искендером, которые пытались
расширить свои владения за счет земель, принадлежавших Шахруху в Иране
и Южном Азербайджане. Вслед за ширваншахом в ставку Шахруха прибыл
эмир Сейид Ахмад, владетель Шеки, затем послы грузинского царя
Александра (1413- 1442 гг.). Встречи Халилуллаха с Шахрухом еще более их
сблизили и, когда ширваншах прибыл в ставку к султану в Карабах,
последний пожелал с ним породниться и обручил его с вдовой Кара Юсуфа 584

дочерью Мирза Абу-Бакра, сына Миран-шаха и внука Тимура. Во время
битвы, в которой погиб ее дед Миран-шах, она попала в руки Кара Юсуфа,
который вскоре женился на ней. Из Ширвана прибыла мать ширваншаха с
ценными подарками, и свадьба была отпразднована в среду 29 раби I 824 г.
х./3 апреля 1421 г. в Каракѐпеке*38. Этим браком Шахрух закрепил союз с
ширваншахом, который ему помогал в борьбе с Кара Юсуфом. Халилуллах
упрочил свое положение, имея поддержку в лице Шахруха, своего
высокого и могущественного родственника. Благодаря помощи Шахруха и
его сыновей «укрепилось плечо его и возвысился сан его»39.
По-видимому, незадолго до приезда в Карабах Халилуллах отправил
своего посла Мухаммеда Бакуйи с письмом к турецкому султану Мухаммаду
Гази (Мехмед I -1413-1431 гг.), где,он говорит о древней дружбе между
ширваншахами и султаном и сообщает, что султан Шахрух находится около
Тебриза. Далее он писал, что получил из Карабаха письмо Шахруха, в котором последний предлагал ширваншаху Халилуллаху готовиться, чтобы
напасть вместе с ним на Тебриз, на Кара Юсуфа. Султан Мухаммад Гази
весьма уклончиво ответил Халилуллаху, что Хадже Мухаммад Бакуйи
доставил ему письмо ширваншаха, проехав через Кафу, и что дружба между
ними будет нерушимой до гроба. В ответ на предупреждение Халилуллаха о
походе Шахруха на Азербайджан султан сообщил, что Шахрух сам писал ему
о своем намерении напасть на Кара Юсуфа. «Но каждый хаким хорошо знает
свое дело и отношение к своим соседям. Как, например, хакимы Шеки,
Кумуха, Гайтага и Лавенда знают свое положение лучше, чем другие. И если
Кара Юсуф нападет на Турцию, то султан ему ответит»40. Из этого письма
явствует, что Халилуллах, возможно по поручению Шахруха, хотел найти
нового союзника в лице турецкого султана, но султан, как видно, не пожелал
присоединиться к ним.
В 1421 г. в битве между войсками Искендера, сына Кара Юсуфа и
Шахруха в долине Алашкерта, закончившейся поражением Искендера,
принимал
участие
и
ширваншах
с
ширванским
ополчением.
Удовольствовавшись признанием своего верховенства со стороны
азербайджанских феодалов, Шахрух осенью 1421 г. покинул со своими
войсками пределы Азербайджана41. Вскоре Искендеру удалось восстановить
свое положение и собрать войска. Однако Ширван и Шеки сохранили
независимость, хотя Искендер несколько раз нападал на Ширван. Во время
вторжения Искендера в Ширван в 828 г. X./1425 г. братья ширваншаха Халилуллаха Кейкубад, Исхак и Хашим восстали против него. Ширваншах
обратился за помощью к Шахруху и при его содействии расправился со
своими братьями, после чего его положение упрочилось 42. Во время
*

Каракѐпек находится в нынешнем Физулинском районе.
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отсутствия Халилуллаха в Баку и Ширване правил его брат Газанфар,
который построил ряд укреплении и других сооружении в Бакинской
крепости43.
Как мы писали, после разрушения землетрясением Шемахи в 1192 г.
ширваншах Ахситан I сделал своей резиденцией город Баку, который стал
второй столицей Ширвана. По-видимому, ширваншахи проживали с конца
XII в. в Баку и заботились об обороне города, о чем свидетельствует создание
в конце XII - XV в. ряда оборонительных сооружений - башен, замков,
крепостных стен и жилых домов, как в городе, так и на Апшероне. Можно
считать, что перенесение столицы Ширвана из Шемахи в Баку произошло в
1192 г. При Халилуллахе, который занялся благоустройством своей страны и
столицы города Баку, началось большое строительство ансамбля дворца
Ширваншахов, караван-сараев и мостов. Страна процветала.
Дружба Халилуллаха с Шахрухом раздражала Искендера и явилась
причиной нескольких походов его на Ширван. В 1428 г. Шахрух отправил в
Азербайджан войска во главе с полководцем Алике Кукельташем, а в мае
1429 г. Шахрух с войсками численностью в 100 тысяч всадников, в составе
которых были и ширванские войска, выступил против Искендера и разбил
его войско в окрестностях Салмаса в Южном Азербайджане. После
завоевания Алинджакала он отправился на кышлак в Карабах, передав
управление государством Кара-коюнлу одному из братьев Искендера АбуСаиду, признавшего себя вассалом. После того как Шахрух оставил в 1430 г.
Азербайджан и вернулся в свою столицу Герат в Хорасане, Искендер,
воспользовавшись его отсутствием, вновь начал междоусобную борьбу в
Азербайджане, убил Абу-Саида и вновь стал во главе государства Каракоюнлу в 835 г. х./1431 г.44 Искендер снова начал войну с Шахрухом и,
стремясь подчинить Ширванское государство, в 831 г. х./1427/8 г. напал на
Ширван. Шемаха была разгромлена и опустошена войсками Искендера.
Придворный поэт ширваншаха Бадр Ширвани, бывший в этот период в
Дербенде, после ухода войск Искендера из Шемахи прибыл туда и увидел
разрушение и разгром города. Его дом в Шемахе был также разрушен. Поэт
описал это в своих стихах, затем покинул Шемаху и прибыл в Баку, где
прожил при дворе ширваншаха до конца своей жизни45. Последнее
нашествие на Ширван было наиболее опустошительным. Причиной явился
конфликт из-за сына Искендера Йар Али, который, «оскорбленный
недостойными деяниями отца», поссорившись с ним, бежал в 836 г. х./1432 г.
с 2 тысячами всадников в Ширван к Халилуллаху. На требование Искендера
выдачи Йар Али ширваншах ответил отказом. Посадив Йар Али вместе с его
воинами на корабли (из порта Баку), Халилуллах отправил его морским
путем в Герат к Шахруху, который его хорошо принял и допустил в
общество шахзаде (принцев), «но тот неизменно общался с многочисленным
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сборищем из черни и простонародия, с подонками и мошенниками из тюрок
и таджиков». Не доверяя Йар Али, пользовавшегося большой популярностью
в широких народных массах, Шахрух отправил его подальше - в Самарканд46.
Искендер воспользовался изменой Йар Али для вторжения в Ширван. По
сведениям Джаннаби, он двинулся с большим количеством всадников в
поход против ширваншаха, вошел в Шемаху, где Халилуллах с ним
сразился47. По сведениям источников, Искендер разгромил Шемаху в 831 г.
х./1427/8 г. и позже, в 837 г. х./1433/4 г., включая на этот раз всю область
Ширван, которую он безжалостно опустошил. Войска Искендера беспощадно
вырубали на своем пути сады и шелковичные деревья, составлявшие основу
экономики Ширвана, этим самым причинив огромный ущерб городам и
сельскому хозяйству страны. Воины Искендера уничтожили большое,
количество жителей. Источники сообщают, что в течение года пребывания в
стране Искендер отрубил голову 300 данишмендам Ширвана, затем прошел
за Дербендские укрепления и вернулся обратно48. Однако Халилуллах не
прекратил с ним борьбу. Согласно сведениям Мирхонда, ширваншах
Халилуллах сообщил Шахруху из Махмудабада через эмира Халык Бирди хакима Гуштаспи о захвате Азербайджана и нападении Искендера на Ширван
и просил его помощи, так как если Шахрух не вмешается, Искендер разорит
всю страну. Шахрух двинулся с войсками из Герата осенью 1434 г. на
Азербайджан. В это время Халилуллах отправился морским путем в Рей к
Шахруху вместе с казн и богословами и соообщил ему о злодеяниях
Искендера в Ширване. Шахрух на собрании факихов - мусульманских
законоведов осудил действия Искендера и они признали его заслуживающим
смерти. Затем он направился в Южный Азербайджан для борьбы с
Искендером, который, услышав о приближении Шахруха, срочно вывел свои
войска из Ширвана. В этой войне, в которой участвовал со своими войсками
и ширваншах, Искендер потерпел поражение, бежал и укрылся в крепости
Алинджа близ Нахчевана. В 840 г. х./1436/7 г. он был убит своим сыном
Шах-Кубадом. В 839 г. х./1435/36 г. Шахрух вошел в Тебриз, где его встретил
с покорностью Джаханшах, брат Искендера, получивший на правах
вассальной зависимости от Тимуридов управление Южным Азербайджаном.
Затем Шахрух отправился на зимовку в Карабах. В 838 г. х./1435 г.
Халилуллах вместе со своим братом Фаррухзадом прибыл в Уджан к
Шахруху, чтобы выразить ему благодарность, и вернулся в Ширван,
удостоенный милостью и царскими щедротами, также как и эмиры Шеки и
Мугана49.
Период мирного строительства в Ширване был прерван новой войной,
неожиданным появлением нового врага - Джунейда, третьего потомка
известного шейха Сефи Ардебили, который пользовался большим влиянием
в Азербайджане и имел много сторонников. Он был изгнан из Азербайджана
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Джаханшахом Кара-коюнлу. Шейх Джунейд пользовался расположением
Узун-Хасана, государя из племени Ак-коюнлу, настолько, что последний
выдал замуж за Джунейда свою сестру Хадиджу. Джунейд с целью создания
своего государства решил завоевать Ширван, одну из цветущих областей
Азербайджана. Во главе 10 000 своих приверженцев, которые примкнули к
нему из разных стран по пути его походов, он совершил набег на Ширван для
завоевания страны и захвата престола ширваншахов. В Ширване к нему
присоединились его сторонники шииты. Предлогом для вторжения в Ширван
явилась религиозная война с черкесами. Ширваншах Халилуллах, разгадав
намерения шейха Джунейда и подстрекаемый табарсаранцами, решил
воспрепятствовать этому походу и выступил при поддержке Джаханшаха
Кара-коюнлу против него с сильным войском. Битва произошла в 1460 г. на
левом берегу реки Самур у сел. Кыпчах, во время которой шейх Джунейд
был убит, а его мюриды разбиты. По одной версии, Джунейд был взят в плен
и по приказу ширваншаха казнен, по другим источникам, - пал на поле боя,
сраженный стрелой50. По сведениям Фазлуллах ибн Рузбихана Хунджи,
приверженцы Джунейда перенесли его тело на правый берег Самура и
похоронили в сел. Гюлхан (ныне Хазра в Кубинском районе) 51. Халилуллах
умер после 48-летнего правления в 869 г. х./1465 г.52
С начала XV в. и до начала XVI в., около ста лет, Ширван оставался
независимым государством, правители которого при Тимуридах начинают
титуловать себя султанами. Ширваншахи в этот период расширили свои
владения. Дербенд с его округой и часть Муганской степи входили в состав
владений Ширваншаха. Об этом говорит персидская надпись над Кырхларскими воротами северной городской стены Дербенда: «Во время шаха
Ширвана султана Халила правителя это укрепление приведено в порядок и
эта крепость стала [надежным] укрытием...» В этой надписи говорится об
укреплении и реставрации крепостных стен Дербенда в 842 г. х. (24. V11438 13. V11439 г.). Другая надпись рядом с предыдущей сообщает о реставрации
крепостных стен Дербенда мастером Хаджжи Ахмадом «От горы... до ворот
Джихад...* по повелению султана...» в 842 г. х./1438 г. Снаружи квартальной
мечети в Дербенде сохранилась строительная надпись с именем Халилуллаха
от 858 г. х./1454 г.53 Во время правления Халилуллаха в городах Баку,
Шемахе, Дербенде существовали монетные дворы, где чеканились
серебряные анонимные монеты размера танги - самая ранняя 827 г. х./1423/4
г. и поздняя 855 г. х./1451/2 г.54 По сведениям Бадра Ширвани, даругой
города Баку при Халилуллахе был Мевлана Хасан, а шихной Салех. Автор
упоминает ряд лиц - знатных бакинцев:
-Хвадже Хаджи Шейх Мухаммада ал-Бакуйи (посла Халилуллаха к
*

Нейматова читает: «от горы до моря».
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турецкому султану Мухаммаду I), эмира Мансура Бакуйи и др.55 Год смерти
Халилуллаха зафиксирован в сочинении египетского историка Абд арРахмана Джалал ад-Дина ас-Суйути (1445-1505 гг.) «Назм ал-укбан фи
и'йан»: «Владыка Ширвана Халил ибн Мухаммад ад-Дарбанди, владетель
Шемахи. Он был самым почитаемым из владык и самым набожным,
достойным и справедливым. Он был последним из великих мусульманских
владык. Он правил царством Ширван и Шемахой около пятидесяти лет. Умер
он в 869 г. (3. IX 1464-23. VIII 1465 г.) и ему было сто лет или около этого, но
несмотря на это он свободно читал и обладал отменным здоровьем». Эта же
дата смерти Халилуллаха подтверждается другим арабским автором
Мухаммад ибн Ахмад ибн Ийасом, который более точно сообщает, что
ширваншах Халил умер в месяце зул-хиджжа 869 г./25. VII-23. VIII 1465 г.56
Нумизматические данные подтверждают эту дату. Наиболее ранние монеты,
чеканенные его сыном Фаррух Йасаром, датируются 869 г. х./1465 г.
Ширваншах Халилуллах был, по-видимому, образованным для своего
времени правителем, ценящим поэзию, при дворе которого жили поэты и
ученые. Придворным его поэтом в течение 30 лет был Бадр Ширвани (13871450 гг.), оставивший ряд касыд, пышных од и элегий. Одним из
выдающихся средневековых ученых и философов был живший в XV в. в
Баку, при дворе Халилуллаха известный на Ближнем и Среднем Востоке
Сайид Йахья ибн ас-Сайид Баха'ад-Дин аш-Ширвани аш-Шамахи ал-Бакуви,
ханифит, суфий ал-халвати. Сайид Йахья родился в Шемахе в богатой семье.
В молодости увлекался суфизмом, был приверженцем учения знаменитого
шейха Садр ад-Дина ал-Халвати, главы ширванской ветви тариката. После
смерти шейха Садр ад-Дина, поссорившись с его учеником Пири-заде из-за
того, кому из них возглавить секту халвати, Сайид Йахья покинул Шемаху и
приехал в Баку, где поселился во дворце Халилуллаха. При дворе
Халилуллаха он пользовался большой популярностью как философ и ученый.
К нему стало стекаться множество людей и число его последователей
превысило десять тысяч человек. У него было много последователей в
странах Ближнего Востока. Сайид Йахья написал ряд трудов, носящих
суфийско-мистический характер. А. А. Бакиханов сообщает о нем
следующее: «Сайид Йахья Бакинский в VIII в. хиджры был главным
духовным учителем в этом крае, имя его известно во многих таинственных
науках...» Сайид Йахья написал философские трактаты «Шархи-гюльшанираз» («Комментарии к цветнику тайн») и «Асрар-ат-талибин» («Тайны
искателей истины»), проникнутые религиозно-мистическими идеями, а также
труды по астрономии и истории. «Расказывают, что к концу своей жизни он
не принимал пищи в течение шести месяцев и умер в городе Баку». Дату его
смерти по одной версии считают 862 г. х./1457 г., по другой-868 г. х./15. IX.
1463-2.IX. 146457. Мавзолей Сайид Йахьи находится на территории дворца
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Ширваншахов. По-видимому, на этой же территории имелись захоронения
ряда родичей Ширваншахов.
Ко времени правления Халилуллаха относится надпись на надгробьи,
украшенном ковровым орнаментом и находящемся во дворце Ширваншахов,
где говорится: «эта светлая и почитаемая гробница» принадлежит «сыну
покойного шейха Бахлула, покойному, грехи которого прощены,
счастливому шехиду великомученнику, заслужившему милосердие
великого Аллаха, великому, умному, благородному, самому большому
эмиру, щедрому, храброму, предводителю эмиров мира - эмиру Тахмурасу.
Месяц джумади ал-ахир, год 863 х. (5. IV-4.V.1459 г.)»58. Как видно из
надписи, эмир был двоюродным братом (по отцу) Халилуллаха и верховным
главнокомандующим войск ширваншаха, как и его отец шейх Бахлул.
Вероятно, он погиб во время битвы Халилуллаха с шейхом Джунейдом в
Ширване, на что указывает дата его смерти.
На территории дворца Ширваншахов, в усыпальнице (тюрбе),
построенной в 839 г. х./1435/6 г. ширваншахом Халилуллахом для матери и
сына, был обнаружен ряд захоронений членов его семьи. На основании
нескольких од, элегий и хронограмм из дивана Бадра Ширвани можно
выяснить имена некоторых членов семьи Халилуллаха: мать ширваншаха Бики-ханум (ум. в 839 г. х./1435/6 г.), его сыновья - Фаррух Йамин (родился в
839 г. х./1435/6 г., умер в 846 г. х./1442/3 г. в семилетнем возрасте), Шейх
Салех (родился в 847 г. х./1443 г., умер в 849 г. х./1445/6 г. в возрасте 2 лет),
Бахрам, названный поэтом Мир Бахрам, Эмир Бахрам, убитый (шехид) в
степи Кайтага в юном возрасте 20 числа мухаррама 850 г. х./17 апреля 1446 г.
Бадр Ширвани в одной из своих касыд упоминает сына Халилуллаха принца
(шах заде) Мухаммад Ибрахима, родившегося 20 мухаррама 836 г. х./16
сентября 1432 г. Год его смерти неизвестен. Поэт в одной из касыд сообщает
также дату рождения сына Халилуллаха Фаррух Йасара -12 мухаррама 845 г.
х./2 июня 1441 г.59
Таким образом, согласно сведениям придворного поэта Халилуллаха
Бадра Ширвани, ширваншах имел 5 сыновей, из них 4 умерли при жизни
отца и только Фаррух Йасар после смерти Халилуллаха в 1465 г. наследовал
ему.
Во время войн Халилуллаха с Искендером Кара-коюнлу правителем
Баку оставался один из братьев ширваншаха - Газанфар (800-847 г. х./13981443 гг.), который, согласно сведениям Бадра Ширвани, построил в крепости
ряд сооружений: в 832 г. х./1428/9 г. - одну из башен (гала) и чешме
(источник, возможно, один из кахризов в Ичери шехере), в 835 г. х./1431/2 г. другую башню и в 842 г. х./1438/9 г. - баню, видимо, дворцовую. Одной из
башен, возможно, является примыкающая к нынешнему зданию Академии
наук, другая до наших дней не сохранилась60.
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После завершения войны с Искендером и возвращения в Ширван в 839
г. х./1435/6 г. Халилуллах занялся мирным строительством в Баку. Помимо
главного здания дворца (постройка которого, вероятно, начатая Ибрахимом,
была завершена Халилуллахом), тюрбе, мечети с минаретом, датированным
845 г. х./1441/2 г., мавзолея Сейид Йахьи Бакуви Халилуллах построил в 840
г. х./1436/7 г. овдан, примыкавший к дворцовой бане. Имя ширваншаха
Халилуллаха отмечено на расположенных близ Баку караван-сараях: в сел.
Сангачала (843 г. х./1439/40 г.) на некогда оживленном торговом пути по
берегу моря, связывавшем Баку с Сальяном, и на другом караван-сарае,
датированном 867 г. х./1462/3 г. По-видимому, индийский караван-сарай
Мултани также относится ко времени правления Халилуллаха.
Халилуллах благоустроил город Баку, построив ряд замечательных
архитектурных памятников ансамбля дворца Ширваншахов. Заботясь о
торговле, он соорудил ряд караван-сараев и мостов. Время его правления
является периодом расцвета государства Ширваншахов и городской жизни
Ширван.
ШИРВАНШАХ ФАРРУХ ЙАСАР ИБН ХАЛИЛУЛЛАХ
В 1468 г. после падения государства Кара-коюнлу, окончательно
разгромленного Узун Хасаном, на его месте утвердилось государство Аккоюнлу. Узун Хасан занял Южный Азербайджан и Карабах, столицей
государства Ак-коюнлу стал Тебриз. Военные успехи Узун Хасана и угроза
нападения его на Ширван, граничащий с его владениями, заставили
ширваншаха Фаррух Йасара, сына Халилуллаха, занявшего престол после
смерти отца в 869 г. х./1465 г., пересмотреть свои позиции в отношении Узун
Хасана и ориентации на Тимуридов, которой придерживались его отец и дед.
В первые годы своего правления Фаррух Йасар отправил ряд посольств в
некоторые страны с целью установления дипломатических отношений.
Ширваншах, как и его отец Халилуллах, стремился заключить союз с
могущественным турецким султаном Мехмед II Фатихом (завоевателем)
(1451-1481 гг.), завоевавшим в 857 г. х./1453 г. Константинополь и
сокрушившим Византийскую империю.
По-видимому, вскоре после 1465 г. Фаррух Йасар отправил в Стамбул
к султану своего посла «халаф ал-умара ва-л акабир» (заместителя эмиров и
вельмож) Зия ад-Дина Юсуф-бея с ценными подарками. Личный купец
ширваншаха (устадан хассе хумайун) купил у ширванского купца Хвадже Яр
Ахмада Ширвани 2 слитка золота. Ширваншах послал султану 7400 дирхемов (23 кг 680 г.) золота и серебра, приобретенных у вышеназванного купца,
чтобы он себе заказал кольчугу61. Возможно, дипломатические отношения
ширваншаха с турецким султаном были вызваны опасностью захвата
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Ширвана Узун Хасаном.
По сообщению источников, в 1465 г. в Москву прибыл посол
ширваншаха Фаррух Йасара Хасан-бек. В 1466 г. царь Иван III отправил в
Ширван ответное посольство во главе с Василием Папиным с богатыми
подарками для ширваншаха. Целью посольства было помимо торговли
установление союза Московского государства с Ширваном против Золотой
Орды62.
Уже в начале своего правления Фаррух Йасару пришлось вступить в
конфликт с тимуридским султаном Абу Са'идом. В 873 г. х./1468 г.
последний выступил из Герата и прибыл в Карабах, намереваясь вступить в
борьбу с Узун Хасаном. Затем он перебрался в Муган, в Махмудабад и
Кызылагач, к берегам Каспийского моря, надеясь на помощь ширваншаха.
Вначале Фаррух Йасар помогал Абу Са'иду, посылая в его лагерь
продовольствие морским путем. Но угрозы Узун Хасана испугали его, и
ширваншах неожиданно отказался от помощи Абу Са'иду и союза с ним и
присоединился к Узун Хасану. Создался сильный союз во главе с государем
Ак-коюнлу, куда входили ширваншах . Фаррух Йасар и владелец Ардебиля
шейх Хейдар Сефевид, сын Джунейда. Независимость государства
Ширваншахов была обеспечена со стороны державы Ак-коюнлу. Узун Хасан
перекрыл большие дороги и подступы в лагерь султана Абу Са'ида, где
начался голод. Лошади в войсках Тимуридов, оставшись без корма, стали
есть ядовитую траву в Муганской степи и во множестве погибали. Узун
Хасан направил послом к Абу Са'иду сейида Ардебиля - шейха Хейдара. По
возвращении тот подтвердил бедственное положение хорасанских войск и
отсоветовал Узун Хасану заключить мир с султаном. Тогда Узун Хасан
отпустил людей Абу Са'ида, приехавших для заключения перемирия. Прибыв
в орду к султану, они не успели закончить свое донесение, как показалась
тьма войск Узун Хасана и его союзников. Часть эмиров Абу Са'ида, оставив
свои укрепления, примкнула к врагам. В полдень 16 раджаба 873 г. х./31
января 1469 г. войска Абу Са'ида потерпели поражение и он сам бежал. Два
сына Узун Хасана погнались за ним, схватили его и привели в ставку отца.
Во время совещания союзников эмиры и кади Ширвана настаивали на казни
пленного Абу Са'ида, так как последний перед этим в беседе с кади упрекал
ширваншаха в измене и гибели тимуридского войска. В интересах
сохранения в целости Азербайджана и предотвращения нового нашествия со
стороны Абу Са'ида было принято решение о его казни. 22 раджаба султан
Абу Са'ид «испил напиток мученической смерти»63
Союзнические отношения Узун Хасана с ширваншахом и шейхом
Хеидаром продолжались до конца его жизни. Узун Хасан состоял в
родственных отношениях с шейхом Хеидаром, так как выдал за него свою
дочь, рожденную от Катерины (Деспина хатун), дочери трапезундского
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императора Кало Иоанна Комнена. Эту дочь Узун Хасана звали Халима, а
также Марта. Она имела еще и другие имена: Алем-шах-бегим и Баки ага64.
После смерти Узун Хасана в рамазане 883 г. х./1478 г. отношения
ширваншаха со своими союзниками изменились. Сын и преемник Узун
Хасана Йакуб-бек (883-896 г. х./1478-1490 гг.) являлся опорой в борьбе
ширваншаха против внешних врагов. Он был женат на одной из ширванских
принцесс по имени Гоухар Султан, дочери Фаррух Йасара, рожденной от
сестры Адильбека, кайтагского уцмия.
Йакуб-бек имел от этой принцессы двух сыновей - Байсунгур Мирзу и
Мурад Мирзу, или Султан Мурада65. Впоследствии оба они искали убежища
у своего деда ширваншаха Фаррух Йасара. Йакуб-бек оказал военную
помощь своему тестю ширваншаху Фаррух Йасару, когда усилившийся шейх
Хейдар предпринял в 1483 г. поход в Ширван. Сын погибшего в войне
Ширвана Джунейда шейх Хейдар благодаря поддержке своего дяди Узун
Хасана (по матери Хадидже - сестре Узун Хасана) сумел усилить свое
влияние на мюридов и суфиев и укрепить свое положение. Подобно своему
отцу шейх Хейдар хотел завоевать Ширван. Желая отомстить ширваншаху за
смерть Джунейда, он под предлогом борьбы против «неверных» черкесов
собрал 10000 всадников и, заручившись письмом султана Йакуба Фаррух
Йасару, отправился в поход через Дербенд, относившийся к владениям
Ширвана, в Дагестан, в страну черкесов, получив разрешение Фаррух Йасара
на проход через его территорию. Произведя опустошения и взяв пленных, он
с триумфом вернулся в Ардебиль. В 892 г. х./1487 г. после второго нашествия
на черкесов шейх Хейдар с 6000 пленными этим же путем вернулся в
Ардебиль66. В 893 г. х./1488 г. шейх Хейдар отправил свою мать, сестру Узун
Хасана - Хадиджу-хатун в Кум, во двор к султану Йакубу получить
разрешение шейху совершить очередной набег на черкесов. Султан Йакуб
приказал шираншаху (царю львов) Фаррух Йасару (Hadrat-i saltanat-panah-i
камкар) оказать помощь Хейдару в войне с черкесами. После возвращения
матери шейх Хейдар с боевым отрядом поспешно отправился из Ардебиля в
Ширван. По пути большое количество «мюридов и суфиев» его отца
Джунейда присоединились к нему. Когда он достиг берегов Аракса, он имел
бесчисленные войска из жителей Талыша, Сийах-кух'а и из племени Шамлу.
Дойдя до района Джалперт (Чарберд - Джераберт - крепость в гористой местности между Бардой и Гянджой), который был олке-феодальным поместием
кади ал-кудата, он разграбил его и взял в плен зиммиев, которые жили мирно,
уплачивая джизью и ушр67. Когда шейх перешел реку (Аракc? Куру?), он
отправил посланца к ширваншаху с требованием открыть путь в Дербенд и
оказать помощь исламским войскам. Отправив посланца (эльчи) к Фаррух
Йасару, он хотел получить информацию о Ширване и ширванских войсках,
так как эта страна долгое время пребывала в мире и ее воины спокойно
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бездействовали на своих местах, а рядом с правителем были только
полководцы, эмиры, придворные и близкие друзья. Когда прибыл посланец,
ширваншах праздновал свадьбу одного из своих детей и беззаботно проводил
свои дни в спокойствии и веселье. Ширваншах хорошо его принял и через
своего посла отправил Хейдару некоторое количество кольчуг, лошадей и
военного снаряжения в целях помощи джихаду. Посланец шейха вернулся
вместе с послом ширваншаха и информировал Хейдара, что Фаррух Йасар
застигнут врасплох и что неразумно упустить удобный случай. Шейх
нарушил договор и будучи низкого мнения о ширваншахе грубо обшелся с
послом. Он сказал ему: «Возвращайся и дай знать своему эмиру, что мы идем
войной на него. За каплю крови моего отца мы отсечем головы всему миру.
Битва произойдет в такой-то день и сефевидские войска без промедления
нападут на город Шемаху». Он отобрал лошадь у посла и пустил его в путь
пешком, и тот возвратился к своему государю только за день до установленной даты. Когда посол обрисовал положение, поднялась паника среди
ширванцев. Фаррух Йасар был сильно встревожен, так как его войска были
рассеяны и не были подготовлены дать отпор шейху, несмотря на слухи о его
агрессивных действиях и безрассудной храбрости. Было ясно, что в случае
победы шейха произойдет большое кровопролитие на площадях и в кварталах Шемахи. Так как сопротивляться с малым количеством войск было
невозможно, ширваншах отправил свою семью с ценным имуществом, а
также часть жителей города в Гюлистанскую крепость, которая находилась
близ Шемахи. На следующее утро шейх прибыл на поле битвы с
многочисленными конными войсками кызылбашей. Фаррух Йасар,
решивший вступить в бой, с небольшим отрядом находился по правую
сторону города, в направлении Гюлистана. Он видел, что силы неравны.
Когда шейх Хейдар и его воины обрушились на противника, ширваншах был
вынужден укрыться в крепости Гюлистан. Осуществляя месть, шейх начал
резню среди жителей города, не пощадив никого. Кызылбаши истребили в
Шемахе большое количество мужчин, женщин и детей. Не довольствуясь
этим, шейх в своей неутолимой ненависти сжег Шемаху. После этого Хейдар
занялся длительной осадой Гюлистана, установив у подножья замка палатки
и орудия - баллисты и пушки (tup). Ширваншах, будучи около 7 месяцев в
осаде и находясь в безвыходном положении, обратился за помощью к султану Йакубу и к знатным лицам его государства. Его посланец прибыл ко
двору султана в летнюю стоянку близ Султанийе, Гозелдара. Это известие
вызвало гнев султана Йакуба, который в поступках шейха начал усматривать
некоторую опасность для себя. Он решил отомстить за пролитую кровь
мусульман и помочь ширваншаху, с которым его связывали узы родства
через сына Байсунгур-хана - внука Фаррух Йасара. Под влиянием
мусульманских законоведов, бывших на стороне ширваншаха, султан Йакуб
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поспешил на помощь Фаррух Йасару и отправился в Ширван из Султанийе
через Ардебиль, кудаон прибыл 28 джумада II 893 г. х./9 июня 1488 г. Когда
шейх Хейдар услышал о приближении султана, он поспешно покинул район
Шемахи и достиг Джабан'а (в 6 км к северо-востоку от Шемахи), откуда
направился в сторону Дербенда. На расстоянии одного перехода от Ардебиля
султан Йакуб встретил Мавлана Шараф ад-Дина Хусейн катиба, который
являлся садром и мусахибом (приближенным - собеседником) ширваншаха.
От имени своего государя Шараф ад-Дин просил помощи и содействия.
Когда шейх Хейдар осаждал замок Гюлистан, эмиры, которые были рассеяны
по всему Ширвану, собрались под руководством Кичи-бека, одного из
знатных людей Ширвана, и в согласии с улемами (духовенством) и захидами
(отшельниками), объединив войска и жителей Ширвана численностью в
100000 человек*, выступили со священной войной (джихад) против шейха.
Они отправили курьера (вестника) в Гюлистан с письмом, извещая, что
войска займут поле боя в такой-то день и, когда они произведут атаку
снаружи, ширваншах должен будет напасть изнутри крепости. Однако этот
план стал известен шейху через ширванского агента, захваченного его
людьми. Шейх поспешно оставил осаду крепости Гюлистан и напал на
ополчение, состоящее из многочисленных жителей селений Ширвана. Он
разгромил их, в этой битве, по сведениям источников, погибло 10 000
человек. Ширваншах, увидев поспешный уход войск Сефевидов, решил, что
шейх, движимый страхом и отсутствием провианта, отступил. Ширваншах
вышел из крепости, намереваясь преследовать войска шейха, но узнал о его
победе и намерении вернуться для продолжения осады Гюлистана. Тогда
ширваншах укрылся в труднодоступной, высоко расположенной крепости
Сулут, в 20 км к северо-западу от Шемахи. В это время многочисленные
войска с 4 тысячами всадников во главе с полководцем эмиром Сулейманбеком Бижан оглы и Айбе-султаном Йакубом направились в Ширван, чтобы
помочь Фаррух Йасару в войне с шейхом Хейдаром. Опасаясь разгрома,
шейх отступил, оставив Гюлистан, и повел свои войска в Махмудабад,
который взял и разрушил, затем направился в сторону Дербенда и осадил его.
Эмир ал-умара Сулейман-бек Бижан-оглы и его войска вошли в разрушенный
Ширван. Фаррух Йасар покинул крепость Сулут и с оставшейся частью своих
войск присоединился к эмирам. На следующий день эмиры перешли через
Самур и поспешили в сторону Дербенда68. Они слышали, что шейх двигается
по направлению к Табарсарану и Зирехгерану*. Сулейман-бек с войсками
поспешил за ним стремительным маршем и обнаружил его в Табарсаране, у

