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REDAKTORLARDAN

Bakı Dovlət Üniversitelinin professoru, tarix elmleri 
doktoru Ə.İ.Muxtarovanın yazdığı “Türk xalqlarının tarıxi 
dersliyi Respublikanm ali mekteblərində son illərdə tedris 
olunmağa başlanmış Türk xalqlanmn tarixi fənni sahəsində
ilk təşəbbüsdür.

Qeyd etmək lazımdır ki, Avrasiya arazisinde yaşayan 
müasir türk xalqlannra tarixinə dair yığcam dərsliyin yazıl
ması çox çetin., həm də elmi məsuliyyətli işdir. Bu çetinlik 
onunla bağlıdır ki, türk xalqalannm qedim dövrünə dair yazılı 
mənbələrin yoxluğu ucbatından Qedim Şərq menbelərində, 
antik ve Çin müelliflerinin eserlerinde türk xalqlarınm hazır
da meskun olduqları erazilerde adları çekilmiş tayfaların 
(qeyd edilmelidir ki, bu tayfaların adları ekser ballarda müx- 
telif dillerin fonetik qanunlarına uyğun olaraq yazılışlarına 
göre tehnflere meruz qalmışdır) emik mensubiyyetleri mese
lesinde tedqiqatçılarda fikir müxtelifliyi vardır. Bu onunla 
bağlıdır ki, Altay dil ailesinin Türk qoluna mensub qedim 
tayfalar tarix boyu İrandilli, Qafqazdilli ve Uqor-Findilli tay
falarla qonşuluqda yaşamış, müxtelif tarixi dövrlərde Sami- 
dilli, İrandilli ve Qafqazdilli xalqlann meskun olduqları 
erazilere keçerek meskunlaşmışlar. Bu ise qedim 
menbelerde haqlarmda danışılan xalqlann etnik 
mensubiyyeti meselesinde tedqiqatçıların müxtelif
baxışlanna sebeb olmuşdur. „

Xüsusile, eradan evvelki minilliklerde On Asiyada 
türk menşeli (belke de Altay dil menşeli) tayfaların yaşaması 
problemi hele de hellini tapmamışdır. Bunu Cenubi Azerbay
can erazisinde ve ona bitişik bölgelerde e.e. I minillikde
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mövcud olmuş dövlet qurumları haqqmda da demək olar, 
Tarixşünaslıqda bu qurumlar Hümdilli (Şimali Qafqazdilli) 
və irandilli tayfalara mənsub edilir.

Qeyd olunmalıdır ki, türk xalqlarının tarixi uzun müd- 
dət Qərbi Avropa və Rus iranşünasları tərəfmdən öyrenil- 
diyinə görə Cənubi-Şərqi Avropada e.ə.I minillikdə antık 
mənbələrdə adı çəkilən skit (skut), kimmer, sak, sarmat 
etnosları, Mərkəzi Asiyada və Qazaxıstanda həmin minillikdə 
yaşamış sak, massaget, alan və b. tayfalar irandillilər sayılırdı
lar. Bu baxış indi də tarixşünaslıqda mövqeyini saxlamaq- 
dadır. Lakin həmin tayfaların Altay dil ailosinə, xüsusilə bu 
dil ailəsinin Türk qoluna mənsub olmaları baxışı da vardır və 
bu baxış da təkzib olunması çətin olan faktlara söykənir.

Beləliklə, eger e.ə.I minillikdə Azərbaycan ərazisində 
mövcud olmuş dövlet qurumları, Conub-Şərqi Avropada 
yaşamış skit, kimmer, sak, sarmat və Mərkəzi Asiyada sak və 
massaget tayfaları türk mənşəli hesab edilsə, onda türk xalq- 
larınm qədim tarixində tamamilə başqa mənzərə alınır. Əks 
halda, bir sıra Qərbi Avropa və rus tarixç ilerinin tedqiqatla- 
rında olduğu kimi, türk xalqlannın tarixində ilk dövlət quru- 
munu е.ө.Ш əsrdə Merkezi Asiyada Hun dövleti olduğu fikri 
ilə kifayətlənmək lazım gəlir.

Prof. Ə .İ.Muxtarovanın dərsliyi türk xalqlarmm qədim 
dövrdə və orta esrlerde tarixinə dair bu mübahisəli problem
lerin mövcud olduğu şeraitde yazılmışdır. Lakin müellif 
bizce haqlı olaraq Cenub-Şerqi Avropada ve Merkezi 
Asiyada e.e.I minillikde yaşamış İskit, kimmer, sak, sarmat, 
massaqet ve b. tayfalann türkdilli olması baxışmın terefmde 
durmuşdur (elbette, bu tayfaların terkibinde bezi irandilli 
tayfalann olması istisna edilmir).

Derslik müasir türk xalqlarmm tarixine dair ümumileş- 
dirilmiş eser olmaq etibarile mövcud tedqiqatlara esaslanmış- 
dır. Aydın görünür ki, Əsmed xanım türk xalqlannın tarixi sa- 
hesinde elmi serişteye ve araşdırma bacarığına malikdir. 
Bundan evvel o, respublikada ilk defe türk xalqlarmm qedim



dövr və orta əsrlər tarixinə dair tedris proqramı və metodik 
vesait yazıb çap etdirmişdir.

Bizin fıkrimizcə, Ə.İ.Muxtarovanm dərsliyı Ali mek- 
təblərimizdə Türk xalqlarmm tarixi fənninin tədrisi üçün qiy- 
mətli vesaitdir. Müəllifm şerefine onu da demək lazımdır ki, 
dərslik tədqiqat seviyyesindedir.

Derslikde bu və ya digər türk xalqmın tarixino dair 
melumatlarda çatışmazlıqlann olması mümkündür. Onların 
müeyyen qismi yuxarıda haqqmda damşdıgımız müxtelü ba- 
xışlarla və mənbələrin azlığı (xüsusilə qedim dövre aid mən-
bələrin) ilə bağlıdır.

Prof. Ə.İ.Muxtarovamn dersliyi gələcəkdə türk xalqla- 
nnın tarixi haqqında yeni dərsliklərin yazılması üçün örnek 
olacaqdır. Şübhəsiz, dərslik geniş oxucu kütləsinin də diqqə- 
tini cəlb edəcək və müəllifın əməyi layiqincə qiymətləndiri- 
ləcəkdir.

Əsər göstərir ki, Əsməd xanım bacarıqlı tarixçi-todqb 
qatçı olmaqla yanaşı, həm də yüksək milli mənlik şüurlu, 
Vətən qeyrətli qadındır. Təsadüfı deyil ki, Bakı Dövlət Um- 
versitetində ııəşr olunan, tariximizin problemlerinin tədqıq 
olunması vəzifəsinə xidmət edən “Tarix vo onun problemle
ri” elmi jurnalinin təsisçisi ve Baş redaktörü da ele Əsməd 
xanımdır. Azerbaycan tarixinin bütün dövrleri üzre yüksek 
ixtisaslı alimleri birleşdiren bu elmi jurnalin neşr olunmasının 
Özü Əsmed xanım Muxtarovanın yazdığı dersliyin elmi 
deyerini şübhesiz edir.

Qiyasəddin Qeybullayev 
tarix elmləri doktoru

Mirheydər Mirzəyev 
tarix elmləri namizədi, dosent
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MÜƏLLİFDƏN

1992-ci ildən başlayaraq Bakt Dövlət Universitetində 
və Azərbaycan Respublikasınm bir sıra digər ali mektəblərm- 
də ‘Türk xalqlarmm tarixi” adh yeni kurs tədris olunur. Kurs 
qərbdə Balkan yarımadasından şerqde Yakutiyaya (indi Saxa) 
qədər böyük ərazidə yaşayan türk xalqlarmm tarixi barodə 
tələbəlorə m ə’lumat vermək məqsədini güdür. Bu, gencleri- 
mizin türk xalqlarmm beşer tarixində mövqeyinə və roluna 
bələd olmasmı te ’min etmək zerurətinden irəli gelir.

Türk xalqlannın qədim dövr və orta esrler tarixini eha- 
tə edən bu kitab aii məktəb teləbeleri üçün dərslik kimi 
nezerde tutulmuşdur. Dərslik müəllifm 1992-ci ildən başlaya- 
raq Bakı Dövlət Universitetində oxuduğu mühazirolər esasın
da tertib olunmuşdur. Müəllif hələ 1993-1994-cü illərdə 
“Türk xalqlarmm tarixi (qedim dövr ve orta əsrlər)” adlı 
proqram ve metodik vesait hazırlayıb çap etdirmiş ve hemin 
vesaitler yeni kursun tedrisi ile bağlı bu sahede yaranmış 
böhranı qismen aradan qaldırmaqla yanaşı, müasir teleblere 
cavab veren daha mükemmel dersliyin yazılması üçün 
hazırlıq merhelesi olmuşdur, İlk menbeler, mövcud elmi 
araşdırmalar ve ümumileşdirilmiş eserler esasında yazılmış 
derslik türk xalqlannin qedim dövr ve orta esrler tarixi 
haqqmda ümumi m e’Iumat vermek meqsedini güdür.

Qeyd edilmelidir ki, türk xalqlarmm beşer tarixinde 
yeri ve mövqeyi indiyedek çox sethi, bir qayda olaraq Hind- 
Avropa dil ailesine mensub xalqlann kölgesinde tedqiq olun
muş, sistemli şekilde ise XX esrin 90-cı illerinin evvellerine 
qeder tedris olunmamışdır. Tarixi edebiyyatda bir qayda ola
raq türk xalqlarmm vetoninin Merkezi Asiya olması ve türk 
dövletlerinin tarixinin e.e.III esrde Merkezi Asiyada Hun 
dövletinin yaranması ile başlandığı gösterilir. Halbuki son 
tedqiqatlarda prototürklerin ilk veteninin Ön Asiyada olması, 
e.e.VIII-Vl mınilliklerde onlann buradan yayılaraq Merkezi 
Asiya ve Altaya çatması ve burada monqol irqine rastlaşması 
fikri ireli sürül mü şdür1. Son dövrlerde e.e.IV mınillikden (ola
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bilsin ki, daha qədimdən) Decle və Fərat çayları arasında 
meskunlaşan şumerlərin, e.ə.lII-II minilliklordə Cənubi 
Azerbaycan ərazisində yaşamış kuti, lulubi, turukku və b. 
tayfaların, e.e.Il minilliyin evvellerinde Merkezi Asiyadan 
gelerek, Cenubi Azerbaycan erazisinde ve ona qonşu 
bölgelerde yaşamış kasların2 türkmenşeli olmaları ile bağlı 
mülahizeler ireli sürülmüşdür.

Bele fikir de ireli sürülür ki, e.e.I minilliyin VIII-VII 
esrlerinde Merkezi Asiya ve Qazaxıstan erazilerinde, Qara 
denizin şimal çöllerinde yaşamış ve qedim menbelerde skif 
(skit), kimmer, sak, massaget, sarmat ve b. adlarla m e’lum et- 
noslar da türk menşeli idiler3. Meselen, eranın ilk esrlerinden 
başlayaraq, antik müelliflerin eserlerinde ve Çin menbelerin- 
de adı çekilen Alan tayfa birleşmesinin etnik mensubiyyeti 
meselesine qısa nezer salaq. İş burasmdadır ki, Osetin ve Rus 
tarixçilerinin eserlerinde özünüadlandırması “allon (uAri 
etnoniminden) olan ve hazırda Şimali Qafqazda yaşayan iran
dilli osetinlerin (“osetin” sözü “os” etnoniminden ve gürcü 
dilinde mekan, yer bildiren “eti” şekilçisinden ibaretdir) ulu 
ecdadları ile eranın evvellerinde Aral denizi ile Ural çayı ara
sında yaşamış alan adlı tayfa birleşmesi eynileşdirilmişdir. 
Antik müellif İosif Filavi (I esr) alanların Cenub-Şerqi Avro
pada yaşayan sarmatlann bir tayfası olduğunu yazmışdır. 
Diğer antik müellif Dion Kassi ise alanları Merkezi Asiyada 
yaşayan massagetlerin bir tayfası kimi qeyd etmişdir. Çin 
menbelerinde “yantsay” adlandırılan alanlar Qerbi Qazaxıs- 
tanda Aral dan oerbde, Kanq (Çin menbelerindo Kanqyuy ) 
dövletinden şimal-qerbde lokalize olunur ve gösterilir ki, on
ların adetleri ve silahlan kanqyuylarda olduğu kimidir. 
“Türkmenistan mrixi” adlı ümumileşdirilmiş eserde alanların 
türkmenlerin emogenezinde iştirak etmiş tayfalardan biri 
olduğu yazılmışdır4. İosif Filavinin Tanais (Donets çayı) ve 
Meoti (Azov denizi) arasında yaşayan alanlan ski florin bir 
hissesi kimi qeyd etmesi de meseleye daha da dolaşıqlıq 
getirmişdir.
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Şübhəsiz ki, Şimali Qafqazda yaşayan osetinlərin uiu 
əсdadları uzaq keçmişdə nisbətən geniş ərazido yaşayırdılar. 
Tədqiqatçılar Şimali Qafqazda Koban arxeoloji medeniyyeti- 
nin məhz osetinlərin əcdadlanna məxsus olduğunu yazırlar5. 
Lakin onlarm Aral dənizi ilə Ural arasında böyük bir erazide 
yaşaması tarixi gerçəklik sayıla bilməz. Osetin dilinin tedqi- 
qatçısı V.İ.Abayev açıq yazmışdır ki, osetinlərin əcdadları Şi
mali Qafqazda yerlidir və onlarm şərqdən gəlmə olması fikri 
yanlışdır, çünki o, osetin dilinde bir sıra qedim yunan ve latın 
sözleri aşkarlamışdır. Aydındır ki, Aral-Uralarası ərazıdə ya
şamış alanların yunan və latm xalqları ile heç bir əlaqəsindən 
söhbət ola bilmez. Lakin bir sıra Qerbi Avropa ve Rus tədqi- 
qatçıları tərefindən alan etnoniminin osetinlərin özünüadlan- 
dırması olan “allon’ etnonimi ile eynileşdirmeleri ucbatmdan 
Qara denizin şimal sahillerinde ve Şimali Qafqazda e.e.I min- 
illiyin II yarısından eramızın ilk esrterine (esas e ’tibarile hun- 
ların Cenub-Şerqi Avropaya gelmelerine qedor) qeder 
m e’lum olan skiflerin ve sarmalların, habele Merkezi Asiya 
ve Qazaxıstanda yaşamış sakların ve massagetlerin 
irandilliler sayılmalan üçün kifayet etmişdir6. Bu yanlış 
netice mehz antik müelliflerin alanlan etnik mensubiyyetce 
skif, sarmat ve massagetlere aid etmelerinden alınmışdır. 
Tarixi heqiqet ise başqadır: saklar, sarmatlar ve massagetler 
qedim türkdilli tayfalar olduqlarma göre, onlara mensub 
alanlar da şübhesiz, irandilli yox, türkdilliler idiler. Qeyd 
etmek lazımdır ki, Azerbaycanda, Ermenistanda ve 
Gürcüstanda alan etnonimini eks etdiren, ehalisi 
azerbaycanhlardan ibaret yaşayış menteqe adları da bu fikre 
haqq qazandmr. Alan adlı türkdilli tayfa türkmenlerde ve 
qazaxlarda da vardır.

Deyilenlerden aydın olur ki, türk xalqlarmm qedim 
tarixinin esi mənzerəsinin üze çıxarılması üçün hele çox iş 
görülmeli, xüsusile, Merkezi Asiya, Qazaxıstan, Cenub-Şerqi 
Avropa ve Azerbaycan erazilerinde aşkarlanmış arxeoloji 
medeniyyetlerin etnik interpretasiyasına yeniden 
baxılmalıdır.
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Kursumuzun tedrisi ile bağlı “Türk” anlayışı barede
ayrıca danışmaq zerureti ortaya çıxır. . . . . . .  лл-

Geneoloji əlamətlərinə, ye’ni dillerin bır-bırıne maddi 
qohumluqlarına göre dünyada olan diller müxtelıf dil aılelen- 
ne bölünür. Ən böyük dil aileleri Hind-Avropa, Altay (yaxud 
Ural-Altay), Sami, Uqro-Fin, Qafqaz (yaxud Iber-Qafqaz) və
b. dil aileleridir. ..

Türk xalqlarmm dilleri haqqmda tesnıf bir qeder mu- 
bahiselidir. Bir qrup tedqiqatçılar bu dil ailesini Altay dil aile
si adlandırır ve bura Türk, Tunqus-Mancur ve Monqol qol- 
larım aid edirler. Diğer qrup dilçilər ise Uqro-fın dillerinin 
(macar, fin, eston, Sibirde yaşayan xant, mansı və b.) Altay 
dil ailesi ile uzaq qohumluqda olduğunu söyleyır ve ona göre 
de Ural-Altay dil ailesinin mövcudluğunu yazırlar. Bu 
problem hele diskussiya merhelesinde olduğuna göre, 
derslikde Altay dil ailesi baxışı esas götarulmuşdur. 
Türkoloqların yazdıqlarına göre bu dil ailesi e.e.IV mini Ilı 
parçalanaraq, müasir türk, monqol ve tunqus-mancur dıllərmı
emele getirmişdir. .

Keçmiş S SRİ erazisinde yaşayan turk xalqları erazı
cehetden bir rıeçə qrupa bölünür: l.Litvanın qerb eyaletleri,
Ukrayna ve Krım, Cenubi Moldova; 2.Qafqaz; ^Volqabrçro;
4.Merkezi Asiya ve Qazaxıstan; 5.Qerbı ve Şerqı Slbl^ ^  '
terilen regionlara uyğun olaraq bırmcı qrupa Lıtva ve Belorus
tatarları, qaraimler, qaqauzlar ve krımçaklar; ikinci qrup
azerbaycanlılar, kumıklar, balkarlar, qaraçaylar ve noqaylar,
üçüncü qrupa tatarlar, başqırdlar ve çuvaş ar; d°rduncu qmpa
özbekler, uyğurlar, qazaxlar, qaraqalpaqlar ve turkmən or,
beşinci qrupa ise Sibir tatarları, yakutlar, tuvalar, xakaslar
kaLasinler ve altaylılar (Dağlıq Altayda yaşayan xırda turk

Xaİ4 a Bundan başqa türk xalqları Türkıyə, Bolqarıstan, Yu- 
qoslaviya, İran (azerbaycanlılar ve b.), Çuı ve Monqolustan
ülkelerinde de meskundurlar.

Türk xalqlarmm tarixinin hertereflı ve obyektıv dovru
tesnifatı yoxdur. Sovet türkologiyasında onların tarixi bele
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dovrləşdmlmışdır: 1.Altay dövrü (ən qədim zamanlardan 
eramızm IV əsnne qədər); 2.Hun dövrü (e.ə.IV əsrdən eramı- 
zın IV-V əsrlənne qədər); 3.Qədim türk dövrü (V-X əsrlərV
4. Turk xalqlarmm təşəkkülü dövrü (X-XVI əsrlər)- 5 Müasir 
turk xalqlarmm formalaşmast (XVI-XIX əsrlər); 6 Türk 
mıllətlərmm yaranması (XX əsr)8. Bu təsnifatm çox bəsit və 
həm də yanlış olması elə ilk baxışda nəzəre çarplr.

Dərslikdə qədim dövrdə və orta əsrlərdə müasir türk 
xalqlarmm tarixi aşağıdaki kimi dövrləşdirilmişdir: l.Ən 
qədım dövrlərdən e.ə.I minilliyə qədər. 2.E.Ə.I minillik. 
З.Егкәп orta əsrlər, 4.Son orta əsrlər.

Bu təsnif, olbəttə, bitkin sayıla bilməz, ona gorə ki,
e.ə.IV mınillikdən başlayaraq Ön Asiyada və Cənubi Azor-
baycan ərazisində mövcud olmuş bə’zi dövlot qurumları
(Şumer, Aratta, Kas, Manna, Maday və b.) yaradıcılanmn vo
e ə.I minillikdə Cənub-Şərqi Avropada kimmer, skif, sarmat,
alan, Mərkəzı Asiya və Qazaxıstanda sak və massaget etnos-
lannın etnık mənsubiyyəti məsələsində hələ tam aydınlıa 
yoxdur. м

İndıki təsnifdən göründüyü kimi, hunlar türk adlandi- 
rı mır və Türk etnonimi yalnız V-X əsrlərdə yaşamış tayfa
lara aid edilir. Ona görə də, burada “Türk” etnonimi ilə 
əlaqədar ıkı məsələ ayırd edilməlidir. l .“Türk” etnoniminin 
umumi mə nada, yə’ni Altay dil ailesinin türk qoluna mənsub 
qədim və müasir xalqlann ümumi etnik adı kimi. M ə’ium 
olduğu kimi, müasir türk xalqlarmm heç biri, Türkiyədən 
başqa, ozunü rəsmi sənədlordə türk adlandırmır. onlar 
ozlənnə ^məsələn, “azərbaycanlı”, “özbok”, “türkmən”, 
yakut , uygur və s. deyırlər. Başqa sözlə, “türk” sözü bu 

xa qların konkret etnik özünüadlandırması deyıldır, valmz 
Altay dıl aıləsmın TÜrk qoluna mənsub dıllərdə danışan 
xalqlann dıl mənsubıyyətinə görə ümumi adıdır. Müasir 
turkolojı ədəbıyyatda olduğu kimi, bu kitabda da “Türk” 
etnonımı bu m ə’nada ışlədılir. 2.“Türk” etnonimi həm do 
muoyyən bır etnosun konkret adı olmuşdur. MÜasİr 
tanxşunashqda fıkir belədir ki, özünü “türk” adlandıranlar
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yalnız VI əsrdən sonra m ə’lumdur və onların adı “Orxon-Ye- 
nisey abidelerinde” “türk budun” kimi çəkilir. Bu fikir yanlış- 
dır. I əsr mıiəllifı Plini Şimali Qafqazda sarmatlann bir tayfa
sının “tirk” adlandığını yazmışdır (Plini, VI, 19). Həmin esrde 
yaşamış Pomponi Mela bu tayfanın adını “turke kimi qeyd 
etmişdir (Pomponi Mela, 11,14). Qedim gürcü menbelerinde 
Makedoniyalı İskender vaxtmda (e.e. IV esr) Kartlide 
buntürk adlı tayfanın yaşadığı gösterilir. Nedense, Avropa ve 
Rus tarixçılen bu faktlan nezere almırlar. Burada bu mubah i- 
seli problem etrafında mövcud baxışlann tehlili üzerinde 
dayanmayacayıq. B e’zi türkoloji edebiyyatda deyildiyi kimi 
“türk” etnonıminin “Avesta’da (e.e.VII) çekilen “tur” etnoni- 
minin sonraki forması olması fikrine üstünlük veririk.

Azerbaycan tədqiqatçılan Yusif Yusifov, Qiyaseddin 
Qeybullayev. Nizami XudiyCv, Firudin Cəlilov, Tofıq Hacı- 
yev ve b. hele e.e.I minillikde Cenubi Azerbaycan erazisinde 
Manna ve Midiyada türk tayfalarının yaşadıqlan fikrini ireli 
sürürler. Onl;ir qedim şerq menbelerinde qeyd olunan çoxlu 
toponimlerin ve şəxs adlarının qedim türk dilleri vasitesile
m e’nalarını açmışlar.

Demeli, e.e.VIII-VII esrlerde Cenub-Şerqi Avropada 
ve Merkezi Asiyada yaşaması qeyd olunan kimmerlerin, skif- 
lerin, saklann, sarmatlann, siraklarm ve alanların türk olması, 
hem de e.e.I minillikde Cenubi Azerbaycan erazisinde türk 
etnoslarının yaşaması gösterir ki, türk xalqlarmm tarixinin 
yeniden tesnif olunmasına ehtiyac vardır.

Kitabdan telebeler ve geniş oxucu kütlesi gösterilen 
dövrlerde türk xalqlannm dövletçilik en’eneleri tarixi ve onla
rın beşer tarixinde rolu haqqında m e’lumatlar alacaqlar, Dors- 
liyin çapa hazırlanması prosesinde müellif bir sıra çetinliklerle 
üzleşmeli olmuşdur, Əvvəlen, Azerbaycanda ve başqa p l i 
lerde, o sıradan Türk Kespubfikalarmın böyük ekseriyyetmde 
bu sahede indıyədek xüsusi derslik yazılmamışdır, demeli bu 
vesait Respublikamızda türk xalqlarmm tarixine aid derslik 
hazırlamaq üçün ilk teşebbüsdür ve müellifin yalnız öz tecrü
besine esaslanaraq yazdığı eserdir. İkincisi, derslikde bu ve ya
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digər türk xalqımn tarixi sahosində son dövrlərdə yaranmış 
tedqiqatlann və ümumileşdirilmiş əsərlorin tam əhatə 
olunması obyektiv səbəblərdən mümkün olmamışdır.

Sovet imperiyası dağıldıqdan sonra respublikamızın öz 
müstəqilliyinə yeniden nail olduğu bu tarixi mərhələdə türk 
xalqlarmm tarixi haqqmda ümumiləşdirilmiş dərsliyin praktiki 
əhəmiyyəti vardır. Dorslik vasitəsilə tələbələrimiz türklərin 
çoxminillik tarixi, təsərrüfat həyatı (əkinçilik, maldarlıq, sənət- 
karlıq) və mədəmyyoti, bəşər tarixindəki mühüm rolu ilə tanış 
olacaqlar ki, bu da Sovet imperiyası dövründə başqa türk xalq- 
ları ilə yanaşı, Azerbaycan xalqmın da xeyli dərəcədo sarsıdıl- 
mış milli mənlik şüurunun, milli özünüdərk hissinin əqidə for
masını kəsb etməsinə kömək edəcəkdir. Gənclərimizin əqidə- 
yə çevrilmiş milli mənlik şüuruna indi ehtiyac böyükdür. Mü- 
qəddəs torpaqlanmıza göz dikmiş düşmənlə üz-üzə durduğu
muz bir zamanda bu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sovetler 
dövründəki sovet vətənpərvərliyi, xalqlar dostluğu, Sovet 
heyat tərzi və s. kimi bayağı şüarlann və bu istiqametde 
ideoloji işin tə ’siri altında ermonilərin yaxın keçmişdə xalqı- 
mıza qarşı soyqınmlannı unutduq və bununla da sayıqlığımızı 
itirdik. Ona gorə də, Sovet quruluşu dağıldıqdan sonra 
ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə hərbi tecavü
zün başlandığı vaxt adamlarımızın müeyyen hissesinde mehz 
milli menlik şüurunun zeifliyi Vetenimize baha başa geldi, 
düşmen doğma torpaqlarımızm iyirmi faizini işğal etdi, bir 
milyondan çox homvetenimiz qaçqın ve köçkün veziyyete 
düşdü.

Türk xalqlarmm minilliklerle ölçülen tarixi ve dövlet- 
çilik eneneleri vardır. Qedim türk dillerinde mövcud olmuş 
ve qismen indi de işledilen dövlet idareçiliyi, horbi iş ve 
ordu quruculuğu terminlerinin zenginlıyi buna tutarlı 
sübutdur. Fikrimizin aydm olması üçün hemin terminlere 
qısaca nezer salmaq kifayetdir. Apa (oba), “komandan” - 
alpaqut düşmeni atdan saldıran. Heç vaxt yaxalanmayan igid 
(alp sözünden), ayquçu “vezir”, “meslehetçi”, “baş müşavir”, 
açiq mükafat (döyüşde igidliye göre), açinçi “emr eden”,
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“hakim”, adaş “döyüş dostu”, aqiçi “xəzinədar”, babacıq 
“xaqanı torbiyə edən şoxsin rütbəsi”, sonralar “atabəy”, baqa 
“bahadur”, başaq “ox ucluğu”, başqan “başçı”, başlıq 
“doyüşdə yabalanmış”, başqan “dəbilqə geymiş döyüşçü”, 
başçuq “hərfci himi”, bek “xaqan” ib  el arasında vasitəçi”, 
buqu (buku) “sərkərdə”, bekəc “şahzadə” bəgi “qəhrəman”, 
“igid”, çupan “gözətçi” , “qoruyucu”, “keşikçi” (fars dili 
mənşəli çoban “qoyun otaran” sözü ilə əlaqəsi yoxdur), erkin 
(irkin), xaqandan sonra, bəydən əvvəl gəbn rütbə”, inaq (yı 
nak) “dövlət işlərində yardımçı” (əsasən qədim uyğurlarda 
idikut “şöhrət yiyəsi (döyüşdə şöhrət qazanmış), iliq “el (xalq 
başçısı), iltobər (eltəbər) “hakimiyyətə, dövbtə, milbtə 
sahib”, kaqan “dövlətin başçısı”(ilk dəfə juan-juanlarda 
olmuşdur), qurxan (əsli Kurxan) “el və dövlət başçısı”, 
Kolabur “bəy nəslındən hərbi başçı, sərkərdə”, katun ( xatun) 
“Kaqanın arvadı” (dövlət ıdarə işlərinə baxan qadm), kündü 
“baş şahzado” (xəzərbrdə), kölük “hərbi araba”, görük 
“düşməni müşahidə edən”, küdəzçi “hərbi keşikçi, qarovul”, 
kuyaç “ləbilqs”, ordu “xan düşərgəsi”, kuren “1000 alaçıqdan 
ibarət hərbi düşərgə”, qulluq “qul saxlama”, tavar “mal-qara 
varidatı”, uruş “vuruşma, döyüş”, ukan “qüllə”, ulaş “çapar 
(hərbi xəbər aparan)”, yaraq “silah”,’’metal döyüş örtüyü”, 
yarlıq “hərbi əmr”, yarma “pul (metal pul)”, irkin “ 
bağışlanmış düşmən (düşman tərəfdən gəlib özünü təslim 
edib), yağıçı “döyüşkən əsgər”, bokə “ igid döyüşkən”, bökdə 
“хэпсэг”, buluk “əsir”, şad “xaqan nəslinə mənsub adam”, 
tabqaç “ulu”, ‘ şöhrotlik, dövbtə vo eb  sahib adam”, tarkan “ 
hökmdardan sonra ən nüfuzlu şəxs”, “domirçi”, yüğruş “vozir”, 
teqin “ şahzadə”, yabqu “xaqandan sonra gələn, ölkənin bir 
hissəsi üçün məsuliyyət daşıyan və hökmdar ailəsinə monsub 
hakim (ilk dəfə I Kadfızin (10-40-cı ilbr) pulunun üstündə 
çəkilmişdir (çəkilən terminbr Əbdülqadir Dölünün “əsgi türk 
dövbtdə inzibati, hərbı rütbə və terminbr. Bakı, 1999-cu ildə 
nəşr olunmuş kitabından vo «Древнетюркские языки Л, 
1969» lüğətindən götürülmüşdür).

Qədim türklərin, о cümbdən azərbaycanlıların ulu 
əcdadlannm bəşər tarixindo tutduqları mövqe və oynadıqları
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rol ganclərimizdə milli iftixar hissinin formalaşması üçün 
əsasdır. Ona görə də, bütün türk xalqlannm tarixinə dair 
ümumiləşdirilmiş dərsliyin yazılmasına ehtiyac vardır. Bela 
əsər ali məktəbbrdə tahsil alan tələbələrlə yanaşı, geniş oxucu 
kütbsi üçün də gərəklidir.

Aydındır ki, һәстсә kiçik bir dərslikdə türk xalqlarmm 
çoxminillik tarixinə geniş yer ayırmaq və türk xalqlarmm hər 
birinin ayn-ayrılıqda tarixini əhatə etmək mümkün deyildir. 
Ona görə də, dərslikdə тйэууэп çatışmazlıqların olması 
tabiidir. Ümid edirəm ki, mütəxəssislərin va geniş oxucu 
kütlasinin xeyirxah fıkir və mülahizələri, tanqidi qeydləri 
gələcəkdə darsliyin daha mükammal nəşrini hazırlamaqda 
bizə yardımçı olacaq.

Dərslık çapa hazırlanarkən əlyazmasmı oxuduqlarma 
və bir sıra tənqidi qeydləri və məsləhətbri ilə müəllifə yaxm- 
dan kömək etdikbrinə görə} tarix elmbri doktoru Qiyasəddm 
Qeybullayevə və tarix elmbri namizədi, dosent Mirheydər 
Mirzəyevə təşəkkürümü bildirirəm.

1 YusifYusifov. Çini yazılı kaynaklarda eski türklerin izleri. XI Türk 
Tarih Konqr es inden ayrıbasın. Ankara, 1994, s. 95-112.
Kasların etno-dil mənsubiyyəti və ilkin vətəni ilə bağlı müxtəlif 

fıkirlər mövcuddur -red. М. М.
3 Bu haqda dərsliyin müvafıq bölməsində ətraflı bəhs ediləcək.
4 История Туркменской СССР. Tl, Кн. Первая. Ашхабад. 1957.

с. 131
5 Крупнов Е.И Об этногенезе осетин и других народов 

Северного Кавказа. Сб. «Против вульгаризации марксизма в 
археологии» М, 1953

6 Вах Мацулевич Л.А. Аланская проблема в этногенезе народов 
Средней Азии. «Советская этнография.» VI- VII, 1947
Ви barədə Ъах: Баскаков Н.А. Тюркские языки. «Языки 

народов СССР» М, 1966, с 7
Yenə orada,s,14-15.
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TÜRK XALQLARI TARİXİNİN  
M ƏNBƏLƏRİ VƏ TARİXŞ ÜNASLIGI

Türk xalqlarmm tarixinin araşdınlması bir sıra çətinlik- 
brlə bağlıdır. Bu çətinliklər ondan irəli gəlir ki, əksər türk 
xalqları qədim lövrdə Özünəməxsus əlifbaya və yazıya malik 
olmamışlar. Başqa sözlə, qədim dövrə aid türk mənşəli yazılı 
mənbələr yoxdur. Həm də bə’zi türk xalqlan barədə qonşu 
xalqların mənbəbrmdə mə’lumat azdır. Bunlara misal olaraq 
Altay xalqlarım, çuvaşları, xakaslan, Sibir tatarlarını, yakutları 
və b. qeyd etmək olar. Deməli, yazıh mənbələrdə müasir türk 
xalqlarmm heç do hamisinin tarixi eyni dərəcədə aksini 
tapmamışdır. Cmumiyyətb götürdükdə, hətta егкэп orta 
əsrlərdə bir sıra türk xalqlarmm tarixi haqqinda yazılı mə’lu- 
matlar sathidir. Bu boşluğu müasir türk xalqlarmm yaşadığı 
ərazibrdə ən qəclim dövrbrdən е.э.1 minilliyin sonlarına qədər 
böyük bir dövrün tarixini əhatə edən arxeoloji tapıntılar 
müəyyən dərəcədə doldurur. Ona görə də, biz əvvəlcə arxeo
loji faktları qısaca nəzərdən keçirməli oluruq.

Arxeoloji m ə’lumatlar. Türk xalqlarmm və biitövlükdə 
Türküstamn qədim və qismən də orta əsrbr tarixinə dair yazılı 
mənbələrin azlığı, bu mənbələrm böyük bir hissəsinin əcnəbi 
mənbələrd^n {Yunan, Çin, Bizans, Ərəb və b.) ibarət olması, 
habelə əcnəbi manbolərdə bu və ya digər Türküstan xalqları 
haqqında verilən ziddiyyətli mə’hımatlar ayrı-ayn dövrbrin 
(xüsusib qədim dövrün) araşdırılmasında ciddi problemler 
yaradır. Bu problemlərin həllində arxeoloji mənbəbr xüsusi 
əlıəmiyyətə malikdir.

Qeyd edilməlidir ki, müasir türk xalqlarmm məskun 
olduqları ərazibrdə arxeoloji tədqiqatlar XIX əsrin axırlarında 
baştansa da, əsas e ’tibarib II Dünya müharibəsindən sonra 
geniş vüs’ət almış dir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində Qədim
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daş dövründən (Paleolitdən) başlamış eranın I minilliyinin 
sonlarına qədərki böyük bir dövrü əhatə edən zəngin abidələr 
aşkar edilmişdir. Şərqi Türküstanda İsveç alimi Sven Qedinin 
(1894-1897, 1899-1902, 1906-1908), Macar mənşəli ingilis 
mə’muru A.Steynin (1906-1908), F.Berqmanın (1928-1934) 
ekspedisiyaları, Qərbi Türküstanda (Türkmənistanda) 1904-cü 
ildən başlayaraq R.Pampellinin başçılığı ilə qazmtıiar aparan 
amerikan arxeoloji ekspedisiyası', uzun müddət S.P.Tolstovun 
rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən Xarəzm arxeoloji ekspedisi- 
yası2, M.E.Massonun və V.M.Massonun başçılıq etdikbri 
Cənubi Türkmənistan arxeoloji ekspedisiyası3, A.P.Okladni
kov və onun həmkarlarmın Sibir, Şərqi Türküstan və Monqo- 
lustan ərazilərindokı arxeoloji tədqiqatları və b. xüsusilə mü- 
hüm tapmtılarla nəticələnmişdir. Daş dövrünün müxtəlif 
mərhələlərinə aid çoxlu insan düşərgələri və antropoloji mate- 
riallar4, Ceytun və Anau erkən əkinçilik məskənləri, Altun- 
Тәрә və Namazgah-Təpə kimi şəhər tipli yaşayış yerləri. bina 
qalıqlan, təsərrüfat və məişət əşyaları, heykəltəraşlıq nümu- 
nələri, qaya rəsmləri, bitki toxumları və b. belə tapmalar
dandır. Bu tapıntılar əsasında Türküstanın qədim əhalisinin 
təsərrüfatı, içtimai quruluşu, mədəniyyəti, ideologiyası, qonşu 
xalqlarla mədəni-siyasi əlaqəbri, etno-dil mənsubiyyəti, adət- 
ən’ənələri araşdırılmış, onların müasir türk xalqları ilə etnik və 
mədəni bağlılığına aid çoxlu faktlar aşkar edilmişdir.

Türküstan tarixinə aid arxeoloji abidəbr içərisində e.ə.l 
minillikdə Avrasiyanm geniş ərazisində yayılan skif kurqanlan 
(Aıjan, Pazınk, Kul-oba, Çertomlık, Tolstaya moqila vo b.) 
mühüm yer tuturlar. Skif kurqanlannda qazmtılar XIX əsrin 
ortalarından başlamış, XX əsrin ortalarından isə geniş miqyas 
almışdır. Bu abidələrin tədqiqində A.N.Bemştamm, S.İ.Ruden- 
konun, L.R.Kızlasovun, A.İ.Terenojkinin, A.D.Qraçın, M.P.Qr- 
yaznovun və b. əməyi xüsusi qeyd edilməlidir. Uzaq Şərqdon 
Qafqaz və Şərqi Avropaya qədər geniş arazini əhatə edən bu
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qazuıtılar nəticəsində müasir türk xalqlarmm medəniyyeti ve 
adet-ən’ənələri ilə sesləşen çoxlu eşyalar, o sıradan “skif heyvan 
stili”nə aid seııət nümuneləri aşkar edilmişdir5.

Türk xalqlarmm qodim tarixi nə aid zəngin maddi mədə- 
niyyet nümunələri hemçinin Asiya ve Avropa tarixində çox 
mühüm rol oynamış sarmat6 və hun7 abidelerinde de tapılmışdır,

Arxeoloji materiallar türk xalqlarmm erkən orta esrlər 
tarixini öyrənmek üçün də son dərəcə qiymetli mənbələrdir. 
Qərbi Türküstanda aparılan arxeoloji qazıntılar neticesinde 
(F.V.Poyarkov, V.K.Qrek, N.V.Sorokin, V.D.Qorodetski) ku- 
şanlann, xionların (eftalların) və hunların tarixine aid çoxlu 
eşyalar, silahlar ve pullar aşkar olunmuşdur. S.P.Tolstovun 
qazıntıları zamanı Sırdəryanm aşağı axarlarmda, Aral gölün
den şərqdə eranm ilk əsrlərində mövcud olmuş çoxlu qalalar 
və yaşayış meskenleri aşkar olunmuş, külli miqdarda sonot 
nümuneləri və pullar tapılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, 
eradan əvvəlkı minillikdə yaranmış bu qalalarda eranın IV-V 
əsrbrinə qədər yaşayış davam etmişdir. Qazıntılar zamanı 
Kanqa-Qala və lunya-Qala qalalarında xionlara, saklara və 
massaqetbrə aid əşyalar tapılmışdır.

M.E.Massonun və V.M.Massonun arxeoloji qazıntıları- 
nın əhəmiyyəti xüsusib qeyd olunmalıdır8. Onların apardıqları 
tədqiqatlar nəticəsində Türkmenistan, Özbekistan ve Cenubi 
Qazaxıstan erazibrinde erken orta esrlere aid çoxlu pullar, 
silahlar ve başqa maddi medeniyyet nümuneleri aşkara 
çıxarılmış, hemin esrlerde yaşamış ehalinin Yaxın Şerq 
ölkebri ile ticaret elaqebri araşdırılmışdır.

Qazaxıstan ve Altayda erken orta esrlere aid qedim 
abidelerin bir növü elmde “balbal” adlanan daş kişi heykelleri
dir. Eranm VIII-IX esrlerine aid bu heykeller Altaydan Volqa- 
boyuna qeder geniş bir erazide tapılmışdır. Tedqiqatçıların 
yekdil fikri beledir ki, bu heykeller türkdilli tayfalara aiddir ve 
döyüşlerde helak olmuş igidlerin qebirlərinin üzerine
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qoyulmuş abidalərdir. Belə mülahizə irəli sürülmüşdür ki, bu 
abidabrin mövcud olduğu ərazi adı bizə mə’lum olmayan bir 
türk mənşəli tayfanın məskunlaşma arealı olmuşdur. Bu 
masala L.A.Yevtyuxova tarəfındən tadqiq olunmuşdur9.

Şərqi Sibirdə yaşayan bir çox türk xalqlarmm qədim va 
orta əsrlər tarixinə dair yazılı mənbələr yoxdur. Həmin 
boşluğu yalnız arxeoloji materiallar doldurur. Məhz arxeoloji 
qazıntılar asasında arxeoloq A.P.Okladnikov yakutların qadim 
və orta əsrlər tarixini yazmışdır10. Мйэууэп edilmişdir ki, 
onlar hələ eradan əw əl metaldan istifada etmiş və saxsı qablar 
düzəltmişbr, XVII asrda ruslar Yakutiyaya galənə qədar onlar 
qəbiblər şəklinda yaşayırdılar.

Altay va Şərqi Sibirin егкэп orta asrbr tarixinə dair ba’zi 
masaləbr arxeoloq S.V.Kiselyovun tadqiqatları naticasinda 
araşdırılmışdır11. S.V.Kiselyovun və L.A.Yevtyuxovanm 
arxeoloji axtarışlan naticəsinda12 Dağlıq Altayda, Sayan va 
Alatauda, Minusin çökakliyinda егкэп orta asrlardə yaşamış 
türk tayfalarının, o sıradan qırğızların təsərrüfat hayatı, 
sənətkarlıq və dini görüşlərinə dair çoxlu maddi mədəniyyət 
nümunəbri tapılmışdır.

Tuva ərazisində егкэп orta əsrlərə aid arxeoloji obyekt-
' ITbrdə S.I.Vaynşteyn və L.R.Kızlasovun qazıntıları da qeyd 

olunmalıdır. Bu qazıntılar zamanı Dağlıq Altayda eramızın I 
minilliyinə dair çoxlu maddi mədəniyyət nümunəbri aşkar 
edilmişdir. Arxeoloji qazıntılar asasında L.R.Kızlasov tuvala- 
nn егкэп orta əsrbr tarixini yazmışdır14. Orta asrbrda Avra- 
siyanın madani-siyasi hayatında mühüm rol oynamış türklar 
(göytürklər), kimaklar (V.V.BartoIda görə kaymaklar), karluk- 
lar, xakaslar, uyğurlar, bulqarlar, peçeneqlar, xazarlar va b. 
tarixi da arxeoloji materiallarda aks olunmuşdur. Bu xalqlara 
aid abidəbr L.R.Kızlasov, S.A.PIetnyova, V.A.Moqilnikov va 
b. arxeoloqlar tarafından Öyranilmişdir15.
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Aşağıda biz müvafıq fəsillərdə türk xalqlarmm yaşadığı 
ərazilərdə эп qədim dövrbrdən е.э.1 minilliyə qədər və ayrıca 
olaraq e.ə.I minillikdə arxeoloji tədqiqatlar barədə bir qədər 
ətraflı mə’lumat verəcəyik.

Yazılı mənbələr. l.Çin mənbələri. Mərkəzi Asiyanın 
müxtəlif türk etnosları tarix boyu Çinlə qonşuluqda yaşamış
lar. Çin isə dünyanın öz əlifbası olan qədim xalqlarından 
biridir. Ona gÖrə də е.э.1 minilliyin əvvəllərindən başlayaraq 
Çin yazılı mənbələrində qonşuluqlannda yaşayan türk tayfaları 
haqqında müntəzəm mə’lumatlar verilir. Lakin Çin mən- 
bələrinin mə’lumatlann bir qüsurlu cəhəti qeyd olunmalıdır. 
Belə ki, türk tayfalarının və ayrı-ayrı xaqanların adları Çin 
dilinin fonetikasma uygunlaş dirilmiş şəkildə verilmişdir. 
Xüsusilə, Çin dilində “r” səsinin olmaması hamin adların əsil 
formalarını müəyyən etməyə çətinlik törədir, Həm də aydm 
olmuşdur ki, qədim Çin müəllifləri qonşuluqdakı türk 
tayfalarının bə’zilərini əsil adları ilə yox, özlərinin onlara 
verdikləri adlarla qeyd etnıişlər.

Deyildiyi kimi, qədim türk tayfaları haqqında Çin 
mənbələrində mə’lumatlar e.ə.I minillikdən başlanır və erkən 
orta əsrlərin sonuna qədər davam edir. Lakin həmin mənbələr 
uzun müddət tədqiqatçılann diqqətindən kənarda qalmış və ilk 
dəfə rus çinşünası N.Y.Biçurin16 tərəfindən rus dilinə tərcümə 
olunmuşdur.

Eramızın III-XIH əsrlərinə aid mənbələr əsasən aşağı- 
dakılardır. Eramızın ilk əsrbrində müasir Monqolustan vo 
Tuva ərazibrində yaşamış xalq Çinin Bey və Vey sülabsinin 
salnaməbrində “qaoqyuy” adlandırılır17. Tədqiqatlar göstər- 
mişdir ki, bu ad qədim çin dilində “hündür araba” (yə’ni üstü 
konusvari örtüklü araba) deməkdir18. Deməli, salnaməbrdo 
hündür arabalarda yaşayanlar qeyd olunur ki, bu da bə’zi 
tədqiqatçılara görə indiki uyğurlann ulu ocdadlandır.

23



Çinin Suy (581-618) vo Tan (618-907) sülalələrinin sal- 
namələrində türklor (“Türk” etnik adım daşıyanlar) “tukyu” 
adlandırılır vo onlarla olan müharibolordon danışılır, həm do 
onların hunların nosillori olması göstorilir. Hoqiqotdo do Tııva 
orazisindo arxeoloji qazmtilar noticosindo hunlara vo qodim 
türkloro (yo’ni Qərbi Türk xaqanlığının ohalisino) aid 
abidələrdə maddi modoniyyot oşyalarının eyniliyi müoyyon 
olunmuşdur. V osrdo yaşamış Çin müollifı Fan Ye Çindo Xan 
sülalosinin tarixini yazmışdır. Homin salnamodo Morkozi Asi- 
yanın xalqları haqqında az, lakin qiymotli mo’lumat verilir. X 
osrdo tortib edilmiş Tan Şu adlı Çin salnamosi eradan ovvolki 
əsrlərdon başlayaraq X osro qodor çinin Morkozi Asiyanın 
türk xalqları ilo münasibotindon bohs edir. Bu monbodo 
eramızın ilk osrlorindon başlayaraq hunlar, Eftalilor vo Türk 
xaqanlıqları (VI-VIII osrlor) haqqinda qiymotli mə’lumatlar 
vardır. İndiyodok Avropa vo Rus tarixşünashğmda eramızm 
III-V əsrlərində Morkozi Asiyada eftallann (yo’ni abdalların) 
etnik monsubiyyoti haqqinda ziddiyyotli fıkirlor vardır vo onlar 
bu tayfanın irandilli etnos olmasını sübut etmoyo çalışırlar. 
Lakin Çin monbolorindo eftalilorin eradan ovvolki kuşanlarla 
qohumluğu göstorilir vo onların alaçıqlarda yaşadıqları qeyd 
olunur19. Hoqiqot budur ki, qodim türk etnoslarmdan olan 
eftalilor Morkozi Asiya xalqlarından qaraqalpaqların vo 
türkmənlərin (o sıradan azorbaycanlıların, bunu Azərbaycanın 
hor iki hissosindo çoxlu Abdallı toponimlori do göstorir) 
etnogenezindo iştirak etmişlor. Bu monbodo diqqoti colb edon 
fakt odur ki, “tukyu” adlandırılan türklor hunların varislori 
kimi göstorilir20. Sonraki monbolordon iso anlaşılır ki, oğuzlar 
mohz Qorbi vo Şorqi Türk xaqanlıqlarının yaradıcıları olan, 
etnik özünüadlandırması “türk" olan türklorin varisloridir. 
Buradan belo notico alınır ki, hunlar monşoco hom do 
oğuzların ulu ocdadlarıdır.
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Morkozi Asiyanm эгэЬ işğallan orəfəsində türk xalqlarmm 
tarixi haqqinda qiymotli faktlar 630-cu ildo Morkozi Asiyada 
olmuş Çin soyahətçisi Syuan Syanm yol qeydloridir. 605-617-ci 
illori ohato edon digor monbo iso Çin imperatoru Yan-Dinin sofin 
Vey Szenin hesabatıdır. Hor iki monbodo Morkozi Asiyada homin 
vaxtlarda yaşamış türk tayfalan, onlann içtimai quruluşlan, 
feodal müharibolori vo s. haqqmda danışılır.

Çin tarixçisi Lyo-Suyun başçılığı ilo tarixçilor qrupu 941- 
945-ci illordo “Tan sülalosinin qodim xronikası” adlı salnamo 
tortib etmişlor. Bu monbodo Tyan-Şan vo Şorqi Türküstanda 
yaşayan türk tayfalan haqqında otraflı mo’lumatlar vardır.

XI osrdo Çin sarayının tarixçilər qrupu “Tan sülalosinin 
yeni xronikası” adlı salnamo yazmışlar. Bu monbodo Turfan, 
Morkozi Asiya, İssık-Kul, Çu vo Talaş çaylannın vadilorindo 
yaşayan türk tayfaları haqqmda da danışılır.

Qeyd edilmolidir ki, türk tayfalan haqqmda Çin monbo- 
lorindoki moTumatlar XIII-XIV osrloro qodor davam edir. 
Lakin XIII-XVI osrlordo Qorbi Türküstanın türk xalqlarmm 
tarixi haqqmda Çin monbolori azdır. Bunun sobobi Çingiz vo 
Teymurun imperiyalan dövründo Çinin türk xalqlarma qarşı 
siyasətdon tocrid olunması idi. Yalnız XVI osrin ovvollorindo 
Çinlo homsorhod türk xalqlan haqqmda Çin monbolorindo 
bo’zi mo’lumatlara rast golinir. Bunlar “Böyük Sin sülalosinin 
bütün çarlannın hakimiyyoti haqqmda hoqiqi qeydlor" adlanır 
vo 1583-1612-ci illordo baş veron hadisolori ohato edir. 1765- 
ci ildo yazılmış digor osor “Cunqarlann sakitloşdirilmosi 
(barışdırılması) tosviri” adlanır vo burada Çinlo homsorhod 
ölkolordo türk tayfalarının hoyatından bohs olunur.

Qədim türk mənbələri . Eramızm I minilliyinin VI-VIII 
osrlorindo türk xalqlarmm tarixinin todqiqindo run, uyğur vo 
ərob olifbaları ilo yazılmış motnlor mühüm yer tutur. Porakon- 
doliyino vo mo’lumatlann çox hallarda azlığına baxmayaraq, bu
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monbobrdə türk xalqlan haqqmdakı mo’lumatlar daha dəqiq vo 
mö’təbordir. Qodim türk mətnləri əsas e’tibarib Monqolustanda, 
Yenisey sahilində vo Talas vadisində tapılmışdır. Bu yazılar çox 
hallarda qəbirüstü iri daşlarda və qayalarda yazılmışdır. 
V.V.Bartold yazır ki, Orxon-Yenisey run yazılan VI osrdo 
yaranmış, Çindən В izansa qədor böyük bir ərazini əhatə etmiş 
Türk imperiyasmın yaradıcılarma monsubdur21.

Xüsusilə Kül-Tiqinin (732), Bilgə xaqanın (735), Tonyu- 
kukun (716) şorofmə olan yazılar vo 731-ci ilo aid Ongin 
yazısı mənbəşünaslıq baxımından çox qiymotlidir. Bu yazılar 
Altayda vo Şimali Monqolustanda tapı İmişdır22.

Son dovrlərdə oski türk yazılı abidolorinin Azorbaycanda 
noşr edilmosinin (motn, transkripsiya, torcümo) respublikamız- 
da türk xalqlarmm tarixinin, mədəniyyətinin vo dilinin 
öyronilmosi istiqamətində mühüm hadiso olması xüsusi qeyd 
edilmelidir23.

İlk Yenisey run yazıları holo 1721-1722-ci ildo I Pyotrun 
xidmotindo olmuş isveçli D.Messerşmid vo onu müşayiot 
etmiş F.İ.Tabbers torofmdon aşkar edilmiş vo sonra oxunmuş- 
dur. Türk run yazılarının oxunmasi tarixi 1893-cü ildon baş
lanır. Bu sahodo İsveç alimi V.Tomson (qeyd etmok lazımdır 
ki, V.Tomson bu olifbanı “tenqri” vo “türk” sözlori osasında 
açmışdır) vo rus türkoloqları V.V.Radlovun vo S.E.Malovun 
xidmotlori böyükdür24.

Müxtolif illordo tapılmış bo’zi run yazıları iso fransız 
Y.Klaprot torofmdon 1811-ci ildo oxunmuşdur.

Türk run elifbasının monşoyi mosoləsi holl edilmoyib. 
Bo’zibri onun İran monşoli soqd olifbasının doyişilmiş forma
sı olduğunu yazmışlar25. Bu barədə problemin tarixşünas- 
lığından danışdıqda aşağıda deyəcəyik. Run yazılarda ilk dofo 
olaraq Umay vo Tenqri allah adlan vo s. çəkilir. Türk run
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yazılan VI-VIII əsrlərdə Qərbi və Şərqi Türk xaqanlıqlarının 
tarixi haqqinda əsas yerli mənbo olaraq qalır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Tokuz-Oğuz (9 Oğuz) etnonimi 
məhz ilk dəfə run yazılarda qeyd olunur. Orxon-Yenisey run 
yazılarının böyük elmi əhəmiyyəti ondadır ki, türkco ilk yerli 
yazılı mənbələrdir. Qeyd edilməlidir ki, buna əsaslanaraq bə’zi 
tədqiqatçılar yazırlar ki, VI əsrdən əvvəl “Türk” etnonimi 
yoxdur. Türk run yazılarını ilk dəfə oxumuş Tomson yazırdı 
ki, “türk” əvvəlcə bir sülalənin adı olmuş, sonra etnonimə 
çevrilmişdir. Bu fikir əlbəttə, səhvdir.

Qədim türk yazılı mənbəbri içərisində XI əsr müəllifləri 
Yusif Balasaqunlunun “Kutadqu bilik” (1069-cu il) və Mahmud 
Qaşqarlının (1072-1074-cü illər) yazdığı “Divan lüğət-ot-türk” 
əsərləri xüsusi yer tutur. Yusif Balasaqunlu 1015 və ya 1016-cı 
ildə Mərkəzi Asiyada Balasaqun şəhərində doğulub. O, əsərini 
Qaraxanilər dövbtinin xaqamna həsr etmişdir.

Mahmud Qaşqarlı, soy adından göründüyü kimi, indi Çin 
Türküstanına mənsub olan Qaşqar şəhərində doğulmuşdur. 
Onun atası Qaraxanilər sülaləsinə mənsub idi. O, Buxarada və 
Nişapurda təhsil almışdır.

Mahmud Qaşqarh bütün türk xalqlarmı iki yerə - şimal 
və cənub qruplarma ayınr və hərəsinə 10 tayfa daxil edir. 
Şimal qrupuna peçeneq, qıpçaq, oğuz, yemək, başqurt, basmil, 
kay, yabaku, tatar və qırğızları; cənub qrupuna çiqil, tuxsi, 
yaqma, iqrak, çaruk, çülın, uyğur, qanqut, kitay və tabqaç 
tayfalarını aid edir. O, bu tayfaların dilləri arasındaki fonetik 
fərqbrdən geniş bəhs edir. Qeyd edilməlidir ki, X əsrds 
Mərkəzi Asiyanı əhatə etmiş Qaraxanibr dövbti və onun 
mərkəzi Qaşqar şəhəri haqqında dəqiq faktlar məhz Mahmud 
Qäşqarlının əsərindədir.

“Kutadqu bilik” - “Xoşbəxt olmaq üçün bilik, elm” 
deməkdir. Bədii formada yazılmış əsərdə Qaraxanibr dovbti 
və bir sıra türk tayfaları haqqmda mə’lumat vardır. Müəllif- 
brdən heç birinin əsəri tarixi salnamə deyildir. Bu əsərbrdə
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onlarda müxtəlif türk tayfalan, onların həyat tərzi haqqinda 
qiymətli faktlar var,

Mərkəzi Asiyada yaşayan türk xalqlarmm qədim dövr- 
brdən XVII əsrədək tarixi müxtəlif tayfalar və onların şəcəro 
cədvəlləri XVII əsr türkmən müəllifi Əbülqazi xan Xivəlinin 
“Türkmənlərin şəcərəsi” adlı əsərində qeyd olunmuşdur26. Bu 
əsər IX-X əsrlərdə oğuzların tarixi haqqmda sanballı mənbə 
hesab olunur. Müəllifm yazdığına gorə Mərkəzi Asiya oğuzla- 
nn vətənidir.

X-XIV əsrbrdə Cənub-Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya 
türk xalqlarmm tarixinə aid müxtəlif mənbəbr V.Q.Tizenqa- 
uzen tərəfındon toplaıııb çap edilmişdir27. Müəllif XI-XIII 
əsrbr rus salnamələrində və ərəb coğrafıyaçılarmm əsərlərində 
olan mə’lumatlar əsasında Şərqi Avropada erkən orta əsrlərdo 
yaşamış türk tayfa birbşmələrində (qıpçaqların, peçeneqbrin, 
polovesbrin və b.) tayfaların adlarım toplamışdır. Qeyd etmok 
lazımdır ki, bu səpkidə N.A.Baskakovun tədqiqatları da 
diqqətə layiqdir28.

Türkdilli mənbəbrdən danışarkən 1546-cı ildə Kəşmirdə 
Məhəmməd Heydər tərəfmdən yazılmış “Tarix-i Rəşidi”29, 
Fərqanə hakimi Babur tərəfmdən (1483-1530) yazılmış 
“Babumamə”30 əsərbri qeyd olunmalıdır. Bu əsərlərdə Mərkə- 
zi Asiya türk xalqlarmm etnik tərkibi, adət-on’ənəbri və XVI 
əsrdə siyasi tarix məsələləri verilmişdir.

Məhəmməd Sadiq Qaşqari 1768-1769-cu ilbrdə uyğur 
dilində “Təzkirəye-Xocahan” adlı əsər yazmışdır. Əsərdə 
XVII əsr və XVIII əsrin əvvəllərində Şərqi Türküstanda siyasi 
hadisəbr verilib. Uyğur dilində yazılmış digər anonim mənbə 
“Tarix-i Qaşqar” adlanır. Əsər XVII əsrin əvvəllərində 
yazılmışdır.

Antik mənbələr. E.ə.VII əsrdən başlayaraq eramızın ilk 
əsrbrinə qədər Cənub-Şərqi Avropada və Şimali Qafqazda 
türk tayfaları (skiflər, sarmatlar, alanlar, hunlar, savarlar va b.)
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barədə antik müəlliflərin mə’lumatları qiymətli mənbələrdir. 
Bu mə’lumatlar V.V.Latışev tərafindən rus dilində çap olun- 
muşdur31. Antik müəllifbrin Türküstan haqqmda məTumatları 
həmçinin bir sıra ümumiləşdirilmiş əsərbrdə də toplan- 
mışdır32. Makedoniyalı İsgəndər dövründə Mərkəzi Asiyanın 
etno-siyasi durumuna aid antik mə’lumatlar V.V.Qriqoryev 
tərəfındən çap edilmişdir33. Е.э.1 minilliyin II yansında və 
eramızm əvvəllərində Mərkəzi Asiya və Şərqi Avropada türk 
tayfaları barədə mə’lumatlara Herodotun, Strabonun, Plininin, 
Kvint Kursiy Rufun, Plutarxın, Klavdi Ptolemeyin, Ammian 
Mars ellinin əsərbrində də rast gəlinir. Yuxanda deyildiyi 
kimi, BÖyük Plini (I əsr) Şimali Qafqaz çölbrində sarmatlarda 
bir tayfanın adını tirk, Elian isə turke kimi qeyd etmİşbr. I əsr 
müəllifı İosif Filavi Azov dənizinin ətrafında alanların yaşa- 
dıqlarım yazır və onlarm sarmat və skif mənşəli olduqlarını 
qeyd edir. Antik müəllif Dionisi Periyeget həmin regionda 
hunların yaşadıqlarmı yazmışdır. Bu mə’lumat 160-cı ib  
aiddir. Klavdi Ptolemey (II əsr) orada hunlarla yanaşı savar 
tayfasının da adını çəkir34. Antik müəlliflərin içərısindo 
Ammian Marsellin xüsusilə qeyd olunmalıdır. Latin müəllifı 
Ammian Marsellin (330-400) “Tarix" adlı iri həcmli əsərin- 
də35 III-IV əsrbrdə Cənub-Şərqi Avropa çöllərində hunların 
həyatı və onların müharibəbri haqqında qiymətli mə’lumatlar 
verir. Əslən yunan olan Ammian Marsellin Roma ordusunda 
Şərqi Avropada hunlara qarşı müharibələrdə iştirak etmişdi. 
Bilavasib gördüklerini və müasirbrindən eşitdiklərini yazdı
ğına görə, bu müəllifın hunlar barədə mə’lumatlan obyek- 
tivdir. 0 , Mərkəzi Asiyada xionlar və eftallar (ağ hunlar) 
haqqinda da qiymətli mə’lumat verir.

Bizans mənbələri. Eranın I minilliyinin I yarısında 
Şərqi Avropada türk tayfaları barədə m ə’lumatlar Bizans 
müəllifbrinin əsərbrindədir. Eranın IV-VII əsrlərində Şərqi 
Avropada yaşamış qədım türkmənşəli avar, bulqar, kuturqur,
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savar, sarıqur, utiqur, hun vo b. tayfa birloşmolori, habelo 
Qorbi Türk xaqanlığı barodo mo’lumatlar osas e ’tibarılo Prisk 
(V əsr), Zosim (V əsr), İordan (VI osr), Menandr Prodiktor 
(VI osr), Prokopi (VI əsr), Feofan (VI osr), Feofılakt Simo- 
katta (VII osr) vo b. əsərlərindodir36. Prisk Paniyski (433-474) 
“Bizans tarixi və Attilanın hərəkətləri” adlı 8 kitabdan ibarot 
osor yazmışdır. Əsordo Qorbi Hun imperiyasının Bizansla və 
qotlarla mühariboləri haqqında otraflı danışılır. О, 488-ci ildə 
Bizans dövlətinin hunlara göndordiyi sofırliyin katibi olmuş vo 
ona görə do hunların içtimai quruluşu ilo bilavasito yaxmdan 
tanış olmuşdur.

Bizans tarixçisi Prokopi Kesarlı (500-565) “Romalıların 
farslar, vandallar vo qotlarla müharibələrinin tarixi” osorinin 
müollifıdir. Onun əsərindo Morkozi Asiyada eftalilor (abdal
lar) dövloti vo Morkozi Asiyada türklor haqqmda da mo’lumat 
vardır. Onun bu mo’lumatı diqqoti cəlb edir ki, qodimdo 
kimmer adlamnış tayfa onun vaxtında Qara donizin şimal 
sahillorindo yaşayan türkdilli uturqurlardır.

Bizanslı Menandr (VI osr) 557-582 -ci illori ohato edon 
“Tarix” osorinin müollifıdir. O, Bizansla Qorbi Türk xaqanlığı 
arasındaki münasibotlori verir, türk xaqanı İstomi (Dizabul) 
haqqmda otraflı danışır vo Bizans sofıri Zemarxın xaqanlığa 
soforini tosvir edir. Qeyd etmok lazımdır ki, Qorbi Türk 
xaqanlığında yaşayan türklorin adətlori, xüsusilo dini görüşlori 
haqqmda onun verdiyi mo’lumat çox maraqlıdır.

Conub-Şorqi Avropa çöllorindo VIII-X osrlordo türk 
tayfaları haqqmda mühüm monbolordon biri do X osr Bizans 
müollifı Konstantin Baqryanorodmdır. Uzlar, kongorlor vo 
peçeneqlər haqqmda otraflı mo’lumat veron müollif bu 
tayfaların içtimai quruluşu vo dinlori barodo do danışır37.

Eranın I miniliyinin birinci yarısında Şorqi Avropada 
yaşamış türk tayfaları barodo Bizans müolliflorinin mo’lumat- 
lan Y.Coforov torofmdon otraflı araşdırılmışdır38.
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XIH-XIV əsrlərdə monqolların işğalları, monqol imperi- 
yasının yaranması məsəbləri İtaliyalı Plano Karpinin latın 
dilində yazdığı «История монголов, именуемых нами тата
рами» əsərində verilmişdir. Plano Karpininin əsərində Tyan - 
Şanda, Mərkəzi və Mərkəzi Asiyada türk xalqları haqqmda 
qısa, lakin qiymətli faktlar vardır.

1253-cü ildə Fransa kralı IX Lüdovik Mərkəzi Asiyada 
monqollarm qərargahına Vilhelm (Kilom) Rubruku göndər- 
mişdi. Müəllif Mərkəzi Asiyanın şəhərbri, monqolların 
işğalları və türk xalqlarımn adət-ən’ənəbri haqqmda mə’lumat 
verir. Çingiz xanın nəticəsi Xubilayın sarayında 20 il yaşamış 
fransız Marko Polo da Mərkəzi Asiyamn XIII əsrdə tarixinə 
dair qiymətli faktları təsvir etmişdir34. Mərkəzi Asiya türk 
xalqlarmm tarixinə dair qədim və orta əsr mənbələri 
məcmuələrlə çap olunmuşdur40.

Ərəb mənbələrl VII əsrin ortalarında ərəblər İranı zəbt 
edib Sasanibr sülaləsinə son qoyduqdan sonra Mərkəzi 
Asiyaya hərəkətə başladılar. 651-ci ildə Mərv şəhərini 
(Türkmənistan ərazisində) tutduqdan sonra эгэЬ ordularının 
Mərkəzi Asiyanı işğal etmək uğrunda qanlı döyüşbri başlanır 
və VIII əsrin ortalarında Mərkəzi Asiyanm istilası başa çatır. 
Ərəb sərkərdəbri İbn Kuteybə, Cəbrah ibn Abdulla, Səid ibn 
Əbdüləziz, Asim ibn Abdulla əl-Xəlili, Əsəd ibn Abdulla, 
Nəsr ibn Səyyar, Əşras ibn Abdulla əs-Sulami və b. 674-cü 
ildən 748-ci ib  qədər olan müddət ərzində Mərkəzi Asiyanın 
və Qazaxıstanın Ərəb xilafətinə qatılmasını tə’min etmişbr. 
Bu tarixi hadisələr IX-XIII əsr эгэЬ coğraflarınm (Təbəri, İbn 
Xordadbeh, İbn Hövqəl və b.) əsərlərində əksini tapmışdır.

Ərəblər işğal etdikbri Ölkəbrə özbri ib  İslam dini, ərəb 
dili vs ərəb mədəniyyəti gətirir, eyni zamanda həmin ölkəbrə 
bəbd olurdular. İ.Y.Kraçkovski “Şərqi Avropa, Qafqaz və 
Mərkəzi Asiyanm tarixi üçün ərəb mənbəbrinin toplanmasına
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hazırlıq haqqinda” məqaləsində Mərkəzi Asiya xalqlarmm 
tarixi üçün ərəb mənbələrinin xüsusi əhəmiyyətini qeyd 
etmişdir41. Ona görə də biz Mərkəzi Asiya və Qazaxıstan 
ərazilərində егкэп orta əsrlərdə türk xalqları haqqmda эгэЬ 
müəllifbrinin mə’lumatlarınm yalnız qısa xülasəsi ilə 
ki fayətlənəcəyik.

Mərkəzi Asiya ərəblər tərəfindən işğal olunub Ərəb 
xilafətinə birləşdirildikdən sonra yazılmağa başlamış bu 
əsərlərdə türk xalqlarmm əvvəlki əsrbrdən başlayaraq tarixi 
haqqmda çoxlu tarixi vo coğrafi mə’lumatlar vardır. Bu 
mənbələr bir sıra tədqiqatçılar (V.A.Kraçkovski, V.V.Bartold 
və b.) tərəfmdən ətraflı tədqiq olunmuşdur.

Mərkəzi Asiyanm türk xalqları haqqmda mə’lumat verən 
ilk ərəb müəllifi Təmim ibn Bəhrdir (VIII əsrin II yansı). 
Onun İssık-Kul gölü ətrafında türkbrin tarixi şohərbri 
haqqında mə’lumatları vardır.

Mərkəzi Asiya xalqlarmm şəhərləri, ticarət yollan, 
etnoqrafıyası barədə otraflı mo’lumat İbn Xordadbehin “Kitab 
əl-məsalik və-l məmalik” (“Yollar və m əm bkətbr haqqında 
kitab”) əsəridir. İbn Xordadbeh 820-912-ci illərdə yaşamışdır. 
İbn Xordadbeh Yeddiçayarasında (Yeddi-Su ərazisində) və 
Tyan-Şanda yaşayan türk xalqlanmn adlannı çəkir və onların 
həyatı haqqında ətraflı danışır42.

IX əsr müəllifı Ət-Təbəri (838-925) “Tarix ər-rəsul və-1 
mülük” (“Peyğəmbərbrin və padşahların tarixi”) adlı çoxcildli 
əsərin müəllifidir. Onun əsərində VII-IX əsrbrdə Mərkəzi 
Asiya haqqında atraflı mə’lumat var. Xüsusib, 750-751-ci ildə 
Buxarada və Səmərqənddə Şərik adlı bir nəfərin başçılığı 
altında üsyan haqqında mə’lumat verir. Təbəri 751-ci ildə 
Talaş çayı kanarında Çin ordusu ib  эгэЬ ordusu arasında qanlı 
vuruşmanın tasvirini vermişdir. Bu döyüşdə Qao Syan Çji 
başda olmaqla Çin ordusu məğlub edilmiş və bununla da 
Çinin əsrlər boyu Mərkəzi Asiyaya yiyəbnmək planlarına
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birdəfəlik son qoyulmuşdur. Ət-Təbəri 755-ci ildo Xorasanda 
Sunbadın üsyanı vo 766-cı ildə Morkozi Asiyada Müqonna 
üsyanı haqqinda da mo’lumat verir.

IX əsrin axırı - X əsrin əwollərində yaşamış ərəb müol- 
lifi İbn əl-Fəqih ol-Homodaninin “Kitab əl-əxbar ol-buldan” 
(“Ölkolor haqqmda kitab”) əsərində Morkozi Asiyada türk 
dövbtbrinin siyasi quruluşları, ahalisi vo inamlan haqqmda 
danışılır43. X əsr müollifi Qudama ibn Cofor “Kitab əl-Xorac” 
(“Torpaq vergisi haqqmda kitab”) osorini yazmışdır. Onun da 
osorindo Morkozi Asiya xalqlarmm tarixi barədə digər ərəb 
coğraflannın osorbrindo olmayan faktlar çoxdur. X əsr müol- 
lifı Əl-İstəxri “Kitab ol-məsalik vo-1 momalik” əsərirrin müel
lifidir. Onun əsorindo ölkolor vo xalqlar arasındaki sərhədlər, 
ticarət yolları, sonotkarlıq mərkozbri haqqında danışılır. Əl- 
Müqoddosi (947-1000) “Əhsən ət-təqasim fı mə’rifət ol- 
oqalim”44 osəri iki hissodon ıbarotdir. Əsərin ikinci hissosindo 
Morkozi Asiya xalqlarmm tarixi barədə otraflı danışılır.

Volqaboyunda yaşayan türk tayfaları haqqmda on otraflı 
mo’lumat X osr müollifi İbn Fodlanın əsorindədir45. O, 921-ci 
ildo Morkozi Asiyadan çıxaraq Ural tərəfdən Volqaboyunda 
yaşayan türk bulqarlarına getmiş vo onların həyatınm müxtolif 
saholorini tosvir etmişdir.

X osrdo yaşamış Əbu-Dulaf “Risalə” osorindo Morkozi 
Asiyada, Tyan-Şanda yaşayan türk xalqlan haqqmda mo’lumat 
verir. XII osr müollifi Əl-İdrisi 1100-1165-ci illordo yaşamış- 
dır. Onun osorindo tokuz-oğuzlar, kimaklar, qırğızlar vo 
karluklar haqqmda qiymotlor faktlar vardır. Homin osrdo 
yaşamış Əl-Morvazinin “Heyvanlann tobioti” adlı osorindo 
quzlar, qırğızlar, türkmonlor vo karluklar barodo danışılır.

Morkozi Asiyada Qaraxanilər dövloti, bu regionda 
yaşayan türk tayfalarının dinlori haqqinda Əs-Samani (11 İS
l i  67) “Kitab əl-Ənsab” (Sülablor tarixi) osorindo danışır.
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Qeyd etmək lazımdır ki, Morkozi Asiyanm türk xalqları 
haqqmda ərəb mənbələrindəki mə’lumatlar 1939-cu ildə 
toplanıb çap edilmişdir46.

Mərkəzi Asiya türk xalqlarmm Xlll-XIV osrlordə tarixi 
İbn ol-Əsir (1160-1233), Ən-Nosovi (XIII osr) və Yaqut ol- 
Həmovi (1179-1229) adlı эгэЬ müəlliflərinin əsərlərindo oksini 
tapmışdır. Bu əsərbrdo Xarozmşahlıq dövloti vo Monqol 
imperiyasmm yaranması və monqol işğalları otraflı oksini 
tapmışdır.

İbn əl-Əsir “Əl-Kamil fit Tarix” adlı çox cildli osorindo 
Morkozi Asiyada ərəblərə qarşı 806-cı ildo baş vermiş üsyanm 
tarixini verir. Onun əsərbrindo Buxara, Şaş, Xarəzm və b. 
Mərkəzi Asiya oyabtbrinin tasviri vardır. Mərkəzi Asiyanm 
Çingiz xan tərəfındən işğalı tarixi öyronildikdə İbn əl-Osirm 
bu osori osas тэпЬэ kimi sociyyələnir.

Егкэп orta əsrlər эгэЬ mənbələrinin türklor haqqmda 
mə’lumatları F.M.Əsodov torofmdon tərcümo vo şərh 
edilmişdir47.

Farsdilli mənbələr. Mərkəzi Asiya türk xalqlarmm X
XIII əsrlər tarixi haqqmda mo’lumatlar fars müəllifbrinin 
əsərlərindodir.

Məhommod Norşahi (899-959) orob dilindo “Buxaranın 
tarixi” osorini yazmışdır48. Lakin onun osori bizo çatmayıb. 
1128-ci ildo Əl-Kubavi adlı tarixçi bu osori fars dilinə tərcümə 
etmiş və ona əlavələr etmişdir. Bu əsərdə Mərkəzi Asiya və 
Qazaxıstan orazisindəki türk xalqları vo Qaraxanibr dövbti 
haqqmda ətraflı damşılır. Qeyd etmək lazımdır ki, əsərdə 776- 
cı ildo Müqənnanın başçılığı ib  Morkozi Asiyada ərəblərə 
qarşı baş vermiş üsyan haqqında otraflı mo’lumat verilir 
(Müqənnamn əsil adı Haşım ibn Hakimdir. Müqənna onun 
təxəllüsüdür, ərəbcə müqənna “üzü duvaqla örtülmüş” 
demokdir, çünki o, üzünü yaşıl rəngli parça ilo örtürdü).
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X asrə aid bir fars dilli anonim mənbə “Hüdud al-Alam” 
adlanır49. Onun müəllifı ma’lum deyil. Əsər Orta va Markazi 
Asiyanm türk xalqlarmm sərhədləri, şahərbri, tasarrüfat hayatı 
va b. m asəbbrin öyrənilmasi üçün avazsiz mənbədir.

Digar bir fars dilli mənbə Utbi Əbu Nəsrin (961-1022) 
“Kitab al-Yaməni” aşaridir. Bu əsər də əvvəlcə эгэЬсэ yazıl
mış, sonra fars dilinə tarcüma olunmuşdur, Əsarda 976-1021- 
ci ilb r arasında Qaraxanilər dövbti ib  bağlı hadisəbrdən 
danışılır50.

XI əsr müəllifı Qərdizinin “Zeyn əl-Əxbar” (“Malumat
ların bazəyi”) adlı aşarinin bir fəsli qadim türk manşali karluklar, 
çigilbr, yağmalar, qırğızlar və türkaşbr haqqındadır .

Beyhaki (996-1077) “Mas’udun tarixi” aşarinin müalli- 
fıdir. Bu asarda Qaraxanibr dövbtinin tarixi üzra asas manba 
sayılır. Qaraxanibr dövbtinin Salcuqlarla əlaqələri haqqmda 
ma’lumat Nizam ül-Mülkün “Siyasətnamə” asarindadir. 
Nizam ül-Mülk Səlcuqlar dövbtinin sultanı Malikşahın (1082
1092) vəziri idi.

