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XI əsrin I yarısındarı\ 
başlayaraq tarix səhnəsinə qə
dəm basan Səlcuqlular Orta Asi
yadan Aralıq dənizi sahillərinə, 
Dərbənd keçidindən Kəngər kör
fəzinə qədər əraziləri əhatə edən 
Böyük Səlcuqlu İmperatoriuğunu 
yaratdılar. Səlcuqlular «ümum
dünya tarixinin gedişinə fəal təsir 
göstərmiş, Yaxın və Orta Şərqin 
etnik, hərbi-siyasi və ictimai-iqti
sadi tarixində dərin iz buraxmış
dır» (Bax: Azərbaycan tarixi, Re
daktoru S.Əliyarlı, səh. 214). Bu 
İzlər Azərbaycanda da özünü 
göstərmiş, Azərbaycan ictimai- 
siyasi, fəlsəfi və mədəni həyatın
da da mühüm rol oynamışdır. 
Səlcuqlulardan sonra Azərbay
canda yenidən min illik Türk səl
tənəti bərqərar olmuş, bu min illik 
dönəmdə Azərbaycanda Atabəy- 
lər, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu
lar, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Əf
şarlar və Qacarlar kimi yerli döv
lətlər, Xarəzmşahlar, Elxanilər və 
Teymurilər kimi Türk dövlətləri 
tarixə öz möhürünü vurmuş, 
Azərbaycanda ədəbi-bədii, fəlsə
fi dil Türk dili olmasa da regionda 
ümumi ünsiyyət vasitəsi Türk dili 
olmuş, Azərbaycan dövlətçilik 

Çənənəsi qorunub saxlanmışdın^ 

Səlcuqlu imperatorluğunun zəiflə
məsi nəticəsində Azərbaycan feodal 
dövlətlərinin müstəqilliyi üçün şərait 
yaranmış, yaranmış şəraitdən istifadə
edən Şirvanşahlar XII əsrin ikinci yarı
sında quzeydə, Şəmsəddin Eldəniz 
isə güneydə Azərbaycan Atabəylər 
dövlətinin əsasını qoydular. Ölkənin 
həm şimalı, həm də cənubunda bır 
canlanma başlandı. Bu canlanma hər 
şeydə olduğu kimi, ictimai-siyasi, fəl
səfi və bədii yaradıcılıq sahəsində do 
özünü göstərdi. Tədqiqatçılar haqlı 
olaraq XII əsri Azərbaycanın intibah 
dövrü adlandırırlar. Dövlət başçıları öl
kədə elmin, fəlsəfənin, ədəbiyyat və 
mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət 
yetirmiş və nəticədə bu dövrdə yazıb 
yaradan sənətkarlar təkcə Azərbayca
nın deyil, bütün dünyanın iftixarı ol
muşlar. Bu dövr Azəroaycanı, dünya
ya Şəmsəddin Eldəniz, Atabəy Mə
həmməd Cahan Pəhləvan, Qızıl Ars
lan. Şirvanşah Mənuçöhr, Axsitan ki-. 
mi dövlət başçıları, Obüiüla Gəncəvi 
(1096-1159), Fələki Şirvani (1108- 
1146), Ofzələddin Xaqanı (1126- 
1199), Hizami Gəncəvi (1141-1209) 
və o dovr üçn dünyada analoqu olma
yan qadın şairə Məhsəti Gəncəvi kimi 
şaır-filosoflar, Eynəlquzzat Miyanəçi 
(1099-1131) kimi böyük filosof, pante
ist mütəfəkkir Obuhəfs Sührəvordi 
(1145-1234) kimi görkəmli filosof, hü
quqşünas alim, sufizm nəzəriyyəçisi, 
«Israqilik» fəlsəfəsinin banisi, ictimai- 
siyasi xadim Şinabəddin Sührəvordi 
kimi filosof, Ocomi Haxçıvani kimi ca- 
nanşümui memar bəxş etmişdir. Bu 
dahilərin əsərləri təkcə Azərbaycanın 
deyil. Şərq və Qərb ictimai-siyasi, fəl
səfi və ədəbi fikrinin inkişafında mü
hüm rol oynamışlar.