По-видимому, эта цифра преувеличена.
Табарсаран на реке Рубас лежит на юго-запад от Дербенда. Зирехгеран (кольчугоделатели), потюркски Кубами, расположен на запад от Дербенда.
*
*
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подножья Кавказских гор*. В среду 29 раджаба 893 г. х./9 июля 1488 г.
объединенные войска ширваншаха и эмиров Ак-коюнлу напали на
кызылбашей шейха Хейдара. Войска под предводительством Сулейман-бека
и ширваншаха бились в тяжелых условиях гористой местности, на краю
глубокого ущелья, где лошади и люди срывались и падали в пропасть. Обе
стороны сражались с ожесточением. Во время боя Сулейман-бек был ранен и
отведен в сторону его воинами. В это время шейх Хейдар был смертельно
ранен стрелой в шею. Сняв его с лошади, кызылбаши заслонил его, пытаясь
отразить атаки противника. Однако их силы иссякли и воины эмиров
прорвали их ряды. Кызылбаши бежали, оставив умирающего шейха в руках
врага. Али-ага капучи отрезал голову шейху Хейдару и принес ее эмиру.
Увидев гибель шейха, кызылбаши вернулись на поле битвы и храбро сражались. Но войска эмиров и ширваншаха разбили и уничтожили их. В ставку
султана Йакуба был отправлен вестник, который вместе с донесением об
исходе битвы доставил также голову шейха Хейдара. Во вторник 6 ша'бана
893 г. х./16 июля 1488 г. он достиг юрта Арвана-кух, султан Йакуб приказал
выставить голову на обозрение на несколько дней, а затем отдать ее матери
шейха (сестре Узун Хасана). На следующий день царский кортеж прибыл в
столицу Тебриз. Султан Йакуб издал приказ эмирам вернуть Фаррух Йасару
города Ширвана, Дербенд и Махмудабад, отвоеванные у врага69.
Таким образом, попытки шейха Хейдара, как и его отца Джунейда,
завоевать Ширван и Дагестан не имели успеха и закончились для них
катастрофой. Султан Йакуб оказал военную помощь ширваншаху, однако
взамен потребовал от него признать себя вассалом государства Ак-коюнлу. В
1489 г. ширваншах скрепил своей печатью договорную грамоту (шерт-наме),
где принял на себя ряд вассальных обязательств. Однако уже через год, в
1490 г., после смерти султана Йакуба его сын и преемник Байсунгур, внук
ширваншаха, подчинился влиянию своего деда, и Шнрванское государство
вновь стало независимым70. Байсунгур Мирза (1490-1492 гг.) обращался за
помощью к Фаррух Йасару, своему деду71, когда утвердился на престоле в
Тебризе и после недолгого царствования был изгнан Рустам-беком, сыном
Максуд-бека и внуком Узун Хасана, и бежал в Ширван к ширваншаху. Хотя
Байсунгур при помощи Фаррух Йасара и ширванского войска пытался из
Ширвана отвоевать свои права, но погиб в сражении с Рустам-беком72 в
местности между Бардой и Гянджой в 898 г. х./1492/3 г.* В этой битве вместе
В тексте дается название горы Эльбрус (Тарих-и Амини, с. 79).
Как пишет Петрушевский, Байсунгур бежал в Грузию и позднее, после новой неудачной
попытки захватить власть был захвачен и казнен уже преемником Рустама Ахмадом (1497 г.). И.
П. Петрушевский ошибся, так как в примечании Седдона согласно Хондемиру речь идет не о
Байсунгуре, а о Рустам-беке.
*
*
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с Рустам-беком участвовал и старший сын шейха Хейдара Султан Али. На
стороне Байсунгура в битве принимали участие сын Фаррух Йасара
Шейхшах и Малик Селим, один из знатных феодалов Ширвана, а также
ширванские войска. Другой сын султана Йакуба Султан Мурад после смерти
своего брата Байсунгура также укрылся у своего деда ширваншаха Фаррух
Йасара и жил у него до 903 г. х./1497/8 г., пока его не отозвали в Тебриз
феодалы Ак-коюнлу, недовольные правлением другого внука Узун Хасана Ахмада Мирзы73. После этих событий ширваншах Фаррух Йасар и Султан
Мурад стали жертвой усилившейся мощи Сефевидов.
После гибели шейха Хейдара султан Йакуб захватил трех малолетних
сыновей Хейдара и Алемшах-бегим - Султана Али, Ибрахима и Исмаила и
отправил их сначала в крепость Ахтамар в армянский монастырь, а затем
отослал в крепость Истахр близ Шираза и там заточил. В этой крепости они
пробыли более четырех лет. Затем, когда после смерти султана Йакуба стал
править Рустам-бек Ак-коюнлу в 897 г. х./1492 г., он по просьбе своей тети
Алемшах-бегим освободил их из заключения и привез к себе в Тебриз 74.
Анджиолелло иначе описывает эти события. По его словам, после воцарения
Рустам-бек, захватив детей в Ардебиле, хотел их убить, но согласно желанию
некоторых эмиров они были освобождены и содержались на острове
Ахтамар. Дети оставались здесь в течение трех лет. Рустам-бек, опасаясь их
бегства, отправил посланца к патриарху в Ахтамар с приказом выдать ему
детей Хейдара, которых должны были убить. Однако монахи, полюбившие
детей, особенно Исмаила за его красоту и хорошие манеры, под благовидным
предлогом не выполнили приказа Рустам-бека и спешно отправили их в
Карабах. Там они скрывались в течение пяти лет. Исмаилу в это время было
девять лет, а когда он напал на Шемаху, ему не было даже четырнадцати75.
Как мы указали выше, согласно сведениям «Шараф-наме», после того
как Рустам-бек Ак-коюнлу освободил детей Хейдара и привез их в Тебриз, он
возвратил Султану Али Ардебиль, дал ему титул падишаха и использовал его
в своей борьбе с Байсунгуром и ширваншахом Фаррух Йасаром. В битве с
Байсунгуром и Шейхшахом, сыном Фаррух Йасара, Султан Али мужественно
сражался на стороне Рустама. Отвага и храбрость Султана Али и растущее
влияние его среди кызылбашей устрашили Рустам-падишаха, который стал
его опасаться. Чтобы устранить и уничтожить его, Рустам послал в Ардебиль
Айбе-султана Каджара и Хусейн-бека Алихани, которые должны были
схватить Султана Али и его братьев. Султан Али вступил с ними в битву
близ Ардебиля у сел. Шамаси. Кызылбаши были разбиты, а Султан Али
погиб. Юный Исмаил бежал с братом с помощью преданных мюридов в
Гилан, где они укрылись у правителя области Бийэ-Пиш Каркийа Мирза Али,
сторонника Сефевидов. На требования Рустам-падишаха о выдаче Исмаила
Каркийа Мирза Али каждый раз отказывал под благовидным предлогом,
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принося извинения76. В возрасте тринадцати лет Исмаил, считавшийся
шейхом ордена Сефевийе, воспользовавшись междоусобиями в государстве
Ак-коюнлу, вернулся из Гиляна в Ардебиль, где вокруг негр собралось около
300 воинов мюридов - кызылбашей. Против него выступили союзники
Фаррух Йасара - правитель Ардебиля Али-бек из племени джагирлу и
владетель Талыша Мирза Мухаммад, которые намеревались схватить
Исмаила и отослать его к ширваншаху. Эмиры племени устаджлу решили
поэтому отправиться с Исмаилом в Карабах, оттуда Исмаил направился в
Гянджу, затем к берегам озера Гѐкча, в Чухур-Саад. Под его знаменем в
конце 1499 г. в Арзинджане собралось 7 тысяч газиев (борцов за веру) из
кызылбашских племен устаджлу, шамлу, румлу, такалю, зулькадар, афшар,
каджар, варсак и суфии Караджадага. В Арзинджане, где Исмаил зимовал, на
совещании кызылбашских эмиров, было принято решение начать войну с
ширваншахом Фаррух Йасаром, наследственным врагом Сефевидов 77.
Движимый чувством мести за своего отца и деда, уничтоженных
ширваншахами, Исмаил после ряда нашествий его эмиров на Грузию и
Армению осенью 906 г. х./1500 г. н. э. предпринял поход против Фаррух
Йасара. Он выступил с 7 тысячами кызылбашей, имея в аванграде воинов из
племени текелю и зулькадар во главе с эмиром Байрам-ханом Карамани,
которые должны были перейти Куру в местности Койун Олюми. Однако
эмир счел невозможным для войск переправу через реку. Когда подошел
Исмаил, он первым вплавь на коне переправился на противоположный берег,
за ним последовало все войско кызылбашей, которые двинулись по
направлению к Шемахе. В это время против Исмаила выступили войска
шекинского правителя, но были разгромлены кызылбашами. Как стало
известно Исмаилу от жителя Ширвана, Фаррух Йасар сказал в своем дворе,
что Исмаила постигнет участь его отца. Исмаил отправился в Килид-и Гилан,
где узнал от жителей, что ширваншах, услышав о его приближении, удалился
из Шемахи в хорошо укрепленную крепость Кабапу, чтобы подготовиться к
войне с Исмаилом. Поэтому Исмаил решил идти для захвата Шемахи. Он
отправип одного из своих людей Кули-бека в Шемаху, чтобы предотвратить
бегство жителей из города и обеспечить их безопасность. Однако когда
Исмаил вступил в Шемаху, он узнал, что все жители покинули город и
укрылись в горах. Простояв в Шемахе несколько дней, Исмаил выяснил, что
ширваншах со своими войсками расположился лагерем в лесу близ крепости
Бигурд, окружив свой лагерь частоколом. Исмаил решил преследовать своего
врага, однако не застал его на указанном месте, так как Фаррух Йасар,
получив известие о занятии кызылбашами Шемахи, решил укрыться в
крепости Гюлистан. Он не успел дойти до этой крепости, как его настиг
Исмаил с кызылбашским войском в местности Джабани. Здесь осенью 906 г.
х./1500 г. произошла одна из кровопролитнейших битв, которая закончилась
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катастрофой для ширваншаха и ширванцев. Подробности этой битвы
приводятся Хондемиром и Хасан-беком Румлу. Исмаил во главе 7тысячных
всадников
преследовал
ширваншаха, имевшего 20 тысяч
всадников и 6 тысяч пехотинцев, размешенных в боевом порядке. Повидимому, указанные источники тенденциозно преувеличивают количество
войск ширваншаха и уменьшают число воинов Исмаила. В результате этой
битвы войска Фаррух Йасара были разбиты наголову и бежали. В крепости
Гюлистан близ Шемахи заперлась часть войска ширваншаха, уцелевшая
после битвы при Джабани. Кызылбаши захватили большую добычу
имуществом и скотом. Они воздвигли из голов убитых башню,
свидетельствующую об их победе. Однако ширваншах даже после поражения
своих войск продолжал храбро и упорно cражаться, произведя конную атаку
совместно с пехотой. После того как все его войско было разбито и бежало, а
полководцы полегли на поле битвы, оставшись один, ширваншах верхом поскакал по направлению к крепости Бигурд, но его догнала группа
кызылбашей около крепости Гюлистан. Не узнав ширваншаха, они сняли его
с лошади, взяли упряжь. Один из кызылбашей Шахгелди-ага, стремянный
(джиловдар) Хусейн-бека Леле, сбивший с коня ширваншаха, отрезал голову
Фаррух Йасару и поднес ее Исмаилу. Пленные ширванцы опознали труп
Фаррух Йасара и похоронили его78.
Мюнеджжим-баши иначе описывает гибель ширваншаха: «Некоторые
говорят, что он был взят в плен, а затем убит со связанными руками
[сабран]»79. По-видимому, сведения Хасана Румлу более достоверны.
Так закончил свою жизнь ширваншах Фаррух Йасар, который правил
около тридцати пяти лет.
После поражения и гибели Фарруха Йасара и взятия Шемахи Исмаил
умертвил всех ширванцев, которых он взял в плен, чтобы отомстить за своих
отца и деда. Он оставался три дня в своем лагере, затем вошел в Шемаху, где
его встретили сейиды, кадии, райисы и представители городской знати. По
сведениям Джаннаби (XVI в.), Исмаил, войдя в Шемаху, взошел на трон,
однако оставался в городе только один день80.
Источники характеризуют Фаррух Йасара как справедливого и
доброжелательного государя, который «своим высоким происхождением
превзошел других пограничных правителей и своей славой затмил великих и
почтенных личностей»81. Ширваншахи возводили свою родословную к
сасанидскому царю Хосрову Ануширвану.
Во время правления Фаррух Йасара Ширванское государство
переживало период феодального расцвета и независимости, о чем
свидетельствуют нумизматические данные, чеканка серебряной монеты тенги в Шемахе с именем ширваншаха Фаррух Йасара в первый год его
царствования в 869 г. х./1465 г.82, затем в 888 г. х./1483/4 г.83 и в 905 г.
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х./1499/1500 г.84 В обнаруженном в 1948 г. в Ичери шехер большом монетном
кладе имелись серебряные монеты с небольшой примесью золота,
чеканенные от имени Фаррух Йасара в городе Шемахе, со следующей
надписью: «Султан высочайший, ширвапшах Фаррух Йасар, чекан Шемахи».
На обороте помещались дата, обычный символ веры и имена четырех
халифов. На всех монетах, чеканенных от имени Фаррух Йасара, кроме
имени самого правителя, упоминается еще титул шираншах (царь львов).
Этот титул, относившийся только к Фаррух Йасару, встречается в Дербенде в
надписи медресе при Джума-мечети и в мечети Туба-Шахи в сел. Мардакян
на Апшероне с датой 886 г. х./1481/2 г. Указанные монеты клада датированы
869 г. х./1465 г., 879 г. х./1474/5 г., 881 г. х./1476/7 г., 887 г х/1482/3 г., 888 г.
х./1483 г. 892 г. х./1486/7 г., 893 г. х./ 1487/8 г., 897 г. х./1491/2 г., 898 г.
х./1492/3 г., 900 г. х./1494/5 г., 901 гх/1495/6 г., 902 г. х./1496/7 г., 903 г.
х./1497/8 г, 904 г. х./1498/9 г., 905 г. х./1499/1500 г., 906 г. х./1500 г.85
Большое количество монет свидетельствует о значительном развитии
торговли в стране и за ее пределами. Как при Ибрахиме I, так и при
Халилуллахе монеты чеканились анонимные, без упоминания имен
ширваншахов. При них Ширван подчиняет своему влиянию ряд крупных
населенных пунктов Южного Дагестана. Потомки Мухаммед-бека,
кайтакскогоуцмия, вассала Ширвана, продолжали управлять рядом селений,
пожалованных ему ширваншахом Шейх-Ибрахимом, а также Кураком и
Табарсараном86. Во время правления Фаррух Йасара Дербенд и южные
области Дагестана входили в состав Ширвана. Об этом свидетельствует
надпись на стене мечети в сел. Ахты: «Владелец этой крепости Ширваншах
ибн Халилуллах»87. Фаррух Йасар построил помимо крепости в сел. Ахты
также здание медресе в городе Дербенде, о чем сообщает строительная
надпись:
1) «Сказал Аллах, восхваляемый и всевышний: те, которые следуют
знанию, [поднимаются по] ступеням.
2) Это медресе ал-Фаррухийа* приказал построить всецело
принадлежащий лику Аллаха, стремясь угодить ему и убегая от
3) наказания, обладатель благороднейшего в мире поведения,
справедливостью превосходящий эмиров времени, султан шираншах
4) для учащихся, которые будут в нем получать знания по
шариатским наукам до конца света. В дату: восемьсот семьдесят девятый год
хиджры (879 г. х. = 18. V. 1474 - 6. V. 1475 г.88).
Фаррух Йасар подчинил своему влиянию также кайтакского уцмия
Адилбека, своего шурина, к которому обратился в 1466 г. ширваншах с
предложением вернуть пленных и товары, захваченные кайтаками89. Шеки
*