XII əsrdə müəllifı rnə’lum olmayan “Mücmai al-Tavarix 
va-1 Qisas” asari yazılmışdır. Burada Mərkəzi Asiya türkbri, 
onlann şacara cadvali haqqında müfassal maTumat verilir. 
XII-XIII asrbrda Markazi Asiyada siyasi tarix m asəbbri 
Вэкгапт “Саһаппатә” asarinda aksini tapmışdır. XIII-XV 
asrbrda Markazi Asiya türk xalqlarmm tarixi Cuzcaninin 
(XIII əsr) “Təbəqat-i Nasiri”, Əl-Ovfinin “Cavami əl-hekayət 
va lavami ar-ravayat” (“Toplanmış hekayəbr və görkəmli 
ravayatlar”), Əbaddin Cuveyninin (1226-1283) “Tarix-i Ca- 
hanquşay” (“Dünya Fatehinin tarixi”) əsərbrində əks olun
muşdur. Bu mənbəbrdə olan mə’lumatlar V.V.Bartoldun Mar
kazi Asiya xalqlarmm tarixinə və coğrafıyasına dair asar
larında ətraflı nazardan keçirilmişdir.

Mərkəzi Asiya va Markazi Asiyanm türk va monqol 
tayfalarımn tarixi, monqolların bu ölkabri tutması tarixi 
Rəşidəddinin “Cami at-təvarix” (“Tarixlərin toplusu”) əsərin- 
dədir . Raşidəddin Canubi Azərbaycanda doğulmuş va 1247-
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1318-ci illərdə yaşamışdır. Əsarin elmi dəyəri ondadır ki, mü- 
əllıf onu yazarkən özündan qabaqkı müəllifbrin asərlərindan 
va salnamalardan istifadə etmişdir. Əsərin birinci cildində 
Raşidəddin türk və monqol tayfalarının qədim zamanlardan
XII-XIII asrlara qadar etnik tarixini və şacərələrini vermişdir. 
Qeyd olumnalıdır ki, əsərdə oğuzların tayfa-qabib bölgüsü, 
təsərrüfat hayatı və müharibəlori haqqında ətraflı mə’lumatlar 
da vardır.

XIV asrda türk xalqlarmm tarixi Əmir Teymurun salna- 
məçisi Nızamaddin Şaminin “Zəfəmamə” asərindədir. Əsar 
Teymurun sifarişi ib  yazılmışdır. Şami da özündən əvvəlki 
müəlliflərin əsərlərindən geniş istifada etmişdir. Əsərin qiy- 
mətli cəhəti odur ki, müəllif şahidi olduğu hadisəbri dəqiq- 
likb qəbmə almışdır. Ona görə onuıı mə’lumatları obyek- 
tivdir. Teymurun oğlu Şahruxun saray tarixçisi Şorəfoddin 
Yəzdi də 1424-cü ildə “Zəfəmamə” adlı əsər yazmışdır. Bu 
əsərdə də Mərkəzi və Mərkəzi Asiya türk xalqlarmm tarixi 
barədə qiymətli faktlar vardır. Şahruxun digər saray tarixçisi 
Əbd эг-Rəzzaq Səmərqəndi idi. O, 1471-ci ildə böyük traktat 
yazmış və türk xalqları tarixi haqqmda yeni məTumatlar 
vermişdir. Teymurun işkallarının geniş tasviri Qiyasəddin 
Əlinin asarinda da vardır5 .

Biz farsdilli manbabrin çox az qismini sadaladıq, çünki 
bu manbabr da V.V.Bartoldun asarbrinda hartarafli tahlilini 
tapmış dır.

Markazi Asiya xalqlarmm tarixinə dair ərəbdilli va fars
dilli manbabr 1933-cü ilda ayrıca kitab şaklinda çap olunmuş- 
dur54.

Rus mənbələri Türk xalqlarmm orta asrlar (xüsusila 
XVII-XVIII asrbrda) tarixi üçün rus manbabri da nazara 
alınmalıdır. Qeyd edilmalidir ki, Sibirda va Uzaq Şarqda 
yaşayan ba’zi türk xalqlari haqqmda hamin arazilar Rusiya 
tarafından işğal edilana qadar yazılı ma’lumat yox idi. Hamin 
xalqlar haqqmda nıs manbabri asas e’tibarila XVI asrdan
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başlayır. 1932-ci ildə Mərkəzi Asiya və Qərbi Sibir xalqları 
haqqında rus mənbələri külliyyat şəklində çap olımmuşdur55. 
Bu külliyyatda əsas e ’tibarib Rusiyanın Mərkəzi Asiya xalq- 
ları ilə münasibətlərinin tarixinə aid sənədlər toplanmışdır. 
Orta əsrbrdə Buxara, Xarəzm, Xivə xanlıqlarımn tarixinin 
araşdırılması üçün bu mənbolərin əhəmiyyəti böyükdür.

Qazaxıstanın XVI-XVHI əsrlərində tarixinə aid rus 
mənbələri də külliyyat halında nəşr olunmuşdur56.

XVI əsrdə Rusiyanın Kazan xanhğım zəbt etməsindən 
sonra tatarların tarixinə aid mənbələr do çoxdur. Bu haqda 
sənədlər həb  XIX əsrdə külliyyatlar şəklində toplanıb çap 
olunmuşdur57.

Başqırdların orta əsrbrin sonlarında tarixinə aid rus 
sənədləri də məcmuə şəklində çap olunmuşdur5s.

XVI-XVII əsrlərdə Sibir xanlığında yaşamış türk tayfa
ları haqqmda mə’lumatlar rus salnaməbrində aksini tapmışdır. 
XVI əsrin ortalarında Volqaboyunun və Urabtrafı ərazibrin 
Rusiya tərəfmdən işğalından sonra Rusiya Sibir xanlığı İlə üz- 
üzə durmuşdu. 1565-ci ildə Rusiya Sibir xanlığmı tutdu. 
Sonraki əsrlərdə Sibir tatarları haqqmda m ə’lumatlar rus 
salnamələrində verilmişdir59.

Deyilənlərdən görünür ki, türk xalqlarının orta əsrlər 
tarixi müxtəlif dillərdə mənbələrdə əksini tapmışdır.

Tarixşünaslıq. Türk xalqlarının tarixşünaslığı aşağıdaki 
dövrbrin tarixşünaslığını əhatə edir: l.Ən qədim dövrbrdon 
eramızın III-IV əsrbrinə qədər; 2.Orta əsrbrdə türk xalqla- 
rınm tarixşünaslığı. Bu dövrün tarixşünaslığı eramızın III-IV 
əsrbrindən XII-XIII əsrbrə qədərki егкәп orta əsrbrin 
tarixşünaslığını və XII-XIII əsrlərdən XVIII əsrin sonlarına 
qədərki son orta əsrlər tarixşünaslığım əhatə edir; 3.XIX əsrin 
başlangıcından XX əsrin əvvəllərinədək (keçmiş Sovet tarix- 
şünaslığmda 1917-ci ilədək) olan dövrü əhatə edən yeni 
dövrün tarixşünaslığı; 4.1917-ci ildən sonraki və indi də 
davam edən müasir tarixşünashq.
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Mövzuya keçməzdən əvvəl bir cəhoti nəzəro almaq 
lazımdır. Özlüyündə aydındır ki, orta əsrlərdə türk xalqlarmm 
tarixşünaslığı qədim dövrün tarixşünaslığmın davamıdır. Qeyd 
etməliyik ki, türk xalqlarmm qədim dövrünə aid tarixşü- 
naslıqda hazırda iki konsepsiya üz-üzə durmuşdur. Bunlardan 
biri Qərbi Avropa və Rus tədqiqatçılarının türk xalqlarmm 
qədim tarixi haqqmdakı tədqiqatlarınm əsasını təşkil edir. 
Onların əsərbrində türk xalqlarmm tarixi e.ə.III əsrdən əvvələ 
getmir. Və bununla da aşağıda deyəcəyimiz kimi, türk 
xalqlarmm eradan əvvəlki minilliklərdə tarixi kölgadə qalmış- 
dır. Bunun iki səbəbi vardır. Əvvələn, yuxarıda deyildiyi kimi, 
türk xalqlarmm qədim və erkən orta əsrbrdə tarixinə dair 
yazılı mənbələrin azlığı. VI-VIII əsrbrdə Orxon-Yenisey run 
yazılan nəzərə alınmazsa, türk dillərində VI əsrə qədər yazılı 
mənbə yoxdur. Ona görə də müasir türk xalqlarmm tarixini 
araşdıran tədqiqatçılar başqa dilli mənbəbr, əsas e’tibarib 
Çin, qədim yunan, latın, Bizans, эгэЬ və fars mənbəbrinə 
istinad etməli olurlar. Həmin mənbələrdəki mə’lumatlar isə 
çox hallarda pərakəndə və səthidir. Bə’zi türk xalqları 
(məsələn, yakutlar, xakaslar, Sibir tatarları və b.) haqqmda ilk 
mə’lumatlar XVII-XVIII əsrlərə, Rusiyanm Uraldan şərq 
tərəfdə yerləşən böyük ərazini işğal etməsindən sonraki vaxta 
aiddir. İkincisi, türk xalqlarmm tədqiqi ilə Qərbi Avropada və 
Rusiyada əsas e’tibarilə iranşünaslar məşğul olmuşlar. Bu, 
istər-istəməz türk xalqlannın tarixşünas lığında obyektiv 
olmayan nöqteyi-nəzərbrə səbəb olmuşdur. Qərbi Avropa və 
Rus tarixçibrinin qədim türk xalqlarmm tarixi haqqmda 
konsepsiyalarmm nöqsanlı olması onunla əlaqədardır ki, onlar 
qədim şərq mənbələrində е.ә.Ш-1 minillikbrdə, fars 
mənbəbrində е.э.1 minillikdə, Urartu mənbəbrinə e.ə.lX-VII 
əsrbrdə, antik mənbəbrdə e.ə.VIII əsrdən eramızın III-IV 
əsrbrinə qədər Ön Asiyada, Kiçik Asiyada, Qafqazda və 
Cənub-Şərqi Avropa çölbrində və Mərkəzi Asiyada 
yaşamaları qeyd olunan şumerbri, kasları, madayları, 
mannaları, albanları, kimmerbri, sakları, skifləri, sarmatlan,
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alanları, massaqetləri və başqa etnoslan qodim türktar saymır- 
lar. On Asiyada və Kiçik Asiyada yaşamış qədim etnosları 
hurridilli, digər regionlarda yaşayanları isə irandilli hesab 
edirlər. Тәксә onu demək kifayət edər ki, Rus və Sovet 
tarixçilərinin əsərlərində və bu əsərlərdə olan baxışlara uyğun 
surətdə yazılmış türkmən və özbək xalqlarının Umumi- 
ləşdirilmiş tarixlərində həmin xalqların İranmənşəli tayfalar 
asasında təşəkkül tapması göstərilmişdir. Bu baxışa uyğun 
olaraq Morkozi Asiya və Qazaxıstan orazüəri irandilli tayfala
rın anayurdu e’Ian olunmuşdur. Türk xalqlarının qodim 
tarixinə aid bu ədalətsiz və qeyri elmi münasibət müasir 
tarixşünashqda Һә1ә də qüvvədədir. Belə bir səhv konsepsi- 
yadan qidalanan türk tarixşünaslığı şübhosiz ki, tam və 
obyektiv sayıla bilməz.

Türk xalqlarmm tarixşünaslığmda digər nöqteyi-nozər 
Türkiyə tarixçilərinin tədqiqatlannda əksini tapmış konsep- 
siyadır. Qərbi Avropa, Rus və fars tədqiqatçılanmn əksinə 
olaraq Türkiyə tarixçiləri haqlı olaraq Altaymənşəli tayfaların 
tarixini şumerlərdən başlayırlar və yuxanda qeyd etdiyimiz 
qədim etnosları türkmənşəli sayırlar. Aşağıda biz bu iki 
nöqteyi-nəzərlər üzərində bir qodər geniş dayanacağıq. 
Əvvəlcə Qərbi Avropa və Rus tarixşünaslığına nəzər yetirək.

Avropa tədqiqatçılaru Avropa ölkələrinin tarixçilorinin 
türk xalqlarınm tarixi haqqında əsərləri çoxdur. Burada həmin 
tədqiqatçıların əsərlərinin təhlilini vermək mümkün deyil. Ona 
görə də biz yalnız kiçik xülasə ilə kifayətlənəcəyik. Xüsusilo 
ingilis, fransız və alman şərqşünasları eranın əvvolləfindən 
XVH-XVI1I əsrlərə qədər türk xalqlarının tarixi haqqında külli 
miqdarda todqiqatlar yazmışlar. Lakin, təkrar edirik ki, onların 
əksəriyyəti iranşünaslar olduqlarına görə, bə’zi hallarda türk 
xalqlannın tarixlərini istər-istəməz təhrif etməli olmuşlar. Vo 
onlann tədqiqatları е.ә.Ш əsrdən - bunlardan qabağa getmir, 
çıinki əslində türk olmuş qədim etnoslan irandillibr saymışlar.
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Eramızın III-V əsrbrindo Hun imperıyasının tarixi ilə 
alman tarixçisi F.Althaym məşğul olmuşdur60. Althaymın 
todqiqatı əslindo е.ә.Ш osrdon Çin monbəbrindən mo’lum 
olan Şərqi Hun imperiyasmın tarixindon başlanır və sonra da 
Cənub-Şərqi Avropada Qorbi Hun imperiyasınm geniş tasviri 
ilə bitir. Müollif bu əsərini antik, Bizans vo Çin mənbələri 
asasında yazmışdır. Onun osorindo hunların torkibindo olmuş 
tayfalar, onların yayılma areallan, hunların içtimai quruluşu vo 
tosorrüfat həyatı otraflı verilmişdir. Hunlarla olaqodar olaraq 
müollif Morkozi Asiyada eradan əvvəlki son əsrlərdə vo 
eramızın ilk osrbrindo kuşanlardan vo eramızın III-V 
osrlorindo eftalilordon otraflı bohs edir. Althaym çox doğru 
olaraq yazir ki, hunlar köçori vo döyüşkon xalq idi, lakin 
onlarda sonətkarlıq (xüsusib silahqayınna) çox inkişaf 
etmişdi. Müollif hunların horb texnikasından otraflı danışır vo 
yazır ki, hunlar şohorlordo yaşamasalar da on möhtoşom 
qalaları vo şohorlori almaq qabiliyyotino malik idilor. Müollif 
Conub-Şorqi Avropa çöllorindo V-VI osrlordon soma mo’lum 
olan bolqar, suvar, kongor, peçeneq, xozər vo b. türk 
etnoslarım mohz hunlara aid edir.

F.Althaym Qorbi Hun imperiyasının banisi, türk xalqları- 
nm tarixindo böyük sorkordo Attila haqqmda da osor yazmış- 
dır61. Əsordə Attilanın müharibobri vo çoxlu qanlı döyüşlordo 
qolobolorindon vo toy gecosi qoflotən ölmosindon sonra Hun 
imperiyasının todriclo dağılmasından otraflı danışılır.

XVIII osrin ortalarında fransız şorqşünası, Sarbonna 
universitetinin professoru C.Dekink do hunlar haqqında osər 
yazmışdır. Onun dörd cildlik osori “Hunların, türklorin vo 
monqollarin tarixi” adlanır62. Onun osori osas e ’tibarilo antik, 
fars vo qismon orob monbobrİ osasında yazılmışdır. Onun 
vaxtında çin monbobri holo Avropa dillorino torcümo edil- 
momişdi. Əsordə indiki oxucu üçün bosit fıkirlor vo nöqteyi- 
nozorlor olsa da, hor halda o dövr üçün böyük elmi nailiyyot 
idi. Onun hunlar haqqmda fıkirlori xüsusilo diqqotolayiqdir,
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çünki müəllif müasir türk xalqlarmm taşakkülünda hunların 
böyük rol oynadığını yazmışdır.

Hunlar haqqında ingilis tarixçisi K.D.Qordon da tadqiqat 
aparmışdır. Onun asarinda Attilanın hakimiyyati ilbriııdə 
hunların işğalları, içtimai quruluşu va imperiyanın V asrdə 
tənəzzülü, onların tarkibinda olmuş tayfalar va b. masəblər 
verilmişdir63.

Markazi Asiyada IV asrdan mə’lum olan xionlar (pulun 
üzarinda fransız alimi R.Qirşman “xion” sözü oxuduğuna göra 
hunlarm bu hissəsi tarixşünaslıqda “xionlar” adlanır) va 
eftallar haqqmda fransız tarixçisi R.Qirşmamn tadqiqatı var
dır64. Qeyd etmak lazımdır ki, müəllif eftalların türkdilli 
olmasına şübhə ilə yanaşır va onların İrandilli olması fıkrina 
üstünlük verir.

Nəhayət, hunlarm tarixi haqqmda O.S.Mençen-Helfenin 
tədqiqatları da qeyd olunmalıdır65. Onun əsərində hunlarm 
tarixi е.э.Ш asrdan eramızın V asrinadak izbnilir. Eftalibrin 
(abdalların), yaxud xionlann mənşayi va tarixi məsələbri ib  
ingilis şarqşünası T.Noldeke da məşğul olmuşdur. Lakin bu 
tədqiqatçı eftalibri türk hesab etmir. Qeyd edilməlidir ki, 
ümumiyyətb bə’zi Qərbi Avropa və Rus tarixçibri eradan 
əw əlki minilliklərdə türk etnoslarımn dövbt qurumlarına 
malik olması faktı ib  heç cür razılaşmırlar, çünki onların fık- 
rincə Şərqi Avropada, Cənubi Qafqazda və Ön Asiyada homin 
minillikbrdə türkmənşəli tayfalar ola bilməzdi. 546-cı ildo 
böyük bir ərazini əhatə edan Çin səddindən Qərbdo İran va 
Vizantiyaya (Bizansa) qədər uzanan Türk xaqanlığı yaranır. 
Bu barada aşağıda atraflı danışılacaqdır. Bir sıra Qərbi Avropa 
va Rus tarixçibri türklarin tarix sahnasina çıxmasım mahz bu 
imperiya ib  əlaqələndirirlər. Yalnız ona göra ki, bu imperiyanı 
yaradanlar çin manbalarinda tukyu - “türk” adlanır, ona uygun 
olaıaq “qadim türklar” dedikda mahz VI-VIII asrlari ahata 
edan türk xaqanlıqları nazarda tutulur. Bela çıxır ki, eradan 
avval qadim türk yoxdur va yalnız e.a.III əsrdə onlar neca 
deyarbr, zanbilbrla göydan yera emnişlar. Bu, xalqlarm
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qədim və yeni xalqlara bölünməsi kimi saxta konsepsiyadan 
irəli gəlir və bununla da türk xalqlan yeni, cavan xalqlar 
sırasına salınmışdır. XIX əsrin axırları - XX  əsrin I yansında 
Avropada türk xalqlannın tarixinə dair tədqiqatlar yaranır. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz nöqteyi-nəzər fransız tarixçibri 
E.Şavan, Anri Kordye və Rene Qrussenin əsərbrində əksini 
tapmışdır. E.Şavaııın tədqiqatının qiymotli cəhoti odur ki, 
müəliif küllü ıniqdarda qədim mənbəbrdən, birinci növbədə ilk 
dəfə Çin mənbələrindon istifadə etmişdir. Sonralar son ilbrdə 
bu mövzuda tədqiqatlar aparmış Lev Qumilyov məhz Şavanın 
tədqiqatlarmı bir növ təkrar etmişdir.

VI-VI11 əsrlərə aid Orxon-Yenisey türk run yazılarında 
“Tokuz oğuz” tayfa adı çəkilir. Bu, oğuzlar haqqında ilk 
məTumatdır. Bu barədə ətraflı tədqiqat C.Hamiltona mənsub- 
dur66. Müəllif bu əsərində Türk xaqanlığına daxil olan türk 
tayfaları haqqında da mə’lumat verir və xüsusi olaraq uyğur- 
ların mənşəyi məsələsinə toxunur.

VH1-XI1I əsrbrdə türk xalqlarmın tarixi alman şərqşü- 
nasları İ.Markvart, F.Xirt, C.KJauson və b. tədqiqatlarmın 
mövzusudur. Onların içərisində İozef Markvart xüsusi yer 
tutur. Onun türk run yazıları və onların türk xalqlarmın tədqiqi 
üçün əhəmiyyəti67, Orta və Mərkəzı Asiyada yaşamış qədim 
xalqlar68 haqqındakı əsərbri xüsusib qeyd olunmasıdır. 
Markvart məşhur iranşünas idi, lâkin onun tədqiqatlarmda türk 
xalqlarının çox minillik tarixi çox hallarda İran xalqlannın 
kölgəsinə düşmüşdür. Məsəbn, o hesab edir ki, türk run 
əlifbası öz mənşəyi e’tibarib iranmənşəli soqd yazısına gedib 
çıxır. Bir sıra qədim türk titullarım (şad, tiqin və s.) o, 
iranmənşəli sayır.

1896-cı ildə fransız tarixçisi Leon Kaenin türkbrin və 
monqolların tarixinə dair əsəri çap olunmuşdur. Yuxarıda biz 
lıəb XVIII əsrdə fransız tarixçisi Değinin hunların, türkbrin 
və monqolların tarixinə dair çoxcildlik əsər yazdığını qeyd 
etmişdik. Kaenin əsəri Deginkin vaxtından sonra türkologiya 
sahəsində aparılmış tədqiqatları da əhatə etməkb irsliyə doğru
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böyük addım idi. Lâkin Kaen də Qərbi Avropanm digər 
türkşünasları kimi, qədim türklərə aid bə’zi yanlış nöqteyi- 
nəzərbri təkrar edir. Onun əsərlərində türklərə və monqollara 
kinli münasibət hiss olunur və qeyd olunur ki, polovesbr, 
peçeneqbr və sonra da tatar-monqollar uzun müddot Rusiya- 
nm mədəni inkişafını bngitdibr. B eb bir mülahizə irəli 
sürülür ki, köçərı həyat sürdüklərinə görə, türk-monqollar 
ruslara və ümumiyyətlə, slavyan xalqlarına münasibətdə nisbə- 
tən mədəni səvıyyə e’tibarı ib  aşağı pillədə idibr.

XIX əsrin ortalarından sonra Rusiyada türk xalqlarınm 
tarixinə dair bir sıra araşdırmalar aparılır. Bu, əsas e ’tibarı ib  
Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanın işğafı ib  əlaqədar idi.

Rus tarixşünaslığı. Rusiyada türk xalqları tarixino dair 
tədqiqatlar hələ XIX əsrin II yarısında başlansa da, bu sahədə 
əsas rolu Sovet-rus tarixçibri oynamışlar.

Егкэп orta əsrbrdə türk xalqları tarixinin sanballı tədqi- 
qatçılarından biri arxeoloq M.İ.Artamonovdur. O, əsas 
e’tibarib xəzərbr haqqında araşdırmalar aparmış və iki iri 
monoqrafıya çap etdirmişdir69. M.İ.Artamonovun əsərbrində 
eranın əvvəlbrindən Cənub-Şərqi Avropada hunların hökm- 
ranlığından başlayaraq XI-XII əsrbrə qədərki dövr tədqiq 
olunur. Onun iri həcmli “Xəzərlərin tarixi” əsərində hunların 
III-IV əsrbrdə qərbə hərəkəti, Hun imperiyasımn yaranması 
və 454-cü ildə Attila öldükdən sonra süqutu, Xəzər dövbtinin 
yaranması və tarixi, Hun imperiyası dağıldıqdan sonra Cənub- 
Şərqi Avropada yaranmış utiqur, savar, peçeneq, avar və b. 
türk tayfa ittifaqları haqqında ətraflı danışılır. Lakin M.İ.Arta- 
monov bunların eramızm I1I-IV əsrlərində Cənub-Şorqi Av- 
ropaya gəlməsinə qədər oralarda türkdilli o halinin yaşaması 
fikrini qəbul etmir. O, yazır ki, əvvəllər orada irandilli ahali 
yaşayırdı və hunlar gələrək onları assimilyasiya etdibr70. Bu, 
əlbəttə yanlış fikirdir.

Türk xalqlarmm tarixi üzrə tədqiqatlar, yuxarıda dediyi- 
miz kimi, əsasən XIX əsrin 11 yarısından başlanmışdır. Bun-
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lardan V.V.Qriqoryev, N.A.Aristov, P.İ.Rıçkov, N.İ.Veselov- 
ski, V.R.Rozen, V.V.Radlov, V.V.Bartold, P.M.Melioranski, 
B.Y.Vladimirtsev, A.Y.Yakubovski və b. göstərmok olar. 
V.V.Qriqoryev rus türkoloq-tarixçiləri içərisində yeganə 
şoxsdir ki, sakları türkdilli etnos hesab etmiş dir7 . Lakin onun 
bu nöqteyi-nəzəri Sovet tarixşünaslığında ciddi e ’tiraza sobob 
olmuş və qəbul edilmomişdir. Xüsusilo, Sovet-rus tarixçiləri 
onun bu osorini һәг yerdə məkrlə yad etmiş vo tənqid etmişlər. 
Halbuki, saklar həqiqətən də qədim türk etnosudur və son 
tədqiqatçılar da məsələni məhz belə qoyurlar.

1767-ci ildo P.İ.Rıçkov ilk dəfə olaraq tatarların tarixi 
haqqmda əsər yazmışdır'2. Onun osorindo Kazan xanlığı XVI 
osrdo Rusiya torofmdon işğal edildikdon ovvol vo soııra 
tatarların tarixi məsələləri nozordon keçirilir və onlarm qədim 
Volqaboyu bulqarlarının sonraki nəsillori olması fikri iroli 
sürülür. Qeyd edilmolidir ki, hazırda Tatarıstan tarixçibri do 
mosələni məhz belə şəkildə götürürlər və tatarların guya 
monqolların tərkibində XIII əsrdə gəlmə olması haqqmda 
vaxtilə N.M.Karamzinin, V.N.Tatişevin və S.M.Solovyovun 
fıkirlərini qəbul etmirlər. Bulqarlar isə Qara dənizin şimal 
çöllərinin qədim sakinləri hesab olunurlar. Arxeoloq və tarixçi

73A.P.Smirnovun qədim bulqarlara aid əsorində beb  bir fikir 
irəli sürülür ki, bulqarların Qara dənizin şimal sahillərinə golib 
məskunlaşması hunlaıla əlaqədardır.

Şərqi vo Qərbi Hun imperiyalarınm tarixini N.A.Bernş- 
tam74 və L.N.Qumilyov75 tədqiq etmişbr. Onlarm əsərbri əsas 
e’tibarib Çin və antik mənbəbr əsasında yazılmışdır.

Müasir türk xalqlarmm егкэп orta əsrbrdə tarixinin 
araşdırıiması sahəsində akademik V.V.Bartoldun xidməti çox 
böyükdür76. Onun “Mərkəzi Asiyanm türk xalqlarmm tarixinə 
dair 12 mühazirə” və “Türk-monqol xalqlarmm tarixi” əsərbri 
öz elmi əhəmiyyətini indi də saxlamaqdadır77. V.V.Bartoldun 
türk xalqlarmm tarixinə dair tədqiqatlarında qədim türk run 
yazılarının tarixi mənbə kimi əhəmiyyəti, Çin monbobri vo 
qodim türklor, Morkozi Asiyanm oroblor torofmdon işgali,
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Mərkəzi Asiyanm türk tayfaları haqqmda эгэЬ mənbəbri, X 
əsrdə Mərkəzi Asiyanı əhaıə etmiş türk Qaraxanilər dövləti, 
oğuzların mənşəyi və onların qərbə hərəkəti, Monqol imperi- 
yasının yaranması, Qızd Orda, Çağatay Ulusu, Əmir Tey- 
murun nıüharibəbri, Mərkəzi Asiyada XV əsrin əvvəlbrində 
yaranmış Şeybanlar dövləti və b. m əsəblər ətraflı izah 
olunmuşdur. Rus türkoloqları içərisində məhz V.V.Bartold 
Rusiya imperiyasında yaşayan türk xalqlarmın orta əsrlər tarixi 
ib  ətraflı məşğul olmuşdur. O, türk xalqlarının təşəkkülü 
məsələsinə toxunmur. Iörünür, müəüifın özü üçün bu problem 
aydın deyildi, çünki tarixşünashqda Mərkəzi Asiyada və 
Mərkəzi Asiyada e.ə.I minillikdə ahalinin irandiüi olması 
konsepsiyası bu problemin həllinə imkan vermirdi. V.V.Bar- 
toldun tədqiqatl arında Mərkəzi Asiyanm türk xalqlarının tarixi 
VI-VII əsrlərdən XVII-XVIII əsrlərə qədər araşdırılmışdır. 
V.V.Bartold da Qərbi Avropa tarixçibri fm Donner və fransız 
Qotye kimı Orxon-Yenisey türk run əlifbasmın iranmənşəli 
olduğunu yazır78. 0 , qeyd edir ki, run yazılarında vəliəhd, 
şahzadə mə’nasında işlədibn “şad,? sözü fars dilindoki “şalr” 
sözündəndir79. Onun bu fıkirbri sonra Sovet-rus türkoloq- 
larmdan S.Q.Klyaştomı tərəfındən qəbul edilmişdir. Ümu- 
miyyətb, V.V.Bartoldun əsərlərində də qədim türk tayfalarının 
“cavanlaşdırılması” tendensiyası nəzərə çarpır. Məsəbn, о 
yazır ki, bulqarlar və xəzərlər VI əsrdən əvvəl mə’lum 
deyildi80. Halbuki qədim mənbələrdə bulqarların Ermənistan- 
da məskunlaşması е.э.И əsrə aid edilir. Xəzərlərin adı həmin 
mənbəbrdə II-III əsrbrdə baş verən hadisəbrb əlaqədar 
çəkilir. O, eramn əw əlbrində Mərkəzi Asiyada türkbrin yaşa
ması fikrini qəbul etmir81. Onun fıkrincə, VI əsrdən əvvəl 
“türk” etnonimi olmayıb82, halbuki yuxarıda deyildiyi kimi, 
eranın ilk əsrbrində yazmış Plini və Pomponi Mela Şimali 
Qafqazda türk adlı tayfanı qeyd edirbr. О, “xatun” sözünü 
iranmənşəli soqd sözü sayır Onun fıkrincə, azərbaycanlılar 
da XII əsrdən sonra türkləşiblər84. Bütün bunlar əlbəttə ki, 
yanlış mülahizəbrdir.
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Bununla belə V.V.Bartoldun əsərbrində diqqətə layiq 
elmi nəticəbr də vardır. Eradan əvvəlki Çin mənbəbrində 
Şərqi Monqolustanda yaşamış “Syanbi” adlı xalqın tunquslarııı 
ulu əcdadları olması fikrinin əksinə olaraq, o, bu etnosun 
türkmənşəli olduğunu yazır85. Qeyd edilməlidir ki, Morkəzi 
Asiyanm ərəbbr tərəfindən işğalı tarixinin bu monbəbr 
əsasında əhatəli tədqiqi də bu tədqiqatçıya məxsusdur.

A.Y.Yakubovski xüsusi olaraq Müqənna üsyanmın 
tarixini araşdırmışdır86,

Егкәп orta əsrbrdə Mərkəzi Asiya şəhərləri problemini 
V.A.Lavrov tədqiq etmişdir87.

Türk xalqlarının erkən orta əsrbr tarixi L.N.Qumilyov 
tərəfındən araşdırılmışdır. Onun әп məşhur əsəri “Qədim 
türkbr” adlanır88. Əsərdə VI əsrdən VIII əsrin sonlarına 
qədərki tarixi hadisəbr əhatə olunur. Orada Birinci (yaxud 
Qərbi) Türk xaqanlığı (546-658), İkinci (yaxud Şərqi) Türk 
xaqanlığı (678-747), Türkəş və Uyğur xaqanlıqları haqqında 
ətraflı danışılır. Bu xaqanlıqların tarixi əsas e’tibarib qədim 
mənbələr və müəllifə qədərki mövcud ədəbiyyat əsasında şərh 
olunur. Lev Qumilyov qeyd edir ki, onun məqsədi dünya tarixi 
fonunda türk xalqlannm tarixini vemıəkdən ibarətdir. Lâkin 
qeyd etmək lazımdır ki, türk xalqlarının bəşər tarixində 
mövqeyinin müəyyən edilməsində L. Qumilyov özündən 
qabaqkı xarici və rus tarixçibrindən fərqli bir şey deyə bil- 
məmişdir. Lev Qumilyov üçün “qədim türkbr” eramızın VI-X 
əsrbrində yaşayan türkbrdir, Bəs ondan qabaqkı əsrbrdə və 
eradan əvvəlki minilliklərdəki türkbr haradadır? Türk 
xalqlarının qədim dövrünü, eramızın VI-X əsrləri ib  məhdud- 
laşdırmaq kökündən səhvdir. Bu səhv Avropa və Sovet-rus 
türkoloqlarının türk xalqlarmı “cavan xalqlar” sırasına qoyma- 
sı konsepsiyasından irəli gəlir, Əslində “qədim türkbr” е.ә.1 
minillikdə mə’lum olan kimmerbr, skifbr, saklar, sarmatlar 
və massaqetbrdir. L.Qumilyovun konsepsiyasında isə həmin 
etnoslar fars (iran) mənşəli xalqlardır. Mövzumuzla əlaqədar 
olaraq L.Qumilyovun “Xəzər ətrafında minillikbr” əsəri də
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minillikdə mə’lum olart kimmerlar, skiflar, saklar, sarmatlar 
va massaqetlardir. L.Qumilyovun konsepsiyasında isa hamin 
etnoslar fars (iran) manşali xalqlardır. Mövzumuzla alaqadar 
olaraq L.Qumilyovun “Xazar ətrafında minilliklər” əsəri də 
qeyd olunmalıdır89. L.Qumilyovun bu əsərində də türk xalq
larmm qadim tarixi saxtalaşdırılmışdır. Məsələn, 3-cü səhifədə 
o, yazır ki, e.a.III asrda Orta va Markazi Asiyada - Karpatdan 
Çinə qadar olan ərazidə “qədim köçərilər türklərb əvəz 
olundu”. Deməli, belə çıxır ki, e.ə.III asrdan qabaq bu arazida 
türk yaşamırdı. Artıq indi aydınlaşdırılmışdır ki, e.a.VH asrda 
“Avesta”da ari və türk etnosları bir-birbrina düşmən etnoslar 
kimi göstərilir. Lakin L.Qumilyov yazır ki, İran va Turan 
xalqlarmm ikisi də arilər (farslarm ulu əcdadları) idi9<J. Çin 
mənbələrində eramızın əvvəllərində Mərkəzi Asiyada “yueçji” 
adlı xalqdan danışılır. Tədqiqatçılar onlarm türk kuşanlar 
olduğunu yazmışlar, lakin L.Qumilyov yazır ki, bunlar 
irandilli soqdlardır91. Türk suvarlar haqqmda o yazır ki, onlar 
Uzaq Şərqdə yaşayan və türk olmayan samodiybrdir92.

Bütün bunlar gösbrir ki, türk xalqlarmm qədim dövrdə 
və егкэп orta əsrlərdə tarixinin bir sıra m əsəbbri indiyədək 
obyektiv hallini tapmamış halda qalmaqdadır.

XIII-XIV əsrbrdə Mərkəzi Asiya və Şərqi Avropa 
Çingiz xanın nəslindən olan xanların hakimiyyətı altında idi. 
Qərbi Sibirdə, Volqaboyunda və Şərqi Avropada monqolların 
dövbti Qızıl Orda adı ib  m ə’lumdur. Rus tarixi ib  əlaqədar 
olaraq bu məsələ B.D.Qrekov və A.Y.Yakubovski tarafından 
tadqiq olunmuşdur93. Əsarda Monqol imperiyasının yaranması 
va işğallan, imperiyamn siyasi quruluşu məsələləri nazardan 
keçirilir va Qızıl Ordanın tarixi verilir. Qarbi Sibir va 
Volqaboyu türk xalqlarmm orta asrbrda tadqiqi baxımından 
asar indi da elmi qiymatini saxlamışdır. Markazi Asiya 
xalqlannm monqollarm hakimiyyati vaxtinda tarixi B.Y.Vla- 
dimirtsevin asarinda verilmişdir94, XV-XVI1 asrbrda türk 
mənbələrinin tarixi V.V.Bartold tarafından ətraflı öyranil-

47



mişdir, Mərkəzi Asiya xalqlarının XVI əsrdən sonraki tarixi 
P.P.İvanovun tədqiqatında verilmişdir95.

A.N.Bemştamın Mərkəzi Asiyanın və Altayın qədim və 
егкәп orta əsrbr tarixinə dair tədqiqatı da qeyd olunmalıdır96.

Biz yuxarıda ümumiyyətb türk xalqları haqqında möv- 
cud ədəbiyyatı qısa şəkildə nəzərdən keçirdik. İndi ayrı-ayrı 
türk xalqları haqqında Sovet hakimiyyəti ilbrində aparılmış 
tədqiqatlara diqqot yetirək. Bu ona görə vacibdir ki, Sovet 
hakimiyyətinə qədər ayrı-ayrı türk xalqlarının tarixbri xüsusi 
tədqiqat predmeti olmamışdır. Bu sahədə araşdırmalar əsasən 
II Dünya müharibəsindən sonraki illərdo aparılmışdır.

Ozbəkbrin orta əsrbr tarixi haqqında yazmış bdqiqat- 
çılardan başqa (V.V.Bartold, V.V.Radlov, S.P.Tolstov, NA. 
Aristov vs b.) Sovet quruluşu ilbrində A.M.Belenitski97 və 
A.N.Boldırevin tədqiqatlan mühüm yer tutur. Arxeoloji və 
yazılı mənbəbr asasında özbəkbrin orta əsrlər tarixi В.Ә.ӘҺ-

98mədovun monoqrafıyasında əhatə olunmuşdur .
Başqırdlarm qədim tarixi haqqında yerli yazılı monbobr 

yoxdur. İlk dəfə onlar haqqmda IX-XII əsrlərdə ərəb müəllif- 
brinin əsorbrində mə’lumatlara rast gəlinir. Keçən əsrin son
larında çap olunmuş kiçik həcmli əsərbr nəzərə alınmazsa, 
başqırdların orta əsrbr tarixi əsrimizin 30-cu ilbrində bdqiq 
olunmağa başlanmışdır. 1936-cı ildə ilk dəfə olaraq yazılı 
mənbələrdə başqırdlarm orta əsrlər tarixinə dair mə’hımatlar 
toplanıb çap edilmişdir". II Dünya müharibəsindon sonraki 
illərdə S.İ.Rudenko “Başkirı” adlı əsər yazmışdır100. Müollif 
başqırdların ulu əcdadlarını eranın ilk əsrbrində hunlann 
qərbə hərəkoti ib  əlaqəbndirir. Başqırdıstan ərazisində егкәп 
orta əsrlərə aid arxeoloji tapıntılar göstərir ki, başqırdların 
etnogenezində Ural və Xəzər donizi arasındaki sahralarda 
yaşamış peçeneqbr və kumanlar (rus mənbəbrində po- 
lovesbr) mühüm rol oynamışlar. Başqırdlann erkən orta əsrbr 
tarixi əsbn başqırd olan X.Y.Taxoyev tərəfmdən işbn- 
mişdir101. Başqırdların qədim və orta əsrbr tarixi R.Kuzeyevin 
əsərində araşdırılmışdır °2.
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Volqaboyunda yaşayan türkdilli xalqiardan biri olan Ç u 

vaşların tarixinin qədim va егкэп orta asrlar dövrüna aid yazılı 
ınənbə çox azdır. Volqaboyu Rusiya tarafından işğal 
edildikdan sonra çuvaşlar haqqında rus tadqiqatçılarının asar- 
lari yaranmağa başlayır. Çuvaşların tarixinin yazılması taşab- 
büsü N.İ. Aş marina mansubdur. N.İ.Aşmarin arxeoloji faktlar 
va azsaylı yazılı manbələr asasında belə qənaətə gəlmişdir ki, 
çuvaşlann təşakkülündə qadim türkdilli bulqarlar mühüm yeı 
tutmuşlar103. Bu problem sonra P.N.Tretyakov tarafından 
araşdırılmışdır104. Volqaboyunda yaşayan türk xalqlarmın, o 
cümlədan Çuvaşların IX-X asrlar tarixi məsalələrina B.İ.Zaxo-
der da toxunmuşdur105.

Qadim türk xalqlarından biri olan uyğurlarm orta asr- 
brda tarixi hala keçan asrda V.V.Radlov tarafından tadqiq 
olunmuşdur106. Sovet dövründa bu masələyə D.İ.Tixonovun
aşari hasr olunmuşdur10 .

Qazaxların orta asrlar tarixi haqqmds erkan orta asrlara 
aid yazılı manbalar yoxdur. Qazaxıstan prazisinda e.a.I 
minillikda yaşamış türkdilli saklar İsa irandilii etnos sayılır va 
taaccüblü olsa da, bu qondarma fikir Qa/axıstan tarixinə dair 
ümumilaş diri İmiş asərda da aksini tapmışdır. Qazaxıstan ara- 
zisinda müharibadan sonraki illanb aparılmış geniş miqyaslı 
arxeoloji qazıntılar nətioəsind? qədim dövrdə və ^rkan orta 
asrlarda orada ahalinin içtimai quruluşu və tasənüfat hayatı 
haqqında qiymatli faktlar üzə çıxanlmışdır.

Qazaxların orta asrlar tarixşünaslığınm öyionilmasi XIX 
asrin 50-ci ilbrindon başlanmıştır. Bu sahada P.P.Semyonov 
Tyan-Şanskinin xıdmatbri böyükdür. О, 1856-1857 va 1888- 
ci illarda Altay va Qazaxistan arazisina elmi safarbrda olmuş- 
dur. Qazaxlarm orta asrlar tarixinin öyranilmasinda asbn 
qazax Ç.Ç.Valixanovun xidməti əvəzsizdir. Çokan V.vn\ano- 
vun 4 cildlik asari qazaxların şacara cədvəlbri .sasında 
keçmiş etnik tarkibi haqqında dolğun ma’lumatla zangindir. 
[Ceçan əsrdn qazaxların orta asrlar tarixi haqqmda V.V.Rad- 
lovun və N.A.Aristovun tadqiqatları da qeyd olunmalıdır.
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Qazaxlarm orta asrlar rarixi asas e ’tıbarıiə Sovet ıllərinda 
qazax tadqiqatçıları tarafından atraflı öyranilmişdir. Bunlara 
O.K.Karayevi, E.A.Davidoviçi, K.A.Akişevi, A.Anarbayevi 
və b. göstərmək olar.

Qırğızların orta asrlar tarixi qazaxlarm tarixi ib  six 
surətdə bağlıdır. Ona görə ki, XVIII əsrə qadar qazaxlarm və 
qırğızlarm yaşadıqlan arazilar sarhədlənmamişdi. Qırğızların 
orta əsrlər tarixi həb  keçan asrda V.V.Radlovun, V.V.Bartol- 
dun, A.Y.Yakubovskinin, Q.E.Qrum-Qrjimaylonun va b. 
asərbrinda müəyyən qadar işbnmişdir. Sovet quruluşu 
illərində qırğızlann orta asrlar tarixi ilə S.Q.Klyaştomıy ;
S.M.Abramzon109, A.N.Bemştam və b. məşğul olmuşlar.

Türk xalqlarmdan biri də yakutlardır. Uzaq Şərqdo 
yaşayan bu xalqm qədim dövr və orta əsrbr tarixi haqqmda 
demək olar ki, heç bir yazılı mənbə yoxdur. Bu dövrbrin tarixi 
əsasən xalq içərisindəki dastanlar və arxeoloji qazıntılar 
əsasmda Ьэфа edilir. Uzaq Şərq Rusiya tərəfindən işğal 
edibndən sonra rus mə’murlan bu xalq haqqmda m ə’lumatlar 
toplamışlar. Yalnız keçən asrin sonlanndan tarixi tədqiqatlar 
meydana galmaya başlamışdır. Bunlara N.F.Katanovun110, 
P.P.Okladnikovun111, S.A.Tokarevin112 asarbrini misal göstar- 
mak olar. Yakutlar barada Çin manbalarinda olan ma'Iumatlar 
N.V.Kyüner tarafından toplanmışdır'13.

Türk xalqlarından biri olan xakaslarin da qadim dövr va 
erkan orta asrlar tarixina aid yazılı manba yoxdur. Onlarm 
tarixi yalnız Sovet dövründa öyranilmaya başlanmışdır. Bu 
sahada L.R.Kızlasov114, N.N.Kozman115 va b. tadqiqatları diq- 
qati calb edir.

Türk xalqlarmdan biri olan tatarların xüsusi olaraq orta 
asrlar tarixi keçan asrin 70-ci illarindan öyranilmaya başla- 
mışdır. Qeyd edilmalidir ki, Rus imperiyasında yaşayan türk 
xalqları içarisinda tatarlann tarixi nisbatan daha yaxşı öyra- 
nilmişdir. Bunun sababi odur ki, Kazan xanlığının IV İvan 
tarafından işğalından sonra Rusiyada istər-istəməz Volqaboyu 
tatarlarının tarixi ib  maşğul olmağa başlamışdılar. Hala 1847-
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ci ildə N. Bajenov Kazan xanlığının tarixinə dair üç cildlik asar 
yazrmşdır' . 1853-cü ilda N.Berezinin Volqa bulqarlannın 
tarixinə dair aşari çap olunur117. Əsərdə tatarların birbaşa 
Volqaboyu bulqarlarınm sonraki nasilbri olması fikri əsas yer 
tu tur, Keçan əsrdə Ş.Maıjani118 va Q.İ.Peretyakoviç114 
tatarlann orta əsrlər tarixinə dair asarlar yazmışlar.

Tatarıstan tatarlarının tarixi ıb  Q.Z.Kunsoviç' 0 vo mil- 
liyyətcə tatar olan Q.Əhmadov12' da məşğul olmuşlar. 1937-ci 
ilda tatarlar haqqında yazılı mənbələrdəki məTumatlar (bu 
maTumatlar asasan Volqa bulqarlarına aiddir) toplanıb çap 
edilmişdir122. Qazan tatarlarının tarixi N.Î.Vorobyovanın da 
tədqiqat predmeti olmuşdur123. Tatarların tarixinin I cildi 
1955-ci ilda Kazanda çap olunmuşdur1" .

Markazi Asiyanın türk xalqlan içarisində türkmanlar 
nisbatan geniş tarixşünaslığa malikdir. Bu onunla əlaqədardır 
ki, Türkmənistan arazisi tarixan qədim şarq dövlatbri, birinci 
növbədə İranla həmsərhəd olmuşdur. Türkmənlərin erkən orta 
asrlər tarixi yazılı mənbəbrdə ətraflı əksini tapmışdır. Sovet 
ilbrində Türkmənistan arazisinde apanlmış arxeoloji qazıntılar 
zamanı türkmən xalqımn qadim dövr və erkən orta əsrbr 
tarixinə dair çoxlu abidəbr üzə çıxanlmışdır. Türkmənbrin IX- 
XIII əsrlər tarixi S.QAğacanov tarafından öyranilmişdir “ . 
Hamin dövrün tarixini B.Zaxoder də araşdırmışdır126, Türkma- 
nistanm XII-XIII əsrlərdə monqol imperiyası tarkibinda tarixi 
məsabləri B.Y. Vladimirtsev tadqiq etmişdir127.

Altay türk xalqlarmın tarixşünaslığı da asas e’tibarila 
XIX asrda başlanmışdır. Lâkin bu sahada monoqrafık tadqi- 
qatlar II Dünya müharibəsindən sonra başlanmışdır. Orta asr- 
lərda altayların tarixina L.P.Potapovun asarlari hasr olunmuş- 
dur128. Şərqi Sibirdə Anqara çayı ila Baykal gölü arasındaki 
ərazibrdə yaşamış qırğız tayfaları Q.N.Potanin tarafından 
araşdırılmışdır129.

Qeyd olunmalıdır ki, ümumiyyətlə orta asrlarda va yeni 
dövrda türk tayfaları, türk dövbt qurumları, Şarqi Avropada 
erkan orta asrlarda yaşamış ayrı-ayrı türk xalqlannm etnik
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tarixi, dinləri və adət-ən’ənobri və b. problemlərin tədqiq 
olunmasında Rus və Sovet tarixçi və dilçilərinin xidmətləri 
əvəzsizdir130.

Türkiyə tarixşünaslığı, Yuxarıda biz Avropa və rus ta- 
rixçilərinin türk xalqlarımn orta əsrlər tarixinə aid tədqiqat- 
lanndan damşdıqda qeyd etmişdik ki, həmin tədqiqatçılarm әп 
böyük nöqsam ondadır ki, onlar eradan əvvəlki minillikdə türk 
xalqlannın tarixindən bəhs etmirbr (burada e.ə.III əsrdə 
yaranmış Şərqi Hun imperiyasının tarixini istisna edirik), 
çünki onlar belə hesab edirlər ki, türkbr yalnız VI əsrdən tarix 
səhnəsinə çıxtrlar.

Bunun əksinə olaıaq Türkıyə tarixçibri məsəbni başqa 
cür qoyurlar. Burada onların eradan əvvəlki minillikbrdə türk 
xalqlarının tarixi haqqındakı bütün todqiqatlanmn tahlilini 
vermək imkanı yoxdur. Təkcə onu qeyd etmək lazımdır ki, 
Türkiyə tədqiqatçılan e.ə.I minillikdo şərq monbələrindD (əsa- 
sən assur, urartu v3 qodim fars mənbəbrinda) va antik mən 
bələrdə (yunan vs latın müəllifbrinin əsərbrində) haqqında 
danışılan skif. kimmer, sak, quğar, şirak və b. qədim etnosları 
türkdillibr sayırlar və eramızm I minilliyində Mərkəzi 
Asiyada və Şərqi Avropada türk tayfalarının ocdadlannı həmin 
qədim etnoslarda görürbr.

Türk xalqlannın qədim dövr və eranın I miniliyində 
tarixinin tədqiqatçıları arasında on məşhur tədqiqatçı öhmod 
Zəki Validi Toqandır. Əhməd Zəki əsbn başqırddır. O, bir 
müddət, asrimizin 20-ci ilbrində Bakıda çalışmış və sonra 
Türkiyəyə getmişdir. 1946-cı ildo onun “Ümumi türk tarixino 
giriş” əsəri İstanbulda çap olunmuşdur131. Əsərdə müəllif ov- 
vəlcə skiflər, kimmerbr, saklar, quğarlar, şiraklar və b. qədim 
türk tayfaları haqqında danışır. Daha sonra о, e.ə.lll-l əsr- 
lərdəki Şərqi Hun imperiyası və eramızın III-V əsrbrdəki 
Qərbi Hun imperiyası haqqında mə’lumat verir. Əhməd Zəki 
hesab edir ki, eramızın 1 minilliyində Conub-Şərqi Avropada 
və Qafqazda yaşamış türk tayfalarının hamisini hunların
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eranın əwəllərində şərqdən qərbə hərəkəti ilə bağlamaq 
yanlışdır, bu tayfaların bə’ziləri eradan əvvəlki minillikdo 
mə’lum skiflərin və sakların sonraki nosilbridir. Əhməd Zəki 
Validi Mərkəzi Asiyada yaşayan türk xalqlarmı yerli hesab 
edir və onların əcdadlarınm hələ “Avesta”da arilərə qarşı 
mübarizə aparan turanlar olduğunu yazır. Hunlar barədə tam 
tədqiqat Bohaəddin Ögələ məxsusdur. Mərkəzi Asiyada 
kuşanların və ağ hunların tarixi Ənvər Könükçünün tədqiqat 
predmeti olmuşdur132. Егкэп orta əsrbrdə Qara dənizin şimal 
sahillərində və Şimali Qafqazda yaşayan türk tayfaları Türkiyə 
tarixçisi Bastav Şərifın tədqiqat obyekti olmuşdur131. Kamal 
Anadolun Mərkəzi Asiya və Cənub-Şərqi Avropada qodim 
dövr və orta əsrbrdo mövcud olmuş türk dövbtbrinin tarixino 
həsr olunmuş əsəri də qeyd olunmalıdır134. Ramazan Şəşənin 
tədqiqatı da əsas e ’tibarib Mərkəzi Asiyanın егкэп orta 
əsrbrdə türk dövlətləri barədədir135.

Türk xalqlarmm X-XIV əsrbr tarixi m əsəbbrib  
M.İnanc məşğul olmuşdur136. İnanc Orxon-Yenisey run yazıla
rında “oğuz” sözünün ilk dəfo işbdildiyini qeyd edorək yazır ki, 
oğuzlar hunlarm sonraki nəsilbridir. Daha sonra o, oğuzların XI 
əsrdə Yaxın Şərqə hərəkəti və Səlcuq oğuzlan adı ib  Səlcuq 
dövbtinin yaranması məsəbbrini geniş izah etmişdir. Bununla 
əlaqədar olaraq müollif Mərkəzi Asiyada türk xalqlarmm егкэп 
orta osr] ərdэ tarixinə də yeri gəldikco toxunur.

XIV-XV əsrlərdə Mərkəzi Asiya türk xalqlarmm tarixi
137

ib  Farux Sümər məşğul olmuşdur .
Türkiyə dövbtinin tarixşünashğı əsasən XV əsrin əvvəl- 

brindən inkişaf etmiş türk feodal tarixşünaslığı ib  başlanır. 
XVI-XVIII əsrbrdə görkəmli tarixçibrə (İbn-Kamal, 
Sadoddin, Münəccimbaşı vo b.) yetişmişdir.

1910-cu ildə yaradılmış “Osmanlı tarixi cəmiyyəti”nin 
foaliyyəti nəticəsində bir sıra arxiv sənodbri çap olundu vo 
Türkiyonin tarixino dair əsərlər yazıldı. 1931-ci ildo Mustafa 
Kamal Atatürkün toşobbüsü ib  “Türk tarix qurumu” yaradıldı 
və qısa vaxt ərzində dörd cildlik “Tarix” kitabı yazıldı. XX
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əsrin 30-40-cı ilbrində M.F.Körpülü, A.R.Altınay, İ.X.Uzun- 
çarşılı, A.İnak və b. tarixçilərin əsərbrində Türkiyənin 
tarixinin müxtəlif problemləri tədqiq olunmuşdur.

Türkiyə dövbtinin tarixşünaslığı əsasən XV əsrin əvvəl- 
lərindən inkişaf etmiş türk feodal tarixşünaslığı ilə başlanır. 
XVI-XVII əsrbrdə görkəmli tarixçilər (İbn-Kamal, Sadəddin, 
Münəccimbaşı və b.) yetişmişlər. 1910-cu ildə yaradılmış 
“Osmanlı tarixi cəmiyyəti”nin fəalıyyəti nəticəsində bir sıra 
arxiv sənədbri çap olundu və Türkiyənin tarixinə dair əsərlər 
yazıldı.

1931-ci ildə Mustafa Kamal Atatürkün təşəbbüsü ilə 
“Türk tarix qurumu” yaradıldı və qısa vaxt ərzində dÖrd cildlik 
“Tarix” kitabı yazıldı. XX əsrin 30-40-cı ilbrində M.F.Kör- 
pülü, A.R.Altmay, İX.Uzunçarşılı, A.İnak və b. tarixçibrin 
əsərbrində Türkiyənin tarixinin müxtəlif problembri tədqiq 
olunmuşdur.

Biz yuxanda türk xalqlannm tarixi ib  əlaqədar mənbəb- 
rin və tədqiqatların yalmz xülasəsini verdik. Müxtəlif dövr- 
brdə türk tayfalarının və müasir türk xalqlannm tarıxmo dair 
küllü miqdarda elmi m əqabbr vardır. Lâkin burada onların 
hətta müəyyən hissəsini beb  əhatə etmək imkanı yoxdur.

1 Anau mədəniyyətinin к ә ф  bu ekspedisiyamn fəaliyyətı ilə bağlıdıb.
2 Xabəzm arxeoloji ekspedisiyasımn nəticəhbi S.P. Tolstovun əsəbləbində

(Tолстой С.П. Древний Хорезч. М., 1948; уепэ onun По следач 
древнехорезчийской цивилизации. Л., 1948) və «Культура и искусство 
древнегоХорезча. М., 1981» toplusunda çap olunmuş məqalələbdə 
ümumiləşdibilmişdib.

3 40-cı illəbin sonlabından - 70-ci illəbin sonlabm a qədəb faaliyyat göstəbən bu
ekspedisiyanm n əticəbbi M.E.Massonun, B.A.Kuftinin, В.A.Litvinskinin, 
V.İ.Sabianidinin, xüsusib V.M.Massonun və ekspedisiyanm başqa 
iştibakçılabının çoxsaylı əsəbləbində əks olunmuşdub. Вах: Массон В. М. 
Алтын-Депе. Л., 1981; Археология СССР. Энеолит СССР. М., 1982, с. 10
16. löstəbilən əsəbləbdə ekspedisiyamn nəticələbini əks etdibən geniş 
ədəbiyyat siyahisi vebilmişdib. 1979-cu ildə V.M.Massonun də'vəti ilə BDU- 
nun pbofessobu Q.S.İsmayılov da bu ekspedisiyanm iştibakçısı olmuşdub.

4 Tübküstanm daş dövbü abidələbi "Археология СССР" sebiyasında çap 
olunmuş "Палеолит СССР. М., 1984", "Мезолит СССР, М., 1989"
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kitablabında va aybı-aybı abxeoloqlabın əsəbləbində iimum iləşdibilm iş və 
şəbh edilmişdib.

5 Skif va sk if  tipli sabm at abidələbi haqqında box: Археология СССР. Степи
европейской части СССР в кифо-сарчатское вречя. М., 1989. Məbkəzi 
Asiyanm sk if cıbidələbi S.İ.Rudenkonun, A.N.Bebnştamın, A.D.Qbaçın, 
B.A.Litvinskinin, M.P.Qbyaznovun və b. əsəbləbində geniş tədqiq  
olunmuşdub. Вах: ddəbiyyat siyahisi.

6 Sabmat mədəniyyətinin tədqiqinə KA.Smibnov böyük əmək səb f etmişdib. Bax:
Древности Евразии в скифо-сарчатское вречя. М., 1984. сокровищница 
сарчатских вождей и древние города Поволжья. М., 1989.

I 1985-ci ildə Çin abxeoloqlabt Daoduntszı b n d i  yaxm lığında Hun 
qəbibistanlığı aşkab etmişləb. Tədqiq edilən 27  qəbibdən mindən çox miixtəlif 
əşyalab (kebamika nümunələbi, tunc və dəmibdən müxtəlif əşyalab, bəzək  
şeyləbi v9 s.) tapılmışdıb. Tədqiqatçılab bu tapmtılabın Şimali Çindəki skif 
qəbibləbindən tapılmış matebiallabla bağlı olduğunu göstəbibləb. Вах: 
Китай в эпоху древности. История и культура Востока Азии. 
Новосибирск. 1990. с. 88-107

8 Массон В. М. Средняя Азия и Древний Восток. М-Л., 1964. Yens
опипЭконочика и социальный строй древних обществ. Л. 1976. Массон 
М.Е. Крткий очерк исторрии изучения Среднй Азии в археологических 
отношениях. 4.1 Ташкент., 1956.

9 Евтюхова Л.А. Каченные изваяния Южной Сибири и Монголии.
Материалы и исследования о археологии, № 24, М., 1952

10 Окладников А.П. История Якутской АССР. Т1. М., 1949.
II КиселевС.В. Древняя история Южной Сибири. М. 1951 
П Евтюхова Л.А. Южный Сибирь в древности. М., 1951
13 Вайштейн С.И. Древний Пор-Бажин. //С овет ская этнография. 1964, № 6
14 Кызласов Л. Р. История Тувы в средние века. М. 1969.
15 îeniş bax: Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. М. 

1981.
16 Бичурин Н.Я, (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в древние вречена. Тт. 1-2. Ь-Л. 1950. Т2. М-Л., 1953.
17 Ви babədə box: Бичурин Н.Я. Göst.əsəri, Ic .
'' Бичурин Н.Я. Göst.əsəri, 1с.
19 Yem  obada, I с., s.382.

Ви babədə bax: Бартоьд В.В. Соч. Т.5, с. 33
21 Бартольд В.В. Соч. Т5. с. 20
22 Ви mənbələbin təhlili haqda ЬахКляшторный С.Г. Древне-тюрские 

рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964
23 Вах: Əski tübk yazılı abidələbi müntəxəbatı. Bakı, 1992; Rəcəbov Ə., 

M əmmədov Y. Obxon-Yeniseyyazılı abidələbi. Bakı, 1993.
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'4 Радлов В.В Опыт словаря т ю рскихнаречий. Tin 1-4. СПб., 1893-1911;
Малое С. Е. Пачятники древнетюрской писченности. М-Л. 1951.

“J Бартолъо В. В. Соч. Т 5, с. 26
26 Родословная туркчен Авулгази хана Хинивского. М  1957. Тизенгаузеп 

В.Г. Сборник чатериалов относящихся к истории Золотой Орды. Т.1. 
М-Л. 1884. Т. 2. М-Л. 1941.

“7 Тизенгаузеп В.Г. Сборник чатериалов относящихся к истории Золотой 
Орды. Т.1. М-Л. 1884. Т.2. М-Л. 1941
Басканов И.А. Введение в изучение тюркских языков. М. 1969. Үепә onun. 
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I HİSSƏ

ƏN QƏDİM DÖVRLƏRDƏN 
E.Ə. I MİNİLLİYƏ QƏDƏR

/  fo sil 

QƏRBİ TÜRKÜSTAN VƏ QAZAXISTAN  

§1. “Türküstan” tarixi-coğrafi anlayışı

Paropamid dağlarının öndağ hissosi, qorbdən Xəzor 
donizi, şimal-qərbdən Muqocar dağlarının cənub vo şərq otok- 
lori, şimaldan Turqay yaylası, şimal-şorqdon Qazaxıstan, 
Morkozi Asiyanın vo Conubı Qazaxıstanın düzonlik hıssosi 
Turan adlanır1. Bu ovalıq cənubdan Kopetdağ vo Tan xırda 
topolıyi, cənub-şorqdon Tyan-Şan və Pamir-Alay dağları ilə 
əhablənir. Ovalığın əsas çayları Amudorya vo Sırdoryadır. İlk 
dəfə olaraq “Avesta”da “itı sür’otli atlara malık olan” tur 
tayfasının adı ib  bağlı Turyana (Turan) ölkosinin adı çokilir2. 
“Avesta”da turlar İran dilbrində danışan müasir xalqlarm ulu 
əcdadlan olan arıbrin qatı düşmoni, həm do onlardan forqli ct- 
nos kimi gösbrilir vo Turan İrana (ari ctnonimindon) qarşı 
qoyulur. İranda Sasanibr sülalosi dövrüno aid odobi abidobr- 
do, IX osr vo sonraki dövr (İslam) tarixçibrinin osorbrindo və 
Firdovsinin “Şahnamo”sındo Turan Türküstan, turanhlar ıso 
türkbr adlandırılırlar3, Tarixi monbobrdo olan mo’lumatlara 
göro İranla Turan arasında sərhəd xəttı Amudorya çayı idi. 
Orta əsrbrdə “Türküstan” anlayışı tarixı-coğrafi osərbrdo 
ışlodilirdi. Azorbaycanın XIV osriıı ikinci yarısı və XV osrin 1 
yarısında yaşamış görkomli coğrafıyaşünas alimi Əbdürroşid 
Bakuvı Türküstanın bütün türk ölkolorırin umumi adi 
olduğunu vo onun sorhodbrinm 1-ci iqlim qurşağmdar bas- 
layaraq şorqin dorinlikbrino doğru ” ci iqlimo qodor и/агк^-
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ğmı yazmışdır. Bakuvi həmçinin türklorin cənubdan şimala 
doğru bütün iqlimbrdon şərqdo yaşadığını göstormışdir4.

XVII-XIX osrin ovvəllərində Qərbi Avropa vo Rus tod- 
qiqatçıları Türküstanın mühüm ticarət, siyasi vo mədoni шәг- 
kəzi olan Buxaramn adı ilə indikı Morkozi Asıyanı bə’zon 
“Böyük Buxariyo”, ondan şorqdo yerbşon torpaqları iso 
“Kıçik Buxariyo” adlandırırdılar. XVIII osrin ortalarında Tür- 
küstanın Morkozi Asiyadan şorqdəkı arazisi (“Kiçik Buxari- 
уә”) Çinə birloşdirildikdon sonra çinlibr ona Sintzyan (“Yeni 
sərhəd”, “Yeni orazi”) adı veriblor5. XVIII-XIX osrbrdo Şorq- 
do, sonra iso Rusiya vo Avropada Böyük Buxariyo vo Kiçik 
Buxariyə birlikdo Türküstan adlandırılırdı vo həm də “Buxara 
Türküstam” vo Çin Türküstam hissolərinə bölünürdü. XIX 
osrin ortalarından başlayaraq Buxara Türküstam Qərbi 
Türküstan, Çin Türküstam iso Şərqi Türküstan adlandırılmağa 
başlanmış vo sonralar bu coğrafi istilahlar vətəndaşlıq hüququ 
qazanmışdır.

XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində müasir Mərkozi 
Asiya və Qazaxıstan, Mərkozi Asiyanın türk xalqları yaşayan 
hissosini ohatə edən tarixi-coğrafı vilayot Türküstan adlanır və 
şərti olaraq Qorbi (və ya Rusiya), Şərqi (və ya Çin), Cənubi 
(və ya Əfqanıstan) Türküstanma bölünürdü. Rusiyaya 
birbşdirilmiş Qərbi Türküstanda 1867-ci ildə Türküstan 
general-qubematorluğu təşkil olunmuşdu. 1886-cı ildən “Tür
küstan ölkəsi” adı rəsmibşdi.

1918-ci ilin aprel ayında Qərbi Türküstan ərazisində 
RSFSR-in tərkibino daxıl olan Türküstan MSSR yaradılmışdı. 
Türküstan Sovet Respublikalarının milli dövlət sərhədlorinin 
müəyyənbşdirilməsi ib  əlaqədar 1924-cü il oktyabrın 7-do 
Türküstan MSSR bğv edildi. “Türküstan” istilahı “Morkozi 
Asiya” istilahı ib  ovəz olundu. Müasir dövrdo Qərbi Türküs- 
tanın ümumi coğrafi adı kimi “Morkozi Asiya” ib  yanaşı 
“Morkozi Asiya” adı da işbdilir.

“Qorbi Türküstan”dan forqli olaraq “Şorqi Türküstan” 
coğrafi adı elmi odobiyyatda indiyodok işbdilmokdodir.
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1 ürküstan hələ Qədim daş dövründo insanların yaşadıq- 
ları ölkəbrdəndir . Türküstanm müxtəlif bölgobrindo daş 
dövrünün ayrı-ayn m ərhəbbrinə aid açıq və mağara tipli ibti 
daı insan düşərgələri aşkar edilmişdir. Alt Paleolit dövrünün 
ən qədim düşərgələri Tacıkistanm cənııbunda (Karatau 
1.300.200 min il əvvəl), Qazaxıstanda (Boriqazqan, Tonirqaz- 
qan, Obalısan 300-200 min il əvvəl, Sarı-Arka 200-150 min ıl 
əvvəl, Eaman-Aybat 150 min ıl əvvəl), Qırğızıstanda On Arça 
və Xoca Baqirxan-Say (300 min il əvvəl), Türkmanistanda 
Yanqaca-1 (200-150 min il əvvəl) və başqa ərazibrdə aşkar 
edilmişdir.

İbtidai insanlar əsasən dağlıq ərazibrdə yaşayır, ovçıı- 
luqla məşğul olur, yabanı meyvə və bıtkilərlə dolanırdılar. 
Onlar ab t kimi çaydaşı va çaxmaqdaşından hazırlanmış çop- 
per və çoppinq tipli çapacaqlardan, nukleuslardan, ərsinbr- 
dən, daşdan qoparılmış qəlpabrdən va b. istifada edırdibr.

Qərbi Türküstan ərazisinda Alt (yaxııd İlk) Palcolitin 
Müstye marhaləsinə7 aid abidələr daha geniş yayılmışdır. İn- 
diyadək orada 80-dan çox Mustye düşargəsi aşkar edilmişdir 
(Özbəkıstanda Teşik-Taş, Xocakand, Obirəhmat, Türkmənis- 
tanda Kaskır-Bulaq, Tacikistanda Ağzı-Kiçık və b.). Bu dü- 
şərgəbr içərisində 1938-ci ilda aşkar edilmiş Teşik-Taş ma
ğarası (mağara Özbəkıstanm Surxandərya ərazısindədir) xüsu- 
si yer tutur. Özbakistanm Surxandərya əyaləti arazisində yer- 
bşən və sahəsi təxm.300 kv.m olan bu mağara dəniz səviyyə- 
sindan 1500 m yüksəklikda yerbşir. Orada min ılb r boyu ara- 
sıkəsilməz yaşayış davam etmişdir. Mağaradan tapılmış 8-9 
yaşlı neandertal uşağının skeletı o dövr insanlarının fiziki ti
pini öyrənmək üçün olduqca ahamiyyatlidir. Bu, Qarbi Tiir- 
küstanda yegana beb  tapıntıdır. Qeyd edilmalidir ki, qədimli- 
yinə göra bu tapmtı keçmiş SSRİ arazisinda Azarbaycanda 
Azıx mağarasında va Krımda Kiçik-Kobada tapılmış insan 
skeletbri içarısinda üçüncü yerda durur. Arxeoloqlar uşağın 
sümükbrinm yanında 4 cüt dağ keçisi buynuzu aşkar etmişbr.

§2. Qərbi Türküstan və Qazaxıstan
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Onlardan biri kalbnin yanında yera batırılmış vazıyyatda idi 
(digarbrinin do bu vazıyyatda olması güman edilir). Uşağın 
dafn olunduğu yerin yaxınlığmda həmçinin böyük ocaq yeri 
aşkar olunmuşdur. Qeyd etmok lazımdır ki, dağ keçisi 
buynuzlarının bela toplusu yalnız uşağın dafn olunduğu 
tabaqada aşkarlanmışdır. G ösbribn fakt doini müşayiat edan 
hansısa ayinin mövcudluğunu güman etmaya asas verir. Bu 
kaşf neandertal adamının mə’nəvi hayatı ib  bağlı elmə mə’- 
lum olan nadir tapmtılardandır.

Teşık-Taş adamları müxtalif formalı (daıravi və üçbu- 
caqlı) nukleuslardan, arsinbrdən, itiuclulardan va b. abtlərdən
istifada edırdibr.

Paleolıtin son dovründa (taxm.40000-10000 il bundan 
ƏW3İ) Qarbi Türküstan ahalisinin hayat tarzında mühüm dayi- 
şıklikbr baş verir, amak alatbri takmillaşir. Üst Paleolit 
dövrünün an mühüm abıdabrından biri Samarqand düşargasi- 
dir. 1939-cu ilda N.Q.Xarlamov tarafından aşkar edilmiş bu 
qadiııı insan düşargasi Son Paleolitin avvalbrina va ya ikinci 
yarısına aid edilir. Bu dövr üçün saciyyavi olan daş alatbr (ar- 
sinlar, prizmaşakillı nüvabr, mikrolitık lövhabr, bizlar va s.) 
asasan çaxmaqdaşı, xolsedon, diorit va kvarsdan hazırlanmış- 
dır. Samarqand düşargasinin эп mühüm tapıntılarından biri 
ibtıdai insanın sümük qalıqlarıdır. 1962-ci ilda buradan 
kromanyon tipli adamın8 diş, çiyın siimüyünün bir hissasi va 
üstünda 9 dışı olan alt çana sümüyünün bir hissasi, 1966-cı 
ilda İsa üstünda 10 diş olan bütöv alt çana tapılmışdır. Birinci 
tapıntı 25 yaşlı qadına, ıkincisi 35 yaşlı qadına va ya kişiya 
maxsusdur.

Düşargadan tapılan heyvan sümüklarinın yarısı (50%) 
vahşi at sümükbridir. Sonraki yerbri uzunqulaq (17,6%), ibti- 
daı tur (14,5%), çöl qoyunu (9,3%) va b. heyvanlarm 
sümükbri tuturlar. .

Araşdırmalar göstarmışdir ki, Samarqandın Üst Paleolit 
madanivyatı öz kokları ila yerli Mustye madaniyyatına bağlı idi.

Alt Paleolıtin Mustye (100-50 min il bundan avval) döv- 
rüna aid arxeoloii düşargalardə (Qazaxıstanda Çirçik, Altayda
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Kan, Türkmənistanda Kaskır-Bulaq, Özbəkistanda Baysuntau 
və b.) neandertal adamların yaşadıqları müəyyən edılmişdır.

Qazaxıstan ərazisində Alt Paleolitə (təxm.80-50 min il 
bundan əvvələ) aid daş alətlər İrtış çayının yuxarı axmında 
Kanay aulunda, Üst Paleolit (təxm.15 min il bundan əvvəl) 
abidəbri isə Buxtarlı çayının (yaxud Baxtarlı) hövzəsində aş- 
karlanmışdır. Buradaki iri mağarada uzun müddət yaşayış 
davam etmişdir,

Qərbi Türküstanda Alt Paleolitin Aşel və Son Paleolit 
dövıti insanlannm yaşayış məskənləri həmçinin Türkmənis- 
tanda (Krasnovodskun 39 km-də) Yanqaca-II düşərgə-e’ma- 
latxanası və Kara-Tenqir), Qazaxıstanda (Acısay, Şikayevka- 
II və b.), Tacikistanda (Xoca-Qor, Kulbulaq, Şunquru) aşkar 
cdilmişdir.

Paleolitin son dovrünün final mərhəbsi üçün kiçik Ölçü
lü alətlərin hazırlanması səciyyəvi idi. Nəzərdə tutulmalıdır ki, 
yalnız Paleolitin axırlarında heyvan sümükbrındən bə’zi xırda 
a b tb r  düzəldilməyə başlanmışdır. Bundan sonra insanlar 
balıqçılıqla məşğul olmağa başlamış və ona görə todricən 
çayların və gölbrin sahilbrində də yaşamağa keçmişlər. 
Qazaxıstan ərazisində Aral və Balxaş, Qırğızıstanda İssık-Kul 
gölbrinin, İrtış, Amudərya, Sırdərya və Ural çaylarının hövzə- 
lorində qədim yaşayış məskənləri də bu vaxt yaranmışdır. 
Ovçuluq təsərrüfatında ixtisaslaşma baş vermişdi. Bir neço 
qohum qəbibni birbşdirən tayfalar meydana gəlmişdi.

On üç min il bundan əw əl ibtidai cəmiyyətin inkişafında 
yeni mərhəb - Mezolit (Orta daş dövrü) başlanır. Bu dövrdo 
istehsal texnikası təkmilləşir. Əsasən daha mükəmməl ov 
silahlarının hazırlanması üçün nəzərdə tutulan kiçik həndəsi 
fıqurlu mikrolit a b tb r  bu dövrə aiddir.

Mezolit dövründə ahalinin toplum halında yaşadığı эга- 
zibrdən biri Xəzər dənizinin şərq sahilləri idi. Cənub-Şərqi 
Xəzər sahilbrində (Türkmenistan ərazisində) çoxtəbəqəli 
Cəbəl, Kaylı, Dam-Dam Çeşmə-1 və Dam-Dam Çeşmə-2 
yaşayış məskənbrindən tapılmış materialların analogiyaları 
Türküstanm və Yaxm Şərqin qonşu həmdövr abidəbrində də 
aşkar edilmişdır. İstehsal texnikasmm müqayisəsi tədqiqatçı-
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lara qohum tayfalarla maskunlaşmış, Şarqi va Canub-Şarqi 
Xazar arazisini, İranın markazi vilayətlərini, Şimali İraqı ahata 
edan etno-mədəni “Xəzər arxeoloji əyalətinm” mövcudluğu 
fikrini irali sürmaya imkan vermişdir. Ümumıyyətlə, Mezolit 
dövründa Şarqi Xəzərətrafı ərazilərda yaşamış ahalinin Yaxın 
Şarqla etno-madani alaqalari tutarlı dalillarlə sübut olunur.

Bu dövrda ahali ovçuluq, balıqçılıq va yığıcılıqla maşğul 
olurdu. Əsas ov heyvanları vahşi qoyun, dağ keçisi, qulan 
(Dam-Dam Çeşmə-2 arxeoloji abidasi), öküz, ceyran, pışık 
(Cabal arxeoloji abidasi) idilar. Əsas ov silahları iri mızraqlar- 
dan va nizələrdən, hamçinin quraşdırma mikrolövhalardan 
ibarat olmuşdur. Qeyd edilmalidir ki, Qadim daş dövründa in
sanlar asas e’tibarila ovçuluqla dolandıqlanna göra dağlıq ara- 
zilarda yaşayırdılar. Sahralarda hala meskunlaşma yox idi.

Ev tasarrüfatmda dari, sümük, ağaç e’malı, amak alatla- 
rinin, balıqqulağı, sümük va daşdan bazak aşyalarmın hazır
lanması, heyvan darisindan paltar tikılmasi asas yer tuturdu. 
Kaylı arxeoloji düşargasinda paltar tıkmak üçün istifada edi- 
lan iynalar va bizlar tapılmışdır. Ümumiyyatla, amak alatlari- 
nin 70-80%-i ovçuluqla va onun mahsulları-nm e ’malı ila 
bağlı alatlar idi.

Şərqi Xazaryanı arazinin Mezolit mədəniyyəti Qarbi 
Türküstanm Neolit dövrü mədəniyyatinin formalaşmasında 
mühüm rol oynamışdır.

Özbakistan arazisinda Mezolıt abidələri Surxandarya çayı 
vadısinda, Farqanada və b. ərazilərdə aşkar edilmişdir (Maçay, 
Kulişir, Obişir va b.). Farqanada Obişir mədəniyyəti adı altında 
birləşdirilən abidələr Türküstanm Mezolit dövrünü Öyrənmak 
baxımından xüsusila ahamiyyatlidir. Obişir madanıyyətina aid 
materiallarm paralellarinin Üst Paleolit dövrü Samarqand va 
Xoca-Qor maskanlarinda da tapılması bu madəniyyatlərin man- 
şaca bir-birina bağlı olduğunu göstərmişdir.