XIII əsrin birinci yarısından başla
yaraq Azərbaycan Xarəzmşahların, 
daha sonra iso XIV əsrin sonlarına qə
dər Elxanilərin hakimiyyəti altında ol
muşdur. İran və Azərbaycana hakim
lik edən Elxanilər 1258-ci ildə Bağda
dı da tutaraq 500 illik Abbasilər xilafə
tinə son qoydular. Elxanilər dövründə 
Azərbaycan Böyük Moğol imcriyası- 
nın beşinci ulusunun siyasi-inzibati 
mərkəzinə çevrilmiş, Azərbaycanda 

mərkəzi hakimiyyətin 
güclənməsinə, elm və 
mədəniyyətin çiçəklən
məsinə, təsərrüfatın can
lanmasına səbəb olmuş, 
ölkədə yeni idarəçilik sis
temi yaradılmışdır. Elxa- 
nilor dövrü Azərbaycanı 
Hülakü, Qazan xan, Sul
tan Məhəmməd Ulcaytu 
kimi dövlət başçıları, dün
ya elm və mədəniyyətinə 
alim-tarixçi Xacə Roşi-
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Tarixdən bu günə
(əvvəli ötən sayımızda)

doddin, Marağa rəsədxanasının yara
dıcısı, böyük astronom və dövlət xadi
mi Hosiroddin Tusi, məşhur riyaziy
yatçı Übeyd Təbrizi, görkəmli filosoflar 
Siracəddin Urməvi, Mahmud Şəbüs- 
tərı, məşhur tibb alimi Mahmud ibn il
yas, məşhur musiqişünaslar olan Sə- 
fiəddin Urməvi və Obdülqadir Mara- 
ğayi. tarixçi alimlər olan Ohməd Təb
rizi, Obu Bəkr əl-Ohəri, Məhəmməd 
ibn Hinduşah Haxçıvani, coğrafiya ali
mi Həmdullah Qəzvini, memarlardan 
Zeynələddin Şirvani, Mahmud ibn 
Məqsud, Obdülmömin Təbrizi, Hacı 
Oli şah Təbrizi, şair-filosof Marağalı 
Ovhədi, ana dilində əsərlər yazan İz- 
zəddin Həsənoğlu, «Qisscyi-Yusif» 
əsərinin müəllifi Oli, «Yusif və Züley
xa» poemasının müəllifi Mustafa Zəri- 
rı. Sulu Foqih və b. şəxsiyyətlər bəxş 
etmişdir.

Bu dövrdə Azərbaycanın quzeyin
də Şirvanşahlar əvvəlcə Xarəzmşah- 
lann, sorva Elxanilərin, Qızıl Orda 
xanlığının, Cəlarilərin, daha sonra isə 
Teymurilərin vassalı olmuş, nəhayət 
1382-ci ildə Şirvan şahı Huşəngin 
(1372-1382)öldürülməsi ilə Şirvanda 
Kəsranilər sülaləsinə (1027-1382)son 

qoyulmuş, I İbrahim taxta çıxanlmışsa 
da, oda Teymurilərin vassallığını qə
bul etmişdi. Teymurun ölümündən 
sonra I İbrahim Azərbaycanın şimal 
torpaqlannın bir çoxunu birləşdirərək 
müstəqil siyasət yeritməyə başlamış
dı. Azərbaycanda XIV əsrin sonlan XV 
əsrin əvvəllərində yetişən Azərbaycan 
mütəfəkkirləri olan Təbrizli Fəzlullah 
Həimi və onun müridi mübariz şair-fi- 
losof, Azərbaycan söz sənətinin zirvə
si sayılan İmadəddin Həşiminin sima
sında Azərbaycan Türk dili gələcək 
milli dövlətçiliyimizin ana sütunlann- 
dan birini təşkil etmişdir.