В тексте неправильно дан перевод «медресе ал-Фаррухийа» как «радостное медресе».
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также была в подчинении ширваншаху. Однако в 1497 г. между правителем
Шеки Шах Хусейном и Фаррух Йасаром произошел разрыв, приведший к
военным действиям. Сын ширваншаха Шейхшах, по подстрекательству Шах
Хусейна, также выступил против Фаррух Йасара. В течение 8 дней они
опустошили и разорили округ Кабалы, входивший в состав Ширвана. Однако
Фаррух йасару, пришедшему на помощь правителю Кабалы Абул-Фатх-беку,
с другими сыновьями и большим войском удалось разбить войска Шах
Хусейна и Шейхшаха, который после этого - примирился с отцом90.
Фаррух Йасар уделял большое внимание государственному
управлению и положению раийатов в городах и местностях Ширвана,
требовал соблюдения законности. В важнейших вопросах государственного
управления он считался с мнением ученых и высшего духовенства.
Ширваншах высоко ценил их роль, видел в них оплот государства, без их
содействия считал невозможным держать раийатов в повиновении91. Фаррух
Йасар чтил дервишей и занимался благочестивыми делами. В 896 г. х./1490/1
г. он пожертвовал в вакф святыне Абу-Саида в Баку нефтяные и пахотные
земли и виноградники на Апшероне92.
С гибелью Фаррух Йасара закончился период расцвета и могущества
государства Ширваншахов. Фаррух Йасар имел трех сыновей: Мухаммад
Гази-бека, Бахрам-бека и Шейх-Ибрахима II (Шейхшаха), которые после
него по очереди правили Ширваном.
БАХРАМ-БЕК ИБН ФАРРУХ ЙАСАР
В 906 г. х./1500 г. Фаррух Йасару наследовал его сын Бахрам-бек,
который умер своей смертью в 907 г. х./1501 г. после года правления,
источники ничего не сообщают о его правлении. К этому времени Исмаил
вступил в Тебриз, занял Азербайджан и стал могущественным 93.
После взятия Шемахи Йсмаил узнал, что сын ширваншаха ШейхИбрахим II (Шейхшах), спасшийся с поля боя бегством, находится в
крепости Шахриноу на берегу Каспийского моря и собрал вокруг себя
остатки войск своего отца. Исмаил приказал своему полководцу Хулафа-беку
отправиться с частью войск на Шахриноу и сам также двинулся в поход.
Увидев, что не сможет устоять в борьбе с Хулафа-беком, Шейхшах со
своими приближенными отплыл в Гилян Бийепиш ко двору правителя
Каркийа Мирза Али просить у него убежища94. Согласно версии Хуршаха,
Шейхшах скрывался при дворе рештского правителя эмира Хусам ад-Дина,
что кажется более правдоподобным, так как в это время эмир был во
враждебных отношениях с Сефевидами и потому мог предоставить убежище
сыну Фаррух Йасара95. Хулафа-бек, не встретив сопротивления,
расположился лагерем у Шахриноу, куда прибыл правитель города, чтобы
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выразить ему свою покорность. На следующий день сюда прибыл сам
Исмаил. После занятия Шахриноу Исмаил отправился в Махмудабад на
кышлак (зимовку), где узнал, что жители города Баку, надеясь на прочность
своей крепости, отказываются платить харадж и оказывают сопротивление
кызылбашам96. Ширванские крепости и города со всеми сокровищницами
перешли в руки Исмаила и только некоторые из них не хотели сдаваться.
После непродолжительной осады весной 906 г. х./1501 г. Исмаил взял Баку.
ГАЗИ-БЕК ИБН ФАРРУХ ЙАСАР
После смерти Бахрам-бека в 907 г. х./1501 г. престол ширваншахов
занял его брат Гази-бек ибн Фаррух Йасар, который правил около шести
месяцев97, во время осады и взятия города Баку шахом Исмаилом Сефеви.
Подробно о взятии Баку Исмаилом сообщают историки XVI в. Хондемир и
Хасан-бек Румлу98. По приказу Исмаила, полководцы Мухаммад-бек
Устаджлу и Ильяс-бек Айгут оглу Хунуслу во главе войск были посланы для
взятия крепости Баку.
Город Баку в это время считался неприступной крепостью. Он был
окружен тремя линиями мощных стен, которые с одной стороны ограждались
морем, а со стороны суши были защищены широким и глубоким рвом.
Кызылбашские войска, подойдя к городу, были поражены его
величественными крепостными стенами, возвышавшимися подобно
сказочному валу Александра Македонского. Овладеть этой крепостью было
очень важно для Исмаила, так как Баку в это время был одним из крупных
городов Ширвана и лучшим портом для транзитной торговли на Каспийском
море. Кызылбашские войска окружили бакинскую крепость и начались
сражения.
Осажденные
бакинцы,
преданные
издавна
династии
Ширваншахов, мужественно боролись, полагаясь на неприступность своих
укреплений и на наличие большого запаса оружия, оборонительных средств
и продовольствия99.
Баку, Махмудабад и Сальян в это время составляли удел сына Фаррух
Йасара100 Гази-бека, который продолжал сопротивление в горных крепостях
Ширвана. Обороной города в отсутствии Гази-бека руководила его жена,
мужественная женщина, имени которой историки не называют. Она
приказала казнить посланца Исмаила, явившегося к ней с предложением и
уговорами сдаться. Та же участь постигла и Абд ал-Фаттах-бека, бакинского
даругу, когда он, пугая ее гневом Исмаила, с угрозами требовал от нее сдачи
города кызылбашам.
Упорное сопротивление бакинцев вынудило Исмаила Сефеви послать
новые подкрепления под начальством полководца Хулафа-бека, а к концу
осады он прибыл сам. Видя упорное сопротивление осажденных, Исмаил
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приказал сделать подкоп и взорвать большой камень в одной из башен стены.
Защитники города заделали пролом в стене шатровым войлоком и
продолжали сопротивляться, продержавшись еще три дня. Но затем после
ожесточенного штурма крепость все же была захвачена сефевидскими
войсками, которые истребили много жителей. Видя, что дальнейшее
сопротивление бесполезно, 70 знатных бакинцев с Кораном в руках, с мечами
на шее и саванами на спине явились к Исмаилу и объявили о своей
покорности101.
Рассказ Хасана Румлу несколько отличается от текста Хондемира.
Последний говорит, что сам Исмаил подошел к Баку и приказал заполнить
ров камнями. Когда же рвы города были засыпаны и достигли уровня стен,
жители города стали просить у Исмаила пощады. Получив обещание
помилования, они отворили ворота и с саванами на плечах и саблями в руках
вышли к нему для объявления покорности и подчинения102. По Хасану
Румлу, Исмаил пощадил их, и бакинцы уплатили ему как «цену крови»
большую для того времени сумму в 1000 туманов103. Исмаил велел своему
военачальнику Хулафа-беку немедленно занять крепость, чтобы захватить
сокровища ширваншахов и послать их в свой лагерь. Хулафа-бек взял с собой
знатных жителей Баку и, захватив много золота во дворце и все богатство
ширваншахов, отправил их вместе с дорогими подарками от бакинцев
Исмаилу. По сведениям Хасана Румлу, кызылбаши нашли останки
ширваншаха Мирза Халилуллаха и сожгли его труп, а также нашли много
золота под куполом его мавзолея. По сведениям Хасана Румлу и Хондемира,
Исмаил приказал разрыть могилы тех, кто участвовал в убийстве шейха
Джунейда, кости их бросить в огонь и сжечь104. По-видимому, эти сведения
касаются самого Халилуллаха, так как местонахождение его могилы
неизвестно.
Раскопки, произведенные в усыпальнице Ширваншахов, на
территории дворца в крепости Баку, обнаружили в неприкосновенности
гробницы членов семьи Халилуллаха. Вероятно, надгробия с надписями
были разрушены, так как они не сохранились.
Над одним из дверных проемов павильона Диван-хане имеется, плохо
сохранившаяся, возможно, сбитая, однострочная арабская надпись, которая
до настоящего времени не поддается чтению. Однако В. М. Сысоев
утверждал, что прочел в ней имя Халилуллаха I и дату 832 г. х./1428/9 г.105,
что невозможно проверить. Существует мнение о назначении Диван-хане как
мемориального памятника106. Возможно, что это сооружение и было
мавзолеем, имеющим склеп, где покоился прах Халилуллаха, останки
которого, согласно источникам, были извлечены кызылбашами и сожжены.
После взятия Баку Исмаил отправился в крепость Гюлистан с
намерением захватить ее, так как слышал, что уцелевшая часть ширванского
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войска укрылась там. И защитники крепости, считая, что крепости Бигурд и
Сурхаб находятся в руках сыновей Гази-бека, предложили сдать свою
крепость, если Газй-бек сдаст свою. Однако вскоре Исмаил снял осаду
Гюлистана, объяснив эмирам, что ему во сне было указание святых имамов.
В 1501 г. сефевидские войска оставили Ширван и направились в
Азербайджан против Альвенда Ак-коюнлу107. После ухода кызылбашей из
Ширвана здесь были оставлены сефевидские представители. Наместником
Ширвана был назначен Исмаилом его воспитатель Хусейн-бек Леле Шамлу,
который оставил вместо себя своего служителя (джиловдара) Шахгелдиагу108. Один из кварталов старой крепости Баку, близ дворца Ширваншахов,
до недавнего времени назывался его именем - Шахгелди, вероятно, там он
жил. После ухода из Ширвана, победы над Альвендом и его гибели Исмаил
захватил Азербайджан и, вступив в Тебриз в 907 г. х./1501/2 г., объявил себя
шахом.
Государство Ширваншахов продолжало существовать, хотя испытало
сильнейшее потрясение и не было таким сильным государством, как при
Шейх-Ибрахиме, его сыне и внуке. По сообщению источников, Гази-бек
правил около шести месяцев*. Затем его сын Султан-Махмуд восстал против
него и предательски убил его в 907 г. х./1501/2 г.109 От времени правления
Гази-бека сохранились монеты, называемые его именем «Газибеги»110.
Нумизматические данные бакинского клада 1948 г. устанавливают время его
правления и точно полное имя ширваншаха, которого письменные источники
называют Гази-беком. Монеты, обнаруженные в этом кладе, носят
следующую надпись. На лицевой стороне: (чекан) Шемахи [907]
«Ширваншах справедливый, эмир верующих Султан Мухаммад Гази». На
обороте помещены обычный символ веры и имена четырех халифов:
[Абубекр, Омар, Осман, Али]111.
Полное имя Гази-бека - Султан Мухаммад Гази встречается также в
сохранившейся копии фирмана ширваншаха Фаррух Йасара от 879 г. х./1474
г. о назначении правителем (вали) города Махмудабада и вилайетов
Гуштаспи и Сальян старшего сына - будущего ширваншаха Шамхал Султан
Мухаммада Гази, который был хакимом города Баку и Апшерона 112. Титул
Шамхал указывает на его родство через мать с кайтакским уцмием
Дагестана113. В фирмане освещена деятельность правителя и его обязанности.
В компетенцию правителя входили разбор трудных дел вилайета, повышение
и понижение в должности и в звании, написание расписок, заключение и
расторжение договора с определенными должностными лицами. Ему
особенно
рекомендовалось
рассмотрение
большого
количества
накопившихся дел, а при недовольстве жителей проведение расследования
Дата смерти Гази-бека – 908 г.x./1502/3 г., указанная Мюнеджжимом-баши, неверна, так как
нумизматические данные показывают чеканку монеты Султан Махмуда в 907 г. x./1501/2 г.
*

604

совместно с учеными и ахундами. Гази-беку поручалось действовать на
основании правил исламской религии, чтобы он уважал «величавых сейидов,
видных шейхов, народных имамов», которые являются столпами государства
и без содействия которых государям невозможно держать раийатов в
повиновении. При рассмотрении дел купцов советовалось глубоко вникать в
их сущность. В документе ширваншах требует, чтобы Шамхал Султан
Мухаммад Гази-бек давал указание государственным чиновникам высокого
ранга не допускать несправедливости при сборе налогов в диван с раийатов,
чтобы чиновники не облагали раийатов налогами, прежде чем не выяснят на
месте их доходы, не допускать, чтобы их обирали сверх нормы. При
штрафовании рекомендовалось не выходить за пределы правил и законов,
зафиксированных в дефтерах114. Из этого документа видно, что причиной
назначения правителем Гази-бека в вилайеты Гуштаспи и Сальян являлось
недовольство раийатов и усиление борьбы широких народных масс против
эксплуатации и гнета феодалов и злоупотребления и произвола чиновников.
В фирмане отражена идеология феодального правителя и роль духовенства в
государственном управлении. Даны также некоторые сведения о системе
административного управления в государстве Ширваншахов.
СУЛТАН МАХМУД ИБН ГАЗИ-БЕК
После убийства своего отца Мухаммад Гази-бека в 907 г. х./ первой
половине 1502 г. престол ширваншахов занял его мятежный сын Султан
Махмуд ибн Гази-бек, которого источники называют «лживым и
кровожадным тираном». По сведениям Мюнеджжим-баши, он царствовал
всего несколько дней, пока жители Ширвана не восстали против него и не
послали в Гилян за его дядей Шейх-Ибрахимом (Шейхшахом), которого
пригласили прибыть в Ширван и занять трон ширваншахов. Джаннаби
сообщает, что Султан Махмуд пробыл на престоле ширваншахов несколько
месяцев. Узнав о прибытии в Ширван Шейхшаха и о том, что народ перешел
на его сторону, Султан Махмуд оставил страну и бежал к Шах Исмаилу в
Азербайджан, где нашел убежище115.
Правление Султан Махмуда продолжалось всего несколько месяцев.
Сохранились монеты бакинского клада с его именем, чеканенные в 907 г. х.
/первой половине 1502 г. На лицевой стороне монеты трехстрочная надпись:
[чекан] Шемахи [907] и «султан высочайший, Султан Махмуд, да сделает
Аллах вечным царствование его». На обороте: обычный символ веры и имена
четырех халифов. В числе монет обнаруженного клада находятся экземпляры
с именем этого ширваншаха, чеканенные и в 908 г. х./1502 г., которые имеют
ту же легенду, но на лицевой стороне монеты над именем «султан» стоит
слово [а'дил] «справедливый 116.
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ШЕЙХ-ИБРАХИМ II (ШЕЙХШАХ)
ИБН СУЛТАН МУХАММАД ГАЗИ
Шейхшах, бежавший в Гилян от шаха Исмаила, вернулся в Ширван в
908 г. х./1502 г. и занял без борьбы трон ширваншахов, покинутый Султан
Махмудом.
Шахгелди-ага вынужден был оставить Ширван117. Население Ширвана
было довольно справедливым правлением Шейхшаха. Спустя некоторое
время, по-видимому, через 3 года, в 911 г. х./1505/6 г. Султан Махмуд,
живший при дворе шаха Исмаила, задумал сместить своего дядю и вновь
воцариться в Ширване. Шах Исмаил предоставил ему отряд войск
кызылбашей, с которым тот вскоре прибыл в Ширван, чтобы вернуть себе
трон ширваншахов. Более трех месяцев он осаждал крепость Гюлистан близ
Шемахи, где укрылся Шейхшах со своими войсками. Положение Шейхшаха
было тяжелым, однако случай избавил его от поражения и гибели. Любимый
раб Султан Махмуда мамлюк Карабек, когда его господин спал, перерезал
ему горло и этой же ночью отослал его голову Шейхшаху. Обрадованный
Шейхшах, приказав бить в барабаны и развернуть знамена, не дожидаясь
утра выступил из крепости со своими войсками. Захваченные врасплох
кызылбаши бежали, но многие попали в плен и были уничтожены. По
мнению Е. А. Пахомова, поход Султан Махмуда в Ширван с сефевидскими
войсками, занявшими в это время Шемаху и Шабаран, согласно
нумизматическим данным, относится к 911 г. х./1505/6 г., так как в это время
в указанных городах монеты чеканились от имени не Шейхшаха, а шаха
Исмаила Сефеви. Е. А. Пахомов из этого сделал вывод, что «во-первых,
Сефевидам, помогавшим Султан Махмуду, удалось занять не только
Шемаху, но также Шабаран, а, во-вторых, что за эту помощь Султан Махмуд
обязался признать себя подданным шаха Исмаила и чеканить монету от его
имени»118. Нам кажется, что после убийства Султан Махмуда Шейхшаху
удалось утвердиться на престоле Ширваншахов, однако только после
признания верховной власти шаха Исмаила и чекана монеты от его имени.
Тогда он смог спокойно править дальше. Таким образом, можно согласиться
с мнением Е. А. Пахомова, что поход Султан Махмуда состоялся в 911 г.
х./1505/6 г. Но источники сообщают об осаде Султан Махмудом крепости,
где находился Шейхшах в продолжении трех месяцев, отсутствие же монет,
чеканенных от имени Шейхшаха в течение почти двух лет, (911-912 гг.
х./1505/6-1506/7 гг.) дает возможность предположить, что Шейхшах после
разгрома кызылбашей у крепости Гюлистан продолжал править в Ширване
только после признания верховной власти шаха Исмаила и подчинения ему.
Однако Шейхшах не оставил мысли о независимом управлении
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Ширваном. Воспользовавшись завоевательными походами шаха Исмаила на
вилайет Мараш для усмирения племени зулькадар в 913 г. х./1507/8 г.,
Шейхшах перестал выплачивать положенную дань Исмаилу и позволил себе
непочтительно принять его представителей. С этого времени, т. е. с 913 г.
х./1507/8 г., Шейхшах вновь стал чеканить монеты от своего имени. Шах
Исмаил в конце 915 г. х./1509 г. предпринял второй поход в Ширван,
вызванный нежеланием Шейхшаха платить дань. Достигнув Куры, он
перешел ее по наведенному понтонному мосту. Весть об этом распространилась по всему Ширвану, Шейхшах, услышав о прибытии шаха и
учитывая соотношение сил, укрылся в крепости Бигурд. Исмаил послал
своих эмиров для занятия Шемахи, а сам с частью войск направился в Баку.
Комендант крепости (кутувал) Баку явился в ставку шаха с подарками и,
выразив покорность, передал ему ключи от города. Из Баку Исмаил
последовал в Шабаран, вали этого вилайета также поспешил встретить его и
подчиниться, как и другие правители крепостей Ширвана, за что они были
удостоены наград и почетной одежды. Шах поручил управление этими
крепостями Леле-беку Шамлу. После этого Исмаил подошел к Дербенду.
Эмиры Йар Ахмед Ага и Мухаммад-бек, надеясь на прочность дербендских
укреплений, не вышли навстречу шаху и не послали подарков. Шах Исмаил
приступил к осаде Дербенда, кызылбаши сделали 12 подкопов под башнями
крепости. Осажденные дербендцы сбрасывали на кызылбашей камни и
стрелы. Увидев бесполезность сопротивления, Йар Ахмед Ага и Мухаммадбек с саблями на шеях и саванами на плечах явились в ставку к Исмаилу и
согласились сдаться. Правителем Дербенда шах назначил Мансур-бека.
Исмаил приказал останки Хейдара, пролежавшие в Табарсаране в течение 22
лет, перенести в Ардебиль и похоронить в фамильной усыпальнице.
Подчинив себе опять Ширван, шах Исмаил перешел Куру и провел зиму в
Карабахе, а весной вернулся в Тебриз для подготовки нового похода в
Хорасан. Шейхшах после похода шаха на Ширван, видя его успехи и победы,
решил с ним сблизиться и согласился платить дань. После победы шаха
Исмаила над Шейбак-ханом в Хорасане в 916 г. х./1510/11 г. Шейхшах,
наряду с другими правителями, отправил ко двору Исмаила посольство и
принес ему свои поздравления. С тех пор дружеские отношения с шахом не
прерывались. Милостивое отношение Исмаила к Шейхшаху проявилось
вскоре после неудачи шаха в Чалдыранской битве в 920 г. х./1514 г. с
турецким султаном Салимом. В 924 г. х./1518 г., когда тебризский двор
торжественно отмечал рождение принца Сам-Мирзы, шах отправил в
Ширван для переговоров с Шейхшахом эмиров Мирза-Шах Хусейна и
Джамал ад-Дина Мухаммада, которые заверили ширваншаха в милостивом
отношении к нему Исмаила и передали приглашение приехать к нему в
Тебриз. В ответ Шейхшах послал с ними Исмаилу породистых коней,
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бардинских мулов, турецкие и европейские ткани, большое количество денег,
драгоценных камней и обещал послать к сефевидскому двору своего сына, а
если шах прикажет, то явиться лично. По сведениям Хасан-бека Румлу,
Шейхшах в 924 г. х./1518 г. прибыл ко двору шаха в Тебриз, наряду с
другими правителями119. По-видимому, Шейхшах вторично прибыл к шаху в
его летнюю ставку в Саханд близ Мараги, так как Мюнеджжим-баши пишет:
«Он [Шейхшах] искал мира с шах Исмаилом, с которым он старался быть
любезным и к которому он явился в 927/1521 году.» Последний отнесся к
нему с большой милостью и почетом и, дав ему новые грамоты на
управление Ширваном, отослал его обратно в его владения. Согласно своему
обещанию ширвапшах послал в Тебриз ко двору Исмаила своего сына
Султан Халила с ценными подарками и предложением закрепить узы дружбы
путем его брака с дочерью шаха. Предложение было принято и Исмаил
обручил свою дочь Перихан-ханум с сыном ширваншаха Султан Халилом*. В
919 г. х./1523 г. шах Исмаил выразил желание жениться на дочери
ширваншаха Шейхшаха. С этой целью он отправил в Шемаху эмира Джамал
ад-Дин Мухаммада и Демирю-бека с ценными подарками. Шейхшах, очень
польщенный этим предложением, с большим почетом принял шахских
представителей и вместе с ними послал свою дочь к шаху в сопровождении
свиты. 25 зул-хиджа 929 г. х./ 5 ноября 1523 г. была пышно отпразднована
свадьба шаха Исмаила с дочерью ширваншаха близ Тебриза120.
По сообщению Мюнеджжим-баши, Шейхшах правил 22 года,
«проявляя справедливостьи беспристрастие, и умер своей смертью в 930 г.
х./1524 г.». Источники отзываются о нем, как о мудром и справедливом
правителе, набожном и покровительствующим мусульманским ученым
(улемам). Он оставил семь сыновей121. Один из его сыновей Мухаммед
Мирза позже прибыл ко двору Тахмаспа I и погиб в бою с узбеками у
Зурабада в 935 г. х./1528/9 г. Другой сын Шейхшаха - Музаффар Мирза ушел
в страну Шамхала, своего родственника, и оставался там под его
покровительством122. Источники называют еще одного сына Шейхшаха Фаррух Йасара или Фаррух Мирзу или Султан Фарруха, как отца
малолетнего Шахруха, который бежал в Дагестан к Шамхалу, своему
родственнику, и оставался под его покровительством 123. Хуршах упоминал
сына Шейхшаха Музаффар Мирзу. Возможно, что этим именем он называл
Фаррух Йасара, либо это был четвертый сын Шейхшаха. Имен других
сыновей Шейхшаха источники не называют. Монеты серебряные,
чеканенные от имени ширваншаха Шейх-Ибрахима II в городе Шемахе,
относятся к 908 г. х./1502 г.-910 г. х./1504/5 г., затем ежегодно с 913 г.
х./1507/8 г. до 930 г. х./1523/4 г., года его смерти. Монеты носят следующие
*