Obişirlilar asasan ceyran, cüyür, qaban, canavar ovlayır- 
dılar. Əsas ov silahı ox və yay  idi. Obişir va b. düşargalardan 
daş ox ucluqlan tapılmışdır. Ot va yabanı taxıl biçmak üçün 
daş oraqdan istifada edilirdi. Sümük qalıqları ev heyvanlannm 
ahillaşdirilmasini güman etmaya asas verir.
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Türküstamn Mezolit abidabri içarisinda 60-70-ci ilbrda 
Şimali Qazaxıstanda aşkar edilmiş abidələr xüsusi yer tutur. 
İşim çayı ilə Çaqlm çayı arasında yerləşən Mezolit dü- 
şərgabrini (Kuropatkina, Vinoqradovka, Telman və b.) arxeo- 
loqlar Çaqlin mədəniyyəti adı altında birləşdirırlər.

Ovçuluq, balıqçılıq va yığıcılıq Çaqlin tayfalarının asas 
tasarrüfat sahalari idi. Lakin tasarrüfat istehlak tasarrüfatı çar- 
çivasindan çıxmışdı. Ayrı-ayrı düşargabrdə yerüstü yaşayış 
məskənləri qalıqlarımn tapılması əhalinin oturaq hayata 
başladığım göstarir. Düzbucaqlı formada olan evbrin sahasi 
(Telman XlVa, Ubaqan-III) 70-80 kv.m-э çatırdı. Evbrin 
içinda uzun müddat faaliyyat göstaran ocaq yerbri vardır. 
Tədqiqatçılar beb  yaşayış yerbrinin ovçu, yığıcı va balıqçı- 
ların böyük a ib  icmasına məxsus olduğunu göstərirbr. B eb 
evbrdə bir neçə qohum aibdən ibarət olan və ümumi tə- 
sərrüfat aparan kollektiv yaşayırdı.

Qərbi Türküstanm Mezolit dövrü ahalisinin incəsənəti 
və dini inamları haqqmda Özbok ıs tanda Zaraut-Kamar talva- 
nnda və Şaxtı mağarasında aşkar edilmiş ov səhnəbri ib  bağlı 
rəsmbr aydın təsəw ür yaradır. Şəkilbrin birinda vahşi 
öküzbrin kollektiv ovlanması sahnasi tasvir olunmuşdur. 
Öküzbrdan biri 19 ovçu tarafından ahataya almmışdır, öküz- 
larin ikisi isa qaçaraq canlarını qurtarırlar. Başqa şakilda 
ceyranların ovlanması sahnasi tasvir edilir. Ovçu onlardan 
birini mizraq va ya oxla yaralamışdır va s. Oxşar mazmunlu 
ov səhnələrinə Şaxtı mağarasında da rast galinir.

Har iki abidada Mezolit dövrü ovçularımn dini ideologi- 
yası aks olunmuşdur. Şəkilbrdə ovçuluq ovsunu ib  bağlı dini 
ayinlarin yerina yetirilmasi sahnabri tasvir edilmişdir.

Mezolit dövrü Qarbi Türküstanın qədim tayfalarının iqti- 
sadi-madani hayatında mühüm marhala olmuşdur. Mahz bu 
dövrda Neolit (Yeni daş dövrü) dövründa müşahida olunan ta- 
raqqinın zamini qoyulmuşdur. Neolit dövründa (e.a.VII-V 
minillikbr) akınçılik va maldarlıq müstaqil tasarrüfat sahabri 
kimi təşəkkül tapmış, istehlak tasarrüfatından istehsal ta- 
sarrüfatma keçıd baş vermişdir. İlk dafa gildan saxsı qablar 
düzaldilmasi da Neolit dövrüna aiddir. Neolit dövriina aid

67



abidəbr Özbəkistanda Zaman-Baba, Qırğızıstanda Alay vadi- 
sində Kızd-Su və Tuz-Su çaylarmm qovşağında, Qazaxıstan- 
da İssık-Kul gölünün sahillərində aşkarlanmışdır. Qazaxıs- 
tanda 220-э qədər Neolit abidəsi İrtış və San-Su çaylarının 
sahillərində tapılıb. Neolit dövründə əkinçilik xüsusi təsərrü- 
fat məşğuliyyətinə çevrildiyinə görə insanlar oturaq hayat 
tərzinə keçdibr. Əkinçilikdə suvarma antlarından istifada 
olunması da bu dövrə təsadüf edir,_

Qərbi Türküstanda ən qədim Ncolit məskənbri Türkme
nistan ərazisində Cəbəl mağarasında və Aşqabaddan 30 km şi- 
malda Ceytun adlı ərazidə aşkar olunmuşdur. Ceytun düşərgə- 
sində arxeoloqlar gil möhrədən və çiy kərpicdən yaşayış evb- 
rinin qalıqlarını aşkar etmişlər. Mərkəzi Asiyada onlar эп qə- 
dim evlər hesab olunur. Türkmənistanda beb  evlər Çopan- 
Тэрэ adlı yerdə də tapılmışdır. E.ə.V minilliyə aid Ceytım 
mədəniyyətinin izləri İranın şimal-şərqində də üzo çıxarılmış- 
dır. Bu, gösteribn ərazidə iri tayfa birliyinin mövcud ol
duğunu göstərir. Ceytunda əkinçilik və maldarlıq təsərrüfatm 
əsasım təşkil edirdi. Arxeoloji qazmtılar zamanı aşkar edılən 
arpa və buğda toxumlarının izləri, çaxmaq daşından dişbri 
olan oraqlar və b. alətlər əkinçilik təsərrüfatınm inkişafından 
xəbər verir. Əkinçilikdə sün’i suvarmadan ıstifadə edilirdi.

Təsərrüfatm ikinci mühüm sahəsi heyvandarlıq ıdi. Mal- 
darlıqda əsas yeri xırda buynuzlu heyvanlar (qoyun və keçi) 
tuturdu. Ceytun mədəniyyətmin son mərhəbsində bunlara iri 
buynuzlu heyvanlar da əlavə olunmuşdu.

Yeni tipli təsərrüfat fəaliyyəti insanların həyat və məi- 
şətində köklü dəyişiklikbr yaratdı. Mağaralardaki və açıq 
havadaki müvəqqətı düşərgələri gil-möhrə və çiy kərpicdən 
uzun ömürlü tikililər əvəz etdi (qədim türk dillərində beb  
tikilibr və düşərgəbr - “eb”, “ev” adlamrdı). Beb yaşayış 
məskənlərinin əhalisi təxm. 150-200 nəfər idi. Ceytun şəhər 
yerində və Ceytun mədəniyyətinə aid başqa məskənlərdə üzə 
çıxanlan evlər 20-25 kv.m-lik kiçık otaqlar idilər. B eb otaqlar 
qoşa aibnın yaşaması üçün nəzərdə tutulmuşdu.

Neolit dövründə erkən əkinçilik mədəniyyətbri üçün sə- 
ciyyəvi olan gıl qablar istehsalına başlandı. Ceytun düşərgə-
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sində belə qabiarın kobud, lakin sadə naxışla bazadilmiş nü~ 
munələri tapılmışdır.

Əkinçilik və maldarlıqla yanaşı ovçuluq da tasarrüfatın 
mühüm sahasi olaraq qalırdı. Camıyyətin asas tasarrüfat öza- 
yini nəsli icma (və ya böyük ailə) taşkil edirdi.

Ceytun madaniyyati abidasi olan Pesecik-Tapa şəhər ye
rinin mərkəzində ibadətgah aşkar edilmişdir. İbadatgahdan 
ümumi yığıncaq yeri kimı da istifadə olunmuşdur. Planına gö- 
гә adi yaşayış yertərinə banzayan ıbadatgah Ölçüsüna göra on
lardan demək olar ki, iki dafa böyük ıdi. İbadatgahda müxtəlif 
handasi fıqurların va heyvanlarm tasvir edildiyı divar rasm- 
larinin qalıqları da aşkar edilmişdir. Bu rəsmlər Ceytun 
madaniyyati ahalisinin incasanatı haqqmda müayyan təsəvvür 
yaradır.

Qazıntılar zamanı tapılan gil qadm fıqurları məhsuldarlıq 
və bərəkətin hamisi olan ilahayə sitayişin mövcud olduğunu 
göstərir. Bə’zi tədq i q atçılara göra bu fıqurlar qadim türklarda 
Umay (körpalarin va hamila qadınların hamisi) ilahasi ila 
əlaqədardır. Digar tadqıqatçılara göra bu gil heykallar Ana 
nasli dövrüna aiddir va anaya (qadma) sitayişin tazahürüdür.

Ba’zi faktlar (evlarin döşamasinin ranglanmasi, gil qab- 
lann va çaxmaqdaşı alatlarinm ayn-ayn alamatlari va b.) 
Ceytun ahalisinin Zaqros qrupu tayfaları ila alaqalar saxla- 
dığmı göstərir. Ümumiyyatla isa Ceytun madanıyyoti yerli 
Mezolit madaniyyati asasında formalaşmışdı.

Eneolit və Tunç dövrü. Neolitin sonlarından, ya’ni 
e.a.IV minillikda ilk dafa mis va tunç alatlar meydana çıxır va 
daş alatlar tadricla metal alatlarla avaz olunur. Ceytun mada
niyyati Qarbi Türküstanda Eneolit (mis-daş) dövrü erkan 
akinçilik madaniyyatinin inkişafı üçün asas oldu. Bu ma- 
daniyyat dövriinün ilk saciyyavi materiallarmm aşkar edildiyi 
Anau qadim yaşayış maskaninm adı ila Anau mədəniyyəti 
adlanır . Anau adlı tapada başda R.Pompelli olmaqla 
amerikan arxeoloqları 1904-cü ilda qazıntılar aparmış va tap- 
dıqlarmı da götürüb getmişlar. Orada 4 madani tabəqa aşkar- 
lanmışdır. Anau madaniyyati e.a.V-III minilliklarda mövcud 
olmuş va bir neça tarixi inkişaf marhalasindan keçmişdir.

69



Eneolitin erkən morhələsino aid materiallar Anau I-А tobo- 
qosindo aşkar edilmişdir. Düzbucaqlı çiy кэф1С0эп tikilmiş 
kiçik evlər, bişmiş gildən konusvari ә1 iyi, mis mo’mulatlar 
(bizlor, ikitiyəlı bıçaqlar, iri Ölçülü nizo ucluğu vo s.), qırmızı 
vo açıq fonda tortor üçbucaq fıqurlardan oməlo golon hondosi 
kompozisiya ilə naxışlanmış boyalı gil qablar (yarımdairəvi 
piyalələr, konusvari kiçik kasalar və bardaqlar) Anau arxeoloji 
modoniyyətinin I-А təbəqəsi üçün sociyyəvi idi. Bu dövrdə 
Qorbi Türküstanın cənubunda gotirilmo xammalla işbyon me
tal e ’malı mərkəzi toşokkül tapmağa başlayır.

Anau I-А dövrünün əkinçilik-maldarlıq tosorrüfatı Cey- 
tun dövrünün ən’ənələrini davam etdirirdi. Bütövlükdə Anau 
I-А kompleksindo Ceytun Neolit ən’onobri ilo texnoloji (me- 
tallurgiya, konusşokilli əl iyi ib  əyirmə) və mədəni (keramika 
istehsalında yenilik, çaxmaqdaşı ab tbrin  yeni tipləri) yeni- 
likbrin vəhdəti müşahidə olunur. Tədqiqatçılar bu faktı Мәг- 
kəzi İrandan yeni tayfaların gəlməsi və yerli tayfaları öz 
tərkibinə daxil etmasi ib  izah edirbr10.

Anau modəniyyətinın sonraki mərhəbsi Anau I-В və ya 
Namazqa (Namazgah)-I11 adlanır. Burada arxeoloji tədqiqat- 
lar arxeoloq B.A.Kuftinin başçılığı ib  aparılmış vo 6 mədəni 
təbəqə üzə çıxarılmışdır. Namazgah-I mərhəbsi üçün xırda 
doğranmış saman qatılan gıldən monoxrom boyalı saxsı qab
lar, şarabənzər başlıqh sancaqlar, gıl qadın heykəlbri sociy- 
yəvi idi. Qeyd edilməlidir ki, Mərkəzi Asiyada ilk naxışlanmış 
saxsı qablar burada tapılmışdır. Ceytun dövrünün kiçik 
yaşayış məskənləri ilo yanaşı sahəsi 10 hektara qodər olan 
daha iri mərkəzbr yaranır (Qara-Тэрэ vo Namazgah-Topo). 
Ayn-ayrı evbr vo ibadotgah divar naxışları ib  bozodilmiş, dö- 
şoməbri qırmızı vo ya qara rongb rongbnmişdir (Daşlıca- 
Topo, Anau, Yassı-Topo).

Uşaqların vo böyükbrin qobirbrino firuzo vo oqiqdon 
müxtolif bozək oşyaları (muneuqtar, asma bozokbr vo b.) qo- 
yulurdu. Çiy gildon sxematik heyvan fıqurlannın düzoldilmosi 
geniş yayılmışdı,

Namazgah-1 dövrüno aid saxsı qablardakı naxışların bo’- 
zi elementlərinin oxşarlığı Hassun (Mesopotamiya) vo Hacı-
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Firuz (Cənubi Azərbaycan) keramikasında aşkar olunmuşdur. 
Lakin bütövlükdə Namazgah-I mədəniyyəti yerli Ceytun və 
Anau I-A mədəniyyətbri ən’ənəbrinin davamıdır.

Tədricən vahid Anau mədənıyyəti daxilində yerli vari- 
antlar formalaşmağa başlayır. Bu proses Eneolitin orta mərhə- 
bsinə aid olan (e.ə.IV minılliyin başlangıcı və ortaları) Na- 
mazgah-II dövründə xüsusilə güclənir. Bu dövrün qərb qrupu 
abidələri üçün (Anau, Qara-Тәрә, Namazgah-Тэрэ) qırmızı və 
qara rəngdə kiçik həndəsi om am entbrb bəzədilmiş yaraşıqlı 
naxışlı qablar səciyyəvıdir12. Şərqda isə (Altun-Тэрэ, Göksür 
vahəsinin yaşayış məskənləri) quru və bəsit naxışlı saxsı qab
lar üstünlük təşkil edir. Ola bilsin ki, bu etno-siyasi ayrılma 
iki tayfa birliyinm formalaşması ib  bağlıdır.

Aydın olur ki, təsərrüfat fəaliyyəti baxımından qərb və 
şərq егкэп əkinçi icmalan bir-birindən ciddi fərqlənmirdibr. 
Onlar əsasən yumşaq buğda və ikicərgəli афа əkirdibr. Suvar
ma əkinçiliyi genişbnmişdi. İnsanların fəaliyyət dairəsinə daxil 
edilən ev heyvanlan da çoxalırdı, Anau və başqa abidələrdəki 
tapmtılar bu dövrdə ikihörgüclü dəvənin əhilbşdirildiyini gös- 
tərir. Cənubi Türkmənistan və Şərqi İranın qonşu vilayətbri iki
hörgüclü dəvənin əhılbşdirildiyi тәгкәг hesab olunur.

Qara-Təpə, Göksür-I, Altun-Тэрэ arxeoloji düşərgələri 
bu dövrün in yaşayış məskənbri olmuşdur. Qara-Təpədə 
planlı tikilmiş çoxotaqh evbr aşkar edilmişdir. Beb evbr iri 
yaşayış otaqlanndan və təsərrüfat tikilibrindən ibarət idi. Şorq 
qrupuna daxıl olan Yalanqac-Тэрэ, Göksür-I və b. yaşayış 
məskənbri dövrələmə divarla əhatə olunmuşdular. Divarın 
perimetrinə dairəvi planlı evbr də daxıl edilmişdi.

Mis mə’mulatların sayı xeyli çoxalmışdı. Köksür vahə- 
sində mis bizbr, deşikaçan alətlər, nizə ucluqları və baltalar 
tapılmışdır. Metallurgiya sahəsində texnoloji toroqqi baş ver- 
mişdi. Mıs mo’mulatlarla yanaşı qızıl və gümüşdən Ьэгэк 
əşyaları da düzəldilirdi. Qəbirlərə qoyulan bəzək əşyalarınm 
(əsasən kəcdən, həmçinin əqiq, lazurit və qiymətli metallardan 
muncuqlar) sayı da xeyli artmışdı.

Namazgah-II dövrünün gil qadın fıqurları böyük maraq 
doğurur. Heykəlcikbr qırmızı rəngb rəngbnmiş, onun üstün-
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dan isa qara rənglə naxışlar va müxtəlif simvollann tasvirbri 
çakilmişdir. Yalanqac-Tapada tapılmış heykalcikbrin birinin 
badanina ortasında nöqtə olan 15 dairə çakilmişdir. Onlar Gü- 
nəş simvollan hesab edilir va onların təqvimb bağlı olması 
ehtimal olunur.

Namazgah II dövründa dağatayi zolaqda va Tacan çayı 
deltasında maskunlaşmış əkinçi icmalar ixtisaslaşmış istehsal 
sahələrinin, ilk növbədə metallurgiya və akinçiliyin inkişafını 
şərtbndirən sabit suvarma əkinçiliyi sistemi yaratmış dil ar. 
Mis a b tb r  çaxmaqdaşından hazırlanmış ab tb ri, denıak olar 
ki, tamamib sıxışdırmışdt. İçtimai quruluşda mühüm dəyişik- 
likbr baş vermişdi.

Anau və Namazgah-Təpə arxeoloji madaniyyətlari Ttlr- 
küstan arazisinda ilk oturaq-akinçi insan icmalarına maxsus- 
dur. Bu madaniyyatlarm yiyələri artıq ahi 11 əşdirilmiş heyvan- 
lar, о cümbdən dəvə saxlayırdılar. Gildən araba modelinin 
tapılması göstərir ki, bu icmalar artıq ev heyvanlarından 
qoşqu vasitəsi kimi istifada edirdibr. Anau və Namazgah- 
Тәрә mədəniyyətbri ib  İran və Mesopotamiyada (Dəcb və 
Fərat çayları arası ərazidə) homin dövrə aid mədənıyyətbr 
arasında пә isə bir əlaqə vardır. Bu oxşarlıqlann kökbri 
barədə baxışlar müxtəlifdir,

Bu mədəniyyətbri yaradanlarm da içtimai quruluşları 
haqqında mibyyən fıkir irəli sürmək mümkündür. Tədqıqatçı- 
lara görə oralarda əkinçilik qadmlarla bağlı idi. Hesab edilir 
ki, Ceytun mədənıyyəti kökbri e ’tibarib qadm əməyi ib  э1а- 
qədar olmuşdur. İcmalar o vaxt ana nəsli ib  gedirdi. Onda ha
la nizamlanmış nigah yox idi. Lâkin aydın olur ki, çox keçma- 
dan kişilarin rolu tasarrüfatda üstün mövqeya malik olmuşdur. 
Bu göstarir ki, artıq monoqam a ib  yaranmağa başlanmışdı va 
bununla da Ana nasli (Azarbaycan tarixçisi prof.Süleyman 
Əliyarov “Ana nasli” (Matriarxat) ifadasini “Anaxaqanlıq” 
ifadasi ib  avaz etmayi taklif etmişdır) tadricb Ata nasli 
(Patriarxat) ib  avaz olunmuşdur. Lâkin ana kultu mahsul- 
darlıq simvolu kimi qalmışdı: ocaqların kanarlarında çoxlu 
qadın heykafbri tapılmışdır.
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Son EneoUtds (IV minilliyin son riibli - III minilliyin 
ovvəlləri) Qorbi Türküstan comiyyoti modənı yüksoliş dövrii- 
nə qodəm qoyur. Bu dövrdo Türkmonistanın conubunda to’siri 
daha geniş ərazilərə yaydan parlaq erkən okinçilik modəniy- 
yəti formalaşır.

Eneolitin sonlarında Anau modoniyyotinin to’sir dairosi 
genişbnir, Kopetdağ otrafı icmaların Şorqo doğru holo Neolit 
dövründo başlanmış yayılması davam edir. Bu dövrdo Murqab 
çayı vadisindo Eneolit moskonləri yaranır, oturaq okinçilik 
modoniyyəti indiki Tacikistan orazisino yayılır (Poncikond 
yaxmlığında Sarazm Eneolit moskoni).

Tosorrüfat sahosindoki doyişikliklərın әп miihümü suvar
ma əkinçiliyinin inkişafı və təkmilləşməsi idi. BÖyük suvarma 
sistemlori yaradılmışdı. Göksür vahəsinin osas yaşayış 
moskoni olan Goksür-I yaxmlığında uzunluğu 3 km, eni 2,5-5 
m olan, keçmiş SSRİ ərazisində әп qodim sün’i suvarma kana
lı aşkar edilmişdir. Kanalın yuxarı vo aşağı axarı bo^aı hor iki 
sahilindo okin saholori yerloşirdi. Saholoro su kiçik arxlar 
vasitosilo verilirdi. Sün’i suvarma sabit mohsul götürmeyi 
tə’min etmək e’tibarilo, təsərrüfat və mədəni tərəqqinin mü
hüm amili idi. Bu dovro aid gil araba modellori tokorlorinin ta- 
pılması nəqliyyatın inkişafını göstorir.

Heyvandarlıq salıəsində Altun-Təpo vo Göksiirdo mal- 
darlıqda xırda buynuzlu mal-qaramn, xüsusılo qoyunun xüsusı 
çokısinin artması müşahido olunur. Bu, köçori maldarlığın in
kişaf etdiyini göstorir. Metallurgiya texnologiyası daha da tok- 
milloşir, Dulusçuluqda sabit temperaturu to’min edon birya- 
ruslu kürodon istıfado edilirdi.

Namazgah-Toponin III layında e.o.Ill miniliyo aid çoxlu 
maddi modoniyyot nümunolori tapılmışdır. Saxsi qablarda or
nament müxtolifliyı ortaya çıxır, hom do ilk dofo heyvan 
rosmlori do çokilmoyo başlanmışdı. Namazgah-Iİ dövrü ılo 
müqayisodo dofn adotlorindo doyişikliklor baş vermişdi. 
Ən’onovı tok dəfnlo yanaşı iyirmiyo qodor ölünün doftı 
edildiyi kollektiv moqboroloro do rast golinir.

Bu dövro aid saxsı mo’mulatı üzorindokı naxışlar totbiqi 
incosonotin mühüm nümunolori hesab edilir. Qara-Topodon ta-
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pilmiş boyalı qabların üzərində xırda həndəsi naxışlar, о cüm- 
bdən xaç və yarımxaç rəsmbri üstünlük təşkil edir. Əlbəttə, 
bu xaç rəsmlərinin xristian dininin rəmzi olan xaç nişanı ib  
əlaqəsi yoxdur. Qara-Тэрэ tipli qabların mühüm xüsusiy- 
yətlərindon biri də zoomorf (müxtəlif heyvan formalı saxsı 
qab, ya da qabın qulpu) motivbrin geniş yayılmasıdır. Hey
van təsvirbri içərisincb dik buynuzlu keçi təsvirbri daha çox- 
dur. Bununla yanaşı, xallı heyvan, quş, о cümbdən qartal bs- 
virbrinə rast gəlinir. Qara-Тэрэ keramikasmdan forqli olaraq 
Göksür keramikası açıq-sarı fonda qara və qırmızı rənglı po- 
lixrom boya ib  bəzədilmişdir. Həndəsi fıqurlar (xaç, yarımxaç 
və b.) daha iri, zoomorf fiqurlar isə az və həndəsibşmiş 
formada idilər. Qeyd edilmolidir ki, ilk dəfə olaraq e.ə.III 
minillikdə gildən kişi heykəlbrı düzəldilməyə başlanmışdı. 
Tədqiqatçılara görə bu Ata nəslinin qərarlaşdığmı göstərir.

Son Eneolit dövrü abidəbrimn tədqiqi yerli ən’ənələrin 
davam və inkişaf etdirüməsi ib  yanaşı, xarici mədoni b ’sirin 
də mövcud olduğunu göstərmişdır. Məsəbn, Qara-Тэрэ ke- 
ramikasınm zoomorf motivbrinin kökbri Cənubi Azərbaycan 
ərazisində Sialk-IIl və Hissar 1-S, П-А keramikası üzərindəki 
m otivbrb oxşardır, gil fıqurlarm bir çox əlamətbri isə Cənubi 
Mesopotamıya (Şumer), qısmən do Elam heykəltəraşlığmda 
aşkar olunur. Şübhə yoxdur ki, göstərilən dövrdə Qərbi 
Türküstanın İran və Mesopotamiya ib  six etno-mədəni əlaqə- 
b ri mövcud olmuşdur.

Digər tərəfdən, Son Eneolit dövründə Qorbi Türküstamn 
cənub-qərbındə məskunlaşan tayfaların Orta Şərq və Hin- 
distanm oturaq əkmçilik mədəniyyətbrinə tə’siri gücbnir. 
Məsəbn, Cənubi Türkmənistanın arxeoloji mədəniyyəti üçün 
səciyyəvi olan bir sıra əlamətlər Şimali Bəlucıstamn Kvetta 
abidəsının boyalı keramikası və xırda heykəltəraşlığmda 
aşkarlanmışdır. Eyni tipli materiallar Mundıqakda (Cənubi 
Əfqamstan) və Şəhri-Soxtodə (İran) tapılmışdır. Şəhri-Sox- 
tənin qədim təbəqəbrinə aid keramikanm 21-31%-i Göksür və 
Qara-Тэрэ tipli keramikanm oxşarıdır. Cənubi Türkmənistan 
tipli gil heykəlciklər Hind çayı vadisində, Harappa arxeoloji 
mədəniyyətinə qədərki təbəqəbrdə aşkar olunmuşdur.
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Göstarilan bu faktlar Canubi Turkman ıs tan m qonşu ölkalara 
mühüm madani ta’sir markazi arindan olduğunu stibut edir.

Suvanna əkinçiliyinin inkişafı va arzaq mohsulları isteh- 
salının sabit va e ’tibarlı sisteminin yaradılması ahali artımına 
yaxşı tə’sir göstardi. Ceytun arxeoloji madaniyyati dövründə 
Kopetdağ atrafı düzanliyin əhalisı taxminan 3.000 nafar (100 
km 14 nəfər) idi. IV minıllıkdə vaziyyat köklü şakilda dayışır. 
Həmin arazıda ahalinin taxminı sayı 12-14 minə çatır.

Hayat tərzindəkı dayişiklıklar va ahalinin güzaranmın 
yaxşılaşdırılması maddi istehsalm ixtısaslaşmasına şarait ya- 
ratdı. Dulusçuluqda xüsusı saxsı küralardan istifada edilməyə 
başlanır. Bu, hamin sahənin bütün texniki bazasınm yenidan 
qurulması demək idi. Daş və metal e ’malı takmillaşir. Daşdan 
qablar hazırlanmasında dazgah texnikasından, çaxmaqdaşı uc- 
luqlu burgulardan istifada edilirdi. Tədqiqatlar Son Eneolit döv- 
ründa daimi faaliyyat göstərən ixtisaslaşdırılmış e’malatxanala
rın mövcud olduğunu göstərir. İcmalarda peşakar usta icmanm 
digar üzvlarina xidmat göstarirdi. O, bu işi alqı-satqı maqsadila 
yox, icmaya maxsusluğuna göra edirdi. Öz növbasinda icma 
ustanı kand təsərrüfatı mahsullan ila ta’min edirdi.

İçtimai quruluşda da mühüm dayişikliklar baş vermişdi. 
Mə’lum olduğu kimi, Ceytun madaniyyati dövrünün yaşayış 
maskənləri kiçik bır otaqlı evlardan va ona bitişik təsərrüfat 
sahasindan ibarat olub, camıyyatin an kiçik orqanizminin - 
kiçik aılənin yaşaması va faalıyyati üçün nazarda tutulmuşdu. 
Bu an’ana Erkan Eneolit dövründa da qalırdı. Lakin getdikca 
camiyyatda iri kollektivlarin rolu artmağa başlayır. Na- 
mazgah-II madaniyyati dövründa Göksür vahasınin kiçik ya
şayış məskənləri yan-yana tikilmiş 8-20 ayrı-ayrı evdan ibarat 
olub, çoxotaqlı yaşayış massivi amala gatırmışdi. Yaşayış 
maskaninda ümumi taxıl anbarının, ibadatgahın (eyni zaman
da ümumi yığıncaq yeri idi) mövcudluğu orada yaşayanların 
tasarrüfat va ideoloji birliyini göstarir. Görünür, bu bir-birila 
qan qohumluğu va ümumi tasarrüfat faaliyyati ila bağlı olan 
bir neça kiçik ailanin birlaşdiyi böyük aila icması idi. Bela 
icmalar 4-dan 8-a qadar kiçik ailani birlaşdirirdi. Yalnız bela 
nisbatan iri kollektivlar suvarma akinçiliyinin asasını taşkil
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edon sün’i suvarma sisteminin normal fəaliyyotini to’min 
etmək iqtidannda idilor. Son Eneolit dövrüno aid ümumi moq- 
borolərin məhz belə böyük ailo kollektivlorino moxsus olması 
güman edilir.

Son Eneolit dövrüno aid qəbirlər (Qara-Тэрэ) içtimai to- 
boqoloşmonin başlandığını göstorir. Qəbirlərin bir qismində 
heç bir əşya yoxdur. Bo’zi qobirlərdə meyitin yanma 1-3, di- 
gorlorindo 8 odod nofıs boyalı qab qoyulmuşdur. Bu, o dövrdo 
on azı üç sosial təboqənin mövcud olduğunu güman etmoyo 
osas verir. Qara-Topodo holo Na.ıiazgah II-nin son dövrüno 
aid bo’zi qadm qobirlorindo cosodin üstündo çoxyaruslu 
boyunbağı vo ya bilorzik şoklındo qiymotli daşlardan, qızıl vo 
gümüşdon çoxlu muncuqlar aşkar olunmuşdur. Son eneolit 
dövründo bu on’ono davam vo inkişaf edir. Altun-Topodoki 
qadın qobirlorindon naxışh boyalı qablar, muncuqlar, mis 
oşyalar vo qadın heykolciklori tapılmışdır. Bclo qobirlorin 
comiyyotdo xüsusı mövqe tutan ruhani qadınlara moxsus 
olması güman edilir.

Son Eneolit dövrü Conub-Qorbı Türküstanın erkon okin
çilik modoniyyotinin hortorofli inkişafı ilo sociyyolonir. Mohz 
bu dövrdo comiyyotin yeni vo daha yilksok inkişaf morholo- 
sino keçmosinin osası qoyuldu. Bu yeni morholonin başlanğıcı 
Namazgah-IV arxeoloji kompleksinin mövcud olduğu dövr vo 
ya Erkən tunc dövrü (e.o.2900-2300) hesab edilir. Bu dövrün 
sociyyovı cohotlorı ovvollor qismon, sonra iso bütünlüklo dulus 
dozgahında hazırlanmış, osason hondosi omamentlorlo bozo- 
dilmiş monoxrom naxışlı boyalı qablar, misin morgümüşlo 
orıntisindon mürokkob fıqur başlıqlı sancaqlar. mormorooxşar 
əhongdaşından silindr şokilli çıraqlardır.

Erkon Tunc dövründəkı texnoloji vo modonı yeniliklor 
Orta tunc (Namazgah-V,II1 minilliyin sonları-II minilliyin ov- 
vəllori) dövründo erkon şohor modoniyyotinin formalaşması 
ilo noticolondi. Eneolit dövründon tuncun alınması vo ondan 
omok alotlori istehsalında osas material kimi işlonmosı ilo 
sociyyolonon bu dövr oturaq okinçi tayfaların modoni-tarixi in
kişafında ohomiyyotli rol oynamışdır. Tunc dövründo qodim 
metallurgiyamn osası qoyulmuşdur. Morkozi Asiyada bu döv-
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rün abidələrinə Namazgah-Тэро (IV-VI təbəqəbr), Anau (III 
təbəqə) və Altun-Тэрэ (yuxarı təbəqə) daxildir. Bu dövrdə 
mədəni və iqtisadi tərəqqinin əsas mərkəzbri Namazgah-Тэрэ 
və Altun-Тэрэ idi. Arxeoloji və tarixı baxımdan Altun-Təpə 
abidəsi V.M.Masson tərəfmdən daha yaxşı öyrənilmişdir.

Altun-Тэрэ öz quruluşuna görə daha erkon yaşayış mos- 
kənbrindən fərqlənir. Şəhərin şimal hissəsində iki hektara 
yaxm ərazıni tutan dulusçular məhəlləsi yerbşirdi. Məhəlbdə 
saxsı bişırmək üçiin 50-dən çox kürə cəmbşdirilmişdir. İri 
Eneolit mərkəzlərindo olduğu kimi Altun-Təpənin yaşayış 
m əhəlbbri də dar küçələrb (l-2m) bir-birindən ayrılan 
çoxotaqlı evlərdən ibarət idi. Şəhərin tədqiqatçılar torsfındən 
“zadəganlar mohəlləsi” adlandırılan hissəsi düzbucaqlı planda 
tikilmişdi və geniş, düz xətb kəsişən küçəbri, səliqo ib  
bəzədilmiş evbri ib  seçilirdi. Yeni struktur vahıdbrindən biri 
hündürlüyü 12 m olan pilbli qülbyəbənzər tikilidən, “baş 
kahinin evindən”, geniş anbarlardan, təsərriifat tikilibrindon 
və dəfn ansamblından ıbarət dıni mərkəz idi. Bunlar və bir 
sıra digər əlamətbr Altun-Təponin егкәп şəhər tipli yaşayış 
məskəni olduğunu göstərir. Məskən kənd təsərrüfatı və sənət- 
karlıq rayonunun mərkəzı, həm də ideoloji mərkəz funksıyası- 
nı yerinə yetirirdi.

Əkinçilik və maldarlıq təsərmfatın əsas sahəbri olaraq 
qalırdı. Ənbnəvi b itk ibrb  yanaşt paxlalılar bsıbsindən olan 
noxud da becərilirdi. Demək olar kı, bütün evbrdə daşdan 
dəndöyənbr, çörək bişirmək üçün oval formalı təndirbr var 
idi. Əvvəlki dövrdə olduğu kimi çoxlu dörd təkorli araba mo
deli tapılmışdır. Arabaların Ön hissəsində dəvə başı tosvir 
edilmışdir. Aydın görünür ki, arabaların bə’zibri çox ağır vo 
iri yükbrin daşınması üçün nəzərdə tutulnuışdur. Onlara iki 
dəvə qoşulurdu. Heyvanlardan torpaq sahəbrinin becərilmə- 
sində də istifadə edilirdi.

Ən mühüm tərəqqi dulusçuluq və metallurgiya sahələ- 
rində baş vermişdı. Altun-Тэрэ saxsı qablarımn böyük әк- 
səriyyəti sür’ətlə hərbnən dulus dəzgahında hazırlanmış və 
çox ustahqla kürədə yandırılmışdır.
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Metal e’malının inkişafı haqqmda tapılmış müxtəlif me
tal əşyalar aydın təsəvvür yaradır. Qazmtılar zamanı tunc kər- 
kibr, birtiyəli və ikitiyəli bıçaqlar, ox ucluqları, oraq, oval 
formalı tunc güzgübr, bibrzikbr, sırğalar, tıınc və gümüş 
üzüklər və b. əşyalar tapılmışdır. Metal əşyalar içsrisindo tunc 
və aşağı keyfıyyətli gümüşdən tökülmüş möhürbr xüsusib 
maraq doğurur. Möhürbrin böyük hissəsı həndəsi (xaç, pı- 
ramida, oval, kvadrat) formadadır. Rongarənglik üçün onların 
mərkəzində əlavə detallar yerbşdirilmişdi. Zoomorf möhiirbr 
keçi və b. dımaqlı heyvanlarm, pişik fəsiləsindən olan vəhşi 
heyvanların, qartalların təsvirindən ibarətdır. Möhürbrin 
birində pişik fəsiləsindən vəhşi heyvan bədənli, biri yırtıcı 
quş, ikisi isə ilan başı olan üçbaşlı əfsanəvi əjdaha təsvir 
edilmişdır. Bə’zı möhürbr içərismdə qıvrılmış ilan təsviri 
olan aypara formasmdadır. Bunlar Altun-Тэрэ ahalisinin mi- 
foloji təsəvvürbrini aks etdirir.

Altun-Тэрэ mədəniyyətinin səcıyyəvi cəhətlərindən biri 
gil heykəlcikbrdir. Heykəlcikbrin böyük əksərıyyəti əlbrini 
yanlara açıb oturmuş qadın fıqurlanndan ibarətdir, Onlarm bir 
çoxunun çiyin, bə’zən də arxa hissəsina işarəbr cızılmışdır. 
İşarobr içərisində bitki budağı, əyri-üyrü xətt vo çoxşüalı 
ulduz təsvirbri diqqoti cəlb edir. Bu işarobr о dövrdə Cənubi 
Turkman is tanda mövcud olan pıktoqrafık yazıya yaxm, ovsun 
simvollannın xüsusi sistemi hesab edilir. Sabit tipbr kimi 
formalaşan bir neço variant heykəlcikbrin olması Altun-Тэрэ 
panteonunda1 J xüsusi funksiyalara malik olan müxtəlif 
ilahələrın mövcudluğunu göstərir. Ola bilsin ki, budaq ışarəsi 
bitki, əyri-üyrü xətt su, çoxşüalı ulduz işarəsi (bu işarə 
şumerbrin İnana-İştar ilahəsinin sımvoluna oxşardır) səma 
ılahəbrinin (bəlkə də qədim türklərdə Umay ılahəsinin) 
simvollarıdır.

Altun-Тэрэ cəmiyyətinda və modəniyyətində baş vermiş 
keyfıyyət dəyişiklikbn Qədım Şərq tipli sivilizasıyanın for- 
malaşması ib  nəticəbndi.

Əvvəlki dövrdən fərqli olaraq Orta Tunc dövründə içti
mai tabaqəbşmə xeyli dərinləşir. Almn-Тэрэ materialları əm- 
lak vəziyyəti və həyat tərzinə görə əhalinin üç təbəqoyə bö-
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lündüyünü göstarir. Birinci təbəqəyə şahar ahalisinin əsas his- 
sasini taşkil edan14 sıravi icma üzvlari - akinçi va mal-darlar 
daxil idilar. Son Eneolit dövründa olduğu kimi, onlar kiçik 
ailalar üçün nazarda tutulmuş ayrı-ayn bloklardan ibarat olan 
böyük çoxotaqlı evlarda yaşayırddar. Evlarin yaxınlığında 
yerlaşan qabirlarda tak-tak saxsı qablara rast galinir, bazak 
aşyaları isa ümumiyyatla yoxdur. İcmanın yuxarı taba- 
qasindən ibarat olan ikinci qrup fardi tasarrüfata malik idi. 
Uç-beş manzilli kiçik evlarda yaşayan icma a’yanlarının qa- 
birlarina müxtalif şaxsi aşyalar, o sıradan lazurit, furuza va 
aqiqdan bazak şeylari qoyulmuşdur. Camiyyatin an yuxarı ta- 
bəqəsini isa şaharin “zadaganlar mahallasi” hıssasinda yaşa
yanlar - kahinlar va icma başçıları taşkil edirdilar. Qeyd edil- 
dıyi kimi, onların yaşadığı evlar saliqə-sahmanı va genişlıyı 
ila seçilirdi. Bela evlarin yaxmlığındakı sərdabə va qabırlara 
daha zangin dafn avadanlığı qoyulmuşdur. Müxtalif aşyalarla 
yanaşı, bu qəbirlərdən xeyli möhür da aşkar edilmişdir. Şüb- 
hasiz ki, “zadaganlar mahallasinda” şaharin varlı təbəqəsi 
yaşayırdı.

Göründüyü kimi, Altun-Tapada erkan sinifli camiyyatin 
formalaşması prosesi gedirdi.

Altun-Tapa ahalisi Yaxın va Orta Şərqin hamdövr sivili- 
zasiyaları ila sıx iqtisadi-mədəni alaqalar saxlayırdı. Me’- 
marlıq, heykaltaraşlıq va b. sahalarda erkan Şumer madaniy- 
yatinin tə’siri açıq-aydın hiss olunur. Altun-Tapada aşkar edi- 
lan çoxpillali ma’bad ideya va m e’marlıq tartibatı baxı-mın- 
dan Şumer me’marlığına xas olan zikkuratla (pillavari qülla- 
ma’bad) bağlıdır. Şumer madaniyyati ila birbaşa bağlılığı 
sübut edan digar mühüm tapmtı qızıl Öküz başıdır. Alnında 
fıruzadan ayaoxşar tasvir olan öküz başı bir çox alamatlarına 
göra Şumerda tapılmış qızıl öküz başlarına banzayir.

M a’lum olduğu kimi, buynuzları aypara şaklinda olan od 
rangli sama öküzü Şumer Ay Tanrısı Nannanın (Samidilli ak- 
kadlarda Sin) simvollarından biri idi va Ur şaharında aşkar 
edilmiş maşhur zikkurat mahz bu Tanrıya hasr olunmuşdu. 
Görünür, Altun-Tapada Şumer allahınm eyni va ya ona yaxın
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olan baş ay Tannsı (albanlarda Ay Tanrısı barodo Strabonun 
mo’lumatı ilə müqayisə edin) kultıı mövcud olmuşdur.

Altun-Тэрэ dini kompleksindəki tapmtılar onun astral 
kişi allahı ilo bağlı olduğunu göstorir. Beloliklo, ovvolki dövr- 
don forqli olaraq dini ıdeologiyada köklü doyişıkliklor baş 
vemıişdi.

Altun-Topo ilo bağlı ikinci böyük modoniyyot Hind (Ha- 
rappa) modonıyyotı olmuşdur. Altun-Topodo tapılan fil sümü- 
yündon üstü bozokli çubuqlar vo oyun daşlan Mohenco- 
Daroda aşkar edilmiş oşyaların eynidir. Belo oşyaların müx- 
tolif dövrloro aid arxeoloji təboqolordə tapılması Türkmonis- 
tan-Hindistan tayfalarının olaqolorinin uzunmüddotli vo fasılo- 
siz olduğunu göstorir. Harappa sivilizasiyasımn to’siri kerami- 
ka istehsalında vo metallurgiyada da hiss olunur.

Bu baxımdan Altun-Toponm “zadoganlar mohollosi”n- 
doki qobirlordon tapılmış üstü yazılı protohmd tipli möhürlor 
xüsusi maraq doğurur. Altun-Topo möhüıiorindon biri üzorin- 
do Mohenco-Daro möhürlorindo rast golinon svastika (xaç ros- 
mi), digormdo protohind yazısı üçün socıyyovi olan iki işaro 
tosvır edılmişdir. Sonuncu işarolorin “böyük Tanrı” mo’na- 
sında olduğu güman edilir.

Bu tapmtılar Conubi Türkmonistanla Hindistan arasında 
six olaqolorin olduğunu sübut etmoklo yanaşı Altun-Topodo 
homın yazı sistemindon istifado edildiyini do güman etmoyo 
osas verir.

Modoniyyotin ayrı-ayrı saholormo qonşu sivilizasiyaların 
to’sirino baxmayaraq bütövlükdo Altun-Topo Tunc dövrü 
modoniyyoti yerli Eneolit dövrü modoniyyotinin on’onolori 
osa-sında toşokkül tapmışdır.

Altun-Topo modoniyyotini yaradanlarm etnik monsubıy- 
yoti haqqında tutarlı dolillor yoxdur. Antropoloji göstoricilor- 
don çıxış edon todqiqatçılar Altun-Toponin inkişaf etmiş Tunc 
dövrü ohalismin Eneolit dövrü ohalisi ilo, demok olar ki, eyni 
olduğunu göstorirlor. Müasir tarixşiinaslıqda Altun-Topo oha- 
iısinin protodravıd (Hindistanın Dravid dil ailosıno monsub 
xalqlarm ulu ocdadlarına) tayfalarına monsub olması fikri ıroli 
sürülmüşdür.
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E.ə.II minillikdə tam aydın olmayan səbəbbrə görə Al- 
tun-Торэ modəniyyətı tənəzzülə uğrayır. Bunun səbobi mo’- 
lum deyil. Bə’zi tədqiqatçılara görə bu tonozzül ya quru ıq- 
limin başlanması ilə, ya da şimaldan gəlmış yeni köçəri tayfa
ların basqınları ib  bağlıdır. Altun-Təpənin tanınmış tədqiqat- 
çısı V.M.Massonun fıkrincə şəhər tədricən tork edilmiş və bu 
hansısa fəlakətli bir hadisə ilə bağlı olmamışdır. Sakinlər şə- 
həri tərk edərkən əmlaklarım da özbri ib  götürmüşbr. Ola 
bilsin ki, Altun-Təpənm tərk edilməsı iqlimin qurulaşması və 
ya torpağm duzlaşması ib  bağlı olmuşdur.

Altun-Təpənin tənəzzülündən sonra Murqab çayının del
tası (qədim Margiana) və Amudəryanm orta axarında (Öz- 
bəkistanın cənubu və Əfqanıstanm şimali) yeni oturaq əkınçi 
mərkəzlərı meydana gəlir. Murqab vahəsindoki Kəlləli-I ar
xeoloji mədəniyyəti bütün əlamətlərınə görə Altun-Тэрэ 
kompleksinin yuxarı təbəqəsi ib  eynilik təşkil edir. Görünür 
bu, Altun-Təpənin tənəzzülündən soma əhalinin qismən bura 
köçməsi ib  bağlı idi.

Е.э.П mimlliyin ortaları və ikinci yarısında Murqab 
çayının deltası oturaq əkinçi icmalan tərəfındən daha geniş 
miqyasda məskunlaşdırılır. Yaşayış m əskənbn (Taıp-I və b.) 
adətən çay deltasının axarı boyu yerbşirdi. B eb məs-konbrdə 
saxsı qablar və metal mə’mulatlar istehsal edən sən3tkarlıq 
məh3İb b ri var idi. Taip-I-də həmçinin 4 silın-dirvari möhür 
və gil qab üzərində iki möhürün şəkli aşkar edilmişdir.

Murqab deltasında bu dövrün ən mühüm abidəsi sahəsi 
28 hektar olan Qonur yaşayış məskənidir. Deltanın başqa 
məskənlərində olduğu kimi Qonurda da kvadrat formalı qala
var idi. .

Murqab deltasının (Margiana) Tunc dövrü mədənıyyətı 
həb  Kəlbli-I dövründə bura gətıribn Altun-Тэрэ mədəniyyəti 
əsasında formalaşmışdır. Bununla yanaşı, bə zi yeni-liklər do 
nəzərə çarpır. Keramikada təkamül nəticəsində baş verən 
dəyişıklikbr, тйгэккэЬ səhnəbrin təsvir edildiyı yastı 
möhürhəmayillər, silindrvari möhürbr, tunc mo mulatlarm 
yeni formaları beb  yenilikbrdəndir. Möhürbr üzərində müx- 
təlif heyvanların, o sıradan ilanaoxşar əjdahalarm hücumuna

81



mo’ruz qatan öküzbrin tosvirbri (qodim türkmonşoli “skif 
heyvan stiii’ni xatırlayın, bu stil c.ə.VII-V osr-lordo Qara do- 
nizin şimal çölbrındo yaşamış və antık müollifbrin osor- 
lorindo “Skif’ adlandırılmış tayfalar üçün sociyyovi idi. Lâkin 
iranşünaslar haqsız olaraq hamin skifbri irandillibr sayırlar) 
üstünlük toşkil edir. Möhürbrin birindo ollori ib  iki yıxılmış 
heyvanı tutub saxlayan qiidrotli qəhroman tosvir edilmışdir. 
Bu motiv, ehtimal ki, Mesopotamiya eposunun on sevimli 
qohromanı olan Qilqameşla'5 bağlıdır. Bu vo digor faktlar (si- 
lindırvari möhürbr vo s.) Mesopotamiya ib  olaqobrin davam 
vo inkişaf etdiyını göstorir.

E.o.II minilliyin birinci yarısı vo ortalarında (Son Tunç 
dövrü) oxşar modoniyyot Amudoryanm orta axarında - Özbo- 
kistan, Tacikistan vo şimali Əfqanıstan orazibrindo toşokkül 
tapmışdır. Sonralar Baktriya adlanan bu orazinin on mühüm 
abidobri Sappah vo Carkutan yaşayış moskonbridir. Murqab 
vadısındo olduğu kimi, yaşayış moskoninin morkozıni kvadrat 
formalı qala toşkıl edirdı, Erkon baktriyalılar iki buğda növü, 
arpa, darı vo üzüm becorirdilor. Yük heyvanı kimi dovo ib  
yanaşı uzunqulaqdan da istifado edilirdi. Maraqlıdır ki, bu döv- 
rün yaşayış moskonbrindo qala tikilibrinin yayılması ib  yanaşı 
silahların da sayı artır. E.o.II minilliyin sonlarına doğru iso qob- 
irıstanlıqlarda döyüşdo holak olmuş osgorbro qoyulan 
abidobrin (kenotasf) sayı xeyli artır. Adoton beb abidobro 
döyüş baltası vo tunc nizo qoyulurdu. Bu faktlar qonşu tayfalar 
arasında tez-tez silahlı toqquşmaların baş verdiyim göstorir.

Murqab vadisi vo Amudoryanm orta axarmda toşokkül 
tapmış qədim Şorq tipli modoniyyotbr monşoco Altun-Topo 
modoniyyoti ib  six bağlı idilor.

Arxeoloji qazıntılar göstorir ki, okinçiliyin vo maldar- 
lığm inkişafı vo bu tosorrüfat sahobrındo kişibrin rolünün 
artması getdikco xüsusi mülkiyyotin yaranmasını şortbndirdi. 
Bu mülkiyyot iso ibtidai icma comiyyotinin tod-ricb dağılma
sına gotirib çıxardı. Dıgor torofdon, bu tosorrüfat saholorinin 
inkişafı, xüsusib okinçilikdo sün’ı suvarmadan istifado olun
ması çoxiu işçi qüvvosino tolobat yaratdı ki, bu da öz növbo- 
sindo e.о.II minilliyin sonlarından vo I minilliyin ovvol-
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lərindən Türküstan ərazisində qul aməyindan istifadə olun
masına gatİrib çıxardı.

Bu proses Altun-Tәрә və xüsusib Namazgah-Təpənin 
IV laymda aksini tapmışdır. Altun-Tapa madan iyy atinin sa- 
ciyyavi cəhəti Türküstan ərazısındə dk şahar tipli yaşayış 
məskənbrinin yaranmasıdır. Horn da aydın olur ki, Namaz- 
gah-Тэрэ va Altun-Tapa madanıyyatbrinda erkən sinifli ca- 
miyyat taşakkül tapmışdı.

Tunc dövrü Altun-Tapa madam yyatı va onun an’anabri- 
ni yaşadan erkan Margiana va Baktriya madaniyyatbri Qərbi 
Türküstanın sonraki dövrlarda iqtısadi-siyası və rnadani inki
şafının əsasmı təşkil etmişbr.

E.ə.I minilliyin avvalbrindan Türkman is tanda Murqab 
çayının hövzəbrində akinçı tayfaların yeni madaniyyat mar- 
kazi yaranır. Murqab deltasında, Amudəryanın orta axmmda 
yaranan bu mədəniyyət Altun-Tapa madaniyyatinin an’ana- 
brinı davam etdırirdi. Burada Aravalı-Təpə va Yaz-Tapa 
yaşayış maskənləri taşakkül tapır. Yaz-Tapa yaşayış məskam 
16 hektarlıq sahəni ahata edırdi. Qeyd edilmalidır ki, burada 
ilk dafa çiy kərpicdən qala dıvarlan çakilmişdi. Qalanın içari- 
sinda nahang saray, yaxud m a’bad qalıqlan tapılmışdır.

Е.ә.1 minilliyin əvvəlbrində burada damirdan düzal- 
dilmiş alətbr də aşkar olunmuşdur. Saxsı qab istehsalmda in
kişaf о dərəcəyə çatmışdı ki, dulus çarxından istifada olunma
sı geniş yayılmışdı. ..

E.a.II minilliya maxsus olan akinçilik madaniyyati Oz- 
bakistan arazisinda cb geniş yayılmışdı. Bu dövra aid yaşayış 
maskanbrı Xarazm arazısinda Anqa-Qala adlı yerdə tapılmış-
dır. . . . . . .  ■

Göstəribn madaniyyatlərdə insanların dini görüşlarinda
dayişikliklarin baş verdiyi sezilir. Ölübrı düzbucaqlı çalalarda 
dafn edirdibr. Bə’zi qəbirbrda iki nafarin dəfninə də rast 
g ə l in i r .  Qəbirbrdə çoxlu saxsı qab-qacaq qoyulurdu. Bu 
göstarir ki, artıq o zaman axirat dünyası haqqmda tasavvürbr 
möyçud idi, çünki müxtəlif yem akbrb dolu qablarda ət 
yeniəklərinäari qälmış çoxlu sümük tapılmışdır. Damirdan is
tifada olunması ib  bağlı olaraq e.ə.II minilliyin sonu - I min-
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illiyin əvvəllərində əkinçilikdə böyük dönüş yaranır. Ma- 
raqlıdır ki, o dövr üçün qiymətli metal ox ucluqları qəbirlorə 
də qoyulmuşdur

Bu dövrdə əkinçilik mədəniyyəti ilə bağlı mühüm nai- 
liyyətlərdən biri də odur ki, ilk dəfə olaraq əl dəyinnanı 
mövcud olmuşdur. Özbəkıstan ərazisində Çust adlı yaşayış 
yerində Ье1э daş əl dəyirmanı nümunəhri tapılmışdır.
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I l f ə s i l

ŞƏ R Q İ TÜRKÜSTAN, M ONQOL USTAN VƏ SİBİR  

§ 1. Şərqi Türküstan

Türküstanm başqa bölgələri ilə müqayisədə Şərqi Tiir- 
küstamn (Çinin Sintszyan-Uyğur Muxtar əyalətı) әп qədim ta
rixi zəif öyrənilmişdir. Bu arazinin arxeoloji todqiqi XIX əsrin 
sonlarından başlamış (S.Qedin, A.Steyn və b.) və XX əsrin 
50-ci illərindən sonra sistemli şəkildə davam etdirilmişdir. 
Lakin indiyə qədər, xüsusib son ilbrdə Çin arxeoloqları 
tərəfındən üzə çıxarılmış qədim insan məskənləri Şərqi 
Türküstanın егкзп tarixinin bütün dövrləri haqqmda tam 
təsəvvür yaratmır. Məsəbn, Şərqi Türküstanda indiyo qodor 
Paleolit düşərgosi aşkar edilməmişdir. Lakin bu homin dovrdə 
ibtidai insanların Şərqı Türküstanda məskunlaşmamaları ib  
yox, ilk növbədə arxeoloji qazıntıların lazımi səviyyədə 
aparılmaması ib  bağlıdır,

Arxeoloji materiallar Neolİt dövründən başlayaraq Şərqi 
Türküstan tarixinin ayrı-ayrı mərhəbbrini işıqlandırmağa 
imkan verir. Tədqiqatçılar Neolit dövrü tapıntılarım üç qrupa 
bölürbr. Birinci qrupa daxil edibn abidəbr mikrolitin abt- 
brin  mövcud olması ib  səciyyəbmr. Beb düşsrgəbr şimal- 
şərqdən cənub-qərbə qədər geniş bir ərazidə yayılmışdır (İu, 
Hami, Muley, Şanşan, Astana, Turfan, Urumçi, Qaraşar, 
Qaşqar, Lobnor gölü rayonu və b. ərazibr). İndiyə qədər 30-a 
yaxın beb  düşərgə qeydə alınmış, lakin onların bir neçəsindo 
məhdud tədqiqat işbri aparılmışdır. Sitszyaotszin (Hami 
qəzası) və Yarhu (Turfandan 15 km qərbdə) düşorgəbrındə 
1959-cu ildə aparılmış arxeoloji kəşfıyyat işbri noticəsində 
mikrolit a b tb r  - ərsinbr, lövhələr, nukleuslar, daşdan qoparıl- 
mış qəlpolər, itiuclular tapılmışdır. Bu düşorgəbrdon fərqli 
olaraq Muley (Muley-Qazax muxtar qozası) vo Astana (Tur
fandan 37 km şorqdə) düşərgəbri qisnıon yaxşı öyrənilmişdir. 
Muley və Astana düşərgələrində əsasən çaxmaqdaşı, kvars, 
kvarsit, əqiq, silisiumlu şist, habeb tuf, bazalt vo b.
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materiallardan düzoldilmiş mikrolit əşyalarla yanaşı (ərsinbr, 
üçbucaq formalı ox ucluqları, qəlpəbr, itiuclular, _bir vo iki 
tiyəli bıçaqlar və b.) saxsı parçalan da tapılmışdır. Astana 
arxeoloji düşərgəsinin keramikası əsasən qırmızı, az hissəsı 
isə boz rəngdə olub, yüksək temperaturda bişirilmişdir. Qabla- 
rın yuxan hissəsi xətti, möhürvari, daraqşəkilli, dımağaoxşar 
və b. fonnalarda sadə bəzəkb bəzədilmişdı. Bu tapıntılar 
içərisində yastıdibli, uzunboğazlı naxışlı bardaqlar (“çaydan- 
lar”) və yumrudibli kasalar diqqəti cəlb edir. Onlar əvvəlcə 
tünd-qırmızı anqoblanmış, sonra isə qara boya ilə sadə tərzdə 
naxışlanmışlar. Astanada həmçinin dəntəmizbyənlər, həvəng- 
dəstə, müxtəlif növ cilalayıcılar, zindanlar, çəkibri 411-1111 
qr. olan şarlar (kürələr), habelə asma bəzəkbr və sapand 
daşları aşkar edilmişdir.

Astana və Muley sakinbri ovçuluq və maldarlıqla məş- 
ğul olurdular. Onlar primitiv əkinçiliklə tanış idibr.

Astananm naxışlı keramıkası onu ikinci qrupa daxil edı- 
b n  Neolit abidəbri ib  yaxınlaşdınr. Bu qrupun səciyyəvi 
cəhəti məhz naxışlı keramikanm mövcud olmasıdır. İndiyə 
qədər bu tipli abidəbr Ubao su anbarı rayonunda, Hami qəza- 
sındakı Yanbulaqe kəndində, Şijentszı kommunasında (Şərqi 
Sintszyan), Lyanmutsin kommunasmdakı Tsikemanda, Asta
na, Qaraxoca və b. yerlərdə aşkar olunmuşdur. Diqqəti сэ1Ь 
edən faktlardan bıri də bu abidəbrin bə’zilərində sadə mis 
mə’mulatlann, Yuerqou düşərgəsındə isə hətta dəmir m ə’mu- 
latlarm tapılmasıdır. Həmin tapmtılar bir tərəfdən Şərqı Tür- 
küstanda metal erasının başlanmasını, digar tərəfdon iso naxış- 
lı keramika qatma aid olan bə’zi abidəbrin eneolit dövrü üçün 
səciyyovi olduqlarmı gösbrir.

Adları göstərilən abidəbrdən nisbotən yaxşı öyrəni-bn- 
lərindən biri Şijentszı yaşayış məskənidir. Buradan dəfn 
avadanlığı (əsasən keramika nümunəbri, cilalanmış daş abt- 
br, o sıradan balta) ib  birgə insan skeleti, heyvan stimükbri 
(əsasən qoyun vo at), korroziyaya uğramış mis, şlak və ağaç 
kömürü, daşdan çoxlu yəhərvari dəntəmizbyənlər və s. aş-kar 
olunmuşdur.
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Şijentszı keramikası əsason xırda vo iri qum qatılmış gil- 
dən hazırlanan qırmızı və xırda qum qatümış gıldon hazır
lanan boz rongiı yapma naxışlı nümunolorb tomsil olunmuş
dur. Qablardan (bardaq) birinin ağız hissosinin altında qara 
boya ib  zirvosi aşağıya doğru yönolmiş üçbucaqlar sıra-sın- 
dan ibarot şokil çokilmişdir. Üçbucaqların zirvosmdon qabın 
boğazı ılə aşağıya doğru qısa düz xotlor uzanır. Eynı tip-li 
bozok qabın başqa hissobrindo do var. Maraqlıdır ki, qabla bir 
yerdo yaxşı qalmış buğda toxumları da tapılmışdır. Bütövliik- 
do Şijentszı tapıntıları Şərqi Türküstanda naxışlı qablar 
modoniyyoti, metel e’malı vo okinçilik tosorrüfatınm mövcud 
olmasını göstərən mühüm qazıntılardır.

Oturaq hoyat torzi, okinçilik, maldarhq və naxışlı kera- 
mika kimi əlamətbrb səciyyəbnən Eneolıt məskənbri Qara- 
xoca, Sıdaqou, Ubao vo b. yerbrdə do aşkar olunmuşdur. Г ur- 
fandan 15 km şərqdə yerbşon Qaraxocada saman qatılmış kor- 
picdon ev qalığı, keramıka fraqmentbri, daş alotlor (osason 
oraqlar), mis, ox ucluğu, at vo qoyun sümiikbri tapılmışdır.

1978-ci ildo Ubaoda aparılan qazmtılar zamanı 38 qobir 
üzo çıxarılmışdır. Dik çuxurlardan ibarot olan qobirbrin hor 
birindo böyrü üsto, ayağı bükülü vozıyyotdo bir meyit dofn 
olunmuşdu. Dofn avadanlığı az miqdarda ağaç, daş vo 
keramika mo’mulatlanndan, habelo balıqqulağı, xırda bıçaqlar 
vo mis bozok oşyalarından ibarot idi.

1976-1978-ci illordo vo Alaqou rayonunda da iri qobiris- 
tanlıq aşkar olunmuş vo 78 qobir tomizbnmişdir. Qobırlor üstü 
taxta örtükb örtülmüş, çay daşlarından şaquli dıvarları olan 
ovalformalı vo ya künclori doyırmiloşdirılmiş uzunsov sordabo- 
lordon ibarot idi. Sordabolor kollektiv dofn yerlori olmuşdur. 
Meyıtbr bo’zon üç-dörd qat bir-birinin üstüno, düz vo üzlori 
yuxan voziyyotdo qoyulmuşdur. Dofn avadanlığı iço-risindo 
ağacdan müxtəlif moişot vo tosoırüfat oşyaları diqqoti colb edir 
(boşqablar, piyalobr, qaşıqlar, buxovlar, ol iyi, baş sancağı vo 
s.). Ağaç mo’mulatlannm çoxluğu vo ronga-rongliyı ağacın 
insanların hoyatında mühüm rol oynadığmı göstorir.

Qorbı Türküstan vo Conubi Qazaxıstanın Andronovo tip
li modoniyyotbrini yaradan tayfalar Şorqi Tüıküstanla yaxın
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qonşu idibr. Arxeoloji materiallar Şərqi Türküstan ərazisində, 
xüsusilə onun qərb və şimal rayonlarında Qərbi Türküstan - 
Cənubi Qazaxıstan tayfaları ilə qohıım, qismən isə onlarla 
eyni tayfaların yaşadığım sübut etmişdir.

Müasir tarixşünaslıqda Şərqi Türküstanın әп qədim aha
lisinin sonralar yazıh mənbələrdə xatırladılan toxar, sak (vo ya 
xotan-sak) tayfalarının əcdadlanndan ibarət olduğu göstərilır. 
Digər brəfdən, elmi odəbıyyatda bu tayfaların etnik baxımdan 
başdan-başa irandilli olmaları fikri hakimdir. Lakın Türküstan 
xalqlarınm maddi və mə’nəvi mədəniyyətində егкәп tarixi 
dövrbrdən başlayaraq aşkar göriinən güçlü türk qatmı nəzərə 
almayan bu fikir tarixi gerçəkliyi tam əks etdinnır və obyek- 
tivlıkdən uzaqdır.

Saxsı qablar içərisində əl ib  düzəldibn naxışh qablar - 
bardaqlar, səhəngbr, kasalar və s. üstünlük təşkil edir. Вә- 
zəklər əsasən çevrilmiş üçbucaqlardan, üçbucaqlardan düzəl- 
dilmiş şobəkələrdən, spirallardan, şaquli paralel və ya qısa çöp 
xətbrdən ibarətdir.

Şorqi Türküstanda Neolit və Eneolit abidəbrinin üçüncü 
tipi iri, cilalanmış daş abtbrin mövcud olması ib  səciyyəbnir. 
Beb abidələr Sintszyanın qərb və cənub-qərb hissəsindo - 
Agetala (Ağtala), Venquloke, Kulu-ketala (Kuruk tala-Quru 
tala), Kalayuyerqun (Qara yulğun) ərazibrində aşkar olun
muşdur.

Ağtala yaşayış məskonində müxtəlif cilalanmış daş ab t
b r  (bıçaqlar, oraqlar, dən təmizbyənlər, həvəngdəstələr, iybr, 
ox ucluğu və s.), əl ib  düzəldilmiş yapma naxışlı qablar 
(bardaqlar, kasalar, nimçələr, qazanlar, fincanlar, qədəhbr və 
s.) tapılmışdır. Ağtala keramikasmın rongarəngliyi yuxarıda 
qeyd edıbn abıdəbrə nısbətən burada dulusçuluğun daha 
yüksək inkişaf səviyyəsində olduğunu göstərir.

Ağtaladakı qazıntılar içərisindəki mis mə’mulatlar, o sı
radan, demək olar ki, təmiz misdən (98,8% mis, 1,2% təbıi 
qalay) düzəldilmış bıçaq diqqəti cəlb edir.

Oxşar əşyalar həmçinin Ağtalamn qonşuluğüildakl Ven
quloke, fCuluketala və Dövoleke yaşayış yerbrlndə dö täpılrtıış^ 
dır. Bu, adlan göstəriləri dörd abıdənın häıttdövr, liabob eyni



mədəni эп’эпэуэ və eyni etnosa malık olduqlanm sübut edir. 
Daş alətlər içərisində oraq, don təmizbyən və ol iyi kimi 
alətlərin tapılması ağtalalıların əkinçilik, əyıricilik, toxuculuqla 
məşğul olduqtarım və otııraq həyata keçdiklorini göstərir.

Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində ən qədim dövrlərdən 
Şərqi Türküstan sakinlərinin monşocə Qərbi Türküstan tayfa
ları ilə six bağlı olduqları müəyyən edilmişdir. Məsəbn, bu
radaki naxışlı qablar mədoniyyəti ib  Daşkənd vahosi və Ғзг- 
qano mədəniyyətbri arasında yaxm qohumluq müşahidə olu
nur. Genetik bağlılıq Şərqı Türküstan əyabtləri ib  Andronovo 
mədəniyyəti arasında da olmuşdur.

§2. Monqolustan

Müasir Monqolustan ərazisində türk və monqol xalqla
rmm əcdadlan on егкэп tarixi dövrlərdən məskunlaşmışlar. 
XX əsrm ortalarından başlayaraq Monqolustanm geniş arxeo
loji tədqiqi nəticəsində (S.V.Kiselyov, A. P. Okladnikov, 
N.Ser-Ocav, S.Dorjsuren, D.Dorj vo b.) daş dövrünün müx- 
təlif mərhəblərinə aid ibtidai insan düşərgəbri aşkar edildi. 
Qədim daş dövrü (Paleolıt) düşərgəbrının izbri Moyltın-Am 
(Qaraqorum yaxııılığında), İx-Tenqeriyn-Am (Ulan-Bator ya- 
xınlığmda), Oson-Mant (Qobinin cənubunda) və b. yerlərdə 
üzə çıxarılmışdır.

Monqolustan paleolitinin ən səciyyəvi abidəsi 1949-cu 
ildə A.P.Okladnikovun aşkar etdiyi çoxtəbəqəli Moyltın-Am 
düşərgəsidir. Burada yaşayış uzun müddət mövcud olmuşdur. 
B eb ki, tədqiqatçılar düşərgənin ən qədim təboqəsmı Üst Pa- 
leolit dövrünə (təxm.300 min il əvvəl), yuxarı təbəqələrini isə 
Mezolit dövrünə (12-10 min il əvvəl) aid edirbr. Paleolıtə aid 
təbəqələrdən levallua tipli16 nukleuslar, uzun enli lövhələr, 
itiuclular, ərsinbr, çay daşlarmdan düzəldilmiş ab tb r, müxtə- 
lif işbrin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş ərsin- 
bıçäqlar, örsin-itiuclular, deşieibr və b. a b tb r  tapılmışdır.
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Moyltın-Am abidosinin son dövrbrə qədor todqiq olun
ması ilə yanaşı Monqolustanm müxtəlıf yerlorindo bir sıra 
başqa Paleolit abidələri do aşkar edilmişdir.

Paleolit dövrü ibtidai insanlarının incosonotini vo dıni- 
mifoloji dünyagörüşünü öyronmok baxımından 50-ci illordo 
tapılmış, Üst Paleolit dövrünə aid edilən Hoyt-Senherıyn-aquy 
mağara rosmbrinin mühüm əhomiyyoti vardır (rəsmlər tam 
şokildo 1966-cı ildo A.P.Okladnikovun başçılıq etdiyi sovet- 
monqol ekspedısıyası torəfındən öyromlmişdir). Mağaranın 
ayrı-ayrı olçatmaz hissobrinin dıvar vo tavanında qırmızı, 
sarı-qohvoyi vo tünd qohvoyi ronglərdə mamont, antilop, iki- 
hörgüçtü vəhşi dovo, vohşi at, qoyun, straus, uçan quşlar vo s. 
tosvir edilmişdir. Heyvanlarm tosvirbri bir qayda olaraq müx- 
tolif işarəbrlə (nöqtəbr, baftalar, oxlar, oyri xotlor, üç- 
bucaqlar, canaqşəkilli naxışlar, ayabonzor fıqurlar vo s.) mü- 
şayiət olunurlar. Bu rosmlor vo simvollarda ibtidai insanın 
otraf abm , həyat və ölüm haqqında mifoloji tosovvürbri oks 
olunmuşdur. Mağara isə ibtidai insanların ibadət yeri olmuş- 
dur. Tədqiqatçılar Monqolustanm Paleolit dövrü mağara 
rəsmbri ib  Ural (Kapov mağarası) və Qərbı Avropanm hom- 
dövr mağara rəsmləri arasında bir çox ümumi cohotlorin oldu
ğunu göstorirbr.

Daş dövrünün Mezolit mərhəbsınə aid abidəbr Şorqi 
(Here-uul dağının yamacı) və Şimal-Qorbı (Kobdo çayının 
yuxarı axarı) Monqolustanda aşkar edilmişdir. 70-ci ilbrdo 
Hurh çayı vadisindo, Arşak-had dağında (“müqoddos bulaqlar 
dağı”) tapılmış qaya rəsmbri do mezolit dövrüno aid edilir. 
Paleolit dövrü rəsmlərindən fərqli olaraq Arşak-hadda osason 
həndəsi fiqurlar - dairobr (içərisi nöqtəli, birayaqlı, ikiayaqlı), 
üçbucaqlar (birayaqlı, ikiayaqh), xaçlar, ucunda nöqto olan ox 
və s. tosvir edilmişdir. Tədqiqatçıların fıkrinco ayaqh dairəbr 
kişibrin, üçbucaqlar isə qadınların simvolik tosvirbri idi. 
Arşak-had tosvirbri do Mezolit dövrü insanlarının mifoloji to- 
sovvürbrini oks etdırir.

Arşak-had rəsmbrinin oxşarlarma Zaraut-Kamarda (Öz- 
bokistan) vo Şaxtı mağarasında da (Tacikistan) rast golinir. 
Digor torofdon, bo’zı simvollar Üst Paleolit dövrü Hoyt-Sen-
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hcriyn-aquy simvollannın eynidir. Oxşar rasmbra Monqolus- 
tanın başqa ərazilərində da rast gəlinmişdir.

Arşak-had rəsmlərmin Üst Paleolit dövrü rəsmləri ib  ox- 
şarlığı Paleolıt incasanati ilə Mezolit incasanati arasında 
varisîiyin mövcud olduğunu göstarir.

Mezolit dövriinün insanları daş və sümtikdən quraşdırma 
a b tb r  düzəltmayı bacarırdılar: sümükda deşik açır va ora na
zik çaxmaqdaşı lövhabr barkidirdilar. Ox va kamanın kaşfı da 
bu dövrə aiddir.

Monqolustan arazisi Neolit dövrü abidəbri ib  daha zan- 
gindir. Bu dövrdə daş, sümük və ağacdan müxtalif amaliyyat- 
ları yerina yetırmak üçün uyğunlaşdırılan a b tb r  düzaldirdibr. 
Gildan qablar hazırlanması dövrün səciyyəvı xüsusiyyətbrin- 
dən biridir.

Neolit dövrünün ən mühüm abidalarindan biri Çoybal- 
san şəhərinin 9 km-dəki Tamsaq-Bulaq yaşayış məskənidir. 
Buradaki qazma tipli yaşayış yerindən daş və sümük a b tb r  və 
saxsı qab nümunəbri tapılmışdır. Müvəqqəti düşərgəbrb ya- 
naşı daimi yaşayış yerbrinin də mövcud olması ahalinin qis- 
т э п  oturaq hayata keçdiyini sübut edir. Bu, ilk növbada 
əkinçiliyin meydana galməsi ila bağlı idi. Qazıntılar zamanı 
çoxlu qayığabanzar dən təmizbyənbrin, həvangdəstəbrin, 
toxaların tapılması əkinçiliyin inkişaf etdıyini göstarır. Əkin- 
çilikla yanaşı tasarrüfatda heyvandarlıq da mühüm rol oy
namağa başlayır. Heyvandarlıqda iri buynuzlu mal-qara va at 
çoxluq taşkil edırdi. Dıgar tərəfdan, ovçuluq hab  da mühüm 
təsərrüfat sahası kimi qalmaqda idi.

Dəfn adətbri Tamsaq-Bulaq madəniyyati tayfalarının 
dim görüşbri haqqında müayyan tasavvur yaradır. Onlarda 
əcdada sitayiş va axirat dünyaya inam mövcud idi. Tam- 
saqbulaqlılar ölübrini taxta formalı qəbirbrdə ayaqları bağlı 
va oturmuş vaziyyatda datn edir, üstüna çoxlu qırmızı rangli 
oxra (mineral boyaq) tökürdübr. Tadqiqatçılara göra qırmızı 
rang simvolik ma’na daşıyırdı va ölümla assosiasiya edilirdi. 
Yaşayış evlarindan birinin döşamasi altında tapılan qabirda 
ölü çiyin va baldır hissabri sadaf muncuqlarla bazadilmiş pal-
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tarda dəfn edilmiş, yanma bir neça bıçaq vo maral dişindan 
iyirmi asma bazak qoyulmuşdur.

Qazıntılar zamanı yaşayış maskanlarinin kanarında, xü- 
susi çalalarda öküz buynuzlarının va kallalarinin basdırılması 
müayyan edilmişdir. Bu dini ayin Monqolustanm şarq rayon- 
ları üçün saciyyavi idi. Digar tarafdan, ölkanın qarb (Kobdo 
şahari atrafı va b.) va şimal (Çulut çayı vadisi) hissalarinda 
Neolit va Eneolit dövrlarina aid qaya rasmlari içarisinda da 
öküz tasvirlarına rast galinir. Tadqiqatçılar bunu totemizm va 
öküz kültünün mövcud olması ila bdğlayırlar.

Monqolustanm qaya rəsmlərindəki öküz təsvirləri Canu- 
bı Sibırin Eneolit dövrü tasvirlari, Tuva va Altay qaya rasmla- 
rindaki öküz tasvirlari ila oxşardır.

Ma Turn olduğu kimi, öküz obrazı türk xalqlarmm mifo- 
logiyasında mühüm yer tutur. Monqolustan qaya rəsmlərinin 
araşdırıcıları burada daş dövründən mövcud olan öküz kültü
nün izlarinin hun yaranış afsanasinda, buryat saqasında va 
Oğuz xaqan dastanmda qaldığım göstarirlar1 ,

Tamsaq-Bulaqda tapılmış antropoloji m a’lumatlar ahali
nin monqoloid irqina mansub olduğunu sübut edir. Digar 
tarafdan, paleoantropoloji materiallar Şərqi Monqolustanm 
Neolit dövrü tayfaları ila Baykalatrafı arazilarm hamdövr tay
faları arasında six etno-mədəni alaqalarin olduğunu göstarir.

Qərbi Monqolustana gəldikdə İsa, antropoloji material- 
ların yoxluğu bu regionda ahalinin irqi mansubiyyəti haqqında 
daqiq fikir söylamaya imkan vermir.

Neolit dövrünə aid yaşayış məskənləri ölkanin canubun- 
da, Qobi zonasında da aşkar edilmişdir. Şabarak-Usu, Tugri- 
gin-Şiret va b. yerlardan tapılmış alatlarin (dairavi arsinlar, 
bıçaqvari lövhalar, ox ucluqları va s.) oxşarlarına Canubi 
Sibırin hamdövr abidalarinda rast galinir. Neolit va Eneolit 
(III-I1 minilliyin avvallari) dövrlarinin handasi fiqurlarla 
(üçbucaqlar, kvadratlar, romblar) bazadilmiş naxışlı keramika- 
sı isa Mancurıya, Şərqi Türküstan, habela Anau, Elam (Suz-1) 
va Mesopotamiya (Tell-Xalaf, Əl-Übeyd, Camdat-Nasr va b.) 
keramikası ila müqayisa olunur. Qeyd etmak lazımdır ki, ox- 
|a r handasi fiqurlarla bazadilmiş keramika Azarbaycanm
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Eneolit dövrü üçün də səciyyəvi idi. Bu baxımdan Əlikömok 
təposi yaşayış yerindən (Colilabad rayonunun Üçtopo kondi) 
mərhum arxeoloq Forman Mahmudovun üzo çıxardığı mate
rial lar xüsusi maraq doğurur18.

Neolit ən’onoləri Şərqi Monqolustanm Eneolit abı- 
dəbrində izlənilir. Bu baxımdan Çoybalen şəhərinin 72 km~ 
də, Kerulen çayının sağ sahilində Norovliyn-Uul adlı yerdə 
tapılmış qəbir abidəsi maraq doğurur. Norovliyn-Uuldakı dəfn 
qaydası Tamsaq-Bulaq mədəniyyəti dövrünün dəfn qaydası 
ib  eyni idi: ölü ovalformalı qəbir çalasında omnnuş voziy- 
yətdə, ayaqları bükülü dəfn edilmiş, üstüno çoxlu qırmızı oxra 
tökülmüşdür. Qobirdon tapılmış bəzək əşyaları (ağ pastadan 
silindırvari vo şarabonzər muncuqlar, üzükbr, maral vo geyik 
dişindən asma bəzəkbr, heyvan fıqurlan və s.) Cənubi Si birin 
Afanasyevo, Okunev və Baykal ətrafmın Qlazkov mədoniy- 
yətbrino aid bəzək şeybrinin eynidir.