XV əsrin əvvəllərindən başlaya
raq Azərbaycanda siyasi çəkişmələr 
daha da güclənməyə başlayır. 1410- 
cu ildə Cəlari Sultan Ohmədi məğlub 
edən Qaraqoyunlu Qara Yusif Azər
baycan Qaraqoyunlu dövlətinin əsası
nı qoyur. Qaraqoyunlular 1412-ci ildə 
Şirvanşahları da məğlub edərək 58 il 

Azərbaycanda hökmranlıq edirlər. Hə- 
hayət 1467-ci ildə Ağqoyunlu Uzun 
Həsən sonuncu Qaraqoyunlu hökm
darı Cahanşah Həqiqini (1435-1467) 
məğlub edərək Ağqoyunlu dövlətinin 
əsasını qoyur. Beləliklə təkcə XV əsr
də Azərbaycanda Şirvanşahlar, Cəla- 
rilər, Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular 
adlı dörd dövlət mövcud olmuşdur. Bu 
dövr Azərbaycan mədəniyyəti özünə
məxsus inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoymuş, ölkədə geniş məktəb və 
mədrəsə şəbəkəsi yaradılmış, bu 

məktob və mədrəsələrdə sənət dərs
ləri ilə yanaşı, məntiq, fəlsəfə, riyaziy
yat, nücum və s. fənlər tədris olunmuş, 
tarix, coğrafiya, fəlsəfə, məntiq, qram
matika və ədəbiyyata aid bir sıra elmi 
əsərlər yaradılmışdı. Bu dövr Azərbay
cana Bədr Şirvani, Şah Qasım Ənvar, 
Arif Ordəbili, Ossar Təbrizi, Cahan
şah Həqiqi, Əbdülqadir Marağayi, 
Məhəmməd Qarabaği, Sara Xatun ki
mi şəxsiyyətlər bəxş etmişdir.

XV əsrin sonlannda Ağqoyunlu 
şahzadələri arasında baş verən haki
miyyət davalarından istifadə edən Sə- 
fəvilər Azərbaycanın siyasi-dini həya
tında mühüm rol oynamağa başlayır
lar. Uzun müddətli gərgin mübarizə
dən sonra nəhayət 1500-cü ilin so
nunda Şirvan hakimi Fərrux Yasəri, 
1501-ci ildə Haxçıvan ərazisində Əl
vənd Mirzəni məğlub edən, həmin ildə 
Bakını tutan və 1501-ci ilin payızında 
təntənə ilə Təbrizə daxil olan 14 yaşlı 
Şeyx İsmayıl «Şah» elan edilərək pay> 
taxtı Təbriz şəhəri olmaqla Səfəvi 
Türk dövlətinin əsasını qoymuşdu.

1501-ci ildən 1736-cı ilə qədər 
235 il davam edən Səfəvilər səltənəti 
Azərbaycanda feodal pərakəndəliyinə 

son qoyaraq mərkəzləşmiş vahid 
Azərbaycan Türk dövləti yaratmış, 
ərazilərini daha da genişləndirərək 
imperiyaya çevrilmiş, ilk dəfə olaraq 
Azərbaycan Türkcəsini rəsmi dövlət 
dili elan etmiş, Azərbaycan mədəniy
yəti, elmi və ədəbiyyatının çiçəklən
məsində müstəsna rol oynamışlar. 
Dövlət başçısı Şah İsmayıl Xətayinin 
doğma Türk dilində şeiriər yazdığını 
görən dövlətin bütün ərazilərindəki şa
irlər do ana dilində əsərlər yaratmağa 
başlamış və beləliklə də Azərbaycan 
ədəbi yazılı Türkcəsi xeyli zənginləşə
rək ərəb və fars dilləri ilə rəqabət edə 
biləcək bir səviyyəyə yüksəlmişdi. Sə
fəvi sarayında Həbibinin başçılığı ilə 
Süruri, Şahi, Matəmi, Tüfeyli, Qasımi- 
dən ibarət ədəbi məclis yaradılmış, 
xalq şerinin on görkəmli nümayəndə
si Aşıq Qurbani sarayda yazıb-yarat
mış, saz saraya daxil olmuş, şifahi 
xalq ədəbiyyatına aid yeni dastanlar 

yaranmağa başlamışdı.
Bu dövr Azərbaycana Şah ismayıl 

kimi dövlət başçısı, Məhəmməd Füzu
li kimi dahi mütəfəkkir, Həbibi, Saib 
Təbrizi, Qövsi Təbrizi və b. kimi bö
yük şairlər, Sultan Məhəmməd, Kə
maləddin Behzad kimi dahi rəssam
lar, Aşıq Qurbanı', Tufarqanlı Abbas, 
Sarı Aşıq və b. kimi ustad aşıqlar, on
larla müdorris, təzkirəçi, tarixçi, təbib, 
riyaziyyatçı, astronom, musiqiçi, me
mar, nəqqaş, xəttat, Şükrüllah Şirvani, 
Mövlana Mirzə Məhəmməd, Mövlana

Əbdülbaqi, Korbəlayi Baba Fərəc, ib
rahim Mirzə və b. kimi alimlər bəxş et
mişdir. Bir sözlə, Səfəvilər dövründə 
Azərbaycan Türk mədəniyyəti dolğun 
inkişaf yolu keçmiş, imperatorluq əra
zisində yaşayan digər xalqların da 
mədəni inkişafında dəyərli rol oyna
mışdır.