Дорн ошибочно называет сына Шейхшаха Музаффар Султаном.
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надписи. Лицевая сторона: [Султан] высочайший [Шейх Ибрахим].
Оборотная сторона: [Чекан] Шемахи [год] и обычный символ веры. На
монетах, чеканенных в 920 г. X./1514/5 г., на оборотной стороне имеются
вместо суннитского шиитский символ веры и имена двенадцати имамов без
их эпитетов124, что свидетельствует о влиянии Сефевидов на ширваншаха,
который, возможно, в угоду шаху Исмаилу принял шиизм.
ХАЛИЛУЛЛАХ II ИБН ШЕЙХ-ИБРАХИМ II (ШЕЙХШАХ)
После смерти Шейх-Ибрахима II (Шейхшаха) в 930 г. х./1524 г.
Ширваном стал править его старший сын Султан Халил, называемый также
Халилуллах II, который женитьбой на дочери шаха Исмаила Перихан-ханум
обеспечил себе его поддержку. По словам Мюнеджжим-баши, «ни один из
его братьев не мог противостоять ему»125.
Источники характеризуют его как умного и блистательного государя,
любящего пышные выезды, вино и развлечения. Отмечают также, что он
любил общаться с учеными и поэтами и был очень щедр126. Связи
ширваншаха с тебризским двором стали более тесными. После смерти шаха
Исмаила в 930 г. х./1524 г. отношение к ширваншаху изменилось. Его сын и
наследник, молодой Тахмасп I, занявший трон Сефевидов, несмотря на то,
что Халилуллах являлся его зятем (мужем его сестры), стал подозрительно к
нему относиться. Шах Тахмасп не доверял Халилуллаху и собирался
полностью подчинить себе государство ширваншахов и уничтожить эту
династию. По сведениям Шараф-хана Бидлиси, в 939 г. х./1532/33 г. шах Тахмасп пожаловал своему брату Алкас-мирзе управление Ширваном, а Бадрхана Устаджлу назначил его опекуном. Недоверие шаха по отношению к
ширваншаху особенно усугубилось после того, как последний дал убежище
Султан Музаффару, которого именовали Амире Дибадж, правителю Гиляна
Бийепас, изменившему шаху и примкнувшему к войску турецкого султана
Сулеймана Гази, который занял Тебриз. Вскоре после ухода султана из Азербайджана Амире Дибадж был разбит в сражении с кызылбашами, изгнан из
Гиляна и бежал морем в Ширван, где укрылся у ширваншаха. Последний
обещал похлопотать перед шахом о его прощении. Однако вскоре
Халилуллах умер и не смог выполнить свое обещание. Тахмасп послал своих
людей в Ширван и велел доставить к себе Амире Дибаджа, чему эмиры
Ширвана не смогли воспрепятствовать. Люди шаха схватили и привезли его
в Тебриз. По сведениям Шараф-хана Бидлиси, «Согласно [государеву]
повелению, его посадили в деревянную клетку, повесили [клетку] на
минарете соборной мечети Музаффарийе, облили нефтью и подожгли»127.
Ширваншах правил в Ширване около 12 лет и умер в пятницу 9 дня
джумада I 942 г. х./6 ноября 1535 г., не оставив наследника128. Серебряные
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монеты Халилуллаха II, чеканенные ежегодно в Шемахе, относятся ко всем
годам его царствования-930-942 гг. х./1524-1535 гг.129
ФАРРУХ ЙАСАР II ИБН ШЕЙХШАХ
В 1934 г. из Сальян в Баку поступил клад серебряных ширваншахских
монет в числе 906 экземпляров, чеканенных в Шемахе от имени ШейхИбрахима II и Халилуллаха II. В числе монет этого клада имелась одна
монета, датированная 934 г. х./1527/8 г. с именем Фаррух Йасара, по словам
Е. А. Пахомова, «неизвестного из других источников»130. Однако имя Фаррух
Йасара ибн Шейхшах упоминается у Хасан-бека Румлу и Мюнеджжим-баши,
как отца Шахруха - «Шахрух ибн Султан Фаррух ибн Шейхшах»131, у
Джаннаби - «Шахрух ибн Фаррух Мирза», у Шараф-хана
Бидлиси
«Шахрух ибн Фаррух Йасар»132. Таким образом, по письменным
источникам Фаррух Йасар или Султан Фаррух являлся сыном Шейхшаха,
братом Халилуллаха II и отцом Шахруха.
Такая же монета с датой 934 г. х./1527/8 г. и с именем Фаррух Йасара
была обнаружена в другом крупном кладе среди мелких серебряных
ширваншахских монет (459 экз.), найденном в Баку в 1935 г., чекана Шемахи,
от имени Халилуллаха II и Шахруха133. Нумизматические данные
свидетельствуют о том, что Фаррух Йасар II чеканил монеты в 934 г.
х./1527/8 г. в тот же год, когда правил в Ширване и чеканил монеты в
Шемахе его брат ширваншах Халилуллах II. По-видимому, в это время,
воспользовавшись смертью шаха Исмаила, Фаррух Йасар узурпировал власть
у своего брата ширваншаха Халилуллаха II. Намек на это имеется в
сочинении Мюнеджжим-баши, который сообщает, что «...Султан Халил ибн
Шейхшах, который, женившись на дочери шаха Исмаила, обеспечил себе его
поддержку. Ни один из его братьев не мог противостоять ему»134. Как видно,
Фаррух Йасар II в 934 г. х./1527/8 г. захватил власть у своего брата
Халилуллаха II в Ширване на несколько месяцев, в течение которых успел
выпустить монету от своего имени.
Вероятно, после изгнания Халилуллахом Фаррух Йасара последний,
по сообщению Хуршаха (называвшего его Музаффар Мирза), бежал в
Дагестан, в «страну Шамхала», который являлся его родственником, и
оставался под его покровительством*. Там у него родился сын по имени
Шахрух, который после смерти Халилуллаха II, не оставившего наследника,
был привезен ширванскими феодалами в Шемаху и посажен на трон
ширваншахов135. Таким образом, нумизматические данные позволили
Ширваншахи еще при Фаррух Йасаре 1 и ранее были в родственных отношениях с
феодальными правителями Дагестана (см. История Дагестана, т. I, с. 213).
*
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выявить неизвестного науке ширваншаха Фаррух Йасара II, который
короткое время, возможно, несколько месяцев, правил в Ширване и после
которого вновь продолжал править ширваншах Халилуллах II до 942 г.
х./1535 г.
ШАХРУХ ИБН ФАРРУХ ЙАСАР
После смерти Халилуллаха II в 942 г. х./1535 г., не оставившего
наследника, феодальная знать Ширвана срочно доставила из Дагестана,
«страны Шамхала», пятнадцатилетнего Шахруха сына Фаррух Йасара и
внука Шейхшаха, в Шемаху и возвела его на трон ширваншахов 136. В 942 г.
х./1535/6 г. чеканена серебряная монета в Шемахе от имени Шахруха137. В
это время власть дербендской династии ширваншахов пришла в упадок.
Фактически власть в Ширване была в руках феодальной знати - ширванских
эмиров во главе с векилем (регентом) Хусейн-беком Леле, которые
управляли от имени малолетнего Шахруха. Источники отмечают угнетение и
произвол феодалов и тяжелое положение народных масс в Ширване, где не
осталось никакого порядка, «волнения и смуты в той стране стали явными».
Вскоре, в начале зимы 944 г. х./1537 г. в Ширване началось восстание
народных масс под руководством каландара (дервиша), выдававшего себя за
сына Шейхшаха Султан Мухаммада. Он собрал вокруг себя бесчисленное
ополчение и, захватив Сальян, направился в Шемаху. Шахрух вместе со
своими эмирами и знатью были не в состоянии выступить против восставших
вследствие их несплоченности и нежелания войск сражаться. Шахрух вместе
с ними покинул Шемаху и бежал в крепость Бигурд. Каландар без боя занял
город. Но восставшие не имели крепкого руководства и организации, не
смогли установить порядок и вызвали недовольство населения Ширвана.
Продержавшись недолго в Шемахе, из-за разногласий среди восставших, они
покинули город и направились в Сальян. Получив известие об отступлении
каландара, Шахрух вместе со своими эмирами выступили из крепости Бигурд
и бросились преследовать повстанцев. Они настигли их близ Сальян, в битве
разбили, взяли в плен каландара и убили его 138. Хотя социальный характер
этого восстания неясен, однако стихийность и массовость его, появление
самозванца и участие дервишей позволяют отнести это движение к
крестьянским восстаниям Передней Азии XIII-XVI вв.139
После подавления восстания Парихан-ханум, вдова Халилуллаха II,
признавшая каландара ширваншахом и действовавшая по указаниям
сефевидского двора, уехала в Тебриз и уведомила своего брата шаха
Тахмаспа о тяжелом внутреннем положении Ширвана, который легко можно
захватить140. После подавления восстания эмиры и феодалы Ширвана
усилили гнет и притеснения населения и довели свои жестокости до крайнего
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предела. Тогда Курчибаши Падар прибыл в Тебриз с группой военных людей
и обратился к Тахмаспу с жалобой, прося его вмешаться в дела Ширвана 141.
Возникшая в это время серьезная угроза со стороны турецкого султана,
которому Шахрух послал письмо с изъявлением верности, побудили
Тахмаспа к принятию срочных мер142. Шах Тахмасп, который давно задумал
присоединить Ширван к Сефевидскому государству, нашел удобный
предлог. По словам Хасан-бека Румлу, «...шах слышал о плохом управлении
Шахруха, о злых действиях его эмиров, воровстве в его армии, неверии в
этой стране и пренебрежении к религиозным учреждениям». Тогда шах
приказал эмирам племен устаджлу, каджар и талыш с карабахскими и
муганскими ополчениями во главе с Алкас-Мирзой и двадцатью тысячами
кызылбашских войск отправиться для завоевания Ширвана. Весной 945 г.
х./1538 г. Алкас-Мирза с войсками в сопровождении Курчибаши Падара,
перейдя Куру, вступил в Ширван и захватил крепости Сурхаб и Кабалу с
гарнизоном в 300 человек. Затем они осадили самую мощную крепость
Ширвана - Гюлистан, комендантом (кутвалом) которой был Ни'матулла-бек.
Однако кызылбашские эмиры, оставив часть войска у Гюлистана, повернули
к недоступной, расположенной на высокой горе крепости Бигурд, где
укрылся ширваншах Шахрух с векилем Хусейн-беком Леле и ширванской
знатью. Несмотря на сопротивление, оказанное защитниками крепости, и на
исход сражения у Кала Бигурд между Хусейн-беком и кызылбашами,
последние, разбив ширванцев, заняли также и крепость Гурджи. Шахрух и
его эмиры, осажденные Алкас-Мирзой, в течение четырех месяцев (по
словам Джаннаби и Мюнеджжим-баши - семи, а Хуршаха - девяти месяцев),
несмотря на лишения и тяжелое положение, храбро защищались в крепости
Бигурд. В это время правитель Шеки Дервиш Мухаммад-хан пришел с
войсками на помощь осажденным, но был разбит у крепости Бигурд и
отступил, потеряв большинство своих воинов. Потеряв надежду на помощь
Дервиш Мухаммад-хана, после того как башни Бигурда были разрушены
пушками, защитники крепости прекратили сопротивление. Векил Хусейн-бек
сообщил о готовности сдаться, если прибудет сам шах. Ко двору был послан
курьер, который настиг шаха в Маранде. По сообщению Джаннаби, шах
Тахмасп, прибыв к крепости Бигурд, отправил к Шахруху людей с
обещанием даровать ему аман (пощаду), значительные икта и всякие
подношения. Но все это оказалось ложным. Затем шах обещал всем
полководцам и райисам Шемахи всякое добро, но обманул их и предал. Он
взял путем вымогательства у знатных и высокопоставленных жителей города
крупные денежные суммы, приказав затем казнить большинство из них. На
следующий день Шахрух, Хусейн-бек, Мухаммад-бек и эмиры Ширвана
явились к Тахмаспу с подарками и покорно сдали ключи от своих ворот и
кладовых доверенным лицам шаха143. Крепость Бигурд еще в XIII в. была
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казнохранилищем ширваншахов, где хранились деньги, золото и всякие драгоценности144, которыми завладел Тахмасп. Шахрух, Хусейн-бек и
Мухаммад-бек были заключены в тюрьму, крепость было приказано
разрушить. В пятницу, в третий день месяца джумада I 945 г. х./27 сентября
1538 г. Ни'матулла-бек, кутвал крепости Гюлистан, пришел и сдал крепость
шаху. На семнадцатый день Хусейн-бек Леле был казнен. По словам Шарафхана Бидлиси, «безжалостными мечами кызылбашей было убито около
шестисот человек из осажденных в крепости. Даже шах Тахмасп самолично
убил [некоторых] вельмож Ширвана, мстя за кровь своего деда Султан
Хейдара». Шах Тахмасп отдал страну Ширван на правах икта своему брату
Алкас-Мирзе и возвратился в Тебриз, взяв с собой ширваншаха Шахруха,
которого он держал в цепях как раба в заключении, и в 946 г. х. 1539 г. тайно
его казнил, «и жизнь его погасла по приказу шаха»145.
После завоевания Ширвана Тахмасп объявил династию Ширваншахов
низложенной и присоединил Ширван к Сефевидскому государству. Страна
была обращена в вилайет, где беглербеком правил брат шаха Алкас-Мирза.
Почти вся ширванская знать была уничтожена, земли ее были розданы
предводителям кызылбашских племен и эмирам. Эмир Гази-хан Текелю, в
941 г. х./1535 г. перешедший на сторону турецкого султана Сулеймана,
захватившего Тебриз, изменил последнему и с 6 тысячами кочевников
племени текелю прибыл к шаху в летовье Сурлук. Ему пожаловали на правах
тийула часть Ширванского вилайета - округа (махалы) Сальян, Махмудабад и
Баку. Однако население Ширвана, верное традиции независимости, долго не
мирилось с фактом гибели государства Ширваншахов и в ряде местностей
оказывало сопротивление кызылбашам. После упорной и ожесточенной
борьбы Гази-хан Текелю в 947 г. х./1540/41 г. захватил крепость Баку и
уничтожил много жителей. Однако в 950 г. х./1543/44 г. Гази-хан Текелю,
которого Тахмасп подозревал в участии в заговорах, согласно указу шаха,
был казнен Алкас-Мирзой вместе со своими братьями в Ширване146.
Дальнейшие события в Ширване связаны с турецкими вторжениями и
антисефевидскими восстаниями ширванцев, во главе которых стояли Бурхан
Али Султан, Абубекр-Мирза, Касим-Мирза и другие лица из рода
Ширваншахов.
§ 2. Антисефевидские восстания в Ширване и борьба за восстановление
государства Ширваншахов (1548-1578 гг.)
БУРХАН-АЛИ СУЛТАН ИБН СУЛТАН ХАЛИЛ
После подчинения государства Ширваншахов в 1538 г. Сефевидам
пришлось подавить целый ряд восстаний в Ширване, которые продолжались
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до 1578 г. Ширванская знать, недовольная ликвидацией самостоятельности
Ширвана, стремилась восстановить независимость своего государства. Ряд
антифеодальных восстаний населения против шахской власти и наместников
возглавляли представители местной знати.
Бурхан ад-Дин, или Бурхан Али Султан ибн Султан Халил ибн
Шейхшах, двоюродный брат (сын дяди по отцу) Шахруха, после долгого
пребывания в Дагестане среди родственников кайтаков собрал значительное
войско и в 951 г. х./1544 г. двинулся на Ширван для борьбы с Алкас-Мирзой.
После нескольких сражений с последним Бурхан-Али был разбит и ушел в
Турцию, чтобы просить султана Сулеймана II о помощи. Последний встретил
Бурхан-Али с большими почестями, так как надеялся с его помощью вести
борьбу со своим врагом сефевидским шахом и захватить Ширван. Султан
Сулейман представил в распоряжение Бурхан-Али значительные
вооруженные силы, но когда Бурхан-Али приблизился к Ширвану, он
получил сообщение о многочисленности войск кызылбашей. В связи с этим
он вернул султанское войско в Турцию, а сам отправился в Дагестан,
выжидая благоприятный момент для нового похода на Ширван. В 955 г.
х./1548 г. султан Сулейман с огромной армией двинулся на Азербайджан
против шаха Тахмаспа, который отступил вглубь страны. Бурхан-Али,
выступив из Дагестана, присоединился к султану и тот выслал его вперед с
отрядом войск на завоевание Ширвана1.
Беглярбек Ширвана Алкас-Мирза в 954 г. х./1547 г. отложился от шаха
Тахмаспа и начал воевать против него. Однако, несмотря на помощь,
оказанную ему крымским ханом, он потерпел поражение и бежал в Крым, а
оттуда в Стамбул к султану Сулейману.
После бегства Алкас-Мирзы и подчинения Ширвана Тахмасп в шабане
954 г. х./октябре 1547 г. назначил своего сына Исмаил-Мирзу беглярбеком
Ширвана2. После того как Бурхан-Али покинул Кайтак и направился в
Ширван, Исмаил-Мирза двинулся против него. Близ Дербенда, в селении
Филан, войско кызылбашей вступило с ним в бой, однако Бурхан-Али не
смог противостоять им и бежал. Кызылбаши преследовали его и уничтожили
многих его воинов. В это время пришло известие о походе в Южный
Азербайджан султана Сулеймана и Алкас-Мирзы, которые шли на Тебриз.
Исмаил-Мирза, оставив преследование войск Бурхан-Али, отправился на
помощь отцу.
Бурхан-Али спустился с гор и в джумада I 955 г. х./июне 1548 г.
захватил Шемаху и большую добычу. С помощью турецких войск и
ширванских воинов, укрывавшихся в горах и лесах, он завладел большей
частью вилайета Ширван и изгнал из него наибов Тахмаспа. Бурхан-Али
оставался в Ширване как правитель (вали) два года 3. Султан Сулейман, заняв
на время Тебриз в 956 г. х./1549 г., вскоре покинул Южный Азербайджан.
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Неудачи Алкас-Мирзы в этом походе и последовавший за этим разрыв его с
турецким султаном Сулейманом, захват и заточение его в крепости Кахках и
убийство по приказу шаха дало возможность Тахмаспу вновь начать борьбу
за завоевание Ширвана. В 956 г. х./1549 г. шах передал управление
Ширваном Абдаллах-хану Устаджлу и послал его против Бурхана. По словам
Шараф-хана Бидлиси: «Когда [Абдаллах-хан] перешел через воды Куры, по
странной случайности Бурхан умер от врожденной болезни»4. Согласно
сообщениям Хасан-бека Румлу и Шараф-хана Бидлиси, Бурхан-Али умер в
956г. х./1549 г.5 По сведениям Мюнеджжима-баши, Бурхан-Али умер около
958 г. х./1551 г. Согласно Зейнел-оглу, Бурхан-Али умер в 1550 г.6 Повидимому, более точной является дата 956 г. х./1549 г.
Хасан-бек Румлу сообщает, что после смерти Бурхан-Али ширванская
знать спрятала его тело. Но Абдаллах-хан Устаджлу, беглярбек Ширвана,
нашел его, извлек из могилы и отрезал голову7. Бурхан-Али не оставил после
себя взрослых детей, которые могли бы править в Ширване, а вся его семья,
малолетние дети и родичи, боясь Сефевидов, бежали в Дагестан.
МИХРАБ-МИРЗА
После смерти Бурхан-Али ширванская знать в тот же год выдвинула
правителем Ширвана некоего Михраба из рода Ширваншахов Дербенди,
который возглавил борьбу против Сефевидов. Михраб-Мирза с ширванскими
воинами перешел границы Ширвана и спустился к Куре, захватив городок
Сигнах. Абдаллах-хан напал на Михраба, тот, будучи не в силах оказать о
сопротивление, бежал, и Ширванская область снова перешла во владение
кызылбашей8.
КУРБАН-АЛИ
Вскоре Абдаллах-хану пришлось подавить новое восстание
ширванцев. Ширванская знать во главе с родственником Михраб-Мирзы
Курбан-Али восстала и бежала в селение Деров, на один из островов
Каспийского моря*. Абдаллах-хан с многочисленными воинами кызылбашей
вплавь на конях добрались до острова, напали на них, убили Курбан-Али и
большинство восставших и, захватив их добро, вернулись в Шемаху9.
Разгромив ряд восстаний ширванцев, Абдаллах-хан утвердил свою власть в
Ширване.

По Зейнел-оглу, повстанцы обосновались на островах Зире (Бекж-Зире — Нарген, Кичик-Зире
— Вульф и Кум-Зире — Песчаный) против южного берега Баку.
*
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КАСИМ-МИРЗА
В 1554 г. султан Сулейман предпринял на Азербайджан четвертый
поход. Одновременно в том же году в Ширване вспыхнуло новое восстание
против Сефевидов, поддержанное султаном. Касим-Мирза из рода
Ширваншахов, укрывавшийся в Стамбуле, с отрядом османских воинов, в
составе которых находились янычары, оснащенные огнестрельным оружием,
пройдя через Каффу в Северный Кавказ и через Дагестан в Дербенд, вторгся
в Ширван. Знать и жители Ширвана, покинув беглярбека области Абдаллаххана Устаджлу, примкнули к Касим-Мирзе. Последний во главе восставших
ширванцев и османских воинов был атакован кызылбашами Абдаллах-хана у
селения Тенгя10. Сильно укрепленная местность в ущелье*, где укрылись
повстанцы, позволили османским войскам оказать стойкое сопротивление
кызылбашам, и последние, не добившись успеха, вернулись в Шемаху. Затем
Касим-Мирза пришел в крепость Бигурд и оставался там 40 дней, под его
знаменем собралось несколько тысяч ширванцев, которые вместе с
турецкими воинами продолжали борьбу с кызылбашами*. Отсюда он
двинулся к крепости Гюлистан, в которой находился Абдаллах-хан с двумя
тысячами конных воинов. Касим-Мирза вступил в бой с Абдаллах-ханом с
двумя тысячами конных воинов и янычарами у крепости Гюлистан близ
Шемахи. Обе стороны бились с ожесточением, с утра до вечера длилось
сражение, в ходе которого полторы тысячи воинов Касим-Мирзы были
убиты. В это время подошло подкрепление войск из лагеря Абдаллах-хана.
Уцелевшие в битве ширванцы, считая их кызылбашскими воинами,
посланными шахом на помощь Абдаллах-хану, в панике бежали в
Табарсаран, преследуемые Сефевидами. Многие были убиты, а из голов
побежденных были сооружены башни. Остался ли жив Касим или погиб, источники не сообщают. Зейнел-оглу пишет о гибели Касим-Мирзы и
большинства его воинов. Крепость Гюлистан после победы кызылбашей над
восставшими ширванцами была разрушена. Подавив ряд восстаний
мятежных ширванцев, недовольных установлением господства Сефевидов и
стремившихся восстановить династию Ширваншахов, Абдаллах-хан,
двоюродный брат шаха, полностью укрепил свою власть в Ширване. К 1562
г., времени посещения Шемахи английским купцом Антонием Дженкинсоном, Абдаллах-хан стал полновластным государем Ширвана11, которого
боялись не только жители подвластной ему страны, но и население Южного
Дагестана.

*
*

Селение Тенгя-алты находится в Кубинском районе.
По сведениям Искендера Мунши, 12 тысяч воинов.
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КАУС-МИРЗА
Военные действия между Сефевидами и Османами прекратились
только в 1555 г., когда был заключен мир между Сефевидским государством
и Турцией. В это время Сефевиды прочно утвердили свою власть в Ширване
после назначения туда бегляр-беком Абдаллах-хана Устаджлу в 956 г.
X./1549 г.
После смерти Абдаллах-хана в 974 г. х./1566 г. и шаха Тахмаспа в 984
г. х./1576 г. обстановка в Ширване изменилась. Вновь возродилась тенденция
среди ширванской знати к независимости и установлению династии
Ширваншахов из сохранившихся отпрысков их, укрывавшихся в Южном
Дагестане.
Хасан-бек Румлу сообщает сведения о восстании ширванской знати
(«людей Ширвана») против господства Сефевидов под руководством
племянника (сына сестры) Бурхан-Али-Каус; Мирзы в 985 г. х./1577/8 г.
Каус-Мирза во главе мятежников направился в Шабаран. Беглярбек Ширвана
Арасхан Румлу, правивший вместо умершего Абдаллах-хана Устаджлу,
отправил шестьсот кызылбашей против восставших, которых они настигли в
двух фарсангах (около 12 км) от Шабарана. Касум-Мирза и его воины
бросились в атаку на кызылбашей, однако потерпели поражение. Каус-Мирза
бежал, но он и его четыреста повстанцев были убиты и головы их были
отосланы в Казвин шаху12.
АБУБЕКР-МИРЗА
При Мухаммаде Худабенде (1577-1587 гг.) в связи с центробежными
устремлениями феодалов и их междоусобицами наблюдается ослабление
Сефевидского государства. Одновременно с этим усиливается османская
Турция, особенно во время правления султанов Сулеймана II (1520-1566 гг.),
Селима II (1566-1574 гг.) и Мурада III (1574-1595 гг.), которые предприняли
ряд походов против Сефевидов.
В 1578 г., в правление султана Мурада III, хорошо оснащенная
огнестрельным оружием, пушками и техникой 150-тысячная турецкая армия
(конница) под начальством Лала Мустафа-паши вновь вторглась в Ширван,
захватив Ареш, Кабалу, Шемаху, Баку, Шабаран, Махмудабад, Сальян и
другие города13. В походе на Ширван Лала Мустафу-пашу сопровождал
потомок Ширваншахов, сын Бурхан-Али Султана Абубекр-Мирза. По
сведениям Джаинаби и Мюнеджжим-баши, Бурхан-Али после смерти
оставил двух сыновей. Одного из них звали Халаф-Мирза, он умер ребенком,
другой - Абубекр-Мирза, который после занятия Ширвана кызылбашами
бежал в Дагестан. Когда его отец умер, он был еще ребенком, его
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воспитатель - леле и сторонники его отца увезли Абубекра в Дагестан, где он
прожил около двадцати лет. Оттуда он переехал в страну черкесов, а затем в
978 г. х./1570 г. попал в Крым, в Бахчисарай. Правитель Крыма ДевлетГирей-хан, вассал турецкого султана, принял его очень любезно, дал ему в
жены свою дочь и доложил о нем «высокому порогу Османской империи».
Его стал опекать турецкий султан, который пожаловал ему большое
содержание, чтобы поддержать его, и он оставался в Крыму до тех пор, пока
Лала Мустафа-паша не двинулся в Ширван осенью 986 г. х./1578 г.14 До этого
времени в Стамбул отправились некоторые знатные ширванцы сунниты,
просить помощи султана в захвате Ширвана, чтобы избавить их от гнета
шиитов кызылбашей и посадить на трон Ширваншахов Абубекр-Мирзу15.
Обстановка в Ширване в этот период была весьма благоприятной для
вторжения турецких войск. Бедственное положение раийатов и крестьян,
страдавших от налогового гнета, недовольство населения сефевидской
администрацией, раздоры среди кызылбашских эмиров и междоусобные
войны на территории Азербайджана - все это вызвало антисефевидское
восстание крестьян и раийатов Ширвана, поддержанное Абубекр-Мирзой,
вступившего в страну вместе с крымскими и османскими войсками.
Абубекр-Мирза сопровождал Лала-Мустафа-пашу в этом походе и
принял участие в завоевании Ширвана. Присутствие потомка Ширваншахов
в составе войск турецкого султана создавало благоприятную обстановку для
вторжения турецкой армии в Ширван, где были сильны традиции былой
независимости Ширваншахов.
Абубекр собрал вокруг себя остатки разбитой ширванской армии из
племени лезгин и карабѐрк в количестве 2-3 тысяч воинов и обратился к
султану Мураду III с просьбой о помощи в завоевании Ширвана. В составе
войск крымского хана он присоединился к армии Лала-Мустафа-паши,
направлявшейся в Ширван. Вторжение Абубекра в Ширван из Дагестана
облегчило завоевание Ширвана османскими войсками, которые на своем
пути, в сентябре 1578 г., пройдя через Грузию по берегу реки Алазань,
переправились на левый берег и дошли до Ареша. Турецкие войска под
начальством Лала-Мустафа-паши заняли Ареш и другие города Ширвана Шемаху, Кабалу, Баку, Шабаран, Махмудабад и Сальян16. После завоевания
Ширвана Лала-Мустафа-паша предоставил Абубекр-Мирзе должность вали верховного правителя области (эйалат)17. По словам Печеви, ему был
пожалован отборный санджак в Ширване18. Турецкие источники называют
командующего полком Абубекр-бея, находившегося до этого в Олту*,
которому был пожалован санджак Баку19, по-видимому, вместе с
Апшероном, где он правил в течение ряда лет. Однако после завоевания
*