Şərqi Monqolustandan fərqli olaraq Qorbi Monqolustan- 
da ölübri diametri 4-7 m olan alçaq kurqanların altında, so! 
böyrü üsto, ayaqları bükülü və başı şərqə doğru dəfn edirdibr 
(Altan-Sandal, Şatar-Çuluu abidələri). Skeletin üstünə çoxlu 
oxra tökülmüşdür. Antropoloji tıplərinə görə dəfn ed ibnbr 
Avropoid irqino mənsub idibr. Eyni dəfn forması və adoti, 
qəbirbrdən tapılan saxsı qablar, habeb dəfn edibnbrin fiziki 
tipi Cənubi Sibir (Afanasyevo mədəniyyəti) və Altay Eneoliti 
üçün səcıyyəvi idi.

Arxeoloji materiallara əsaslanan tədqıqatçılar artıq Ene- 
olitin başlangıcında Cənubi Sibir, Tuva, Qərbi vo Morkozi 
Monqolustanı ohato edon böyük etno-modoni bırlıyın olması 
noticosinə gəlmişlər.

Eneolit dövrü tayfalarının tosorrüfatı və ideologiyası 
haqqında 1977-ci ıldə Ulan-Batordan 700 km şımalda, Çuluut 
çayının orta axarmda aşkar edilmiş qaya rosmbri də mühüm 
mo’lumat verirbr. Eneolit dövrünə aid edibn tosvirbrin bir 
çoxunun (zahı qadınlar, maskalar, öküzbr vo s.) oxşarları yal
nız Tuva və Conubi Sibir abidobrmdo qeydə almmışdır. Çulu- 
utda kişi vo qadmlar özünəməxsus torzdo - qadınlar üz tərəf- 
dən, əlləri və ayaqlan geniş açılmış (ayaqlar bükülü, olbr iso
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dua voziyyotindo yuxarı qaldırılmış halda), kışilor iso yan to- 
rofdon, bir ayağı dizdən bükülü, roqs pozasmda tosvir edılmiş- 
dir. Sibir vo Monqol şamanlarında olduğu kimi onlar üçbucaq 
formalı papaq qoymuşdular, papaq və paltarlarmdan çındırlar 
sallanırdı. Öküzlor iri buynuzlu (bo’zon ay formasında) təsvir 
olunmuşdular. Yuxarı hissodo ay formalı buynuzları olan ökü
zün, bır qodor aşağıda başqa dırnaqlıların (qoyun), onlardan 
aşağıda günoşin, daha aşağıda ilan vo olbrini göyo qaldırmış 
insan fıqurlarınm şəkilbri çokilmiş kompozisiya xüsusi maraq 
doğurur. Görünür, bu kompozisiyada Eneolit tayfalarının 
kainat haqqmda tosovvürbrı əks olunmuşdur. Ay formal ı 
buynuzları olan öküz səmanm, qoyun vo yaklar yerin, ilan 
yeraltı dünyanın simvollarıdır. Bu tosvirbr Monqolustanın 
Eneolit dövrü tayfalarının inkişaf etmiş mifoloji sıstemo malik 
olduğunu, Günəşə vo Aya tapmdıqlarım, totem-əcdada vo Ulu 
Anaya e’tiqad etdikbrini göstərir. Dıgor torofdon, ayabonzor 
buynuzları olan soma öküzünün Şumer vo Altun-Topo 
tayfalarının dini sistemindo mühüm yer tutması faktı Monqo- 
lustan materiallarının bütövlükdo Türküstan tarixini öyronmok 
üçün xüsusi ohomiyyoto malik olduğunu göstorir.

Tunc dövrii. Monqolustanda heyvandarlığm, xüsusib 
qoyunçuluğun vo metallur giy anın inkişafı, Karasuq tipli 
arxeoloji modonıyyotin, mcosonotdo Karasuq stilinin ya
yılması ib  olamotdar olmuşdur. Conubi Sıbirdo olduğu kimi, 
Monqolustanda da Karasuq modoniyyoti yüksok ustahqla 
düzoldilmiş, bozokli tutacaqları olan bıçaq vo xoncorbrb 
tomsıl olunmuşdur. Bo’zi xoncor tutacaqlarının başlıqları 
vohşi heyvan başlan formasında idi. Morkozi Asiyada sonralar 
klassik şokildo skif modoniyyotindo üzo çıxan “heyvan sti- 
li”nin yaranması mohz bu dövro aid edilir.

Tunc dövrünün qaya rosmbrı içorisındo at qoşulmuş 
cong arabalarının tosvirbri xüsusı maraq doğurur. Forma
larına göro Al tay, Pamır, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızıstan, 
Tuva vo Conubi Sibir, habeb Şimali Qafqaz vo Hindistan 
dağlarında hokk olunmuş arabalar Monqolustan arabalarına 
çox oxşardır.
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İstar arazi, istarsa da dövr baxımından Monqolustanm 
cang arabaları Karasuq madənıyyati ila bağlı olmuşdur.

Cang arabaları ilə yanaşı ox va yayla silahlanmış çoxlu 
döyüşçü va ovçu tasvirbrina da rast galinir. Ovçular asasan 
maral, qaban, dağ keçisi ovlayırdılar,

Monqolustanm Tunc dövriina aid edilan an parlaq abi da
lardan biri da '‘Maral daşları” adlanan heykaltaraşlıq niimuna- 
laridir19. Qranit, marmar va bazaltdan hündürlüyü 2-5 m olan 
daş sütunun üstündə müxtəlif heyvan şəkilləri, asasan maral 
(buna göra da onlar “Maral daşları” adlandırılır), habeb vahşi 
heyvanlar, atlar, qulanlar, quşlar, balıqlar va s., hamçinin 
silahlar va müxtalif simvollar hakk olunmuşdu. Daşların 
bə’zilərınin yuxarı hissasi insan başı şəklinda idi. “Maral daş- 
ları” Altaydan Baykalətrafı araziya, Qazaxıstandan Qobiya 
qadar geniş bir ərazıdə yayılnıışdır. Monqolustanda bu daşlar 
asasan ölkənin qarb hissasi üçün saciyyavidir.

Bə’zi tədqıqatçıların fıkrinca uca dağlarda, qurban- 
gahlarda qoyulan “Maral daşları” acdad marala - totema va 
Günaşa həsr olunmuş dini abidələr olmuşdur. Çuluutun 
Eneolit dövrü tasvırbrinda olduğu kimi, burada da insanların 
kainat haqqında tasavvürlarinin aks olunduğu güman edilir. 
Belə ki, daşlarm hamayilla ayrılan va şamaya doğru yönabn 
yuxarı hissasi göy alamı ila alaqani simvolizə edirdi. Maral va 
digar heyvanların tasvirlari olan markazi hissa, yerin aşağı 
hissada üstünda silahlar asılmış kamar İsa yeraltı dünyanın 
(silah ölüm abtı idi) simvollan olmuşdur.

“Maral daşları” ulu acdadlara qoyulan abidabr idi.
Heyvan şakillari va silahların (ox va yay, xancər, tabar- 

zin, balta, qalxan) tasvirlari ib  yanaşı daşlar üzarinda müxtalif 
işarabr - sımvollar da hakk olunmuşdur (günaş ramzi olan 
sırğalar, dairalar, qarmağaoxşar işarabr va s). “Maral daş- 
ları”nm tadqiqatçıları onların yuxarı hissasinda tasvir edilan 
dairalarm, sırğalarm şarafına abida qoyulmuş şaxsin (va ya 
abidani qoyan naslin) etnik va ya nasli mansubıyyatinin sim- 
volik ifadasi olduğunu göstərirlən Maraqlıdır ki, bela işaraləra 
sonralar yalnız türk va monqol damgaları içarisinda rast 
galinir.
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“Maral daşlan” üzərindəki tasvirlerin böyük əksəriyyəti 
hərbi iş və döyüş silahlan ilə bağlıdır. Bu baxımdan maraq 
doğuran faktlardan biri do bo’zi daşların üzərində bayraq 
tasvirinin olmasıdır. Ümumiyyətlə, bayraq qolobə sımvolu kımi 
Altay dil ailəsi, о cümbdən Monqolustanın qodim tayfalarının 
müqoddos atrıbutu idi. Bayraq əcdad ruhunun tocəssümü hesab 
olunur, qorunur və müdafıə edilirdi. Qədım türkbrdo bayraq 
üzorındo totem əcdad-qurd tosvir edilirdi. Əcdadın və sərkor- 
donin ruhu, soma ib  bağlı olan bayraq (ocdad ruhu) noslı vo 
tayfam, müharibo dövründo iso döyüşçülori mühafızo edirdi.

Maraqhdir ki, bayraq şoklino tok-tok daş sütunlann üst- 
brindo rast golinir. Görünür, beb tosvirlor yalnız xüsusi ha- 
kimiyyoti vo mövqeyi olan sorkordobrin şorofino qoyulmuş 
abidolordo olmuşdur. lîu ıdeya osrlor boyu yaşamış vo öz ifa- 
dosinı qodim türk dövründo Monqolustanm, Qazaxıstamn, Qır- 
ğızıstanm vo Qorbi Türküstanın qaya rəsmlorindo tapımşdır.

Monqolustanda Tunc vo Domir dovrbrinin sociyyovi 
abidolorindon biri do tava daşlan qobirbridir. Dik voziyyotdo 
yero basdırılmış yastı daşlardan vo qaya parçalarından qurulan 
beb  qobirlor Şorqi Monqolustam, Baykabtrafi orazini, ca- 
nubda Qobi sahrasını vo şimali Tıbeti vo Çmin bo’zi rayon- 
larını ohato edon geniş bir arazida yayılmışdır, Todqiqatçdarın 
fıkrinca bu tip qobirlor Tunc dövrünə, sonrakilar isa Erkon 
Damir dövrünə (ba’zilari hatta erkon orta osrlor dövrüno) 
aıddır. Ölünü adoton arxasi üsto, başı şorqo doğru dofn edir, 
Neolit vo Eneolit dövrlorindo olduğu kimi bo’zon üstüno oxra 
tökürdübr.

Ölünün başı altına yastı daş lövha qoyulması va onunla 
birlikdo at skeletinin bir hissasinin do dafn edilmasi, dafn ava
danlığının sabıtlıyi vo eyniliyi (üçayaqlı gil ocaq qurğuları, 
tutacağında insan vo heyvan fıqurları tosvir edilmiş bıçaqlar 
vo s.) bu modomyyotin forqlondirici cahatbridir. Bu baxımdan 
üçayaqlı gii ocaq qurğuları xüsusi maraq doğurur. Bu tipli 
sayyar ocaqlar Baykaidan başlayaraq Xuanxe çayına qadar 
geniş bir arazida yayılmışdır.

Əsason Şərqi Monqolustanda yayılan tava daşlan qa- 
birlorindo monqoloid irqino monsub ölülar dafn edilmişdibr.
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Mərkəzi Asiyanın qədim tayfalarının etnik mənsubiyyo- 
tini müoyyənbşdirımk üçün arxeoloji matenallarla yanaşı Çin 
yazılı mənbobri də mühüm əhəmiyyətə malikdir. E.ə.XIV-Xl 
əsrlərə aid İn dövrü kitabəbrində Çinin şimal qonşuları olan 
iyirmiyə qədər tayfanın adı və məskunlaşdığı ərazibr xatır- 
ladılır: tufanlar20 (müasir Paotou şahəri rayonunda, şimali 
Çin), lüfanlar (Ordos ətrafında), kufanlar (Şensi, Şansi, 
Suyyuan vilayətbrinin qovşağında), quyfanlar 1 (Şensi vi
layetinin şimahnda) və b. Çində Çjou sülaləsinin hakimiyyəti 
dövründə (e.ə.XI-III əsrbr) bu tayfaların varisbri di (türkbrb 
eynibşdirilmişdir) və jun (əwəllər syan, sonraki dövrbrdə 
syunnu, hun) adlandırüır. İn və Çjou dövrbrində Çinin şimal 
qonşuları olan tayfalar türk, monqol və Tibet xalqlarımn 
əcdadları idilər.

Monqolların mənşəyi məsəbsini tədqiq edən L.L.Vikto
rova e.ə.II-I minillikbrdə Mərkəzi Asiya, Baykalarxası ərazi 
və Cənubi Mancuriyada üç etno-mədənı arealın (sahənin) 
olduğunu göstərir. Birmci (şərq) arealı tava daşları qabirbri 
mədoniyyəti ib  səciyyəbnir. Çin mənbabrində şan-jun (dağ 
junlan), syuan-jun, beydi, dunxu tayfaları hələ neolit dövrün- 
dən bu ərazidə moskunlaşan monqoloid əhalinin varisbri 
idibr və mənşəcə monqollarla bağlıdırlar.

İkinci etno-dil birliyi Şimal-Qarbi va Qarbi Monqolus- 
tanı və Tuvanı əhatə edirdi. Bu ərazı üçün ölübri dairəvi kur- 
qanlarda dəfn etmək səciyyəvi idi. Antropoloji materiallar 
burada avropoid ahalinin üstünlük təşkıl etdiyini göstorir. 
Madəniyyət bir çox əlamətlərinə görə Şərqi Qazaxıstan və 
Qırğızıstan ahalisinin mədəniyyəti ib  oxşar idi.

Bu etno-dil qatını Çin mənbətərindo dinlin (Dn -Ə.M.) 
adlanan və mənşəca tü rkbrb  bağlı olan tayfalarla eynibşdir- 
mək olar"2.

Çinin şimal sərhədbri yaxınlığında yerbşon (Şansinin 
bir hissəsi, Şensi, Suyyuan, Ordos, Qansu, Qobınin bir hıs- 
sasi) üçüncü zonanın əhalisı etno-mədəni dağımqlığı ib  se
çilirdi və qismən qarışıq idi23.
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§ 3. Sibir

XX əsrin 50-ci illərinə qədər elmdə Sibırdə insanın Daş 
dövrünün sonlarında məskunlaşması fikri hökm sürürdü. La
kın 1954-cii ildə S.İ.Rudenko tərəfindən Altayda Mustye döv- 
rünə aid Ust-Kan mağarasının və 1961-ci ildə A.P.Okladnikov 
tərəfındən Ulalinka çayı yaxmlığında Üst Paleolit dövrünə aid 
düşərgənin aşkar edilməsi Sibirin Daş dövrüntin Һә1ә егкэп 
mərhəbsində məskunlaşdığını sübut etdi. Somaki illərdə 
Altayda Mustye dövrünə aid Straşnı (1966), Xakasiyada Dvu- 
qlazka (1974) və b. Paleolit düşərgeləri aşkar edildi. Primitiv 
daş alətlərlə yanaşı, bu düşərgəbrdən kərgədan, bizon, antilop 
və b. heyvanlarm sümükləri də tapılmışdır.

Sibirin Paleolit dövrü abidələri içərisində Behy İyus çayı 
sahilındəki Malaya Siya (Şərqı Sibir) düşərgəsi mühüm yer 
tutur. 34 min il əvvəl mövcud olan bu düşərgə onlarla dairəvi 
qazmadan ıbarət olmuşdur. Heyvan sümüyü qalıqları düşərgə 
sakinlerinin əsasən şimal maralı, sayqak, bizon, dağ keçisi ov- 
ladıqlarını göstərir. Düşərgədən həmçinin mamont, kərgədan, 
zubr, at, tülkü, dovşan və b. heyvanlann sümükbri də tapıl- 
mışdır. Yaşayış yerlərindən dəmir və mis filizi parçalarının ta- 
pılması maraq doğurur. Müəyyən edilmişdir ki, qədim insan
lar bu filizlərm əridilmiş piyb qarışığmdan xüsusi boyaq alır 
və divar rəsmbrinin çəkilməsində ondan istifada edirdibr. 
Düşərgədən həmçinin tütək və b. incəsənət nümunələri də 
tapılmışdır.

Son Paleolit dövrü insan düşərgəbri həmçmin Qərbi Si- 
birdə, Katun, Çulıma, Yenisey, Anqara və Lena çayları 
sahilbrində aşkar edilmişdir. O dövr insanlarının həyat tərzi 
və mədəni səviyyəsini öyrənmək baxımmdan Anqara sahi- 
lındə 15 min il əvvəb aid olan Malta və Buret insan 
düşərgəbri xüsusi maraq doğurur. Malta yaşayış məskəninin 
ərazisində yaşayış tikililərinin qalıqları, uşaq qəbri, çoxlu 
heyvan sümüyü qalıqları (şimal maralı, şimal tülküsü, tüklü 
kərgədan, mamont, bizon, öküz, at, Sibir porsuğu, pəbng, 
canavar), daş və sümük mə’mulatlar, incəsənət nümunəbri və 
bəzək əşyalan tapılmışdır (Maltadan təxm.20 km aralı olan
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Buret düşorgosinde də, demək oiar ki, eyni eşyalar tapılmış- 
dır). Malta tapıntdarı içərisindo osason mamont dişi, nadir 
ballarda şimal maralı buynuzu və yumşaq yaşıl daşdan düzol- 
dilmiş 40-a qoder heykolcik xüsusilo diqqotelayiqdır. Heykol- 
cikbrin böyük okseriyyeti qadın fiqurlarından ibarotdir. Fiqur- 
lardan bə’zilərinin üstü üz hissosi istisna olunmaqla başdan- 
başa naxışla örtülmüşdür. Naxışların xoz paltar tosvıri olması 
güman edilir. Bu, Sibir qadın heykelciklerini lüt bodonli 
homdövr Avropa qadın heykelciklerinden fərqbndirir. Avropa 
Paleolitindo oxşarı olmayan dıger bir əlamət heykelciklerin 
ayaqlarının aşağı hissosindo deşik açılması idi. Bu, onların as- 
maq üçün (başı aşağı) nozerde tutulduğunu göstorir. Elmdo bu 
heykollor “Paleolit Venerası” adını almışdır, çünki eynilo beb  
heykolbr Qərbi vo Şərqı Avropada da tapılmışdır. Heykollorin 
üzorindo hondosi rosmlor do vardır.

Qadm fıqurları ib  yanaşı Maltada Avrasiyanın Paleolit 
incosonotindo boraborı olmayan çoxlu quş fıqurları tapılmışdır. 
Qadm fıqurlannda olduğu kimi quş fıqurlarında da ıpo 
keçirmok vo ya paltara tikmok üçün dairovi deşiklor açılmışdır. 
Bütün bunlar, habeb mamontun iri yan dişi üzorindo oyma 
üsulu ib  heyvan tosvirbri (mamont, qıvnlmış ilan) Malta-Buret 
sakınlorinin dinı-mifoloji tosovvürlori ib  bağlı idi.

1871-ci ildo Irkutsk şohori yaxınlığında Son Paleolit dü- 
şorgosi todqiq olunmuşdur. Arxeoloqlar İ.D.Çerski vo A.L. 
Çekanovski bu düşorgonin yerindo bizon, at vo maral sümük
leri tapmışlar. Daha sonra Y.N.Xadukina Irkutsk yaxınlığmda 
Uşkanka çayının sahilindo yeni bir Son Paleolit düşorgosi 
müoyyon etmişdir. Hazırda Yenisey çayının orta axınında 50 
Paleolit düşorgosi mo’lumdur ki, bunların 5-i 14 min il bun
dan ovvolo aiddir, digorlorinın iso 11-12 min il yaşı vardır.

Bu vo ya digor çoxsaylı insan düşorgobrmdo aşkarlan- 
mış tapmtılar Paleolit dövründo Sibır sakinlerinin yüksek mo
dem seViyyoye malik olduqlarım göstorir. Yenisey çayı üzo
rindo 20 min il evvele aid olan Afontova Qora düşergesindon 
tapılmış insanın alın hissesi sümüyünün bir parçasına osa-son 
o dövrdo Sibirdo monqoloid tipli insanların yaşadığı mtioyyen 
edilmişdir. Todqıqatçılar eyni noticoyo Maltada tapılmış uşaq
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kəllə sümüyüııün va qadın heykalciklarmin öyrənilməsı asa
sında da galmişlar.

40 min il bundan əwəlki dövrdən başlayaraq - Paleolitin 
son dövründə Sibirin monqoloid tipli (somalar türk-monqol 
qarışıqlı) ibtıdai ovçulan о vaxtlar Asiya ilə Amerikanı bir- 
ləşdirən quru zolağı ilə (indikı Berinq boğazı) Amerikaya keç- 
miş və bu qit’ənın ilk sakinbri olmuşlar. Kolumba qadarki 
yüksak Amerika mədəniyyətinın taşakkülü ilk növbada onla
rın adı ilə bağlıdır.

Keçan əsrin sonlarından başlayaraq Sibirda bir sıra Me
zolit (Orta daş dövrü) düşargəlari aşkar edilmişdir (Canubi 
Sibirda Baday, Verxnolensa va b. komplekslar, Şimali Sibirda 
Sumnakin madaniyyati). Mezolit dövründa tasarrüfat ha
yatında bir sıra mütarəqqı dayışıkliklar baş verir. Ovçuluqla 
yanaşı bahqçılıq geniş yayılır, ox va yay, sümük qarpunlar, 
balıqçı qamıaqları va torlan meydana galir, daş alatlar tak- 
millaşdirilir. Qadim va Orta daş dövrlari madaniyyatlari asa
sında Sibirda Neolit (V-IV minilliklar) madaniyyati taşakkül 
tapir. Bu dövra aid abidalar Yenisey, Ob va Katun çayları 
vadilarinda aşkarlanmışdır. Yaşayış yerlari alaçıq tipli yerüstü 
tikililardan ibarat idi. Neolit maskanlarinda vahşi heyvan 
sümüklari ila yanaşı ev heyvanlan - at va qoyun siimüklari da 
tapılmışdır. IV minilliyin sonlarında Canubi Sibir çöllarinda 
artıq heyvandarlıq meydana galmişdi. Meşa zonası tayfaları 
isa yalnız ovçuluq va balıqçılıqla maşğul idilar.

Arxeoloji tadqiqat göstarmişdir ki, Ob çayının hövzala- 
rinda ümumi mədəniyyətə malik bir sıra tayfalar yaşayırdı. 
Maraqlıdır ki, Neolit düşargalarinda tapılmış çaxmaqdaıı ox 
ucluqları Türkmanistan ərazisində e.a.IV-III minilliklara aid 
abidalardaki ox ucluqları ila eynidir.

Son Neolit dövründa orta Yenisey hövzasinda Tazmin 
arxeoloji madaniyyati taşakkül tapir. Bu madaniyyat Asiyada 
an qadim daş heykallar va menqirlar24, an qadim daş 
m a’badlar, hamçinin qayaüstü rasmlarla (sığın va öküz şakil- 
lari, mhlara maxsus maskalar) saciyyalanir. Ayrı-ayrı daş sü
tunlarda va qaya-larda öküz qoşulmuş dördtakarli arabalar tas
vir edilmişdir. Onların Günaş kultu ila bağlı olması ehtimal
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olunur. Bə’zi heykalbrdə günaş gamibri һәкк olımmuşdur. 
Bu dim mahıyyatli (sakral) tasvirbr e.a.IV-III minilliyin 
başlangıcında Mesopotamiyada (Şumer) yaranan nümunabri 
xatırladır.

Tazmin madaniyyatinə aid heykalbrda monqoloid irqi- 
nin nişanabri vardır.

Bu arxeoloji madəniyyat qədim Sibir va Morkozi Asiya 
Altay-tilrk tayfalarının tarixinda mühüm yer tutur. Onun asa
sında Canubi Sibırin Tunc dövrü madaniyyati formalaşmışdır.

Е.ә.Ш minilliyin ortalannda Canubi Sibirda va Altayda 
yaşayan ahalinin tasarrüfat hayatında köklü dayişikliklar baş 
verir. Bu dayişiklik har şeydan avval metal ab tb rin  düzəl- 
dilməsinda özünü göstarırdı. Bundan başqa, mahz bu vaxtda 
Canübi Sibirda maldarlıq daimi tasarrüfat məşğuliyyati saha- 
sina çevrilir. Sayan-Altayın dağlıq arazisinda çoxlıı mis karxa- 
nalarınm yerbri aşkar edilmişdir. Metaldan istifada va 
ovçuluqdan maldarlığa keçid o zamanki tayfaların içtimai 
hayatında mühüm dəyişiklikbr yaradırdı.

Metal istehsalı ib  bağlı ilk madaniyyat burada Afanas
yevo arxeoloji mədəniyyəti adlanır. Afanasyevo adlı yaşayış 
məntoqosi yaxmlığında, Dağlıq Altayda 18 yerda bu arxeoloji 
madəniyyatın ızbri üza çıxarılmışdır. Taxminan 200 qabir 
açılmışdır. Bu madaniyyat ilk dafa maşhur türkoloq V.V.Rad- 
lov tarafından 1865-cı ilda aşkar edilmişdir.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi Afanasyevo madaniyyatinin 
saciyyavi cəhati metaldan istifada olunmasıdır. Lakin məişət- 
da daş alatlar hab  də qalmaqda idi. Metaldan yalnız bəzak aş- 
yaları (sırğa, qolbaq va s.) hazırlamaq üçün istifada edilirdi. 
Bu aşyalar ham misdan, ham da qızıldan düzaldilirdi. 1964-cü 
ilda Afanasyevo dağının atayindaki bir qabirda metal qolbaq 
tapılmışdır. Laboratoriya tahlili qolbaq metalinin meteorit 
manşali olduğunu göstarmişdir.

Afanasyevo madaniyyatinin mühüm xüsusiyyatbrindan 
biri da akmçiliyin meydana gəlmasi idi. Qazıntılar zamanı dan 
azmak, yaxud yarma hazırlamaq üçün daşlar tapılmışdır.

Afanasyevo madaniyyati üçün üzəri oyma va ya basma- 
qalib naxışla bazadilmiş sivri va yumru oturacaqh saxsı qablar
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səciyyəvidir. Hətta toxminon 200 litr rnaye tutan ırı saxsı 
küpbr do tapdmışdır, Maraqhsı odur ki, beb  küpbrin bo’zilo- 
ri qobirdo qoyulmuşdur. Lakin Һә1ә dulus çarxı yox idi, qab 
gil palçıqdan əllə düzoldilirdi vo sonra da odda bışirdirdi. Qə- 
birbrdon müxtolif bəzək əşyalarımn tapdması göstorir ki, 
mtiəyyən dərəcodo sənətkarlıq mkişaf etmişdi. Afanasyevli- 
lordo daş vo ağac e’malı (o cümbdon ağacdan qablar düzoldil- 
mosi), oyırıcılik, dorınin aşdanması, ağac vo sümük üzorindo 
oyma üsulu iİə naxışaçma kimi sonot sahobri do var idi.

Afanasyevo dağının otəyində bir qobirıstanda çoxlu uşaq 
skeletbri tapdmışdır. Bu göstorir ki, iqlim şəraiti uşaqların 
səhhətinə pis tə ’sir edirdi. Bir maraqlı fakt da vardır: bə’zi 
qəbirbrdo iki qadın vo ya iki kişi dofn edilmişdir. Bo’zi 
qobirbrdo iso 4-5 nofor ölünün skeleti vardır. Todqiqatçılara 
göro bu müoyyon epidemik xostoliyin noticosindo ola bilordi.

Afanasyevo ohalısı otlaqlarda vo ovda köçürüb bibn 
monzilbrdo, daimi yaşayış yerbrindo iso yarımqazma evbrdo 
yaşayırdılar.

Keramika qalıqları vo antropoloji materiallar afanasyev- 
çilorin e.o.III-II minilliyin ovvolbrindo Xozoryanı vo Qara- 
donizyanı çöllordo quyu qobirbri modoniyyotini yaratmış tay
falarla, xüsusilo bu modoniyyotin Volqa-Ural qrupu ib  eyni 
monşoyo malik olduqlannı göstorir. Antropoloji baxımdan 
afanasyevçibr Avrasiyanın avropoid tayfalarının ucqar şorq 
qolu hesab edilir.

E.o.II minilliyin başlangıcından Conubi Sibirdo Afanas
yevo modoniyyotini Okunev arxeoloji mədəniyyəti ovoz edir. 
Okunev Xakasiyada bir kondin adıdır. Bu modoniyyot M.N. 
Komarova torofındon 1947-ci ildo müoyyon edilmişdir. Afa- 
nasyevodan forqli olaraq bu modoniyyoti monqoloid irqli tay
falar yaratmışlar. Okunev modoniyyotinin nişanobri Yenisey 
çayı sahillorindo vo Abakanda da vardır. Onlar ölübrini daş 
parçaları ib  hasarlanmış qobirbrdo, bo’zi ballarda iso daş ye- 
şik formalı qobirbrdo dofn edirdilor.

Okunevçibrin osas tosorrüfat moşğuliyyotbri maldarlıq 
idi. Qobirbrdo yundan toxunmuş çoxlu paltar vo oşya qalıqları 
tapılmışdır (çünki Sibirdo yer donuq olduğuna göro çürümo
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getmamişdir). Bundan başqa qabirlarda çoxlu saxsı qab-qacaq 
da vardır. Bu qab-qacaq da əllə düzaldilmişdır, hala dulus çarxı 
mə’lum deyildi. Okunev madoniyyatinin daşıyıcılan metaldan 
geniş istifada etmişlər. Bu mədənıyyət dövrüna aid çoxlu daş 
heykollər ma’lumdur, onların çoxu qadın heykallandir.

Е.а.П minilliyin ortalarında qərbdən galan Avropoid irqa 
mənsub tayfalar okunevçilari çöl zonasından dağlara (Altay, 
Tuva) sıxışdırırlar. Bununla da Okunev mədəniyyəti tənəzzül 
edir və e.a.II minilliyin ortalarından Cənubi Sibırdə Androno
vo arxeoloji madaniyyati dövrü başlanır. Bu madaniyyati n ya
yıldığı areal Urabtrafını, Qazaxıstan va Altayın Minusin va
disini ahata edir. Ba’zi arxeoloqlara göra bu madaniyyat bütün 
Canubi Sibir üçün səciyyəvidir. Başqa sözb bu madaniyyat 
Uraldan Yeniseyə qadarki bir araziya yayılmışdır.

Andronovo madaniyyati hala Neolitdan başlayan 
(e.a.VI-IV minillikbr) bir etnik və təsərrüfat ən’anasina ma- 
likdır. Bu, hor şeydan avval maldarlığa aiddir. Andronov- 
luların əsas maşğuliyyati heyvandarlıq idi. Onlar iri buynuzlu 
mal-qara, habeb qoyun va keçi saxlayırdılar. Кә1 va atdan 
asasan qoşqu vasitəsi kimi istifada edilirdi. Yük daşımaq üçün 
dörd takarli və ikı takarli arabalardan istifada edilirdi. 
Andronovlulara e.ə.II minillikdə Avrasiya çöllarinda geniş 
yayılan qoşa at qoşulmuş cang arabaları da mo’lum idi. 
Qəbirbrdən tapılmış sümükbra əsasən demək olar ki, о vaxt 
iri buynuzlu mal-qara saxlayırdılar. Bu, həm əhalinin südb, 
һ ә т  da ə tb  tə’min olunması üçün asas şərt idi. Lakin onlar 
qoyun da saxlamışdılar. Bunu qabirbrda yundan düzəldilmış 
ayaqqabı qalıqlarınm tapılması da təsdiq edir. At həm qoşqu 
vasıtasi, həm də ətlik üçün saxlanıhrdı.

Andronovlularm tasarrüfat hayatında toxa akinçiliyi 
(asasan çay sahilbrinda) də mühüm rol oynamışdır. Əkinçilik- 
da daş abtbrdən istifada edilirdi. Taxılı al dayirmanlarında 
üyüdürdübr. Ovçuluq yardımçı tasarrüfat sabasi idi.

Andronovo sanatkarları yüksak qalaylı tuncdan amak 
alatbri (baltalar, kərkilər, bıçaqlar, iskanabr, bizlar və s.) və 
silahlar (nizalar, xəncərlər və s.) düzəldirdibr, Yenisey
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çayının sağ sahilinde, Novoselov kendi yaxınhğında o dövre 
aid misəritmə sobaları aşkar ohınmuşdur.

Arxeoloji qazmtılar göstərmişdir ki, bu mədəniyyətin 
daşıyıcıları yeraltı daxmalarda (qazma tipli evlərdə) yaşamış
lar. Qış vaxtı mal-qaranı da yeraltı damlarda saxlayırdılar.

Andronovo mədənıyyətinin özünəməxsus saxsı qab is- 
tehsalı texnologiyası vardır. Qabların üzeri həndəsi naxışlarla 
örtülmüşdür.

Bu mədəniyyetle bağlı эп mühüm hadiselerden biri do 
e.e.II minilliyin ortalannda böyük nefrit (ağ, süd rengli ve ya 
yaşıla çalar berk mineral) yolunun yaranması olmuşdur. Onun 
mövcudluğu Sayan nefritinden cilalanmış bezek şeylerinin 
(üzükbr, daırəşekilli lövheler, düyməbr ve s.) xüsusi formalı 
tunc eşyalarla bitişik çöl ve şimal meşelerinin qovşağında yerle
şen inkişaf etmiş tunc dövrü mədəniyyetləri içerisinde yayıl
ması ile müeyyenleşdirilir. Nefrit yolu en dairesi istiqametinde 
Baykaletrafı eraziden müasir Transsibir magıstralı boyu qərbə 
doğru uzanaraq Ob ve İrtış çaylarını kəsir, Ural dağlarından 
keçərək Kama çayına ve Oka çayının mensebi yaxmlığında 
Volqa çayına çatırdı. Bu yol Cenubi Sibiri Şerqi Avropa ile 
birleşdiren ticaret yolu idi. Böyük nefrit yolunun bir hissesi də 
Şerqe doğru gedirdi. Sayan nefritinden hazırlanan yuxarıda 
gösteribn bezek eşyaları Çinde de yayılmışdı.

Tedqiqat göstermişdir ki, onlar qəbirləri be’zi hallar-da 
hündürlüyü 70 sm-e qeder daşla hasarlamışlar. Maraqlı odur 
ki, ilk defe olaraq bu medeniyyetde iki defn üsulu olmuşdur: 
ölünü torpağa basdırmaq ve onu yandırmaq. Lakin uşaqları 
heç vaxt yandırmamışlar. Qebirbrde çoxlu qab-qacaq, bezok 
şeyleri ve aletler qoyulmuşdur. Qablarda et yemeklerinin qa- 
lıqları vardır. Bu gösterir ki, onlar heyatın “o dünyada” davam 
edecəyini güman edırdiler. Ölüleri öz paltarı ib  birlikdə 
basdırırdılar25.

Qeyd etmek lazımdır ki, andronovlular avropoid irqe 
mənsub adamlar olmuşlar. Bu me’nada Andronovo medöniy- 
yeti özünden qabaqkı Sibir arxeoloji medeniyyetlerinden 
köklü suretde fərqbnir. Be’zi tedqiqatçılara göre andronov
lular Cenubi Sibire Qazaxıstan erazisinden gelmişler.
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Tunc dövrünün sonlarında Conubi Sibirdo Karasuq 
arxeoloji mədəniyyəti çiçoklonmişdir (e.o.XIV-VIII osrlor). 
Bu modoniyyot Karasuq çayının (qodim türk dillorındo kara vo 
suq “su” sözlorindon) adı ilo adlanmışdır. Bu modoniyyot 
qorbdon vo conubdan golon tayfalar toroflndon yaradılmışdır. 
Onlar daimi kondlordo, karkas tipli böyük evlordo yaşayır- 
dılar. Bu modoniyyot Monqolustanda, Conubi Sibirdo, Qaza- 
xıstanda vo Ob çayının yuxan axarında yayılmışdır. Bu dövr
do ohali oturaq maldarlıqdan köçori maldarlığa, yaylaq-qışlaq 
maldarlığına keçir. Demoli, köçori maldarhq bu modoniyyotin 
osas sociyyovı cohotidir. Onlar osason iri buynuzlu mal-qara, 
at vo qoyun saxlayırdılar. Karasuq modoniyyotini yaratmış 
tayfalar qruplar şoklindo yaşamışlar. Hazırda bu modoniyyoto 
aid 10 belo lokal qrup mo’lumdur. Bu modoniyyot osason qo- 
birlorin todqiqi noticosindo öyronilmişdir. Onlar ölülori dörd- 
künc hasarla ohatolonon alçaq sün’i topolorin altında daş qutu 
qobirlordo paltar vo qab-qacaqla birlikdo dofn edirdılor. Ölü- 
lorin başı üstündo saxsı qablarda yemok (osason ot xöroklori) 
qoyulurdu.

Todqiqat göstormişdir ki, Karasuq modoniyyoti vaxtmda 
ilk dofo olaraq atdan osason minik vasitosi kimi istifado 
olunmuşdur. Bunu qobirlordon çoxlu at üzongılorinin tapı İma
sı da sübut edir. Tokorli noqliyyat, o sıradan cong arabaları 
geniş yayılmışdı.

Karasuq modoniyyotinin mühüm xüsusiyyoÜərindon biri 
metallurgiyamn yüksok inkişafı idi. Sonotkarlar yüksok qalayh 
tuncdan xüsusi formalı çoxlu omok alotlorı (baltalar, korkilor, 
dohrolor, oraqlar, bıçaqlar vo s.), silahlar (toborzinlor, xoncorlor, 
nizolor, ox ucluqlan) vo bozok oşyalan düzoldirdılor.

Karasuq metallurgiya morkozi yüksok məhsuldarlıqlı 
omok alotlori vo xüsusi tipli silahları ilo şöhrot tapmışdı. Onlar 
qorbdo Şimali Qafqaza vo Ukraynaya qodor, şorqdo Yaponiya 
vo Çino qodor, şimalda Yakutiyaya qodor yayılmışdılar.

Beloliklo, Conubi Sibir metallurgiya morkozi bütün tunc 
dövrü orzindo Avrasiyanın yaxm vo uzaq rayonlarına mühüm 
to’-sir göstormişdi.
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Е.о.Х əsrdə Altayda Karasuq modoniyyoti Taqar modo
niyyoti ilo ovoz olunur. Bu modoniyyot Yeniseyin orta axım 
boyu ge-nış yayılmışdır. Bu mədəniyyətin ən tipik cohotı 
ölübrin üzərində kurqanlarm düzoldilmosidir. Bu modoniyyot 
təxnıinən 7 əsr davam etmişdir.

Qeyd edilmelidir ki, bu mədoniyyəto aid kurqanların 
hündürlliyü bo’zon 10 metrə çatır, Əvvəllər olduğu kimi ölü- 
bri daş yeşikbrdo basdırırdılar. Tunc alətbrin ıstehsalı geniş 
vüs’ot tapır. Taqar mədəniyyətının on yüksok inkişaf dövrü 
e.ə.VI-V osrbro aiddir. Qobirbrdo ölübrin yanında saxsı qab- 
larda yeməkbr qoyulurdu. Maraqlıdır ki, bu mədəniyyət döv
ründa tuncdan çoxlu xəncərbr do düzoldilmişdir. Bu da о 
dövrdə müharibələrm geniş yayıldığını göstorir.

Taqar modəniyyətımn yaradıcıları əsasən maldarlıqla 
moşğul olurdular. Ona göro do onların çoxlu at ilxilan vo qo
yun sürübri vardı. Nohayot qeyd etmok lazımdır ki, Taqar 
modoniyyotindo çoxlu “heyvan stili” yaxud “Skif Sibir heyvan 
stili” adlanan oşyalar da aşkar olunmuşdur, Mo’lumdur ki, 
beb  oşyalar e.о.VII-V osrbrdo Qara donizın şimal çöllorindo 
yaşayan skiflordo do aşkar olunmuşdur.

Bu baxımdan Conubı Sibırdo Tuva orazisindo 70-ci illo- 
rin ovvolbrindo aşkar edilon Arjan şah kurqam (e.о.VIII osr) 
böyük maraq doğurur. fCurqanda qazıntı işlori 1971-ci ildo 
başlanmış, 1974-cü ıldo başa çatdırılmışdır (M.P.Qryaznov, 
M.X.Mannay-ooe)26.

Todqiqatçılarm şah adlandırdıqları iri tayfanın vo ya tay
fa ittifaqı başçısının dofni böyük dobdobo ib  hoyata keçı- 
rılmişdi. Şah kurqanın morkozi hissosındoki kamerada, arvadı 
ib  yanaşı basdırdınışdı. Şah qobrino çoxlu zongin oşyalar 
qoyulmuşdu. Lakin onların böyük hıssosi qarot edilmişdir. 
Minbrlo qızıl bozok oşyaların vo fıruzo muncuqlarm çox az 
hissosi qalmışdır. Morkozi kamerada vo onu ohato edon başqa 
kameralarda 15 kişi (18 yaşından 60 yaşınadok) - şahın yaxın 
adamları, habeb üç yüz at dofn olunmuşdu. Şah vo moliko 
zongin bozodilmiş paltarda dofn olunmuş, onların qobrinin 
döşomosi at quyruğu vo yalı ib  döşonmişdi (müasır tu- 
valılarda “marala minmo - yıxılsan buynuzu sono batar, öküzo
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minmə - yıxılsan buynuzu sono batar, ata min - yıxılsan о 
quymğunu vo yalmı sonm altına döşəyər, yüngüllüklə yero 
uzanarsan” misali var). Qeyd edildiyi kimi, kurqan holo qodim 
dövrdo qarot edilmiş, o cümbdən şah qobri do viran 
qoyulmuşdu. Qəbırdo bə’zi bozək əşyalan ilo yanaşı Ön Asıya 
mənşoli naxışlı yun parça və samur xozinin qalıqları 
qalmışdır. Tapmtılar göstorir ki, şahın paltarı skif heyvan 
stilində hazırlanmış qızıl nişanla bəzodilmişdi.

Arjan kurqanı skif modoniyyotinin erkən morhəbsmı vo 
moişotini müoyyənloşdirmok baxımmdan çox mühüm abido- 
dir. Arjanda skif modəniyyotini səciyyolondiron “heyvan 
stili”ndə hazırlanmış tunc, sümük və daş oşyalar, skif tipli 
silahlar vo qoşqu lovazimatı tapılmışdır. Arjan qazıntılarına 
qodor e.ə.VIII-VII osrlor skiflorə qodorki dövr kimi socıy- 
yolondirilirdi. Arjan tapmtıları skif modoniyyotinin başlangıç 
morholosinı xeyli qodimbşdirmoyə imkan verdi.

Arjan tapıntılarmın bo’zi analoqlarinm Qara donizin şi
mal çöllorindo tapıiması homin abidolori do erkon skif döv- 
rüno aid etmoyo imkan verir (əvvəllər bu abidolor kimmer-bro 
vo skifloro qodorki dövro aid edilirdi). Digor torofdon, moşhur 
skif üçlüyü (heyvan stili, skif tipli ox ucluqları vo silahlar, 
qoşqu lovazimatı) bütöv halda yalnız Arjanda tomsil olun- 
muşdur. Bu fakt skif modoniyyotinin, bir çoxlarının hesab 
etdiyi kimi Qara donizin şimal çöllorindo yox, Morkozi Asi
yada, Sibirdo toşokkül tapdığım, sonra iso Avrasiyanın geniş 
orazisino yayıldığım sübut edir.

İndi iso biz Altay vo Tuva orazisindo e.o.VII-IlI osrloro 
aid arxeoloji modoniyyotloro qısaca nəzor salaq. Tarixşünas- 
lıqda bu osrlor “Altaym skif dövrü” adlanır.

Bu modoniyyot Altayda VII-VI osrlori ohato edon Maye- 
mir arxeoloji morholosi ilo, e.o.V-III osrlori ohato edon 
morholo iso Pazirik arxeoloji morholosi ilo sociyyolonir.

Bu morhololorin otraflı tosvirinı vcrmok imkanımız xa- 
ricindodir. Tokco Pazirik kurqam haqqinda bo zi mosololori 
qeyd etmok zoruridir. Bu kurqam M.P.Qryaznov todqiq etmiş- 
dir. Laboratoriya analizi gostonnişdir ki, Pazirik kurqam 2490 il 
bundan ovvol tikilmişdir. Altaym göstorilon dövrdo mo-
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dəniyyətı üçün sociyyovi olan bu kurqandan çoxlu qiymotlı oş- 
yalar, о cümbdon dünyada эп qodim xalça tapılmışdır. Yer 
buzlu olduğuna göro oşyalar olduğu kimi qalmışdır. Bu modo- 
niyyotin daşıyıcılan osason köçori maldarlıqla moşğul olmuşlar. 
Maldarlıqda qoyunçuluq osas yer tutmuşdur. Bu modəniyyətın 
daşıyıcılan iri buynuzlu mal-qara da saxlayırdılar. Ona göro 
ohali keçə ib  örtülmüş alaçıqlarda yaşamışlar. Beb alaçıqları 
arabalarda quraşdırırdılar vo horokot vaxtı aib, qadm-qoca 
arabalarda olurdular. Kurqandan tapılmış çoxlu metal silahlar 
göstorir ki, içtimai hoyatda tayfalar arasında müharibələr geniş 
yer üıturdu. Tayfa başçılarının qobırbri üzorindo kurqanlar 
diizoldir vo ölüyo moxsus şeylorı orada qoyurdular. Pazırık 
modoniyyoti “Skif heyvan stili” ib  sociyyolonir ki, bu da e.o.l 
minıllikdo Qara donizin şimal sahillorindo yaşamış vo antik 
müollifbrin osorlorindo ümumiloşdirici “Skif* adı ib  
adlandırılmış tayfalann Qorbi Avropa vo Rus tədqiqatçıfannm 
irandıllilor saymalarının hoqiqoto uyğun olmadığını tosdıqloyir.

Tarixşünaslıqda “Skif heyvan stili”, yaxud “Skif-Sibir 
stili” adlandırılan bu motiv onunla sociyyolonir ki, oşya bir 
vohşi heyvanm (polong, leopard vo b.) ceyranı, dağ keçisinin, 
yaxud maralı qamarlamış voziyyotini oks etdirir27.

Maraqlıdır ki, Pazırık kurqanında dünyada on qodim xal- 
ça (1,83-2 m) tapılmışdır. Xalçada 1 milyon 250 mm ilmok 
vardır. Xalçaya xaqan bükülüb basdırılmışdır28. Torpaq donuq 
olduğuna göro Pazırık kurqanında çürümo getmomişdir. Arxe- 
oloqların yazdıqlanna göro kurqan qodım türkloro məxsusdur.

Müasır türk xalqlarmın moskun olduqlan orazibrin on 
qodim dövrlordon e.o.l minilliyo qodor qısa arxeoloji sociyyosi 
belodir. Bu xülasodon aydın olur ki, homin arxeoloji modoniy- 
yotbr bu vo ya digor dorocodo türk xalqlarmm ulu ocdadlarma 
moxsusdur.

Mərkəzi Asiyam  əhatə edən ölkə adı kimi Turan sözü ilk c b p  S asan ih r süla- 
hsindən I Şahpura (III əsr) məxsus qaya yazısında çəkilmişdir. D eyilir ki, 
Alropatakanda Qanzak (əsli Gəncək) şəhərini turanlı Əfrasiab tikmişdir.
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Qadim manbalərdə turan həm do tayfa adı kimi çəkilir ("Avesta"da "El- 
Turan”, y a ’ni “turan tayfası, eli" ifadesi vardır). Canubi Azerbaycan  
ərazisində ahalisi azərbaycanhlardan ibarət Turan, Turanqala, Turanı va 
Turanpoşt kəndləri vardır (Bu barədə bax: Гейбулпаев Г.А. К  этногенезу 
азербайджанцев. Баку. 1991, с. 327-328) Tıtran etnonimi həmçinin Sibirin 
(Tuva, Buryat, Yakut-Saxa respublikalari, Krasnodar diyarı) b d ’zi yaşayış  
məskənləri və çay adlarında saxlanmışdır. Вах: М урзаев Э.М. Словарь 
народных географических терминов. М., 1984, с. 567

2 Müas'ır tarixşünaslıqda turalar (asli tur) Mərkəzi Asiyanm sak-m assaget tay
fa ları ila eynilaşdirilir (Вах: Литвинский Б.А. Древние кочевники крышы 
мира. М., 1972, с. 150, 156) Tur qədim türk manşəli etnonimdir. Erkən orta 
əsrlarin sonlarında Cənub-Şərqi Avropada yaşam ış Öz (bə ’z i tadqiqatçılara  
görə Oğuz) tayfa birləşməsinin bir qolu XII asra a id  rus sqlnam ahrində 
Turpey kimi qeyd olunmuşdur ki, bu da tur etnonimindən və oba söziindən 
ibarət etnonimin qədim rusca yazılış (tahrif) form asıdır. Bu etnonim barədə 
bax: Baskakov N  А Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве», с. 66

3 Bu eynilik bir sıra  müasir tədqiqatçılarda şiibha doğunm ır (Вах: Короглы Х.Г. 
Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана. М. 1983, 
с. 90) Lakin Türküstanın qədim ahalisinin irandilli olması konsepsiyasmdan  
çıxış edan ba 'zi tarixçi va fılo loq lar turların irandilli tayfaların başqa, daha 
aşağı mədəni səviyyədə duran qolu olduğunu göstərir və Turanın Türküstanla, 
turanltların İsa türklarla eyniləşdirilməsini xeyli sonralar bu əraziyə tiirklərin 
yayılm ası ila bağlayırlar (X. Koroğlu yuxarıda göstərilən əsərində bu 
mövqedən çıxış edan miialliflarin fıkirlərinin yanlış olduğunu göstərən çoxlu 
dəlillər gətirmişdir). Təəssiif ki, qədim tilrk xalqlan  tarixinin tanınmış 
tədqiqatçısı L.N. Qumilyov da “qədim ari madam birliyinin parçalanm asını ” 
peyğam bər Kərdüşt və onun yaratdığı dinlə bağlayır. Guya arilərin qadim 
allahlara sədaqatini saxlayan hissəsi turanlılar. Kərdüştün tarəjdarları isə 
iranlılar olmuş və beləliklə, İran va Turana ayrılma baş vermişdir. Bununla 
yanaşı, tarixşiinaslıqda turanlıların Iran və Türk tayfalarının qarışığından  
ibarat olması fikri də mövcuddur. X.Koroqlu turanlıların türk olmasını 
asaslandıran çoxlu faktlar gatirir, lakin sonda onların qarışıq etnos olması fik
r im  üstünlük verir (Göst. aşari, s.88-93).

Q eyd etmak lazımdır ki, turanlılarm İran (Şərqi İran) tayfaları olması 
fikrinin tərəfdarları (V.V.Bartold, İ.Markvart, R.Fray va b.) tarixi faktlardan  
çox gümanlara əsaslanırlar. İstar Sasanilər sülalasi va sonraki dövr İran 
ədəbiyyatı müəlUflərina, istərsa da öz yaradıcıhğında İran va Türk xalqlarının  
hafizasinda min Ular boyu qorunub saxlanmtş rəvayətlərdan, tarixi 
dastanlardan bəhrələnmiş dahi Firdovsiyə "Aves/a" dövriim'm etno-dil 
reallıqları yaxşı mə ’lum idi vs onlar məhz bıı reallıqlardan çıxış edərək h ıranı 
Türküstan. tııranlıları İsa tiirklar adlandırmışlar.
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4 Əbdürraşid al-Bakuvi. "Abidələrin" xülasəsi va qiidratli hökmdarın mö'cü- 
zalari. Ərabcadan tərcüməsi, müqaddima və şarhləri akademik Kiya Biinya- 
dovundur. Bakt, 1992, s.119.

5 Əinin indiki Sintzyan-Öyğur Muxtar rayomt (1955-ci ilin 1 oktyabrında taşkil 
olunmuşdur) arazisi 1647 min kv.km-dir (Çin arazisinin 1/6 hissasi). 1953-cü 
ilin ortalarına a id  olan mə'lumata görə Sintzyanm 4.874 min əhalisindən
3.640 mini uyğurlar (74,7%), 475 mini qazaxlar (9,7%), 300 mini çinlilər 
(6,1%) idi. (XX əsrin aw əllərinə a id  m ə ’h m ata  görə Şərqi Türküstanm Çin 
mənşəli əhalisi cami S min idi, ümumi ahalinin 0,3-0,4%-i).

X X  asrin 50-ci illərindan sonra, xüsıtsilə ''madəni inqilab" dövriində 
Çinin şarq rayonlarından Şərqi Türküstana ahali axınmın güclənməsi 
bölgənin etnik simasını köklü şəkildə dəyişmişdir. Yeni statistik mə 'lumatlara 
göra Sintzyan Oyğur Muxtar rayonunun ahalisi 12,560 min nəfərdir. Onlarm
5.640 mini (44,9% -i) uyğurlar, 5.220 mini (41,5%-i) çinlilər, qalanları İsa 
qazaxlar, monqollar, qırğızlar, özbəkbr və b. ibaratdir. Вах: Кучера С. Раняя 
история Синьцзяна: неолит -  начало века металла. Восточный Туркестан 
и Средняя Азия. М., 1984 с. 29-30)

6 Başar tarixinin 99% -dən çoxu Paleolitin (qadim yunanca paleo  “qadim ”, litos-
“daş " sözlarindən) pa y  ma diişür. Paleolitin iki m ərhəhsi ayırd edilir: Alt 
(yaxu dİlk) Paleolit va Üst Paleolit. Alt Paleolit 35-32 min il bundan avval Üst 
Paleolitla avaz olunub. Paleolit təxm.2,7 min. il bundan əvvəl başlanmış va 
12-10 min il bundan avval Orta daş (Mezolit) dövrü ila avaz olunmuşdur. Ar
xeoloji adabiyyatda Alt (İlk) Paleolit Olduvay, Qadim Aşel, Orta Aşel, Son 
A şel va Mustye, Üst Paleolit isə Orinyak, Soliitre və Madlen dövrlərinə 
bölünür.

1 Fransada Le Mustye mağarasının adından götürülmüş dür.

я Kromanyon adamı - müasir insan növünün (Hamo sapiens) Üst Paleolitin  
Orinyak mərhələsinə a id  mağaranın (Cro Magnon) adı İh  adlanır.

9 Q ərbi Türküstanda Eneolit abidələri XIX asrin sonlarından öyranilmaya baş- 
lanmışdır. Anauda ilk geniş qaz\ntı işlerini 1904-cii ildan başlayaraq  
R.Pompellinin başçıhq etdiyi Amerikan arxeoloji ekspedisiyası aparmışdır. X X  
asrin 50~ci Ulardan başlayaraq Eneolit dövrü abidalari Moskva, Leninqrcıd va 
Türkmanistan arxeoloqları (B.A.Kuftin, V,M, Masson, İ.N.Xlopin, V.M.Saria- 
nidi, О .К.Berdiev va b.) tarafından tadqiq olunmuşdur.

Iu Ətrafh ЬахАрхеология СССР Энеолит СССР. М., 1982, с. 19-20; Массон В.М. 
Первые цивилизации. М., 1989, с. 142-176.

“ Nam azgah-1 tipli m ateriallar 30-а qədər Eneolit abidəsində aşkar edilmişdir.
12 Q eyd edilmalidir ki, g il qabların üzarinda (va sonra xalçalarda) handasi ncıxış 

qadim türk manşali hesab olunur.

n Çoxallahh dinlərin bütiin atlahları
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14 Arxeoloqlarıtı hesablamalarına görə e .ə .lll  minillikdə Altun-Təpə və Namaz- 
gah-Təpədə 5 mindon 10 minə qadər əhaliyaşam tşdtr.

15 Qilqameşin Bilqameş oxunuş variantı da  vardır.
16 Fransada (Paris yaxınlığında) Levallua-Rerredən tapılmış daş alətlərin  

düzəldilməsi texnikası.

17 Вах: Окладников А,П. Петрогрифы Чулутын-Гола (Монголия) М., 1981, с. 
41; Иовгородова Э.А, Древняя Монголия. М., 1989, с. 69, 113; Oğuznaınələr- 
də oğiiz-ökiiz paraleüiyi problem ini araşdıran Füzuli Bayat qədim türklərdə 
öküzün totem olması ilə bağlı fikirlərin yanlış olduğunu va "Oğuz K ağan ” 
dastam nda onun mifoloji Yer ananı simvolizə etdiyini göstərir (Вах: Fuzuli 
Bayat, Oğuz Elik ən ’əm si və "Oğuz Kağan ” dastanı. Bakı, 1993, s. 34-42).

/,s Bax: Mahmudov F.R. Əlikömək təpəsində qazm tılarm  ilkin yekunları. Daş 
dövrü və Azərbaycanda eneolit. Bakı, 1984, s .53-74; Уепэ onun. Əlikömək 
təpəsinin boyalı qabları, Qədim  vs Orta əsr Şərqi уэ Äralıq danizi hövzəsi. 
Bakı, 1989, s.3-12.

19 Əvvəllər bu daşlar e.ə.f minilliyin 1 yarısına a id  edilirdi. Lâkin son dövrlərdə 
E.A.Novqorodova "Maral daşlan  "nm tunc dövrünə a id  olması fikrini 
əsaslandırmışdır. Bax; Novqorodova Э.А. Древняя Монголия. М., 1989, с. 
176-232.

20 'F a n ” Çinin şim al qonşularımn umumi adı idi.

21 Elmi ədəbiyyatda mövcud olan fıkra görə İn dövründa (e.ə.XlV-Xl əsrlər) quy- 
fan  adı ilə mə 'hm  olan tayfalar sonralar syanyun, hımyuy, sijun, syuan-jun, 
е.э.У-Ill əsrbrdə  isa Svunnu adlandırılırlar Bax; Duman L.İPacce/ıeHue 
некитайских племен во внутренних раенах Китая и их социальное 
устройство в 1-1V вв. н.э. -  Китай. История, культура и историография 
М., 1977, с. 40

22 Tarixşünaslıqda dinlinlərin Afanasyev (L.N.Qumilev), Karasuq (S. V.Kiselyov) 
və sonralar Taqar mədəniyyəthrinin yaradıcılan  olmaları fikri mövcuddur. 
Ətraflı bax: Н овогородова Э.А. Древняя Монголия М., 1989, с. 232-235, 
311-315.

23 Викторова 11.Л. Монголы, Происхож дение народа и истоки культуры , 
М. 1980, с П  8-119.

24 Menqir qədim kelt dilində men “daş “ və “q ir “ uzun ” sözlərindən ibarətdir.

25 Arxeoloqlara görə ölü ilə qəbra qablarda yem ək qoyulması adəti e.ə.VI min- 
illikdən ortaya çıxmışdır. Belə çıxır ki, axirət dünyası inamı da elə bu vaxta 
aiddir,

26 Грязное М П . Аржан Л., 1980

27 Mərkəzi Asiyanı əhatə edən ölkə adı kimi Turan sözii ilk dəfə Sasanilər süla- 
ləsindən 1 Şahpura (111 əsr) məxsus q aya yazısında çəkilmişdir. D ey il ir ki, 
Atropatakanda Qanzak (əsli Gəncək) şəhərini turanlı Əfrasiab tikmişdir.
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Qədim mənbələrdə turan həm də tayfa adı kimi çəkilır ( “Avesta"da "El- 
Turan", yə 'n i “turan tayfası, eli" ifadəsi vardır), Canubi Azerbaycan  
ərazisində əhalisi azərbaycanlılardan ibarət Turan, Turanqala, Turani və Та- 
ranpoşt kəndləri vardır (Bu barədə bax: Гейбуш аев Г.А. К  этногенезу 
азербайдж анцев, Баку, 1991, с. 327-328) Turan etnonimi həmçinin Sibirin 
(Tuva, Buryat, Yakut-Saxa respublikalan, Krasnodar diyarı) bə ’z i yaşayış  
məskənləri və çay adlarında saxlanmtşdır. Вах: Мурзаев Э.М. Словарь 
народных географичеких терминов. М., 1984, с. 576,

23 Azərbaycanlılarda mərhumun evindən qəbristarıa qədər xalçaya bükülmüş V3- 
ziyyətdə aparılnıası adəti də indiyədək qalmışdır. İslam dini qəbirə əşya  
qoymağt qadağan edir, ona görə indi xalça geriyə  - тәгһитип yaşadığı evd 
qaytarılır - Red. Q. Q.
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II HİSSƏ 
ERADAN ƏVVƏL I MİNİLLİK

I fə s i l

M Ə RKƏ Zİ ASİYA УӘ QAZAXISTAN  
e.ə. IM İN İL LIK D Ə

§1. Etnosiyasi durum

Qərbi Türküstanm е.э.1 minilliyin ortalarına qadar ahali
sinin etnik tərkibi aydın deyil. Şübhasiz ki, bu ərazidə, xü- 
susila Markazi Asiyada türkmanşali tayfalarla yanaşı, irandilli 
tayfalar, elmdə qabul edıldiyi kimi arilər da yaşayırdılar. Ta- 
rixşünaslıqda deyilir ki, İranmənşəli tayfalar е.ә.И minilliyin 
ortalarında Cənub-Şərqi Avropadan Markazi Asıyaya gəlmiş, 
buradan bir hissasi Hindistana getmiş, digər hissəsi (indiki 
farsların, tacikbrin, afqanların va Pamir xalqlarmm) yerla- 
rinda qalmışlar. Hamin tayfalann digar hissasi (indiki fars- 
îarm, kürdbrin, talışların, gibkbrin, tatların va b. acdadları) 
e.a.I minilliyin əvvəlbrmdə İran yaylasına keçmişbr, Ba’zi 
Qarbi Avropa, Rus va Azarbaycan tədqiqatçıları yazırlar ki, 
Canubi Azarbaycan arazisinda yaşamış madaylar (midiyalılar) 
da irandillilar idilar. Biz bu masala üzarmda dayanmayacağıq. 
Əvvalan, bu problemin hallinda qaranlıq masablar çoxdur, 
İkincisi isa ba’zi tarixçibr e.a.I minillikda Markazi Asıya va 
Qazaxıstan arazibrinda olduğu kimi Qara danizin şimal 
sahilbrinda da irandilli tayfaların rolunu çox şişirtmiş va bu 
arazibrda yaşamış skif, sak, massaqet, alan, usun va b. 
tayfalan doğru olmayaraq irandillilar saymışlar.

Saklar. Sakların ana yurdu Markazi Asiya (Şarqi Pamir- 
da indiki qırğızların va tacikbrin yaşadığı arazibr) va Qa- 
zaxıstan hesab olunur. Arxeoloji tadqiqatlar göstarir ki, e.a.I 
minillikda Pamir dağ sisteminin tarixi va madaniyyati Mar
kazi Asiyanm qadim ahalisinin sinxron tarixi va madaniyyati 
ib  sıxı suratda əlaqədardır va onun tarkib hissasidir. Bu
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mədəniyyət Cənubi Rusiyanı va Qazaxıstam da ahata edir. 
Həm da bu madaniyyat sak (əsli saka) etnosuna mansubdur. 
Bu arxeoloji madaniyyat Oksu çayının (Ak-Bent, Kızıl-Rabat, 
Şaymak, Teqerman-Su, Monsu-Taş arxeoloji abidaləri), İstık 
çaymm (Eartı-Qünbəz, Aydın-Kul, San-Kurum, Çeş-Tapa 
arxeoloji abıdabri), Əlicur çaymın (Əlicur arxeoloji abidəsi) 
va Kokuybel-Su çayının hövzabrində (Karabulaq va Ko- 
kuybel arxeoloji abidəlari) yayılmışdır1. Göstaribn arxeoloji 
abidələr e.ə.X-II asrlari ahata edir.

Saklar maldar idilər. Tadqiqatçılara göra bu ərazilərdə 
köçərilik e.a.IX-VIII asrlarda başlanır. Bu intensiv tasarrüfat 
hayatı asasında birinci, sürübr və ilxdar üçün geniş otlaq 
sahaları lazım olduğuna görə başqa ölkəbrin ərazibrinin zəbt 
olunması və ikinci, xırda tayfaların, qəbıbbrin tayfa ittifaq- 
lannda birbşmasi zərurətı yaranırdı, çünki başqa ərazibri işğal 
ctmək vo oralarda yaşayan etnoslara qalib gəlmək üçün böyük 
ordu lazım idi. Məhz bunun nəticəsidir ki, saklar e.ə.VH əsrdon 
başlayaraq nəhəng ərazibri keçib bir sıra Qafqaz və Ön Asiya 
dövbtbrinə son qoymuş, noticədo о vaxtdan türk tayfalarının 
geniş ərazibrə səpəbmnəsini tə’min etmişbr.

Sakların ən böyük tayfa birləşməsi e.ə.VII-IV əsrbrdo 
indiki Qazaxıstan və Şimali Qırğızıstan orazibrində yaşayırdı. 
Sonra onu е.э.Ш əsrdən Usun tayfa ittifaqı əvəz etmişdi.

Sak(a) tayfalarının etnik mənsubiyyəti problemi indiyə- 
dək mübahisəlidir. Tədqiqatçıların bə’zibri yuxarıda deyildiyi 
kimi, onları irandilli, digərbri türkdilli hesab edirbr. Lakin 
saka adını daşımış tayfaların türkmənşoli olması baxışı tarixi 
həqiqətə uygundur. Bu baxış aşağıdaki faktlara söykanir:

l.Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanda yaşamış sakların е.э.1 
minilliyə mənsub arxeoloji abidəbrindən tapılmış maddi- 
mədəniyyət nümunəbri həmın ərazibrdə Tunc dövrünün ar
xeoloji mədəniyyətinin bir başa varisi olması müəyyən edil
mişdir (A.İ.Bemştam, S.S.Çemikov, B.A.Litvinski, K.A.Aki- 
şev və b.). Tunc dövründa İsa göstarilan arazibrda irandilli 
tayfalar ola bilmazdi. Antropoloq V.V.Qinzburqa göra saklar 
Avropoid ırqinə mansub idibr va bu irq Qazaxıstan va Canubi 
Sibırin Andronovo madaniyyatinda da aksini tapmışdır. Digar
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antropoloq T.A.Trofımovaya göra e.a.VII-V asrbrda Mərkəzi 
Asiyada va Canubi Sibirda yaşamış saklar Tunc dövrünə aid 
Andronovo madaniyyatinin yaradıcılarıdır. V.V.Qinzburq 
yazmışdır ki, Şərqi Qazaxıstanda yaşamış saklar Dağlıq 
Altaym qadim ahalisi ila genetik manşaya məxsusdur. 
В elalıkla, antropoloji materiallar da sakların Altay- 
türkmanşali olduqlarını göstarir.

2.Yuxarıda adları çakilan arxeoloji abidələrdə tarixi 
arxeoloji ədəbiyyatda “skif heyvan stili”ni  ̂ əks etdiran aşya- 
ların tapılması. Hamin stil (bu stil pələngin, yaxud leopardın 
maralı qamarlaması səhnəsini aks etdirir) manşaca ba’zi 
tədqiqatçılara göra Tunc dövrünə gedib çıxır. Diqqati burası 
cəlb edir ki, b eb  aşyalar Dağlıq Altayda da tapılmışdır. 
Aydındır ki, Altayda heç vaxt irandilli tayfalar yaşamamışdır.

3.Antik mənbələrdə və Bisutun qaya yazısında (е.э.521- 
ci il) sak kişibrinin başlarına konusvari (keçadan düzəldil- 
diyinə görə beb  papax başda dik dayanırdı), yə’ni ucu şiş 
papaq qoyduqları qeyd olunmuşdur. Tədqıqat göstərmişdir ki, 
bu papaq növü (kalpak, börk) qədımdə olduğu kimi yaxın 
keçmişə qədər yalnız türk xalqları üçün səciyyəvi baş geyimi 
olmuşdur.

4.Sakların antik mənbəbrdə çəkilmiş şəxs adlannın ha
misi qədim türk dilbrində izah olunur. Qeyd etmok lazımdır ki, 
“Qazaxıstan tarixi” adlı ümumibşdirilmiş əsərdə saklar doğru 
olaraq tiirkmənşəlibr sayılırlar. Rus arxeoloqu A.N.Bemştam 
sakların içərisində türk özəyinin olduğunu yazmışdır3. Sakların 
türkdilli olduqlannı göstoron faktlardan biri də saka (şaka) 
etnoniminin Azərbaycanın har iki hissəsində, Ennanistanda, 
Gürcüstanda, Türkıyonm Şorqmdo va hatta Tatarıstanda ahalisi 
türkdilli ahalidan ibarat Şakr, Şakalı va Şaqalı kandlannin 
olmasıdır (Sakların türkdilli olması haqqmda mülahizalar 
Q.Ə.Qeybullayevin “Azarbaycan türklarinin taşakkülü tari- 
xi”ndan kitabmm 151-155-ci sahifalarinda verilmişdir).

Diqqəti burası calb edir ki, e.a.VII asrda sakların bir 
hissasi şımaldan Canubi Qafqaza galmiş va burada Sak (antik 
manbabrda Skif) çarlığı yaratmışlar. Bu sakların (müayyan) 
hissasi Canubi Qafqazdan Ön Asıyaya da keçmışbr.
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Qədim fars dilində e.ə.521-ci ilo aid Bisütun qaya 
yazısında farslarm hakimiyyotino tabe olmayan vo üsyan edən 
sakalar haqqmda m ə’lumat vardır. Bu monbodo sakaların dörd 
qrupu qeyd olunur: saka-tiqraxauda (yo’ni şişpapaqlı saklar), 
saka haumavarqa (yo’ni haoma şirəsi hazırlayan saklar), saka 
tuaku paradraua (yo’ni donizin o tayında yaşayan saklar) vo 
saka tualu para Suqdam (yo’ni Soqdda yaşayan saklar). Bu sak 
hıssolorinin hamısmı bo’zilori Morkozi Asiyada, digorlori iso 
onlarm bir hissəsinin Conubi Azorbaycan vo Conubi Qafqazda 
yaşadıqlarım göstorirlor. Burası aydındır ki, Morkozi Asiya vo 
Qazaxıstan btitövlüklə o vaxt İran Əhomənlor imperiyasına 
daxıl olmadıqlarma göro oralarda yaşamış sakların hamisi 
həmin dövləto qarşı üsyan edo bilmozdilor.

Sakların adı e.ə.VII-Vl osrloro aid edilon “Avesta” 
kitabında da çokilir. Bu abidodo saklar “tura” (“sür’otli atlı 
tur” formasında) adlanır vo onlarm Zordüşt dinino qulluq 
etdiklori göstorilir. Belo qonaoto golmok olar ki, demoli 
göstorilon osrlordo saklarda Zordüşt dini vardı. Lakin homin 
“tura”ların konkret olaraq haralarda yaşamaları göstorilmir. 
Bo’zi todqiqatçılara göro tur sakların bir hissosinin adıdır (V. 
Qeyqer, İ.Markvart, X.Nüberq vo b.). Belo baxış vardır ki, 
“tur” sözü elo “türk” sözünün qodim formasıdır vo sonra 
onlarm yaşadıqları orazi Turan adlanmışdır.

Sak monşoli incosonot vo silah formaları Sayan-Altay, 
Conubi Ural, Volqaboyu vo Qara donizin şimal çöllorino 
yayılmışdır.

Antik monbolor Qara donizin şimal çöllorindo e.o.l mi- 
nilliyin ortalarında yaşamış tayfalan “sk if’ adlandırırlar. 
Lakin Herodot (“Tarix” osori, VII, 64) açıq yazır ki, farslar 
skifloro sak deyirlor vo skif adını bu xalqa yunanlar vermışlor, 
onlarm öz adları sakadır.

Biz sakların Conubi Qafqazda işğalları vo onlann osas 
hissosinin Azorbaycan vo indiki Ermonistan orazisindo mos- 
kunlaşması mosolosi üzorindo dayanmayacağıq. Bu mosolo 
Q.Ə.Qeybullayevın monoqrafiyalannda genışliyi ilo araşdırıl- 
mışdır4.
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Massaqetiər. Sakların Mərkəzı Asiyada yaşayan bir 
hissəsi antik mənbələrdo massaqet adlanır. Todqiqatçılara göro 
bu etnonimdo “sak” etnoniminin iştirak etdiyi şübhosizdir. 
İranşünas aîim br bu tayfanı da irandilli sayırlar. Bə’zı 
todqiqatçılar doğru deyirlor ki, bu etnonim qodim tıirk 
dilbrindo mas (m-b ovozlonmosino göro bas) “böyiik”, “baş” 
sözündon vo sak etnonimindon ibarotdir. V.Tam və Y.Yunqe 
massaqet etnoniminin böyük saklar mə’nasında olduğunu 
yazmışlar.

Massaqetbr Amudorya çayının hövzəlorində moskun 
idilor. E.Ə.550-Cİ ildo Conubi Azorbaycan orazisindo Maday 
(Midiya) dövbti siiqut etdikdon sonra hakimiyyət fars monşoli 
Əhomonibr sülaləsinə keçmişdı. Bu dövbtin banisi Kir 
e.ə.530-cu ildo massaqetbrin üzorino hücum etmiş, onların 
çariçası Tomirisin oğlunu döyüşdə öldürmüşdü. Tomiris 
ordunun başında Kirin üzorino hücuma keçərək onun 
ordusunu moğlub etmiş, özünü isə əsir tutmuşdu. O, Kirin 
başını kəsdirib qanla dolu tuluğa saldırmışdı.

Bo’zi todqiqatçılar bu massaqetbri Azorbaycan orazisin
do lokalizə edorok, Tomirisi də azorbaycanhların ocdadlarının 
qadın hökmdarı kimi qəbmə verirbr. Bodii osorlordo do 
oksini tapmış bu baxış tamamib yanhşdır5. Qeyd edilmoüdir 
ki, “Tomiris” adı bu çariçanın qədim yunanca yazılış forması
dır və demoli, Herodotun osərindoki Tomiris Tomır vo qodim 
yunanca “is” adlıq hal şokilçisindon ibarotdir. Antik müollif 
Polien (e.ə.II osr) bu çariçanın admı mohz Tamir kimi qeyd 
etmişdir. Deməli, bu çariçanm adı Herodotun yazılışında 
“Tomir” kimi götürülmolidir ki, bu da Q.Qeybullayevin yaz
dığına göro tomiz türkmonşoli qadın adı olmaqla türk 
dilbrindo tomar, tomir “qızıl boyunbağı”, “həmaıl”, “qızıl si- 
nobond” sözündən ibarotdir. Mosobnin ohomiyyotli cohoti 
budur ki, Tomiris sak, başqa sözb qodım türk qızıdır. Bu fakt 
göstorir ki, e.o.l minilliyin ortalarında saklarda dövbt qurumu 
vardı. Lâkin yazılı monbobrin yoxluğu ucbatmdan bu 
dövbtm  tarixi qaranlıqdır.

Antik monbobrdon aydın olur ki, massaqetlor Arazdan 
(bu mənbəbrdə Sırdorya çayı hom do Araz adlanırdı) şorqdə
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və Aralətrafı ərazidə məskun ıdilər. Tədqiqatçılara görə 
massaqetlər saklann bir qolu idi. Qeyd olunmalıdır ki, Мэг* 
kəzi Asiyada saklar barədə mə’lumat verən qədim fars 
mənbələrində massaqet adı çəkilmir. Antik mənbobrə görə 
massaqetbr saklarda olduğu kimi Günəşə sitayiş edir və ona 
at qurban kəsirdilər.

Tədqiqat göstərir ki, massaqet etnonimi hoqiqətdə do 
mövcud olmuş etnosun adıdır. Eramızın ovvəlbrındə Alba- 
niyanın şimal-şərqində yaşamış və “Alban tarixi”ndə Maskut 
adlanmış etnos məhz antik mənbələrdə adı “massaqet” kimi 
yazılmış etnosla mənşəcə eynidir. Lakin massaqetlərın müəy- 
уәп hissosinin Albaniya ərazisinə (müasir Samur-Dərbənd- 
arası əraziyə) gəlib məskunlaşması vaxtı dəqiq mə’lum deyil. 
Diqqəti burası cəlb edir ki, Q.Ə.Qeybullayevo görə Maskut 
knyazhğmm paytaxtı Çol şəhərinin adı Çol (Çul) türk tay
fasının adını əks etdirir. Bu şohərin xarabalıqları Toфaqqala 
adı ilə Dərbənddən 17 km cənubdadır.

Alanlar. Aral dənizi ilə Ural çayı arasında e.ə.I minil
liyin sonlarından e’tibarən alan tayfaları yaşayırdılar. Tarix- 
şünaslıqda onlar da irandillibr hesab olunurlar. Lakin bu 
hoqiqəto uyğun deyil, çünki bu tayfanın türkdilli olması fikrini 
söybyən baxış da mövcuddur. Е.ә.Ш osrdon sonra onlar alan 
(Çin mənbələrində yantsay) adı ib  tarix səhnəsinə çıxırlar. 
Qərbi Qazaxıstanda, Araldan qərbdo yaşayan bu tayfa da 
eranın əvvəllərində Morkozi Asiyadan Conub-Şorqi Avropaya 
horokot edon hunların basqınma mo’ruz qalmışlar vo onlarla 
toqquşmada moğlub olmuşlar. Onların bir hissosi hunlarla 
birlikdo qorbo hərəkət etdibr. Bo’zi tədqiqatçılara göro alanlar 
qədim massaqetbr asasında formalaşmışdılar. Conub-Şorqi 
Avropada onlar həm do savromatların (sarmatlann) torkibindo 
idibr. Ona görə də bə’zi tədqiqatçılarm alanları indiki 
osetinbrin ulu əcdadlart saymaları uydurmadır. Bu barədə 
aşağıda deyəcoyik.

Sakların içtimai quruluşu və təsərrüfat həyatu Sakların 
içtimai quruluşu vo tosorrüfat həyatı haqqında yazılı monbəlor 
çox azdır. Lakin Qazaxıstan orazisindo arxeoloji qazmtılar
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naticasinda saklara aid olan arxeoloji abidalardən (Karqalı I, 
Karaçoku, Euantobe-I, Kadırbay, Beşatır, Kızılauz va b.) 
tapılmış oşyalar bu masabda müəyyən qadar aydınlıq yaradır.

Saklar maldar ellər olduqlarına göra asasan qoyun və at 
saxlayırdılar. Onlar alaçıqlarda yaşayırdılar, qoyun sürülarini 
bir yeıdan başqa уегә apardıqda qadınlar, uşaqlar, qocalar iki 
va dördçarxlı arabalarda keçadan qurulmuş konusvari damlı 
evlarda, kişilər isə at üstünda, һәг an döyüşə hazır.vaziyyatda
harakət edirdilər.