XVIII əsrin əvvəllərindən başlaya
raq Azərbaycan Səfəvilər dövləti üç 
tərəfdən - Şimaldan çar Rusiyası, 
Şərqdən Əfqan feodalları, Qərbdən 
Osmanlı imperatorluğu tərəfindən hü
cuma məruz qalır. Vəziyyətin çıxılmaz 
olduğunu görən Səfəvi ordu başçısı 
Nadir xan əvvəlcə Ofqanları, daha 
sonra isə Rusları və Osmanlıları döv
lətin ərazilərindən vurub çıxararaq 
1732-ci ildə şah II Təhmasibi taxtdan 
salır və onun kiçik yaşlı oğlu Abbas 
Mirzəni III Şah Abbas adı ilə taxta çı
xarıb özünü onun qəyyumu adlandırır. 
1736-cı ildə III Şah Abbasın qəflətən 
ölümündən istifadə edərək Nadir xan 
Muğanda toplanan qurultayda özünü 
«Şah» elan edir. 11 illik hakimiyyəti 
dövründə Nadir Şah Əfşar mərkəzləş
miş Azərbaycan dövlətini bərpa edə
rək Hindistan və Əfqanıstanı da fəth 

edərək qısa müddətli olsa da bir İmpe 
ratorluq yaratmağa müvəffəq olur. La 
kin 1747-ci ilin 9 mayında sui-qəsd 
nəticəsində öz sarayında qətlə yetiri
lən Nadir Şahdan sonra onun min bir 
əziyyətlə yaratdığı İmperatorluq dağı
lır. Azərbaycan xanlıqlara parçalanır, 
ayn-ayn ölkələrdə müxtəlif dövlədər 
yaranır. Nadir Şahdan sonra Azərbay
can ərazisində 17 xanlıq, 5 sultanlıq 
və 5 məliklik yaranmışdı. Bu xanlıqlar
dan 8-i Güney Azərbaycanda, 8-i Qu
zey Azərbaycanda, biri isə Qərbi 
Azərbaycanda (İrəvan Xanlığı) yaran
mışdı. Quzeydəki sultanlıqlar Şəki 
xanlığından, məlikliklər isə Qarabağ 
xanlığından asılı idi. Hər bir xanlığın 
öz xanı, öz vəziri, öz ordusu, hətta öz 
pulu var idi. Hakimiyyət irsi xarakter 
daşıyırdı. Kəndlər yüzbaşı və kəndxu- 
dalar, şəhərlər kələntərlər, mahallar 
naiblər, qalalar qalabəyilər tərəfindən 
idarə olunmaqla hamısı xanlara tabe 

idilər. Bu xanlıqların hər biri özünü 
müstəqil sayır, müstəqil xarici siyasət 
yeridir, bir-biri ilə müharibə edir, ərazi
lərini genişləndirməyə çalışırdılar.

Artıq XVIII əsrin 60-cı illərində Gü
ney Azərbaycan xanlıqlarını Kərim 
xan Zond birləşdirib müəyyən məna
da mərkəzi hakmiyyət yaratmağa nail 
olmuşdu. O, Quzey Azərbaycan Xan
lıqlarını da nəzarət altına almağa çalış
sa da, buna nail ola bilməmiş, daha 
sonra 1781-ci ildə hakimiyyətə gələn 
Ağa Məhəmməd şah Qacar Güney 