Олту — город и область в Турции в 150 км от Карса.
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Османами стран Закавказья, в том числе Ширвана, султан не выполнил
своего обещания Абубекру о восстановлении государства Ширваншахов, что,
вероятно, побудило его перейти на сторону кызылбашей. Турецкие источники сообщают, что Абубекр-Мирза, изменив султану, обратился к
правителю Гянджи с предложением своих услуг для совместной борьбы с
османами. В 1583 г. он принял участие на стороне кызылбашских войск во
главе с Имамкули-ханом в сражении на берегу Самура между войсками
Осман-паши и Сефевидов. Однако на четвертый день в этой битве османы
победили. О дальнейшей судьбе Абубекра источники ничего не сообщают.
После смерти Абубекр-Мирзы в 1602 г.20, правителя одного из санджаков
османского административного деления в Азербайджане, не оставившего
наследника, попыток восстановить правление Ширваншахов больше не
предпринималось. «И от этой династии не осталось даже следа, кроме только
одного имени». На этом заканчиваются сведения источников о последних
отпрысках династии Ширваншахов, которых нельзя считать полноправными
правителями Ширвана. Можно согласиться с Б. Дорном, что последним
ширваншахом был Шахрух ибн Фаррух Йасар 21. После завоевания Ширвана
шахом Тахмаспом в 1538 г. государство Ширваншахов перестало
существовать, и попытки последующих представителей династии
Ширваншахов Бурхаи-Али Султана и других восстановить утерянную власть
в Ширване успеха не имели.
§ 3. Ширван во время турецкой оккупации
Необходимо отметить, что несмотря на завоевание Ширвана шахом
Исмаилом последний признавал власть Ширваншахов, оставив их
правителями. Даже после упразднения независимости Ширвана шах Тахмасп
не смог полностью сломить сопротивление населения Ширвана, вставшего
под знамя отдельных лиц из рода Ширваншахов. Последние укрывались в
Южном Дагестане, выжидая удобного случая для выступления на стороне
османской Турции, использовавшей их для своих захватнических целей в
Азербайджане. Стремление к независимости было сильным среди большей
части ширванской знати, относящейся к суннитам. Приверженность к
суннизму и просуннитские тенденции Ширваншахов и ширванской знати
являлись как бы оппозицией против кызылбашей и правителей Сефевидов,
придерживавшихся шиизма, захватнические устремления которых были
направлены на владения Ширваншахов. По сообщению турецких
источников, после завоевания Азербайджана Османами суннитское
население Ширвана истребляло оставшихся там кызылбашей. По-видимому,
население Ширвана жестоко страдало от непосильных податей и гнета
кызылбашских феодалов и надеялось с приходом Османов на восстановление
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былой независимости Ширваншахов, при которых положение оседлого
населения страны было более благоприятным. Так, жители Дербенда перед
вступлением османских войск в город подняли мятеж, уничтожили 300
кызылбашей и арестовали хакима города Чырах-халифе1.
Несмотря на то, что идеологической основой турецко-иранских войн
были религиозные мотивы, однако в действительности Османская Турция
была заинтересована в захвате богатых стран Закавказья и торговокараванных транзитных путей, пролегавших через Азербайджан. Кроме того,
с завоеванием порта Баку Турция стремилась получить выход к Каспийскому
морю. Богатства Ширвана - нефть, соль, шелк, хлопок и т. д. - также являлись
фактором, побудившим турецких султанов начать экспансию в
Азербайджан2.
Внешним поводом для захвата Ширвана явилось обращение
некоторых
представителей
династии
Ширваншахов
в
Стамбул,
аппелирующих к турецким султанам с целью возглавить антисефевидские
выступления суннитов Ширвана для восстановления своей былой власти.
Даже в том случае, когда города и местности Ширвана попадали под власть
Османов, восстановление формального управления страной потомками
Ширваншахов было весьма кратковременным и неустойчивым. Турки ввели
в занятые азербайджанские города свои гарнизоны и разделили страну на
пашалыки и санджаки. Ширван был разделен на два беглярбекства Шемахинское и Дербендское. Беглярбеком Ширвана был назначен Османпаша. Шемахинская область состояла из 16 санджаков: Лахидж (Хавз-и
Лахидж), Акташ, Кабала, Сальян, Зердав, Шеки, Баку (Бадку) (вместе с
Апшероном - С. А.), Садеру, Кара Улус, Ахти и Ихир, Дику, Сирйан
(Сирпан), Османи, Худаверд (Худадерд), Махмудабад, Ареш.
Дербендская область состояла из 8 санджаков: Демиркапы (Санджак
паши), Шабран (Шабуран), Ахти (этот санджак упоминается как 10-й
санджак Шемахи), Куба, Мюскир (или Мескур), Кюре, Чирак, Рестав 3.
Османские чиновники производили перепись населения в городах и
местностях, введя османскую налоговую систему. Монета стала чеканиться
от имени султана. Хутба в мечетях стала читаться от имени Мурада III. После
того как Мустафа-паша разместил османские гарнизоны в городах Ширвана
и Азербайджана и укрепил крепости в Шемахе, Баку, Ареше и других
городах, он распустил армию и отправил ее обратно через Грузию на зимовку
в Эрзерум. Командующим оккупационными войсками в Ширване он
назначил Оздемир оглу Осман-пашу. В 1580 г. Сефевиды, воспользовавшись
уходом османской армии, возобновили военные действия против Османов.
Турецкие войска были разбиты сыном шаха Мухаммада Худабенде ХамзаМирзой. Осман-паша, находившийся в это время в Шемахе и осажденный
ширванским беглярбеком Арас-ханом Румлу, правившим вместо умершего в
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974 г. х./1566 г. Абдаллах-хана Устаджлу, вынужден был очистить Ширван и
бежать в Дербенд. Сефевиды одержали ряд побед над Османами, но вскоре
их успехи были остановлены внутренней борьбой и беспорядками в
Сефевидском государстве. В конце 1582 г. султан Мурад III, сместив Синанпашу, заключившего перемирие с шахом Мухаммадом, решил продолжать
войну на территории Азербайджана. Летом 1584 г. крымские войска в
количестве 100 тысяч человек, по другим данным 80 тысяч, под
командованием хана Мухаммад Гирея, вассала Османов, вторглись в
Азербайджан через Северный Кавказ и, соединившись с войсками Османпаши, разграбили Карабахскую область и Ширван. В том же году Шемаха и
Баку были вновь заняты войсками Османов. Мухаммад Гирей-хан и Османпаша, войдя в Шемаху, три дня находились там, посылая в местности
Ширвана отряды для уничтожения сил кызылбашей. Войска, посланные для
завоевания Баку, захватили его, уничтожив 600 кызылбашей - защитников
города и взяли в плен Хан-Али и Максуд-султана с двадцатью кызылбашами.
Османский историк Асафи отмечает, что многочисленные крымские войска,
рассеявшиеся по Азербайджану, жестоко грабили и угнетали раийатов
Ширвана и других областей страны. Захватив большое количество пленных и
разграбив Гянджу, Карабах, Мутан до Кызылагача, крымские войска с
приближением зимы вернулись в Крым4.
Воспользовавшись уходом крымских войск из Азербайджана, шах
Мухаммад
Худабенде
отправил
войска
под
предводительством
кызылбашских эмиров для борьбы с турками в Ширван. Сефевидские войска
осадили Баку. Однако упорная защита крепости, руководимая османским
ставленником Ахмед-беем, и помощь порохом и оружием, полученными
морским путем из Дербенда, помогли осажденным отстоять Баку. Согласно
сведениям османских источников, осада крепости продолжалась в течение 40
дней. Искендер Мунши говорит о 18 днях. Когда кызылбашские эмиры
подошли к стенам крепости Баку и начали ее осаду, между Мусеиб-ханом
Текелю, Шахрух-ханом Зулькадар и Пире-Мухаммадом Устаджлу возникли
несогласия; каждый из них хотел действовать отдельно и отказывался
повиноваться другим. В их лагере начался голод, и они были вынуждены
снять осаду и отступить, не достигнув цели. Вскоре кызылбаши были
разбиты Осман-пашой, и перевес вновь оказался на стороне турок. В период
между 1585 и 1588 гг. турки захватили северные и южные области
Азербайджана, которые были разорены войной, неурожаем и внутренней
борьбой между эмирами и шахом5.
Ширван вновь оказался под властью турок. Воспользовавшись уходом
кызылбашских войск, которые разрушили бакинскую-крепостную стену,
Осман-паша реставрировал бакинскую крепость и укрепил ее. Городские
жители, покинувшие город, по его указанию вновь вернулись в Баку.
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Согласно сведениям Асафи, крепость «Бадкуйе» реставрировалась в течение
4 - 5 месяцев за счет жестокой эксплуатации населения и сборов податей,
собранных с раийатов, которые по возвращении в город произвели ремонт и
восстановили также свои дома6. В 1587 г. эмиры племен Шамлу и Устаджлу
провозгласили шахом в Казвине младшего сына Мухаммада Худабенде,
шестнадцатилетнего Аббаса I (1587-1629 гг.), когда большая часть страны
уже была занята Османами. В это время с востока Ирану угрожали узбеки, а
внутри страны мятежные кызылбашские племена, это заставила шаха Аббаса
отказаться от борьбы с Османами7. 21 мая 1590 г. шаху Аббасу пришлось
заключить тяжелый мир с турками, по которому они получили северные и
южные области Азербайджана, кроме Талышского края и Ардебильского
округа, часть Курдистана, восточную Грузию и северную Армению, в том
числе города Ширвана, включая Баку, и Апшерон. Вся эта территория
оставалась под властью турок до начала XVII в.8
§ 4. Города Ширвана в XV-XVI вв.
Экономическая жизнь городов Ширвана в XV-XVI вв. освещена в
арабо-персидских
источниках
и
записках
западноевропейских
путешественников, где имеются сведения о добывающем промысле, ремесле
и торговле. Азербайджанский географ Абд ар-Рашид ал-Бакуви, писавший в
1403 г., сообщает о большой добыче нефти и соли в окрестностях Баку.
«Здесь известны залежи смолы и источники нефти, которой добывают
ежедневно более чем двести верблюжьих вьюков. Рядом с ними другой
источник, изливающий беспрерывно, днем и ночью белую как жасминовое
масло нефть; его арендная плата достигает приблизительно тысячи
дирхемов»1. Указанная цифра в одну тысячу дирхемов составляла откупную
сумму, получаемую с одного нефтяного источника, но таких источников
(колодцев) было много. Лицо, арендовавшее нефтяной колодец, также имело
доход.
Как указывал Бакуви, ежедневная добыча нефти составляла свыше
двухсот верблюжьих вьюков. Если считать верблюжий вьюк равным
приблизительно 250 кг2, то это составит 50 000 кг., или 3125 пудов
ежедневно, что свидетельствует об огромной сумме доходов, получаемых
государством и феодалами, владельцами нефтяных колодцев. Белая нефть,
отвердевшая в виде камня «желтого цвета, которая горит неподобие свечей»3,
перевозилась в город и употреблялась жителями для освещения и отопления
домов и бань. Нефть употреблялась и как лечебное средство при различных
заболеваниях, например, при цинге, ревматизме, желчно-каменной и других
внутренних болезнях. Нефть пили как лекарство, она употреблялась вместо
мази при кожных заболеваниях4. Целебные свойства бакинской нефти
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отмечаются также венецианским путешественником второй половины XV в.
(около 1471 г.) Иосафато Барбаро, который называет нефть черным маслом,
очень вонючим, употребляемым в светильниках и для втирания верблюдам
два раза в год, «потому что если им не втирать его, то они болеют паршой»5.
В 1572 г. Баку посетили агенты английской торговой компании,
которые проявили интерес к бакинский нефти. Один из агентов компании
Джеффри Дэкет в своих записках сообщает о большей добыче близ Баку
нефти, которая служила для освещения домов, за нею приезжали из самых
далеких концов Персии. Нефть перевозили по всей стране на мулах и ослах,
которых можно было часто встретить караванами по 400-500 голов. Далее он
говорил, что в Баку имелась нефть - «сорт масла белого цвета и очень
ценного...»6. Указанное число вьючных животных, входивших в состав
каравана, свидетельствует о значительных перевозках нефти.
Судя по данным турецкого автора, писавшего в 1583 г., в годы
османской оккупации Баку, город играл большую роль в экономической и
культурной жизни Ширвана. Доходы османской казны от колодцев белой
нефти в год составляли десять «юк» акча (юк = 100000 ед.), т. е. 10.000000
куруш = 2.105000 золотых франков, что составляло более полмиллиона
золотых рублей (512 165 рублей по курсу 1913 г.). В обмен на нефть суда
привозили из Гиляна кумаш (хлопчатобумажную ткань), за что взималась
тамгa, в размере 4% с куска товара. Соль прекрасного качества, добываемая
на Апшероне, заполняла три тысячи складов в году7. Амин Ахмад ар-Рази,
писавший в 1601 г., указывал на наличие в этот период 500 колодцев, из
которых добывалась черная и белая нефть8. Это первое сообщение
источников о количестве нефтяных колодцев, возможно, несколько
преувеличенное, позволяет судить о размерах добываемой нефти.
Употребление нефти в военной технике, по-видимому, продолжалось
до XVI в., так как распространение огнестрельного оружия в Сефевидском
государстве относится только к началу XVI в.9
Бакуви дает некоторые сведения и о продуктах сельского хозяйства
Апшерона, указывает на низкие урожаи зерна. Продукты привозились в Баку
главным образом из плодородных районов Ширвана и Мугана. Главными
предметами ввоза были пшеница и другие зерновые культуры, а также рис.
Большинство жителей города ежегодно выезжали на лето на апшеронские
дачи, где в садах произрастали в изобилии инжир, гранаты и виноград. Эти
культуры на Апшероне очень древние. Упоминание о стадах овец говорит о
разведении на Апшероне домашнего скота, мясо которого употреблялось
населением города. На расстоянии одного фарсаха от города жители села, где
горел неугасимый огонь (Сураханы), изготовляли на этом огне известь и
доставляли ее в город, очевидно, для нужд строительства. Близ Баку на
одном из островов охотились на тюленей. Их шкуры служили емкостью для
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перевозки нефти. Растопленный тюлений жир использовался как масло в
светильниках10. Венецианский путешественник и посол (1473 г.) Амброзио
Контарини в своих записках дает описание тюленей, из которых «добывают
жир, употребляемый вместо масла для освещения и для втирания верблюдам.
Этот жир развозят в большом количестве по всем окрестным землям»11. По
свидетельству Бакуви, на Апшероне водились в большом количестве газели
(джейраны)12, мясо которых употреблялось в пищу местным населением.
Население прибрежных районов Ширвана занималось рыбной ловлей.
Контарини говорит о большой ловле осетров и белуг в Каспийском море13.
От ловли рыбы в Шил (ныне Сальян - С. А.) османская казна имела доход в
год 10000 акча (5000 золотых куруш)14. В районе Гуштаспи, по словам
Бакуви, была запруда для рыб, где вылавливалась различная рыба и
разводилась водоплавающая птица. Там было много рисовых полей. В
Шабаране произрастала марена, которая вывозилась в другие страны.
Область Муган с многочисленными селениями и лугами славилась своими
обширными обильными пастбищами, где пасся скот кочевников15.
Шемаха, названная Дженкинсоном «прекрасным королевским
городом», - один из главных городов Ширвана, не потерявший свое значение
и после перенесения в XV в. столицы в Баку, славилась производством
шелка-сырца. Окрестные селения Шемахи славились выращиванием
шелковицы. Кастильский посол Рюи Гонзалес де Клавихо в своем «Дневнике
путешествия ко двору Тимура в Самарканд» в 1404 г. дает сведения о
производстве шелка в Шемахе. «...Это земля, где шелку выделывается очень
много, и туда за шелком приезжают купцы даже генуэзские и,
венецианские»16. Шемаха и ее округа являлись главными поставщиками
шелка-сырца для стран Западной Европы и Востока. По свидетельству
путешественника Шильтбергера (1394-1427 гг.), из Ширвана (Шемахи)
вывозился «самый лучший шелк», и из этого шелка-сырца изготовляли
хорошие материи в Дамаске, Кашане, в Бруссе. Шелк вывозился также в
Венецию и Лукку, где из него ткали «отличный бархат»17. По словам
Контарини, в Шемахе приготовляли шелк, известный в Италии под
названием таламанского (т. е. Дейлеманского - А. С), и выделывали разные
шелковые ткани18. Другим торговым центром Ширвана был город Ареш*, в
окрестностях которого также производили в большом количестве шелксырец. Туда съезжались для торговли шелком турки, сирийцы и другие
иностранцы19.
Рост городов как экономических центров явился результатом развития
товарного хозяйства, особенно шелководства, в Шемахе, Шеки, Ареше.
Города Ширвана XV-XVI вв. являлись центрами ремесленного производства
*