Heyvan sürülərini va at ilxılarını saxlamaq üçün böyük 
arazilara ehtiyac vardı. Bu sakların işğalçılıq müharibaləri 
aparmalarına sabab olurdu. Ona göra də yuxarıda deyildiyi 
kimi, e.ə.VII asrdan sonra sakların Canub-Şarqi Avropaya, 
oradan Canubi Qafqaza va Ön Asiyaya böyük köçbri baş 
vərmişdi. Saklar Markazi Asiya və Qazaxıstan xalqlarının, 
eyni zamanda Azarbaycan xalqınm formalaşmasmda da
mühüm rol oynamışlar.

Saklar atlı xalq idibr: at həm qoşqu, һ ә т  də minik üçün 
istifada olunurdu. Bundan başqa onlar at südünü da içir va 
atini yeyirdibr. Onlarm içtimai hayatında tayfa-qabıb bölgü- 
sü möhkam yer tuturdu. Tayfa ittifaqmın başçısı tayfa baş
çılarının yığıncağında seçilirdi va hamı onun amrini sözsüz 
yerina yetırmali idi. Tayfa ittifaqının başçısı ham da ordunun 
baş komandanı idi.

Sakların tasarrüfat hayatında metal e’malı (mis, tunc, 
damir) va sanatkarlıq mühüm yer tuturdu. Aydındır ki, ordunu 
metal silahla va oxla ta’min etmak üçün sənətkarlıq talab 
olunan saviyyada olmalı idi.

Sakların ıbtidai dini görüşbri animizm, totemizm va 
şamanizm idi. Ona göra onlarda çoxallahlılıq var idi. Onlar 
Günaş allahmm şarafına at qurban kasirdibr. “Avesta da qeyd 
edildiyina göra saklarda Zardüşt dini da var idi. Bu dina göra 
dünyada iki başlangıç olan xeyir va şar qüvvəbri arasında 
daim mübariza gedir. Ümumiyyatb, Zardüşt dininin vatani 
barada iki fikir vardır. Bir fıkra göra bu dm Midiya arazisinda 
(Canubi Azarbaycan arazisinda), digar fıkra göra Markazi 
Asiyada taşakkül tapmışdır.
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Saklar güman edırdilor ki,hoyat olumdan sonra da 
davam edir. Ona görə qəbirə mərhumun yanında saxsı qab- 
larda müxtolif yemoklor vo guya axirot dünyası üçün üçün 
lazım olacaq əşyalar vo hətta silah qoyurdular, adsanlı döyüş- 
çünü döyüş paltan ilə dəfn edir, atını da öldürüb yanında 
basdırırdılar.

Bütün antik müolliflər yazırlar ki, saklar çox döyüş- 
kondirlor. Onlarda qızlar da at üstündo vuruşurdular və hətta 
saklarda hor bır qız bir düşmon döyüşçüsünü öldürməmiş oro 
getmirdi. Oğlan qızı istodikdo ovvolco onunla at çapmalı, ox 
atmalı vo qalib golmolı idi.

Qazaxıstanda Alma-Ata şəhorindo 180 km şorqdo sakla
ra aid Besşatır adlı arxeoloji abıdo aşkar edilmişdir. Bu abido 
sak çarlanna və tayfa başçılarına moxsus 20 kurqandan 
ıbarotdır. Abidoni todqiq etmiş arxeoloq K.A.Akişev onlarm 
Altayda vo Qərbi Sibirdə tapılmış kurqanlarla monşə biliyini 
müəyyən etmişdir. Bu fakt da sakların ırandillihr olması 
baxışınm yanlış olduğunu göstərir.

Morkozi Asiya vo Qazaxıstan orazisindo Sak dövrü 
e.ə.III osrdo bitir vo sakları usun adlı tayfalar ovoz edirbr.

§2, Sakların İran işğalına qarşı müharizəsi

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, e.o.VII-VI osrloro qodor 
Morkozi Asiya və Qazaxıstan orazilorində yaşamış etnoslar 
barodo yazılı monbolor yoxdur. İlk yazılı mə’lumata e.o.521-ci 
ilo aid Bisutun qaya yazısında vo antik monbolordo rast 
golinir. Bu monbolordon aydın olur ki, göstorilon əsrlərdo 
Morkozi Asiyada yaşayan tayfalar saka (şaka) adlanırdılar. 
E.ə.550-ci ildo İran Əhəmonilər dövloti yarandıqdan sonra 
İran şahları Morkozi Asiyanı işğal etmok üçün horbi soforloro 
başladılar.

Antik müollif Pohyen (e.о.II osr) yazır ki, Kir sakların 
üzorino hücum etmiş vo çar Amorqu osir tutmuşdu. Onda 
Amorqun arvadı Sparetra (qodim yunanca yazılış forması olan 
bu hökmdar qadm adının yerli toloffüz forması mo’lum deyil)
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ordunun başında Kira qarşı çıxaraq döyüşə girmiş vo orini 
osirlikdon azad etmışdı. Bu hadisonin doqiq tarixi mə’lum 
deyil. E.o.530-cu ildo İran şahı Kir sakların bir qolu olan 
massaqetbrlə müharibo aparmışdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, döyüşdə massaqet ordusu moğlub olmuş, massaqetlorin 
çariçası Tomirisın oğlu osir düşmüş və öldürülmüşdü. Sonra 
Tomiris özü ordunun başında İran ordusuna qarşı mühariboyo 
başlamış vo baş vermiş vuruşmada Kir moğlub edilmişdi. Kir 
əsir tutulmuş vo başı kosibrok qanla doldurulmuş tuluğa 
salmmışdı. Bununla da İranın saklan tabe etmək təşəbbüsii 
baş tutmamışdı. Lâkin İran Morkozi Asıyanı işgal etmok 
planından ol çokmomişdi. İran şahı 1 Dara (e.o.522-486) 
vaxtında saklara qarşı mühariboyo başladı. Antik müollif 
Poliyen yazır ki, Dara Morkozi Asiya saklarına qarşı böyük 
bir soforo hazırlaşırdı. Saklar bundan xobor tutmuş vo 
müdafıoyo hazırlaşmışdılar. Şirak adlı bir sak öz silahı ib  üz- 
gözünü yaralayaraq Daranın düşorgosino golmış vo guya onu 
bu voziyyoto saklar saldığını vo ona göro saklardan bork 
incidiyini soybmiş, sakların üstüno getmoyo Daraya bolod- 
çilik etmoyo hazır olduğunu demişdi. İran şahı ona inanmış, 
lâkin Şirak İran ordusunu Morkozi Asıyamn susuz sohrasına 
aparmışdı. İran şahı onda başa düşmüşdü ki, Şirak onu 
aldatmışdır. O, Şirakı ozabla öldünnoyı omr etmişdir. Lâkin 
Şirak özünü qurban vermokb sakların özlorinı tohlükoyo qarşı 
soforbor etmolorino şorait yaratmışdı.

Bo’zi todqiqatçılara göro e.o.517-ci ildo İran dövloti 
sakları vo massaqetbri tabe etmiş vo onların orazilorini 
Əhomonilər imperiyasına qatmışdı. İran ordusunda çoxlu sak 
döyüşçüsü vardı. Sak döyüşçülori İran ordusunun torkibindo 
e.o.V osrdo İran-Yunan müharibolorindo vo nohayot e.о.III 
osrdo İsgondoro qarşı döyüşbrdo iştirak etmişdibr.

Makedoniyalı İsgondorin e.o.329-cu ildo Morkozi Asi- 
yaya sofori vaxtı saklar işğalçılara qarşı mübarizodo foal 
iştirak edırdibr. Saklar Morkozi Asiyada sonraki siyasi hadi- 
solorin do foal iştirakçıları olmuşlar. Mosolon, onlar Selevkbr
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dövlətinə qarşı mübarizədə parfiyalılara kömok etmiş, lakin 
bunun müqabilində parfîyalılar saklan aldadaraq, kömok üçün 
vo’d etdikbrı pul və qonımot payını vennəmişdilər. Ona görə 
saklar müttofiqlərdən uzaqlaşmışdılar.Noticodo Parfıya çarı II 
Fraat (e.o.138-129) Selevkbr dövbtimn ordusu ib  döyüşdə 
moğlub olmuş vo öldürülmüşdü.

§3. Makedoniyalı İsgəndərin M ərkəzi Asiya işğalları

E.ə.334-cü ildo Makedoniyah Aleksandr (эгэЬ dilindo 
fonetik forması İsgondor) 30 minlik piyada vo 5 minlik atlı 
ordu ıb  İran Əhomonibr dövlətinə hücum etdi. Qranik, İss vo 
Qavqamel adlı döyüşbrdo İsgondorin ordusu İran ordusunu 
moğlubiyyotə uğratdı. Bununla da, e.ə.331-ci ildo Əhəmonibr 
dövbtinin hakımiyyoti sona çatdı. Qısa vaxt içərısinda İsgən- 
dərin ordusu İranla yanaşı Kiçik Asiyanı, Surıyam, Finikiyam 
vo Misırı işgal etdi.

E.ə.329-cu il do İsgondor Hindiquş (antik mənbələrdə bu dağ 
Kafqaz, yə’ni Qafqaz adlanır) dağlarını aşaraq Morkozi Asiya 
orazisino daxil oldu. Əwolco Baktriya (sonraki Bolx) zobt edildi. 
Bu ölko Əhoməmlor dövbtmin bir satraplığı (canişinliyı) idi. 
Baktriya vo Soqd oyabtlorinin canişini Bess şərqo - Morkozi 
Asiyaya qaçmış sonuncu İran şahı III Daranın öldürülmosindo 
iştirak etdi. Onun əsas moqsodi Morkozi Asiyada hakim 
olmaqdan ibarot idi. Lakin Bess İsgondorin e.o.326~cı ildo 
Morkozi Asiyaya goldiyini eşidorok, Amudoryanm sahilino qaçdı. 
Burada yerli hakimbr Bessı mtub İsgondoro göndordıbr.

İsgondor ordusunu Sırdorya sahillorino torof yönoltdi. 
Soqd (Sırdorya ib  Amudoryaarası orazi) ölkosinin paytaxtı 
Marakand (indiki Somorqond) tutuldu. Somorqond oyabtino 
qonşu Usruşana oyabtindo dağlılar İsgondorin qarşısım kos- 
dilor. Baş vermiş döyüşdo İsgondor yaralandı. Buna baxma- 
yaraq o, homin dağlıların oyabtbrini işğal etdi.

Sırdorya çayının hövzobrindo türkmonşoli saklar yaşa- 
yıdılar. İsgondor Sırdoryanı keçorok saklarla mühariboyo baş
ladı. Baş vermiş toqquşmalarda hor iki torofdon çoxlu döyüşçü
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qırıldı. Saklar qüvvalərini saxlamaq maqsadilə sahraya 
çakıldılar və İsgandarin yanına safırlık göndararak siUh 
müqavibsi bağladdar. İsgandar bu müqaviləya razdıq verdi, 
çünkı Soqdda Spitamen adlı bir nəfərin başçılığı ıb  üsyan 
başlanmışdı, İsgəndər ordusunu oraya göndararak üsyanı 
yatırdı va bir antik manbada olan mo'lumata göra 120 min 
nafar adam qırdırdı.

E.ə.329-328-ci ilbrda İsgandar Markazı Asiyada qışladı 
va Hindistana harbi safara hazırlaşdı. Lakin bu vaxt ona 
Soqdda Spitamenin yeno baş qaldırması xabari yetişdi. Bu 
dəfə Isgəndər ıkı sərkərdəsinin başçılığı ib  ona qarşı qoşun 
göndərdi. Spitamenin saklardan ibarət üç min nofərlik ordusu 
ib  İsgəndərin ordu hissasi arasında qanlı döyüşdə Spitamen 
800 nəfər döyüşçü itirdi va geri çakilarak, türk massaqetbrin 
yanına qaçdı. Massaqetbr başa düşürdülar ki, İsgandar Spita
menin ardınca ordu göndaracak va demali, onda massaqetbr 
da bu müharibaya girişmali olacaqlar. Ona göra massaqetlarin 
başçısı antik manbada deyildıyi kimi “Skif sahrasında” (ya’ni 
sakların yaşadığı sahrada) Spıtameni tutub başını kasarak, 
İsgandara göndardi. Bununla da İsgandara qarşı Spitamenin 
azadlıq mübarizasi sona yetdi.

İsgandarin Markazı Asiyada faaliyyati barada yazmış antik 
tarixçı Kvint Kıırsiy Ruf qeyd edir ki, Spitamenin döyüşkan va 
qoçaq arvadı hamişa onunla yanaşı döyüşürdü va axırda 
mübarizamn ahamiyyatsiz olduğunu görüb arinin başını kasarak, 
massaqetlərə vermişdi, ona göra ki, o, dəfələrlə Spitamena tabe 
olmağı maslahat bilmiş, lakin ari razı olmamışdı.

E.a.327-ci ilda İsgandar Markazi Asiyanın işgalini başa 
çatdırdıqdan sonra Hindistana harbi safara yola düşdü.

§4. Selevklər dövləti

E.ə.323-cü il iyunun 13 Makedoniyalı İsgandar indiki 
İraq arazisinda yerbşmiş Babil şaharinda öldükdan sonra 
imperiyası parçalanmağa başlandı. Onun sarkardalari (qadim 
yunanca deyilsə-diadoxları) hakimiyyat uğrunda mübarizaya
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başladılar. İsgondorin Ptolomey adlı sorkordosi e.o.323-cü ildo 
Misiri ələ keçirdi vo onun nosli üç osro yaxın orada 
hakimiyyotdo oldu. Bu nosil axırmcı hakim, moşhur qadın 
Kleopatra ilo bitdı.

İsgondorin digor iste’dadh sorkordosı Selevk (e.o.312- 
283) iso İsgondorin Asiyadakı orazilərinı ohato edon dövlot 
yaratdı. Bu dövlot onun adı ilo tarixşünaslıqda Selevklor 
dövloti adlanır. O, Babılistanı, Morkozi Asiyam vo Suriyam 
da dövlotino qatdı. Е.о.ЗОб-cı ildo Selevkin Morkozi Asiyada 
Baktriya oyalotini işğal etmosi ilo Morkozi Asiya Selevklor 
dövlotino daxil oldu. E.o.292-ci ildo Selevk oğlu I Antioxu 
(e.0.292-263) Morkozi Asiyaya hakim to’yin etdi. Antiox 
vaxtilo İsgondoro qarşı vuruşmuş Spitamenin qızından doğul- 
muşdu, çünki Spitamen moğlub edildikdo aılosi düşmon olino 
keçmiş vo bir qızım Selevk özünə götürmüşdü.

Morkozi Asiyada Selevklor dövbtinin morkozi Baktriya- 
da yerbşirdi. Antıox Morkozi Asiyada tosorrüfatın inkişafına 
şorait yaradırdı. İndiki Türkmonistan orazisindo suvarma 
kanalları çokdirmişdi. O, inzibati İslahat keçirmiş, keçmiş 
satraplıqlar ovozino kiçik inzibati vahidlor yaratmışdı.

E.o.283-cü ildo Antiox atasının yerino keçdı vo demoli 
Selevklor dövbtinin tam hakimi oldu. Lakın II Antiox (e.o. 261
247) vaxtında Baktriya siyasi cohotdon Selevklor dövlotindon 
aynldı vo e.o.250-ci ildo oranın hakimi monşoco yunan olan Diadot, 
sonra da Andraqor özünü müstoqil hakim e’lan etdilor. Belolikb, 
Morkozi Asiyada Selevklorin hakimiyyotino son qoyuidu.

§5. Yunan-Baktriya dövləti

Е.ә.Ш osrin ortalarında Selevklor dövbtı zoiflomoyo 
başladı, çünki selevklorin başı Misirlo mühariboyo qanşmışdı. 
Digor torofdon,Morkozi Asiya vo Morkozi Asiyanm türk 
tayfalan da Selevklor dövloti ib  mübarizo aparırdılar.
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E.ə.250-ci ildə Baktriya ölkosi Selevkbr dövbtindən 
ayrıldı. B eb ki, Baktriyanın eparxı (canışini) osbn yunan 
Diodot özünil müstəqil çar e’lan etdi. Eyni zamanda Selevkbr 
dövlətindən Parfıya əyalətı do ayrıldı. Əslən türk saklardan 
(Strabonun mə’lumatmda “sk if’brdən) olan, indiki Tocon 
çayının sahilbrində yaşayan vo antik mənbəbrdə daxa fbə’zi 
tədqiqatçılara görə indi Türkmənistanın Тэкэ tayfası) adlı 
tayfasından çıxmış Arşak adlı bir hakim Parfıya əyabtıni tu- 
taraq, canışın Androqodu yıxıb özünü müstəqıl çar e’lan etdi.

Selevk hökmdarı Arşaka qarşı ordu hissəsi göndordi. 
Arşak sakların bir hissəsi olan vo antik monbələrdə apasiak 
adlanan (əslində sakların bir qolu olan pasian tayfası) tayfanın 
yanma qaçdı.Az sonra Arşak kiçik, lakin qüvvətli ordu toşkil 
edorək, yenıdən Parfıyanı э1э keçirdi. Diodotun Baktriyanı 
tutması ib  həmin ərazidə tarixşünaslıqda Baktriya dövbti 
adlanan bir dövbt yarandı. Bu dövbt təxmmon 100 il yaşadı. 
Çarlığın banisi 1 Diodot, oğlu II Diodot və sonra I Evtidemin 
hakimiyyəti illərində dövbt qüvvətbndi. Selevkbr dövbtinin 
başçısı III Antiox ona qarşı qoşun göndərdi və 208-ci ildo 
Təcən çayı sahilindo vuruşmada qalib gəldi. Lakin 206-cı ildo 
Selevkbr Evtıdema ib  sülh danışıqlarma gırməyə məcbur 
oldular, çünki Evtidema selevkbrə bildirmişdi ki, sakları 
котэуэ çağıracaq. Selevkbr tiirk sakların təhliikəli qüvvə 
olduğunu bilirdibr. Beb olduqda Antiox Evtidemanı çar kimi 
tanımağa məcbur oldu və hətta qızını onun oğlu Demetriyə 
эгэ verdi.

Evtidemadan soma Antimax hakimiyyəto gəldi. Onun 
hakimıyyət ilbrində Yunan-Baktrıya dövbtinin ərazisi xeyli 
genişbndi. O, e.ə.l90-180-cı ilbrdə indiki Əfqanıstanın Herat 
və Qəndəhar əyabtbrini işğal etdi, sonra da Hindistanm 
şimal-qərbini tutdu. Demetri Hindistanda hərbi səfərdə ikən 
sorkərdəsi Evkratid hakimiyyoti ə b  keçirdi. Bu vaxt Soqd 
əyabti Yunan-Baktriya dövbtindən ayrıldı və həm də Parfıya
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çarı I Mitridat bu dövlata məxsus bir sıra ayabtbri, о 
cümbdan Marqiananı işğal etdı.

E.9.155-ci ildə Hindistanda harbi safərda olatı Evkradit 
geri qayıtdı, lâkin oğlu Qeliokl onu öldürüb hakimiyyətı э1э 
aldı. Hökmdar Qelioklun hakimiyyati ilbrinda Yunan- 
Baktriya dövlati zəiflədi va az sonra е.э. 140-130-cu illərdə 
süqut etdi. Ona Çin mənbələrində yueçji adlanan türkmanşali 
Kuşan tayfa ittifaqı son qoymuşdu.

Yunan-Baktriya dövlatinın başında aslan yunanmanşali 
hökmdarlar dururdular. Onların əcdadları Markazi Asiyaya 
Makedoniyalı İsgandarb gəlmişdilər. Lâkin onlar yerli aha
linin dilini bilmirdibr, adät-an’analarda tanış deyildibr. Ona 
göra da yunanların yerli ahali üzarinda hakimiyyati harbi 
qüvvə ib  tanzim olunsa da, çox davam eda bilmazdi. Yunan 
Baktriya dövlati süqut etdikdan sonra onun yerinda Kuşan 
(Çin manbabrında Quyşuan) dövlat qurumu yarandı. Axırmcı 
Yunan-Baktriya çarına maxsus pulun üzarinda yunan alifbası 
ila hökmdar “Garay” adı ib  yanaşı “Kuşan” sözü vardır.

Bununla beb  Yunan-Baktriya dövlati vaxtında bu döv- 
lata daxil olan ayabtlarda tasarrüfat hayatı xeyli inkişaf 
etmişdi. Sün’i suvarma sistemi akinçilik tasarrüfatının asasını 
taşkil edirdi.

I asr müallifı Strabonun yazdığına göra Yunan-Baktriya 
dövlatinda 1000 şahar vardı. Bu raqam şişirtma olsa da, 
görünür, dövlatin ayalatlarinda çoxlu şaharbr va iri yaşayış 
maskanlari vardı. Ona göra dövlatin iqtisadi hayatında ticarat 
mühüm yer tuturdu. Yunan-Baktriya dövbtinin öz pulları var 
idi. Özbakıstan arazısinda aparılan arxeoloji qazıntılar nati- 
casinda çoxlu beb  pullar tapılmışdır. Ticaratdo ham qızıl, ham 
da gümüş pul işladilirdi.

Qeyd etmak lazımdır ki, Yunan-Baktriya dövlati vaxtın- 
da qadim yunan madaniyyatı Markazi Asiya xalqları içari- 
sinda geniş yayılmışdı.
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§6. Parfıya dövləti

E.ə.III osrdo indiki Türkmənistanm conubunda, Тэсэп 
çayının sahillərində yaşayan part (qodim yunan dilindo parf) 
adlanan irandilli tayfa həmin ərazidə yaşayan vo antik mən- 
bolordo daxa adlanan tayfadan çıxmış Arşak adlı bır noforin 
başçılığı ilə Selevklər dövlotino qarşı mübarızoyo başladı vo 
üsyan qaldırdı. Üsyançılar Selevklor dövbtinin oradaki 
canişinini öldürdübr. Arşakm noslindən I Tiridat ilk çar oldu. 
Bu sülabnin adı ib  Parfıya dövbti tarixdə həm do Arşaklar 
dövbti adlanır. Dövbtin paytaxtı indiki Türkmonistan orazı- 
sində Nisa şəhərı idi. I Tirıdat işğalçılıq müharibobrinə başla- 
yaraq ovvolco Girkaniyanı (antik monbodo Girgina) tutdu və 
böyük ordu yaratdı. E.ə.237-ci ildo Selevkbr dövbti Morkozi 
A siyaya horbi yürüş etso do məqsodino nail ola bilmodi. 
Arşaklar sülaləsindən I Mitridat (е.ә.171-138) vaxtmda Parfı- 
ya qüvvətli dövbto çevrildi. Е.ә.Н əsrin 50-ci ilbrindo 
Arşaklar Marqiana dövbtini tutdular. 11 Mitridat Әгтәшуә 
(indiki Ennənistan) arazisini və Şimali Azərbaycanın Kürdon 
cənubdakı orazisini do işğal etdi və bundan sonra ermənilərə 
Arşaklar sülalosinin bir qolu başçılıq etmoyə başladı . 
Ermənistanı tutduqdan sonra Parfıya Roma imperiyası ib  
toqquşmalı oldu vo e.o.65-ci ildən bu iki dövlot arasında uzun 
müddətli müharibə başlandı. E.o.53-cü ildə Parfıya dövbtinin 
başçısı Suren Krassın başçılığı ib  Roma ordusunu moğlub 
etdi. E.Ə.36-C1 ildo parfıyalılar Antoninin başçılığı ib  Roma 
ordusunu da moğlubiyyətə uğratdılar. Yalnız e.ə.20-ci ildo 
Parfıya ib  Roma imperatoru Oktavian Avqust arasında sülh 
müqavibsi bağlandı. Lakin Morkozi Asiya saklan Parfıya ib  
mübarizəm davam etdirirdibr vo eranın 61-ci ilindo daxili
özünüidaro hüququ almışdılar.

Bu vaxt Morkozi Asiyada türk kuşanların foaliyyotı 
güebnməkdo idi vo onlar todrıcb Parfıyanın Morkozi 
Asiyadakı oyalotlorini zəbt etmoyo başlamışdılar. Eranın 87-ci 
ilindo Parfıya Çino sofırlik göndordı vo kuşanlara qarşı birgo
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müharibə etmək toklifini verdi. Lakin bu diplomatik addım bir 
natica vermədi.

Elə bu vaxt İranın Fars ayabtında Sasani naslindan olan 
Ərdaşir adlı canışin Parfıyaya qarşı çıxdı. 224-cü ildə Parfıya 
şahı V Artaban i la vuruşmada Ərdaşir qalib gəldi va bununla 
Parfıya dövləti süqut etdi. İranda isə Sasanibr sülabsi 
hakimiyyata galdi.

Parfiya dövbtinin içtimai quruluşu. Parfıya böyük 
arazini (indiki Türkmanistan, Tacikistan va Özbakistamn çox 
hissasini, Qarbi Qazaxıstanı) ahata edan dövlat idi. Onun 
arazisinda irandilli va türkdilli tayfalar yaşayırdılar. Parfıya 
hökmdarları ölkada iqtisadi inkişafa diqqat verirdilar. Xüsu- 
sila, suvarma akinçiliyi inkişaf etmişdı.Markazi Asiya ölka- 
larinin Çin, Hindistan va Ön Asıya ila ticarati Parfıyaya böyük 
galir gatirirdi. Ölkada akinçilikdan başqa asasan sak-massaqet 
tayfalarının maldar tasarrüfatı mühüm yer tuturdıı.

Parfıyada çoxlu şaharbr vardı. Marqianada Marv va 
Baktriyada Nisa şaharbri ölkanin iqtisadi hayatında böyük rol 
oynayırdılar. Parfiya hökmdarları gümüş pul buraxırdılar.

Parfıya quldar dövbt idi. Qul amayi asas istehsal vasitasi 
idi. Dövbtin arazisinda yaşayan irandilli va türkdilli tayfaların 
dinlari arasında farq var idi. Masalan, irandillilar ölünü 
quşların yemasi üçün qoyur, sonra sümükları basdırırdılar. 
Lakin türk tayfalarında beb adat yox idi. Onlar ölübrini 
toфaqda basdırırdılar. Türk tayfalarındaki şamanızın 
irandillibra yad idi.

§7. Şərqi Hun imperiyası

(£/Türk xalqlannin Markazi Asiyada va Qarbi Sibirda 
dövbtçilik an’anasinin tarixi hunlarla başlanır. Lakin onların 
avvalki zamanlarda tarixı qaranlıqdır. İngilis tadqiqatçısı
F.Xarta göra qadim Çin mənbələrində Eun formasında hun 
etnonimi e.a. XXIII - XIX asrlar arasında çəkilir.

d f  E.ə.VI-V əsrlərdə Markazi Asiyada Çin ila hamsarhad 
ayabtlarda yaşayan türk tayfaları, o cümbdan hunlar Çina
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qarşı mübarizəyə başladılaı|^feu mübarizə Çinin bu tayfaları 
əsarət altına almaq sə’ylərınə qarşı çevrilmışdi(5fe.ə214-cü 
ildan çakilmaya başlanmış Böyük Çin səddi da məhz hunların 
Çina basqınlarının qarşısmı almaq maqsadini güdürdü.

(1yE.ə.256-cı ilda imperator Tsin Şi Xuandinin hakimiyyati 
illarmdə Çin dövləti qüvvətləndi və hunlara qarşı tadbirlar 
həyata keçirmaya başladı. Tsin Şi Xuandi hunlara qarşı Böyük 
Çin səddinin tikilməsini sür’atlandirməyə başladı. Lakin 
indiyə qadar qalmaqda olan bu möhtaşam divar hunların Çina 
hərbi səfərlərinin qarşısmı ala bilmadi, aksina hunlar tayfa 
ittifaqında birləşərək Çinə qarşı müharibəyə başladılar.

(7) Hun tayfa ittifaqı e.ə.III asrin 20-ci illarinda yaranmışdı. 
Bu tayfa ittifaqmın taşakkülü Tuman (çınca yazılışı Touman) 
xanın adı ila bağlıdıı^Ö, Çinla müharibaya başlayaraq Ordos 
ayalatini zabt etdi, çünki bu ayalat aslan qadim türk arazisi idi 
va e.a.215-ci ilda Çin onu işgal etmişdi. Çin Tuman xanın 
hala kıfayat qadar qüvvatli olmayan dövlatini har vasita ila 
mahv etmaya çalışırdı.

/*) E.a.209-cu ilda Tuman xanın oğlu Mete (Çinca yazılışı 
Maodun) atasını va ögey anasını, bu anadan olan qardaşlannı 
öldürüb hakimiyyata keçdi. O, harbi İslahat keçirarak qısa bir 
müddat arzinda 4 atlı korpus taşkil etdi. Orduda möhkam 
nizam-intizam yaratdıTf Canubı Sibirda, hunlardan şimalda 
yaşayan dinlin tayfa ıttifaqını va qonşuluqda olan dunxu va 
yuecji (quşçu) tayfalarını özüna tabe etdikdan sonra Mete 
e.a.204-cü ildan başlayaraq Çina qarşı ardıcıl harbi safarlar 
taşkil etdi va hunları Çinin asaratindan qurtardl^Vlete Canubi 
Sibiri va Cunqariyam işğal etdi./Canubi Sibirin va Markazi 
Asiyanın şimal-qərb hissasinin ahalisi haqqında ilk ma’lu- 
matlar e.a.III asra aiddir. Çin salnamaçisi Sıma Tsyan “Tarixi 
q ey dİ ar” asarinda Markazi Asiyada hun hö km darı Maodunun 
(Metenin) e.a.209-cu ilda hakimiyyata keçmasindan bahs 
edarkan yazır ki, hunlar bütün şimal barbarlan olan dinlin, 
qequn, suyşe, sinli va b. tayfaları tabe etdi. Bu tayfalar Sayan- 
Altay yüksakliyinda yaşayırdılar. Onlardan qequn (yanqun 
yazılış forması da vardır) tayfası müasir qırğızlarm ulu acdad-
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lari hesab edilir. Dinlin tayfası Xakas-Minusin çökəkliyində 
yaşayırdı. Onlar Ob çayından Baykala qədər uzanan meşo- 
step zolaqda moskun idilər. Qeyd olunur ki, onlarm 60 minlik 
ordusu vardı. Bu tayfa türkdilli idi. Bə’zi tədqiqatçılara göro 
dinlinlor xakasların ocdadlarıdırlar. E.o.201-ci ildo hunlar 
Yenısey üzorindo Taqar modoniyyotini vo Dağlıq Altayda 
Pazırık modoniyyotini yaradanları özlərinə tabe etdilər.

^ H u n la r  24 iri tayfadan ıbarət idilor. Onlarm hamisi 
Meteni Özlərinə başçı kimi tamyırdılar.

/Л  E.ə.l92-ci ildo Mete Çino səfırlik göndordi. Çarıça 
Qaoxouya məktub yollayaraq, ona ərə getməsini tolob etdi. 
Çariça buna e ’tiraz etdi, lakin sofırbri çoxlu hodiyyəlorlo yola 
saldı.
f$\ Е.э.192 vo 176-cı illordo Mete Çino qarşı iki yeni hərbi 

sofor toşkil etdi. Çinin Xan sülalosindon xorac aldıqdan sonra 
sülh müqavibsi imzaladı. Çin һәг il hun dövlotino okinçilik 
mohsulları vo böyük miqdarda ipok parça vermoyı öhdosino 
götürdü. Bundan sonra Mete Çin monbolorindo yueçji 
(sonraki kuşan) tayfalarını vo Tyan-Şanda usunları özüno tabe 
etdi. Daha sonra Mete İrtış vo Yenisey çaylarının hövzolorin- 
do yaşayan indiki qırğızları vo Altayda yaşayan qıpçaqları7 da 
dövlotino qatdı. Bununla da Metenin vaxtında Hun dövbti 
imperiyaya çevrildi.

j  Metenin hökmranlığı 35 ıl sürdü8. E.o.l74-cü ildo öl- 
düyü zaman dövlotin morkozi Morkozi Asiyada Ötükon idi. 
İmperiyanın hüdudları şimalda Sibirin buzluqlarına, conubda 
Himalay dağlarına, şorqdo Böyük Okeana, qərbdə Xozor doni- 
zi vo Ural dağlarına qodor uzanırdı. Şorqdo hun dövbtinin sor- 
hodlori Şorqi Tyan-Şana qodor çatırdı vo usunların yaşadığı 
orazi ib  sorhodlonirdi. Tyan-Şamn şimal şorqindo hunlar Çin 
monbolorindo kanqyuy adlanan tayfalar ilo qonşu idilor.

i 'f) Metedon sonra 14 il hökmranlıq edon oğlu Kiek (Çin 
monbolorindo onun adı Laoşan-Tzayuy kimidir), 35 il 
hökmranlıq edon novosi Kün Tanhu (Çın monbolorindo onun 
adı Qyunçen kimidir) bu hüdudları qorudular. Lakin Kün 
Tanhunun hakimiyyotinin sonlarında Hun dövbtmdo dağılma
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prosesi başlanmışdı. Çünki bu xan bir Çin şahzadəsi ib  
evbnmiş və demoli Çin sarayına qohum olmuşdu. Ona görə 
do, dövbt Çinin əsarəti altına düşmüşdü. Bundan sonra Hun 
dövləti süquta doğru getdi. Е.ә. 127-ci ildə Çin ordusu hücum 
edib hun ordusunu məğlub etdi, Ordosu geri aldı və hunlann 1 
milyon baş malqarasım tutub apardı. Hunlar içorisindo haki- 
miyyət uğrunda mübarizo başlandı. Çin monbolorindo adları 
Uvey (е.э.114-105), Uşulu (e.э .105-102), Qyuymexu 
(е.э.102-101) kimi yazılmış hökmdarların vaxtlannda Hun 
dövlotindo voziyyot bir qədor sabitbşso do, Çin onu hor vasito 
ib  mohv etməyə çalışırdı.
{Ç)  E.o.55-ci ildo Hun dövbti itaor^ay^a parçalandı. Şorq, 
yaxud Conub Ordasının başında <2£uxanye' (e.э.58-31), Şimal 
Ordasımn başınd^Ciçi'(Çin monbolorindo İçjişe) adlı xanlar 
dururdular. Xuxanye Çinə tabe oldu vo Özün o sadiq tayfaları 
vo ordusu ib  Çinin şimal-qərb hüdudlarına çokildi. B eblikb, 
Böyük Hun imperatorluğu iki hissoyo bölünmüş oldu. Çin 
hüdudlarına çokibnbr Conub hunları (Şorqi hunlar) adlandı 
vo orada Conubı Hun dövbtini yaratdılar. Ciçınin otrafında 
toplananlar iso Şimal hunları (Qorb hunları) adlandılar vo 
Şorqı Türküstana - Orxon çayının sahillorino goldibr.

Е.э.Зб-cı ildo Morkozi Asiyada Talaş çayı iizorindo bu 
hımlarla çinlibr arasında baş vermiş qanlı vuruşmada hunlar 
nıoğlub olmasalar da, sorkordo Ciçı döyüşdo öldiirüldüyüno 
göro döyüş meydanından geri çokildibr. Şimal, yaxud Qorb 
hunları hom Çin torofındon, hom do Altayda Çin monbolorindo 
Siyanbi adlanan türk tayfa birbşmosi vo Şimalda Baykal gölü 
otrafındakı tayfalar torofındon sıxışdırıldı. Eramızın 80-ci 
illorindo hunlar siyanbibr torofındon moğlub edildibr. 
Müharibo mdıki Monqolustan orazisindo gedirdi. Buna göro 
Şimal hunları qorbo horokot etmoyo başladılar.

l£j Bizim eranın 93-cü ilindo bu hunlar Cunqariyaya (Mor
kozi Asiyada böyük bir oyalotin adıdır) goldibr, oradan da 
Urabtrafı oraziyo yetişdibr. Çox keçmodon hunlar oradan 
Conub- Şorqi Avropaya keçdibr. Eramızın 160-cı ilindo ilk 
dofo olaraq yunan müollifı Dionisiy Periyeget Şimali Qaf-
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qazda hunların yaşadığını yazmtşdır. Dəqiq olaraq hunlar bura 
пэ vaxt gəliblər - шә' lum deyil, çünki Dıonisiy yazmır ki, 
həmin il gəlmişbr, o, yazır ki, “yaşayırlar”

Qeyd edilməlidir ki, şərqdən qərbə gəlmiş bunların 
dəqiq miqdan m ə’lum deyil. Нәг halda, hunların sonraki 
əsrbrdə Cənub-Şərqi Avropadakı fəthləri onların çoxsaylı 
okkalarım  göstərir.
/ү^ ' Нunların içtimai və siyasi quruluşu, Hunlar maldar 
tayfalar idilər və yarımköçərı həyat tərzi keçirirdilon) Çin 
mənbəbrinə görə hunlar əsas e ’tibarib at, dovə, eşşək, iri və 
xırda buynuzlu heyvan saxlayırdılar. Arxeoloji qazmtılar vo 
Çin mənbələrində olan mə’lumatlar göstərir ki, hunlar 
maldarlıqla, əkinçilikb də məşğul olurdular. Arxeoloji qazm- 
tılar nəticəsində hunlarm çıy kərpicdən divarlarla ahato 
olunmuş 10 şəhərin və 20 maldar əkinçi montəqəsinin qalıq- 
lan aşkara çıxarılmışdır. Arxeoloji qazmtılar göstərir ki, hun- 
larda dağ-mə’dən işi və sənətkarlıq növbri inkişaf etmişdi. 
Ordos əyabtində arxeoloji qazıntılar nətıcəsində aydın 
olmuşdur ki, hunların yaşadığı ərazibrdə Tunc dövründən 
başlayaraq sənətkarlıq əşyalan tarixşünaslıqda “skif tipli 
mədəniyyət” kimi səciyyələndiribn mədəniyyətə məxsusdur. 
Bu faktın özü bə’zi tədqıqatçılarm “skif tıpli” mədəniyyətin 
iranmənşəli olması baxışım rədd edir.
(7?t)Hunlar әп qədim zamanlardan Çinb ticarət edirdibr. 

Ödur ki, arxeoloji qazmtılar zamanı çoxlu Çin mənşəli əşyalar 
tapılmışdır.

Yenisey çayının sol sahilində Minusin şəhərinm 60 km- 
də 1902-1903-cü ıllərdə A.VAndrianov tərəfındən hunlara 
məxsus Oqlaxti adlı arxeoloji abıdə tədqıq olunmuşdur. Е.ә.11 
əsrə aid bu abidədə hunların təsərrüfat həyatına aid çoxlu 
maddi mədoniyyət nümunəbri aşkarlanmışdır. Hunlarda qul 
əməyi vardı, lakin quldarlıq klassik səviyyəsinə qalxmamışdı.

m OHunlarda tayfa-qəbilə bölgüsü mövcud idi. Ordu da məhz 
bu prinsipə uyğunlaşdırılmışdı. Hunlarm dini Şamanizm idi.
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E.ə.IV-III osrlərdə Qorbi Türküstanda yeni türk tayfa 
birləşmələri toşokkül tapdı. Е.ә.Н osro aid Çin monbolorindo 
bu orazido Usun (Qazaxıstanın conub-şorqindo vo Qır- 
ğızıstanda), Davan (Özbokistanın Forqano vilayəti) vo b. 
dövlətlərlo yanaşı Kanq (Çin mənbələrındə Kanszyuy vo 
Kanqyuy yazılış formaları vardır) dövlətı haqqmda da mo’lu- 
matlar vardır (Firdovsinin “Şahnamo”sindo bu dövbt mohz 
Kanq adlanır). Kanq dövbtinin ohato etdiyi ərazmin sərhodlori 
doqiqliyi ib  mə’lum deyil. Bo’zi tədqiqatçılar onu indiki 
Xarozmlo eyniləşdirirlər. S.P.Tolstova göro Kanq dövlotino 
indiki Özbokistan (Forqano vo Surxandorya oyabtbri istisna 
olmaqla), Qaraqalpaq respublikasımn orazisi vo Qazaxıstanm 
qorbi daxil idi. “Özbokistan tarixi”ndo Amudoryamn şıma- 
lında yerloşon Buxara, Şohrisobz, Kattakurqan momloko- 
tbrinin, Daşkond vahosi vo Xarozmin şimal hissosinin bu 
dövlotin orazisino daxil olduqlan göstorilir. Başqa fıkro göro 
Sırdorya çayının orta axannda toşokkül tapmış Kanq dövbti 
Sırdorya vo Amudorya çayları arasındaki orazibri (orob 
monbolorindo Mavoronnohri) ohato edirdi Kanq dövbtinin 
şorqdo Balxaş göliindon qorbdo Aral donizino, şimalda 
Cezqazqandan (Qazaxıstanda), conubda Daşkond vilayoti vo 
Somorqondo qodorki orazido yerbşmosı fikri do var. Kanqın 
tarixi coğrafıyasına aid Çin monbobrindoki mo lumatları 
xüsusi olaraq araşdıran L.A.Borovkova onun Sırdoryanm orta 
axannda yerloşmosi fıkrino üstünlük verir, Qorbi Avropa vo 
Çin tarixşünaslığında torofdarlan olan bu lokalizo ilo 
razılaşmır. Comi 600 min nofordon ibarot olan kanszyuylann 
(Çin tarixçisi Ban Qunun mo’lumatı) vahıd dövbtçiliyi 
itirmodon belo geniş orazido moskunlaşmasmın mümkün 
olmadığını göstoron L.A.Borovkovaya göro dövbtin paytaxtı 
(Çin monbolorindo Bityan şohori) indiki Cambul şohorinin 
yerindo olmuş, orazisi iso şorqdən qorbo doğru İssık-Kuldan 
Daşkond vilayotino, şimalda iso indiki Qızıl Orda otrafma 
qodorki toфaqları ohato etmişdir. Lakin ohalinin sayı ib  bağlı 
dolil Kanq dövbtinin hüdudlanm yalnız göstorilon orazi ib

§8. Kanq dövbti
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məhdudlaşdırmağa osas vermir. Ola bilsin ki, qədim Çin 
tarixçisi yalnız hakim Kanq tayfalarının sayını göstərmişdir. 
Ölkənin orazisındə iso kanqların başçılıq etdiyi ittifaqa daxil 
olan başqa türkdilli tayfalar da yaşayırdılar.

Yuxanda gətirilən fikirbrdon belo notico çıxarmaq olar 
ki, Kanq dövloti Sırdəryanın orta axarı ilə Amudorya 
arasındaki ərazidə təşəkkül tapmış, ayrı-ayrı dövrbrdo iso 
tarixı şoraitdon asüı olaraq onun ərazisi böyüyüb kiçilmışdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, e.ə.V əsrin sonu - IV osrin əvvəl- 
lərindo Xarozmdo Kanq qalasınm əsası qoyulnuışdu. Sırdorya 
çayı егкәп orta əsrlərdə Kanqar adlanırdı. Bu faktlar Kanq 
dövbtinin ilkin hüdudları haqqında aydın tosovvür yaradır.

Kanq yer adının monşoyi do tam aydınlaşdırılmayıb. 
Bozı tədqiqatçılar Kanq adım İran dılbrində kan “kanal, çay” 
sözü ib  bağlamağa cəhd göstormiş vo onu “kanallar vo ya 
çaylar ölkosi” kimi mo Yalandırmışlar. Lakin bu düzgün fikir 
dey il. Ehtimal ki, dövbt Kanq qalasını adı ib  adlanmışdır. 
Türk-monqol dilbrındə qanq “çayın sıldırımlı dik sahili” 
(Dağlıq Altayda kanq “dik qalxmış dağ” mo’nasmdadır) 
sözündondir.

Antik monbobrdon mo’lumdur ki, e.ə.I minilliyin 
ovvəlbrindən Kanq dövbtinin toşokkül tapdığı ərazido sak- 
massaqet tayfaları moskunlaşmışdılar. Elmi odəbiyyatda sak- 
massaqetbrin Çin monbolorindo yueci (e.ə.l minilliyin 
sonları) və se (ilkin forması sok) adlanan tayfalarla yuecibrin 
kuş anlarla (quşanlarla) eyniliyi ib  bağlı tutarlı dolilbr 
gotirilmişdir. Çin tarixçisi Sıma Syan iso Kanq (Kanszyuy) 
adot-on onobrinin osason yuecibrb  eyni olduğunu göstorir. 
Çin monbəbrinə göro eramızın I osrinin 50-ci ilbrindo Şorqi 
T ürküş tandaki Sotszyuy dövbtinin hökmdarı “Amudorya 
saklarının knyazına” qarşı yürüş etmiş, onu taxtdan salmış, 
Forqano vo Kanqyuyda öz əlaltılarım hakimiyyətə gotirmişdi. 
Göründüyü kimi, eramızın I osrindo Kanq ahalisi saklar adlan
dırılırdı, Bu faktlar kanqlann sak-massaqet-yuecı (kuşan)-se 
tayfaları ib  eyni vo ya qohum tayfalar olduğunu demoyo osas 
verir.
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M ə’lumdur ki, eramızın ılk əsrbrində kanqların bir 
hissəsi hunlarla birlikdə Cənub-Şərqi Avropaya və Qafqaza 
(əsasən Azərbaycana) köç etmişdibr. Егкәп orta əsr mənbəbrı 
onları kanqar (kəngər) adlandırır və peçeneqbrb 
eynibşdirirlər. Bizans müəllifi Konstantin Baqryanorodnı 
Cənub-Şərqı Avropada yaşayan paçinikitlərin (peçeneqbrin) 
bir hissssınin həm də kanqar adlandırdıqlanm yazmışdır. 
Baqryanorodnıya görə onlar peçeneqbrin başqa tayfalarına 
nisbətən cəsarətli və alicənab olduqlan üçün beb  adlanırlar, 
çünki guya kanqar sözü cəsarətli və alicənab deməkdir. Daha 
sonra о, peçeneqbrm “əvvəllər kanqar adlandıqlannı” qeyd 
edir. Kanqar sözünün “inadcıl, qətiyyətli, cəsur, mərd” 
mə’nalarında olduğu və ilk dəfə VI əsrə aid Suriya mən- 
bəsində rast gəlindiyi göstərilir. S.A.Pletnyovanın fıkrincə 
kanqarlar mənşəcə kanqyuyla bağlı idibr və peçeneq ittifaqı 
yaranandan bu ittifaqın başında durmuşdular.

Kanq dövbtinin yarandığı il dəqiq mə’lum deyil. Yuxa- 
rıda qeyd edildiyi kimi, bu dövbt haqqmda ilk mə’lumatları 
е.ә.П əsrin ikinci yarısına aid Çin mənbələri verir. Mənbələrə 
görə Çin imperatoru U-di (e.ə. 140-87-ci iibr) hunlarla 
mübarizədə müttofıq qalmaq ümidi ib  e.ə,138-ci ildə Çjan 
Syanın b aşçılığı ib  vaxtilo hunlar tərəfındən qərbə 
sıxışdırılmış və Baktriya ərazisində məskunlaşmış "böyük 
yuecibrin” ölkəsinə səfırlik göndormişdi. Lakin Çjan Syan 
hunlarm əlinə keçmiş və 10 il əsirlikdo qalmışdı. Əsirlikdən 
qaçan Çin səfıri əvvəlcə Fərqanəyə (çincə yazılışı Davana), 
sonra Kansyuya (Kanqyuya, başqa sözb Kanqa), nahayot, 
yuecibrin ölkəsinə getmişdi. Lakin hunlara qarşı ittifaq 
təklifınə yuecibr rədd cavabı vermişdibr. Ona görə Çjan 
Syanın diplomatik səfəri uğursuz başa çatmışdı. O, öz səfəri 
haqqmda geniş hesabat yazmış və imperatora təqdim etmişdi. 
Hesabatda Çjan Syan olduğu ölkəbr haqqında ətraflı 
mə’lumat vermişdir. Məhz onun hesabatı qodim Çin tarixçibri 
Sıma Syanm və Ban Qunun yuxanda adları çəkilən və b, 
ölkələr haqqında mə’lumatlarmın əsasını təşkil etmişdir.

E.ə.II-I əsrlər Kanq dövbtinin yüksoliş dövrü hesab 
edilir. İri dövbtbrin çəkişmə meydanlarından kənarda olan
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Kanq dövbti öz iqtisadiyyatmı va mədəniyyətini inkişaf etdir- 
шэк imkanı qazanmışdı. Arxeoloji qazmtılar naticasinda 
Kanq dövlətinin e.ə.II-I asrbra aid pullan aşkar edilmişdir ki, 
bu da onlarda iqtisadi inkişaf haqqmda müəyyən təsəvvür 
yaradır.

Mə’lum olduğu kimi, е.э.1 asrin ortalarında Hun dövbti 
iki his s aya parçalanmışdı. Qarbi Hun torpaqlarımn hökmdarı 
(qadim Çin dilinda şanyuyu) Ciçi (yaxud Cici) xan (Çin 
manbalarinda Çji-Çji kimidir) kanqyuylarla ittıfaqda usunlarla 
müharibaya başlamışdı. Bu, usunlann Ç inb yaxmlaşmasına 
sabab olmuş va е.э.73-сй ildə birbşmiş Usun-Çin ordusu 
4anlı döyüşda hunlan mağlub etmişdi. E.ə.49-cu ilda Ciçi xan 
öz rəqibi, Şərqi hun hökmdan Huhanyenin (çinca Xuxanye) 
Çindan kömak aldığını görüb usunlarla ittifaqa girmak 
ıstəmişdi. Lakin Çinin müttəfıqı olan usunlar onun təklifıni 
rədd etmiş va səfırbrmi öldürmüşdübr. Naticada Ciçi 
usunlarla müharibaya başlamış və onları məğlub etmişdi. 
Sonra o, Usun dövbtinin ətrafındakı bir sıra tayfalan da itaət 
altına almış va Kanq dövbti ib  ittifaqa gırarak, onun ərazisinə 
getmişdi. B eblikb, Çen Tanın başçılığı ib  Çin ordusu iki 
istiqamətdən Kanq dövbtinin ərazisinə daxil olmuşdu. Е.э.36- 
cı ildə Talas çayı sahilində birbşmiş Usun-Çin ordusu ib  Ciçi 
xanın başçılıq etdiyi hun ordusu arasında ikinci böyük qanlı 
döyüş baş verdi. Lakin Cici döyüşdə öldürüldüyünə görə 
hunlar gen çəkilməyə məcbur oldular. Sonralar hunlarm 
Qərbə ax mı başlanmış və kanqlarm (kanqar, kəngər adı ıb) 
bir hissasi bu axma qoşularaq Cənub-Şarqi Avropaya, oradan 
müayyən hissasi Canubi Qafqaza gəlmişdir.

Kanq dövbtinin sonraki tarixi haqqmda məTumatlar 
azdır. Eramızın 1 asrinda Kanq dövbti xeyli zaiflamişdi. 
Yuxanda qeyd edildıyi kimi, eramızın I asrinin 50-ci ilbrında 
Sotszyuy hökmdarı Kanqa yürüş etmiş va orada öz alaltısım 
hakimiyyat başına qoymuşdu. Eramızın I asrinin 80-ci ilbrina 
aid olan bir maTumatda İsa Sotszyuy, Usun, Sule va b. 
dövlatbrla birlikda Kanqın da yenidan Çina tabe olmaq 
istadiyi bildirilirdi.
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Eramizm I asrinda Kanq dövbtinin canubunda qüdratlı 
Kuşan çarlığı yarandı, fi əsrin 1-ci rübünda - Kuşan hökmdarı 
Kanışkantn hakımiyyatı dövründa - Kanq dövlati kuşanlardan 
asılı vaziyyata düşdü. Kanq dövbtinin ahalisi (kanqlar) siyasi 
müstaqilliklərini itirdıkdan sonra bu dövlatin adını aks etdiran 
va kanqlı adlanan tayfalar erkan orta asrbrda Qarbi Tür- 
küstanın etnosiyasi tarixinda mühüm rol oynamış, adlarını va 
etnik özünəməxsusluqiarını qoruyub saxlamışdılar. Kanqların 
öz tarixi vatanbrinda qalan hissasi qazax va qırğız xalqlarmm 
taşakkülünda mühüm rol oynamışlar. Oğuzların tarkıbinda 
Qanqlı adı ib  bu tayfanın müayyan hissasi Azarbaycana da 
galib maskunlaşmışdır.

Arxeoloji qazıntılardan aydın olur ki, kanqhlar oturaq 
əkinçilikb da məşğul olurdular. Bunu qazıntılar zamanı 
tapılmış yanmış dan nümunalari va akinçilik alatlari göstarır. 
Metalaritma peçbrinin qahqları da aşkar edilmişdir. Bu 
göstarir ki, kanqyuylar metal aşyalar hazırlayırdılar. Qədim 
türk manşali olan usunlarda va kanqyuylarda tayfa-qabib 
bölgüsü hakim idi va demali, ona göra icma toфaq sahibliyi 
var idi. Lakin arxeoloji qazıntılar hamin tayfalarda sinfı 
təbəqələşmənin olduğunu da göstarır.

§9. Usunlar və Usun dÖvldti

Çin manbabrina göra Qırğızıstan va Qazaxıstan ara- 
zibrinda e.a.V-IV asrbrdan başlayaraq Usun va Sırdaryanın 
orta axınmda Kanqyuy (yə’ni Kanqlı tayfa birbşmalari) 
hakim qüvvəyə çevrilirlar. Tədqıqatçılara göra Markazi Asi- 
yanın va Markazi Asiyanm köçəri tayfaları olan Usun tayfa 
ittifaqının arazisi Çu çayından Tyan-Şan dağlıq arazisinin şarq 
yamaçlarına, Balxaş va İssık-Kul göllarinin atraf arazibrina 
qədər yayılmışdı. Qarbda Talas çayı sarhad idi.

Usun dövlati indiki Qazaxıstanm canub şarqinda va 
Qırğızıstan arazisinda yaranmış an qadim dövlatbrdan biridir. 
Qadim Çin tarixçilarinin malumatlarına göra usunlar na 
vaxtsa şarqda (Çin arazisinda) yaşamış va sonralar yuecibr 
tarafından qarba doğru sıxışdırılaraq Yeddi Su, Cunqarıya va
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Mərkəzi Tyan-Şan ərazilərini tutmuşdular. Çın mənbələrində 
Usun dövbti Usunqo (Usun dövbti), Sin-qo (Köçori dövbt) 
vo bə’zi hallarda Bu-szu (“Tayfa, tayfa ittifaqı”) adianırdı. 
Dövbtiıı paytaxtı İssık-Kul gölünün conub-şorqindo Çiqu 
(Çiquçcn) şohəri idi.

Usunlarm monşoyi ib  bağlı Çin salnaməçibri Sıma 
Syanın və Ban Qunun gətirdıkbn oxşar variantlı yaranış 
ofsanobri maraq doğurur. Sıma Syan: “Usunlarm hökmdarı 
Kunmo adlanır. Onun atası Syunnunun (Hun dövbti) qorb 
sorhodbrindo yerloşon kiçik şahlığın hökmdarı idi. Syunnular 
onun atasına hücum etmışdır. Kunmo doğulduqda onu tarlaya 
(düzənliyə) atdılar. Dimdiyindo ot olan qarğa onun üstündon 
uçdu və dişi canavar ona döşündən süd verdi. Şanyuy (Hun 
hökmdarımn titulu -Ə.M.) buna heyrətləndı və onu fövqəltəbii 
bir varlıq sanaraq qobul etdi vo böyütdü”. Ban-Qu: “Usunlarm 
hökmdarı Kunmo adlanır. Onun atası Nandoumo böyük 
yuecibr kimi Silyanşan və Dunxuan şəhərbri arasında 
yerbşon kiçik şahlığın hökmdarı idi. Böyük yuecibr Nan- 
doumanın üstüno hücum etdibr, onu öldürdübr vo bütün 
torpaqlarım olindon aldılar. Onun xalqı iso syunnuların yanma 
qaçdı. Onun oğlu Kunmo yenico doğulmuşdu və torbiyoçi 
(mürobbi) Buszyusihou körponi qucağma alaraq qaçdı. O, 
uşağı otun üsttinə qoyub yemok axtarmağa getdi və geri 
qayıtdıqda dişi canavarın ona döşündon süd verdiyini, 
dimdiyindo ət tutmuş qarğanın isə yanında uçduğunu gördü. 
O, uşağı fövqəltəbıi varlıq hesab etdi və götürərək syunnuların 
yanına qayıtdı. Şanyuy onu sevdi və böyütdü”. Sıma Syana 
görə Kunmonun atasını hunlar, Ban Quya göro iso yuecibr 
öldürmüşdii.

Göriindüyü kimi, hor iki tarixçi Kunmoya dişi canavarın 
süd vermosi faktım tosdiqloyirbr. Todqiqatçılar bu ofsano ib  
qodim türklorin yaranış ofsanosi arasında oxşarlıq olduğunu 
göstorirlor. Digor torofdon, hor iki variantda Kunmonun 
xilaskarı kimi dişi canavarla yanaşı dimdiyindo ona ot gotiron 
qarğa da çıxış edir. Görünür, mohz buna göro yuxarıda adı 
çokilon Çin sofıri Çjan Syan “usun” etnonimini “qarğanm 
novobri (nosillori)" mo’nasını veron heroqliflorb yazmışdır.
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Bə’zi tadqiqatçılar Usun etnoniminin qədim formasının asuən 
şəklində olduğunu göstərirlər va bu etnik özünüadlandırmamn 
Pompey Troqun “skif tayfası” adlandırdığı asıeni ilə bağiı 
olduğunu istisna etmirlar.

Manbalarda Usun dilindan çox az sözlər qalmışdır. 
Ba’zi Avropa tadqiqatçıları onların İran dilhrma mansub 
olduğunu göstərmişlər. Onların toxar qrupuna daxil olan dilda 
danışmaları ftkri da mövcuddur (E.Pullıblenk). Lakin son 
dövrlarda usunlara xüsusi asar hasr etmiş Yapon tadqiqatçısı 
Siratori Kurakiti onların dilinin türk dili olması naticasina 
galmişdir.

Rus şarqşünası N.A.Aristov usunları müasir qırğızlarm 
birbaşa acdadları hesab edirdi. Onların qırğız xalqmın forma- 
laşmasındakı mühüm rolu müasir tadqiqatçılar tarafından da 
qeyri-şartsiz qabul olunur.

Ban-Qunun “Xan tarixi” (Xanşu) əsərinə göro usunların 
ümumi sayı 670 mindən çox olmuş vo düşmon hücumlarını dəf 
etaıək üçün onlar 188.800 döyüşçü çıxara bilmışlor. Bu, əslindo 
əhalinm һәг üç nəfərdən birinin i 5-16 yaşından 40-50 
yaşınadək kişilərdən ibarət olması deməkdir. Ola bilsin ki, bu 
rəqəm xeylı şişirdilmiş və ya buraya usunlardan asılı olan 
xalqlann da harbi hissələri əlava edilmişdir.

Usunlarm təsərrüfatınm əsasmı koçəri maldarlıq taşkil 
edirdi. Ban Quya göra onlar akinçilikla maşğul olmurdular va 
“su va otlaq axtarışı ila bir yerdan başqa yera köçürdülar. Bu 
sahada onların adatlari hunların adatları ila eyni idi”. 
Heyvandarlıqda atçılıq an mühüm yer tuturdu. Varlı adam
ların ilxılarında atlann sayı 4-5 mina çatırdı. İri a’yanlara va 
hökmdara məxsus xüsusi otlaqlar var idi. Sahasi 200-250 
hektardan 32-50 min hektara çatan bu otlaqlardan başqalarmm 
istifada etmasi qadağan edilirdi.

E.a.l77-ci ilda hunlar Metenin başçılığı altında usun
lara hücum edib onları Özüna tabe etmişdi. Lakin bu asılılıq 
zaif idi. Usunlar hunlara yalnız vergi verirdilar.

E.a.II asrin axırlarında usunlar müstaqillik qazandılar 
va Çinla münasibatlari tanzimladilar. E.a.138-126 va i 15-ci 
illarda Çin usunlara iki safırlik göndarib onlarla hunlara qarşı
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hərbi ıttifaq təklif etmişdı. Lakın usunlar horbi ittifaqdan 
böyun qaçırddar. Hunlar e.o.75-ci ildo usunları qarot etdikdə 
usunlar Çinlo ittifaqda hunları qanlı döyiişdo moğlub etdibr.

Eranın 71-ci ilindo usunlar Çinlo ittifaqda Morkozi 
Asiyadan golmiş hunlara qofləton basqın etdibr vo noticodo 
40 min nofor osir vo 70 min at, dəvə və eşşok əb  keçirdibr. 
Е.ә.ЗО-cu illordo Qunmo Unquymi öldükdon sonra Usun 
dövbti tənəzzül etdi. Syanbi vo cucan türk tayfaları usunlarm 
orazilərini todricb zəbt etmoyo başladılar. Onlar tarix səh- 
nosindon çıxdılar. Usunlarm bir hibsosi Yeddi Su oyalətino vo 
Tyan-Şana çokildilor, digor hissəsi iso hunlarla birlikdo qərbə 
hərəkət etdibr. Eramızm V əsrmdən sonra usunlarm adı 
mənbələrdə çəkilmir.

Usunlar da osas e’tibarib maldar idibr. Bu siyasi 
birloşmə Çın monbəbrino göro toxminon 120 min alaçıqda 
630 min adamı ohato edirdi. Onların 100 minlik ordusu var 
idi. Lâkin arxeoloji qazıntılar göstormişdir ki, onlarda 
okinçilik do vardı. Onlar tayfalar şoklindo yaşayırdılar. Hor 
tayfanın özünomoxsus otlaq yeri var idi. Tayfa başçıları hom 
do iri feodallar idibr. Morkozi Tyan-Şanda, Çu vadisindo vo 
İssık-Kul gölü otraf orazisindo varlı kurqanlar usunlarm tayfa 
başçılarına - boyloro aid edilir.

Usunların dofn adotbri saklarda olduğu kimi idi. 
Todqiqatçılara göro usunlar sakların sonraki nosilbri idibr.

Er an m IV osrindoıı sonra us unlarda feodal münasibotbri 
toşokkül tapir. Artıq onlarda feodal tipli dövbt qurumları 
yaranmaqda idi. Lâkin 552-ci ildo Türk xaqanlığımn yaran
ması bu prosesi pozdu vo çox keçmodon bu tayfa 
birbşmolorinin orazisi Türk xaqanlığı torofmdon işğal olundu.

Usunlar on’onovi köçori maldarlıqla moşğul olurdular vo 
ona göro çadırlarda yaşayırdılar. Düşorgobri qışlaqlarda 
yerloşirdi. Usunlar İssık-Kul gölünün conub sahilindo Ceti- 
Oğuz vo Çonq-Kızıt-Su arasında qışlayırdılar. Bu tayfalarda 
qul omoyi yox dorocosindo idi, çünki maldarlıq tosorrüfatı 
sahosmdo qul omoyindon istifado olunması lüzumsuz idi, lâkin 
mal-qara xüsusi mülkiyyot hesab olunurdu.
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Eramızın V əsrindən sonra usunlarm yaşadıqları orazilor- 
də qıpçaq, türkoş, karluk vo başqa türk tayfalan meydana çı- 
xır. Usunlar Qazaxıstan orazisindo sonralar qazaxlarm Böyük 
Euz tayfa ittifaqma daxil oldular.

§10. Kuşan dövləti

E.о. I əsrm sonlarından eranın IV əsrinədək Morkozi 
Asiyada vo ona yaxın əyalətlərdə tarixi hadisolor Kuşan döv- 
lətı ilo bağlıdır.

E.ə.II-I əsrlərdə Morkozi Asiyada, onun Toxarıstan adlı 
əyalətində beş qoldan ibarət bir tayfa ıttıfaqı yarandı. Qədim 
Çin monbolorindo bu tayfa ittifaqı “Quyjuan”, yaxud 
“Quyşuan” adlanır ki, bu da “Kuşan” etnonimınin Çin dılindo 
toloffüz vo yazılış formasıdır. Todqıqatçılara göro Kuşan Mor
kozi Asiyanm tayfalarından biridir vo onlar e.o.II-I osrlordo 
Baktriya (Amudoryanın yuxarı vo orta axannda qodim vilayot 
adıdır) orazisindo yaşayırdılar. Bu tayfanın monşoyi vo xüsusi- 
lo etnik monsubiyyotco kimlor olması barodo tarixşünaslıqda 
indiyodok mübahiso gedir. Əksor todqiqatçılar (xiisusilo Rus 
şorqşünaslan) kuşanları irandillilər sayırlar. Lakin Morkozi 
Asiyanm bo’zi tarixçilorı kuşanları türkmonşolı etnos hesab 
edırlor. Bu fikir hoqiqoto uygundur. Əvvolon, bu tayfanın osil 
adı kuşdur, çünki qodim Çin monbolorindo onun adı “yueçji’ 
kimi yazılır ki, bu da kuşi yaxud quşi adının fonetik şoklidir. 
Demoli, kuşan etnonimi kuş yaxud kuşi sözündon vo “an 
şokilçisindon ibarotdir. Son todqiqatlar göstormişdir ki, Çin 
monbolorindo “yueçji” kimi tohrıf olunmuş şokildo yazılmış 
etnonim Morkozi Asiyada yaşamış Kuşan adlı tayfanın adıdır. 
Bu etnonimin sonunu toşki! edon an şokılçisini bo’zi 
todqiqatçılar iranmonşolı sayırlar, lakin bu düz deyil, çünki, 
mosolon, alban, aran, kazan, koman vo b. qodim türk tayfa 
adlarında da bu şokilçi vardır vo onları iranmonşoli saymaq 
yanlış olardı. İkincisi, indiyodok bir sıra türk xalqlarında 
(qazaxlarda, özboklordo, qırğızlarda, başqırdlarda, türk- 
monlordo) kuş vo kuşçu adlı tayfalar vardır. Conubi Qafqazda,
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о cümlədən Azarbaycanda da çoxlu Quşi, Quşlar va Quşçu 
kənd adlan mövcuddur va tədqiqatçüanmız haqlı olaraq bu 
toponimbri kuş va quşçu türk tayfasının adı ilə alaqalandırir- 
1эг.

Ümumi fıkra göra kuşanlar (e.a.l65-ci ilda hunlarla mü- 
barizada mağlub olmuş yueçjilar) Tyan-Şandan şimala, Yed- 
diçayarasına yaxud Yeddi Suya (Rus tarixşünaslığında Semi- 
reçyeyə) galmiş va qadim sakların torpaqlarmda maskunlaş- 
mışlar.

Е.Э.160-С1 ilda usunlann təzyiqi ila yueçjibr (kuşanlar) 
qarba harakat edarak Farqanaya galmış və e.ə.l41-ci ildə Yu- 
nan-Baktriya dövlatınə son qoymuşdular. E.a.l28-ci ılda 
usunlara gedən Çin safiri Çjan-Tsyan Baktrıyada, Amudərya 
çayının şimal sahilinda ondan avval Yunan-Baktrıya dövbtina 
daxil olan ərazidə yueçjibrm (yə’ni kuşanların) başçısının dii- 
şargasina rast gəlmişdır.

E.a,141-ci ilda kuşanlar Yunan-Baktriya dövbtino son 
qoydular. Yunan Baktriya dövbtinin dağılmasından yüz il 
sonra yaranmış bu dövbt I-III əsrbrdə yüksaliş dövrünü ke~ 
çirmişdir.

Dövbtin yaranması Kudzula (yaxud Kudjula) Kadfız ad
lı hökmdarm (?-51-ci ilbr) adı ib  bağlıdır. Kuşan tayfa ittifaqı 
tezlikb qüvvatli dövbta çevrildi va işğalçılıq müharibabrina 
başladı. Kadfız qısa müddatda Markazi Asiyada Parfıya 
arazisini zabt etdi, indiki Əfqanıstanm Kabul şahari yerbşan 
ayalatini va Hindiquş dağlıq arazisinin cənubunu tutaraq 
qüvvatli dövbt yaratdı. Bununla da Kadfız Baktriyada kiçik 
bir hakimdən ərazicə nahang bir dövbtin başçısına çevrildi. 
Onun vaxtında dövbt Markazi Asiyada Baktriyanı, Soqdu, 
Xarazmi, Farqanani, indiki Əfqanıstanı va Şimali Hindistanı 
ahata edırdi. Onun yerini oğlu Vima Kadfız (II Kadfız - 51- 
78-ci ilbr) tutmuşdur. Sonraki Kuşan çarlarının adları va 
onların hakimıyyat illari ardıcıllıqla ma’lum deyil, çünki on
ların içarisinda bir neça Kanişka, Xuvişka va Vasudev hökm- 
dar adlan vardır.

Vima Kadfız ömrünün demak olar ki, çoxunu harbi sa- 
farlarda keçirdi: Şarqi Türküstanın (ya’ni indi Çının tarkibına
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daxil olan Türküstam) Kaşqar əyabtini, Mərkəzi Asiyada 
Kanq dövlətinin bir hissosini (indiki Özbokistanın Xarəzm 
əyabtini) və b. əyabtbri də işğal edarak, arazini daha da 
genişbndinnişdi. Deməli, bu dövbt Mərkəzi Asiyanxn aksar 
hıssəsım və Əfqanıstamn şimatmı əhata edirdi. Dövbtin 
paytaxtı Əfqamstan arazisində idi. İndi о şaharin xarabalıqtarı 
Katta-Kurqan adı ib  ma’lumdur.

Hob Qudculu Kadfızın hakimıyyati ilbrı Kuşan dövbti
nin yüksaliş ilbri idi. Qudculu ölkada suvarma akinçiliyinin 
inkişafına xüsusi diqqat ayırır va bu məqsədb kanallar çok- 
dirirdı. O, ticarata da şarait yaradırdı.

Çar Kanişka (78-123-cü ilbr) vaxtmda Kuşan dövloti ar- 
tıq Mərkəzi Asiyada hegemon rola malik idi. Dövbtin arazisi 
şimalda Xarazmdan başlayaraq Hind çayının mansabinadak 
uzanırdı. Dövbtin mərkəzi Вэ1х, yay iqamatgahı indiki Əfqa- 
nıstanın arazisinda Bekram şahari idi. Kuşan çarlığının qüv- 
vatlanmasi və işğalçdıq müharibəbri qonşu Çini çox narahat 
edirdi. Ona göra da Çin Kuşan çarı Kanişkaya qarşı miiha- 
ribaya hazırlaşırdı. Çar Kanişka da qüvvətlı olduğuna arxa- 
yınlaşaraq Ç inb mühariba üçün bahana axtarırdı. O, Çinin 
Markazi Asiya ib  həmsərhəd əyabtlərini ışğal etmak istayirdi. 
Ona göra Çinb miihanbəni tezbşdirmak üçün ora safırlik gön- 
dararak Çin çançasının (bu vaxt Çini qadın hökmdar idara 
edirdi) ona ara getməsini talab etdi. Bununla da Kanişka Çin 
taxtına da yiyəbnmək istəyirdi. Lâkin çariça Kanişkaya rodd 
cavabı göndərdi. Onda Kanişka 60 mınlik qoşunun başında 
Şərqi Türküstandan Çinin arazisina hücum etdi. Lakin Çin 
ordusu ib  ilk böyük vuruşmada Kanışkanın ordusu mağlub ol
du. Kanişka peşıman halda geri qayıtdı, Çin ordusu ısa irali- 
Ьуэгэк Kanqı, Farqananin bir hıssəsini vo Şarqi Türküstanı 
işğal etdi. Kanişka yem ordu yaratmaqda idi. Kanq əyabtinin 
va Fərqanənin ahalisi də kuşanlann tarafıni saxlayırdılar, çünkı 
Kuşan çarları onların tasarrüfat işlarina yaxşı şarait 
yaratmışdılar. Az sonra kuşanlann ordusu aks hücuma keçdi, 
Çin ordusunu işğal edilmiş arazilardan qovdu, sonra da hücuma 
keçarak Xotanı, Kaşqarı va b. əyabtbri geri qaytardı. Çar 
Kanişka Kuşan dövbtinin əvvəlki qüdratini bərpa etdi.
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Kanişka Roma impcriyası ilə alaqa yaratmışdı. O, eranın 
99-cu ilinda Romaya safırlik göndərmişdi. Roma şaharında 
imperator Trayanın şərəfına düzaldilmiş sütunda Kuşan 
safırbrınin tasvirlari də һәкк olunmuşdu. Bununla Roma 
imperiyası Kuşan dövbtini böyük dövlət kimi tanıdığını nü
mayiş etdirirdi. Roma ib  Kuşan dövbti arasında ticarət ala- 
qəbri vardı. Tasadüfî deyil ki, Kuşan dövbtinin dövrünə aid 
Markazi Asiya şəhərbrində aparılmış arxeoloji qazıntılar 
zamanı Roma imperatoru Neronun (54-68-ci ilbr) pulları ta- 
pıîmışdır. Tədqiqatlar göstərir ki, Kuşan çarlığı Parfıya va 
Ç inb vaxtaşırı müharibalar aparmış, lakin Roma imperiyası 
ib  dostluq münasibətlərində olmuşdur.

Kanişkanm varisbri Xubuşkanm va Kasışkamn haki- 
miyyati illarinda Kuşan dövbtinin Markazi Asiya ib  əlaqəsi 
zaifladi, bu çarlar Hindistanın bir sıra şimal əyalətbrini işğal 
etmiş, sonra da hakimiyyatin markazini oraya köçürmüşdübr. 
Markazi Asiyanı isa bu çarların tə’yin etdikbri canişinbr 
idarə edirdi. Canişinbr mərkəzi hakimiyyətə tabe olmayaraq 
müstəqılliyə can atırdılar. Ona görə də Mərkəzi Asiyada mər- 
kəzi hakımiyyətin tə’siri tədricb zəiflədi. Məsəbn, çox keç- 
mədən Xarəzm müstəqil oldu. Bu zəifbmə eranın Ш asrin 
sonlarında Mərkəzi Asiyada, Arabtrafı ərazıbrdə Xion 
(abdal, yaxud eftal, ağhun) tayfa ittifaqımn yüksalmasi ib  bir 
vaxta düşmüşdü.

Ağ hunlar (ya’ni xionlar, yaxud abdallar) əvvəlcə kuşan- 
larla mehriban qonşuluq münasibatbri saxlayırdılar. Digar ta
rafdan, III asrin əvvəllərində (224-cii ilda) İranda Sasani nas- 
lindan olan sülab hakimiyyata galmişdi va ilk vaxtlardan 
Markazi Asiyaya qarşı işğalçılıq müharibalarina başlamışdı. 
Ona göra xıonlar kuşanlarla ittifaqda birlaşmali oldular. İran 
şahı II Şahpur bu ittifaqa qarşı mühariba apanrıağın pers- 
pektivsizliyini başa düşarak, başqa siyasata keçdi. O, kuşan
larla xionlar arasında çaxnaşma salmaq maqsadib 357-ci ilda 
xionlarla sülh nıüqavibsı bağladı. Bu müqaviləya göra xionlar 
İranın Bızansla müharibabrında İranın müttafıqi kimi çıxış 
edirdibr. Xion dövbtinin göndardiyi qoşun 359-cu ilda fars
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ordusunun tərəfındə Amid (indiki Türkiyədə Diyarbokir 
şəhəri) ətrafında Bizans ordusuna qarşı vuruşmuşdu.

Kuşanlar Sasanibr dövlətinə qarşı mübarizədo kıfayət 
qədər güclü deyildilər və ona görə bir müddət İranın asıldı
ğında qalmalı oldular. Lakin tezliklə onlar qüvvələrini səfər- 
Ьэг edərək, Sasanilərin asıldığından azad oludular. Az sonra 
çar Kidarın başçılığı ilə xionlar Şimali Hindıstana hərbi səbr 
təşkil etdibr. Kidar Şimali Hindistanın 5 əyabtini tutaraq 
oğlunu oraya hakim tə’yin etdi. Kuşanlar Xəzər dənızinin 
Şorq sahilbrinə də yiyələndilər, bunu ondan görmək olar ki, 
bu ərazidəki hunlar mənbələrdə kidarlar adlandırılır.

IV əsrin 60-cı ilbrinin sonlarında II Şapur iki dəfo Ku
şan çarlığına qarşı hərbi əməliyyat keçirsə də, hər dofə moğlub 
oldu. Lakin IV əsrdə Kuşan dövbti Eftalit dövbti tərəfındən 
süquta yetirildi.

V əsrin ortalarında İranın şərqdə - Mərkəzi Asiyada iş- 
ğalçılıq siyasətınin yeni mərhəbsi başlandı. İran şahı II Yez- 
dəgird (439-456) 442-ci ildə Mərkəzi Asiyada kuşanlara qarşı 
hərbi səfərə yola düşdü. Onun ordusunda Cənubı Qafqazda 
topladığı döyüşçübr də vardı. Lakin kuşanlarla müharibəbr 
uzandı və yalnız 449-cu ildə o, Mərkəzi Asiyada kuşanlara 
moxsus bir sıra əyabtləri dağıtdı və qarət etdi.

Yezdəgird 450 və 454 cü ilbrdə Mərkəzi Asiyaya hərbı 
yürüşbrini təkrar etdi. Lakin bu dəfə onun yürüşbri bır nəticə 
vermədi. Kuşanlar Kaspinin şimal qərb sahilbrmdə yaşayan 
və rmnşocə hunlann bir tayfası olan Haylantürk adlanan tay
falarla ittıfaqda Yezdegirdi Mərkəzi Asiyadan qovdular.

İranda hakimiyyətə gəlmiş yeni şah Firuz (456-484) fəa- 
liyyətinə Mərkəzi Asiyam işğal etmək siyasətib başladı. Firuz 
çox hiybgor horokət edirdi. B eb ki, o, ovvəlcə kuşanların və 
eftalibrin köməyi ib  şahlığa namizəd olan qardaşı Hörmüzü 
öldürərək hakimiyyəti ələ aldı, sonra da müttəfiqlərinə qarşı 
müharibəyə başladı və nəhayət e’tibarib müharibəbr onun üs- 
tünlüyü ib  bitdi. Onun apardığı ışğalçılıq müharibobri nə- 
ticəsində Kuşan dövbti tarix səhnəsindən çəkildi. Bu dövbt^n 
yerində 510-cu ildə güclü eftalibr dövbti yarandı.
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tran tərəfmdən taqotdon salmmış kıışanlara axırıncı zər- 
bəni xionlar (yaxud abdallar, yə’ni ağ hunlar) vurdular.