Azərbaycan xanlıqlarını və iran ərazi
sini özünə tabo edərək üzünü Quzey 
Azərbaycana çevirmişdi. Bu dövrdə 
Quzey Azərbaycan xanlıqlarının bır 
qismi Qacarlara, bir qismi Rusiyaya, 
bir qismi də Osmanlılara meyl edir, 
onlarla ittifaqa girməyə cəhd edirdilər. 
Lakin Osmanlı imperiyasının özü çə
tin vəziyyətdə olduğu üçün xanlara kö
mək edə bilməmiş, ona görə də Qu
zey Azərbaycan uğrunda çar Rusiyası 
ilə Azərbaycan Qacarlar dövləti ara
sında mübarizə başlamış, Ağa Mə
həmməd şah Qacarın Şuşada sui- 
qəsd nəticəsində öldürülməsi ilə «bu 
xanlıqların bütün varlığı böyük təhlükə 
qarşısında qaldı» (Bax: Azərbaycan 
tarixi, Bakı 1996, səh. 572). Azərbay
can belə bir vəziyyətdə XIX əsrə daxil 
oldu.

XVIII əsr Azərbaycanında bütün 
çətinliklərə baxmayaraq, Şəki xan sa
rayı, Şəkixanovlar evi, Cümə məscidi, 
İrəvanda Göy məscid, Şuşa, Osgəran 
və Bayat qalaları, Şuşa məscidi və b. 
diqqətəlayiq memarlıq abidələri yara
dılmış, Azərbaycan elmində və maari
fində bəzi irəliləyişlər olmuş, musiqi, 
rəngkarlıq və memarlıq inkişaf etmiş-
di. Bu dövr Azərbaycana Hacı Mə
həmməd Zaro, Rofai, Hüseyn xan 
Müştaq, Nicat Şirvani, Şakir Şirvani, 
Arif Şirvani, Arif Təbrizli, Ağa Məsih 
Şirvani, Xəstə Qasım, Şikəstə Şirva
ni, Şəkili Nəbini, Molla Vəli Vidadi, 
Molla Pənah Vaqif və b. şairlər, Ob- 
dülrəzzaq Dünbülü kimi tarixçi, Zey
nalabdin Şirvani kimi coğrafiyaçı alim
lər bəxş otmiş, «Şəhriyar dastanı», 
«Oğru və qazi» kimi nəsr əsərləri ya
ranmışdı. Bu dövr həmçinin Ağa Mə
həmməd şah Qacar, Fətəli xan Ofşar, 
Cavad xan Ziyadoğlu, Ohməd xan 
Dünbülü, Hacı Çəlobi, Ponaholi xan 
Cavanşir, Quba xanı Fətəli xan, Molla 
Pənah Vaqif kimi dövlət xadimləri ye
tişdirmişdir.

XIX əsrin əvvəllərindən başlaya
raq, çar Rusiyasının cənubi Qafqaza, 
o cümlədən də Azərbaycana iddialan 
artmış, nəhayət on illik müharibə ər
zində çar Rusiyası Quzey Azərbayca 
nı tamamilə işğal edərək, öz imperiya
sı tərkibinə qatmış, beləlikiə də Azər
baycanın bir hissəsi öz dövlətçiliyini 
itirmiş oldu. Bu vəziyyət Quzey Azər
baycanda XX əsrin 18-ci ilinə, yəni 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quru
lana qədər davam etdi. Güney Azər 
baycan Türkləri isə öz dövlətçilik ənə 
nələrini davam etdirmiş, nəhayət 
1925-ci ildə ruslar və ingilislər tərəfin
dən Mazandaranlı Rza şahlıq taxtına 
çıxartaraq 1000 illik Azərbaycan Türk 
hakimiyyətinə son qoyulmuşdu. Buna 
baxmayaraq, Quzey Azərbaycan 
1918-1920-ci illərdə öz dövlətçiliyini 
bərqərar etmiş, lakin bolşeviklər tərə 
findən bu dövlətə də son qoyulmuş və 
Quzey Azərbaycan yenidən 70 illik 
rus müstəmləkəsinə çevrilmişdi. Nə
hayət 1991-ci ildə Quzey Azərbaycan 
yenidən öz müstəqilliyini bərpa etmiş, 
dünya dövlətləri sırasına daxil olmuş
dur. Güney Azərbaycanda isə milli 
müstəqillik uğrunda mübarizə davam 
etməkdədir. Artıq XXI əsrdə Bütöv, 
mərkəzləşmiş Azərbaycan dövlətinin 
yaranması tarixi zərurətə çevrilmişdir.