Ареш находился в 3 км к востоку от Халдана, ныне селение Нейметабад (Евлахский район).
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и торговли, где были развиты все отрасли ремесла, характерные для
средневековых городов Ближнего Востока. Сохранившиеся архитектурные
памятники XV-XVI вв. в старой крепости Баку, в Шемахе, Дербенде, Кабале,
Шеки и других городах свидетельствуют о большом расцвете строительного
искусства и техники этого периода и говорят об искусных зодчих,
каменщиках, каменотесах, плотниках. Каменотесы выделывали из камня
архитектурные детали, колонны, сталактиты. Были и такие мастера, которые
с большим искусством вырезали на камне растительный и геометрический
орнамент, а также надписи арабским шрифтом на минаретах, михрабах, на
стенах мечетей и надгробиях. Археологические работы на территории старой
крепости Баку, в Шемахе, Дербенде, Кабале обнаружили следы отвалов
шлака меди, медных и железных изделий, предметы из стекла и кости20. В
этих городах в квартале ремесленников жили кузнецы по железу и меди,
выделывающие оружие, подковы, посуду и хозяйственные орудия. Ряд
находок ювелирных изделий в старом Баку и Шемахе говорит о развитии
этого вида ремесла. На площади древнего мусульманского кладбища в Баку
во время земляных работ были найдены: золотая булавка филигранной
работы, серебряный браслет, 3 серебряных кольца, серебряная привесочка,
две золотые проволочные сережки с 2 мелкими жемчужинами на каждой, 4
золотые дутые бусины, золотая серьга с золотой привеской, две пары
серебряных серег с висящими бусами и другие предметы. Эти вещи, как и
найденные там монеты, датируются началом XV в. (тимуридские и
ширваншахские)21. К этому же времени относится массивный золотой
«браслет, обнаруженный вместе с кладом серебряных монет, битых
ширваншахами (самая ранняя 833 г. х. -1429/30 г. и самая поздняя 844 г. х. 1440/41 г.), близ бывшего Александро-Невского собора22. Во дворце
Ширваншахов в одной из гробниц, открытых в усыпальнице Ширваншахов,
была обнаружена золотая булавка в виде шести конечной звезды, на лицевой
стороне которой имеется 7 гнезд, 5 из них с красными камешками, вероятно,
рубинами, одно пустое и в центре бирюзовый камешек. Булавка эта
датируется серединой XV в.2 Источники сообщают о красивых ювелирных
изделиях из эмали и золота, служащих украшениями феодальной знати
Ширвана. Антоний Дженкинсон в 1562 г., принятый в Шемахе беглярбеком
Ширвана Абдаллах-ханом Устаджлу, описывает его богатую одежду и
украшения. «На левой стороне тюрбана возвышалась эгретка из перьев,
вставленных в золотой ствол, богато украшенный эмалью и драгоценными
камнями. У его серег были подвески длиной в ладонь с посаженными на
конце их двумя рубинами»24. Подобные украшения из цветной эмали и
золота встречаются и в настоящее время в Баку, Шемахе и других городах
Ширвана и говорят о преемственности материальной культуры и устойчивых
традициях народных мастеров, передававших свое искусство из поколения в
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поколение.
Находки глазурованной и неглазурованной керамической посуды на
территории городов Ширвана XV-XVI вв. сравнительно низкого качества
показывают упадок этого вида ремесла по сравнению с XI - началом XIII в.,
последовавший после нашествия монголов. Глазурованные изделия этого
периода производились со светло-желтым ангобом или светло-желтой росписью по красному черепку25. В городах Ширвана было развито и ткацкое
производство.
Большое
количество
овец
в
стране
давало
высококачественную шерсть, употреблявшуюся для выделки ковров. В Баку
и селениях Апшерона в кархане ткали прекрасные ковры, которые
упоминали путешественники начала XVII в. Ковры выделывались и в
Шемахе, Кубе и в других городах Ширвана. Мы имеем представление о
коврах XV-XVI вв. по изображениям на картинах итальянской, фламандской
и голландской школ эпохи Возрождения, где видны ковры, которые по
рисунку и расцветке относятся к ширванским коврам. На картине Ганса
Мемлинга (XV в.) «Мария с младенцем» (Венский музей) изображен
азербайджанский ковер типа «Ширван». Изображение ширванского ковра
встречается на картине художника XVI в. Ганса Гольбейна «Послы» и других
художников эпохи Возрождения26. Изображение ковров на старинных картинах указывает, что в эпоху написания этих картин ковры такого типа уже
существовали и вывозились в страны Западной Европы. Антоний
Дженкинсон в 1562 г. описывает шатер Абдаллах-хама на вершине горы близ
Шемахи: «Весь пол в его шатре был покрыт богатыми коврами, а под ним
был постлан ковер, шитый серебром и золотом, на котором были положены
две подушки, соответственного достоинства»27. Красильщики изготовляли
краски для окраски шерсти из инжировых листьев, лука, шафрана, корки
граната и других растений. Краски ковров были яркие и устойчивые28. В
Баку, в Шемахе и Дербенде занимались изготовлением хлопчатобумажных
тканей. В городах Ширвана. жили ремесленники, водопроводчики, мельники,
лодочники, здесь было развито и кожевенное производство, которым
славился Шеки, выделка из бараньей и козлиной кожи головных уборов,
папах, верхней одежды, обуви. Представителями отдельных отраслей
ремесленного производства были также ремесленники, чеканившие монету.
Археологические и нумизматические материалы XV - первой половины XVI
в., большое количество монетных кладов, обнаруженных в Баку, Шемахе,
Дербенде и других городах29, целый ряд сохранившихся архитектурных
памятников, остатки керамики - все это свидетельствует об интенсивности
городской жизни, развитии ремесла, торговых отношений, экономическом и
культурном подъеме городов Ширвана. Однако с 70-х годов XVI в. в связи с
турецко-сефевидскими войнами отмечается упадок городской жизни в
Ширване , Дербенд как порт в это время потерял свое значение, что
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отмечается венецианскими путешественниками второй половины XV в.
Барбаро и Анджиолелло. По словам последнего, «...раньше в дербендскую
гавань прибывали большие суда, поднимавшие до 800 бочек груза, теперь же
приходят лишь суда, имеющие не больше 200 бочек»31. Значение Баку как
удобной гавани в XV-XVI вв. усиливается. Между странами,
расположенными на побережье - Каспийского моря, происходил торговый
обмен. Предметами: торговли были: нефть и соль, марена, шелк, которые
вывозились в отдаленные страны как морским путем из Баку (на юге) и
Бильгя (на севере), так и сушей. Как и в предыдущие века, из Китая
продолжала поступать дорогая фарфоровая посуда, селадон, который имел
большой спрос: этой посудой пользовалась феодальная знать Ширвана.
Любопытной находкой в одном из колодцев на территории дворца
Ширваншахов является фарфоровая тарелка, на которой изображен дракон с
огромным, заполняющим почти все дно тарелки, извивающимся хвостом.
Рисунок выполнен кобальтом. Датируется она найденной там же монетой XV
в.
Среди фарфоровых изделий, обнаруженных на территории дворца
Ширваншахов, во дворце правителей Дербенда и в Шемахе встречается
кроме привозного китайского фарфора также местная посуда, сделанная в
подражание китайской32. Находки китайской посуды из фарфора и селадона в
средневековых городищах Ширвана свидетельствуют об импорте китайских
товаров в Азербайджан и о торговых и культурных связях Азербайджана с
Китаем и в XV-XVI вв. Экономические и культурные связи Ширвана с
Индией прослеживаются не только в период средневековья, но и в более
древние времена. До наших дней сохранился индусский храм - «атешгах» в
Сураханы на Апшероне и караван-сарай Мултаны в старой крепости Баку,
относящийся K XV-XVI ВВ. Индийские купцы, приезжавшие в Шемаху и
Баку, наряду с пряностями привозили также дорогие кашмирские ткани «тирме», ценившиеся на вес золота. Остатки этой ткани были обнаружены в
гробнице усыпальницы XV в. во дворце Ширваншахов в Баку33. Там же были
обнаружены остатки шелковой и парчевой ткани, привезенной из Ирана.
Города Ширвана имели торговые связи и со Средней Азией и Дагестаном34. В
1453 г., после взятия Константинополя Мехмедом II Завоевателем на
территории бывшей Византийской империи утвердилось Османское
государство, которое стало препятствовать итало-восточной торговле. На
международных торговых рынках стала усиливаться роль Московского
государства. Европейские купцы искали новых путей торговли с Востоком,
минуя Османскую империю. В связи с этим главный путь из Европы в
Азербайджан и Иран перемещается на север и проходит через Россию. С
этого времени европейские путешественники приезжали в Ширван,
пользуясь волжско-каспийским путем. Основными транзитными пунктами
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торговли Ширвана были Дербенд и Баку, очень удобные как порты. Значение
Баку как порта видно из того, что начиная с XV в. мы встречаем у различных
средневековых авторов название Бакинское море, которым они обозначали
Каспийское35. Главными предметами вывоза из Баку и Дербенда были нефть,
шелк, соль, которые экспортировались в Иран, Среднюю Азию и через
Астрахань в Россию и Европу. Венецианский путешественник конца XV в.
Донато да Лезе сообщал в своих записках, что «специи (пряности) из Индии
идут в большой город Шемаху и из этого места в Баку, который расположен
в 4 днях пути от Шемахи у Каспийского моря. Это город, где ведется
большая торговля, по нему и море называется Бакинским. Здесь специи
погружают на суда и везут в Астрахань, татарский город на реке Волге»36. В
XV в. на Каспийском море на своих судах плавали итальянцы с торговыми
целями. Они являлись главными посредниками в торговле с Европой и были
хорошо знакомы с городами Ширвана, Баку, Дербендом, Шемахой 37. Помимо
итальянских купцов-путешественников XV в. здесь появляются и русские
купцы. В связи с экономическим и политическим ростом Московского
государства во второй половине XV в. и заинтересованности купеческого
класса в новых рынках приобретения и сбыта товаров устанавливаются
торговые и дипломатические сношения Москвы с восточными странами,
особенно с Ширваном, богатым шелком-сырцом, шелковыми тканями и
коврами38. Из Ширвана в это время, как и раньше, вывозились на
международные
рынки
шелк-сырец,
шелковые,
шерстяные,
хлопчатобумажные ткани, нефть, соль, шафран, рис, медная посуда и другие
товары.
В 1465 г. ширваншах Фаррух Йасар отправил в Москву к Ивану III
посольство с подарками во главе с Хасан-беком для установления
дружественных и торговых отношений Москсвского государства с
Ширваном. В ответ на это в Шемаху прибыл от Ивана III Василий Папин с
богатыми подарками39. Вслед за Папиным в 1466 г. тверской купец Афанасий
Никитин вместе со своими товарищами тверскими купцами, построив два
судна и нагрузив их товарами, отправился по Волге в Шемаху40. По пути из
Астрахани в Дербенд они подверглись нападению морских разбойников,
были ограблены и взяты в плен дагестанским (кайтагским) владетелем, но
вскоре были освобождены благодаря вмешательству ширваншаха Фаррух
Йасара по ходатайству русского посла Папина. Пленные русские вместе с
другими московскими купцами были отправлены из Дербенда в Койтул
(ставку) к ширваншаху, который их принял ласково, но на просьбу помочь
вернуться домой ответил отказом, сославшись на то, что их много. «...А мы
поехали к ширванше во Койтул и били есмя ему челом, чтобы нас пожаловал
чем дойти до Руси; и он нам не дал ничего, ано нас много, и мы заплакав да
разошлися кое куда его очи понесли, а иные осталися в Шемахсе, а иные
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пошли работать к Баке. А я пошел к Дербенте, а из Дербенти к Баке, где
огонь горит неугасим, а из Баки пошел есми за море к Чебокару...»41. Приезд
Никитина и его товарищей в Азербайджан был не случайным. Торговые
отношения с Ширваном существовали в предыдущие века42.
В 1494 г. внук ширваншаха Фаррух Йасара Махмуд отправил своего
вельможу Шихаб ад-Дина к великому князю московскому43. Таким образом,
в XV в. мы видим в Ширване ряд посольств и купцов из Московского
государства, прибывших с торговыми целями. В это время устанавливаются
регулярные торговые сношения между городами Ширвана и Восточной
Европы через Астрахань, где, по словам Контарини, товары, привозимые из
Ширвана, главным образом шелк, обменивались у русских купцов на меха,
мечи, мед и воск44. Отсюда купцы направлялись морским путем в Дербенд,
Баку и дальше караванным путем в Шемаху и Иран. Развитие товарноденежных отношений в этот период в городах Ширвана подтверждается находками крупных кладов серебряных монет на территории старой крепости
Баку, чеканенных в Баку и Шемахе и датируемых XV - началом XVI вв.45
Найдено также большое количество медных монет, битых в монетных дворах
Баку46.
Издавна товары из Индии в Европу привозились по суше караванными
торговыми путями, что стоило очень дорого и отнимало много времени. Но в
XVI в. осваивается путь через Восточную Европу, от Белого моря по
Северной Двине, Волге и Каспийскому морю через Азербайджан в Иран и
Индию (так называемый Волжско-Каспийский путь). На этом пути большое
значение для европейской торговли имели прикаспийские области, особенно
Ширван и Гилян, где производилось много шелка. В связи с этим
усиливается значение самого Баку, как важного порта в торговле шелком. В
XVI в. некоторые английские путешественники-купцы по указанному пути
предпринимали поездки в Ширван не только с коммерческими целями, но и
для выполнения политических заданий своего правительства.
В 1562 г. в Ширван прибыл английский путешественник Дженкинсон,
который, будучи агентом Московской компании, являлся инициатором и
деятельным участником ряда экспедиций. Во время пребывания в
Азербайджане в 1562 г. Дженкинсон посетил Дербенд, Шемаху, Джеват и
другие города. В своих письмах он описывает это путешествие и дает
сведения о городах Ширвана, особенно Шемахе и Дербенде, упоминая и о
Баку как об очень древнем городе. Сообщая сведения экономикогеографического характера, Дженкинсон останавливается и на вопросах
торговли с Азербайджаном. Он отмечает упадок городов и крепостей
Ширвана ко времени его посещения (1562 г.) и объясняет небольшой сбыт
иранских и азербайджанских товаров в Россию малым количеством кораблей
на Каспийском море, недостатком рынков и портов и бедностью народов и т.
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д. Дженкинсон описывает борьбу между османской Турцией и Сефевидским
государством как борьбу за торговые пути, особенно за пути, по которым
шемахинский и гилянский шелк мог попасть в Европу47.
Захватнические стремления османской Турции в отношении Ширвана
и Азербайджана особенно возросли к 60-м годам XVI в., когда русские и
английские купцы стали осваивать Волжско - Каспийский путь. Основным
предметом экспорта в XVI в. из Ширвана и Азербайджана в Россию, Европу
и Турцию был шелк48.
Попытки английских купцов проникнуть в Азербайджан и Иран
продолжались и в конце 70-х годов XVI в. Однако политические события
весьма неблагоприятно отражались на ведении торговли. В 1578 г. турки
вторглись в Ширван. Во время оккупации ими Ширвана там находился
служащий английской торговой компании Христофор Бэрроу, который
совместно с участником той же экспедиции Артуром Эдуардом прибыл сюда
по поручению названной выше Московской компании. Приехав 16 октября
1579 г. в Астрахань, экспедиция зазимовала здесь и двинулась в дальнейший
путь морем. 27 мая 1580 г. она пристала к берегам Ширвана, была в Баку и
Дербенде и в ноябре 1580 г. вернулась обратно в Астрахань. Проникнуть в
Иран экспедиции не удалось. В своих письмах в Англию, давая описание
своего путешествия и сведения о городах Ширвана, Бэрроу упоминает
стоянку судов Бильди (т. е. селение Бильгя на Апшероне - С. А.), недалеко от
Баку, где он был в 1580 г. Местные жители сообщили англичанам, что турки
завоевали Ширван, что турецкий паша (Осман-паша) остался в Дербенде с
турецким гарнизоном и что Шемаха была совершенно сожжена и там не
осталось жителей. По словам Бэрроу, в той части Ширвана, где они
побывали, нельзя было купить ценных товаров, кроме шелка-сырца, да и тот
можно было приобрести только из рук паши, который вскоре после прибытия
туда английских купцов обложил страну налогом на шелк. Из английских
товаров, привезенных ими в Дербенд, паша взял большую часть, за что
уплатил незначительную сумму в сравнении с их действительной
стоимостью. Среди товаров, отправленных англичанами из Дербенда в Баку
для продажи (на сумму около 1000 фунтов стерлингов), было следующее: 100
кусков каразеи, 7 кусков тонкого сукна, 2 боченка кошенили, 2 боченка
олова, 4 боченка с пучками пряжи. Паша заготовил им в обмен 1000 батманов
шелка-сырца, который они без его содействия не могли бы получить из-за
беспорядков в стране и большой опасности сухопутных путешествий 49. Как
видно, турецкий правитель принимал непосредственное участие в торговле
шелком, и эта торговля с иностранцами проходила через его руки. Закупив
ширванский шелк-сырец, английские купцы выехали в Астрахань, куда они
после долгих мучений благополучно прибыли со своими товарами. На этом
закончилась английская торговля на Каспийском море.
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Завоевание турками в 1578 г. западных берегов Каспийского моря в
значительной мере помешало расширению здесь английской торговли. Ввиду
неблагоприятной политической обстановки в первой половине XVI в. в
Ширване наблюдается упадок караванных торговых путей, в связи с чем
возрастает значение Баку как главного порта в морском пути в международной транзитной торговле шелком. В этой торговле принимали участие и
русские купцы. В 60-х годах XVI в. в связи с уменьшением внутренних
феодальных междоусобиц и временным прекращением войн между
Сефевидским государством и османской Турцией эта торговля расширилась.
О значительной международной торговле в Баку свидетельствовал ряд (ныне
не сохранившихся) караван-сараев на берегу моря, связанных с морской
торговлей города50. В Шемахе была основана русская торговая фактория и
увеличилось количество русских купцов, особенно москвичей, приезжавших
в Ширван морским путем через Баку. Главными предметами вывоза русских
купцов из Баку были соль, нефть, шафран и шелк. В XVI в. бакинская нефть
вывозилась русскими купцами через Астрахань не только в Русское
государство, где она применялась главным образом в военном деле и в
качестве растворителя в живописной технике, но и в страны Западной
Европы. Бакинская нефть доставлялась и в Шемаху, где ее скупали русские
купцы для вывоза в Европу. Нефть перевозилась из Баку гилянскими
купцами на их бусах на пристани Мангышлака, откуда караванным путем она
транспортировалась в Хиву, Бухару и в другие среднеазиатские города 51.
Торговля гилянских купцов с Баку не прекратилась и после завоевания
турками западного побережья Каспийского моря от Баку до Дербенда в 1578
г.,52 в то время как морской торговый путь русских купцов из Астрахани в
Иран переместился на восточное побережье Каспийского моря. Из России в
города Ширвана и Ирана ввозили ценные меха - соболь, чернобурую лисицу,
белку, а также кожу, сабли, панцыри, металлические изделия и другие
товары, главным образом через. Баку53. В международной торговле шелком
большое участие принимали индийские купцы, имевшие свой караван-сарай
в Шемахе и в крепости Баку. В конце XVI в. из Ширвана через Баку
ежегодно вывозили до 100 тысяч пудов шелка-сырца в Россию, Иран,
Турцию, Италию, Францию, Индию, и другие страны54. Шелк-сырец,
купленный в городах Ширвана по 15-16 рублей за пуд55, перепродавался
русскими и европейскими купцами в их странах по 50-60 и даже по 70 руб. за
пуд. Через Баку в Московское государство поступали шелковые изделия
шемахинских ремесленников, таких как дараи (шелковая полосатая ткань),
камка (шелковая ткань с вытканным на ней узором того же цвета), атлас,
тафта и другие ткани56.
В XVI в. из стран Западной Европы, Франции и Англии в города
Ширвана в Баку, Шемаху, Дербенд поступали бархат, пурпур, атлас, парча,
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дорогие английские сукна различных цветов и каразеи, употребляемые
феодальной знатью Ширвана57. В города Ширвана поступали товары также
из Ирана и Южного Азербайджана. Из таких центров текстильного
производства, как Иезд, Кашан, Тебриз, Ардебиль в города Ширвана ввозили
дорогие шелковые парчевые ткани, шитые золотыми и серебряными нитями.
В экспозиции Музея истории Азербайджана показаны образцы шелковых
парчевых тканей, бытовавших в Баку и датируемых XVI в.58 О внутренней
торговле городов. Ширвана с другими городами Азербайджана
свидетельствует большое количество медных монет чекана «Бакуйе» и
мелкой серебряной монеты последних Ширваншахов, чеканенных в Шемахе,
относимых к первой половине XVI в. Эти монеты были обнаружены в
большом количестве как на территории бакинской крепости и на Апшероне,
так и в других городах Азербайджана59. Многочисленные находки этих монет
говорят об оживленной внутренней торговле и развитии городской жизни. В
то же время в обращение постепенно входила серебряная монета
сефевидских шахов, чеканенная на монетных дворах Баку, Шемахи и других
городов Азербайджана. В связи с проникновением в Шемаху и Баку
западноевропейских купцов-путешественников со второй половины XVI в. в
обращении были также западноевропейские талеры из различных
европейских государств60. С захватом турками Баку, Шемахи и других
городов Ширвана в 1578 г. прекращается чеканка монеты от имени
сефевидских шахов, и в обращение входят монеты с именами османских
султанов. С 70-х годов XVI в. в связи с возобновлением военных действий
сефевидского Ирана с Турцией и внутренних феодальных междоусобиц
наблюдается упадок международной торговли шелком через Баку и Дербенд,
а в связи с этим упадок городской жизни, отмечаемый путешественниками".
§ 5. Феодальные пожалования в Ширване в XV-XVI вв.
Для исследования феодальных пожалований в Ширване источниками
являются фирманы, относящиеся к XV-XVII вв. и составленные на
персидском и турецком языках от имени Ширваншахов, турецкого султана,
сефевидских шахов и диван-и садарет. Из этих документов 7 относятся к
мазару шейха Абу-Саида Абульхейра, а 11 к мазару Биби-Эйбат. Указанные
18 фирманов опубликованы Т. М. Мусеви1, а 2 фирмана, относящиеся к
мазару Биби-Эйбат, изданы И. П. Петрушевским2.
Дервиш Абу-Саид Абдал Бакуйи, известный своей ученостью в
Ширване, жил в Баку в XIV в.. О нем писал Мухаммад ибн Махмуд Амили в
«Китаб-и Нафаис-ал-фунун фи Араис-ал-уюн»3. Согласно фирманам и
сообщению А.К.Бакиханова, могила шейха Абу-Саида и келья, находящиеся
в Баку за пределами старой крепости, были засыпаны землей, а мечеть и его
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дом для приезжих гостей разрушены в результате военных действий. Место,
где находились эти сооружения, было известно под названием «Халифе
дамы» и локализуется в настоящее время на территории нынешней мечети
Таза-пир. В 1817 г. гробница Абу-Саида и завие (странноприимный дом)
были восстановлены4. В начале XX в. на этой территории была построена
большая новая мечеть Таза-пир*, ныне действующая.
Вторая гробница - мазар Биби-Эйбат, чтимая шиитами, в течение
более 600 лет являлась одним из раннесредневековых памятников Ширвана,
находится в селении Шихово, близ Баку. По преданию, гробница
принадлежала дочери седьмого имама Мусы Кязима, бежавшей в Баку от
преследования халифа, здесь она умерла и была похоронена. После
построения мечети в XIII в. вокруг этого комплекса памятников, состоявших
из усыпальницы - мавзолея, мечети, склепов и могил, обнесенных стеной,
поселились шейхи, члены религиозного ордена5.
Документы XV-XVI вв., относящиеся к названным мазарам, содержат
важный материал для характеристики социальных институтов, вакфа и
суйургала. Наиболее ранним документом указанной серии является фирман
шаха Тахмаспа I от 1547 г., подтверждающий отдачу в вафк селения Зых близ
Баку со всем имуществом и богатством мазару Биби-Эйбат. Однако в
фирмане турецкого султана Мурада III от 1591 г. упоминается о назначении в
вакфах эмира Халилуллаха фаррашу мазара Биби-Эйбат Шарафаддину Али
пожалования 4 агча в день ежемесячно в счет дополнительных доходов
вакфа. Доходы эти состояли из назир - единовременных приношений
паломников баранами, деньгами и другими вещами. Это говорит о том, что
во времена ширваншаха Халилуллаха (1417 -1465 г.) указанному мазару
дарились в вакф земли. Из фирмана шаха Аббаса I от 1607 г. мы узнаем о
назначении мутаваллия в мазар Биби-Эйбат, о передаче мал-у-джихат с
селения Зых в суиургал и му'афи упомянутой гробницы, об освобождении от
ушра трех нефтяных колодцев, от подати за пастьбу (чобан-беги) с 1500
голов баранов (принадлежащих мутаваллию, дервишам указанной гробницы
и ра'ийатам селения Зых), от мал-и баг, ушра с хлопчатника и посевов
пшеницы с земли Дульдере. С селения Зых шейху Гулам-Али уступалось
право взимания в свою пользу мал-у-джихада и всех других податей с садов,
посевов пшеницы в Дульдере и хлопчатника, а также трех нефтяных
колодцев; дервиши, их работники и крестьяне (амале ва раийе)
освобождались от всех повинностей продуктами (алафэ) и работой (бигар ва
шигар) в пользу дивана и войск; шейх, имевший 1000 баранов, и зависимые
крестьяне (раийа), имевшие 500 баранов, освобождались от чобан-беги.
Отныне все эти подати должны были идти в пользу мутаваллия и мазара 6.
Мечеть Таза-пир была построена знатной бакинкой Набат-ханум Ашурбейли-Рзаевой,
похороненной у входа в мечеть.
*
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Таким образом, земля селения Зых была вакфом мазара, а причитающаяся
государству рента-налог с этой же земли была пожалована мазару в качестве
суйургала. Вот почему в серии фирманов, относящихся к мазару Биби-Эйбат,
одна и та же территория селения Зых названа суйур-галом (документы № 5,
8, 9) и вакфом (документы №1,3, 6, 7, 10, 12). Как видно из указанного
фирмана (документ № 4), вакфное владение в то же время фактически
являлось и суйургалом, так как оно имело строго наследственный по прямой
линии родства характер держания, т. е. наследственность звания мутаваллия
и право налогового и административного иммунитета. Наследственность
звания мутаваллия мазара Биби-Эйбат прослеживается по ряду фирманов
этой серии. После смерти шейха Бунийата мутаваллием был назначен его
сын Гулам-Али. На основании фирмана султана Мурада III выясняется, что
этот вакф существовал еще во времена ширваншаха Халилуллаха I, то есть в
период с 1417 по 1465 г. Мечеть в комплексе памятников Биби-Эйбат была
построена в XIII в.7 Следовательно можно полагать, что мазар Биби-Эйбат
существовал не менее 600 лет, хотя сведения о его мутаваллиях относятся к
первой половине XVI в.
Порядок наследования мутаваллиев прослеживается на протяжении
более чем 300-летнего перода. Как показывают фирманы, мутаваллии были
фактическими владельцами этого вакфа и налог-рента жаловался
государством мазару. И в данном суйургале характерной чертой является
привилегия налогового иммунитета для владельца вакфа и суйургала, но не
для зависимого населения территории вакфа. Владельцу суйургала, в данном
случае мутаваллию, предоставлялось право взимать в свою пользу с раийатов
помимо собственной ренты также и ту долю мал-у-джихата, которую вместе
с другими налогами раийаты должны были вносить в казну центральной
власти (в диван).
Однако финансовые чиновники, несмотря на шахские указы и правила
суйургала, часто нарушали их и незаконно взимали с крестьян податные
сборы, которые не взимал владелец суйургала. В фирмане шаха Аббаса II от
1656 г. в связи с жалобой раийатов селения Зых говорится, что «указанное
селение со всем имуществом и состоянием определено в суиургал мазару
потомка имама Биби-Эйбат, раийаты и амили [финансовые чиновники]
Бадкубэ, вопреки указу и правилу, взимают с них [с крестьян селения Зых]
ежегодно некую сумму под видом [взыскания податей] джуфт-баши, дастгахбаши и юртанэ, которые в Ширванском крае [ölke] не в обычае взимать с
местностей [махаль] суйургальных и по этому поводу они просили
благороднейшего указа на имя беглярбека Ширвана». В фирмане далее
сказано: ...«[надлежит знать, что] раийаты, финансовые чиновники [ум-маль],
обладатели тиулов [тиулдаран] и даруги Бадкубэ, никоим образом (права)
вмешательства, соучастия [в доходах] и отношения к указанной местности не
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имеют. И [взимание] упомянутых податей [вуджухат] в суйургальных
местностях [махал-и суиургал] не в обычае, а если бы и было в обычае, оно
не имело бы отношения к раийатам Бадкубэ...»8. Из содержания фирмана
выявляется, что речь идет, вероятно, о бакинских откупщиках, бравших на
откуп государственные налоги, а также о даругах, которые имели
административно-полицейские функции, а в XVII в. ведали в Баку сбором
податей в диван. По-видимому, этот порядок существовал и в XVI в. В
последней фразе указывается, что если бы взимание упомянутых податей в
суйургальных местностях было бы в обычае, то взимать должен был бы
владелец суйургала, а не бакинские откупщики. Указанный фирман шаха
Аббаса II подтвердил право шейха на налоговой иммунитет [муафи], уступая
в его пользу подати, которые шли в казну. Упомянутые подати, незаконно
взимаемые финансовыми чиновниками и откупщиками с крестьян селений
Зых, были следующими:
джуфт-баши - сбор с каждой упряжки быков,
дастгах-баши - подать с ковроткацких мастерских на Апшероне9,
юртане - подымная подать (с каждого дыма, или семейства).
Известно, что в XVII в. и ранее на Апшероне в селениях Хиля и
Сураханы ткали красивые ковры, образцы которых, относящиеся к XVII в.,
дошли до нас. В селении Хиля существовала в то время кархане - мастерская
по выделке ковров.
Фирман решительно запрещал тиулдарам иметь долю в доходах
суйургала. Однако подобные попытки, как видно, со стороны чиновников
существовали. В другом фирмане шаха Тахмаспа I от 1547 г. предписывалось
«...правителям, обладателям тиулов и даругам [хуккам ва тиулдаран ва
даругэган] края не вступать на территорию мазара Биби-Эйбат и не заводить
переписки об исчислении податей с нее...», чему соответствует выражение
«пусть укоротят и уберут перья и ноги»10.
На основании документов вакфа Биби-Эйбат можно сделать
следующий вывод об институте суйургала: если в XIII-XIV вв. монгольский
термин суйургал означал «пожалование» государем своему служилому
человеку в самом широком смысле этого слова, то со второй половины XIV
в. суйургалом называют особый вид владения и даже пожалованную
территорию.
В XV в. суйургальное пожалование было обусловлено военной
службой государю и имело наследственный характер. В суйургал жаловались
целые области. Уже при шахе Тахмаспе I в XVI в. и его преемниках
суйургалы стали раздавать больше представителям духовенства и
бюрократии. В XVII в. с духовных владетелей суйургалов не требовали
несения военной службы; вероятно, они лишь поставляли установленное
число вооруженных воинов в феодальное ополчение (черик). Характерной
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является привилегия налогового и административного иммунитета (муафи)
для владельцев суйургала, но не для раийатов территории суйургала.
Владельцу суйургала предоставлялось право взимать в свою пользу с
податного населения помимо собственно ренты также и ту долю мал-уджихата, которую вместе с другими налогами раийаты должны были вносить
в казну центральной власти (в диван). Характерным для суйургала также
является принцип наследственности. При Сефевидах суйургалы - небольшие
земельные владения (например, селение Зых на Апшероне).
Суйургалом называлось и вакфное владение, селение Зых, 296
относящееся к мазару Биби-Эйбат, так как с ним связывались
наследственность звания мутаввалия его и право налогового и
административного иммунитета (муафи). В Биби-Эйбатских фирманах
суйургал - наследственное владение. В этом мазаре помимо ренты-налога,
поступающего от раийатов, собирались значительные средства от назир
паломников. В руках мутаваллиев, помимо жалования, положенного им,
собирались большие средства, как натурой, так и деньгами. Постепенно
мутаваллии превращались в неограниченного владетеля и собственника
земель и имущества вакфа.
Весьма важными для изучения института вакфа являются документы,
относящиеся к мазару Абу-Саида. В семи фирманах от 1591 по 1699 г.
говорится о назначении мутаваллиев в мазар шейха Абу-Саида Абуль-хейра
со строгим соблюдением права наследственности по прямой линии родства и
приводятся данные о вакфных владениях мазара. Однако более ранних
документов, за исключением текста вакф-наме от 1491 г., не сохранилось. Из
этой серии документов - фирмана от 1591 г. выясняется, что во время
оккупации Ширвана османскими войсками (1578-1607 гг.) доход,
получаемый с вакфного участка пахотной земли в Шибани (близ Баку),
присваивался Османами. Несмотря на то, что гробница была разрушена,
вероятно, во время военных действий, доход с земли Шибани продолжал
поступать. Фирманом султана везир Хасан-паша назначался завиадаром,
владетелем мазара и пахотной земли, доходы, с которой в виде налогов
поступали в распоряжение паши. В течение 30 лет доходы от вакфа
присваивались Османами. В период господства османских пашей в Ширване
подати с пахотных земель взимали с земледельцев не в виде доли урожая, а
наличными деньгами. Этот порядок сохранился и позже при шахе Аббасе I,
согласно фирману диван-и садарет от 1607 г. В этом фирмане говорится о
назначении мутаваллием в мазар Абу-Саида его потомка -шейха Са'ди,
который после взятия Баку войсками шаха Аббаса I явился в Диван-и садарет
с прошением, и подтверждается, что в прошлом он был назначен
мутаваллием указанного мазара и что пахотная земля Шибани была отдана в
вакф этому мазару. В фирмане подтверждается назначение шейха Са'ди
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мутаваллием мазара и дается указание земледельцам, чтобы деньги, которые
они платили вместо доли урожая, впредь ежегодно передавались шейху Са'ди, дабы он их тратил согласно правилам шариата. В фирмане дается
указание, чтобы малики и кетхуды отдали в распоряжение шейха Са'ди
пахотную землю, отданную в вакф мазару, и не требовали с раийатов
никаких податей с урожая этой земли11. Из этих документов виден
наследственный характер должности мутаваллиев.
Но наиболее интересен фирман Диван-и садарат от 1699 г. о вакфном
имуществе и должности мутаваллия. В нем сохранился подлинный текст
вакф-наме 1490/1 г. ширваншаха Фаррух Йасара, сына Халилуллаха I. Это
единственный сохранившийся образец вакф-наме Ширваншахов XV в., в
котором перечисляется имущество вакфа, даруемого гробнице на определенных условиях. В связи с тем, что текст вакф-наме представляет
значительный интерес, приводим его полностью: «В этот добрый час с целью
получения благословения, за счет своего чистого имущества, посевную
землю Шибани вместе с находящимся там колодцем густой нефти, площадь
пяти виноградников в Шивелане и роща, а также площадь виноградника в
Бильгях, я купил и привел в цветущее состояние и отдал в вакф, согласно
правилу шариата, священной гробнице похороненного близ Бадкуйе
избранного, воздержанного покойного шейха Абу-Саида и открыто отдал на
религиозное сохранение. Должность мутаваллия [этого мазара] я поручил
мужским потомкам этого же пира с тем условием, чтобы мужское потомство
указанного пира полученные средства от урожая того же округа тратило для
мазара и своих нужд, а также для освещения гробницы, а остаток тратило на
угощение бедных и гостящих дервишей, сделав мазар их местопребыванием.
Не давать из этих средств бахра* и не выделять долю военным и зажиточным,
имеющим состояние. Чтобы хакимы, амили, а также мубаширы дивана и
вакфа не требовали у мутаваллиев указанных вакфов ни одного динара
[денег] или ни одного батмана [урожая], не допускать изменения правил
вакфа. Да будут прокляты Аллахом, ангелами и всеми людьми, кто будет
стараться или пытаться изменить указанные условия. Пусть остерегаются
идущие по прямому пути в соответствии с содержанием стиха Корана [где
говорится]: «А кто изменит это после того, как слышал, то грех будет только
на тех, которые изменяют это»13. Всесторонне действуя по этому правилу,
чтобы не выходили за пределы приказания, старались идти по пути
применения этих предписаний14.
Фирман Диван-и садарет представляет значительный интерес, так как
в этом документе приведен единственный сохранившийся образец вакф-наме
Бахра - подать за водопользованиу в размере 1/15 части урожая в пользу владельца
оросительных каналов12.
*
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Ширваншахов XV в., где перечисляется имущество вакфа, даруемое
гробнице на определенных условиях. В документе ясно выявляется
классовый характер вакфа. В вакф-наме вакфные земли Шибани,
виноградники в Бильгях и Шивелане, площадь рощи составляли особую
категорию феодальной земельной собственности, которая была дана на
сохранение мазару. Это было недвижимое имущество, обработанные земли, а
также колодец черной нефти, завещанные Ширваншахом в пользу мазара,
при котором находилась обитель - завие. Часть дохода шла на
благотворительные цели, кормление бедных и дервишей. Значительная часть
доходов вакфа шла в пользу его мутаваллиев. При обычае наследственности
духовных должностей (в данном случае шейхов мутавалллиев) этот вакф
превратился в наследственный, и звание мутаваллия - фактического
распорядителя вакфа обычно наследственно принадлежало (согласно
условию, оговоренному в вакф-наме) главе данной фамилии шейховпотомков Абу-Саида Абульхейра.
По-видимому, указанный вакф относился к вакф-и ахли, специально
учрежденному для содержания потомков почитаемых суфийских шейхов15; в
таких вакфах звание мутаваллия, т. е. фактического распорядителя вакфа,
обычно наследственно принадлежало главе данной фамилии. «Завещанное
считается собственностью [мульк] Аллаха, но доходами с него пользуется
религиозное или благотворительное учреждение, лицо или фамилия, в пользу
которых завещан вакф». Наши данные подтверждают правильность мнения
И. П. Петрушевского, который пишет: «Благодаря этим двум признакам неотчуждаемости и условиям, назначенным завещателями, вакф, поскольку
речь идет о недвижимости, следует рассматривать как условную форму
феодальной земельной собственности»16. В рассмотренных нами вакфах
мутаваллии пользовались налоговым иммунитетом и не платили ничего в
диван; право взимания всех диванских податей переходило к владельцу
вакфа.
Приведенные нами данные выявляют своеобразие и смешение
признаков двух различных феодальных институтов - суйургала и вакфа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате развития феодализма и центробежных стремлений
военной знати на северо-восточных окраинах Сасанидского государства в
первой половине VI в. возникло небольшое феодальное образование,
именуемое в источниках государством Ширваншахов, Историческая
традиция приписывает основание государства сасанидскому царю Ардаширу
I (224-241 гг.), а по другой версии Хосрову I Ануширвану (531-579 гг.) в
связи с его реформами в империи, способствовавшими процессу
феодализации в Иране и Азербайджане и в связи с назначением правителей
из числа его родичей, которым он доверял охрану северных провинций.
Среди этих правителей, пожалованных титулом шаха, арабские историки
называют Шарван-шаха. Первые Ширваншахи, согласно преданию,
сообщаемому источниками, были персидского происхождения, их титул
происходил от названия области Шарван, или Ширван, известной в истории с
эпохи Сасанидов. Титул шах, который носили правители пограничных
областей, свидетельствует о значительной самостоятельности этих феодалов,
владевших крупной земельной собственностью и находившихся в вассальной
зависимости от сасанидского царя. Мы не располагаем данными об именах
ранних Ширваншахов, которые, по преданиям и сообщениям арабских
авторов, были назначены Сасанидами для охраны горных проходов от
тюркских кочевых племен, постоянно нападавших в V-VI вв. на Закавказье и
Ширван. Мы знаем только, что их род возводят к Сасанидам - Хосрову I
Ануширвану или Бахрам Чубину и что, по данным источников, арабы при
завоевании Дербенда и Ширвана встретили там правителя по имени
Шахрийар или, по другой версии, Шахр-Вараз, что означает «вепрь
государства» и является, по-видимому, титулом. Названные имя и титул, как
видно, принадлежали одному лицу - ширваншаху, находившемуся в
вассальной зависимости от сасанидского царя.
В источниках не сообщается, когда ранние Ширваншахи перестали
править в Ширване и их заменили арабские правители, назначенные
халифом. Вероятно, в ранний период завоевания Ширвана Халифатом (VII в.)
арабы оставили у власти Ширваншахов в качестве вассалов халифа. Но
позже, после укрепления арабами своей власти в Закавказье в VIII в.,
Ширваншахи были смещены, и Ширваном стали править арабские хакимы
(правители). Баладзури называет маликом (владыкой) Ширвана аш-Шамаха
ибн Шуджа, который правил в 797-798 гг.. После него правителем Ширвана,
Азербайджана и Баб ал-Абваба в 183 г. х./799 г. был назначен Йазид ибнМазйад аш-Шайбани, который умер в Барде в 185 г. х./801 г. В 247 г. х./861
г., воспользовавшись беспорядками после смерти халифа Мутаваккила, сын
Халида ибн Йазида-Хайсам, правитель Ширвана, объявил себя независимым,
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приняв титул Ширваншаха, и положил основание династии Ширваншахов
Мазйадидов. Последующие Ширваншахи, именуемые в научной литературе
Кесранидами и Дербенди, были арабского происхождения и прямыми
наследниками и продолжателями рода Мазйадидов. Ширваншахи Мазйадиды
постепенно ассимилировались с местной родовой знатью, породнившись с
нею путем браков и игнорируя свое происхождение от арабов. Со второй
четверти XI в. постепенно, под влиянием сасанидских традиций, у
представителей династии Ширваншахов появляются персидские имена. Эта
тенденция продолжалась до конца XIV в., когда вновь стали превалировать
имена арабские. Иранизация Ширваншахов в XI в. проникла во все области
их политической, социальной и духовной жизни. Можно полагать, что уже с
XII в., периода большого-развития азербайджанской культуры, династия
Ширваншахов уже полностью ассимилировалась с местным населением, и
это были уже местные ширванские правители, со своими традициями и
бытом.
Ширваншахи вели феодальные междоусобные и захватнические войны
с целью расширения своей территории за счет земель своих соседей. Они
вели также борьбу за свою независимость с иноземными завоевателями арабами, сельджуками, хорезмшахом, монголами и др. Ширваншахи
являлись суверенными государями в своем феодальном государстве. Они
чеканили монету от своего имени с IX в. и до монгольского завоевания. При
монголах они теряют это право и только при Джелаиридах вновь чеканят
анонимную серебряную монету. Позже при ширваншахе Ибрахиме I и его
сыне Халилуллахе монеты чеканились анонимно, но уже при Фаррух Йасаре
и до конца правления этой династии монеты вновь стали выпускаться с
именем ширваншаха.
Ширваншахи имели собственное войско. Источники называют 20
тысяч кавалерии и 6 тысяч пехоты войск ширваншаха, которые участвовали в
битве при Джабани между Фаррух Йасаром и шахом Исмаилом.
Столицей Ширванского государства была Шемаха, а с конца XII в.
резиденцией стал город Баку, куда позже, в XV в. была окончательно
перенесена столица. Ширваншахи еще с времен Фарибурза I и в
последующие времена придерживались традиционной политики ориентации
на более сильного врага и политики выжидания перед опасностью.
Ширваншахи оказались политически очень гибкими правителями, сумев
пережить сельджукское, монгольское и тимуридское господство. Будучи в
вассальных отношениях с сельджукскими султанами и затем сефевидскими
шахами, чеканя монету от их имени и выплачивая им дань, Ширваншахи
правили независимо или часто их зависимость была формальной. Вассальная
зависимость от монгольских государей была более сильной. При Хулагуидах
Ширваншахи потеряли право чеканить монету от своего имени и чеканили ее
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от имени сюзерена. Ряд представителей Ширваншахов - Фарибурз I,
Минучихр III, его сын Ахистан I, Шейх-Ибрахим I, Халилуллах были
выдающимися дипломатами и государственными деятелями. Некоторые из
них - Фарибурз III, Кавус, Шейх-Ибрахим I, Фаррух Йасар были способными
военачальниками, которые воевали с иноземными захватчиками и
мужественно боролись за независимость Ширванского государства. Период
XI - начала XIII в. ознаменовался большим экономическим развитием
городов и городской культуры. Ширваншахи были суннитами, однако ШейхИбрахим II, по-видимому, под влиянием Сефевидов и в угоду шаху Исмаилу
принял шиизм. Ширваншахи покровительствовали наукам, искусству и
литературе. При дворе Ширваншахов в XII в. расцвели поэзия и литература,
образовалась так называемая азербайджанская литературная школа, из среды
которой вышли блестящие поэты - Низами, Хагани, Фелеки и многие другие.
Творения их вошли в золотой фонд мировой литературы. Официальным
литературным языком был персидский, арабский употреблялся, в богословии
и религии. Разговорным языком был азербайджанский-тюркский. Как на
персидском, так и на арабском писались научные труды. При Ширваншахах в
XII - первой четверти XIII в. были возведены оборонительные сооружения в
городах Ширвана - цитадели, крепости, крепостные стены, башни. Они
занимались строительством мечетей и ханак, поддерживали культ «святых
шейхов». Это было время большого подъема сельского хозяйства,
экономического развития городов, расцвета ремесел и торговли, усиления
товарно-денежных отношений.
Область Ширван славилась своими климатическими и природными
условиями, богатством недр, ценными сортами рыб, которыми изобиловала
р. Кура, большим количеством скота. В связи с этим зажиточность населения
являлась фактором, положительно влиявшим на развитие производительных
сил страны. Это развитие было прервано монгольским завоеванием, которое
ознаменовалось большими человеческими жертвами, разрушением городов и
селений, материальных ценностей, замечательных памятников архитектуры
Ширвана. Однако созидательные силы трудолюбивого ширванского народа,
несмотря на феодальную эксплуатацию и межфеодальные войны, быстро
восстанавливали экономику и хозяйственную жизнь государства, что
содействовало поступательному движению и развитию феодального
общества. При ширваншахах Дербенди время правления Шейх-Ибрахима I
отмечается возрождением городской культуры, искусства и поэзии. С начала
XV в. начинается период независимости и процветания государства
Ширваншахов, продолжавшийся около 100 лет. Сын Шейх-Ибрахима
Халилуллах благоустроил столицу Баку - возвел великолепный ансамбль
дворца Ширваншахов, отдельные постройки которого поражают изяществом
форм, декором (ковровым орнаментом, высеченным в камне - Диван-хане). В
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Ичери шехер он провел родниковую воду через кяхризы с близлежащих гор,
занимался строительством караван-сараев. Ширваншахи уделяли большое
внимание государственному управлению. В Ширване существовали сильный
государственный бюрократический аппарат, основанный на твердых государственных законах управления, и сложная система административного
управления, налогового обложения со своим аппаратом фиска. Несмотря на
сложную внешнеполитическую обстановку, оно смогло не только сохранить
себя от полного уничтожения и разгрома, но и активно влияло на судьбы
феодальных государств Кавказа и стран Ближнего Востока. Еще в XII в.
Шемаха, являвшаяся тогда столицей государства Ширваншахов, была
центром культуры всего Азербайджана, выдвинула выдающихся
государственных деятелей, поэтов, философов, замечательных зодчих. Это
государство на всем протяжении своего существования сыграло важную роль
в судьбах своих соседей и других стран Востока. Несмотря на героическую
борьбу за свою независимость в течение десяти веков, государство
Ширваншахов после 1538 г, фактически перестало существовать, оно пало
под ударами войск появившегося на исторической арене сильного
азербайджанского Сефевидского государства, «и от этой династии не
осталось даже следа, кроме только одного имени».
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Исаакия, или, скорее, Иоанна Цеца. Объяснение к «Кассандре»
Ликофрона, схолия к ст. 174. ВДИ, 1947, № 3, с. 266, 268 - цит. по Еремяну.
Страна «Махелония», с. 54-55.
58
Ашхарацуйц вардапета Вардана. Критич. изд. Айка Берберяна.
Париж, 1960, с. 37; Еремян. Страна «Махелония», с. 55.
59
ал-Истахри, с. 192.
60
Ибн Хаукаль. Китаб ал-Масалик, с. 251; Ибн Хаукаль. Китаб
суратар-ард, с. 335, прим. 621, с. 343.
61
ал-Мукаддаси, с. 381-382.
62
Ахмед Зеки. Историческая география, с. 40.
663