Çin mənbələrinə göro xıonlar Kuşan çarı Kidarı (ona gö- 
гэ bu çarın adı ilə kuşanlar bə’zı monbobrdo “kidarlar” da ad
lanırlar) döyüşdə moğlub edib Hindistana qovdu.

Kuşan dövlətinin içtimai və siyasi quruluşu. Kuşan 
dovləti müxtəlif xalqlarm yaşadığı ölkələrin silah gücünə iş- 
ğalı noticəsində yaradılmışdı. Ona göro dövbtin iqtisadi 
zominı zoif idi. Lakin tədqiqatçılara göro kuşanlarm dövründə 
Morkozi Asiyada quldarlıq quruluşu geniş vüs’ot tapmışdı.

Morkozi Asiyanm Kuşan dövləti dövrüno göro modoniy- 
yətin inkişafı ilə səciyyələnir. Tarıxşünaslıqda Kuşan padşah- 
lığının dünya modoniyyoti tarixindo böyük rol oynadığı fikri 
vardır. Xüsusib, suvarma əkinçiliyi inkişaf edir, yeni şohorlor 
salımrdı. Kuşanlarm Morhomot, Şurabaşat, Dun-Bulak, 
Karasu vo b. şohorbri vardı.

Kuşanlar ticaroto geniş şərait yaratmışdılar. Tormoz, So- 
morqond və Xarozm böyük tiearət mərkəzləri idi. Böyük İpək 
yolu vasitəsilə Çin və Roma ilə ticarət gedirdi. Çin, Hindistan 
və İranla ticarət nəticəsində dövbt böyük gəlir oldo edırdi. 
Mo’lum olduğu kimi, Mərkəzi Asiya vo Ön Asiya Ölkolorinin 
Çinlo osrlor boyu davam edon ticarot münasibotləri e.ə.II osrdo 
“Böyük İpok yolu”nun yaranmasına gotirib çıxarmışdı. Kuşan 
imperiyası vaxtmda bu ticarət yolu ilo Çinlo ticarət geniş 
vüs’ot almışdı. Bu yol Çindon vo Hindistandan Şorqı 
Türküstana keçmok şortilo İran vo Suriya ölkoləri vasitosib 
Roma imperiyasına gedirdi. Şorqi Türküstandan ayrılan bir 
qol Xarəzm vasitəsib Aral-Uralarası orazido alanların ölko- 
sinə, oradan Şərqi Avropaya gedirdi. Qorb ölkolərini Morkozi 
Asiya ib  birbşdiron karvan yolunu ilk dəfə II osr müəllifi 
Klavdi Ptolomey tosvir etmişdir. Onun yazdığına görə bu yol 
Mesopotamiyadan Ekbatan şohormə Conubi Azorbaycana və 
Mərv şəhərino (indiki Türkməmstanda) gəlirdi.

Böyük İpok yolu vasitəsilə müxtolif ölkoləro osas e’ti- 
barılo Çin ipəyı vo Çini qab-qacağı apardırdı. Çin monbəlori 
“İpək yolu”nu “Cənub yolu” adlandırırlar. Bundan əlavə 
“Şimal yolu” da vardı. Bu yol Kaşqar-Forqano, Xarozm vo
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Cənubi Urala gedirdi. Ticarot karvanı bir qayda olaraq bir 
ııeço yüz nofordon ibarət olurdu vo karvanlar o baş-bu baş 
yolda bo’zon 8-9 il vaxt keçirirdılor. Hindistana bir karvan 
yolu Baktrıyadan keçirdi. Hind mallan Kabuldan keçib Amu- 
dorya sahili ölkolorə gedirdi və bu yol 7 gün davam edirdi.

Kiyevdo, Efıopıyada, Skandınaviyada, Kama və Ural bo
yunda kuşanlara moxsus pul vo əşyalar tapılmışdır. Kaniş- 
kanın pulları üzorindo Hind, İran və Ellin allah adlan vo 
təsvırlərinin olması onun həmin Ölkolərb olaqobri göstorir. 
Kuşan dövlotino daxil olmuş Mərkəzi Asiya xalqlan о 
dövrdəki beynolxalq olaqobrin iştırakçılan oldular. Böyük 
ipok yolu Kuşan çarlığının orazisindon keçirdi. Morkozi 
Asiyadan karvanlar Qorbi Hindistana vo Misiro, Qara donizin 
şimal çöllorino gedırdi. Bunu arxeoloji qazıntılar nəticosində 
adları çəkılən ölkələrə aid tapıntılar təsdiq edir.
Dövlətin paytaxtı indiki Əfqamstamn şimalmda Bəkram 

şəhəri idi (homin şəhərin xarabalıqları indi Qızıltəpə adı ilo 
moşhurdur; arxeoloji qazıntılar nəticosində orada Kuşan 
çarlarının 7 sordabəsi aşkar edilmiş vo onlardan 20 mino qodor 
qızıl, gümüş, şüşo oşyalar vo bozoklor tapılmışdır).

Kuşan dövloti müxtolif xalqlann yaşadıqları ölkolorin 
silah gücüno birloşdirilmosi noticosindo yaranmışdı. Dövlotin 
iqtisadi özoyi zoif idi. Kuşan dövrü Morkozi Asiyada quldarhq 
quruluşunun on yüksok inkişaf dövrüdür. Bu quruluş iso ya- 
ranmaqda olan feodalizm münasibotlorinin qarşısında aciz idi.

Bununla belo, Kuşan dövloti Morkozi Asiyada tosorrüfat 
vo modoniyyotin inkişafına tokan vermişdi.

Kuşanlar müxtolif dinloro sitayiş edırdilor. Morkozi 
Asiya ölkolorindo zordüştlük vo maniçilik coroyanları geniş 
yayılmışdı. Lakın Kuşan dövbtinin Əfqamstanda vo Hindis- 
tandakı oyabtbrindo buddızm dini üstün mövqeyo malik idi. 
Çar Kanişka eranın 100-cü ilindo Budda dini torofdarlannın 
yığıncağım çağırmışdı. Kuşan çarlarının Özlori buddizm 
dmıno qulluq edirdilor. Arxeoloji qazıntılar göstonnişdir ki, 
Kuşan çarlığı vaxtında Hindistandan buddizm dini Morkozi 
Asiyaya yayılmışdır. Bunu Köhno Tormozdo (qodim Baktri- 
yada) Qaratopo adlı arxeoloji abidodo aşkar olunmuş buddizm
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mə’bəd qalıqları da göstərir. Lakin buddizm dini geniş xalq 
kütləbri içərisində, xüsusib türk tayfalarında geniş yayıla 
bilmədi. Qeyd etmək lazımdır ki, kuşanlar hmd mədoniyyə- 
tinin Mərkəzi Asiyada yayılmasında böyük rol oynamışdılar.

S.P.Tolstovun və B.A.Andrianovun todqiqatları göstər- 
mışdir ki, kuşanların vaxtında Mərkəzi Asiyada geniş suvarma 
sistemi mövcud idi. Kuşan dövrünə aid çoxlu şəhər tipli 
yaşayış yerləri tapılmışdır. Bu şəhərlərdə metal və dulusçuluq 
sənətkar məhəllələri də müəyyon edilmişdir. Amudərya çayı 
sahilində və Köhnə Tərməz şəhərinin (bu şəhəri Çingiz xan 
dağıtmışdır) yerində Qaratəpə adlı yerdə eranm ilk əsrlərində 
Kuşan imperiyasına aid maddi-mədənıyyət nümunəbri aşkar 
olunmuşdur. Arxeoloqlar tərəfındən orada buddizm mə’bod- 
brinin qalıqları müəyyən olunmuş, saxsı qablar üzərındə hind 
mənşəli kxaroştxi və brahma əlifbası ılə yazılar tapılmışdır. 
Güman olunur ki, bu mə’bədbr çar Kanişkanm hakımıyyəti 
dövründə tıkilmışdır. Bu göstərir ki, kuşanlar qodim hınd 
mədəniyyəti və dinləri ib  bağlı idibr.

Kuşan çarları əvvəlco yunan əlifbasmdan ıstifadə 
etmişbr. Lakin çar Kanişkanm vaxtında kuşanların öz yazısı 
vardı. “Kuşan əlifbası” adlanan bu əlıfba yunan hərfbri asa
sında düzəldilmişdi. Kuşanlardan az mıqdarda olsa da yazılar 
qalmışdır, lakin kuşanlar irandilli hesab edildikbri halda, bu 
yazıları İran dılbri əsasında oxumaq təşəbbüsbn noticəsiz 
qalmışdır.

Kuşan tayfaları müxtəlif tarixi hadisəbrb əlaqədar 
olaraq bir sıra ölkələrə səpəbndibr. Azərbaycanda, özbək- 
lərdə, başqırdlarda, qırğızlarda, türkmənbrdo və b. XIX əsrdə 
quşçu adlı tayfalar vardı.
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I lf ə s i l

CƏNUB-ŞƏRQİ AVROPA e.ə. I  - E  R A N IN  
IM İN İL L İY İN İN  ƏVVƏLLƏRİNDƏ

E.ə.I minilliyin əwəllərındə Avropada, о cümlodon 
onun conub-şorqindoDəmir dövrunə keçid başlandı. Lakin 
e.ə.VII əsrin ortalarına qədər Һә1ә tunc alotlor do işlonmokdo 
idi. Domir dovrünə keçid Avrasiyada maldar-okinçi tayfaların 
köçori və yarımköcərı hoyat torzino keçməsilə bir vaxta təsa- 
düf edir. Bu həyat torzi üçün holo е.ә.П minilliyin ikinci yarı
sında atdan minik vasıtəsi kimi istifadə olunması şarait yarat- 
mışdı. İlk dofo qədim yunan şairi Homerdon (e.ə.IX osr) baş- 
layaraq antik monbolor osasında müoyyon edilmişdir ki, Co- 
nub-Şərqi Avropanm e.o.l minilliyin ovvollorindo (hor halda 
e.о.IX-VIII osrlordo) Don vo Dunayarası orazinin ohalisi kim- 
merlor idi.

Kimmerhr. İndiyodok bohs edilon regionda hansı ar
xeoloji modoniyyotin kimmerloro aid olması müoyyon edilmo- 
mişdir. E.o.VIII-VII osrlordo onları antik monbolordo adı yu
nanca skif (osli skit, ona göro ki, qodim yunan dilindo “f  ’ sosi 
inco “t” sosi ilo do ifado olunurdu) vo latmca skut adlandırılan 
tayfalar ovoz etmişdir,

Bo’zi arxeoloqlara göro (M.İ.Artamonov, A.P.Smirnov 
vo b.) Qara donizin şimal sahillorindo katakomba arxeoloji 
modoniyyot abidolori kimmerloro aiddir. Bu fikir onunla osas- 
landırılır ki, katakomba qobirlor orada e.о.II minilliyin ikinci 
yarısından ortaya çıxmışdır. -

Kımmerlorin bu oraziyo haradan golmosi mosolosindo do 
aydmlıq yoxdur. Arxeoloq N.L.Çlenova kimmerloro aid etdiyi 
daş heykollori monşoco Morkozi Asiyanın “maral daşlan” ilo 
olaqoli olması fikrini iroli sünnüşdür. A.İ.Terenojkin bu fikro 
torofdar çıxaraq yazmışdır ki, bu daş heykollor Şorqi 
Avropada tunc dövrünün axırlarında meydana çıxmışdır vo
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həm do Sibirdə Karasuq modonıyyotino moxsus хәпсәг vo at 
yüyonbri oşyaları ib  oxşarlığa malikdir. Buna osason o, kim- 
merlorin Sibirdon və Morkozi Asiyadan çıxma olduqları fik
rini söybmişdir.

-Kimmerlərin etnik mənsubiwoti məsəbsi miibahişalidir. 
Əwolco onu qeyd etmok lazımdır ki, qodim yunan monbo- 
lorində “at südü içoniər” adlandırılan bu etnosun “kimmer” 
adı Azərbaycanlı todqiqatçılara (Qiyasoddin Qeybullayev vo 
Firudin Colilov) göro qamar (qamər) etnoniminin fonetik for
masıdır. E.э.VIII əsrdə kimmerbr Cənubi Qafqaza golmiş, 
oradan onlarm bir hissəsi Kiçik Asiyanm şorqino köçmüşdü. 
Onların orada məskunlaşdığı ərazi akkad monbolorindo Qa- 
merra, assur monbolorindo Qimirra (ehtimal ki, qodim yu
nanların "kimmer" forması da buradandır), V osro aid qodim 
erməni monbolorindo Qamirk kimidir. İndi də Türkiyənin 
şorqindo bir oyalət Komərək adlanır. Bo’zi Azorbaycan 
todqiqatçıları hesab edirbr ki, Azərbaycanda, Ermonıstanda, 
Gürcüstanda vo Şorqi Türkiyodo Qomorli vo Komorli kənd 
adları mohz kom orbrb bağlıdır vo demoli, antik monbolordo 
“kimmer” kimi göstoribn etnonim oslindo qamar (qomor) 
olmuşdur. Buna uyğun olaraq bu müollifbr tarixşünaslıqda 
kimmerbrin irandilli olması fikrini qobul etmir, onlarm türk
dilli olduqlarınt söybyirbr9. Bu fikir kimmerbro aid arxeoloji 
maddi modoniyyot oşyalarının Sibir vo Morkozi Asiya monşoli 
olması haqqmda yuxarıda bo’zi Rus arxeoloqlarmm fikirlori 
ib  sosbşir. Lakin bu problemo golocok todqiqatlar aydınlıq 
yarada bibr.

osrdo Conub-Şorqi Avropada kimmer
b r  i s ki flor (skitbr, yaxud s kutlar) ovoz edirbr. Bu barodo ilk 
mo’lumatlar assur-babil monbolorindo vo antik müolliflorin 
osorbrindodir. Aydın olur ki, e.o.VII osrin 70-ci illorindo 
skifîor İşpakayın başçılığı ib  Ön Asiyaya horbi yürüşbr 
etmiş, Conubi Azorbaycan orazisindo mövcud olmuş Maday 
dövbtinin vo Manna ölkosinin müttofıqlori kimi tocavüzkar
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Assuriya dövbtino qarşı müharibolərin iştirakçılan olmuşlar. 
Madaylarla ittıfaqda e.ə.612-ci ildo skiflor Assuriyanm 
paytaxtı Ninevam alıb dağıtmış vo bu dövbtı birdofəlik tarix 
səhnosindən çıxarmışlar. Bu mosəb İ.M.Dyakonov, İ.H.Əli- 
yev, B.B.Piotrovskı, V.B.Vinoqradov və b. tədqiqatçılar 
torofmdən araşdırıldığma görə üzorində dayanmınq.

E.o.VI əsrin sonlarında - е.э.514, ya da 512-ci ildo İran 
Əhəmənibr dövbtinin şahı I Dara böyük ordu (Herodota göro 
700 minlik, Ktesiyo görə 800 minlik) ib  Qara dənizin şimal 
çöllorino skiflorin üzorino müharibəyə getmişdir. Skiflər lars 
ordusu ib  çöldə vuruşmadan imtina edorok, partizan miiha- 
ribosi taktikasına keçmişbr. Çölün dorinlikbrino şirnik- 
bndiribn fars ordusu çox çotinlikb oradan çıxıb geri dön- 
müşdür. O vaxtdan antik mənbolordo skiflər məğlubedilmoz- 
lik şöhrəti ib  yad olunmuşlar. Fars ordusu ib  müharibo skitlo- 
rin birləşməsinə vo dövbt qurumu yaratmasına sobəb ol- 
muşdu. Odur ki, e.ə. V əsrdən sonra antik mənbəbrdə bir sıra 
skif hökmdarlarınm adlan çokilir: Eskul (antik mənbodə 
Skul), Ata (antik monbədə Atey) vo b.

Skifbrin tarixi ib  bağlı iki problem indiyodok holl olun
mamış vəziyyətdə qalmışdır: skiflərin mənşəyi və etnik mon- 
subiyyəti.

Skif (skit) adı altında etnik monsubiyyətcə kimmerbrin 
nəzərdə tutulması məsəbsində fıkirlor haçalanır. Skiflorin 
slavyanların ulu əcdadları olması baxışı konara qoyulmuşdur. 
Tarixsünaslıqda skiflorin irandilli olmaları fikri hakimdir, İlk 
dofo 1866-cı ildo alman tarixçisi K.Müllenhof tərəfmdon irolı 
atılmış bu fıkirlo sonra bir sıra Qorbi Avropa və Rus tarixçibri 
do Tazılaşmışlar. Bu sahodə Osetin dilçisi V.İ.Abayev xüsusilə 
forqbnorok, indiki irandilli osetinlori mohz skiflərin qalığı 
hesab etmişdir. Lakin skifloro moxsus arxeoloji modəniyyətlor 
vo qazıntılar noticosindo aşkarlanmış maddi modoniyyot 
nümunobri, skiflordo şoxs adları vo s. bu baxışm doğru 
olmadığına dair bir sıra faktlar vermişdir.
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Bo’zi Avropa todqiqatçıları (K.Noyman, E.Minnz vo b.) 
skiflori türk-monqol monşoli sayırlar. Digor torofdon Rus ar- 
xeoloqu M.İ.Rostovtsev hob keçon osrdo yazmışdır ki, iran- 
dilli skifbr Asiyadan golmələrdir. Bu fikri Rus-Sovet ar- 
xeoloqu A.I.Terenojkin qızğın müdafıə etmiş vo yazmışdır ki, 
skiflər Mərkəzi Asiyadan golmişbr10. Başqa fıkro görə skifhr 
e.ə.II minilliyin ortalarında Volqaboyu-Uralətrafı orazibrdon 
golmişbr. Bu fıkir M.İ.Artamonov vo B.N.Qrakov torofindon 
irəlı sürülmüşdür11. Нәг ıki halda skıflərin irandılli olması 
fikri tosdiqlənmir, ona göro ki, V.İ.Abayev xüsusib qeyd 
etmişdir ki, irandilli osetınbrin ulu ocdadlan sayılan skiflər 
şərqdən (Sibırdən ya Morkozi Asiyadan) golmomişlər, çünkı 
osetin dilindo çoxlu miqdarda qədim yunan, latın vo b. 
Avropa dilbrinə mənsub izoqqloslar12 vardır.

Tiirkiyə vo Azorbaycan tarıxçibri də skifbrin türkdilli 
olması nöqteyi-nozorini müdafiə edirlor. Bunu onunla osas- 
1 andırırlar ki, antik monbobrdo “skif həyat torzi” kimi gös- 
tərilon əlamətbr (köçorı maldarlıq, arabalarda qurulmuş ko
nuş vari, keço ib  örtülmüş evlordo yaşamaq, at südü vo əti ye- 
т ә к , qobirbrdo yiyosi ib  birlikdə atının basdırılması, heyvan 
stilli oşyalar vo s.) irandilli tayfalar üçün səciyyəvi deyil. 
Bundan əlavə, son araşdırmalar göstormişdır ki, monbobrdo 
çokilən skif şoxs vo yer adlarının (toponimbrin) çox hissosi də 
qədim türkcodir. Digor torofdon, e.o.l minilliyin ovvollorindon 
Conubi Sibirdo Karasuq vo Taqar arxeoloji modəniyyotlorinin 
incosonot nümunəbrı (xüsusib “skif heyvan stili”) vo ox 
ucluqları e.o.VIl osrdon sonra eynib Qara dənizin şimal çöllo- 
rindo yaşamış skifloro aid arxeoloji abidobrdo do aşkar olun
muşdur. Aydındır ki, Cənubi Sibirdo vo Altayda irandilli 
tayfalar yaşamamışlar. Skifbrin türk monşoli olmalanna dair 
bo'zi faktları göstorok. Herodot: skif-aqrippilər yastı burun vo 
enli buxaqlıdırlar (Herodot, IV,23); İsidor: skiflordo elo 
adamlar var ki, burunları yoxdur, gözlorindon vo ağızlarından 
başqa üzlori hamardır (İsidor. Etimologiya. IX, II, 65); (Bu
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mə’lumat skiflərin, monqoloıd yaxud onlarda bir tayfanın 
irqınə mənsubiyyətini bildirir). Herodot: skifbrdə bir tayfa 
yirk adlanır (Herodot, IV, 22). P.İ.Şafarik, E.Eyxvald və 
A.Herman yirk etnonimini tirk (türk) etnoniminin sonralar 
Herodotun əsərinin üzünü köçiirmüş katibbrin səhvi hesab 
edirbr; Herodot: skifbrdo bir tayfa arimaspi adlanır (Herodot, 
IV, 13). Bu etnonim türk dilbrində yarım vo sepi “qıyılmış 
göz” sözbrindən ibarot olmaqla tilrkbrdə qıyıqgöz adamlara 
aiddir; Herodota görə skiflordə bir tayfa issedon adlanır (He- 
rodot, IV, 13). Bu etnonim türk dilbrində isi (isti) vo don 
(paltarın xəzlı astarı) sözbrindon ibarotdir (Azorbaycanda 
XIX əsrdə Qaradonlu tayfa adını xatırlayın); Hippokrat: 
skifbrdo at südündən alınan yağ vutir adlanır (Hippokrat, 
xəstəlikbr haqqında, 4, 20); Bu söz türk dilbrindo uva 
“yemək” vo turi “süd” (at südü) sözbrındən ibarotdir; Herodot 
yazır ki, skifbr əti heyvanm qursağına doldurub bışirirbr 
(Herodot, IV, 61). Bu adot bo’zi türk xalqlarında indi do var
dır və s. (Bu mə’lumatlar barədo bax: Qeybullayev Q.Ə. 
Azərbaycan türkbrinin təşəkkülü tarixındən, s. 135-140), Bc- 
b likb , tarixşünaslıqda skifbrin qodim türkdilli şayılması 
fikrinin doğru olduğunu demək üçün tokzibolunmaz faktlar 
vardır. Aşağıdaki faktlar da bunu tosdiqbyir. 1.E.o.VI osr va 
sonraki əsrbrə aid edibn kurqanlar. 1980-cı ib  qodor 302 skif 
kurqam açılmışdır. Mo’lum olduğu kimi tayfa başçılarının vo 
hökmdarların qəbirbri üzərində kurqanlar düzəldilmosi ümu- 
miyyotb qodim türk tayfaları üçün sociyyovidir^ 2.“Skif 
heyvan stili” . E.о. VII osrdo skiflərin yaşadıqları orazidə vəhşi 
heyvanın (pobngin, leopardın) maralı (dağ keçisini) 
qamarlaması səhnosini əks etdiron incosonot nümunsbri 
yaranır. Arxeoloji ədəbiyyatda göstərihr ki, bu kompozisiya 
bütün Avrasiya üçün səciyyəvidir. Ona göro do, bu stil hom do 
“Skif-Sibir stili” adlanır. Maraqlıdır ki, “Skif heyvan stili” 
arxeoloji qazıntılar noticəsində Mərkəzi Asiyada, Qa- 
zaxıstanda və Altayda da e.o.I minilliyin əvvolbrindon mo’-
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lumdur. Todqiqatçılar aydm yazırlar ki, bu stil irandilli xalq- 
larm incosonotino moxsus deyil; 3.Conub-Şorqi Avropada 
skiflərin yaşadığı osrləro aid daş heykəllər. Bu heykollor ado- 
ton kurqanların topolorino qoyulmuşdur. indiyodok Qara doni
zin şimal çöllorindo 100 daş heykol aşkarlanmışdır. Todqiqat 
göstormişdir ki, bu heykollor Morkozi Asiyada “Maral daşları” 
adı ilo mo’lum daş sütunlarla monşo birliyino malıkdir;
4.Arxeolojı qaynaqlar noticosindo skif kişilorinin keçodon 
düzoldildıyino göro başda dik dayanan konusvan papaqlar 
qoyulduğu aşkar olunmuşdur. Maraqlısı budur ki, e.o.521-ci 
ilo aid Bisutun qaya yazısında Morkozi Asiya saklarının şiş 
papaq qoyduqlari qeyd olunmuşdur. Bütün bunlar skiflorin 
İran monşoli olması baxışmın doğru olmadığına dolalot edir.

Skiflordo çoxallahlılıq vardı. E.o.V osr yunan tarixçisi 
Herodot skiflorin Allahları haqqmda otraflı mo’lumat ver- 
mişdır. Onun yazdığına göro skiflordo Tabiti, Papay vo Api 
adlı üç alı allah vardır. Tabiti Od allahı, Papay Göy aüahı idi. 
Api iso Papay m arvadı sayılırdı. Api məhsuldarlıq ilahosi idi.

Skiflorin içtimai quruluşunun xaraktcri mosolosi müba- 
hisolidir. Skıflor köçori maldarlar idılor. Bo’zi todqıqatçılara 
göro onlar e.o.VII-Vl osrlordoHbrbi demokratiya şoraitmdo 
yaşayırdılar. E.o.Vl-V osrloro aid skif qobirlorino osason 
todqiqatçılar skiflordo omlak boraborsizliyinin mövcud olduğu 
noticosino golmişlor. Bımu e.o.V osro aid antik monbolordo 
minik atlan vo hotta evlori olmayan skif aiblorinin qeyd 
olun^ai4-dargöetədn Ona göro do, beb  fikir irolı sürülmüşdür 
ki,(skiflər üç toboqooon ibarot idilor: horbi aristokratıya, ka= 
hinlorvo~sîFavi maldarlar - okinçibr.

—Skiflefdo—e a L hakimivvoti nosli idi. Lakin Herodotun 
yazdığına göro hökmdar xalq yığıncağının qoran ib  horokot 
edirdi.

E.o.III osrin axırlarından eramızın Ш-İV osrlorino qodor 
olan dövr skiflorin Conub-Şorqi Avropada yaşadıqlan ora- 
zilorin kiçildilmosı ib  sociyyobnir. Bu osrlordo onlar osas
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e ’tibarilo Krımda vo Dnepr çayının aşağı ахап hövzələrində 
yaşayırdılar. I əsr Yunan müollifi Strabona göro skiflorin 
hökmdan Skilurun (e.o.II osr) vo onun oğlu Pallakm paytaxtı 
Krımda yerloşirdi. Palakiy, Xab (başqa monbodo Xaben-Xab) 
vo Neapol qalaları skif hökmdarlarma moxsus idi. Eranın III 
osrinin ortalarında alman tayfaları olan qotlar Skif dövlotino 
son qoydular. Hunlarm Conub-Şorqi Avropaya golişindon 
sonra mənbələrdə^kiflərinjıdı çokilmir.

Savrvmatlar (sarmatlar). Todqiqatçılara göro e.о.IX os- 
rin sonu vo ya^İTToSrirrovvətrərindən başlayaraq e.о. VII os- 
rin sonlarına qodor Volqa-Don çaylarıarası orazido antik mon- 
bolordo adı savromat (sonraki monbolordo sarmat) kimi qeyd 
olunmuş tayfalar yaşayırdı. Onlar skiflorin şorgdo gonşuları

“Savromat” adını ilk dofo Herodot (e.o.Vosr) çokmişdjn 
O, yazmışdır ki, Tanais çayından şorqdo (ianâıs Don çayı ilo 
lokalizo olunur) savromatlar yaşayırlar. Onun qeyd etdiyi 
rovayoto göro savromatlar skif oğlanlarının nigahlarından tö- 
ronmişlor (qadınları orlorini Öldürdüklorino göro).Əlbotto, bu 
ancaq rovayotdir. Herodotun özü yazmışdır ki, mon mo’lumat- 
çılarm dediklorini yazıram vo ona göro onlara inanmağa borç
lu deyilom. Todqiqatçılar Herodotun savromatlar barodo 
yazdıqlarından belo noticoyo golmişlor ki, söhbot onlarda qa- 
dınlarm comiyyotdo xüsusi mövqeyindon gedir, onlar kişilorlo 
yanaşı ata minir vo döyiişürdülor. Herodot xüsusi qeyd edir ki, 
savromat qız bir düşmon öldürmomiş oro getmir.

E.o.V osrdo savromatlarla skiflorin qonşuluq münasibot- 
lori pozulur vo e.o.lV osrdon e’tibaron savromatlar Azov doni- 
zi sahillorindo yaşamağa başlayırlar. Todqiqatçılara göro sav- 
romatların qorbo horokoti Conubi Uraldan yeni köçori tayfa
ların onların orazilorino golmosi ilo olaqodar olmuşdur.

Savromatların qorbo horokoti notıcosindo Conub-Şorqi 
Avropada vo xüsusilo Şimali Qafqaz çöllorindo etnik situasiya 
doyişmoyo başladı. E.o.lV-II osrlordo homin savromatlar antik
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mənbəbrdo sirmat və sannat adlanırlar. Bu əsrbrə aid antik 
monbobrdə sarmatlarm Meotı (Azov) dənizinin şimal sahıl- 
lərində Dondan qərbdə yaşamaları qeyd olunur. Az sonra sar- 
matlar skifləri qərbə sıxışdırırlar və yuxanda dediyımız kimi, 
skifbr Krıma çəkilirlər. II əsr müəllifi Klavdi Ptolomey sar- 
matlarda yazıq, roksolan, sırak, aors və b. tayfaların adlarını 
çəkmişdir.

Eranın I əsrinin ortalarında şərqdən (Aral-Urabtrafı əra- 
zidən) əvvəlcə Don sahilbrinə, sonra da Qara dənizin şimal 
çölbrinə alan tayfaları gəldıbr və onlar sarmatlann ha- 
kimiyyətino son qoydular. Çm mənbəyi qeyd edir ki, Yantsay 
mülkü indi Alan adlanır. Bir ncçə əsr müddotinə (I-IV əsrlər- 
də) alanlar Cənub-Şorqi Avropada ağalıq etdibr. Onların bu 
ağalığına şərqdən gəlmiş hunlar son qoydular.

Arxeoloqlar sarmatlarda da adh-sanlı şaxslərin kurqan- 
larda dəfn edildikbrini müəyyən etmişbr. Sovet hakimiyyoti 
ilbrində sarmatlarm yaşadıqları ərazilərdə geniş miqyasda ar
xeoloji qazıntılar aparılmışdır (К.F.Smirnov, V.P.Şilov, 
Q.A.Fyodorov-Davidov, B.N.Qrakov vo b.). Мйэууэп edil
mişdir ki, Volqa ib  Don arasındaki böyük orazı e.ə.VIII-V 
osrbr arasında eyni arxeoloji mədəniyyotə malikdir.

Savromat-sarmatların qədim tarixi üzro görkəmli mütə- 
xəssis, arxeoloq K.F.Smirnova görə bu tayfaların Volqa-Don 
arası və Samara-Uralarası ərazibrdə iki lokal modənıyyoti 
vardır. Onun fıkrincə savromatlar mənşəcə Sibiriıı Andronovo 
arxeoloji mədəniyyətinin yaradı с ilandır. Antropoloji təd- 
qiqatlar isə savromatların 10%-ində monqoloıd irqinin nişa- 
nobrini aşkarlamışdır. Savromatlarda əhalinin 80%-ində başm 
sün’i surətdə deformasiya edilməsi adəti üzə çıxarılmışdır. Ar
xeoloji qazıntılar nəticəsində savromatlarda da “skif heyvan 
stili” kompozisiyası aşkarlanmışdır. Canubi Uralda qazmtılar 
zamanı tapılmış əşyaların, xüsusib xəncərbıin saplarında bu 
stil daha çoxdur. Rusiyanın Orenburq vilayotində Proxorovka 
kəndində aşkarlanmış və bu kəndin adı ib  adlanmış
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 ̂ Proxorovka arxeoloji m&dəniyyəti (e.ə.IV-II osrlor)
sarmatlara aid edilir. Bütün bu vo digor faktlar savromat- 
sarmatlann irandilli sayılması fikrinin do hoqiqoto uygun 
olmadığım ğöstorirT”

Sarmatlann tosorriifat hoyatı skiflordo vo ümumiyyotlo 
qodim türk tayfalarında olduğu kimi osas e ’tibarüo maldarlıq 
idi. Uralotrafı orazido arxeoloji qaz)ntıhr_ji/nYtı aşlcarbnmıç 
oşyalar göstormişdır ki, savromatlarda-j^oyunçulug vo atçılıq 
daha da inkişaf etmişdi. Onlar keçodon düzoldılmiş ala- 
çıqlarda yaşayırdılar.

Savromatlarda öltilori yandırıb dofn edirdılor. Onlarda 
oda sitayiş mühüm yer tuturdu. Arxeoloq K.F.Smirnov hotta 
onlarda od mo’bodlorinin olduğunu yazmışdır.

Savromatlarda “skif heyvan stili” Tuvada vo Baykalarası 
orazido yayılmış “skif heyvan stili”no daha yaxındır. Lakın 
maraqlıdır ki, e.о.IV osrdon sonra bu stil todricon ortadan çı- 
xır. Sarmatlarda bu stil monşoco savromatların stilino aid olsa 
da müoyyon doyişiklikloro mo’ruz qalmışdır.

Sarmatlann etnik monsubıyyoti elmdo mübahisolidır. 
Bo’zi todqiqatçılar (N.Nadejdin, K.Noyman, E.Zabelin vo b.) 
onları slavyanmonşoli hesab edırdilor. Soma iso sarmatlann 
irandilli olması fikri ortaya çıxdı (K.Müllenhof, F.Şpigel, 
V.Miller, M.Fasmer, Y.Harmatta, V.İ.Abayev, K.F.Smirnov 
vo b.). Q.Ə.Qeybullayev sannatlarm türkdilli olması haqqmda 
faktlar gotırmışdir.

Antropoloji odobiyyatda göstorilir ki, sarmatlann torki- 
bindo Qorbi Sibirın vo Qazaxıstanın Domir dövrünün tayfaları 
vardı vo ıçorilorindo moııqoloid irqinin olması vo Altayla 
antropoloji cohotdon yaxmlıq göstorir ki, sannatlarm for- 
malaşmasında Uzaq Şorq oyalotlorinin tayfaları iştirak edirdi13. 
Herodot yazmışdır ki, savromatlar skıflorlo bırlıkdo Şorqdon 
golmodirlor (Herodot. IV, 117). Buradan belo notico alınır ki, 
Şorqi Sıbirdon çıxma sarmatlar irandillilar ola bilmozdi.

157



Sarmatlarm türkdilli olduqlanm göstoron onemastik 
faktlar da vardır.

II osr müollifı Polien yazır ki, sarmatlarda hokmdarm adı * 
Medosakdır (Polien. Hərbı fondlor. VIII, 56). Bu^oxs adı qo
dim türk dillərində mat “mətin”, “möhkom” və sak “sayıq”, 
“huşyar”, “ayıq” sözlorindon ibarotdir.

Antik müəilif Tatsit sarmatların sirak tayfasının Zorsin 
adlı başçısının admı qeyd etmişdir (Tatsit. Annallar. XII, 15). 
Latin dilində “ç” sosi olmadığına görə bu şəxs adı əslində 
“Çursin” kimi borpa olunur ki, bu da qodim türk dillorindo çur 
“pohlovan”, “güçlü” vo “kimi”, “sanki özüdür” mo’nasmda 
sin (çin) sözlorindon ibarotdir.

Strabon siraklarda hökmdarm admın Abeak adlandığım 
yazmışdır. Bu şoxs adı VIII osrdo Altayda telenqut tayfasının 
başçısı Abak, XIII osrdo Çingiz xanın novosi Abaqa, XVII 
osrdo Qorbi Sibirdo teleutların xanı Abak şoxs adları ilo sıra 
toşkil edir.

Antik müollif Tatsit Şimali Qafqazda sirakların Uspu şo- 
horinin adım çokir (Tatsit. Annallar. XII, 16). Latin dilindo 
“ç” sosi olmadığına göro bu şohorin adı “Uçlu” kimi borpa 
olunur ki, bu da türk dillorindo uç (üç) vo upa, upu “oba”, “qo- 
bilo” sözlorindon ibarotdir. Demoli, Uspu şohor adı “Üçoba” 
adının latınca yazılışıdır.

Antik müolliflordon Plininin vo Pomponi Melanin sar- 
matlarda turk tayfasının olması haqqında mo’lumatları da no- 
zoro alınmalıdır. Qeyd edilmolidir ki, özboklordo vo qaraqal- 
paqlarda sirak, türkmonlordo çirak adlı tayfalar Azorbaycanda 
Çiraqlı adlı kondlor vardır14.

Yuxarıda deyilonlordon aydın olur ki, e.o.l minillikdo 
Conub-Şorqi Avropada müxtolif qodim türkmonşoli etnoslar 
yaşayırdı. Bu etnoslar erkon orta osrlordo göstorilon regionda 
türkmonşoli dövlot qurumlarına daxil oldular.
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III HİSSƏ 
ERKƏN ORTA ƏSRLƏR 

TÜRKÜSTAN ERKƏN ORTA ƏSRLƏRDƏ

I  fə s il  

Eftalilər dövləti

III osrin axırlarından başlayaraq Kuşan padşahlığı 
tonozzülə ıığradı və IV əsrin ortalarında Sasanibr dövlotino 
qarşı mübarizo zamam Şorqi İran, Əfqanıstan vo Şimali 
Hindistanda maldar tayfaların yeni dövləti yarandı. Bu dövlot 
tarixdo Eftalilor çarlığı adlanır.

Qeyd edilmolidir ki, bu dövbtin osasım qoymuş etnos 
monbobrdo “xion”, hom do “eftal” adlanır. Bo’zi todqiqatçılar 
“xion” (oslindo “xun” etnoniminin toloffüz formasıdır) vo 
“eftal” (monbobrdo heptal vo abdal adları ib  do mo’lumdur) 
adlarını daşıyanları müxtolif etnoslar sayırdılar. Son tod- 
qiqatlar göstormışdir ki, “xion” bu dövbtin osasım qoymuş 
tayfa birbşmosinm, “Eftal” kimi yazılan ad iso bu birbşmonin 
başçısının adıdır. Fransız arxeoloqu R.Qirşman homin dövloto 
moxsus pul üzorindo “Xion çan Eftal” sözünü oxuduğuna gö
ro, bu tayfa birbşmosinm xion adlandığım söylomiş vo 
somaki todqiqatçılar da bu nöqteyi-nozərb razılaşmışlar. 
Lakin, yuxarıda dediyimiz kimi, çar Eftalın adı ib  bu etnos 
“eftal,” “heptal”, “abdal” da adlanmışdır (Türkiyonin orta 
osrlordo sultan Osmanın adı ib  bo’zon “Osmanlı” adlanmasını 
xatırlaym). İndi müoyyon edilmişdir ki, Eftalın adım almış bu 
tayfa orta osrlordo mohz “abdal” adı ib  moşhur olmuş, 
özbokbrin, türkmonbrin vo azorbaycanlıların etnogenezindo 
abdallı adı ib  iştirak etmişdir.

Yazılı monbobrdo ilk dofo olaraq “xion” etnonimi IV osr
do qeyd olunur. Ammian Marsellin yazır ki, 356-cı ildo xion- 
larm çan Qrumbat öz oğlu ib  İran Sasanilor dövbtinin şahı 11 
Şapurun (309-379) düşorgosindo müttofıq kimi iştirak edirdi.

VI osr Bizans tarixçisi Feofan yazır ki, eftalilor öz adım 
çar Eftalın adından almışlar. Buna Çin monbobri do işaro edir.
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Əslində “eftal” sözünün oxunuşu da şartıdır. Bo’zi 
todqiqatçılara göro bu xaqanın osil adı Abdal idi vo ona məx- 
sus el do onun adı ilo abdal adlanmışdır. V osr Bizans müol- 
lifı Feofılakt Simokatta bu etnosun adını mohz abdel (abdal) 
kimi yazmışdır. Hoqiqotdo do yuxarıda deyildiyi kimi, 
Morkozi Asiya tiirk xalqlarının (o sıradan Azorbaycan 
xalqmın) etnogenezindo abdal adlı türk tayfasının iştirak 
etmosi aydmlaşdırılmışdır. Qodim monbobrdo bu etnonım 
heptal, heftal vo haytal kimi qeyd olunsa da todqıqatçılar 
beb  hesab edirbr ki, “h” sosi bu adm ovvolıno artırmadır vo 
demoli, indi bu tayfanın adı abdal kimi qaldığma göro e b  qo- 
dimdo do abdal adlanmışdır.

Xionlar (yaxud abdallar) haradan golmişlor? - bu sual 
indiyodok aydın deyil. Bir fıkro göro onlar Ara! donizinin sa- 
hıllorindo yaşayırdılar vo monşoco ağ hunlara monsubdurlar. 
Bizans müollıflon Ammian Marsellin (IV osr) vo Prokopi (VI 
osr) eftalibri “Hun-eftalibr” kimi yazırlar, lâkin qeyd edirbr 
ki, onlar hunlardan (burada Şorqi Avropada yaşayan hunlar 
nozordo tutulur) ayrıdırlar, onlarla yaşamırlar, başqa hunlar 
kimi köçori deyilbr, onlar öz aralarında çox insaflı vo 
odalotlidırlor. Deyibnlordon aydın olur ki, eftalibr bolko do 
qodimdo Morkozi Asiyada huni arın torkibindo olmuş, sonra 
onlardan ayrılmışlar. Ona göro eftalibr tarixi todqiqatlarda ağ 
hunlar adlanırlar. Buradan aydın olur ki, “xion” sözü xon 
(xun) etnoniminin fonetik şoklindon başqa bir şey deyildir vo 
ona göro bo’zi iranşiinaslarm xion-eftalları iranmonşoli etnos 
saymaları qoti surotdo doğru deyildir. Bunu Çin monbobrindo 
eftalibrin kuşanlarla qohum etnos olması haqqmdakı 
mo’lumatlar da tosdiqbyir. Homin monbobrdo olan beb  bir 
fakt da maraqlıdır ki, eftallar Böyük Çm soddindon şimalda 
yerloşon ölkodon - yo’ni Altaydan golmişlor. Altay iso qodim 
türk xalqlarının beşiyidir vo oradan iranmonşoli etnos çıxa bil- 
mozdi. Bütün bunlar türkbrin tarixdo rolunu hor vasito ib  he- 
ço endırmoyo çalışan bo’zi Qorbi Avropa vo Rus tarixçibrinin 
saxta fıkirbridir.

Yuxarıda dedik ki, VI osr Bizans solnamoçisi Prokopi 
“hun-eftalibr” ifadosini işlodir vo göstorir ki, eftallar monşoco
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bunlardır. S.P.Tolstovun fıkrincə eftallar Arabtrafı 
iranmənşəli sak-massaqetlərdən olmuş, soma da türk dilim 
qəbul etmiş etnos idi. Bu fikir də ağlabatan deyildir. Çünki 
sak-massaqet adlanan etnosların özləri yuxarıda dediyimiz 
kimi, türkmənşəli idilər. Mərkəzi Asiyadan Mərkəzi Asiyaya 
V əsrin əvvəllərmdə başlanmış etnik axmın tərkib hissasi 
olmaqla eftalibr (abdallar) yalnız türkmənşəli ola bilərdibr. 
Çm mənbələrinə görə abdallar (Çin mənbələrində “eda”lar) 
əvvəlcə Altayın cənubunda yaşamışlar. Onlarm Mərkəzi 
Asiyaya gəlməsi kütləvi köç idi. Bu mənbələrdə abdallar yu- 
eçjilər (yə’ni kuşanlardan), başqa versiyaya görə uyğurlardan 
töromədirbr. Onlarm ana vətəni Altay olmuş, sonra onlar 
Mərkəzi Asiyaya keçmişbr. Çin mənbəbrində onlarm 100 
min alaçıqdan ibarət olması gösterilir. Qeyd olunur ki, onlar 
döyüşdə çox eəsurdurlar və at çapa-çapa ox atmaqda ma- 
hirdirbr.

Eftalibrin tarixindən danışarkən və onlarm hun mənşəli 
qədim türkbr olduğunu söyləyərkən bir maraqlı məsələ də na
zardan keç iril malidir. Bu, eftal hökmdarlarına mansub pulla
rın üzərindəki şəkilbrdir. İş orasmdadır ki, eftal çarlarının 
başlarının hamisi uzunsov formalıdır va tadqiqatçılara göra 
bu, uşaqlıqda sün’i suratda qəlibə salmaqla başın deformasiya 
edilmasi nəticəsidir. Pullardan aydın görünür ki, bu çarların 
çox уекэ və uzun qulaqları da vardır ki, bu da görünür, defor
masiya nəticəsidir. Niyə hunlarm bu hissəsi uşaqların başlarım 
sün’i yolla uzunsov formaya salırdılar? sababi m a’lum deyil. 
Diqqəti calb edan cahat budur ki, pullarda bə’zi Kuşan 
çarlarının (Kadfız, Vasudev və b.) da başları uzunsov for- 
malıdır. Əsas e’tibarib metal pullar üzarinda tasvirbra görə 
eftalibrin aşağıdaki çarlarının adları müəyyən edilmişdir: Ya- 
vunlax, Toraman, Yayatu, Mixirakul va b. Onlarm hamısınm 
başları uzunsov formalıdır. Tadqiqatçılara göra başın kalb 
sümüyünün siin’i suratda deformasiya edilmosi hunlara 
məxsus qədim adatdır. Aşağı Volqaboyunda və Kubanda 
deformasiya edilmiş kişi kəlb sümükbri e.a.Il minilliyə aid 
mədani tabaqadən tapılmışdır va antropoloq E.V. Eirova göra 
bu adat hunlara məxsus olmaqla qarbə şarqdan gatirilmişdir
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(qeyd edilmolidir ki, deformasiya edilmiş kişi kollo sümüklori 
arxeoloji qazıntılar zamanı Azorbaycanda Mıngoçevirdo do ta- 
pdıb). Belə kəllə skeletlori e.ə.V-IV əsrlərdən başlayaraq 
Morvdo, Forqanodo və Buxarada da aşkartanmışdır. Todqiqat 
göstormişdir ki, bu adət Conubı Volqaboyu vo Qorbı Qazaxıs- 
tanda yaşamış savromatlarda da vardı vo Morkozı Asıyada 
е.ә.1 minilliyin II yarısında mə’lum olan bu adot todqiqatçıla- 
ra göro mənşəcə sarmatlarla vo hunlarla bağlıdır. Arxeoloji 
qazmtılar göstorir ki, V osrdo Morkozı Asıyanın hoyatında 
modoni inkişafın arası kosilmir. Lakin qəbırlərdən tapılmış 
insan kollolorinin antropoloji tədqiqi göstərmişdir ki, homin 
osrdo orada monqoloid irqino monsub əhali do yaşayırdı. 
Bütün bunlar sarmatların, kuşanlarm və xionların irandilli 
olmadıqlannı göstəron faktlardandır.

Mənbələrdən aydm olur ki, xionlar xarici düşmənlərə 
qarşı əvvəlcə kuşanlarla birgə hərəkət edirdilor, çünki İran 
lıəmin vaxt Mərkəzi Asiyanı işğal etməyə can atırdı. 357-ci il
do İran şahı II Şapur xionlarla danışıqlara girdi. Bununla da о, 
xionlarla kuşanların arasını vurmağa so’y edirdi. II Şapur 
xionlarm başçısına birgo Bizans dövlətinə qarşı horbi sofor 
toşkil etmoyi toklıf etmişdi. Xionlar bu toklifo razı oldular, ona 
göro ki, xionlar maldar idilor, horbi soforlor vo qarot onların 
yaşayış vasitolori oldo etmoyin osas yolu idi. 359-cu ildo 
farslarla xionların Bizansa qarşı horbi sofori başlandı, lakin 
Bizansm Amid (Tiirkiyodo indikı Dıyarbokr) şohormın 
mühasirosi vaxtı xion çarının oğlu öldürüldü vo horbi sofor bir 
notico vermodi.

Xionlar farsların torofino keçdiklorino göro Morkozi 
Asiyada kuşanlar İranla tokbotok mübarizo aparmalı oldular. 
Onlar IV osrin ortalarında güçlü ordu ilo İranın şorq oyalot- 
lorino horbi sofor toşkil etdilor.

Kuşanlarm bırdon-biro qüvvotlonmosi göstorir ki, onlar 
görünür, xıonlardan horbi kömok alırdılar. Homin vaxt efta- 
lilor da Morkozi Asiyanın Hindistanla homsorhodd bölgolorino 
qarot moqsodli horbi soforlor toşkil edirdilor. Lakın xionlar 
holo sabit dövlot qurumuna malik deyildılor vo ona göro do 
Morkozi Asiyanın ohalisi okinçiliklo moşğul olan oyalotlorino
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yiyobno bilmirdihr. Lakin tezlikb, V osrin ovvollorində xion
lar (yaxud eftalilər) Kanq vo Forqano əyalotlorini yaxaladılar.

Çin monbolorindo eftalilor alaçıqlarda yaşayanlar, hey
van sürüləri ilə həmışə otlaqlar üçün orazılor axtaranlar kimi 
səciyyələndirilir vo onların sayca 100 mindən ibarət olması 
göstorilir. Lakın bıhnək olmur ki, bu roqomdo çadırların sayı, 
yoxsa adamların miqdarı nozordo tutulur. Bu monbobrdo de- 
yilir ki, eftalibr yaxşı oxatan, cosarotli vo düşmono qarşı çox 
amansızdırlar.

Eftalibr dövləti haqqmda pullardan qeyri yazılı abido 
qalmamışdır. Çin monbolorindo qeyd olunur ki, onların dili 
türkbrin dilindon forqlonir. Elə buna göro do bo’zi tədqiqatçı- 
lar xionları iranmənşəli hesab edirlor. Lakin bu mo’lumati belo 
başa düşmok lazımdır ki xionlar çinlilərə mə’lum olan 
müəyyən bir türkmənşəli tayfanın dilindon fərqli idi. Bunu elo 
homin monbobrdo eftal çarlarının kuşanlarla qohum olması 
mo’lumati da tosdıqbyır.

D eyibnbro yekun vuraraq qeyd etmok olar ki, eftalibr- 
xionlar hun monşəli tayfalar idilor vo ona göro tarixşünaslıqda 
bo’zi todqıqatçıların onları ağ hunlar adlandırmaları ho- 
qiqotdir. Todqiqatçılara göro onlar 420-425-ci illordo Morkozi 
Asiyaya golmiş vo 427-ci ildon İran Sasanilor dövbtinin şah
ları ib  toqquşmuşlar.

Eftalılorin tarixi barodo yazılı mo’lumatların azlığı 
üzündon bu dövbtin yaranması tarixi aydın deyil. Ərob 
coğrafi (X osr) Toboriyo göro 420-ci ildo eftalların şimal- 
şorqdon İrana kütlovi axını başlanır. Homın monbodo onlar 
türk adlandırılır. Onlar Xorasanı qarot etdikdon sonra Morv 
(Türkmonistanda qodim şohordir) otrafında dayanırlar. İran 
şahı V Varaxran (418-438) onlarla mübarizoyo başlamağı to’- 
xiro salmış vo Azorbaycana ova getmosi haqda şayio 
yaymışdı. İran o’yanları iso xorac vennoklo eftalilorin 
yürüşbrinin qarşısım almağa müvoffoq ohnuşdular. Əslindo 
iso V Varaxran qoşun toplamaqla moşğul idi. V osrin, ovvol- 
brindon başlayaraq İran Sasanilor dövbti Morkozi Asiyada 
mövqeyinı gücbndınnoyo çalışırdı. İlk vaxtlarda İran şahları 
eftalibri sıxışdınnağa başladılar. İran şahı Varaxranla (418-
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438) Mərv şəhəri yaxınlığında (indi Türkmanistanm 
Bayraməli rayonunda) Kuş-Meyxan adlı yerdə taxminan 420- 
ci ılda baş vermiş qanh döyüşda eftalılərin çarı öldürüldü, 
Varahran (ba’zi manbələrdə Bəhram Gur) çarın asir tutulmuş 
gözəl arvadını Canubi Azarbaycanda Ganca şaharinda 
yerlaşan Od ma’badina Ataşgaha xıdmətçi göndardi. Ә1ә 
keçirilmiş qızıl taxt, qızıl dastali qılınclar va qiymətli daş-qaş 
da Ataşgaha bağışlandı. Varahran sonra da Amudaryadan 
şimala ordu göndərdı və bu arazının İrandan asıldığını ta’min 
edarak ahalisinin illik xərac veracayi haqqında müqavib 
bağladı. Mərkəzı Asiyada işbrini sahmana saldıqdan sonra 
şah İrana qayıtdı, qardaşı Narseni isa Xorasana canişin qoydu.

Eftalibr bu hadisadan sonra Xorasandan şərqə -  Marka
zi Asiyaya çəkildilər va bir müddat onlardan soraq çıxmadı.

İran şahı Firuz eftalilərə qarşı Xəzarin canub-şarqinda - 
Gürganda 300 km-lik sadd tikməya məcbur olmuşdu. Lakin 
Eftalibr dövbti V asrin II yarısında müvəffəqiyyətli müha- 
ribalar apararaq Xazar dənizindən başlayan, Amudəryadan 
şarqda yerbşan və Əfqanıstamn ba’zi ayalatbrini ahata edan 
bir əraziyə malik oldu.

Eftali dövbtinin paytaxtımn yeri daqiq mə’lum deyil. 
Ba’zi tadqiqatçılara göra onun paytaxtı Paykand şahari idi. Bu 
şəhər Buxara ila Amudarya arasında yerbşirdi. Ba’zi tadqi- 
qatçılara görə paytaxt Balx şahari idi.

İranın Sasanibr sülabsindan II Yezdagird (438-457) 
442-ci ilda Xazar danızının qarb sahilində Çol şaharinda otu
ran xion çarının üstüna harbi yürüş etmiş və türkdilli çolların 
(çulların) amlakım qarat etmişdı. Şah 453-454-cü ilda oraya 
ikinci harbi səfər vaxtı əksina oldu: xionlar onun ordusunu 
məğlub etdibr.

Eftalilar haqqında nisbatan atraflı ma’lumat asasan 457- 
ci ildan başlanır. Hamin ıl Xion çarı Vahşunvar (Türkiya 
tarıxçısi Kamal Anadolun yazdığına göra bu hökmdann asil 
adı Akşuvar idi) qüvvətbnərək Toxarıstan va Badaxşan əya- 
btlarini zabt etmişdi. İranın Sasanibr sülabsindan Firuz 
xioniarm Markazi Asiyada işğalçılıq müharibabrindan taşvişa 
düşarak onlara qarşı harbi safara çıxdı. Lakin eftalibr onu asir
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tutdular. Bizans onun haqqını verdiyina göra Firuz azad edil
di. Lakin çox keçmədən Firuz yeno qoşunla eftalilarin üstüna 
galdi və bu dafa da asir düşdü. Eftalibr bu dafa onun azad 
olunması üçün 30 qatır gümüş pul tolab etdibr. İran cami 20 
qatır gümüş düzalda bddi, şah oğlu Qubadı girov qoyaraq iki 
il müddatında gümüşün qalan hissasini veracayina söz verdi.

Eftalilarin hökmdarı Vahşunvar (Akşuvar) Firuzu asa
ra tdan azad edanda Firuz söz vermişdi ki, bacılarından birini 
ona ara veracak. Lakın şah öz va’dina xilaf çıxıb avazina ayrı 
bir qız göndarmişdi. Buna cavab olaraq Vahşunvar razılıq 
asasında İrandan eftalilara galmiş harbi müşavirlarin bir hissa- 
sinı öldürtmüş, digar hissasinin qulaqlannı kasıb geriya - 
Firuzun üstüna göndarmişdi.

470-ci ilda taxta çıxan hökmdar Günxan Toroman fiğin 
işğalçılıq müharibalari naticasinda dövlati imperatorluğa 
çevirmişdı.

484-eü ilda İran şahı Firuz verdiyi andı pozub Bizansın 
kömayila Eftalibr dövbtinin Markazi Asiyada sarhadbrini 
keçarak müharibaya başladı. Firuz Xazərin şarq sahilinda 
Qorqo adlı şaharin yaxınlığındakı keçiddan keçmak istayirdi. 
Eftalibr fars şahlarının ikiüzlü siyasat yeritdikbrini ya’qin 
etdiklarina göra müharibaya hazırlaşmışdılar va sarhaddın 
keçid yerlarmda canavar üçün düzaldibn quyular - talalar (qa- 
dim türklar qoyun sürüsüna dadanmış canavar üçün qoyulmuş 
beb  tabya “kalak” deyırdibr) qurmuşdular. Xabarsiz Firuz at 
üstünda ordunun qabağmda hücum vaxtı atla birlikda quyuya 
düşmüşdü. Sonra da çoxlu fars döyüşçüsü da darin quyulara 
düşdübr. Eftalilarin pusquda dayanmış ordusu çıxıb fars or
dusuna hücum etmiş va onu tamamib qırmışdı.

Atı ib  birlikda quyuya düşmüş şah Firuz qol-qıçı sınmış 
vaziyyatda ela orada qaldı va acından öldü.

Eftalibr İran dövbtinin üstüna xərac qoydular, ham da 
İranın Markazi Asiyadakı Soqd va Marv ayalatbrini tutdular.

Firuzun yerına keçmiş Qubad illik xaracı vermakla yana- 
şı eftalibrb  müttafıqlik sıyasatini yürütmaya başladı. Çünki 
Qubad iki il eftalibrda zaval olmuşdu (ya’ni girov qalmışdı). 
Ona göra eftalıbra qarşı onda hüsn-rağbat vardı.
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502-ci ildə Qubad eftalibrb  ittifaqda Bizans ilə mühari- 
Ьэуэ başladı. Fars ordusunun torkibindo eftalların ordusu qala 
vo şohorbrin tutulmasında foal iştirak edirdi. Qubadın oğlu 
Xosrov Ənuşiravan (530-579) da eftalibrb  ehtiyatlı dolanırdı, 
onlarla toqquşmaqdan çokinirdi.

VI əsrin ovvolbrindo eftalilor farslart Morkozi Asiyadan 
tamamilo sıxışdırıb çıxardılar vo Morkozi Asiyada Iran Sasa- 
nilor dövlətinə monsub bütün ərazılərini э1э keçırdilər. Nəti- 
codo, eftalilor Morkozi Asiya, Şorqi Türküstan vo Əfqanıstanı 
əhatə edən geniş ərazilı dövloto çevrildi və özündən ovvolki 
Kuşan imperiyasının orazisino yiyolondi. İmperiyanm orazısi 
Xotandan İrana qədər uzanırdı. 510-cu il do Eftalilor ım- 
periyasmm yaranma ili oldu.

İmperiya konqlomerat dövlot idi. Burada müxtolif inki
şaf morhobbrindo olan çoxlu xalqlar vo tayfalar yaşayırdılar. 
Onlar yalnız zor gücüno hakımiyyoto tabe edilmişdi.

Eftalibrin orazisindo çoxlu şohorlor mövcud idi. Bu şo- 
horlorin bo’zilori qodim ticarot vo modonıyyot morkozlori idi. 
Lakin maraqlısı odur ki, Eftal çarlarının özlori böyük vo 
bozokli çadırlarda yaşayırdılar. Bu eftalların keçmiş köçori- 
maldar hoyatmdan qalma on’ono idi. Qeyd edilmolidir ki, bu 
on’ono sonralar bir çox türk xaqanları üçün do sociyyovi hal 
olmuşdur. Lakin Çin monbolorindo deyilir ki, eftalibrin çar
ları qızıl taxtda otururlar vo onlarm çadırları xalçalarla 
bozodilir. Homin monbolordon aydın olur ki, eftalibrin çarları 
vo onlarm arvad-uşaqları Çin ipoyindon tikilmiş paltar geyir, 
qızıldan düzoldilmış bozok oşyaları taxırdılar.

Eftalibrin oksoriyyoti şohorlordo yaşayırdılar. VI osr 
Bizans tarixçisi Menandr Bizans imperatoru II Yustinianın 
sarayına golmış Türk xaqanlığımn sofıri ib  olmuş bir sual- 
cavabı verir: imperator soruşur ki, eftalilor şohorlordo 
yaşayırlar yoxsa kondbrdo? Sofır cavab verir: “Conab, onlar 
şohor tayfasıdır”.

Eftal xaqanları VI osrin 30-cu ıllorindo İran Sasanilor 
dövbti ib  müqaviləbr bağlayaraq, Hindistana horbi soforlor 
toşkil etdilor bu ölkonin şimalim işğal etdibr.
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Eftalilər dövbti klassik quldarhq dövbti idi. İşgal olun
muş ölkobrdon əsir tutulmuş adamları quia çevirir vo okin- 
çilik tosorrüfatında işlodirdibr: kanallar çokdırir, okin okdirır, 
biçin biçdirirdibr.

V osrin ortalarında İranda başlamış Mozdok dini horokatı 
tezlikb öz to’sirıni Morkozi Asiyada da göstərmişdi. Xalq küt- 
blorinin bu horokata roğboti artırdı, çiinki bu corəyan qul- 
darlığa vo yoxsulların istismarına qarşı çevrilmişdi. Ümu- 
miyyotb, bu dini coroyan quldarlıq quruluşunun süqutunu 
ifado edirdi. IV osrin sonu - V osrin ovvollori boşor tarixindo 
quldarlıq quruluşunun böhranı ib  sociyyolonirdi.

Başqa siyasi birbşmolor kimi Eftalibr dövbti do möh- 
kom iqtisadı zomino malik deyildi. Eftalibrin siyasi so’ybri 
Morkozi Asiyanm oturaq oyabtlorini müttofıqdon düşmono 
çevırmişdi, çiinki eftalibr yerli ohalidon ağır vergi lor alırdılar. 
Odur ki, yerli feodal oyanlar eftalibrin hakimiyyotino qarşı 
müxalif qüvvoyo çevrilmişdi.

VI osrin ortalarında İranda Sasanibr sülabsinin şahları 
eftalıbro qarşı yenidon horbi omoliyyatlara başladılar.Bu, 
Eftalibr dövbtinin İrana illik xorac vermokdon imtina etmosi 
ib  bağlı idi. Lakin İran açıq mühariboyo cür’ot etmodi. Onsuz 
da eftalibr yeni qüvvo ilo üzbşmişdi. Beb ki, Türk xaqan- 
lığının sorkordosi İstomi öz ordusunu Volqa sahillorindon 
Morkozi Asiyaya - Eftallar dövbtino qarşı yönoltmişdi.

563-567-ci ilbrdo İstomi eftalilorb mühariboyo başladı. 
Onlar ovvolco İstomi ib  döyüşo girmoyo hazırlaşdılar. 
Eftalibrin çarı Qatafarın horbi moslohotçisi Katulf moslohot 
görmüşdü ki, ordunu türkbro qarşı göndormok vo İstomini 
qabaqlamaq xatalı olar, o, “hor kos öz torpağında daha qüv- 
votlidir” deyorok, gözbmoyi toklif etmişdı. Lakin Türk xa- 
qanlığmın sorkordosi bacarıqlı diplomat idi. O, eftalibro qarşı 
birgo çıxış etmoyı İrana toklif etmiş vo ittifaqa girmoyi 
moslohot görmüşdü. Bu toklif İranın üroyindon olmuşdu, 
çünki yuxarıda dediyimiz kimi, İran eftalibrin çarından 
yanıqlı idi, lakin ona qarşı tok mübarizo apara bilinirdi. Hor 
halda İran eftalibro kömok etmodi vo İstomi 567-ci ildo Ef
talibr dövbtino son qoydu.
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Eftalların içtimai və siyasi quruluşu. Eftallann Marka
zi Asiya xalqlarının, xüsusilə türkmanlərin etnogenezinda rolu 
haqqında yuxarıda dedik. Bu baroda türkmən tarixçibrinin 
tədqiqat əsərlori vardır. Mosələ burasındadır ki, yuxarıda 
deyildiyi kimi, eftalilər dolayı yolla Azorbaycan xalqmın 
etnogenezindo do iştirak etmişlor. IV osrın 50-ci ıllorindo 
eftalilorlo yanaşı Xozor donizimn şorq sahıllorındo Çul adlı bir 
türk tayfası da moskunlaşmışdı. Homın tayfanın bir hissosi ıso 
Albaniyanın şimalında, Dorbond bölgosindo eranm 
ovvolbrindon mo’lumdur. Yuxarıda deyildiyi kimi, Darband- 
don 17 km conubda bir şohor vo Samur-Dorbond arası orazi 
Çul (Çol) adlamrdı.

Eftalılor dövbtinin morkoz şohorlorindon biri Çol (Çul) 
adlamrdı. Son todqiqatlar göstomıışdır ki, bu türkdillı tayfanın 
adı Azorbaycanda bir neço Çullu kondinin adlarında indiyodok 
qalmışdır. Bu mosob ib  maraqlananlar Q.Qeybullayevin 
“Azarbaycanlılann etnogenezıno dair” kitabına müraciot edo 
bibrbr.

Eftalilarin madaniyyati özündan avvolkı Kuşan mado- 
niyyati ila qaynayıb-qarışması asasında taşakkül tapmışdı. 
Onların dili türk dilbrinin qorbi-hun qoluna aid edilir. Ef
talibr ham Soqd, ham do Xarozm olifbasmdan istifada edir- 
dibr, lâkin taossüf ki, eftalilorin dilino aid motnlar (pullar 
üzarinda yazılar istisna olmaqla) qalmamışdır.

Mənbələrdən aydın olur ki, başqa köçarı türk tayfaların
dan farqli olaraq eftalibr tez oturaq hayata keçmiş va şo- 
harlarin tikintisindo mühüm rol oynamışlar

Markazi Asiyanın tarixındo eftalibr dövrünün maddi 
modoniyyoti hortoroüi todqiq olunmamışdır. Morkozi Asiya 
tədqıqatçılarına göro bu dövbtin dövründo Morkozi Asiyada 
mohsuldar qüvvabrın aşağı düşmasi prosesi baş vermişdir. 
Suvarma akinçiliyi zaiflamiş, şaharbrin sayı azalmışdı. 
Xarəzmdo S.P.Tolstov torafından aparılmış arxeoloji qazın- 
tılar göstarmişdir ki, feodal-torpaq sahıbliyinin inkişafı notico- 
sinda şahorbrdo sonotkarliq moholblori zoiflamişdi. Bunun 
sababi o idi ki, feodallar, iri torpaq va mal-qara sahiblari 
keçmişda olduğu kimi, suvarmada va şaharlarda qul istismarı
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ovozinə kənd yerlorindo kondlibri istismar etməyi üstün tutur- 
dular. Bır sözlo, bu tənəzzül ümumiyyotlə IV-V osrlordo qul- 
darlıq quruluşunun feodalizm quruluşu ilo todricon ovoz olun
ması noticosi idi.

Kuşan çarlığının süqutu ilə Morkozi Asiya vo Qazaxısta- 
na Morkozi Asiyadan bir sıra köçori, maldar türk tayfalarının 
axmı güclənmişdi. Aramsız müharibolər iso şohorbrin iqtisadi 
həyatına zərbo vururdu, çünki köçərilər эп çox şohorbri qarət 
edirdilər.

Xionlann dövrüno aid çoxlu maddi mədəniyyot nümuno- 
ləri arxeoloji qazmtılar zamanı üzo çıxarılmışdır. Müəyyən 
olunmuşdur ki, eftalibrin dövründo Mərkəzi Asiyada mon- 
qoloid mənşəli etnoslar getdikcə üstünlük təşkil etmoyo 
başlayır və bununla da müasir Morkozi Asiyanm türk xalq
larmm etnogenezi prosesinin yeni mərhəbsi başlanır. 
Mənbələrdən aydın olur ki, başqa köçori türk tayfalarından 
forqli olaraq eftalibr tez oturaq həyata keçmiş və şohorlərin 
tikintisindo mühüm rot oynamışlar.

Yuxanda qeyd etdik ki, VI osr Bizans tarixçisi Menand- 
rın yazdığına görə eftalibr şəhərlordo yaşayırdılar. Demoli, bu 
tayfa һ ә т  maldarlıqla moşğul olur, һ ә т  do şohorlordo oturaq 
hoyat torzi keçirirdibr. Bu onu göstərır ki, eftalibrdo sinfı 
təbəqəbşmə егкэп başlanmış və varlı toboqo feodallara çev- 
rilmişdıbr, çünki monbobrdo göstərilir ki, şohordo yaşayan 
bo’zi varlılar konarda torpaq sahibbridırbr. Dövbtin orazi- 
sində çoxlu şəhərbr vardı və onlar ticarot yollarının üstündo 
yerləşirdilər. Əhalinin əksoriyyəti əkinçilikb moşğul olurdu. 
Eftalibr haqqmda mo’lumat veron Çin monbəbrində göstərilir 
ki, onlarda oğurluq üstündo ağır coza verilir, oğrunun başı 
kosilirdi.

Eftalibr ticarotb do moşğul olurdular. İran, Çin vo Hin
distan arasında yerloşdiyıno göro qodim İpok yolu onların 
orazisindon keçirdi. İpok karvan yolunun böyük bir hissəsi 
eftalibrin əlindo idi. Onlarm tacirbri karvanlarda bolodçilik 
edirdibr. Çin ib  Ön Asiya arasında ticarət yolları da efta
librin orazisindon keçirdi.
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Eftalibr metal pul işbdirdibr vo pulların üzarinda toxar 
yazısından istifado edirdibr. Toxar yazısı hind olifbasimn bir 
variantı - Karoştı yazısı idi.

Çin monbolorindo eftalibrin sayının 100 min nofor olduğu 
göstorılir vo qeyd edilir ki, onlarda çoxlu at vo dovo saxlanılır. 
Çin monbolori eftalibri çox congavor tayfa kimi sacıyyalandirir, 
onlarda ox atmaq işinin çox inkişaf etdiyi göstorilir vo deyilir 
ki, eftal döyüşçüsüniin atdığı ucu metal ox dlişmon 
döyüşçüsüniin metal dobilqosini deşirdi. Çin monbolori eftali
brin bo’zi adat-an’analari haqqmda aa mo’lumat verirbr.

VI osr müollifı Prokopi eftalıbrdo bir qoribo adotın tos- 
virmı verir: bir kişi Özüno 20-o qodor yaxin dost tapir vo qar- 
daşlaşırlar, bir-birıno qardaşlıq deyirlor; onlar bir yerdo yeyir, 
bir yerdo güzoran keçirirdilor. Qardaşhqlardan biri öbnda, 
yerdo qalan qardaşlar da könüllü olaraq özbrini ölü ilo 
birlikdo qobro qoydururdular.

IV osr müollifı Ammian Marsellin Eftal çarının İranla 
döyüşdo öldürülmüş oğlunun dofn morasiminin tosvırini ver- 
mışdır. Morhumun meyidi hündür taxt üstüno qoyulmuş vo at- 
rafına iso 10 nofor ölmüş adam təsvıri müqovvası düzülmüş- 
dü. On gün mtlddotindo adamlar onların otrafmda oturub ağı 
deyir vo ağlayırdılar. Sonra meyidi vo 10 adam tasvirini yan
dırır va sümükbri bir küpa qoyub basdırmışlar.

Eftalibr Yer va Od Allahlarına sitayiş edirdibr. Onlar 
beb hesab edirdibr ki, yerin (torpağın) va odun yiyasi, ruhu 
vardır. Ata-ana olanda uşaqlar yas alamati olaraq qulaqlannı 
çartirdilar.

Qeyd etmək lazımdır ki, Morkozi Asiyada Novruz bay
ramının keçirilmasi ilk dafo eftalibrin vaxtından ma’lumdur.

Eftalibrin dövbtinda müxtalıf xalqlar va tayfalar bir- 
loşdirilmişdi. Ona göro do, ahali müxtolif dinlaro riayat edırdi. 
Manbalordan görünür ki, maniçilik va mazdakizm ideyaları 
eftalilorda da geniş yayılmışdı. Lakin türk tayfalarının 
oksoriyyotindo olduğu kimi, onlarda da moişatda şamanizm 
dini üstünlük taşkil edirdi.
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II  fo sil

TÜRKÜSTAN VƏ ƏRƏB XİLAFƏ Tİ 

§ 1. Mərkəzi Asiyada ərəb işğah

Suriya, Fələstin və İram işğal etdikdən sonra VII əsrin 
ortalarında ərəb orduları Morkozi Asiyaya torof horokoto baş
ladılar. İran Sasanibr dövlətının axırıncı şahı III Yezdogird 
İrandan Xorasana qaçmış və orada orobloro qarşı ordu 
toplamaq ümidi ib  türklordon vo eftallardan qüvvo xahiş et- 
mişdi. Lakin türkbr bu toklifo razı olmadılar. 651-ci ıldo şah 
Morv yaxınlığında öldürüldü vo bununla Sasanibr sülabsi 
bitdi. Ərob orduları şahın ardınca Xorasana gobrok oranı işğal 
etmoyo başladılar vo ovvolco indıki Türkmənistan orazisindo 
Nisa vo Abiverd şohərlərini tutdular.

Xorasanda möhkomləndikdən sonra oroblor Morkozi 
Asiyanın işğalına keçdibr. Mavoronnəhrin işğah üçün 50 
minlik ordu yaradılmışdı. Ərob ordusu tayfa bölgüsü prinsipi 
osasında toşkil edilmişdi. Hor tayfanın ordu hissosinin başında 
həmiıı tayfadan çıxmış əmirlər dururdu.

674-cü ildə Ərob xüafoti Ubeydullah ibn Ziyadın ko- 
mandası altında ərəb ordusunu Morkozi Asiyaya göndordi. Bu 
ordu Paykondı mühasirəyə ahb, tutmağa başladığı vaxtda, 
digor orob ordusu Soid ibn Osmanın başçılığı ib  Soqda girdi 
vo oradan Buxaraya yürüş edorok 30 min nəfər adaım osir 
tutdu.

Xorasana canişin to’yin edilmiş Əl-Mühollob 699-cu ildo 
Amudoryanı keçorok Kaşqadorya vadisino girdi. О, Keşdo dü- 
şorgo salaraq, otraf əyalətləri işğal etmok üçün horbi dostəbr 
göndordı. İki il müddətındə Əl-Mühəlbb Kaşqadorya vadisini 
tutdu. Əl-Müholbbin varisləri 703-cü ildo Xarəzmo horbi 
yürüşbr keçirdibr və 704-cü ildə Surxandərya çayının va
di lorini işğal etdilər.

705-ci ildo Xilafət Xorasana Küteybə ibn Müslümü cani
şin göndordi. Görkəmli siyasətçi və sərkordə olan Kiiteybə 
Mavərənnəhri (Amudərya və Sırdərya çaylarının arasındaki
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ərazini) işğal etdi. 706-cı ildə o, Buxara vadisini tutmağa baş
ladı. Bu vaxt Buxaranı bir neçə yerli türk hakimi idarə edirdi. 
Kiçik yaşlı Buxara hakimi (Buxaranın hakimləri Buxaraxudat 
adlanırdı; qədim fars dilində xudat “hakim” mə’nasmdadır; 
dilimizdə xuda “allah" və kəndxuda sözlərini xatırlayın) 
Toxşadı anası Xatun əvəz edirdi. Bu qadm dövbti idarə işindo 
baearıqlı siyasət yeridirdi. Lakin ərəb ordusu asanlıqla 
Buxaranı tutdu və Buxaradan 40 km aralıdaki varlı ticarət 
şəhəri olan Paykəndi də ə b  keçirdi. Paykənddə ərəblər 50 min 
misqal gümüş və çoxlu silah əb  keçirdibr. Silahlar эгэЬ 
döyüşçübri arasında bölüşdürüldü.

B eb şəraitdə Buxara, Paykənd və Soqd əyalətlərinin ha- 
kimbri qədim türkmənşəli türkəşlərlə ittifaqa girib эгэЬ iş- 
ğalçılarma qarşı mübarizəyə başladılar. Lakin Küteybə dip
lomatik siyasətlə onları ayrı-aynlıqda zərərsizbşdirə bildi və 
Soqd əyalətini işğal etməyə hazırlaşdı. Rabincan adlı yerdə 
Soqd ordusu ib  ərəb ordusu arasında baş vermiş məşhur 
vuruşmada soqdlar məğlub oldular və Səmərqəndə çəkibrək 
Fərqanədən hərbi kömək istədilər. Lakin birbşmiş Fərqanə və 
Soqd ordusunu ərəblər qəflətən yaxaladılar və qoşunlarım 
məğlub edərək Səmərqəndə hücum etdibr. B eb bir şəraitdə 
soqdlar ərəblərdən sülh xahiş etdibr. Şərtə görə Soqd hakimi 
Turek ildə ərəblərə 200 min dirhəm xərac və buna əlavə ola- 
raq 3 min nəfər qul, qızıl-gümüş, zinət şeybri, ipək parça da 
verməli idi.

ӘгәЫәг Xarəzmi də tutaraq Xarəzmşah Əskəcimuk adlı 
hökmdarı siyasi hakimiyyətdən kənarlaşdırdılar. Əyabti ərob 
canişini idarə etməyə başladı.

Ərəb ordusunun şimal-şərqə hərəkəti Çinı təşvişə salmış- 
dı. Bununla əlaqədar olaraq Çin qərb sərhədlərini möhkəm- 
btmok üçiin 714-cii ildə Tibet dövbtinə hərbi səfərbr təşkil 
edərək bir neçə dö>1işdə onun ordusunu qırdı. 714-cü ildə Çin 
Yeddiçayarası ərazıdə başda Tokmak olmaqla türk tayfa it- 
tifaqının üstünə gəldı və onları özündən asılı vəziyyətə saldı. 
Çin və эгэЬ xilafətinin hərbi toqquşması labüd oldu, lakin bu 
vaxt Küteybə qəfbtən öldü.
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716-cı ilda эгэЫэг Xəzərm şərq sahilində, ıııdiki Türk- 
mənistan arazisinda Dehisıan adlanan ayabta qarşı müha- 
ribəyə başladılar. Dehistanm hakimi Sul adlı bir türk idi. 
Onun Çul adlı şəhəri qüvvətləndirilmişdi. Lakin baş vermiş 
döyüşdə Sulun ordusu mağlub oldu, çünki qüvvabr qeyri-bə- 
rabər idi. ЭгэЫэг Çul şəhərini aldılar va ahalidən 14 mın 
adam öldürdülər. Bununla da 716-cı ildə эгэЫэг indiki Türk- 
mənistanm Xəzər dənizinə və Amudarya çayınaqadərki arazi
sini zəbt etdilər.