63

Худуд ал-алам, с. 145, персид. текст, л. 33 в.
ал-Мукаддаси, с. 376.
65
Минорский и Казн, с. 117
66
Йакут, т. IV, с. 1018.
67
Балазури, с. 20 араб, текст, с. 210, ал-Йа'куби, с. 11, араб, текст, с.
64

518.
68

Фавстос Бузанд, кн. III, гл. VII, с. 15.
Армянская география, с. 38; География, изд. Сукри, с. 37.
70
Минорский, с. 48; Пахомов. Монеты Азербайджана, вып. 1, с. 60, 65,
66. Г. Капанцян. Хайаса - колыбель армян. Ереван, 1947, с. 61-62; А.
Г.Гасанов. О топониме Дерешам. Ученые записки, Баку, 1976, с. 60-66 (на
азерб. яз.).
71
Минорский, с. 48, 53-54, 56-60, 62.
72
Пахомов. Монеты Азербайджана, вып. 1, с. 60.
73
Минорский, с. 53, 60.
74
Йакут, т. IV, с. 1018.
75
ал-Истахри, с. 188, 191, 192.
76
Йакут, III, с. 317.
71
Г. Джидди. Из истории шемахинской Джума-мечети. «ДАН Азерб.
ССР», т. XXVII, № 6, 1971 (на азерб. яз.).
78
Ибн Хаукаль. Китаб ал-Масалик, с. 244; его же. Китаб сурат ал-ард,
с. 335, 343, карта № 15.
79
Ибн Хаукаль. Китаб сурат ал-ард, с. 329, 330. Ибн Мискавейх, с. 24.
80
ал-Мукаддаси, с. 51, 374, 376, 380; Худуд ал-алам, с. 403.
81
Худуд ал-алам, с. 144-145.
82
Г. Джидди. Раскопки средневековой Шемахи. АО 1970 г., М., 1971, с.
449.
83
Минорский, с. 56.
84
Г. Джидди. Раскопки средневековой Шемахи, с. 396-397.
85
Г.Джидди. О памятнике Пирдиреки. «ДАН Азерб. ССР», т. XXIV, №
12, 1968, с. 54-57.
86
ал-Истахри, с. 188, 192.
87
Ибн Хаукаль. Китаб ал-Масалик, с. 244.
88
ал-Мукаддаси, с. 51, 374, 376, 380.
89
Ибн Хаукаль. Китаб сурат ал-ард, карта № 15.
90
ал-Мукаддаси, с. 376.
91
Е.А.Пахомов. Памятники старины. Экспедиция АН СССР. М., 1937,
с. 366-372.
92
Ибн Хордадбех, с. 123.
93
Минорский, с. 109.
94
ал-Истахри, т. 1, с. 187; Худуд ал-алам, с. 407.
69
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95

Худуд ал-алам, с. 145, персид. текст, л. 33 в.
Минорский, с. 49.
97
ал-Мукаддаси, с. 376.
98
Минорский, с. 51-52.
99
Худуд ал-алам, с. 144-145, перс, текст, л. ЗЗа-ЗЗв; Минорский, с. 109.
100
Пахомов. Памятники старины, с. 366-372.
101
Минорский, с. 51.
102
Там же, с. 60.
103
Marschall fon Bieberstein. Tableau des provinces situees sur la cote
occidentale de la mer Caspienne entre les fleuves Terek et Kour. SPb, 1798 (далее
- Биберштейн), с. 11.
104
Минорский, с. 57.
105
Хагани Ширвани. Диван. Техран, 1316 г. х./1898 г., с. 405. Hadi
Hasan. Researches in Persian Literature. Hyderabad, 1958 (далее - Хади Хасан,
Изыскания), с. 16, 81.
106
Минорский, с. ПО; Lettre de M. Khanykov a M. Dorn. Melanges.
Asiatiques, t. Ill, 1858, с. 129.
107
Минорский, с. 49, 53, 57.
108
Мас'уДи, с. 30, 190, 192; Сочинения Мас'уда, с. 30.
109
ал-Мукаддаси, с. 376.
110
Худуд ал-алам, с. 145, персид. текст, л. 33 в.
111
Ашурбейли Очерк, с. 50-51; Абу Али Ибн Сына. Канон врачебной
науки, кн. II, Ташкент, 1956, с. 125,432.
112
Ашурбейли Очерк, с. 49-53.
113
Вторая записка. Абу-Дулафа, Изд. и перев. П. Г. Булгакова и А. Б.
Халидова. М., 1960, с. 12.
114
Ибн Хаукаль, с. 248; Ашурбейли Очерк, с. 52-55.
115
Ибн Хаукаль, с. 240-242, 249-250.
116
Ашурбейли Очерк, с. 57.
117
Худуд ал-алам, с. 142-145, перс, текст л. 32в, 33а, 33 в.
118
ал-Истахри, с. 192-194; ал-Мукаддаси, с. 380.
119
Ашурбейли. Очерк, с. 58; О. Ш. Исмизаде, Г. А. Джидди. Девичья
башня в Баку. Баку, 1968 (на азерб. яз.), 21, 25.
120
Ашурбейли. Очерк, с. 58-63.
121
В.И.Левиатов. Археологические раскопки 1945 г. при дворце
ширваншахов в г. Баку, «Изв. АН Азерб. ССР», 1948, № 1, с. 121-122; его же.
Об археологических раскопках 1946 г. в г. Баку, «Изв. АН Азерб. ССР», 1948,
№ 8, с. 93-95.
122
О.Ш.Исмизаде,
Н.В.Минкевич-Мустафаева,
Ф.А.Ибрагимов.
Раскопки в г. Баку. АО 1970 г. М., 1971, с. 398-399.
123
О.Ш.Исмизаде, Ф.А.Ибрагимов, В.П.Фоменко. Исследования
96
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средневекового Баку. АО, 1971 г., М., 1972, с. 486-487.
124
О.Ш.Исмизаде,
Ф.А.Ибрагимов,
И.В.Минкевич-Мустафаева,
В.П.Фоменко. Раскопки на территории старого Баку. АО, 1973 г., М., 1974, с.
451-452.
125
О.Ш.Исмизаде,
Ф.А.Ибрагимов,
Н.В.Минкевич-Мустафаева,
В.П.Фоменко. Исследования средневекового Баку. АО, 1974, М., 1975, с. 470.
126
О.Ш.Исмизаде,
Ф.А.Ибрагимов,
Н.В.Минкевич-Мустафаева,
В.П.Фоменко. Раскопки в Баку. АО, 1975 г., М., 1976, с. 500-501.
127
Е.А.Пахомов. Монетные клады, вып. IV, с. 32, № 1079, его же.
Монеты Азербайджана, вып. I, с. 60, 65-66, 70, 73, его же. Клады
Азербайджана, вып. II, с. 24.
128
Г.М.Ахмедов. Средневековый город Байлакан. Баку, 1979 (на азерб.
яз.), с. 26-38; Пахомов. Монеты Азербайджана, вып. I, с. 41, 44-45.
Глава IV
§1
1

Минорский. История Ширвана, с. 56, 57, араб, текст. § 19, с. 13;
Ахмед ибн Лютфуллах, с. 218-219.
2
Минорский, с. 57-58, араб, текст, § 19, с. 13-14.
3
Там же, с. 58, араб, текст, § 19, с. 14.
4
История Азербайджана, т. I, Баку, 1958, с. 138-139; Я. Я. Шенгелия.
Сельджуки и Грузия в XI веке. Тбилиси, 1968, с. 388-393; Р. Гусейнов. О
завоевании Азербайджана сельджуками. Сирийские источники об
Азербайджане. Баку, I960, с. 104-113; его же. К истории тюрок XI-XII
вв., с. 100-103.
5
Минорский, с. 58-59, араб, текст, § 20, с. 14-15.
6
Там же, с. 59-60, араб, текст, § 20, с. 15.
7
Там же, с. 60, 63, 94-95, араб, текст, § 21, с. 15, § 26, с. 17; Ахмед ибн
Лютфуллах, с. 221-222; Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Ахбар ад-Даулат асСельджукийа, Изд. и перев. З.М.Буниятова. М., 1980 (далее - ал-Хусайни), с.
44, 54-55, 192-193.
8
Минорский. История Ширвана, с. 60, 61, араб, текст, § 21, 22, с. 15,
16; Ахмед ибн Лютфуллах, с. 220.
9
Там же, с. 60-61, араб, текст § 21-23, с. 15-16.
10
Ахмед ибн Лютфуллах, с. 220-221; Минорский, с. 61, 62, 95, араб,
текст, § 24, с. 17.
11
Минорский, с. 102-105.
12
Минорский. История Ширвана, с. 62-64, 77-79, 96-97, араб, текст §
25-29, с. 17-18; Ахмед ибн Лютфуллах, Джами ад-Дувал, с. 221-222.
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13

А. А. Али-заде. Некоторые сведения о Ширване. «Изв. АН Азерб.
ССР», 1947, № 12, с. 12.
14
Пахомов. Монетные клады, вып. VIII, с. 112; его же. Арабские и
прикаспийско-иранские феодалы, с. 422-423.
15
Е. А. Пахомов. Краткий курс истории Азербайджана с приложением
экскурса по истории ширваншахов XI-XIV вв. Баку, 1923, с. 28-30.
16
Там же, с. 30; История Азербайджана, т. I, с. 141; З.М.Буниятов.
Государство атабеков Азербайджана, Баку, 1978, с. 146.
17
Al-Bondari. Histoire des Seljoucides de l'lrak, texte arabe, ed. M. Th.
Houtsma. Leiden, 1889 (далее - ал-Бундари), с. 140; Hadi Hasan. Falaki-i
Shirwani. London, 1929, (далее-Хади Хасан. Фалаки Ширвани), с.
5;Минорский, с. 96.
18
ал-Хусайни. с. 76, 204-205.
19
Mükrimin Halil Yinanc. Turkiye tarihi Selçuklular Devri Istanbul. 1944, I
(далее - Мюкримин Халил Йинандж), с. Ill; Минорский, с. 96.
20
Histoire du sultan Djelal-ed-din Mankobirti-Prince du Kharezm par
Mohammed en-Nesawi, publ. par. O. Houdas, vol. I - II, Paris, 1891 -1895 (t. lарабск. текст, т. II-франц, псрев.), (далее -ан-Насави. История, с. 160, 175; анНасави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны. Перев.
З.М.Буниятова. Баку, 1973, с. 223.
21
Минорский. История Ширвана, с. 63.
22
Пахомов. Краткий курс, с. 28.
23
А. А. Алескер-заде. Надписи мечети Мухаммеда, сына Абу-бекра.
Архитектура Азербайджана эпохи Низами. М., 1947, с. 370; Ашурбейли.
Очерк, с. 129-130.
24
Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с. 5-6; Минорский, с. 96.
25
Бейлис. Сочинения Мас'уда, с. 39-40.
26
Там же, с. 40 (л. 150а, б), л. 123а, 124а, 125б, 130б.
27
Пигулевская, с. 87.
28
Бейлис. Сочинения Мас'уда, с. 40 (л. 150 6).
29
Там же, с. 36, (л. 170 6), с. 42-43, л. 139а, с. 20, л. 167а, б, лл. 124б,
150а, б, 155а.
30
Там же, с. 14, 40, лл. 123а, 126а.
31
Марков.
Инвентарный
каталог
мусульманских
монет
императорского Эрмитажа. СПб, 1896, с. 932; Пахомов. Краткий курс, с. 30;
Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с. 7.
32
История Азербайджана, т. I, с. 141; З. Буниятов. Государство
атабеков, с. 146.
33
Histoire de la Qeorgie depuis l'antiquite jusqu'au XIX siecle, traduite
dugeorgien par M. Brosset, 1-re partie. SPb, 1849, (далее - Броссе), с. 364.
34
Пахомов. Краткий курс, с. 30; Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с. 7.
667

35

М. Defremery. Recherches sur le regne de Barkiarouk. Journal Asiatic.
1853, Avril (далее - Дефремери); Пахомов. Краткий курс, с. 30; Бейлис.
Сочинения Мас'уда, с. 24-26.
36
Пахомов. Краткий курс, с. 30; Dickran Karnick Kouymjian. A
numismatic history of southeastern Caucasia and Adharbayjan ... New-York, 1969
(далее - Куймджан. Нумизматическая история), с. 155.
37
Алескер-заде. Надписи ханегя на реке Пирсагат. «Архитектура
Азербайджана эпохи Низами». М., 1947.
38
Пахомов. Краткий курс, с. 32.
39
Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с. 8, 33-35; Пахомов. Краткий курс, с.
30.
40
Картлис цховреба, т. I, с. 339; Броссе, I, с. 364.
41
Минорский, с. 58, 61, 62, 63.
42
Пахомов. Краткий курс, с. 31.
43
Минорский, с. 57-58; Бейлис. Сочинения Мас'уда, с. 30-31.
44
Ш. А. Месхиа. Дидгорская битва. Тбилиси, 1974, с. 47-48; Картлис
цховреба, с 334; Броссе, I, с. 360-362.
45
Ф.Д.Жордания. Хроники I. Тифлис. 1892, с. 239-240; А.Е.Крымский.
Низами и его современники. Баку, 1981, с. 159-160.
46
З.М.Буниятов. Грузия и Ширван в первой половине XII в. Грузия в
эпоху Руставели. Тбилиси, 1966, с. 282; И. А. Джавахишвили. История
грузинского народа, П. Тбилиси, 1965, с. 198.
47
Н.Бердзенишвили.
Из
прошлого
восточной
Кахетии
«Мимомхилвели» Тбилиси, 1953, на груз, яз., с. 69.
48
П.Ш.Асатиани. Политические взаимоотношения Грузии и Ширвана в
XII в. Тр. Тбилисск. гос. ун-та, т. 125, 1968, (на груз, яз.), с. 26.
49
Броссе, с. 360, 381; Хади Хасан, Фалаки Ширвани, с. 8.
50
Броссе, 1 ч, с. 364; Картлис цховреба, I, с. 334, 339. Минорский.
История Ширвана, с. 58, 61-64.
52
Пахомов. Краткий курс, с. 32, его же. Монетные клады, вып. VIII, с.
75
53
Dickran Karnick Kouymjian. A unique coin of the Shirvanshah
Minuchihr II dated A. H. 555/1160 A. D. American University of Beirut, 1974
(далее - Куймджан. Уникальная монета), с. 342-346; его же. Нумизматическая
история, с. 160-167.
54
Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с. 9-10.
55
Ашурбейли. Очерк, с. 136.
56
Пахомов. Краткий курс, с. 32.
57
Броссе, с. 360; Фалаки Ширвани, с. 12-13; Ф.Д.Жордания, с. 239-240.
58
Броссе, с. 360-368; Месхиа. Дидгорская битва, с. 86-89, 99-103.
59
Асатиани, с. 32.
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60
61

Броссе, с. 59, 367-368; Хади Хасан, Фалаки Ширвани, с. 18.
Аноним. Муджмал-ат-таварих в-ал-гисас 520 г. х. Техран, 1318 г. х.,

с. 415.
62

ал-Бундари, с. 139-141; Хади Хасан, Фалаки Ширвани, с. 18.
Ибн ал-Acup, с. 124-125.
64
Асатиани, с. 43-47; Месхиа, Дидгорская битва, с. 66.
65
Хади Хасан, Фалаки Ширвани, с. 20.
66
З.Буниятов. Грузия и Ширван, с. 285, 289-292.
67
Пахомов. Краткий курс, с. 36, Куймджан. Уникальная монета, с. 342.
68
Броссе, с. 382.
69
Там же, с. 368-370; Армянская хроника, с. 59.
70
Там же, с. 60, 370-371; Пахомов. Краткий курс, с. 33.
71
З.Буниятов. Грузия и Ширван, с. 287, 289.
72
Kulliyat-i-Khaqani, Lucknow ed (далее - Куллийат Хакани), с. 411412, 541; Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с. 20-21.
73
Diwan-i Falaki (далее -Диван Фалаки), куплеты 810-811, 724; Хади
Хасан, с. 20-21.
74
Диван Фалаки, куплет, 655, Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с. 22.
75
Бертельс. Низами и Фузули. М., 1962, с. 45, сноска 54.
76
Куллийат Хакани, с. 63-65; Диван Фалаки, с. 498-500, 504, Хади
Хасан. Фалаки Ширвани, с. 22-24.
77
Диван Фалаки, с. 526-527, 530, 728, 729; Хади Хасан, Фалаки
Ширвани, с. 24.
78
Хади Хасан. Изыскания, с. 15-16; 3. М. Буниятов и М. X. Нейматова.
Новый документ по истории Шнрвана. «ДАН Азерб. ССР», 1973, т. XXIX, №
11 - 12, с. 85-88.
79
Бертельс. Низами и Фузули, с. 27-70.
80
Гафар Кендли. Хакани Ширвани. Автореф. докт. дисс. Баку, 1972, с.
92-93.
81
Бертельс. Низами и Фузули, с. 42, 45-46, 58; Гафар Кендли. с. 118119.
82
А. Ateş. Recueil de lettres de Xaqani-i Cirwani. «Труды двадцать
пятого международного конгресса востоковедов», т. II. М., 1963 (франц.
текст) (далее - Ахмет Атеш. Сборник писем Хакани Ширвани), с. 357; Ahmet
Ates. Hakani'nin mektuplari dergisi Belleten, Cilt XXV Sayi 98'den ayri- basim
(Nisan, 1961). Turk tarih Kurumu Basimevi-Ankara, 1961 (далее - Ахмет Атеш.
Сборник писем Хакани), с. 241.
83
Диван Фалаки, куплеты 866 и 897; Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с.
15.
84
Фалаки Ширвани. Ода на смерть царя Деметре; З.М. Буниятов.
Грузия и Ширван в первой половине XII в. Тбилиси, 1966, с. 288-291.
63
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85

Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с. 15-16.
Гафар Кендли, с. 126, 141-144.
87
Диван Фалаки, куплеты 1078-1079; Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с.
86

17.
88

Гафар Кендли, с. 143. .
О. В. Вильчевский. Хакани. «Советское востоковедение», 1957, № 4,

89

с. 66.
90

Письмо Ханыкова Г. Дорну, с. 135; Пахомов. Краткий курс, с. 37.
Броссе, ч. 1, с. 382-391; Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с. 14.
92
Вильчевский. Хакани, с. 65.
93
Диван Хагани Ширвани. Тегеран, 1316 г. х., с. 116-120, 392-398;
Гафар Кендли, с. 171.
94
Броссе, с. 397; Хади Хасан. Фалаки Ширвани, с. 26.
95
Дорн. Опыт истории, с. 551.
96
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АШУРБЕЙЛИ САРА БАЛАБЕК КЫЗЫ
(1906-2001)
историк,
родилась
в
г.Баку
в
семье
нефтепромышленника. Б 1913 г. успешно выдержала экзамены на курс
младшего приготовительного класса Бакинского женского учебного
заведения св. Нины. Завершить гимназическое образование помешали
революционные события 1917-1920 гг. В 1920 г. вместе с родителями
переехала в Стамбул (Турция), где обучалась во французском колледже
Жанны Д'Арк (Institusion sainte Jeanne d'Arc), который окончила с отличием в
1925 г. В том же году семья вернулась в Баку и С.Ашурбейли поступает на
историко-филологическое
отделение
восточного
факультета
Азгосуниверситета, который окончила в 1930 г. Одновременно с учебой
работала педагогом в школах БОНО. После окончания университета, с 1928
по 1931 гг. занималась научной работой в Азербайджанском
государственном музее, в историко-этнографической секции Общества
обследования и изучения Азербайджана затем в АзГНИИ в секторе
искусствоведения (ученый секретарь). С 1933 по 1937 гг. - работала сначала в
секторе истории в АзОЗФАНе, затем м.н.с. в Институте истории АзФАНа. В
начале 1937 г. непродолжительное время работала в Институте
востоковедения в Ленинграде. В 1937 г. была направлена Наркомпросом
Азерб.ССР в АПИ на факультет иностранных языков преподавателем
французского языка, одновременно, желая повысить свою квалификацию в
этой области, поступила на английское отделение этого же факультета,
которое окончила в 1941 г. В том же году окончила Азербайджанское
художественное училище им. А.Азимзаде, работала художникомдекоратором в Азербайджанском драматическом театре. В 1941-1944 гг.
преподавала английский язык в пединституте. В 1944 г. была переведена в
АПИ, где работала деканом факультета и завкафедрой иностранных языков
до ликвидации факультета в 1949 г. В 1944 г. была приглашена на работу в
Институт истории АН Азерб.ССР в качестве и.о.ст.научного сотрудника и
работала там по совместительству до октября 1947 г. В 1949-1958 гг. - ст.
преподаватель на кафедре иностранных языков в Азгосконсерватории. После
защиты диссертации 27 мая 1949 г. в Институте востоковедения в
Ленинграде ей была присвоена ученая степень кандидата исторических наук.
В 1955-1958 гг. заведовала отделом средних веков Музея истории АН
Азерб.ССР. В 1958-1961 гг. - ст. научный сотрудник Института
востоковедения АН Азерб. ССР. С 1961 г. работала ст. научным сотрудником
Института истории АН Азербайджана. После защиты диссертации 10 декабря
1965 г. в г. Тбилиси ей была присвоена ученая степень доктора исторических
наук. В 1972-1974 гг. заведовала отделом средних веков Института истории
АН республики. С 1993 г. до конца жизни работала ведущим научным
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сотрудником Института археологии и этнографии АН Азербайджана.
С.Б.Ашурбейли являлась членом Союза художников Азербайджана,
неоднократно принимала участие в различных выставках. Владела русским,
английским, французским, немецким, арабским, фарсидским и турецким
языками. С.Ашурбейли написано и опубликовано свыше 120 статей. Около
10 статей опубликовано за рубежом на английском, французском, турецком и
китайском языках. С.Ашурбейли подготовила карту Ширвана IX-X вв. Ею
переведены несколько книг с французского и английского языков на русский
язык. Картины С.Ашурбейли неоднократно выставлялись на различных
выставках. Некоторые из них находятся за рубежом (Мексика). Была
награждена орденом "Дружбы народов" (1986), орденом "Слава" ("Шохрат"
ордени) (1996), медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." (1946), медалью "Ветеран труда" (1978), Заслуженный
деятель науки Азербайджана (1982). Ей были присуждены Государственная
премия Азербайджанской ССР (1986), Тагиевская премия (1994), премии им.
А.Бакиханова (1994, 1996), почетное звание «Женщина года» (1998).
Основные работы:
Бомбейский профессор Моди об Азербайджане. - журн. Maarif və
mədəniyyət, 1925, №2, s. 37-38 (на азерб. яз.); Ə.Cəlil. Türk sənəti. İstanbul.
1928, kitabına resenziya. - Azərbaycanı öyrənmə yolu, 1930, № 4-5, s. 91; Qədim
Bakının memarlıq binaları. - Azərbaycanı öyrənmə yolu, 1930, № 4-5, s. 49-52
(latın əlifbası ilə); Из истории Баку (Мат-лы декабрьской (1944) сессии). -Изв.
АзФАН СССР, 1945, №1, с. 76-77; Об истории сураханского храма
огнепоклонников - В кн.: Памятники архитектуры Азербайджана. Сб. матлов. М.-Б. 1946, с. 43-54, с табл.; Баку XVI-XVIII в. по описаниям
путешественников. - Изв. АН Азерб.ССР, вып. 1, 1947, №1, с. 63-72;
Подводная крепость в Бакинской бухте (XIII в). - Тр. Ин-та истор. и философ.
АН Азерб.ССР, т. XII, 1955, с. 5-17; Ремесла и торговля раннесредневековых
городов Азербайджана. - Тр. Музея истории Азербайджана, т.II, 1957, с. 149165; Экономические и культурные связи Азербайджана с Китаем в период
средневековья. - В ст. Материалы I Всесоюзн. конференции востоковедов в г.
Ташкенте 4-11 июля 1957 г. Ташкент 1958, с.233-255; О названии города
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ДВОРЯНСКИЙ РОД АШУРБЕКОВЫХ:
АРИСТОКРАТЫ, ПРОМЬШЛЕННИКИ, МЕЦЕНАТЫ,
ПРОСВЕТИТЕЛИ
В жизни каждого крупного города существуют люди, семьи, фамилии,
без которых исторический имидж и современный облик этого города были
бы попросту неполны. Говоря о старом Баку, в особенности касаясь периода
его бурного расцвета на рубеже веков, при всем многообразии ярких и
самобытных личностей, поднявшихся на волне "Нефтяного бума",
дворянский род Ашурбековых занимает свое, особое место.
Представителей этой старинной родовитой фамилии можно встретить
в числе влиятельных нефтепромышленников и среди попечителей крупных
учебных заведений, в списках наиболее, известных гласных Бакинской
Городской Думы, просветителей, меценатов, на поприще издательской
деятельности и в числе самых щедрых благотворителей. И даже когда речь
заходит о бесшабашных повесах, кутилах, в памяти старожилов оживают
имена наиболее одиозных представителей этого большого и разветвленного
рода.
Нефтяная лихорадка, начавшая свой отсчет с 1872 года, вихрем
врывается в привычный, размеренный и по-своему консервативный уклад
жизни значительно разросшегося бекского семейства, чуть ли не в одночасье
превратив
потомственных
апшеронских
лэндлордов
в
нефтепромышленников. Одним из них был Теймур бек Кара бек оглы
Ашурбеков, сабунчинские мюльки которого послужили основой солидной
нефтедобывающей фирмы и нового семейного бизнеса, впоследствии
успешно развитого его сыновьями.
Теймур бек Ашурбеков владел обширными землями, хозяйственными
угодьями в Сабунчи. Во время "нефтяного бума" он становится одним из
поставщиков нефти. Человек щедрый, широкой души, он в буквальном
смысле пораздавал бедным сельчанам свои стада, по-видимому, не считая их
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сколько-нибудь серьезным богатством по сравнению с "черным золотом".
Набожный и религиозный, он, в то же время, был весьма прогрессивно
настроен, дал своим сыновьям Али беку и Бала беку прекрасное образование.
Будучи как-то в Тифлисе у своего друга-торговца коврами и
антиквариатом Султанова, Теймур бек был настолько очарован красотой его
12-летней племянницы, что сразу пожелал взять ее в жены своему младшему
сыну Бала беку. Однако все делалось чинно и постепенно: Бала бек
отправляется на учебу в Тифлис. Здесь он заканчивает гимназию,
экономические курсы, а самое главное - знакомится с Исмет ханум
Султановой и влюбляется в нее. Свадьба их была, как и полагалось, пышной
и богатой, справляли ее вначале в Тифлисе, а затем в течение нескольких
дней - в Баку. Кстати, здесь молодоженов поджидал сюрприз - великолепный
дом по улице Прачечной (ныне Гоголя, 28), с двумя отливающими серебром
куполами, филигранной отделкой, роскошно убранными апартаментами.
"Молодой ханум из Тифлиса, - говаривал сам Теймур бек, не пристало жить в
Сабунчи". Он и возвел в 1904 году величественный особняк по проекту
гражданского инженера Иосифа Викентьевича Гославского.
Теймур бек Ашурбеков был известен как щедрый меценат: солидные
пожертвования вносились им в строительство больницы и школы в Сабунчи,
ремонт и реставрацию мечетей, помощь беднякам. В своем завещании он
просил похоронить его в Кербале. И жена Ашурбекова Туты ханум
неукоснительно исполнила его завет. В 1909 году в сопровождении 40
паломников из Забрата она перевезла тело мужа в Кербалу, где, предав его
священной земле, возвела величественный мавзолей на могиле и, согласно
завещанию, наняла моллу, постоянно читавшего молитвы у надгробья. И как
знать, может, и по сей день в священном городе сохранилась его могиламавзолей. Мы же располагаем лишь фотографиями Теймур бека
Ашурбекова", благообразного старца с добрым и умным взглядом...
Али бек и Бала бек Ашурбековы, расширив дело отца, организуют
известную нефтедобывающую компанию "Бр. А-б. и Б-б. Ашурбековы",
имевшую промыслы в Сабунчи и Забрате. По данным 1910 года, фирма
имела 24 скважины, из которых действовали и давали нефть 18, собственное
судно. На промыслах братьев трудились 50 с лишним человек. Али бек и
Бала бек входили также в общество акционеров Г.З.Тагиев и К.С.Тагиевым
их связывали тесные деловые контакты и большая личная дружба. Не
случайно А.Ашурбеков был одним из первых соучредителей Купеческого
банка Гаджи Зейналабдина, уставной капитал которого составлял 5
миллионов
рублей.
Поданным
ежегодника
"Баку"
1914
года,
нефтепромышленная фирма "Братья Ашурбековы Али бек и Бала бек",
основанная в 1901 году, добывала в год до 1 миллиона 684 тысяч пудов
нефти, промыслы обслуживали уже 205 рабочих. Все это позволяет судить о
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фирме как о весьма солидном и внушительном предприятии.
Надо сказать и о том, что чисто предпринимательскими качествами
Бала бек Ашурбеков (1882-1937гг.) превзошел старшего брата. В деловых
кругах он пользовался репутацией солидного партнера, надежного
компаньона. Что же касается Али бека Ашурбекова (1878-1940гг.), то у него
было любимое хобби - путешествия. Большой любитель моды, человек
светского воспитания, он объездил множество стран, свободно изъяснялся на
нескольких языках. Его отличали броская представительная внешность,
прекрасные манеры, в делах ему сопутствовал неизменный успех.
Жили братья в огромном особняке по улице Гоголя, 28, где
помещалась и их контора, а также апартаменты ашурбековского
управляющего - эстонского горного инженера Лана. Уехав из Баку с
наступлением смутных времен, он стал затем министром горнодобывающей
промышленности Эстонии. Другим управляющим у Ашурбековых был
талантливый
инженер-технолог,
выпускник
Петербургского
технологического института Фатулла бек Рустамбеков.
Как и сам Теймур бек Ашурбеков, его сыновья были известны своей
благотворительностью. Ашурбековскими стипендиатами были известные в
будущем общественные деятели Мир-Асадулла Мир-Касимов, Ханифа
Пирвердиев, Рухулла Ахундов. Без участия братьев не обходилось ни одно
крупное благотворительное мероприятие. Так, к примеру, когда по
инициативе Бухарского эмира возводилась мечеть в Санкт-Петербурге, очень
большие средства на ее строительство выделили и Бакинские миллионеры, в
том числе и Ашурбековы. Когда же к 1910 году мечеть была практически
готова, Бала бек, помимо внесенного им вклада приобрел на свои средства
роскошную хрустальную люстру для молельного зала мечети.
Усилиями Сары ханум Ашурбейли было воссоздано колоссальное
генеалогическое древо дворян Ашурбековых, корни которых в Баку восходят
к 1743 году, когда персидский правитель Надир-шах даровал своему сардару
(военному министру) и двоюродному брату Ашур хану Афшару обширные
угодья в бакинских предместьях Сабунчи, Забрат и Кешля. Владения Ашур
хана стали семейным имением его многочисленных наследников, однако с
вхождением в состав России ханские титулы отменяются, и потомки Ашур
хана как владельцы крупных земельных наделов получают помещичий титул
беков. Памятуя о своем владетельном предке, они берут его имя за основу
принятой ими на русский манер фамилии, которая в сочетании с новым
титулом звучит как "АШУРБЕКОВЫ".
Кстати, жена Бала бека Ашурбекова Исмет ханум состояла членом
нескольких женских благотворительных организаций, в частности, заведения
Святой Нины...
Помимо дома на улице Гоголя, Б.Ашурбекову принадлежал также
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особняк на Бондарной (затем ул.Димитрова, ныне Ш.Бадалбейли, 186. А в
Мардакянах Ашурбековыми была построена вилла и разведен цветущий сад
(ныне санаторий "Гюнешли"). Здесь, на даче Али бека и Бала бека, отдыхал
летом 1919 года премьер министр Азербайджанской Демократической
Республики Фатали-хан Хойский.
Революционные события 1917-го и последующих годов не обошли
стороной Ашурбековых. В дни кровавых мартовских бесчинств дашнаков в
1918 году семья Бала бека вынуждена была скрываться в Сабунчи, а особняк
спасла гувернантка девочек мадемуазель Ж. Грейло. Вывесив у входа
французский флаг, она уберегла этим большую часть дома. Однако дашнакам
удалось разгромить и разграбить апартаменты Али бека, которого, к счастью,
в это время не было в Баку. Лишь спустя полгода после установления АДР
семья Ашурбековых смогла вернуться в свой дом.
За не совсем стабильным 1919 годом железной поступью XI Красной
Армии последовал год 1920-й, наложивший свой безоговорочный вердикт на
едва зарождавшиеся демократию и государственность. Ашурбековых
лишили всех домов, дачи, промыслов. Более того, новыми властями были
арестованы оба брата. Лишь при помощи Наримана Нариманова Бала беку с
семьей удается в июне 1920 года выехать из Баку в Стамбул.
Что же касается Али бека, то он провел целых полтора года на
Лубянке, был принят за одного из гочи и приговорен к расстрелу. Конечно,
нетрудно представить себе состояние человека, приговоренного к казни и
ожидавшего исполнения ее со дня на день. Но вновь помогло заступничество
Нариманова.
Семья Бала бека Ашурбекова прожила в Стамбуле пять лет. Несмотря
ни на какие превратности судьбы, как и отец, Бала бек стремился дать
хорошее образование своим детям. Его дочери Сара-ханум (известный
историк), Ситара-ханум и Марьям-ханум учились во французском коллеже
Жанны д'Арк, а сын Рашад бек обучался в одном из самых престижных
учебных заведений Турции - Галатасарае.
Ностальгия, тоска по Баку, а также несколько стабилизировавшаяся в
период нэпа обстановка заставили Бала бека Ашурбекова в 1925 году с
семьей вновь вернуться на Родину. Правда, жили они уже не в старом
особняке, а в небольшой квартире у тети в Шахском переулке. Не увенчались
успехом и попытки Бала бека устроиться на работу: период нэпа был
недолог, а "железный занавес" перекрыл всякую возможность эмигрировать.
В 1935 году Бала бека Ашурбекова вновь арестовывают. Обвинение,
вынесенное "тройкой", было более чем "веским": нефтепромышленник и
фабрикант.
Б.Ашурбекова высылают в Среднюю Азию. С этого времени вести о
нем были весьма скудны. Лишь по рассказу бывшего врача тюрьмы стало
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известно, что в камеру к нему был подсажен шпион, который стал прилюдно
ругать Сталина. Поначалу все настороженно молчали, лишь в конце, не
выдержав, Бала бек воскликнул: "Да о чем же может быть речь? Ведь он диктатор!". Этого было достаточно, чтобы в декабре. 1937 года Б.Ашурбеков
был расстрелян.
Ненамного пережил брата и Али бек. Весть о кончине Бала бека
окончательно добила его, и он умер от сердечного приступа в 1940 году.
Трагично сложилась и судьба Рашад бека: выпускником мединститута
он уходит на фронт и погибает в 1944 году при освобождении Будапешта. По
воспоминаниям родных, близких, и его отличали глубокая интеллигентность,
импозантность. Весть о гибели брата сестрам Рашад бека удалось скрыть от
Исмет ханум, которая дожила до 1954 года и скончалась в день 50-летия
своей свадьбы. До последнего дня она ждала возвращения сына...
В многочисленной плеяде Ашурбековых - дворян, купцов,
предпринимателей, промышленников, меценатов - одно имя стоит особняком
- Иса бек Ашурбеков. Человек очень интересной, хотя и трагичной судьбы,
один из немногих представителей своего семейства, попробовавший себя на
политическом поприще.
Иса бек Ашурбеков родился в 1878 году. Его отец, Гаджи Мехти-Гулу
бек Ашурбеков, был одним из типичных представителей старшего поколения
Ашурбековых. Вместе с Г.З.Тагиевым, Г.М.Ашурбеков состоял почетным
членом Бакинского Губернского попечительства детских приютов. По
свидетельству Сары-ханум Ашурбейли, в качестве представителя бакинского
дворянства Гаджи Мехти-Гулу бек Ашурбеков участвовал в коронации
Николая II и преподнес монарху золоченый кинжал.
Иса бек Ашурбеков был единственным сыном Гаджи Мехти-Гулу
бека. И хотя разбогатевший на волне "нефтяного бума" отец не жалел денег
на образование сына, он все же старался по возможности оградить Иса бека
от внешних влияний. Быть может, именно потому желание бурной
общественной деятельности с годами все более овладевало Иса беком. В
молодые годы он страстно увлечен идеями социал-демократов. Знакомство с
революционно
настроенными
рабочими,
революционерамипрофессионалами ввергло Иса бека в самую гущу событий 1905-1906 годов,
когда он, несмотря на свое происхождение, ведет ярую агитацию в
мастерских М.Мухтарова, а затем и на промыслах своего отца, при этом
трижды арестовывается жандармским управлением.
Период революционной романтики продолжался для Иса бека недолго.
Принципиальные расхождения с большевиками в последующие годы
привели к его отходу от них, за что советская историография однозначно
причислила Иса бека к лагерю так называемых "случайных попутчиков".
В 1912 году Иса бек Ашурбеков поступает на службу к Г.З.Тагиеву в
706

типо-литографию известной бакинской газеты "Каспий". Поступление на
службу И. Ашурбекова, дворянина, сына нефтепромышленника, вызвало
недовольство отца и послужило причиной очередной размолвки с родней.
Тем не менее, по прошествии двух с половиной лет при финансовой
поддержке Бала бека Ашурбекова Иса бек берет в аренду типографию и,
разместив ее в подвале своего дома на углу Старо-Почтовой и Персидской
улиц (ныне ул. С. Таги-заде и М.Мухтарова), организует издание учебников,
методической литературы для учителей. Одним из первых И.Ашурбеков
издает произведения М.А.Сабира, печатает еженедельные учительские
журналы "Шалаля" и "Водопад" (на русском и азербайджанском языках),
сатирическое приложение "Барабан".
Однако печатание трудов учителей и их, по большей части бесплатное,
распространение довело Иса бека Ашурбекова до полного финансового
кризиса, и вскоре ему приходится возвратить типографию Г.З.Тагиеву с
огромным долгом, аннулированным лишь с приходом Советской власти.
Общественная деятельность Иса бека нашла свое продолжение в
Городской Думе, членом которой он избирается с 1910 года, а также в
Бакинском мусульманском просветительском обществе "Ниджат", обществе
по борьбе с детской смертностью под названием "Капля молока".
С началом Первой Мировой войны Иса бек Ашурбеков избирается
членом "Комитета по оказанию помощи пленным туркам", организованного
Бакинским
градоначальством
из
состава
Мусульманского
Благотворительного общества. Водоворот политических событий и смуты
последующих лет вновь вовлекают в свой фарватер Иса бека, Протоколы
допросов после ареста свидетельствуют о связях контактах с самыми
разнообразными движениями и партиями: "Гуммет", "Иттихад", "Дифаи"...
Разобраться в этом политическом калейдоскопе Иса беку было
довольно сложно. Однако, потрясенный ужасами мартовской резни 1918
года, учиненной дашнаками, И.Ашурбеков в сентябре 1918 года использует
все свое влияние и связи для содействия вводу турецких войск в Баку. И хотя
период их пребывания в городе был непродолжительным, именно это
событие и послужило причиной ареста Иса бека Ашурбекова 31 декабря 1937
года.
Маховик сталинских репрессий к тому времени работал во всю мощь,
и получить какую-либо информацию об арестованном попросту не
представлялось возможным. Четыре года спустя также по навету
арестовывается младший сын Иса бека Давуд. Они пополнили мрачный
мартиролог Ашурбековых, ставших жертвами жесточайшего безвременья 30х годов. Лишь в 1992 году наследники Иса бека смогли получить доступ к
материалам следствия, из которых выяснилось, что Иса бек Ашурбеков был
приговорен к смертной казни в октябре 1938 года по набору избитых и
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типичных для того времени обвинений от "шпионажа в пользу иностранных
держав" до "участия в националистических организациях".
Очень неординарная, яркая, не во всем понятая личность Иса бека
Ашурбекова в будущем, думается, станет объектом более пристального и
детального изучения историков. Романтик по натуре, он словно всегда гнался
за каким-то несбыточным идеалом и в окружавшем его мире, конечно же, не
смог его найти.
Бакинские мечети... В справочнике "Бакинский спутник" за 1913 год
одних лишь небольших квартальных мечетей упоминается около 15. Это
мечети Мамед-Яра и Гаджи Зарбали, Гаджи Курбана и Гаджи Джабраила,
Гаджи Гусейна и Гаджи Туе-Верди, Гаджи Джавада, Тлей мечиди и многие
другие. К сожалению, лишь единицы из них сохранились до наших дней,
остальные существуют разве что в памяти народной.
К числу наиболее величественных мечетей старого Баку относится
соборная мечеть Таза-Пир, с огромным, диаметром почти 20 метров,
молельным залом, искусной отделки порталом, а также богатым внутренним
убранством. Все это выделяет Таза-Пир среди других бакинских мечетей.
Вместе с тем, Таза-Пир не только самая роскошная, но и самая молодая среди
них. Она была построена в 1914 году.
Как рассказывает Сара ханум Ашурбейли, еще в XIV веке на месте
нынешнего Таза-Пира находилось жилище дервиша Абу Саида аль-Бакуви,
известного своей ученостью и гостеприимством. Ему принадлежал
небольшой нефтяной колодец, на доходы от которого дервиш не только жил
сам, но и оказывал помощь многочисленным странникам-дервишам. Для них
всегда были открыты двери его дома. Возможно, поэтому после смерти
Бакуви его жилище было превращено в пир -святое место поклонения.
К началу XX века старый пир пришел в ветхость. Былую славу ему
решает вернуть богатая бакинская вдова Набат ханум Рзаева-Ашурбекова. На
месте былого пира она возводит по проекту гражданского инженера Зивэр
бека Ахмедбекова монументальную мечеть, получившую название "ТазаПир" ("Новый пир").
Но прежде несколько слов о самой Набат ханум. Она происходила из
знатного рода Ашурбековых и была замужем за представителем видного
купеческого семейства Рзаевых. Овдовев и став владелицей крупною
состояния, значительную часть его Набат ханум тратила на нужды бедных,
что принесло ей славу щедрой благотворительницы. Огромный дом Рзаевых
по Балаханской (ныне Физули, 33) был всегда открыт для бедняков. Говорят,
даже в отсутствие хозяйки они могли получить здесь свою долю чая, фунт
сахара, кусок материи и три рубля денег - по тем временам немалая сумма.
Набат ханум участвовала в таких крупных благотворительных акциях,
как строительство школы в Сабунчи, прокладка Баку-Шолларского
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водопровода, на ее средства была построена баня на Татарской улице (ныне
ул.Крупской). Однако заветной мечтой Набат ханум было строительство
крупной соборной мечети. Кстати, ее возведение оказалось настолько
дорогостоящим, что Г.З.Тагиев предложил Набат ханум свое содействие в
строительстве будущего храма: "Если ты настолько богат - строй свою
мечеть", - так остроумно парировала Набат ханум инициативу Тагиева. Тем
не менее, именно Гаджи Зейналабдину была отведена почетная миссия заложить первый камень в основание будущей мечети. Это было сделано 23
июля 1905 года.
К строительству Таза-Пира были привлечены самые лучшие мастера
того времени: каменщик-бэнна уста Гаджи Аббас, белокладчики уста Гаджи
Хейрулла и Мамед-Ханифа, Салман Атаев и уста Салман, уста Кербелаи
Мирза, скончавшийся в 1965 году. Интерьер мечети, его ажурные орнаменты
оформляли мастера Кербелаи Меджид и Кербелаи Садых.
Благодаря мастерству зодчих, а также удачному местоположению,
Таза-Пир являл собой весьма внушительное зрелище, даже несмотря на то,
что второй, более высокий ярус минаретов так и не был достроен.Кстати,
последний камень в купол мечети в 1914 году также положил Г.З.Тагиев, при
этом весьма щедро одарив всех мастеров. Увы, Набат ханум так и не удалось
увидеть свою мечту во всей ее красе: она скончалась в 1912 году в возрасте
117 лет. Работами на завершающем этапе строительства руководил сын
Набат ханум Гаджи Аббаскулу Рзаев, во многом продолживший традиции
благотворительности своей матери. После смерти, как и Набат ханум, Гаджи
Аббаскулу был похоронен у входа в мечеть. Мир их праху!
Не менее яркой и примечательной является другая бакинская мечеть на бывшей Каспийской улице (ныне улица С.Вургуна,76). Бакинцы знают ее,
как "Голубую мечеть". Между тем в былые годы она именовалась
"Аждарбековской", по имени ее основателя, крупного бакинского купца и
мецената Гаджи Аждар бека Ашурбекова. Он, как и Набат ханум,
принадлежал к той же старинной ашурбековской фамилии, весьма
известной и авторитетной. И отнюдь не случайно, что Аждар бек и его
сын Исмаил бек фигурируют в юбилейном издании "300-летие царствования
дома Романовых"(1913 г.) - в числе самых именитых предпринимателей и
щедрых меценатов Российской Империи. "Ни один бедняк, обратившийся к
нему за помощью, не получил отказа", - читаем мы в этой книге.
Аждар беку Ашурбекову принадлежало пять нефтяных промыслов,
сам же он более десяти лет состоял гласным Бакинской городской думы. По
воспоминаниям очевидцев, одно лишь слово такого человека, как Аждар бек,
значило больше любого векселя или расписки.
Если Таза-Пир не имеет себе равных по размерам зала и убранству, то
"Голубая мечеть примечательна, прежде всего, стройностью форм,
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классическими пропорциями. Кстати, проектировал мечеть Аждар бека тот
же Зивэр бек Ахмедбеков. Торжественная закладка ее состоялась 2 марта
1912 года, а уже к концу следующего года ее строительство было завершено.
Примечательная деталь: две из четырех самых крупных мечетей
старого Баку были возведены представителями дворянского рода
Ашурбековых: Набат ханум и Гаджи Аждар беком Ашурбековыми. Эти
мечети функционировали даже тогда, когда большинство храмов было
предано забвению и заброшено. Все эти годы ашурбековские мечети были
живым напоминанием о том колоссальном вкладе, который внесло это
семейство в строительные традиции нашего города.
Возведенные Ашурбековыми великолепные особняки, храмы,
строившиеся при их участии школы, и больницы и по сей день, составляют
золотой фонд дореволюционной бакинской архитекторы. То была одна из
самых состоятельных дворянских фамилий, представители которой были,
бесспорно, пожалуй, самыми родовитыми из промышленников и
предпринимателей старого города.
Не случайно именно на Ашурбековых с установлением Советской
власти
обрушиваются
наиболее
жестокие
репрессии,
пишутся
отвратительные доносы, в их отношении чинятся все мыслимые и
немыслимые низости. Но и это не сломило представителей старинной
дворянской фамилии, и именно в советский период род Ашурбековых,
ограбленный, подвергнувшийся экспроприации, дарит городу замечательных
ученых, преподавателей, талантливых и неординарных личностей, а самое
главное - приличных людей, с достоинством и честью пронесших сквозь
годы имя и традиции истинных бакинцев.
И еще одна характерная деталь: практически ни один из
представителей этого многочисленного и разветвленного рода не умер в
эмиграции. И даже те, кто в начале 20-х годов выехал из Баку, впоследствии,
не вынеся разлуки, возвращались.
На родине их ждали гонения, преследования, ужас репрессий. Но
сломить Ашурбековых не удалось даже в самые жестокие периоды нашей
истории, и, думается, 90-летний юбилей Сары-ханум Ашурбейли станет
этапной датой не только для нее самой как ученого, историка, но и для всего
рода ныне здравствующих Ашурбековых, да и для всех, кому дороги история
и традиции нашего города...
Фуад Ахундов,
сотрудник НЦБ Интерпола в Азербайджане,
член Союза Журналистов
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АШУРБЕКОВЫ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Продолжая градостроительные традиции рода, Сара ханум Ашурбейли
в день своего юбилея заложила первый камень в фундамент
шестнадцатиэтажного жилого комплекса "Набат", названного в честь Набатханум Ашурбековой - основательницы мечети "Таза-пир".
Потомки рода Ашурбековых в постсоветский период одними из
первых встали у истоков кооперативного движения в республике, учредили
первую Азербайджанскую товарно-сырьевую биржу, издают газету,
работают на телевидении и в сфере образования.
И все это, несмотря на то, что в годы Советской власти род
Ашурбековых не только полностью лишился своей материальной базы, в том
числе десятков домов, земельных угодий, нефтяных промыслов и
предприятий, но и потерял многих своих достойных представителей репрессированных, погибших в годы Второй мировой войны, рассеянных по
свету от Стамбула до Парижа. Целые ветви рода прекратили свое
существование.
Но растет и набирает силу молодое, юное поколение. Род
Ашурбековых продолжается и впишет еще не одну славную страницу в
историю Азербайджана.
Сара ханум Ашурбейли в воспоминаниях современников
Наверное большая дружба начинается с первой встречи, улыбки,
рукопожатия. Моя первая встреча состоялась с Сарой ханум в 1982 году во
Дворце Ширваншахов, после выхода еѐ замечательной книги : «Государство
Ширваншахов».
Тогда будучи одним из руководителей Государственного историкоархитектурного музея-заповедника «Комплекс Дворца Ширваншахов» я имел
честь пригласить автора на первую презентацию книги, которая по моему
мнению должна была состояться именно во Дворце Ширваншахов.
Также по моему поручению часть тиража книги Сары ханум были
приобретены музеем для подарочного фонда, что давало возможность
презентовать их самым высоким гостям, членам правительственных
делегаций посещающих Баку и встречающихся тогда с первым секретарем
ЦК Азербайджана Гейдаром Алиевым, который приглашал их лично
посетить Дворец Ширваншахов а по возможности сам сопровождал их.
Тогда музей-заповедник с филиалами ежегодно посещало более
полумиллиона человек.
Зная, что Сара ханум работала в своѐ время научным сотрудником
музея истории Азербайджана, я отметил, что музеем долгое время руководил
711

брат моей матери Мамедэмин Адиль-бек оглы Казиев - потомок древнего
бекского рода Эриванского ханства. В 1915 году в Эриване потеряв
предательски убитыми в. спину, близких родственников во времена
армянского кровавого террора, семья в 1919 году вынуждена была покинуть
родные земли и перебраться в Баку. Заслуженный деятель науки, доктор
исторических наук, профессор М.Казиев также испытал многие лишения и
судьбы их с Сарой ханум и Дворянским родом Ашурбековых во многом
очень схожи.
Лицо Сары ханум осветилось улыбкой, она по матерински обняла
меня, и сказала только одну фразу : «Эльдар муаллим, Вы племянник Мамеда
Казиева?!»
Впоследствии я с Сарой ханум часто общался по совместной работе.
Приглашая на презентацию книги «Государство Ширваншахов»
гостей, я хочу отметить одну встречу, в то время Председателем
Республиканского Общества Дружбы с зарубежными странами был депутат
Верховного Совета Азербайджана, лауреат Гос.премии СССР, народный поэт
Азербайджана, академик Наби Хазри. Посетив его лично в здании где сейчас
находится Посольство Франции в Азербайджане с приглашением на
презентацию книги, я подарил ему один экземпляр книги «Государство
Ширваншахов» Заботливо взяв в руки книгу, перелистав еѐ он отметил, что в
курсе выхода в свет этой замечательной книги, и посмотрев на меня, сказал
улыбнувшись, что эта настоящая книга и настоящая история Азербайджана.
Чтож тогда на пороге были 80-е годы, и не каждая книга по истории могла
быть издана пройдя барьеры Главлита.
Сара ханум по моему ходатайству была включена в состав Учѐного
Совета музея, что давало нам возможность ежемесячно встречаться с ней в
музее на заседаниях Учѐного Совета и обсуждать насущные проблемы
научной и издательской деятельности.
Сегодня вспоминая еѐ светлый образ хрупкой аристократической
личности, учѐного с большой буквы, я преклоняюсь перед еѐ мужеством,
человеком-достойно прожившим долгую жизнь. Она не когда не теряла
надежду увидеть Азербайджан независимым, а азербайджанский народ
счастливым и процветающим.
27 января 1996 году наступил еѐ звездный час, чествуя еѐ 90-летие
Президент Азербайджана Гейдар Алиев лично в Театре оперы и балета им.
М.Ф. Ахундова поздравил еѐ и вручил высокий орден «Шѐхрат»-«Славы»,
ради этого часа ей пришлось пройти долгий путь, прожить сложную, но
яркую жизнь.
Эльдар Гюнайдын.
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