716-cı ildə türkaşlarin başçısı Sulu özünü xaqan e ’lan etdı 
və bir sıra türk tayfalannı da öz dövlətinə qatdı. Bundan sonra 
türkəşlər Mərkəzi Asiyada mühüm siyasi rol oynamağa başladı
lar. 717-ci ilda ərəblər türkəşbrlə va tibetlarla ittifaqda Çinin 
Mərkəzi Asiyanı işğal etmak sə’ybrinə qarşı çıxdılar.

715-720-ci ılbrdə Markazi Asiyada nisbatan sakit keçdi. 
Ərəblər işğalçılıq siyasətini müvaqqati dayandıraraq, tutulmuş 
ərazibrdə möhkamlanməyə başladılar. Bu maqsadb Buxara 
və Səmərqənd əyabtbrinə çoxlu ərab tayfaları köçürülüb yer- 
bşdirildi. Onlardan həm də, harbi qüvvə kimi istifada olunur
du. ЭгэЬ sərkərdələri yerli feodallarla nisbatən sakit dolan
mağa başladılar va İslam dini binalarım tikmayi sür’atbn- 
dırdibr. İslam dinim qabul etmayan ahalidan cizya vergisi 
alınırdı. Vergi ağır olduğuna göra sıravi ahali islamı qəbul et- 
m akb bu vergidan azad olurdu.

720-ci ilda Soqd ayalati arabbrin itaatindan çıxdı. Xora- 
san hakimi Said ibn Osman üsyanı harbi qüvvə ila yatırmaq 
istasa da, buna nail ola bilmadi. Bela olduqda xilafat onun 
əvəzina Said ibn Ömar ibn Xaraşi adlı sarkardani yeni canişin 
ta’yin etdi. Said bacarıqlı sark3rdə idi. O, tezlikla Soqdda 
üsyanı yatırdı va çoxlu miqdarda üsyançını qırdı. Xocantda 
эгэЫэг 3 min soqdlunun başım kasdibr. Divaştac başda ol- 
maqla üsyançılar Zarafşan çayının yuxan axınında bir qalaya 
qaçdılar. Bu qalanın xarabalıqları indi Qala-Muq, qalanın yer- 
bşdiyi dağ isa Muq dağı adlanır. Xaraşi Süleyman ıbn Əbu 
əs-Sarı başda olmaqla oraya qoşun göndardi va qalanın ya- 
xınlığında baş vermiş döyüşda Divaştac mağlub oldu va özü
nü ərəbbrə təslim etdi.
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Əl-Xaraşi Divaştacı Rabincanda (indiki Katta-Kurqan- 
da) öldürdü, qollarinm һәг ikisini kosdirdi vo sağ qolunu ça
parla İraqda yerləşən roisino göndordi.

723-cii ildo Əl-Xaraşi canişinlikdon konarlaşdtrıldı. 
Onun yerino Müslüm ibn Soid to’yin edildi. Soid Morkozi 
Asiya feodalları vo yerli hakimlori ilo sakit dolanmaq siyasoti- 
ni seçdi. Bu müoyyon qodor yerli ohalinin orobloro qarşı 
üsyanlarının yaranmasının qarşısım alırdı. Bundan sonra Müs
lüm ibn Soid Amudoryanı keçorok Buxaraya horbi soforo 
çıxdı. Çünkı Buxara orob hakimıyyotmo tabeçilikdon çıxmış- 
dı. Əroblor Forqanoni mühasıroyo aldılar. Forqanoliloro Türkoş 
ordusu başda Sulu xaqan olmaqla qoşun kömoyo goldi. 
Oroblor türkoşlordon qorxaraq Forqanonin mühasirosindon ol 
çokdilor. Lakın Sulu oroblori yaxaladı. Baş vermiş vuruşmada 
orob ordusu moğlub oldu vo qarot olunmuş bir milyon dir- 
homlik qonimot türkoşlorin olino keçdi. Orob ordusu böyük 
itki ilo Xoconto qayıtdı. Bundan sonra Mavoronnohrdo ağahq 
türkoşloro keçdi.

Lakm oroblor Morkozi Asiyada dehqanları vo yerli feo- 
dalları öz torofıno çokmoklo möhkom arxa yarada bildilor vo 
canışın Əsod ibn Abdullanın (724-727) dövründo Amudorya 
vo Sırdorya çayları arasındaki orazini bütünlüklo yenidon işğal 
etdılor. 729-cu ildo oroblor Buxaranı da tutdular.

734-735-ci illordo Ərob xilafoti Morkozi Asiyaya Asim 
ibn Abdulla ol-Hilalıni canişin to’yin etdilor. O, Bolx, Curcan, 
Forab vo Talkan oyalotlorini yenidon tutdu.

737-ci ildo oroblor Morkozi Asiyanın Xuttal oyalotino 
hücum etdilor. Xuttal hakimi türkoşloro kömok üçün müraciot 
etdi vo Sulu xaqan ordusu ilo onların kömoyino goldi. Ərob 
ordusu olo keçirdiyı qonimoti ataraq qaçmağa üz qoydu. Sulu 
Amudoryanı keçorok, oroblori ızlomoyo başladı. Lâkin Sulu
nun ordusu bu arada xeyli azaldı, belo ki, çoxlu döyüşçü 
ordudan ayrılıb qarotçilik moqsodilo sopolondi. Horistan adlı 
yerdo canişin Əsod ibn Abdulla (735-738) ilo Sulu xaqan 
arasında 737-ci ildo qanlı vuruşma baş verdi. Türkoşlorin or
dusu moğlub oldu vo Sulu xaqan döyüş meydanından qaç- 
maqla xılas ola bildi. Mohz bu hadisodon sonra Morkozi Asi-
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yanın ərəb hakimiyyətinə qarşı çıxan feodallart ucdantutma 
әгәЫәгә tabe olmağa başladılar. Tezlikb ərəblər Soqdu yeni- 
dən ələ keçirdibr.

Mərkəzi Asiyamn bütünlüklə Ərəb xilafəti tərəfindən iş
ğal olunması Nəsr ibn Səyyann (738-748) canişmliyi vaxtmda 
başa çatdı. Səyyar da yerli feodallan öz tərəfinə çəkmək siya- 
sətini yürüdürdü. Bu, İslam dininin yayılması üçün mühüm 
şərt idi. Dinin əhalı tərəfmdən qəbulu iso ərəb hakimiyyətinin 
möhkəmbnməsinə səbəb olurdu. Artıq Mərkəzi Asiyada ərəb- 
b rə  qarşı dura biləcək siyası qüvvə yox idi. Türkəş xaqan- 
lığının xanı Sulu 737-ci ildə məğlub olduqdan sonra Yeddi- 
çayarası əraziyə qayıtdıqda sarı türkəşbrin (türkəşbr “sarı” və 
“qara” olmaqla iki hissədən ıbarət idi) başçısı Baqa-Tarxan 
onu yaxalayıb öldürdü. Bundan sonra ərəblər Baqa Tarxanla 
birləşib Türkəş xaqanlığınm paytaxtı Suyab şəhərini tutub 
qarət etdilər. Türkəş xaqanlığı süqut etdi.

739-740-cı illərdə ərəblər Fərqano, Səmərqənd, Usruşana 
və başqa əyabtbri bir də zəbt etdibr. Xilafətin Mərkəzi 
Asiyada mövqeyinin möhkəmlənməsi canişin Nəsr ibn Səyyara 
imkan verdi ki, daxili problemlərb məşğul olsun. O, vergi si- 
yasətində dəyişiklik etdi və nəticədə 80 min müsəlman can ver
gisi olan cizyədən azad oldu. Nəsrin əsas xəracı vergi idi. İndi 
yalnız islamı qəbul etməyənbr cizyə verməli idi.

§2. Türküstanda 
Ərəb xilafətinə qarşı xalq hərəkatı

Türküstanm Ərəb xilafəti tərəfmdən işğalı xalq kütb- 
brinin vəziyyətinə pis tə’sir göstərirdi. Bir tərəfdən aramsız 
müharibələr nəticəsində suvarma kanalları dağıdılır, əkin 
sahələri sıradan çıxırdı, digər tərəfdən ərəbbrin yerli əhalidon 
aldıqları müxtəlif vergibr əhalini narazı salmışdı. B eb 
vəziyyət Ərəb xilafətinə qarşı üsyanlara səbəb olurdu.

747-ci ildə Ərəb xilafətində Abbasilər sülabsinin başçısı 
İbrahim ibn Məhəmməd tərəfdarlarından olan Əbu Müslüm 
Xorasana canişin göndorildi. Əsas məqsəd Əməvibr sülab-
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sinin tərəfdarlarının Mərkəzi Asiyada artması ita bağlı olaraq 
Abbasi tərəfdarlarını artırmaqdan və məhz Məhəmmod pey- 
ğəmbərin nəslindən olan Abbasilərin xəlifəliyə gəlməsinə xalq 
kütlələrini səfərbər etməkdən ibarət idi, Əbu Müslüm Mərvə 
gəldi və Əməvilərə qarşı açıq tobliğata başladı. Abbasitarin tə- 
rəfdarları onun düşərgəsinə toplaşdılar. 747-ci il iyunun 9-da 
Xorasana hücum etmək və Xilafətdəki Əməvitar sülatasinin 
hakimiyyətinə qarşı açıq mübarizəyə başlamaq tədbiri müəy- 
уәп edilmişdi. Xorasanda ərəb hakimiyyətinin vəziyyoti 
ağırlaşdı. Əbu Müslüm Mərvi tutdu, canışin Nəsr ibn Səyyar 
Nişapura qaçdı. Əbu Müslümün sərkərdəsi Əbu Davud Bəlx 
əyalətini zəbt etdi.

748-ci ildə Nəsr ibn Səyyar Tus yaxınlığında məğlub edil
di. Az sonra Əbu Müslüm Mərkəzi Asiyanın tam sahibi oldu.

Xilafətdə isə hakimiyyətə Abbasilər gəldilər. Onlar 
Mərkəzi Asiyada yerli hakimiyyəti idarə aparatını feodallara 
tapşırdılar. Xalq küttatari isə heç bir işə nail olmadı. Ona görə 
751-ci ildə Buxarada Abbasılərə qarşı xalq üsyanı baş verdı. 
Üsyanın başçısı Şərik ibn Şeyx əl-Mehdi feodallarm istisma
rına qarşı çıxırdı. Əbu Müslüm bu üsyanı yatırdı. Şərık baş 
vermiş döyüşdə öldürüldü.

Bu vaxt Çin Yeddiçayarası ərazidə və Toxarıstanda qüv- 
vətlənmişdi. 748-ci ildə Çin ordusu Suyab şəhərini tutub da- 
ğıtdı. Çin ordusunun sərkərdəsi Qao-Syan-Çji böyük ordu ita 
Mərkəzi Asiyam işğal etmək üçün hazırlaşırdı. Ərəb xilafəti 
751-ci ildə Ziyad ibn Salehin başçılığı ita Çin ordusuna qarşı 
ordu göndərdi. 751-ci ilin iyun ayında Taraz (indiki Qazaxıs- 
tanda Cambul şəhəri) yaxmlığında iki ordu üz-üzə durdu. Mü- 
haribələr tarixində әп qanlı vuruşmalardan olan bu doyüş 5 
gün davam etdi. Yalnız türk kartukların arxadan Çin ordu
sunun iistünə hücum etməsi vuruşmanın taleyini эгэЬ 
ordusunun xeyrinə həll etdi. Çin ordusu məğlub oldu. Bundan 
sonra Çin Mərkəzı Asıyanı işğal etmək planından əl çəkdi.

Xilafət Əbu Müslümün Mərkəzi Asiyada nüfuzunun 
güclənməsindən çəkinirdı, ona görə də onu hiyta ita saraya 
də’vot edib Öldürdütar.
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Əbu Müslümün öldürülməsı ila bağlı olaraq Nişapurda 
Zardüşt dini tarafdarı Sumbatın üsyanı baş verdi.Üsyanda sa
natkarlar və kəndlılər iştirak edirdilar. Üsyançılar Nişapur, 
Kumıs va Reyn şəhərlərini tutdular. Lakin 80 gündan sonra 
üsyan yatırıldı. Sumbatm üsyanı ila eynı vaxtda Mavarannahr- 
da Abbasilər xilafatina qarşı aslan türk olan İshaq adlı bir 
Zardüştün çıxışı başlandı. O, tabliğ edirdi ki, Zardüştün ruhu 
Əbu Müslüma keçmişdir. Lakin bir ildan sonra İshaq Marvda 
tutulub öldürültdü.

Har yerda olduğu kimi, Markazi Asiyada da xalq kütlasi- 
nin hakim sinfa qarşı mübarizasi din pardasi altında gedirdi. 
Xüsusilə, Markazi Asiyada çoxlu Mani va Mazdak tarafdarları 
toplanmışdı. Onlann şaharlarda icmaları vardı. VI asrda İranda 
Mazdak harakatı boğulduqdan sonra tarafdarları Markazi 
Asiyaya qaçmışdılar. Ərablar onları “zindıq”lar adlandınrdılar. 
Mazdak tarafdarları torpağın kandlilar arasında bölüşdürülmasi 
ıdeyasmı asas tutur va deyirdilar ki, dünyada iki qüw a - işıq va 
qaranhq bir-birina qarşı mübariza aparır va bu mübariza haya
tın asasını taşkil edir. Qaranlıq şar qüvvasidir va bütün haqsız- 
lıqlar, torpağm kandlilar arasında barabar bölüşdürülmamasi 
onun işidir, hamı şar qüwəsınə qarşı mübariza etmalıdır. 
Feodalizm quruluşunun qüwatlanmasi va kəndlilərin istisman 
Mazdak i dey as inin yayılmasına sabab olurdu.

767-ci ilda Heratda Astad Sis adlı bir türkün başçılığı ila 
başqa bir üsyan baş verdi. Xalifa Əl-Mansur ona qarşı ordu 
göndardi va döyüşda üsyançılar mağlub oldular, onlann 14 
min nafari öldürüldü.

777-ci ilda Markazi Asiyada Buşakc adlı ayalatda Yusif 
ibn İbrahim al-Barm adlı bir nafarin başçılığı ila üsyan başlan
dı. Üsyançılar qırmızı bayraq gəzdirirdilər ki, bu da onlann 
Mazdak dımna tarafdar olduqlarmı göstarirdi. Üsyan qısa 
vaxtda Xorasan, Soqd va Fərqanani bürümüşdü. Bir ncça dö- 
yüşdan sonra üsyanın başçısını tutdular va onu Bağdadda xa
lifa al Mehdinin sarayında öldürdülar.

Digar böyük üsyan Müqənnanm başçılığı ila üsyan idi. Bu 
üsyan tarixşünaslıqda Xürramilar üsyanı da adlanır. Ona göra 
ki, üsyanm asas harakatverici qüwalari V asrda İranda baş
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vermiş Mozdok hərəkatınm ideyasmı osas götürürdiilər. M az
daki n arvadınm adı Xürrəm idi. Məzdək öldürüldiikdon sonra 
o, Morkozi Asiyaya qaçmışdı. Burada onun torofdarlan onun 
adı ilo xürromilor adlamrdılar. Üsyançılar orob hakimiyyotino 
qarşı çıxırdılar. Onlann da qırmızı rongli bayraqlan vardı.

Üsyanın başında ıslamı qobul etmiş oslon türk Hakim 
ibn Haşım dururdu. Bo’zi monboloro göro onun osil adı Ata, 
loqobi Müqonna idi. O, indiki Türkmonistan orazisindo Morv 
şohorindo doğulmuşdu. Cavanlığmda Əbu Müslümün ordu
sunda paltar yumaqla moşğul olmuşdu. Üzünü yaşıl rongli 
örtüklo örtdüyüno göro orobco “Müqonna” çağrılırdı. Çox 
oxuduğuna vo mütalio ilo moşğul olduğuna göro o, çoxlu dil 
bilirdi. Ağ rongli paltar geymiş Ata (Müqonna) deyirdi ki, 
onun bodomno ilahi qüvvo daxil olmuşdur vo çalışıb eomiy- 
yotdo insanlar arasında boraborsizliyo son qoyacaqdır. O, 
Morkozi Asiya oyalotlorino torofdarlarım göndororok hakimiy- 
yotini tanımağı tolob edirdi. Buxara, Soqd vo Kaşqadorya 
oyalotlorindo onun torofdarlan çox idi. Müqonna Amudorya 
çayını keçorok, Keş yaxmlığında Sonom dağlarında bir qalanı 
özüno istinadgah etdi. Ağköynoklilorin, yo’ni Müqonna loqob- 
li Atanın torofdarlarmın üsyanı 776, ya da 778 ci ildo başlandı. 
Üsyançılar tez bir vaxtda bütün Mavoronnohri tutdular. 
Sırdorya vo Amudorya çayları arasında yaşayan maldar türk 
tayfaları da onu müdafıo edirdibr. Üsyanın genişbnmosi Ərob 
xilafotini toşvişo saldı. 778-ci ildo Muaz ibn Müslümün 
başçılığı ib  orob ordusu Buxaraya goldi vo üsyançılara qarşı 
mübarızoyo başladı. Lakin iki il müddotindo ordu üsyanı 
yatıra bilmodi. Onda xilafot Muazı konarlaşdıraraq, onun 
yerino Müseyyib ibn Züheyr adlı sorkordoni to’yin etdi. 
Züheyr ordusunu üsyançılann başçısı Müqonnaya qarşı yeritdi 
vo yerbşdiyi qalanı mtdu. Müqonna olo keçmomosi üçün 
özünü öldürdü. Bir rovayoto göro o, zohor içmişdi. Əroblor 
onun Ölüsünü tapıb başını kosdibr. Nohayot, 785-co ildo 
üsyana son qoyuldu.
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III  fə s il

IX  X II ƏSRLƏRDƏ  
Q Ə RBİ TÜRKÜSTANDA TÜRK D Ö VLƏ TLƏRİ 

§1. Türkəş xaqanlığı

Qədim türk tayfalarından biri də türkəş adlanırdı. Adından 
göründüyü kimi bu tayfanın etnik adı “türk” etnonimindon ya- 
ranmışdı.

Türkoşbr eranın əwəllərində Balxaş gölü otrafmdakı 
ərazida, Çu və İli çayları arasında yaşayırdılar. Qərbi Türk xa- 
qanlığı süqut etdikdən sonra türkəşlər Yeddi çay arası arazini 
ab  keçirərək xaqanlıq yaratdılar. Xaqanlığın mərkəzi (düşar- 
gəsi) Çu çayının vadisində yerbşirdi. Türkəş tayfa ittifaqı 20 
tayfadan ibarət idi. Hər tayfanın başında 7000 nofarlik ordusu 
olan hakim dururdu.

Xaqanlığm ilk xaqanı Moxe-Daqan idi. Bu xan işğalçılıq 
müharıbəbrı apararaq xaqanlığın arazisini genişbndirmişdi.

Qarbi Türküstanda türkəşlərin hakimiyyəti Üç-Elik xa- 
qan (699-706) dövründə qüvvətbndi. “Baqa-Tarxan” ləqabini 
daşıyan bu xanın hakimiyyəti illərinda Türkəş xaqanlığı 
Mərkəzi Asiyada Sırdərya çaymm orta axınından İrtış çayına 
qədər uzanan ərazini ahata edirdi. Onun vəliahdi Sakak xaqan 
(706-744) vaxtında Türkaş dövbti о daracada möhkambn- 
mişdi ki, Türk xaqanlığma son qoymuşdu. Lakin o, öldükdan 
soma xaqanlıqda hakimiyyət uğrunda mübarizə gücbndi. 
Şarqı Türk xaqanlığınm xanları bu çəkişmadən istıfadə etdibr 
və 711-ci ildə Türkəş xaqanlığına hücum etdibr. Türkəşbr 
böyük itki versabr də, Sulu adlı xanın ətrafında bırbşarak, 
onu xaqan e’lan etdibr. Sulu xaqan 200 min nəfərlik tayfa
lann başçısına çevrildi.

Türkaş xaqam Suyab şəhərinda otururdu. Xaqanlıq mis 
pul buraxırdı. Onun ahalisinin bir hissəsı akinçiliklə məşğui idi. 
Lakin maldarlıq əsas təsərrüfat maşğuliyyəti olaraq qalırdı.

VII asrin ortalannda ərəbbr Markazi Asiyam işğal etməyə 
başladılar və 651-ci ildə Mavarannahri tutdular. Ərab işğal-
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larına qarşı yeganə qüwo Türkoş ,\aqarılığı idi. 737-ci ildo 
Amudorya çayı sahilindo türkoşlor soqdlarla biriıkdo orob or
dusuna qarşı vuruşdular, lâkin döyüşdo orob ordusu qalib goldi.

Xaqanlıq orobloro qarşı mübarizoni davam etdirmok oz- 
mindo idi. Bu vaxtlar dövlotdo feodal-ara çokişmolori başlan
dı vo 738-ci ildo Sulu xaqan sui-qosd noticosindo öldürüldü. 
Bununla da xaqanhq zoiflomoyo başladı. 739-cu ildo Forqano 
vo Qaşqar feodalları birloşorok türkoşlorin üstüno gctdilor vo 
onları moğlub etdilor. Onlar 748-ci ildo xaqanlığm morkozi 
Suyab şohorini tutub qarot etdilor. Digor torofdon, Karluk adlı 
böyük bir türk tayfası xaqanlıqdakı voziyyotdon istifado edib 
VIII osrin ortalarında xaqanlığa son qoydu, onun orazisini 
zobt edib Karluk xaqanlığım yaratdı.

§2. Karluk xaqanlığı

Qodim türk tayfalarından olan karluklar VIII orin orta
larına qodor Qorbi Altayda vo İrtış çayı sahillorındo yaşa- 
yırdılar. Onlar dilco qıpçaqlara yaxın idilor. Karluklar ovvolco 
II Şorqı Türk xaqanlığma tabe idilor vo vaxtaşırı uyğurlarla 
ittifaqda xaqanlığa qarşı çıxır, onun qonşu orazilorini qarot 
edirdilor.

734-cü ildo Bilgo xaqan ölondon sonra II Şorqi Türk xa- 
qanlığı ovvolki qüdrotini itirdi. VIII osrın 40-cı illorinin ov- 
vollorindo karluqlar yabqu adlanan canişin torofındon idaro 
olunurdu. 744-cü ildo karluk, uyğur vo basmil türk tayfaları 
bu dövloti yıxdılar.

Homin osrin 50-ci illorindo karluk tayfa ittifaqı qüvvot- 
lonir. Qısa müddot orzindo karluklar İli, Çu vo Talaş çayları
nın vadilorini olo keçirorok, Talas vo Suyab şohorlorini zobt 
etdilor. 766-cı ildo kartukların yabqusu qorargahmı Çu çayının 
konannda yerloşon Suyab şohorino (indı Qazaxıstanda 
Tokmak şohori) keçirdi.

766-940-cı illor arasında karluklar Yeddiçayarası orazido 
hakim qüvvo idilor. Lakin 940-cı ıldo Şorqi Türküstanda ya
şayan türkmonşoli yaqma tayfası bu oraziyo basqm etdi vo on-
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lar dövlətin markazi Balasaqun şahərini tutaraq, Karluk xa- 
qaıılığma son qoydular.

Karluklar da asas e’tibarib maldarlar idilar. Lakin başqa 
türk tayfalarına nisbatan xaqanlıq vaxtında onların müayyan 
hissəsı oturaq hayata keçarak əkinçiliklə maşğul oldular. Ona 
görə da bir sıra oturaq iri yaşayış mantəqələri yaranmışdı. 
Xaqanlıq dövründa bir neçə şəhər təşəkkül tapmışdı. Onlardan 
Çul, Sarıq, Harran, Çuvan və b göstarmak olar. Talaş çayının 
hövzələrində VIII-IX asrbrda Atlax, Xamukət, Susa (Şuşa), 
Kul, Şelva, Tekabkat va b. şaharbr vardı.

Karluklar dağ-mə’dən sanayesi ib  maşğul olurdular. On
lar dəmir filizini indiki Qırğızıstanda Ala-Too dağlarından 
çıxarırdılar. Ona görə də onlarda sanatkarlıq dövrüna göra 
yüksak saviyyada idi.

Karluk xaqanlığının şaharbri Çin va Mərkəzi Asıya öl- 
kalari ilə (Buxara, Samarqand, Şaş va b.) ticarat edirdibr. Ta
raz (indi Qazaxıstanda Cambul şahari) Kulan, Aşpara va 
Suyab şahərbrinda müxtalif ölkabrdan galmiş tacirbr alver 
edirdibr. İssık-Kul gölü və atraf arazida manşaca karluklarm 
bir hissasi olan çıqil tayfası yaşayırdı. Onlar asasan köçori 
maldarlıqla maşğul olurdular. Çiqilbrin markaz şəhəri olan 
Yar (İssık-Kulun cənub sahilində) xaqanlığm dıgar şaharlari 
ib  ticarət əlaqəbrinda mühüm rol oynayırdı. Narmçay 
sahillərinda yaşayan tokuz-oğuzlardan çıxma yaqma türk tay
fası ib  karluklar tıcarət edirdibr.

Bütünlükdə Karluk xaqanlığı feodal dövbti idi. Dövbtin 
iqtisadi bünövrəsi zoif idi. Ona görə də xaqanlığın arazisinda 
yaşayan tayfaların varlı hakimləri çox hallarda mərkəzi 
hakimiyyata qarşı çıxırdılar. Xaqanlığın süqutunun bir sababi 
da mahz ara feodal çakişmaları oldu.

Karluklarm hakimiyyəti zamanı indiki Qazaxıstan arazi- 
sində bir sıra yeni şaharbr yarandı: Çul, Balasaqun, Atlax, 
Xamukənd, Koylık-Oğuz və b. Xaqanlığın markazi Koylıkda 
yerbşirdi Buna sabab o idi ki, Qazaxıstan arazisinda içtimai 
inkişafda əkinçilik və ticarət getdikca mühüm yer tuturdu. Bu 
şəhərlərin ahalisi asas e’tibarib köçari maldarlıqdan oturaq 
hayata keçmiş türkbr idi. Şaharbr ticarət-sənətkarlıq тэг-
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kozları kimi təşəkkül tapirdi. Karluk xaqanhğınm şohorlorino 
Şorqi Türküstandan vo Çin Türküstanınd'an çıxma tacir vo 
sonotkar ailolori köçüb yerloşırdilor. Türkoş xaqanlığı kimi 
Karluk xaqanları da öz adları ilo metal pullar zorb edirdilor. 
Karluk tacirlori uzaq ölkoloro dovo vo atlarla müxtoiif 
mohsullar - dori, gön, yun vo s. aparıb ovozino metal lova- 
zimatı, qızıl - gümüş bozok şeylorı gotirirdilor. Çindon ıpok vo 
çini qablar gotirilirdi.

IX osrdo Morkozi Asiya vo Qazaxıstandan Çino gedon 
bir neço karvan yolu vardı. Karvan yollarının konarlarında su 
quyuları çıxartlmış, karvansaraylar tikilmişdi. Lakin karlukla- 
rm toфaqlaпna oroblorın daxit olması ilo ohalinin İslam dinino 
keçmosi prosesi güclonmokdo idi. Digor torofdon, Şorqi 
Türküstandan Morkozi Asiya vo Qazaxıstan orazisino Yaqma 
adlı yeni bir türk tayfa birloşmosi horokot etmokdo idi. 940-cı 
ildo yaqmalar Karluk dövlotinin şohorlorini tutdular vo ora
zisindo Qaraxanilor dövlotini yaratdılar.

§3. Samanilər dövləti

Morkozi Asiyada xilafoto qarşı xalq horokatı yerli türk 
feodal sinfıno monsub şoxslorin dövloti idaro sistemmdo faal 
iştirakma sobob oldu. Xolifo Harun or-Roşıd (786-809) öl- 
dükdon sonra Xilafotdo dövloti idaro sistemin© Tahirlor nosli 
daxil oldu.

Tahir ibn Hüseyn adlı birisi Xorasanın varlı o’yanlanndan 
idi. O, oslon Herat oyalotindon (indi Əfqanıstandadır) idi. Tahir 
Harun or-Roşidin oğlu Mo’munun xilafoto hakimiyyoto golmo- 
sino horbi kömok etmişdi. Ona göro do 813-cü ildo Mo’mun 
xilafotin başında olduqda Tahir yüksoldi. O, Cozironin (Meso- 
potamiyanın) canişini vo oradaki qoşunların baş komandanı 
to’yin edildi. 821-ci ildo Tahir Xorasana canişin to’yin olun- 
duqda Nişapuru özüno morkoz seçdi. Onun osas moqsodı ca- 
nişinliyini müstoqil dovloto çevınnokdon ibarot idi.

Lakın çox çokmodon Tahir qofloton öldü. Onda Xilafət 
canişinliyo onun oğlu Əbülabbas Abdullam to’yin etdi. Lakin

184



canişinliyi onun qardaşı Talxa (830-844) idaro edirdi. Mohz 
Abdullanm vaxtında Xorasan canişinliyi müstoqil dovloto 
çevrildi.

Bu illərdə Morvdo canişin Saman adlı bir tacik idi. O. 
Zərdüşt dinındon əl çokib İslam dinini qəbul etmişdi. Xolifo 
onun oğlu Əsədə do vozifo verorok onu canişin to’yin etmişdi. 
Əsodin 4 oğlu vardı: Nuh, Əhməd, Yohya vo İlyas.

806-cı ildo Morkozi Asiyada yeno Xilafoto qarşı xalq 
iisyanı baş verdi. Üsyanın başında Müqonnanın torofdarları 
dururdu. Üsyanın başçısı iso orob sorkordosi Rofi ibn Lays adlı 
birisi idi. Belo bir şoraitdo Əsodin oğlanları üsyanın yatırıl
masında Mo’muna kömok edorok 810-cu ildo horokatı yatırdı
lar. Bu xidmoto göro xolifo Saman noslindon olanları Morkozi 
Asiyanın müxtolif oyalotlorino canişinlor to’yin etdi. Belo ki, 
Nuh Somorqəndo, Əhmod Forqanodo, Yohya Şaşda (indiki 
Daşkond oyaloti), İlyas Usruşanada canişin oldular. 821-ci il
do Xorasana canişin to’yin edilmiş Tahir ibn Hüseyn do Əso- 
din oğlanlarını müdafıo edirdi.

IX osrin ortalarında Buxara vo Kaşqadorya istisna ol- 
maqla Mavoronnohr Əhmod vo onun oğlanlarının hakimiyyoti 
altında idi.

873-cü ildo Tahirlor sülalosi süqut etdi. Onların yerino 
Samanı noslindon olanlar iroli çıxdılar. Əhmod öldükdon son
ra (865-ci il) onun yerino oğlu Nosr keçdi (865-892-ci illor), 
Nosr ibn Əhmod Mavoronnohrin müstoqil hakimiııo çevrildi 
vo öz adından pul zorb etdi. Lâkin qardaşı İsmayıl ibn Əhmod 
888-ci ildo Nosri moğlub edorok hakimiyyoti olo aldı. O, otraf 
orazilordo yaşayan türk maldar tayfalarının üstüno horbi sofor 
toşkil etdi vo dovlotin qüdrotini artırdı. Beloliklo, Samanı 
noslindon olan İsmayıl müstoqil, tarixdo Samanilor dövloti 
adlandırılan dövlotin başçısına çevrildi. Onun oğlu Əhmod 
(907-914-cü illor), onun oğlu II Əhmod Nosr (914-943 -cü il
lor) vaxtında Samanilor dövloti tonozzülo doğru getmoyo baş
ladı. Çünki bu illordo Morkozi Asiyada yeni türk tayfa ittifaq-
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ları yaranmış və işğalçılıq müharibəlorinə başlamışdılar. 
Xüsusilə Sırdorya hövzolərində oğuzlar gücbnmişdibr.

Samanibr dövbti qısa tarixi dövr ərzində mövcud olsa 
da, bu dövbt Morkazi Asiyada okinçiliyin va ticaratin inkişafı 
ib  səciyyəbnir. Qeyd edılmalidır ki, Markazi Asiyanm böyük 
dahibrı olan etnik monsubiyyatca türk al-Farabi va İbn Sina 
Samanibrın hakimıyyatı vaxtında yetişmişdibr. Samanibr İs
lam dininin Markazi Asiyada möhkamlonmosindo do böyük 
rol oynadılar. Samani hakimbri çoxlu moscid, modroso vo 
mavzoleybr tikdirmişdibr.

§4. Qəznəlilər dövləti

X osrdo - Samanibrın ytiksəliş dövründo Qozno şohori 
üsyankar türk sorkordabrinin dıqqatini calb etmişdi. Qaznanin 
(Əfqanıstanm canub-şarqində qadim şahar idi) Samanibr 
dövbtinin markazindan azaqda yerləşməsi həmin ərazilərdə 
yaşayan türk tayfalarının başçılarının sərbəst hakimiyyoti 
üçün şərait yaradırdı. Türk tayfa başçıları oradan Hindistanın 
şimalmda yerloşon Kaşmir, Pancab, Multan vo b. əyabtbrə 
harbi safərbr taşkil edirdibr. Samanibrın Qaznada valisi, 
türk Alp-Tiqin 962-ci ilda oradaki hakimi yıxıb bir müddat 
(963-cü ıladak) hakimiyyati alda saxlamışdı. Sonra İsa Alp- 
Tiqinin qulamı (harbi nökari) Sebuk-Tiqin 977-ci ildo haki
miyyati ab  aldı va onun asasını qoyduğu sülab Qəznəlilər 
adlanmağa başlandı. Bu sülab 1183-cü ib  qadar, ya’ni Səlcuq 
oğuzlarının hakimiyyotina qodər davam etmişdi. Sebuk- 
Tigindon (977-997) sonra Qoznolibrin aşağıdaki hökmdarları 
olmuşdur: İsmayıl (997-998), Mahmud Qaznali (998-1030), 
Mahammad (1030), 1 M a’sud (1030-1041), Mövlud (1041-1
48), II Mə’sud (1049), Əli Əbülhasan (1049-1051), 
Əbdürroşid (1051-1053), Toğrul (1053), Forruxzal (1053
1059), İbrahim (1059-1099), III Ma’sud (1099-1115), Şırzad 
(1115-1116), Aslan (1116-1117), Bəhramşah (1117-1153), 
Xosrovşah (1153-1 160) və Xosrov Məlik (1160-1187). Biz bu
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dövbtin tarixini burada genişliyi ib  verməyəcəyik, çünki 
hakim sülabdə türldər olsa da, sülabnin idaro etdiyi dövbt 
əsas e ’tibarıb Əfqanıstanm, Morkozi Asiyanm və İranın bo’zi 
əyabtlorini əhatə edirdi, ohalisi iso osas e’tibarib irandilli 
ofqanlar, tacikbr vo farslar idi. Lakin Qoznolibr dövbti Mah
mud Qəznəli vaxtında qüwotli dövbtə çevrilmiş və əhalisi 
türklordon ibarot Xarozmi tutmuşdu. Ona göro biz bu mosobni 
qısaca nozordon keçirok.

Samanibr dövbti vaxtında Xarozm daxili müstoqilliyini 
saxlamış oyalot idi. Qaraxanibr Samanibr dövlotino son qoy- 
duqdan soma da Xarozm konarda qaldı. ticarot yollarının kostş- 
diyi yerdə yerləşən Xarozm şohori Çin, Hindistan, Ön Asiya vo 
İranın Morkozi Asiya vo Altayla tıcarotinin morkozlorindon biri 
idi. Xarozm oyalotinin ohalisi osas e’tibarib okinçiliklo moşğul 
olurdu. Ərob coğrafi Müqoddosi yazırdı: “Xarozm meyvo 
bağlan, su kanalları vo okin tarlalan ib  moşhurdur”.

X osrin II yarısında Xarozm vo onun morkozi Ürgonc iq- 
tisadi inkişafda çox iroli çıxmışdı. 996-cı ılodok Xarozm iki 
hissoyo ayrılırdı. Conubi Xarozm - paytaxtı Kot vo Şimali 
Xarozm - paytaxtı Ürgonc. Ürgoncdo canişin, Kotdo iso Xa- 
rozmşah titulunu daşıyan hökmdarlar otururdular. 996-cı ildo 
Şimali Xarozmin hakimi, monşoco türk olan Mo’mun ibn Mo- 
hommod Xarozmin hor iki hissosmi birloşdirorok, paytaxt 
Ürgonc olmaqla Xarozm dövbtinin osasım qoydu. Н от 
Mo’mun ibn Mohommod (996-997) vo hom do onun oğlu Əli 
ibn Mo’mun (997-999) Xarozmi qüvvotli dövloto çevirmoyo 
başladılar. Bu zaman yuxarıda deyildiyi kimi, Əfqamstan ora
zisindo Qozno şohorindo türk sülalosi olan Qoznolibr haki- 
miyyoto golmişdilor. Qoznoli sülabsindon Mahmud Qoznoli 
Xarozmi heç olmasa vassal vəziyyoto salmaq üçün todbirlor 
axtardı vo bunun üçün qızmı Əli ibn Mo’muna, bacısını iso 
onun qardaşı Mo’mun ibn Mo’muna oro verdi. Deınoli, bu 
nigahlar siyasi moqsod daşıyırdı. Mahmud Qoznoli çox varlı 
adam idi, o qızı vo bacısına eyni vaxtda tontonoli toy etdi, 
onlara çoxlu daş-qaş verorok, or evino yola saldı. Lakin 999-
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cu ildə Əli ibıı Mo’mun öldü, onun yerinə qardaşı Mo’mun 
ibn Mə’mun keçdi (999-1017). Mə’mun savadlı, ağıllı vo 
siyasotdo ehtıyath şoxs idi. Onun vaxtında Ürgoncdo və Buxa- 
rada gözol saraylar tıkıldi. Bu saraylarda yaxşı kitabxanalar 
vardı. Moşhur hokim Hüseyn Əli Əbu ibn Sina da mohz 
Mo’mun ibn Mə’munun kıtabxanalarmda elmloro yiyolon- 
mışdi. Baqdad xəlifı Qədir (991-1031) Mə’muna qızıl sapla 
toxunmuş paltar hədiyyə göndormışdi. Mahmud Qəznəli 
bundan narazı düşdü vo bacısının ori olan Mə’mundan toləb 
etdi ki, onun vassalı olsun. Mə’mun çotin bır vəziyyətə düşdü, 
no ho, nə yox cavabı vermodi. Məsələ xalqa oyan oldu vo ordu 
şohoro - Ürgonco girorok, sarayı tutdu vo Mo’munu tutub öl
dürdü. Hakimiyyoto onun qardaşı oğlu Abülhoris Mohommod 
ibn Əli keçdi. Lâkin Mahmud Qoznoli ordu ilo Xarozmo 
hücum etdi. 1017-ci ildo baş vermiş döyüşdo Mahmud 
Qoznolı qalıb goldi vo Xarozm Qoznolilor dövlotino birloş- 
dirildi. Xarozmdo canişınliyo Altuntaş adlı bir türk sorkordosi 
to’yin edildi.

XI osrin ovvollorindo Morkozi Asiyada türkmonşoli 
Solcuq oğuzlarının yüksolişi başlayır. Bu barodo aşağıda 
damşılacaqdır. İndi biz yalnız solcuq-oğuzlarla Qoznolilorın 
münasibotlorini nozordon keçirocoyık. Morkozi Asiyada 
Solcuq horokatınm başında Toğrulboy vo Çağrıboy qardaşları 
dururdular. Onlar Solcuqun novolori idilor. Solcuq boylori 
oğuzların Kınık tayfasından çıxmışdılar. Onlara moxsus tay
falar Sırdoryanm aşağı axarlarında yaşayırdılar. Lâkin onlar 
Mavoronnohrdo hakimlo yola getmodıyindon homiıı orazıni 
tork etdilor vo Mahmud Qoznolınin oğlu Mo’suddan (1030
1041) orazi istodilor. Lâkin Mos'ud buna razılıq vermodi vo 
solcuq-oğuzların Qoznolilor dövlotinm Morkozi Asiyadakı 
oyalotlorino golmosino imkan vermomok üçün onlara qarşı 
ordu göndordi. Sorasx yaxmlığında Qoznoli ordusu ilo soleuq- 
oğuzların arasında qanlı döyüşdo oğuzlar qolobo çaldılar vo 
bununla da solcuqlar üçün Nişapura vo Xorasana yol açıldı. 
1040-cı ildo Sorasx vo Morv arasında Morkozi Asiya
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ərazisində Dəndonokan adlı çöldə Qəznəvi ordusu ib  Səlcuq 
oğuzlarırun ordusu arasında çox böyük qanlı vuruşma oldu. 
Qoznəli ordusunun özəyıni elo türk tayfaları təşkil edirdi. 
B eblikb, iki türk ordusu üz-üzə gəldi. Vuruşma qəznəlı 
ordusunun tam məğlubiyyəti ilə bitdi, ordudan heç kım sag 
çıxmadı, Mə’sud Qəznəli bir neçə atlı ilə aradan çıxıb qaça 
bildi. Bununla da Qəznəlibr dövbti əslində süqut etdı və 
Mərkəzi Asiyadakı əyabtlərini itirən Qəznəlibr Əfqamstan 
ərazisində kiçik knyazlığa çevrildi,

Qəznali dövbtinin xarabalıqları üzərindo Böyük Səlcuq 
dövbti yaranmağa başladı.

§5. Qaraxanilər dövləti

X əsrin 90-cı ılbrində Şərqi Türküstan, Yeddi Su (qa- 
zaxca Eeti-Su, rusca Semireçye) və Cənubi Tyan-Şanda bir 
türk dövbti yarandı. Dövbt onu ıdarə edən və “Qara xan” 
sülabsinin adı ib  adlanırdı. Qaraxanibr dövbtinin hakim sii- 
labsi və onun tarixi haqqında mə’lumatlar az və ziddiyyətli- 
dir. Ərəb müəllifbri Qaraxanibr sülabsini “Əfrasiabın va- 
risbri” adlandırır və “Arslan xan”, “Buqra xan” və “Xaqan” 
titullarım daşıdıqlarını yazırlar. Bir qrup tədqiqatçılar Qaraxa
n ib r sülabsini uyğurlara, digərbri karluklara, Türkiyə tarixçı- 
bri isə Altay türkbrinə aid edırlər. Son tədqiqatlar Qaraxa
n ibr sülabsinin türkmənşəli Çiqil tayfasından çıxdığım 
göstərmişdir. Ehtimal edilir kı, Yaqma adlı türk tayfa bir- 
bşməsinin hərbi-feodal əyanlan Mərkəzi Asiyaya daxil olmuş 
və Çiqil adlı türk tayfasının hərbi köməyib hakimiyyət uğ
runda mübarızoyə başlamışdılar. Ərob müəllifı ibn Fədlana 
görə hakımiyyət uğrunda mübarizəyə başlamış Qaraxanibrda 
çoxlu varlı bəylər vardı. Bə’zi bəybrin 10 min atı və 100 min 
baş qoyunu vardı. Mənbəbrdən aydın olur ki, Qaraxanibr sü
labsinin banisi Satuk Buqra xan adlı bir türk olub, Onun atası 
Bazır Arslan xan adlanmışdır. Satuk bu sülabdon ilk hakim 
kimi islamı qəbul etmiş və uşaqlıqda Kaşqar şəhərındə (Çin 
Türküstanında) əmisi Oğulçak Qədir xanın yanına köçmüşdü.
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Satukun iki oğlu olmuşdur: Baytaş (müsolmanca adı Musa) və 
Süleyman. 955-ci ildo Satuk öbndon sonra oğlu Musa (955- 
975-ci ilbr) Kaşqarda hakimiyyoti э1э almış vo islamı dövbt 
dini e’lan etmişdir. Ondan sonra hakımiyyoto qardaşı oğlu 
Harun Buqra xan (müsolmanca adı Oli) (975-998-ci ilbr) gol- 
mişdi. Onlarm vaxtında dövbtin arazisi xeyli gcnişbnmişdi. 
Bela ki, markazi Tyan-Şamn canub şarq hissasi va Kaşqarm 
şimal rayonları Kaşqara birbşdirilmişdi. Qaraxanıbr adlanan 
sülala tezlikb indiki Qazaxıstan ərazisina hücum edib 
Balasaqun şaharini (V.V.Bartoldun yazdığına göra bu şohorin 
adı monqol dilindaki Balsaqun “şohor”sözündondır) tuturlar. 
Onlar Çu vadisinda möhkambnarak şimal-şərqə harakat etdi
b r. Daha sonra Qaraxanibr İli çayı hövzabrinda yaşayan 
yaqma, tuxsi, çıqil, çaruk va uqrak türk tayfalarım Özüna tabe 
vəziyyətə salmışdılar. Qaraxanibrın ordusu ib  uqraklar ara
sında qanlı döyüş haqqmda Mahmud Qaşqarlı (X asr) ma’lu
mat verir. Qaraxanibr şimalda İrtış çayı sahilbrinda yaşayan 
ımak türk tayfası ila da uzun müddotli döyüşlar keçirdibr. 
Şimal şərqdə Qaraxanibrın asas düşmani Yabaku adlı türk 
tayfa birbşmasi idi. Mahmud Qaşqarlı Arslan-Tiqinin baş- 
çılığı ib  Qaraxanibr ordusunun Buqa-Budraçın başçılığı ila 
Yabaku tayfası arasındaki döyüşii da tasvir edir.

Mahmud Qaşqarlmın mə’lumatlan asasında demak olur ki, 
Qaraxanibr dövbti şimal-şərqdə Balxaş, Sasık-kul (ya’ni Sasık- 
göl) va Ala-Kul (Ala-Göl) istiqamatbrinda sorhodlonirdi. 
Markazi Tyan-Şanda va Qazaxıstan arazisinda möhkambnmiş 
qaraxanibr qarba taraf harakata başladılar. Qarbda Farqana va 
Mavarannahr yerlaşirdi. X asrin 80-ci ilbrinin axrrlannda qara
xanibr Fərqanəni va 930-cu ildo İsfıcabı tuturlar.

Bu vaxt Samanibr dövbti hansı ki, bu orazilor ona tabe 
idi, böhran keçirirdi. Türk mənşəlı Əbu-Əlı vo Faiq adlı qüv- 
votli feodallar samanilorın əmiri II Nuh ibn Monsurun (976
997) hakımiyyotini tanımaq bela istomirdilor. 992-ci ildo Qa- 
raxanilor hökmdarı Harun Buqra xan ordusu ib  Buxaraya ho- 
rokot etdi. Baş vermiş döyüşdo Saman qoşunu başda sorkordo 
Ayaz olmaqla moğlub oldu.
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Samaniloro qulluq etmiş türk feodallan Əbu ö li vo Faiq 
Qaraxanilərın tərəfmə keçdilər. Qaraxanilor ordusu ilo Saman 
ordusunun böyük növbəti döyüşü Xarcəng adlı yerdo baş 
verdi. Saman ordusunda vuruşan Faiq elo etdi ki, Qaraxanilor 
ordusu qəlobə çalsın. Qaraxanilor xaqanı Harun Samanilorin 
paytaxtı Buxaranı tutdu. Az sonra, 992-ci ildo Harun vofat et
di. 996-cı ildo Qaraxanilor ordusu Nosir ibn Əli (Əbu Əlinin 
oğlu) başda olmaqla yenidon Mavoronnohro sofor etdi. Sama
nilor ordusunun başçısı Sebuk-Tiqin Nosir ibn Əli ilo danışığa 
girdi vo Amudoryadan şimaldakı orazini vermoklo razılığa 
goldilor. Samanilorin sarayında iğtişaş baş verdi vo saray 
adamları Saman hökmdarı Monsur ibn Nuhu (997-999) tutub 
gözlorini çıxartdılar vo 10 oktyabr 999-cu ildo Nosir ibn ƏU 
Buxaranı tutmaqla Samanilor dövlotino son qoyuldu.

Bundan sonra qaraxanilor Xorasanı tutdular. Qaraxanilor 
ordusunun sorkordolorı Cofor-Tıqin, Subaşi-Tıqin (qodim türk 
dillorindo su “ordu”, “horbi drujina” demokdir, Tıqın ıso 
şohzado mo’nasmdadır) Xorasan şohorlori Herat vo Bolxi tut
dular, Noticodo Qaraxanilor dövloti Morkozi Asiyanın böyük 
bir dövlotino çevrildi. Qaraxanilor hakimiyyoto goldıkdo 
Morkozi Asiya oyalotlorinin çoxunda yerlordo hakimlor 
karluklar idilor. Karluk vo çiqıl tayfalarından olan boylor Qa- 
raxaniloro qulluq etmoklo mövqelorini saxlamışdılar. Harun 
Buqra xandan soma onun yerino oğlu İlik xaqan (müsolmanca 
adı Əhmod) keçdi (998-1017-ci illor). O, Somorqondi vo Bu- 
xaranı işğal etdi. 1024-1025-ci illordo Qaraxanilor dövlotindo 
hakimiyyot Qaraxani sülalosinin başqa bir qolundan olan 
Yusif Qodir xana keçdi. O, ovvoiki Qaraxanilor xaqanı Əli- 
Tiqino qarşı mübarizoyo başladı vo hakimiyyoti olo keçırdı.

Yusif Qodir xanın böyük oğlu Əbu Şuca Süleyman 
Arslan xan hakimiyyoto keçdikdo 1043-cü ildo dövlotın ora- 
zisini qardaşları vo qohumları arasında bölüşdürdü. Balasaqun 
vo Kaşqarı özü götürdü. Qardaşları Buqra xan Mohommodo 
vo Arslan- Tıqino iso Тагах vo İsfıcab əyalətlərini, omisi 
Tuban xana Forqanoni, Əlı-Tiqinin oğluna (yo’ni qardaşı oğ
luna) iso Buxara vo Somorqondi verdi. Beloliklo, Qaraxanilor 
dövloti iki müstoqil xaqanlığa bölündü: Şorq xaqanlığının
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mərkəzi Balasaqun, sonra isə Kaşqar, Qarb xaqanlığının mar
kazi Uzkand, sonra Samarqand oldu. Əli-Tıqm olandan sonra 
Mavarannahrda hakimiyyat uğrunda mübariza başlandı, nati- 
cadə XI əsrin 40-cı ilbrinin avvəllərində hakimiyyata Buru- 
Tiqin İbrahim ibn Nasir gəldı va o, “Tamqac xan” tıtulunu qə- 
bu! etdi.

Qaraxanibrm şarq hissəsinin başçısı Toğrul Kara xan 
Ibrahim ibn Naşirin oğlanlarının hakimiyyat uğrunda mübarizə- 
sindan istifada edarak, 1069-1070-ci illarda Qarbi Qaraxanilarla 
mübarızaya başladı va bir sıra ayabtləri ondan qopardi.

Bu vaxt Salcuq türklarinin (oğuzlann) sultanı Malik şah 
artıq qüvvatlanmişdi, çünki о, 1089-cu ilda Buxara va Samar- 
qandi tutmuşdu. Ham da bu vaxt Qərbi Qaraxanibrda müsal- 
man ruhanilari arasında ziddiyyat yaranmışdı. Müsalman 
ruhanibr Malikşaha müraciat etdibr. Malikşah Əhmadi haki- 
miyyatdan kanar etdi va özü Xorasana yola düşdü. Bu vaxt 
Samarqandda türk çiqıl tayfası üsyan qaldırdı va Şarqı Qara- 
xanibrdan xaqanın qardaşı Yaqub Tığına müraciat etdibr. О, 
Səmarqəndə galdi, lâkin nadansa çıqilbrin üsyan başçısı ila 
düz galmadi, onu tutub başını kəsdi va atının yaharina bağla
dı. Onda Sultan Malikşah yenidan Xorasandan Mavarannahra 
qayıtdı, Yaqub-Tıqin qaçdı, sultan Buxara va Samarqandi 
tutdu va Şarqi Qaraxan xaqanına adam göndardi ki, Yaqub- 
Tiqini tutub ona göndarsin. Qaraxani xaqanı onun bu taklifıni 
qorxudan yerina yetirdi, lakın bu zaman Xorasanda vaziyyat 
dayişdiyina göra tez ora qayıtdı.

1092-1093-cü ılbrdo ruhanibr xaqan Əhməd xana qarşı 
yena üsyan etdibr va onu tutub kafırlikda taqsırbndirarak da- 
risini soydular. XI asrin II yarısında Şərqı Qaraxani xaqan- 
lığının başında Süleyman ibn Yusif, Qarbi Qaraxani xaqanlı- 
ğında isa qardaşı Mahammad xaqan dururdu. Lâkin 1097-ci 
ilda Mahammad qafıldan hücum edarak qardaşı Süleymanı 
tutub dama saldı va şərqi xaqanlıqda hakimiyyəti ab  aldı. 
Bahana bu oldu ki, guya Süleyman dövlat işi ib  maşğul 
olmur, bütün gününü sarayda gözal arvadlarla keyfda keçirir. 
Mahammad va’d etdi ki, ondan sonra hakimiyyata birinci 
arvadından olan oğlu Hüseyn keçacak. Bu söhbat xaqanın
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ikinci arvadını narazı saldı, çünki o da oğlan doğmuşdu. Ona 
göra də bu arvad ərini öldürmək planım qurdu. Axşam ari 
onun otağında olanda, qəsdən naz-qamzabndi, arina dedi ki, 
istəyir özü onu yedirtsin, içirtsin. Xaqan da razı oldu. Dam- 
lənmiş arina arvad orada zaharli içki içirtdi va onu zaharladi. 
Arvad tez sarayda ona sadiq olan nökarlarina (o, nökarbrin 
bir başçısını özüna yaxın etmişdi) э т г  etdi ki, ərinin bütün 
qohumlarım, o cümlədən öz günüsünü (ya’ni xaqanm birinci 
arvadmı) və xaqanlığa namizad oğlunu öldürtsünlar. Qardaşı 
tarafından dama salınmış Süleymanı İsa boğdurdu. Bundan 
sonra arvad kiçik yaşlı oğlu İbrahimi xaqan taxtına oturtdu. 
Sonra da bu xatun oğlundan talab etdi ki, hakımiyyatini 
qüvvətlandirmak üçün nüfuzlu hakim Barsxan İnal-Tiqina 
qarşı mühariba etsin. Lakin döyüşda İbrahim öldürüldü va 
anası da buna dözmayib, Barsxanm alina keçacayindan qorxa- 
raq özünü öldürdü. Bununla da, aslinda Qaraxanibr dövbtinin 
sonu çatdı, çünki az sonra XII asrin 40-cı übrinin av- 
vallarinda türk tayfası kidanlar (yaxud qara kitaylar) Qa
raxanibr dövlatini vassal vaziyyatina saldılar. Qaraxanibr 
dövbti onlara illik xarac verirdi. 1212-ci ilda Xarazmşah Ma- 
hammad bu dövlata son qoydu.

§6. Kidanlar dövbti

V-VI asrbrda indiki Monqolustan, Mancuriya va Uzaq 
Şərq arası arazida ba’zi türk, monqol va tunqus manşali tayfa
ların ittifaqı yarandı. İttifaq asasında 698-ci ilda Mancurıyada 
ilk dövbt qurumu olan Boxay dövbti taşakkül tapdı. Tad- 
qiqatçılara göra bu qurum asasan tunqus manşali Мохе tayfa
sının dövbti idi. Lakin onu qadim türk tayfalarının qurumu 
olduğunu sayanlar da vardır. 924 -cü ilda Qara kidan (aslinda 
bu tayfanın adı Kitaydır. Çinin şimal ayalatlarinda da yaşadıq- 
larına göra arazilari da Kitay adlanırdı) adlı türk tayfası Boxay 
dövlatini zabt etdi. Sonraki illarda kidanlara qarşı yerli 
tayfaların mübarizasi başlandı va üsyan baş verdi. Kidanlar 
geri çakilmali oldular.

193



Bu vaxt Uzaq şorqdo Çin monbolorindo Çurçen adlan
dırılan bir tayfa da yaşayırdı. Bu tayfa Sunqari, Ussuri və 
Amur çaylarının hövzolorində və Çanbayşan dağlıqərazido 
yaşayırdı. Çurçenlər çox igid vo döyüşkon idilor. Onlar һ ә т  
okinçilıklo, һәш də maldarlıqla moşğul olurdular. Monbəbro 
görə onlar 72 tayfadan ibarət idilor.

X əsrin ovvəlbrində feodal Ambaqan qara kidan (qara 
kitay) tayfalarını birləşdirərək, qüvvətli tayfa ittifaqı yaratdı 
və 927-947-ci illordo Çinin şimalini işğal etdibr. Pekm şohori 
onların paytaxt şohori oldu.

985-ci ildə kidanlar çurçenbrin yaşadığı oraziloro qarət 
məqsədilə növboti horbi sofor təşkil etdibr. 993-cü ildə bir 
monboyə göro 880 minlik kidan ordusu çurçenbrin şəhər vo 
kəndlərini dağıtdı. Onda Çurçen tayfa ittifaqınm Şilu adlı bir 
başçısı kidanlara qarşı mübarizəyə başladı. Onun oğlu Uqun- 
Ay (1021-1074-cü ilbr) qüvvətli dövbt yaratdı. Sonra onun 
yerino keçən 19 yaşlı oğlu Xelibo (1074-1092-ci ilbr) va 
varisi Polaşu (1092-1094-cü ilbr) vaxtında çurçenbrin 
qüvvətli dövbt ortaya çıxdı. Çin mənbəbrındə bu dövbt 
“Qızıl imperiya” adlanır. Onlar 1114-cü ildo kidanları qovub 
Şimali Çindən çıxartdılar.

Kidanlar başda “qurxan” adlanan Yeloydaşı xan ol
maqla Morkozi Asiyaya horokot etdibr. Feodal ara müharibo- 
lorı noticosindo zoiflomiş Qaraxanibr dövbti qara kitaylara 
(yaxud qara kidanlara) müqavimot göstoro bilmodilor. 
Kidanlar Yeddi-Su oyalotini vo Conubi Qazaxıstam işğal etdi
br. Monboloro göro onlarm miqdarı 40 min çadır, yo’ni 
toxminon 200 min nofor idi.

Karluk feodallan Yeloydaşın torofini saxlayaraq onlara 
İli çayının hövzolorini zobt etmokdo kömoklik etdibr. Ye- 
loydaşı karluk boylori ib  birlikdo Balasaqun (indi xarabalıqları 
Ak-Pişin adlanır) şohorini do tutdular. Yeloydaşı Amudorya vo 
Sırdorya çayları arası oraziyo horbi soforloro başladı. 1137-ci 
ildo qara kitaylar Somorqondi, soma da Buxara vo Xarozmi
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tutdular. Beləlikb, Markazi Asiyamn böyük hissasi va Canubi 
Qazaxıstan qara kitaylann hakimiyyati altına düşdü.

Qurxan Yeloydaşı Yeddi-Su ayabtinda hakimiyyoti 
yerli feodallara verdi. O, bu arazidan vergi almaqla kifayat- 
ləndi. Qurxan yerli feodallarm iqtalannı ləğv etdi, onlara 
yalnız ahalidan vergi yığmaq hüququnu verdi: hər ailadan bir 
dinar vergi alınırdı.

Qara kitayların hakimiyyəti yerli ahalini yoxsul vaziy- 
yata salmışdı. Tacirlar və sanatkarlar verginin ağırlığından 
müflislaşdibr, nəticəda ticarat və sənətkarlıq istehsalı zaifladi. 
Dini mənsubiyyətcə buddist olan kidanlar İslam dinini da 
sıxışdırmaq siyasatini yürüdürdülar.

1141 -ci ilda kidanlar yena da Mavarannahra daxil ol
dular. Bu dafa Sultan Sancar Qaraxanibr dövbtinin tarafım 
saxladı. Qaraxanibrın Samarqandda hakimi Mahmud xanın 
va Sultan Sancarin birləşmiş qoşunları Katvan çölünda kidan- 
ların ordusu ila iiz-üza galdıbr. Vuruşma Sancarin maglubiy- 
yati ib  bitdi va ordusundan 30 min nafar döyüşçü öldürüldü. 
Sancar va Mahmud Tarmaza qaçdılar. Sancarin düşərgasi va 
arvadı Türkan xatun qurxanm alina keçdi. Kidanlar Samar- 
qand va Buxaram işğal etdibr.

1143-cü ilda qurxan Yeloydaşı öldü. Onun oğlu yox 
idi, ona göra “qurxan” adı ib  hakimiyyata avvalca arvadı, 
sonra da qızı keçdi. B eb bir şaraitda bir tarafdan qurxanm qo- 
humlan hakimiyyat uğrunda mübarizaya başladılar, digar 
tarafdan kidanların hakimiyyatina qarşı ayalatlarda iğtişaşlar 
başlandı. Naticada kidanların hakimiyyati zaitladi. Əvvalca 
Xarazm, soma Markazi Asiyamn digar ayabtbri ayrıldılar.

1208-ci ilda Monqolustanda Çingizxan tarafından mağ- 
lub edilmiş nayman tayfaları Yeddi-Su ayalatina galdibr va 
qurxan Çjuluxu (yazılışı çincadir) ila ittifaqa girarak, Ma- 
varannahrin kidanlara tabe olmayan yerli hakımbrina qarşı 
mübarizaya başladılar. Qurxan naymanların xanı Kuçluka si
lah verdi. Lakin Kuçluk yaxşı silahlanmış ordu yaratdıqdan 
soma qurxana qarşı düşman mövqe tutdu. O, Üzkanda hücum
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edərək qurxanın oradaki xozinosini ələ keçirdi. Daha sonra 
Kuçluk Balasaqunu tutmaq istodikdo kidanlar torofmdon 
moğlub edildi.

1210-cu ildo Xarozmşah Mohommod Somorqond oyab- 
tinin hakimi Osmanla birləşib Yeddi-Su oyalətino hücum etdi. 
Həmin ilin 9 sentyabnnda onların arasında qanlı vuruşma baş 
verdi, lakin heç bir tərəf qalib gəlmədi vo torofbr döyüş mey
danından çəkildilər. Kidanların ordusu Balasaquna goldi, 
lakin moTum oldu ki, şəhərin hakimi do Xarəzmşahla əla- 
qododir. Kidan ordusu ona göro şohori 16 gün mühasirodo 
saxladı, şohor almdıqdan sonra üç günlük qaroto buraxıldı. 
Monbolordon aydın olur ki, bu qarot vaxtı şohor ohalisindon 
47 min nofor adam öldürülmüşdü. 1210-cu il döyüşündon 
soma Xarozmşah öz ölkosino goldi vo yeni horbi soforo hazır- 
laşmağa başladı. Osman da onun torofındo idi. Bu vaxt Osman 
Xarozmşah Mohommodin qızına evlondi. Xarozmşah monşoco 
türk idi vo onun anası Türkan xatunun tolobi ilo kürokoni 
Osman bir il qızgildo (yo’ni Xarozmşahın ailosindo) qalmalı 
idi. Qodim türk adoti belo idi ki, oğlan qıza evlondikdon sonra 
bir il qızgildo qalıb onun ata-anası üçün işlomoli idi.

1211 -ci ildo Xarozmşah Mohommod Somorqondo goldi. 
Onun osas moqsodi kidanlara qarşı horbi sofor toşkil etmok idi. 
Şohor ohalisi Xarozmşahı yaxşı qarşılamadı, çünki hakimlori 
Osmam Xarozmşah sarayda girov saxlayırdı. Ona göro şah 
tiirk adotini pozub Osmam arvadı ilo vaxtmdan tez saraydan 
çıxartdı vo Somorqondo gotirtdi. Lakin nodonso Osmanın 
qayınatasına qarşı fikri doyişmişdi. 1212-ci ildo o, öz adamları 
ilo Xarozmşah oleyhino üsyan qaldırdı. Bunu eşidon 
Xarozmşah Mohommod böyük ordu ilo Somorqondo golib onu 
tutdu vo üç günlük qaroto verdi. Osmanın arvadı 
(Xarozmşahın qızı) atasından tolob etdi ki, ori Osmam 
öldürsün. Xarozmşah elo do etdi. Belo ki, ovvolco kürokoni 
Osmanın, sonra da bütün yaxın qohum-oqrabasmın başmı 
kosdirdi. Monbobrdo qeyd olunur ki, bu cozalar veribndo
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Xarozmşahm qızı yaxında durub orinin vo onun qohumlarının 
kəsilmiş başlarına tamaşa edirdi.

Kidanların olindo olan Şərqi Qaraxanilor oyalotlorindo 
iso karluklar baş qaldırdı. Onların xanı Mamdu xan Kuçlukla 
(naymanların xanı ılo) ittifaq bağladılar və qurxana qarşı hərbi 
soforo yollandılar. 1211-ci ilin payızında Kaşqara golib, 
meşodə ov edərkən axırıncı qurxan Çilqunu (Çin mən- 
bəlorindo Çjilqu) tutub başını kosdilor vo hakımiyyot Kuç- 
lukun olino keçdi. Kuçluq qurxanm sarayını ә1ә keçirdi, qız- 
lannı öz yaxın sorkordolori arasında bölüşdürdü. Eyni zaman
da о, qurxanm torofmdo duran Qaşqar hakimlorıni do öldürdü. 
Sonra da Kuçluk Xotana getdi vo oranı da qarot etdi. Almalıq 
oyalotinin hakimi Buzar Kuçluqa qarşı çıxmaq istodi, lâkin bir 
gün ov vaxtı pusquda durmuş Kuçluqun olino keçdi. Kuçluq 
onun oradaca başını kosdi. Elo bu vaxt Çingiz xanm moşhur 
sorkordosi Cobo-noyon (bu sorkordo Subutay adlı digor mon- 
qol sorkordosi ilo birlikdo sonra Azorbaycanı da tutmuş, Mil 
düzündo Beyloqan şohorini elo dağıtmışdı ki,o vaxtdan 
indiyodok Öronqala adı ilo xarabalıqları qalır) qoşun ilo Al- 
malıq vo Balasaqunu tutub, Qaşqara yaxınlaşdı, şohori olo ke- 
çirib Kuçluqu tutub başını kosdi. Tezliklo monqollar bütün 
Morkozi Asiya vo Qazaxıstan orazilorini tutdular vo beloliklo, 
Kidan dövlotino son qoyuldu.

Qaraxanilər və Kidan dövlətlərində tosərrüfat və siyasi 
quruluş. Qaraxanilor dövloti feodal dövlot idi. Onun orazisi 
oyalotloro bolünmüşdü. Hor oyalotin başında xaqan torofındon 
to’yin olunan vo “ilokxan” adlanan canişin dururdu. İlokxan 
ona tabe oyalotdo mohkomo vo vergi mosololorino baxırdı. Bu 
canişinlor dövloto horbi xidmotlorino göro iqta adlanan iri 
torpaq saholorino malik olduqlarma göro farsca iqtadar 
adlanırdılar.

Qaraxanilorın hakimiyyoti illorindo Morkozi Asiyada 
okinçilik, sonətkarlıq vo ticarot inkişaf etmişdi. Şohorlordo İs
lam dini tohsil ocaqlan açılmışdı. Modoniyyot öz dövrüno gö
ro yüksoliş dövrü keçirirdi. Yusif Balasaqunlunun “Kutadqu
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biliq” (Xoşboxtlik bəxş edon elm”) osori bu dövrdo yaranmış- 
dı. Uzkənd şəhərində zəngin naxışlı portallı türbolar tikıl- 
mişdi. Hindistan vo Ön Asiya dövlotləri ilə ticarət əlaqoləri 
genişlənmişdi. Qaraxanilor dövlətindo, sonra da onun ycrində 
qərarlaşmış Kidan dövlətində əhalinin məşğuliyyətinin osasım 
maldarlıq təşkil edirdi. Əhalinin oksoriyyəti türk tayfalarından 
ibarət idi. Lakin bu köçəri maldarlıq yaylaq-qaşlaq maldarlığı 
idi, yə’ni maldar ellər yayda yaylaqlara, qışda qışlaqlara 
gedirdilər. Ona görə do hərn əkinçilikb, hom də sonətkarlıqla 
moşğul olurdular.

Çu və Talas çayüarının hövzəbrində, Kara-Tau (“Qara- 
dağ” demokdir) dağlarının şimal yamaçlarında ohalinin əksə- 
riyyət hissəsi okinçi idi. Maldarlar ən çox qoyun saxlayırdılar, 
lakin qaramal da saxlayırdılar, çünki yeməkbrin osasım mal- 
darlıq məhsulları təşkil edirdi. “Hüdud əl-Alom” ( X osr) adlı 
bir anonim (müollifı mə’lum deyil) farsca coğrafi osordə qeyd 
olunur ki, Qaraxanibr dövbtinin şərq hissəsinin əhalisi olan 
yaqma, karluk, çiqil, tuksi və qırğız tayfalarının əsas var 
dövloti qoyun, inok vo atdır. Morkozi Tyan-Şanda ohali dovo 
vo keçi do saxlayırdı. Yusif Balasaqunlunun osorindo mal- 
darlarm yemoklərinin adları çokilir: kumıs (at südü), süd, 
yun, yağ kurt (azorbaycan dilindo “qurut”, bu qurudulmuş 
pendir yumrusudur ), süzmo vo s. Maldarlar alaçıq vo ça
dırlarda yaşayırdılar. Homin müollif yazır ki, köçoribrdo kiyik 
(ceyran, “Kitabi Dodo Qorqud” eposunda “keyik”), maral, 
sayçaq vo ayı ovu geniş yayılmışdı. Mal-qaranı vo qoyunu 
canavardan qorumaq üçün tololər (lcobklər) qururdular. 
Bunun üçün canavar keçidlorindo quyular qazıyır, üstünü 
nazik otla örtürdülor, qosdon quyularm yaxınlıqlarında iso 
ağaca qoyunlar bağIayırdılar. Qoyunu göron canavar hücum 
etdikdo quyuya düşürdü. Türk tayfaları ov itbrindon (tazı
lardan) vo ev quşlarından da istifado edirdibr.

X-XII osrbrdo Qaraxanibr vo Kidan dövbtbrindo kö- 
çorilorin todricb omraq hoyata keçmosi prosesi genişlonmişdi. 
Qaraxanibrın xaqanları vo Kidan qurxanları okinçilor üçün
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müəyyəıı güzəştlər qoyurdular vo bununla maldarları akin- 
çiliya sövq etdirirdibr. Müharibalar vaxtı akinbri tapdalamaq 
va əkinçılərə toxunmaq qadağan idi. Mahmud Qaşqari 
Markazi Asiya türkbrinin ışlotdiyi akinçilık terminlərini ver- 
mişdir: omaç (azarbaycan dilində “omac”), xış, bukursı “xışm 
damiri” (azarbaycanlılarda ona “gavahın” deyilir ki, bu fars 
sözüdür, gav “öküz” və аһәп “damir” sözlərindəndir), katman, 
oraq və b. Bundan başqa müəllif tarıq, ya’ni “darı” və arpa 
sözbrini da çakir.

Qaraxanibr va Kidan dövlatlərinda feodal torpaq sahib- 
liyi hakim idi. Feodal torpaq sahibliyinin bir neçə forması var 
idi. Onlardan biri “iqta” adlanırdı. Yuxanda deyildiyi kimi, 
bu, hərbi xidmətlarinə göra bəylərə bağışlanmış torpaq sahası 
idi. İqta torpaq sahəsinda yaşayan ahali ham iqta sahibmə, 
ham da dövbta vergi verirdi. İqta sahibi “iqtidar” adlanırdı 
(Azarbaycan dilinda indiki “iqtidar” sözü da buradandır). 
Lakin iqta sahibi bu torpağı öz mülküna çevira bilmazdi. Feo
dal torpaq sahibliyinin digar forması “xaqan” (va ya qurxan) 
torpaqları idi. Bu “amlaki xas” adlanırdı. Bundan başqa “di
van” (saray) torpaqları da vardı.

Yusif Balasaqunlunun əsarindən aydın olur ki, Qaraxani
b r  dövründa ahali qara camaat adlanır ki, buna qadim tiirklar 
“kara-budun” deyirdilar (“camaat” sözü bizda arab sözüdür) 
va üç təbəqadən ibarat idi: sıravi aiblar (çıqaylar), orta ailabr 
(ortalar) va varlılar (baylar). Şahar ahalisinin yoxsul adamları 
“ayyar” adlanırdı. Manbalardan aydın olur ki, bu dövlatbrda 
qul amayindan hala da geniş suratda istifada olunurdu, lakin 
qullar asasan mülkadarlara maxsus tasarrüfatlarda işladilirdi.

Qaraxanibr va Kidan dövbtiarinin arazisinda ticarat 
ahalinin içtimai hayatında mühüm yer tuturdu. Qeyd edilma
lidir ki, qabaqkı Türk xaqanlıqlarmdan fərqli olaraq Qaraxani- 
larda va Kidanlarda xaqanlar va qurxanlar alaçıqlarda yox, 
şəhərbrdəki saraylarda yaşayırdılar. Qadim müalliflar bu döv- 
latbrin arazilarinda çoxlu şaharlar qeyd edirlar, onlarm bə’zı- 
lari qala divarları ila təchiz olunmuşdu. Sanatkarlıq-ticarat
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şəhərləri içorisindo Çu vadisindo Balasaqun şohori xüsusib 
seçilirdi. Н от də Kuz-Uluş vo Kuz-Ordu adları ilo mo’lum 
olan bu şohorin doqıq yerı mo’lum deyil, güman olunur ki, 
Qazaxıstanda indiki Tokmak şohori yaxınlığmda ıdi. Qaraxa- 
nibrda vo Kidanlarda pul buraxılırdı ki, bu da tiearot vo sonot- 
karlığa tokan verən mühüm amil idi. Bazarlarda hom qızıl di
nar, həm gümüş dirhom, hom do mis pul işbdifirdi. Qodim 
türkbr pula “tongo” deyirdibr (rus dilindoki “denqi” sözü do 
buradandır). Türkbrdə dinar uluqluk altın, gümüş pul oqinqə 
V9 bənək adlamrdı.

Qeyd edilməlidir ki, Qaraxanibr dövründə qədim türk- 
brdə işbdibn  bir sıra vəzifə adları və titullar fars sözbri ib  
əvəz olunmuşdu. Lâkin sarayda ipək paltarları saxlayan aqiçi, 
qonaqları qəbul edilməsinə başçılıq edən - baruk, xörək bi- 
şirənbrin başçısı - aşçi, yazı yazanlar - bitikçi vo s. adlamrdı. 
Vəzir yoqruş, ordu sü və çərik, sərkərdə sübaşı, torcümoçi 
yalavac vo s. adlamrdı.

§7. Xarəzmşahlıq

Yuxarıda biz Qoznəlilor dövlətindən danışarkən Xarozm 
dövbtinin yaranması vo sonra da onun qəznəlibrdən Mahmud 
tərəfındon tutulduğunu qeyd etmişdik. Sonra da demişdik ki,
1040-cı ildo moşhur Dəttdənəkan döyüşündo Solcuq türkbri 
qoznolibrin ordusunu moğlub etdi vo bundan sonra 
Qoznolibr dövloti süquta doğru getmoyo başladı. Qoznolibr- 
don sonra Xarozm əyabti müstoqillik qazandı. Lâkin XI osrin 
II yarısında solcuqların sultanlarından Molikşahın (1072
1092) sarayında Anuş-Tiqin adlı bir türk nökor (qulam) 
sür’otb iroli çıxdı, Xarozmin idaroçiliyino yol tapdı vo oranın 
omiri to’yin edildi (Anuş-Tiqin ovvolbr sultanın ol-üz yuyulan 
yerinin roisi vozifosini yerino yetirırdi). Anuş-Tiqin Solcuq 
omirı Bilgo-Tiqinin qulamı idi. Anuş-Tiqinin oğlu Qütboddin 
Mohommod 1097-ci ildo Solcuq sultanı Börküyarıq torofındon 
Xarozmin hakimi to’yin olundu. O, 1128-ci ilodok Xarozmdo 
hökmranlıq etdi. Onun oğlu Atsızın vaxtmda Xarozm müsto-
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qilliyə doğru getmoyo başladı vo on’onovi “Xarozmşah” titu- 
lunu qobul etdi. Atsız (1127-1156) çoxbilmiş diplomat və 
moharotli sorkordo idi. O, qıpçaq vo türkmon tayfaları ib  
mühariboyo başladı və Manqışlağı э1э keçirdi. Bu vaxt 
Morkozi Asiyada Qara Kitay (Qara Kidan) dövbti do 
yaranmışdı. 1138-ci ildo Kidan qurxam Xarozmo basqin 
etmişdi. Onda Morkozi Asiya Solcuq dövbtinin hökmdarı 
sultan Soncorin vo Qaraxanibrın xanı Mahmudun birbşmiş 
orduları 1141 -ci ildo baş vermiş Katvan döyüşündo moğlub 
olmasa da, 30 min nofor döyüşçülori öldüriilmüşdü. Soncorin 
arvadı Türkan xatun qurxam öldürtdürüb yerıno keçdi. Atsız 
bu şoraitdon istifado edorok, 1141 -ci ildo Morvi qarot etdi, 
1142-ci ildo Nişapuru tutdu. Lakin tezliklo o, geri çokildi vo 
1156-cı ildo öldü. Onun yerino qardaşlarım öldürmüş İl- 
Arslan (1156-1172) keçdi. Bu vaxt Morkozi Asiyada Solcuq 
sultanlığı vo Qaraxanibr dövlotbri süqut etdi. Yegano tohlü- 
koli qüvvo Kidan dövbti idi. Kidanların Mavoronnohro növ- 
boti horbi sofori zamanı Arslan öldürüldü. Onun yerino oğlu 
Tokoş (1172-1200) keçdi. Xarozmin müstəqil dövbto çevril- 
mosi mohz onun adı ib  bağlıdır. Tokoşin qardaşı Sultanşah 
qara kidanların kömoyib hakimiyyoti olo almağa toşobbüs 
etso do, lakin moğlub oldu. Onun yüksolmosino mane olan 
yegano bir şoxs vardı ki, bu da Herat şohorindo hakim Qiya- 
soddin Mohommod idi. Çünki Morkozi Asiyada səlcuqların 
hakimiyyoti zoiflodiyino göro o, Xorasanda qüvvətbnmişdi. 
1174-cü ildo Tokoş Conubi Xorasanı tutdu vo oranın hakimi 
Müoyyid ay-Abanı osir tutub başını kosdi. Onun oğlu Tuqan- 
şah özünü Tokoşin vassalı hesab etmoyo başladı. Lakin Tokoş 
bununla kifayotlonmodi. 1187-ci ildo o, Nişapuru, 1192-ci ildo 
Reyni, 1193-cü ildo Morvi tutdu, bununla da İranın şorq hısso- 
sini zobt etdi vo Qiyasoddini do sıxışdırdı. Onun yerino oğlu 
Alaoddin Mohommod ibn Tokoş (1200-1220) keçdi. Mohom
mod Buxaranı da tutub Xarozmo birbşdirdi. 1207-ci ildo o, 
Qiyasoddinin oyalotini tutaraq öz oğlu Colaloddino verdi. Ho- 
min Colaloddin sonra monqollara qarşı vuruşanlardan biri ola- 
caq vo Conubi Qafqazı tutacaq. 1210-cu ildo o, Kidan dövbti
nin ordusunu moğlub edorok, onu Xarəzm vo Mavoronnohr
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üçün qorxulu rəqib kimi sıradan çıxartdı vo Morkozi Asiyada 
iri dövbtin osasım qoydu.

Mohommodin anası Türkan xatun dövbtin idaro olunma
sında xüsusi rol oynayırdı vo Xarəzmşah onun moslohotlorino 
homişo omol edirdi. Xarəzmşahlıq dövbtinin yüksoldiyi bir 
vaxtda Monqolustanda onun qonimi Çingiz xan yetişmokdo idi.

içtimai quruluş və təsərriifat. Yazılı monbolor vo arxe
oloji qazmtılar Xarozmşahlıq dövlotindo içtimai quruluş vo 
ohalinin tosorrüfat hoyatı haqqinda otraflı notıcoloro golmoyo 
imkan verir.

Xarozm Morkozi Asiyanm mühüm ticarot yollarının 
qovşağmda yerbşirdi. Xarozm oyalotinin şohorlorindo sonot- 
karlıq vo ticarot çox inkişaf etmişdi. Böyük İpok yolunun bir 
qolu oradan keçirdi. Xarozm hazarlarında müxtolif ölkobrdon 
gotirilmiş mo’mulat satılırdı. Xarozm dövbti hotta Şorqi Av
ropa ib  ticarot olaqolori saxlayırdı. Karvan yollarının otrafmda 
karvansaraylar tikilmişdi.

Xarozmdo kond tosorrüfatmda okinçilik maldarlığa nis- 
boton üstün ınövqe tuturdu. XI-XO osrlordo Xarozmdo feodal 
toфaq sahibliyi vardı. Ərob coğrafi Yaqut Homovi Xarozm 
haqqmda deyirdi ki, orada kondlibr “ağır zohmoto alışmışlar”. 
Əvvollərdo olduğu kimi, iqta toфaq sahibliyi geniş yayıl- 
mışdı. Orduda xidmoto göro omirbro iri toфaq saholori 
verilirdi. Xarozmşah Tokoşin bir formanından aydın olur ki, 
iqta sahibi orazido olan kondlibr üzorindo mohkomo hüqu- 
quna da malik idi.

Xarozmşah Mohommodin anası Türkan xatun horbi 
feodallara çox imtiyazlar vermişdi. Bundan osas moqsod Xa
rozmin xarici düşmonlərə qarşı qüvvotli ordu yaratmasından 
ibarot idi. Türkan xatun özü cavanhqda, holə qız vaxtı 
döyüşlordo vuruşmuşdu vo ona göro horbi işi yaxşı bilirdi. 
Türkan xatun qıpçaqların Kanqlı (Qanlı) tayfasından idi. 
Qeyd etmok lazımdır ki, bir sıra Morkozi Asiya xalqlarmm 
etnogenezindo iştirak etmiş qanlı tayfasının bir hissosi sonra 
solcuqların torkibindo Conubi Qafqaza golmışdi. Azorbaycan- 
da, Gürcüstanda vo Ermonistanda bir sıra Qanlı kondlori bu 
elin moskunlaşdığı Xarozmşahlıq sarayında qıpçaq-qanlıların
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nüfuzu artdığına va Türkan xatun tarafından müdafıa edildi- 
yina göra başqa türk tayfalarından olan əmirlər içarisinda na- 
razılıq yaranmışdı va naticada, onlar Türkan xatunun qızğm 
tarafdarı şeyx Tacaddini saraydan qovmağa nail olmuşdular. 
Xarazmşahlıq dövlatinda asas aparıcı qüvvə türk tayfaları idi. 
Ordunun əsasını da türk tayfaları təşkil edirdilar.

Dövlatin ali hakimıyyat orqanlarında feodallar (baylar 
va tarxanlar) arasındaki çəkişmələr və qruplaşmalar 1220-ci 
ilda monqollann Xarazm dövbtinin qısa müddətdə işğah üçün 
əlverişli şarait yaratmışdı.

§8. Oğuz dövlati

VIII əsrin əwəllərində Qarbi Türk xaqanlığı zaifbməya 
başladı. Naticada Markazi Asiyada yaşayan türkəşlər müsta- 
qillik q azandılar va 740-cı ildə axırıncı türk hökmdannı ol
durarak, xaqanlığa son qoydular. Bundan sonra Şarqı Türküs- 
tanda uyğurların, Yeddiçayarası (Yeddi-Su) arazıda karluk- 
lann, Aralatrafı arazida oğuz tayfalarının ittifaqları yarandı. 
Türk xaqan lığ ın da yaşayan türk tayfalarından bırı 9 boydan
ibarat oğuzlar idi.

Oğuz türkbrinin manşayi aydın deyil. Tədqiqatçılara gö
ra onlar Qarbi Türk xaqanlığınm süqutundan sonra Markazi 
Asiyaya galmişdilar. VII asrin II yarısı va VIII asrin I yarı
sında onlar “Tokuz oğuz” (Doqquz Oğuz eli ma’nasında) adı 
ib  Altayda Tola (yaxud Tovla) çayının hövzasında yaşayır- 
dılar. IX asrda onların arazisi İssık-Kul va Almalıq, canubda 
Sayram va Qazıqurd-Taq va Karaçuq-Taq, şimalda Uluq-Taq 
va Kaçit-Taq, qarbda Yenıkand va Qaraquma qadar idi.

X asrda oğuzlar asasan Sırdarya va Aralsahili ayalatlarda 
yaşayırdılar. XVII asr Türkman tarixçisi Əbül Qazi xanın yaz
dığına göra burada onlar “On nasil” (On ox) va 24 tayfadan 
ibarat idibr. Mahmud Qaşqarlı bu tayfaların 22-ni qeyd edir 
va yazır ki, avvalbr Xalac tayfası da oğuzların tarkibinda idi, 
sonra iki hissadan ibarat olan bu el oğuzlardan ayrılmışdı. 
Mahmud Qaşqarlının “Divan lüğat-at-türk” asarinda oğuz tay
falarının adları bebdir: kmık, kayık, bayondur, yiva, salqur,
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əfşar, beqdili, böyükdüz, bayat, yazqır, eymur, qarabölük, al- 
qa -bölük, iqdır, ureqir, tuturqa, ulayontluq, peçeneq, 
çuvaldar, çobni vo çarukluk. Bu tayfalar maldar idilor, onların 
var-dövbti də qoyun sürübri vo at üxıları idi. Lakin һәг bir ai- 
lonin istifadosi üçün qaramal, yük daşımaq vo ticarot üçün 
dəvə də saxlayırdılar.

Sırdorya (Ceyhun) çayı boyunca yaşayan oğuzlar iki 
qoldan ibarət idi: Üç ox vo Boz ox. Bu onu göstorir ki, 
oğuzlar Altayda türk run yazılarında qeyd olunan “On ox” 
tayfalarına monsubdurlar. X osrm ıik rübündə (bir mo’lumata 
göro 960-cı ildo) 200 min çadırdan ibarot oğuzlar İslam dinino 
keçmişdilor.

Oğuzların başında “Temir yayın” (yo’ni “domir yaylı”) 
ləqəbli Dukak adlı bir elboyı dururdu.O, kmık tayfasından 
idi. Onun oğlu Solcuq sübaşi (qodim türk dillorindo sü 
“qoşun”, “ordu” demokdır), yo’ni ordu başçısı (komandam) 
idi. Sonra hakimiyyoto keçmiş Solcuqun adı ilo oğuzlar tarix- 
şünaslıqda “Solcuq oğuzları” adı ilo moşhurJaşdılar. Solcuqun 
üç oğlu vardı: İsrail, Mikail vo Musa. Onlar solcuq tayfa
larının idaro olunmasında foal iştirak edirdibr. İlk vaxtlar sol- 
cuqlar Samanibr dövbtino yaxınlıq göstorirdibr. Lakin Sır- 
doryanın Cond oyalotinin hakimi Şahmolikb mübahisoyo göro 
oğuzlar daha oralarda qalmaqdan imtina etdilor. Samanibr on
lara Zorofşan çayı sahilindo Nur-Ata adlı yerdo orazi ayırmış- 
dı. Lakin ora Solcuq oğuzları üçün olverişli olmadı.

1035-ci ildo Solcuqun oğlu Musa vo qardaşı oğlanlan 
Toğrul boy vo Çağrı boy oğuzlardan özbrino moxsus tayfa
larla Xorasanm şımalına köçdübr vo Nisa oyabtındo moskun- 
laşdılar. Bu vaxt Xorasan oyaləti Qoznolilor dövbtino monsub 
idi vo orada yaşayan türkmon tayfaları samanibrın hakimiy- 
yotino qarşı üsyan qaldmmşdılar. Üsyan 1027-ci ildo başlandı 
vo Fadav adlı yerin yaxınlığmda üsyançılarla Qoznoli ordusu 
arasındaki vuruşmada üsyançılar moğlub oldular, vuruşmada 
4 min türkmon döyüşçüsü öldürüldü. Türkmon tayfalarının bir 
hissosi İrana vo İraqa çıxıb getdi. Oğuzlar Xorasana mohz beb  
bir vaxtda golmişdibr. Bunu eşidon Qoznoli hökmdarı qış- 
qırmışdı: “Xorasan oldon çıxdı!”. Onda solcuqlarm comi on
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min noforlik ordusu vardı. Qoznolilor onlarm Xorasana go!- 
məsindon təşvişo düşdülər. 1035-ci ilin 19 iyulunda qoznolibr 
dövbtinin 17 minlik ordusu Mə’sud Нас Doğdunun başçılığı 
ilə Nışapurdan solcuqların üstüno goldı. Solcuqlar bundan 
xəbərsiz idilor. Nisa yaxınhğmda qofildon baş vermiş 
vuruşmada 700-800 nəfər səlcuq döyüşçüsü öldürüldü. 
Mos’udun ordusu səlcuqlarm xeyli mal-qarasını э1э keçırib 
apardılar. Lakın oğuzlar ruhdan düşmədilər və mübarizənin 
hələ davam edəcəyini nozoro alaraq yaxşı nizamlı atlı ordu ya- 
ratdılar. Az müddotdo ordunun miqdarı 20 min nəfərə çatdırıl- 
dı. Bundan sonra onlar hücuma keçib qoznolıləro məxsus Ni- 
şapur vo Mərv oyalotlərini tutdular. Toğrul Ьэу Nişapurda, 
Çağrı Ьэу Morvdə özbrini sultan c’lan etdilər. Belə bir şorait- 
do qəznəlihrin şahı Mə’sud ordu ilo yenidən səlcuqlann üs
tüno gəldi. 1038-ci ilin 29 iyulunda Deh-Bazarqanan adlı 
yerdə vuruşma oldu. Qəznəli ordusu məğlub oldu. DÖyüşdo 
Çağrı Ьэу xüsusi igidlik göstordi və Qəznəli ordusunun bir 
neçə əmırini tokbotok döyüşdo öldürdü. Toğrulbəyin 
göndordiyi bir ordu isə İbrahim inalın başçılığı ib  Kiçik 
Asiyaya golorok, 1048-ci ildo Bizans ordusunu Pasin adlı 
çöldə məğlub etdi. Bu Bizansın süqutunu irəlicodon göstoron 
nişano oldu.

1036-cı ildo solcuqlar hücuma keçərək qəznolibrin Sə- 
rasx vo Cavərd şəhərbrini zobt etdibr. Qoznəlilorin hökmdarı 
Sultan Mahmud Qoznoli özü ordunun başında oğuzların üstü
no gəldi. 1040-cı il mayın 23-də Morv və Sərasx şohorbri ara
sında Dətıdənəkan adlı kiçik şəhorin yaxınHğmda qanlı vu
ruşma baş verdi. Qəznəli ordusu moğlub oldu. Bundan sonra 
Toğrul Ьэу Nişapura getdi, Çağrı Ьэу isə Xorasanda qaldı. 
Səlcuqun oğlu, Toğrul Ьэу vo Çağrı Ьэу qardaşlarımn əmiləri 
Musa yabqu isə Heratda vo Seyistanda hakim oldu. Toğrul 
Ьэу (1038-1063) 1041-ci ildo Gürganı vo Toboristanı, 1042-ci 
ildo Xarozmi zobt etdi vo sonra ordu ib  İraqa yola düşdü. 
1055-ci ildo Toğrulboy ordusu ilo Bağdada goldi. Xolifo onun
la vuruşmaq iqtidannda deyi İdi. Ona göro xəlifə Toğrulun 
hakimiyyotini tanıdı vo beblikb , homin ildon Xilafot mülki
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idarədən uzaqlaşdırıldı. Xəlifə Toğrulun əyninə üst-üstə 7 
xələt geydirdı, bu Toğrula 7 iqlimin bağışlanması demək idi, 
üstəlik ona “Şərqin və Qərbin hakimi” titulunu verdi vo belino 
2 qızıl qılınc bağladı.

Toğrul boyin bu zaman 70 yaşı vardı, subay idi, çiinki 
arvadı ölmüşdü. Ona göro do Toğrul boy 1062-cı ildo xolifo- 
nin Soido adlı qızına elçi göndordi. Xolifo ol-Qaim Bin Əm- 
rullah razı olmağa mocbur oldu vo oğuz boylorı Toğrul boyo 
tontonoli toy etdilor. Toğrul öz toyunda sorkordolori vo boylori 
ilo yallı oyunu oynadı. Lâkin toydan 7 ay sonra Toğrul boy 
Öldü. Onun Övladı yox idi. Yerino qardaşı Çağrı boyin oğlu 
Alp-Arslan keçdi (1063-1072).

Alp Arslan 1064-cü ildo Şorqi Anadoluya, Azorbaycana 
vo Gürcüstana horbi sofor etdi. Bizans dövloti yaxmlaşan fola- 
kotı hiss etmişdi, ona göro böyük ordu ilo Alp Arslana qarşı 
çıxdı. 1071-ci il avqustun 26-da Kiçik Asiyada Malazgird şo- 
hori yaxınhğında Rəhvə adlı ovalıqda Bizans imperatoru Ro
man Diogenin başçılığı ilo Bizans ordusu Alp Arslanm baş- 
çılıq etdiyi oğuzların ordusu ilo üzloşdi. Müharibolor tarixindo 
qanh döyüşlordon sayılan bu vuruşma Bizans ordusunun 
moğlubiyyoti ilo bitdi1. Mohz bu döyüşdoki qolobo notico e’ti- 
barilo Anadolu yarımadasını oğuzlara verdi,

1072-ci ildo Alp Arslan Morkozi Asiyanın Mavoronnohr 
oyalotini zobt etmok soforindo ikon Buxaranı tutduqdan sonra 
Sırdorya çayının sahilindo öldü. Onun yerino oğlu Molikşah 
keçdi (1072-1092). Molikşahın hakimiyyoti illorindo oğuzlar 
todriclo Qoznolilor vo Qaraxanilor dövlotlorinin orazilori-ni 
zobt etdilor.

Molikşahın hökmdarlığı vaxtmda Solcuq oğuzlarının or
dusu Süleyman ibn Kutulmışın başçılığı ilo yenidon Anado
luya horbi sofor etdi vo XI osrin 80-cı illorindo oranın işğalına 
başladı. Az sonra, 1076-cı ildo Solcuq oğuzlarının omirlorin- 
don Atsız Dəmoşqi tutdu. 1078-ci ildo işğal olunmuş Suriya 
Molikşahın qardaşı Tutuşa verildi.
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1089-cu ildo Məlikşah Mavoronnohro döndü, Buxara vo 
Səmorqəndi tutdu. B eblikb, oslindo bütün Morkozi Asiya 
Solcuq oğuzlarının olino keçdi vo Oğuz imperiyası yarandı. 
Buraya Morkozi Asiya, Əfqanıstanın çox hissosi, İran, İraq. 
Conubi Qafqaz, Suriya vo Anadolu daxil idi.

1092-ci ildo Molikşah öldükdon sonra oğlanları arasında 
hakimiyyot uğrunda mübarizo başlandı. Bu eyni zamanda 
imperiyanm parçalanmasının başlangıcı oldu. Qardaşı Arslan 
Arqun 1092-ci ildo Morv, Bolx, Tormoz vo Nişapuru tutdu vo 
doğma qardaşı Buribarsı öldürüb hakimiyyoto keçdi. Lakin 
1096-cı ildo Arqun öldürüldü vo Xorasan Börkiiyarıq adlı bir 
Solcuq omirino keçdi. O, 1097-ci ildo bu oyaloti qardaşı Sul
tan Soncoro verdi.

Sultan Soncorin başçılıq etdiyi oğuzlar 1102-ci ildo Qa- 
raxanilor dövbtino son qoyduqdan sonra, 1117-1118-ci illordo 
Qoznəlibr dövbtini zobt etdilor. Sultan Soncor 1118-ci ildon 
e’tibaron Morkozi Asiyan; işgal etmoyo başladı. Soncorin pay- 
taxt şohori Morv idi. Onun sarayı Əndarab adlı yerdo yerloşir- 
di. 1130-cu ildo Sultan Soncor Mavoronnohri işğal etdi vo 
beb likb , Morkozi Asiyada Oğuz dövbti yaratdı.

Əvvolki türk dövbtlori kimi bu dövbtin do iqtisadi baza- 
sı zoif idi. Döyüş meydanlarında qılınc gücü ib  yaradıldığma 
göro dövbtin müxtolif oyalotlori arasında iqtisadi olaqolor zoif 
idi.

DÖvbtdo hakim qüvvo maldar türk tayfaları idi. Lakin on
ların arasmda tez-tez ara feodal müharibobri baş verirdi. Döv
btin tonzimo salınmış inzibati idaro sistemi yox idi. Solcuq 
sultanlarını hor şeydon ovvol vergi maraqlandırırdı. Bu işo vozir 
baxırdı. Alp Arslanm vo Molikşahm hakimiyyoti illorindo vozir 
Nizam-ol-Mülk idi.O, görkomli dövbt xadımi idi.

Qeyd etmok lazımdır ki, Solcuq sultanları türk olsalar da, 
saraylarında doftorxana işi farsca gedirdi vo müoyyon mo’na- 
da demok olar ki, oğuzların işğalları noticosindo fars dilindo 
odobiyyat daha da inkişaf etmişdi.
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§9. Osmanlı dövləti

Məlum olduğu kimi, Solcuq dövloti geniş orazini ohato 
edirdi. 1071-ci ildo moşhur Manazgırd (yaxud Malazgird) 
vuruşmasında oğuzların başçısı Alp Arslan Bizans impcriya- 
sının hökmdarı Roman IV Diogeni moğlub etmiş2 vo bununla 
Anadolu yarımadasının türklor torofındon todriclo tutulma
sının osası qoyulmuşdur.

Anadoluda yerloşmiş oğuzlar köçori hoyat torzindon ol 
çokdılor. Yalnız bozi ellor holo do maldar hoyata üstünlük 
verirdilor. Anadolu yarımadasında vo ondan xaricdo qalalarm 
tutulması üçün dövrüno göro horbi texnika vacib idi.

1085-ci ildo oğuzlar İzmir vo Nigeya qalalarım tutdular. 
Bundan sonra Nigeya (İznik) Böyük Solcuq dövbtinin 
paytaxtı olmuşdu.

Bebliklo, tarix böyu bir sıra qodim dövbtbrin  (Xet, 
Lidiya, Midiya, Əhomonlor, İskondorm dövloti vo b.) orazisi 
olmuş Anadolu yarımadası XI osrdon etibaron Solcuq türklo- 
rinin olino keçmoyo başladı.

Solcuqlar Bizansın paytaxtı Konstantinopolu tutub ora
dan Avropaya keçmok istoyirdibr. Lâkin solibçibrm (Xristian 
dövbtbrinin toşkil etdikbri ordunun) 1096-1204-cü illordo 
horbi soforlorı buna mane oldu. Solibçilor Nigeyanı olo 
keçirdibr. Ona göro solcuqlar 1116-cı ildo Konyalı özlorino 
paytaxt etdibr. Bundan sonra Solcuq sultanlığı Konya 
sultanlığı adlanmağa başlandı. Kiçik Asiyada paytaxtı Sivas 
olan digor bir türk dövloti do yaranmışdı. Bu dövlot Daniş- 
mondilor dövloti adlamrdı. Bu dövlot 1180-ci ildo solcuqibro 
tabe edildi. Bununla da XIII osrin ovvolbrindon solcuqlar 
Kiçik Asiyanı olo keçirdibr. Kosadağ adlı moşhur vuruşmada 
monqollar solcuqları moğlub etdibr. Bununla da Solcuq 
dövloti dağıldı, 230 il mövcud olmuş vahid Solcuqlar döv
btinin yerindo kiçik dövbtlor - boyliklor yarandı. Bu 
boyliklordon biri Osman boyin boyliyi idi.
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Osman Ьэу tədriclə digər bəylikləri özünə tabe etdi və 
1299-cu ildə Osmanlı dövbtinin əsasım qoydu. Beləlikb, 
Osmanlı türk dövbtinin yaranması Osmanın adı ib  bağlıdır 
(1258-1324). Məhz onun əmırliyinin genişbnməsi Osmanlı 
imperiyasının əsası olmuşdm3.

Osman hakimiyyətini genişbndirərək qonşu bəylərbəy- 
likbrin ərazibrini zəbt etmiş və bununla da Osmanlı sülalə- 
sinin və Osmanlı imperiyasının əsasını qoytnuşdur. Osmanlı 
sülabsinin görkəmli nümayəndəbri 1 Murad (1362-1389), 
İldırım Bayazid (1389-1402), II Məhəmməd Fateh (1444 və 
1451-1481), I Səlim Yavuz (1512-1520), Süleyman I Qanuni 
(1520-1566), III Səlim (1789-1807), II Mahmud (1808-1839) 
göstərmək olar.

Osman 7 il müddətində mühasirədən sonra Burek qalası- 
nı tutmuşdu. Bu qalamn ə b  keçirilməsi Konstantinopol şəhə- 
rmin tutulması üçün vacib idi. 1326-cı ildə Osman öldü və 
onu Bursa dağının yamacında dəfn etmişdibr. Çünki bu ya
maç Konstantmopola baxırdı.

Osmanın oğlu Orxan atasının yolunu mtdu və tayfalan 
vahid xalq şəklində birbşdirdi, onun nəvəsi I Murad isə 
osmanlı dövbtini imperiyaya çevirdi. Sultan Murad İslam dini 
uğrunda şəhid olmağı arzu edirdi. Həqiqətdə də 1389-cu ilin 
15 iyununda Muradın başçılığı ib  27-30 minlik türk ordusu 
Serbiyada Kosovo çölündə Serbiya və Bosniya ordusu ib  
döyüşdə öldürülmüşdü. Döyüşün qızğın çağında türkbrin 
qərargahına soxulmuş serb feodali Miloş Obiliç Sultam öldür- 
müşdü. Komandanlığı özünə götürən oğlu Bayazid hücuma 
keçib serb ordusunu məğlub etmiş və eb  o döyüş meydanında 
da özünü sultan elan etmişdi. O, serb ordusunun başçısı Lazarı 
tutub edam etdirdi.

Sultan Muradın öldürülməsi isə belə baş vermişdi: 
Yalandan türkbrin tərəfinə keçdiyini bildirmişdi. Keçdikdən 
sonra xahış etmişdi ki, Sultanla görüşsün. Məhz görüş vaxtı 
heç nədən şübhəbnməyən sultanı xəncərb öldünnüşdü. 
Sultanın keşikçibri onu tutub qılıncla doğramışdılar.4
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Bu dövbt işğalçı müharibəiəri apararaq sonraki 150 ii 
müddotindo Balkan ölkolorini tutdular. Türklor 1396-cı ildo 
məşhur Nikopol vuruşmasında Avropa ölkəlorinin congavor- 
brinin birbşmış ordusunu moğlub etdibr və Konstantmopola 
yaxmlaşdılar.

Osmanlı imperiyasımn tarixindo Sultan Bayazid I mühüm 
yer tutur. Bir sıra Avropa ölkobrinin işğalı onun adı ib  
bağlıdır. Bayazid həm do Türkiyə tarixində hakimiyyət uğrunda 
doğma qardaşmı öldüron hökmdar kimi sociyyobnir. О, 
Kosovo döyüşündə igidliyi ilə fərqbnmiş kiçik qardaşı Yaqubu 
aradan götürmok üçün onun boğub öldürül mosini toşkıl etdi. 
Sonra Sultan Mehmed Il-do öz qardaşım öldürtmüşdü. Lakin 
Bayazid hoqiqotdo do bacarıqlı sorkordo idi. Ordusu ib  qısa 
müddot orzindo Asiyadan Avropaya, bır ölkodən digər ölkoyo 
sürotlə hərəkətinə görə “İldırım” admı almışdı.

Avropada atasının qisasmı almaq üçün Serbiyada qırğın 
törətsə də o, Serbiyanı Osmanın imperiyasına qatmadı, ona 
muxtariyyat verdi, yəni Serbiya vassal vəziyyətinə salındı.

О, Lazarm qızı Despinə ib  də evlondı. Avropada işbrini 
qaydaya saldıqdan sonra Bayazid diqqətini Konstantinopola 
döndordi. Bu şəhər həb  də Bizans dövbtinə məxsus idi, 
Türkbr bu şəhəri “İstambul” adlandırdılar ki, bu da qodim 
yunanca “İstin poli”,yoni “şohoro” demokdır. Daha doqiqi İs- 
tinpoli Konstantin şəhərinə girişin adı idi. Lakin e b  bu vaxt 
Teymurlonglo toqquşdu.

Teymur böyük sərkərdə idi. Düşmonlori üzorindo böyük 
qəbbəbr çalmışdı. Döyüş ərofəsi Teymur gecobr iri şahmat 
taxtasmın arxasında oturub tokbaşma şahmat oynayır vo 
növboti döyüş taktikasmı hazırlayırdı. Mosolo burasmdadır ki, 
Kiçik Asiyanm hakimıyyotdon salınmış hökmdarlarmın bozi- 
lori qaçıb Teymurun düşorgosino sığmmışdılar. Bununla beb 
Teymur Bayazidə qarşı yaxşı münasibotdo idi, çünki Bayazid 
Kiçik Asiyada islamı yayırdı, bu iso Teymurun üroyindon idi.

Lakin Bayazidin Anadoluda işğalları Teymura monsub 
orazilori do ohato etdikdo münasibot doyişdı. Teymur qanlı
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döyüşbr naticəsində 9 sülala qırmışdır, məqsədi Samarqand- 
dan islam naminə Asiyanı idara etmakdan ibarət idi.5

Teymurla Bayazıd arasındaki münasibat dayişdikdan 
sonra onlann arasında maktublaşma getdi. Teymurun maktu- 
buna bir qədar sərt cavab veran Bayazid aslında toqquşmanı 
labüd etdi. 1402-cı ilda Ankara (yunanca Anqora) atrafında 
döyüşda Bayazid məğlub oldu va asir düşdü. Əl-qolunu 
bağlayıb Teymurun çadırına gətirdılər. Bu vaxt teymur oğlu 
ılə şahmat oynayırdı. Bayazidin Serb arvadı Daspına də asır 
düşmüşdü. Bır rəvayəta görə ziyafatdə Teymur dəspinəni 
yanmlüt vəziyyətdə, Bayazidin gözü qabağında məclisdo 
xidmətçi işlətmişdi. Bayazid 8 aydan sonra əsirlikdə öldü.

Bayazidin Konstantinopolu tutmaq myyati baş tutmadı. 
Bu arzunu oğlu Sultan Mehmed hoyata keçirdi.

1444 va 1448-ci illərdə Sultan II Murad (1426-1451) 
Avropa səlibçibrini məğlubiyyətə uğratdı. Ondan sonra haki- 
miyyətə keçmiş oğlu Sultan 11 Mehmet (1451-1481) 1453-cü 
il m ay m 29-da Konstantinopolu tutdu va Bizans imperiyası 
süqut etdi. Konstantinopol İstambul adı ib  Osmanlı imperi- 
yasının paytaxtı oldu.

XVI asrin 50-70-ci illarinda Osmanlı dövlati Bosniya, 
Hersoqovina, Valaxiya. Çemoqoriya, Albaniya, Moreya, 
Knm ölkabrini tutdu va Kiçik Asiyada isa Trabzon 
imperıyasına son qoydu.

I Salim Yavuz (1512-1520) va I Süleyman Qanuni 
(1520-1566) hakimiyyati illarinda Osmanlı imperiyasınm 
arazisi daha da genişbndi.

1514-cü ıl in avqust ayının 23-da qanlı Çaldıran döyü- 
şünda Türkiya hökmdarı Sultan I Salim Qızılbaşlar dövbtinin 
ordusunu mağlub etdi. Döyüş meydanında qızılbaşların 50 
min nafar döyüşçüsünün casadı qaldı.

Bu hadisadan sonra Osmanlı dövlati bir sıra Yaxm Şarq 
ölkabrini zabt etmaya başladı. Sultan salim 1515-1516-cı 
illarda Suriya, Fabstın va Misiri işğal etdi.
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1516-cı ilin 24 avqustunda Misirin türkmənşəli məmluk 
ordusu ilo Sultan Səlimin Türk ordusu arasında Dobik çölündo 
qanlı döyüş baş verdi. Misirın türk başçısı Kansul əl Quri 
döyüş vaxtı özünü öldürdü6 və Sultan Səlim Misirin sahibino 
çevrildi. 1516-cı ilin 28 avqustunda Sultan Səlim Suriyanın 
işğalım başa çatdırmışdı. Bir qodor keçdikdən sonra Sultan 
Səlim Livanın vo 1516-cı ilin 30 iyununda Folostini zobt 
etmişdi. Sonra da Macarıstanm bır hissosini do tutdu vo 
bununlada Osmanlı imperiyası Avropa, Asiya vo Afrıkada 
toqribon 8 milyon kvadrat kilometrlik arazini əhatə edirdi.

1453-cü ilin 29 mayında səhər о başdan türklər Konstan- 
tinopola hücuma keçdilor. Hoson adlı bir nohong boylu türk 
şəhərin Roman qapısım э1э keçirdi və axşama yaxın şəhor 
tutuldu.

Bundan sonra Sultan Mehmed Yunanıstanı işğal etdi vo 
Afına şohorini olo keçirdi. Ona göro do Türkiyo tarixindo II 
Mehmet “фатещ” loqobıni almışdı.
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IV  fə s il

M Ə R K Ə Z İASİYADA, ALTAYDA VƏ 
Q Ə R B İSİB İR D Ə  TÜ R K D Ö VLƏ TLƏ Rİ 

§1. Telə xaqanlığı

Eramızın ilk əsrlərində Mərkəzi Asiyanın şərq hisso- 
sində Çin monbəbrinə görə xun (hun) və dinlin tayfaları ya- 
şayırdılar. Dinlinbr Altayın telə tayfasının ulu əcdadları hesab 
olunurlar. Onlar şimal və qərb hissobrino bölünürdübr. 
Şimali dinlinbr hunlardan şimalda Baykal otrafı orazido yaşa- 
yırdılar. Monbəbrə göro onlann “at ayaqlan” vardı (yo’ni atın 
dizdon aşağı olbrinin dorisini atın dimağını saxlamaqla 
geyirdibr. Maraqlıdır ki, yaxm keçmişo qodor tuvalar vo 
xakaslarda belo ayaqqabı növü vardı). Qorbi dinlinbr iso İli 
çayının hövzolorindo moskun idilor. Çin monbolorindo dinlin
b r  hom do “qaoqyuy” adlanırlar ki, bu da çinco “hündür 
araba” (damı keço ib  konusvari düzoldilmiş vo arabalarda 
yerbşdirilmiş evbr) mo’nasmdadır.

V osrin sonunda qaoqyuylarm böyük bir hissosi (100 min 
alaçıq) indiki Şorqi Türküstanda Turfan oyabtino köçmüş vo 
Çin monbolorindo adı Qaoqyuy kimi yazılan dövbtin osasım 
qoymuşdu. Bu dövbtin siyasi tarixi barodo monbobrdo mo’lu
mat azdır. Hotta onun xaqanlannm adlan da mo’lum deyil.

Maraqlıdır ki, bu tayfa Çin monbolorindo hom do “telo” 
adlanır. Diqqoti burası colb edir ki, monqol dilindo do teleqen 
“araba” demokdir (rus dilindo teleqa “araba” sözü do monqol 
dilindon alınmadır). Son todqiqatlara göro telo (qodim dinlin) 
tayfası müasir tuvalann ulu ocdadları idilor. Sonraki osrlordo 
telobrin bir hissosi miixtolif tarixi hadisolərb olaqodar olaraq 
Conub-Şorqi Avropaya goldilor vo oradan da onlarm müoyyon 
hissosi Conubi Qafqazda moskunlaşdılar. Q.Qeybullayevo 
göro Azorbaycanda, Gürcüstanda vo Ermonistanda Dollor
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(əsli Dəlilor) yaşayış məntəqo adlan qədım telə tayfasının 
adım oks etdirir.

Maraqlıdır ki, “telə” etnonimi indiyədok Tuvada, Al- 
tayda, Qırğızıstanda və başqa türk xalqlarının torkibindo tele, 
teleut, teles, telenqit tayfa adlarında qalmışdır.

VI-VII osrbrdo telelor Böyük Xinqan dağlarından Tyan- 
Şan dağlarına qədər geniş bir ərazidə yaşayırdılar. İndiki 
Monqolustanm müəyyon orazibri və Tuva onlann köç yerlorı 
idi. Telə böyük tayfa ittifaqı idi və onun torkibindo Çin mən- 
bobrino göro seyanto, veyxo, uyğur, payequ, tunlo, apa, 
sekye, tolanko (dolanqe), xun, tuba, quliqan (əslindo kurıkan) 
vo b. qollar vardı.

Kurıkanlar Baykal gölünün otrafında, seyantolar Cunqa- 
riyada, tubalar Kosogen gölü ətrafında məskun idibr. Tolanko 
və uyğurlar isə Səbng, Orxon və Tola çayların hövzəbrində 
yaşayırdılar.

Onların qonşuluğunda - Sayan-Altayda etnik adı “Türk” 
olan tayfalar (tarixşünaslıqda onlar “türkütbr” do adlanırlar) 
yaşayırdılar. Çin monbolorindo çin dilindo “r” sosi olmadığına 
göro “türk” sözü “tukyu” kimi yazılırdı. Bu monbobrdon 
aydın olur ki, türkütbr monşoco bunların bir qoludur.

§2. Cucan xaqanlığı

V osrin ovvolbrindo Morkozi Asiyada Xinqandan 
Altaya qodorki orazido hakim mövqeyo malik bir türkmonşoli 
tayfa Cucan (Çin monbolorindo Euan-juan) adlanırdı. Onlar 
oradaki başqa türk tayfalarım, o cümlodon özünü “türk” 
adlandıran tayfalan da özbrindon asılı voziyyoto salmışdılar. 
Lakin Morkozi Asiyada Amudorya çayı hövzolorindo 
yaranmış vo tezlikb Morkozi Asiyada qüdrotli dövloto çev
rilmiş Eftalibr dövbti Cucan xaqanlığının qüvvotbnmosino 
imkan vermirdi. Aralarında baş vermiş müharibodo cucanlann 
ordusu moğlub olmuşdu. Digor torofdon, bu vaxtlar Çindo
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hakimiyyatda olan Vey sülalasi da Cucan xaqanlığınm 
qüvvatlanməsinə mane olurdu. 424-cü ildə Cucan xaqanı 
Datan 60 mınlik ordu ila Çina harbi safar təşkıl etmiş, lakin 
müvaffaqiyyatsizliya uğramışdı. Deul xaqan (485-492) 
zamanında Cucan xaqanlığı daha da yüksalmişdi. Xaqan 
Şelunun vaxtmda xaqanlıq Altayı da ta’sir altına almışdı. Çin 
mənbalərinda xaqan Şelunun adı “Deuday” kimi yazılmışdır 
ki, bu da “at çapa-çapa ox atan” deməkdir. Bu xan ərazisıni 
genişbndirarak, İli çayının hövzalərina çatmış va Markazi 
Asiya hunları ib  toqquşmuşdu. Markazi Asiyada 418 -419-cu 
illarda cucanlarla hunlar arasında mübariza qızışdı. Naticada, 
teb  adlanan türkdilli tayfa birbşməsi cucanlardan asılı
vaziyyəta düşdü.

546-cı ilda Altayın “Türk” adlanan tayfaları faallaşdı. 
Bu vaxt Cunqariyada köçərilik edan T eb türk tayfa birbşməsi 
Şimali Monqolustanda Cucan dövbtinə qarşı mübarizəyə baş
ladı. Türk tayfa birbşməsinin xanı Bumınm ordusu 546-cı 
ilda Tela xaqanlığının ordusu ib  rastlaşdı. Bumın hamin 
ordunu mağlub edib, 50 min çadırlıq (250-300 min nafarlik) 
telebri özüna tabe etdi. Tele ordusu ib  Bumın va İstamı qar- 
daşlarının ordusu birlaşdikdan sonra güçlü qüvva yarandı.

Altay türk tayfalarının başında duran Bumın xan cucan
larla haqq-hesabı çürütmaya bahana axtarirdi. Bela bir bahana 
yarandı. Bumın cucanlarm xanı Anaxuna elçi göndararak, qı- 
zını ona ara vermayi talab etdi. Lakin Cucan xanı bu taklifi 
radd etdi va ona beb  bir xabar göndardi: “San sıravi bir da- 
mirçisan, na cür’atb  b eb  sözü işladirsan?”. Bumın bu xabari 
gatirani öldürdü va Cucan xaqanlığına qarşı harbi amaliyyata 
başladı. Bumın Çin imperatoru ila müttəfıq olmaq va onun kö- 
mayina arxalanmaq maqsadib onun qızı Çan-Leya evlandı va 
552-ci ilda qardaşı îstami ila cucanlara qarşı hücuma keçdi. 
Cucan xanı Anaqun (Çin mənbəbrində Anaxuan) qanh dö
yüşda mağlub oldu va özünü öldürdü. Bununla da xaqanlığa 
son qoyuldu.
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§3. Tiirк xaq anlığı

Türk xaqanlığmın yaranması orofosindo Altay, Qazaxıs- 
tan vo Morkozi Asiyanm tarixi zəif öyrənilmışdir.

VI osrin ortalarında Morkozi Asiyanm vo Morkozi 
Asiyanm siyasi həyatında mühüm doyişikliklor baş verdi. Bu 
dəyişiklik Türk xaqanlığı adı ib  mo Turn böyük imperiyanın 
yaranması ilo alaqodar idi. Ondan əvvəl Mərkəzı Asiyanm 
ərazisində Cucan xaqanlığı mövcud idi. Mövzumuza keç- 
mazdan ovvol bu haqda bir neçə söz demak lazımdır.

Yuxarıda avarlar haqqında danışdıqda demişdik ki, 
Altay türkbrinin Bumın va İstami qardaşlarının başçılığı al
tında Şimali Monqolustanda moğlub etdiklori türkmonşoli cu- 
canlar qərbə köçdülar vo burada avar adı ib  mə’lum oldular. 
Onlar Cəmıb-Şərqi Avropada VI əsrdə Avar xaqanlığım ya- 
ratdılar.

Bumın cucanlardan “il-kaqan” (xaqan) titulunu qobul 
edıb özünü yenicə yaratdığı Türk dövbtinin xaqanı e’lan eldi. 
Göründüyü kimi, Türk xaqanlığım Bumın və İstəmi (Bizans 
mənbəbrində Dizabul, ərəb mənbələrində Sincibu) qardaşları 
yaratdılar. Mənbələrdə Özünü adlandırması “Türk” olan bu 
etnosun mənşəyi haqqinda ma’lumat azdır.

Çin mənbələrində saxlanmış bir rəvayətə göra tukyular 
(ya’ni türkbr, yuxanda qeyd edilmışdı ki, Çin dilinda “r” sasi 
olmadığına göra “Türk” etnonimı bela yazılırdı) qadimda çox- 
saylı tayfa olmuş, lakin bir dafa düşman tayfa tarafİndan 
qırılmışdır. Sağ qalan 10 yaşlı bir oğlan uşağım bir dişi boz 
qurd indiki Turfan ayabtinda dağlarda mağarada gizbtmış va 
böyütmüşdür. Soma da bu boz qurd hamin türkdan 10 oğul 
doğmuş va beblikb , türkbrin sayı artmışdır.

Qadim türk-monqol dilbrinda aşina - “boz qurd” 
demak olduğuna göro, Türk xaqanlığınm osasım qoymuş 
noslin adı Aşina da adlanırdı.

Burası müoyyon edilib ki, hoqiqotdo do yaranmaqda 
olan Türk dövbtinin xaqanları özlorini Aşina sülabsindon 
hesab edirdibr. 439-cu ildo Çinin şimalında yaşayan vo özünü 
Aşina adlandıran bu tayfa ovvalca Şərqı Türküstana, 460-cı
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ildo iso Altaym cərtubuna köçüb moskunlaşmışdı. Onlar 
Altayda donıir çıxarıb əritməkdə məşhur idilər. Sonraki tarixi 
hadisəlor noticəsində bu tayfadan çıxmış sülalo Altay türkbri- 
nin başçılarına çevrilmişdi. Türk xaqanlığınm banilərı olan 
Bumın və İstəmi qardaşları da özlərini Aşina nəslindən hesab 
edirdilor.

Əlbəttə, xaqanlığm yaranması üçün tələb olunan içtimai 
vo ıqtisadi şortlor do vardı. Homin şortlor qısa vaxt orzindo 
Çindon qorbdo İrtış çayı vo sonra da Bizansa qodor uzanan bir 
imperiyanın yaradılmasına sobob oldu.

Yuxarida qeyd etmişdik ki, Çin monbolorindo bu türk
b r  “tukyu” adlanırlar. Türkoloji odobiyyatda “Türk” termini- 
nin iki anlayışı ayırd edilir: birinci, Altay dil aibsinm Türk 
qoluna monsub etnoslar, İkincisi, özünü adlandırması, yo'ni 
etnik adı Türk olmuş etnos. Ona göro yuxarida deyildiyi kimi, 
tarixşünaslıqda Türk xaqanlığım yaratmış türkbr “türküt” ad
landırılır ki, bu da konkret mo’nada “türk” etnonimindon vo 
qodim türk dilbrindo com bildiron “ut”, “üt” şokilçısindon 
ibarotdir. Başqa sözlə, bu xaqanlığı yaratmış etnosun etnik adı 
Türk idi. Ona göro do biz aşağıda homın türklori bo’zon “tür
küt” adlandıracağıq. Buradan görünür ki, “türk” sözü o zaman 
konkret bir tayfa birbşmosinin adı idi. Başqa türkmonşoli, 
yaxud Altay dil monşoli etnoslar türk dilbrindo danışsalar da, 
özlorini “Türk” yox, başqa adlarla (mosobn, bolqar, xozor, 
hun, uyğur, usun vo s.) adlandırırdılar.

İlk vaxtlarmdan xaqanhq vahid, morkozbşmiş dövbt de- 
yildi. Xaqanlığa müxtolif tayfa birbşmolorinin yaşadığı öl- 
kobr daxil idi vo zorla, horbi yolla birbşdirildiklorino göro 
xaqanhq konqlomerat dövbt idi.

Cucan xaqanlığına son qoyduqdan sonra Bumın vo 
İstomi qardaşları işğalçılıq müharibəbrinə başladılar. Qısa 
müddot orzindo Yeddiçayarasmı (Yeddi-Su-nu) tutdular, Şorqi 
Türküstanın nuşibi (Çu vo Talaş çayları arasında), dulu (İli vo 
Çu çayları arasında) vo türkoş tayfalarını tabe etdilor. Xaqan- 
lığın morkozi Orxon vo Tovla çaylarının hövzolori idi.

Xaqanhq yaranandan sonra “İl-xaqan” bqobini almış 
Bumın 552-ci ilin axırlarında qofloton öldü. Onun yerino oğlu
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Kara İssık xan keçdi. Lâkin onun xanhğı çox davam etmədi 
və hakimiyyata Bumın xamn qardaşı Kuşu keçdi. Kuşu haki
miyyata keçdikdan sonra “Muğan xan” laqabini qəbul etdi. 
Muğan xan 553-cü ilin payızmda gizlinca xaqanhğa qarşı 
çıxmağa hazırlaşan üç min nafarlik cucanları Çindan aldı va 
hamisini öldürtdü.

Muğan xanın qarargahı Qobi sahrasının canubunda, Or- 
dosdan şimalda, oradan Çinin Xuanxe çayına qadarki arazida 
yerlaşirdı. O, bu arazini özlarini “Türk” adlandıranların qa- 
dim vatani hesab edirdi. Ona göra ıik türk xaqanları da orada 
dafn edilirdi. Az sonra türklar Muğan xanın başçılığı ila 
işğalları genişlandırarak, Monqolustan arazisinda Kuku-nohur 
(azarbaycanca desak Göy nohur) yaxınlığmda Şudıın şaharıni 
tutdular va monqolları Özlarina tabe etdibr. 554-cü ilda onlar 
şimalda qırğızların dövlatini zabt etdibr. Bu dövlat Çin 
manbabrinda Siqu adlanır. Türklar sonra da irəlibyərək 
şərqdə türkmanşali tatarlan va kidanları tabe etdibr. Bununla 
da xaqanlıq imperiyaya çevrildi. V.V.Bartold yazır ki, Türk 
xaqanlığı XIII asrdakı Monqol imperiyasma qadar tarixda an 
böyük imperiya idi.

572-ci ilda Muğan xan öldü. Onun yerina qardaşı Tobo 
xan keçdi. O da işğalları davam etdirdı. 578-ci ilda Tobo xan 
Çinda Çjou dövlati i la müharibaya başladı. Baş vermiş döyüş- 
da Çin ordusu mağlub oldu va beblikla, Türk xaqanlığı Çinin 
bir sıra şimal ayabtbrini da özüna birbşdirdi.

Bumın, Muğan xan va Tobo xan Şərqdə işğallarla maşğul 
olduqları vaxtlarda Bumm xanın qardaşı İstami böyük ordu ib  
qərbdə faaliyyat göstanrdi. İstami 10 tayfaya başçıhq edirdi. Bu 
tayfalar indi Dağlıq Altayda yaşayan şorların, kumandibrin va 
başqa türk xalqlannm ulu acdadlan idibr. İstami özü üçün ha
min tayfalardan 10 min nafarlik atlı ordu yaratmışdı. İste’dadlı 
sarkarda olan İstami ordusunu çoxlu doyuşlardan qabba ib  
çıxarmışdı va ona göra “Bahadur-Cabğu” ləqəbini qazanmışdı 
ki, bu da “Bahadur şahzada” demakdir.

555-ci ilda İstaminin atlı ordusu Markazi Qazaxıstan va 
Markazi Asiya arazisini tutaraq, manbabrda deyildiyi kimi 
“Qarb danizi” (ya Aral, ya da Xəzər dənizi nazarda tutulur)
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sahülərinə çatdı. Aral danizinin şimal sahillərinda yaşayan ef- 
taliləri (xionları) və Uralda uqor tayfalarım (indiki macarlarm 
ulu acdadlari) özüna tabe edarak, 558-ci ilda Volqa çayına 
çatdı. Volqa sahillarində 20 min ailadan ibarat avar (cucan) 
tayfası yığılmışdı. Onlar türkbrin yaxınlaşdığını eşidıb 
sür’a tb  qarba taraf qaçdılar. Bunlar məhz sonralar Avar 
xaqanlığını yaratmış avarlar idilar. Aşağıda bu xaqanlıq 
haqqında deyıbcakdir.

Urabtrafı arazini işğal etdikdən sonra İstami ordusunu 
Markazi Asiyaya taraf yönaltdi va 561-ci ilda Eftalibr dövbti 
ib  müharibaya başladı. İran şahı Firuz (459-484) eftalılara 
illik xərac verirdi. Ona göra İran Türk xaqanlığı ila üzda 
dostluq münasibatlarini saxlayırdı. 555-ci ilda İran-Türk ittifa- 
qı yarandı. Müqavilaya göra Firuz İstaminin qızma evlandi. 
Lakin bir şart da qoyulmuşdu: İran eftalibra verdiyi xaracı 
bundan soma Xaqanlığa vermali idi.

Eftalibr dövbti harbi kömak üçün Çina müraciat etdi, 
lakin Çin buna easarat etmadi. Çünki beb  harakat etmakb 
Türk xaqanhğı ib  Çin toqquşa bibrdi. 561-562-ci ilbrda İs- 
tami eftalibrin başda çar Qatafar olmaqla ordusunu bir neça 
yürüşda mağlub edarak, şaharlarini tutdu va qısa miiddat ar- 
zinda bütün Markazi Asıyam Xaqanlığa birlaşdirdi.

İstamı ila Eftal ordusu arasında halledici vuruşma Buxa- 
ra yaxınlığmda baş verdi (Karşi şaharınin arazisinda). Mü- 
haribabr tarixinda an böyük vuruşmalardan olan bu döyüş 
aramsız 8 gün davam etdi va Eftalibr ordusunun mağlubiyyati 
ib  bitdi. Çin manbalarinda qeyd olunur ki, İstami 8 gün atdan 
düşmamişdi. Takbatak döyüşda İstami hökmdar Qataları öl
dürdü. Bundan sonra Amudarya çayı İranla Türk xaqanlığı 
arasında sarhad çayı oldu.

563-cü ilda İstami Amudaryanı keçarak qısa vaxtda İra
nın Xazarin canub-şarqinda Gurgan, Soqd va b. ayalatlarini 
tutdu. İran İstamiya qarşı qoşun çıxarmadı va sülh d a n ış la 
rına girarak ilda 40 min qızıl pul xarac vennakla canını qur- 
tardı. Bu m abbğ avvallar İranın eftallara verdiyi xarac idi.
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567-571-ci illordo xaqanlığm ordusu Şimali Qafqazı, Qara 
donız vo Azov donizi sahillerini tutdu, xozorləri və bulqarları 
tabe etdi.

Bununla da xaqanlıq qorbdo Bizansla homsorhod ölkoyo 
çevrildi. Göründüyü kimi, 552-571-ci illər orzindo türklor Çin- 
don Dunaya qədər uzanan nəhəng bir ərazini əhato edən 
imperiya yaratdılar.

İran dövloti hadisələri diqqətlə izloyirdi vo aydındır ki, 
İsteminin Morkozi Asiyada fothlorino vo ümumiyyotlo Türk xa- 
qanlığının qüdrotino qarşı todbırlorə ol atmalı idi. Ona göro İran 
Bizans dövîotini Xaqanlıqla toqquşdurmağa çalışırdı. Lakin İs- 
tomi hom do moharotlı diplomat idi. O, 567-ci ildo İran şahı 
Xosrov Ənuşirəvanm (531-579) sarayına xoş moramlı elçilor 
göndordı. Amma Xosrov elçılori zohorlodi. Onda Xaqanlıq 568- 
ci ildo Bizansla dostluq olaqolorinı Ьофа etdi.

569-cu ildo xaqanlıq Bizansm paytaxtı Konstantinopola 
(indiki İstanbula) diplomat Mailax başda olmaqla elçilik gön- 
dordi. Buna cavab olaraq Bizans Sırdorya çayı konarında Xa- 
qanlığm qorargahına Zemarxın başçılığı ilo elçilor yolladı. 
Tarixçi Menandr bu soforin tosvirini yazmışdır. O qeyd edir ki, 
türklor elçılori xaqamn yanma çadıra buraxmazdan ovvol iki 
tonqal arasından keçirtmişdilor7 (Azorbaycanlılarda keçmişdo 
Novruz bayramı axşamı sağmal heyvanlan vo кофоЬп iki ton
qal arasından keçirilmosi adotıni xatırlayın).

576-cı ildo imperiyanm qorb hissosinin yabqusu olan İsto- 
mi xaqan öldü. Türklor onun ölümüno böyük yas saxladılar, co- 
nazosmi tontono ilo qızıl sarkofaqda dofn etdibr vo qobrinın 
üstündo böyük kurqan (topo) düzoltdıbr. Lakin İstominin dofiı 
olunduğu yer mo’lum deyıl.

Xaqanlıq ib  Bizans arasmda müttofıqlik haqqmda müqa- 
vibnin şərtlərınə uyğun olaraq Türk xaqanlığı Bizansın toro- 
fındo 588-589-cu illordo İrana qarşı müharibodo iştirak etdi.
580-ci ildo Xaqanlığın Krımı işğal etməsi vo Bosporu tutması 
ilo bağlı olaraq bu iki dövbt arasında münasıbotlordo gorginlik 
qalmaqda idi. 598-ci ildo xaqan Dato Bizansa sofırlik 
göndormiş vo ovvolki münasibotbri Ьофа etmişdi.
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VI asrin 70-ci illarinin sonlarında Türk imperiyasımn 
idara edilmasi çatinlaşmişdi. Xaqan Taspar (572-581) ölkani 
çatinlikla idarə edirdi. О öldükdən sonra xaqanhqda hakimiyyat 
uğrunda mübariza güclandi. Mübariza Tasparm valiahdi İşpara 
xaqanla imperiyanın qarb ayalatlarinda İstaminin valiahdi 
Tardu-Böka xaqan arasında gedirdi. Bu mübariza onunla 
naticalandi ki, 581 -ci ilda Türk xaqanlığı iki yera parçalandı. 
Parçalanmış xaqanlığın şarq hissəsinin xaqanı Şobolio, qarb 
hissasinin xaqam Tarduş oldu. Hamin hissalar tarixşünaslıqda 
Qarbi Türk xaqanlığı va Birinci Şarqi Türk xaqanlığı (çünki 
sonra ikinci bir Şərqi Türk xaqanlığı da yaranacaq, bu barada 
aşağıda deyacayik) adlanır.

Qarbi Türk xaqanlığı Şarqi Türk xaqanlığına nisbatan 
nisbətən daha böyük arazini ahata edirdi. Cənub-Şərqi Avropa, 
Markazi Asiyada Sırdarya çayına qadarki arazi bu dovlata 
maxsus idi. Xaqanhğın markazi “Usun arazisi”, ya’ni Şimali va 
Markazi Tyan-Şan, İssık-Kul atrafı arazi, Çu va Talaş çayları
nın hövzalari daxil idi. Çu çayının sahilinda Suyab şahari pay- 
taxt idi.

Xaqanhğın ahata etdiyi arazida müxtalif inkişaf saviyya- 
sina malik tayfalar yaşayırdılar. Yeddı-Suda oturaq ahali xa- 
qanlığm siyasatindan narazı idi. 581-584-cü illarda orada Ab- 
ruy adlı bir nafarin başçılığı ila xalq harakatı başlanmış va o, 
Buxaranın hakimi seçilmişdi. Abruy varlılann torpaqlannı 
kandlilar arasında bölüşdürmüşdü. Türk xaqanlığı onu tutub 
zülmla öldürtmüşdü.

581-ci ilda Suy sülalasinin hakimiyyata keçmasindan 
sonra Çin bu iki Türk xaqanlığı arasında adavat salaraq onları 
bir-birinin üstüna qaldırmağa çalışır, gah birina, gah da o 
birisina harbi qüvva ila kömak edirdi. Naticada, 584-cü ilda 
Şarqi Türk xaqanhğmın arazisi Çinin vassallığını qəbul etdi. 
Hakimiyyat zaifladi. Yalnız Dato xaqan vaxtmda Şarqi Türk 
xaqanlığmın arazisinda hakimiyyat qüvvatlandi. 603-cü ilda 
Dato xaqan öldü. Onun yerina Çulo xaqan keçdi, lâkin o, xa- 
qanlığın awalki mövqeyini barpa eda bilmadi va xaqanlıq yena 
da Çinin ta’siri altına düşdü. Ona göra da, Türk xaqanlığmın 
an’analarini Qarbı Türk xaqanlığı davam etdırmakda idi.
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Qərbi Türk xaqanlığı Kara-Çurin vaxtında xeyli qüvvot- 
londi. O, İrana qarşı mühariboyo başladı, çünki İran türkbr о 
verəcəyi xoracdan imtina etmişdi. Lakin baş vermiş vuruşmada 
Sasanilor dövbtinin sorkordosi Bohram Çubin Kara Çurini 
moğlub etdi. Türk ordusu geri qayıtdı. Bu, xaqanlığın zoifliyini 
göstorirdi. 589-cu ildo Kara Çurinin oğlu Yanq Soyuk xaqan 70 
minlik ordu ib  İran orazisino daxil oldu. İran ordusu döyüşdon 
çokindi. Türk ordusu Morkozi Asiyada Herat-Bolx is- 
tiqamotindo İran oyabtlorini tutdu vo çoxlu qənimətlo geri qa- 
yıtdı. Bununla da Yanq Soyuk atası Kara Çurinin İran ordusu
nun başçısı Bohram Çubin (o, oslon türk idi) torofındon moğlub 
edilmosınin hayıfım çıxdı. VII osrin ovvollorindo Qorbı Türk 
xaqanlığı yüksoliş dövrü keçirirdi. Xaqan Sincibu 616-cı ildo 
uyğurlann orazilorini, Tibeti vo indiki Əfqanıstanm çox 
hissosini do tutmuşdu.

Qorbi Türk xaqanlığımn qüdrotı Tun-Cabu xaqanın (618
630) hakimiyyoti ilbrindo yüksoldi. İşbar El-Teriş Şir xaqan 
(634-639) (bu xaqanın adı çin monbolorindo Şabolio Xilişı 
adlanır) imperiyanın idaro olunması üçün inzibati ıslahat ke- 
çirdi.

Nohong bir orazini ohato edon imperıyanı idaro etmok ço- 
tin idi. İmperiyanın bir başım o biri başından toxminon 10 min 
km mosafo ayırırdı. Qorbi Türk xaqanlığı 10 hıssoyo bö- 
lünmüşdü. Hor hissoyo “ok” deyılırdi. Ona göro türk run yazı
larında xaqanlığm ohalisi “on ok budun”, yo’ni “on ox xalqı” 
adlamrdı. Onun beşi Dulu tayfalarım ohato edirdi. Bu tayfalar 
Çu vo İli çaylarının arasında yaşayırdılar. Tayfalara “Çjo” 
(yazılışı çincodir) adlanan hakimlor to’yin olunmuşdu. Başqa 
beş tayfa iso Nuşibi adlamrdı. Onların başında duran hakimbro 
qodim türkco sıqin deyilirdi. Lakin bu İslahat tayfalar arasın
daki ziddiyyotbri holl etmodi, oksino bo’zi tayfalarda 
müstoqıllik meylini gücbndirdi. İşbar El-Teriş Şir xaqanm 
hakimiyyoti ilbrindo Dulu federasiyasının başçısı İbn Dulu 
qüvvotləndi. O, şorqo doğru orazisini genişlondirdi vo az sonra 
Şabolionu ölkodon Çmo qovdu. 639-cu ildo xaqan Çindo öldü.

Lakin xaqanlıqda yeno hakimiyyot uğrunda mübarızo 
güclondi. Dulu xaqanla xaqanlığın ali baş koınandanı Nuşi-Çjo
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arasında ziddiyyət yarandı, bu da hərbi səfər zamanı ala keçiril- 
mış qanimatin bölüşdürülməsi ila alaqədar idi. Dulu xaqan 
Nuşi-Çjonu tutdurdu va Özü onun başını kasdi. Buna cavab ola- 
raq Nuşi-Çjonun yaxın adamlarından biri Dulu xaqaııa qarşı 
harbi qüw a ila çıxış etdi. Dulu xaqan Markazi Asiyaya Toxa- 
nstana qaçdı. Bundan soma Dulu xaqan ila keçmiş xaqan Şabo- 
lionun varisi İbn Şabolio arasında hakimiyyat uğrunda mübari
za qızışdı. Bundan istifada edan Aşina Xelu adlı bir xan dulu va 
nuşibi tayfalarını birlaşdirarak, özünü hökmdar e’lan etdi. 
Lâkin bu vaxt Çin ordusu Xaqanlığa basqın etdi, döyüşda 
türklar mağlub oldular va 30 min nafar döyüşçü itirdilar. 648-ci 
ilda Şarqi Türk xaqanlığı Çinin vassallığmı qabul etdi. Çin nu- 
şibı va dulu tayfalarını 651-ci ilda Özüna tabe etdi. Xelu xaqan 
Markazi Asiyaya qaçdı. Çin Qarbi Türk xaqanhğınm arazisini 
iki yera ayırdı va ora öz adamlarını hakim ta’yin etdi. Lâkin 
xaqanlığm Çından asıldığı çox çakmadi. Ela bu vaxt arablar 
Markazi Asiyanı işğal etmaya başlamışdılar.

VII asrin sonlarında Dulu tayfa ittifaqma daxil olan tür- 
kaşlarin qüwatli tayfa ittifaqı yarandı. Türkaşlar Qarbi Türk 
xaqanlığında hakimiyyoti ala alıb öz müstaqil dövlatlarim - 
Türkaş xaqanlığını yaratdılar. Xaqanlığm xanmın adı Çin 
manbalarinda Uçjile kımı qeyd olunur. 704-cü ilda türkaşlar 
Qarbi Türk xaqanlığmın axırıncı xaqanı olan Aşina-Sini 
öldürdülar. Bununla Qarbi Türk xaqanlığı süqut etdi.

İçtimai və siyasi qurulıış. Yuxarıda deyildiyi kimi, xa- 
qanlıq konqlomerat dövlət idi. Türk xaqanlığmda işğal olunmuş 
ölkalarin va xalqların har bin öz daxili işlarinda müstaqil idi. 
Lâkin onlar müayyan edilmiş mıqdarda vaxtlı vaxtmda 
vergilari verirdılar. Türk xaqanlığı ilk vaxtlanndan beynalxalq 
aləmdə güçlü nüfuza malik idi. Çin, İran va Bizans dövlatlari 
xaqanlıqla hesablaşmalı olurdular.Müxtalif vaxtlarda xaqanlıqla 
İran va Bizans dövlatlari arasında diplomatik alaqalar 
yaradılmışdı.

Xaqanhq köçari feodal dövlati idi. Quldarlıq bu dövlat 
üçün saciyyavi deyildi. Sıravi adamlar “kara budun” (qara ca- 
maat) adlamrdı

223



Bizans mənbələrində qeyd olunur ki, Bizansdan gəlmış 
nümayəndələr İstominin dofhində iştirak etmiş, yas olamoti ola
raq üz-gözlərinı yaralamışdılar. Bizans müolliftərı türkbrin 
dəfn adotlərmin tasvirim verirbr. Türkbrin dini şamanizm idi, 
lakin onlar vahid göy allahma sitayiş edirdibr. Bu allah 
“Tenqri”, yə’nı ifadə etdıyımiz kimi “Tanrı” adlanırdı. Onlarda 
о с dada sitayiş do mühüm yer tuturdu. Qədım türklor ulu 
ocdadlanna sitayiş edir, onlara qurban kosirdibr.

Türk xaqanlığmda müxtəlıf tayfalar yaşayırdılar. Qərbı 
Türk xaqanhğmda birbşdirilmiş hor bir tayfa eltobor adlanan, 
birbaşa xaqandan asılı olan canişin torofmdon idaro olunurdu. 
Tayfaya daxil olan qəbilələrin başçılan tutuk adlanırdı. 
Qobibnin varlıları boy (qodim türkco beq) adlanırdı vo tutuk 
onlarm başçısı idi. Xaqanm oyalotloro başçılıq edon hakimlori 
(canişinlori) yabqu vo şad adlanırdı. Buyruk adlananlar xaqanm 
om rl or ini yerino yetironbr idi. Buyruk hom do mohkomo 
işlorino baxırdı. Vergi mosolobrino baxan şoxs tarxan adlanırdı. 
Tarxanlar vo buyruklar yerlordo tutuk adlanan vozifoli şoxsloro 
arxalamrdılar.

Xaqanlığın özoyini Altayda özlorini türk adlandıranlar 
(türkütlor), Conub-Qorbi Qazaxıstanda kanqyuylar, Balxaşotrafı 
orazibrdo türkoşlor, Şorqi Qazaxıstanda karluklar, Morkozi 
Tyan-Şanda vo Şorqi Türküstanda yaqmalar vo başqa tayfalar 
toşkil edirdi.

Bu tayfaların oksoriyyotı maldarlıqla, digorlori (xüsusib 
Morkozi Asiyada) okinçiliklo moşğul olurdular. Maldar ellorin 
torpaqları (qış vo yay otlaqları) osas ıstehsal vasıtosı olduğuna 
göro dövloto moxsus idi. Ərazi 8 oyaloto bölünmüşdü vo 
onlarm başçıları (yabqular) iri toфaq sahobrino malik idilor. 
Yerlordo hor tayfanın (tayfa ok adlanırdı) orazisini do onlar 
müoyyon edirdibr. Mal-qara xüsusi mülkiyyot idi vo atadan 
oğula keçirdi. Türk xaqanlığmda klassik quldarlıq yox idi, lakin 
ev qulları saxlayırdtlar.

İşğal olunmuş ölkolor daxili işlordo müstoqil idilor, lakin 
vaxtlı-vaxtında vergilori vermoli idilor.
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Xaqanlıq Bizans və Çin ila ikitarafli ticarat edirdi. Ar
xeoloji qazmtılar naticasinda Altayda üstünda Çin heroqlifınin 
şakli olan ipak parça qahqları tapılmışdır.

Xaqanlığm siyasi içtimai hayatı A.N.Bemştam tarafından 
atraflı tadqiq edilmişdir8.

İkinci Türk xaqanlığı (yaxud ikinci Şərqi Türk xaqan
lığı). Yuxanda qeyd etmişdık ki, 552-ci ilda yaranmış Türk 
xaqanhğı 581-ci ilda iki yera parçalanmışdı. Bu, əwəllər şarti 
idi, çünki hakimiyyətdə vahid xaqan qalırdı, yalnız imperiya 
nahang arazini ahata etdıyina göra qərb va şarq hissalarina 
bölünmüşdü. Bu hissalari “şad” adlanan şahzadalar idara 
edirdılar. Sonra da demişdik ki, imperiyamn Şarq hissasini 
Şabolio, Qərb hissasini isa Tarduş xaqanlar idara edirdilar. Ta- 
rixşünaslıqda bu hadisadan sonra qarb hissa Qarbi Türk 
xaqanlığı, şarq isa Şərqi Türk xaqanlığı adlanır. Bütünlükda har 
iki Xaqanlıq I Türk xaqanlığı adlanır. Lâkin VII asrin 30-cu 
illarindan Şarqi Türk xaqanlığı arazismda türklarin yeni bir 
xaqanlığı taşakkül tapir. Ümumiyyatla, türkoloji tarixşünaslıqda 
bu II Türk xaqanlığı, ham da Göytürk xaqanhğı adlanır, lâkin 
bu xaqanlıq keçmiş Şarqi Türk xaqanlığının arazisini ahata 
etdiyina göra (Qarbi Türk xaqanlığında avar, xazar, bolqar, 
qırğız va s. xaqanhqlar yarandı va deməli, tam halda xaqanlıq 
taşakkül tapmadı) bu xaqanlıq II Şərqi Türk xaqanlığı adlanır.

VII asrın 30-cu illarinda şərqdə yaşayan tüjk zadaganla- 
rından Kuşi adlı bir xan irali atıldı. O, özünü Aşina naslindan 
hesab edirdi. Kuşi tokuz-oğuzlardan (ya’ni uyğurlardan) ça- 
kinarak, qarargahını va özüna tabe olan tayfalarım Monqol Al- 
taymdan şimala apardı va orada özünü xaqan e’lan etdi. Altay 
va indiki Tuva respublikasının arazisi onun köç yerlari oldu. Az 
sonra o, Qarbi Altayda yaşayan türk karlukları özüna tabe etdi, 
sonra da Yenisey qırğızlarım özüna birlaşdirdi.

Altayda Otuken dağ silsilasinda Çin manbalarinda Seyan- 
to adlı bir türk tayfa birlaşmasi maskun idi. 646-cı ilda türklar 
çınlilarla ittifaqda Otukena harbi safəı; taşkil etdilar va oranı 
tutub 5 min nafarin başmı kasdilar, 30 min nafari isa asir 
tutdular. Seyanto tayfası bir etnos kimi hamişalik mahv edildi. 
Bundan sonra yeni Türk xaqanlığınm qüdrati yüksaldi.
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682'Cİ ildə Çinin Tan imperiyasına qarşı başlanmış rnü- 
qavimət hərəkatımn başında Kuluq-Çur adlı bir türk dururdu. 
O, xaqan olandan soma “İlteres xaqan” titulunu qobul etdi vo 
682-691-ci illərdə hakimiyyotdo oldu.

682-ci ildon İlteres xaqanm vaxtında Şorqi Türk xaqanlığı 
formalaşdı. Xaqanlığm mərkəzi türkbrin qədim vətəni Çindo 
Kara-Kum adlı yerdo yerbşirdi. Xaqanlığm yaranması çoxlu 
düşmonlərin əhatəsindo baş verirdi. Cənubda Çinin Tan imperi- 
yası, şorqdo Kidan dövbti, şimal vo şimal-qərbdə tokuz-oğuzlar 
vo qırğızlar yerbşirdibr. İlteres xaqan təcrübəli sorkordəsi 
Tonyukukun vasıtosib bütün düşmənlərino qalib gəldı.

692-ci ildo hakimiyyəto Moço xaqan keçdi.Qodim türk 
monbolorindo о, Qapaqan xaqan adı ib  meşhurdur. Qapaqan 
xaqan 693-706-cı illordo 6 dəfə Çinə horbi soforbr toşkıl etmiş, 
Çindo Tan imperiyasının şorq əyabtbrıni dağıtmış vo dövbtini 
Çinin to’sirindon azad etmişdi. Moço 715-ci ildo uyğurlann 
ərazibrino - Conubi Sibirə hücum edorok çoxunu qırnuşdı. 716- 
cı ildə о, Tom çayı hövzobrmdo yaşayan payequ adlı 
türkmənşoli tayfanın orazisino daxil oldu vo onları özünə tabe 
etdi. Lakin tak meşodo gozərkən bu tayfadan bir nofor döyüşçü 
onun üstüno atıldı vo öldürorok başını kosdi. Onun yerino 
İlteresin oğlu Kül-Tiqin keçdi. O, omisi Moçonun yaxmlarımn 
hamisini öldürdü. Lakin özünü yox, qardaşı Bilgoni xaqan e’lan 
etdi. Özü iso ali komandan oldu vo qoca sorkordo Tonyukuku 
özüno kömokçi götürdü.

720-ci ildo Çin türkmonşoli tayfalar olan kidanlarm vo 
basmilbrin kömoyib türkbri mohv etməyə so’y göstordi. Lakin 
Tonyukuk əwəlcə Beşbalık şohori yaxınlığında basmilbri, 
sonra da Çin ordusunu moğlub etdi.

731-ci ildo Kül-Tiqin öldü. Onu Solong çaymm qolu olan 
Orxon çayı konarında, indiki Koşo-Saydam adlı yerdo (Ulan- 
Batordan 400 km uzaqda) böyük tontono ib  dofn etdibr. Qob- 
rinin üstiindo türk run olifbası ib  yazılmış böyük abido qo- 
yuldu. Orxon run turk yazılarından on böyüyü olan bu abıdo 
1899-cu ildo rus tədqiqatçısı N.M.Yadrintsev torofmdon tapıl- 
mışdır. Az sonra Bilgo xaqan da yaxm adamı torofmdon zohor- 
bndirildi vo onun da qəbri üstündo türkco yazılı daş qoyuldu.
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Bundan sonra hakimiyyot uğrunda mübarizə başlandı. Axınncı 
xaqan Ozmiş adlamrdı. 744-cü ildo Çinin yardımı ib  uyğurlar 
vo karluklar Ozmişi tutub öldürdübr vo bununla da İkinci Türk 
xaqanlığına, yaxud II Şorqi Türk xaqanlığına son qoyuldu.

Qədim tiirklərin içtimai həyatu Qədim türklərin osas 
tosərriifat məşğuliyyəti maldarlıq idi. Çin salnaməsində açıq 
deyilir ki, “türkün taleyi bütünlüklə vo tamamilə qoyun vo at- 
dan asılıdır”. Onlar mal-qara da saxlayırdılar vo maldarlıq moh- 
sulları qodim türkün yemoyinin osasmi toşkil edirdi. Onlar 
homişo tozo otlaqlara köçdükbrino göro quru ot todarükü geniş 
miqyas almamışdı. Taxıl az okirdibr, lakin başqa ölkələrdən 
taxıl alırdılar. Arxeoloji qazıntılar noticosindo qodim türkloro 
monsub edilon abidobrdo ol doyirmanlan (kirkirolor) 
tapılmışdır.

Türklorin tosorrüfat hoyatmda ovçuluq mühüm yer tu- 
turdu. Müxtolif heyvan dorisindon paltar tikirdilor. Arxeoloji 
qazıntılar zamanı qobirlordo don vo gön paltar qalıqları aşkar 
olunmuşdur.

Qodim türk döyüşçüsü atı çapa-çapa uzaqdan Örkon (ar
kan) atmaqla düşmon döyüşçüsünü tuturdu. Örkonin ılgoyi düş- 
monin boğazına düşdükdo at üstündo döyüşçü örkoni Özüno 
torof çokirdi. Bu üsulla qodim türklor heyvanlan da ovla- 
yırdılar.

Tuvada arxeoloji qazmtılar zamanı domir oridilon peçlorin 
qalıqlan aşkar edilmişdir. Bu göstorir ki, türklor domırçıliklo 
moşğul olurdular. Döyüşçülor üçün domir dobilqolor, domir 
tordan döş lük düzoldirdilor, ona göro do türk süvarisi olboyaxa 
qılınc döyüşündo inamla döyüşürdü. Onların düzoltdiklori 
üçporli metal ox uçları havada zohmli fit sosi çıxanrdı. 
Arxeoloji qazıntılar noticosindo qodim türkloro aid qızıl vo 
gümüşdon düzoldilmiş inco zövqlü bozok şeylori çox 
tapılmışdır.

Qodim türkbr yundan keço düzoltməkdo usta idilor. Ke- 
çoni hom çadırın üstüno örtür, hom do döşomoyo sorirdilor, çün
ki keço soyuq vo nomliyi keçırtmir. Qeyd edilmolidir ki, Al- 
tayda VI-VIII osrbro aid qobirlordo keçornn 3-4 növü tapılmış-
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dır. Türklərin kiçik ölçüdə olan, çox asanlıqla quraşdmlan vo 
sökülon toxuculuq dəzgahlannm hissolori do tapılmışdır.

Qodim türklordə qadm ailədo azad idi. Ailələr qohum 
qruplar şəklində yaşayırdılar. Qızlar uşaqlıqdan at minməyə və 
çapmağa öyrədılirdi. Bunu yaşayış tərzi tələb edirdi. Bir-bırmi 
sevən qızm vo oğlanın toy günü atda yanaşı çapmaq adəti vardı: 
oğlan atı çapa-çapa qıza çatmalı, onu öz atının torkino 
götürməli idi. Çin mənbolərindo bu adot barədo çoxlu mo’- 
lumatlar vardır. Əsas var-dövlot ev heyvanı olduğuna göro toy
larda çoxlu at vo qoyun kəsilirdı.

Şorqi Türk xaqanlığmda feodalizm quruluşu borqorar ol- 
muşdu, lakin qobilo-tayfa bölgüsü holo güçlü idi. Onlarda qul- 
darlıq yox idi. Yalnız varlı boy lor ev qulları (dilimizdo desok, 
qaravaşlar) saxlayırdılar.

Qodim tiirklordo tokkobinlı (monoqam) ailo forması var
dı. Çoxarvadlılıq türk tayfaları üçün sociyyovi deyildi. Uşaqları 
kiçik yaşlarından igidliyo, lakin düzlüyo öyrodirdilor.

Şorqi Türk xaqanlığımn öz türk run olifbası vardı vo 
onların çoxusu tapılıb oxunmuşdur.

Qodim türklordo canavar (qurd) müqoddos sayılırdı9. 
Xaqanlann bayraqlannın uclanna qızıl suyuna çokilmiş canavar 
başı keçirdilırdi. Hor tayfa başçısının da bayraqlan vardı. 
Bayraq müqoddos sayılırdı, inam vardı ki, bayraq xeyirxah ruh
ların yığnağıdır, döyüşdo qoloboni to’min edir. Bo’zi tədqi- 
qatçılara göro qodim türklorin bayraqları qırmızı rongdo idi.

§4. Uyğur xaq an lığı

Morkozi Asiyanın qodim türk xalqlarmdan biri do uy- 
ğurlardır. “Uyğur” etnonimi ilk dofo VIII osro aid qodim türk 
run yazılarından mo’lumdur. Qodim Çin monbolorindo “uyğur” 
etnonimi “xueyxe” formasindadir. Todqiqatçılara göro uyğurla- 
rm qodim ocdadları Çin monbolorindo dinlin, qaqoy, xueyxe vo 
başqa adlarla mə’lum tayfalardır.

VIII osrin ortalarında Solong çayı hövzolorindo yaşayan 
uyğurlarda tayfa birloşmosi toşokkül tapdı. Bu zaman Şorqi 
Türk xaqanlığı tonozzül dövrü keçirirdi. 742-ci ildon başlayaraq
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Çin dövbti uyğuriara harbi yardım edorok. onları bu xaqanlığa 
qarşı qaldırmaq siyasotinə keçmişdi. Nəticodə, 744-cü ildə axı- 
nncı türk xaqanı Ozmiş Tigin müqavimət göstəmıodi vo qaçdı. 
Lakin onu tumb öldürdübr. Homin il Çin monbolorindo adı 
Peylo kimi yazılan Kül-Bilgo xaqan On uyğur vo Tokuz-oğuz 
tayfalarım bırbşdirorok özünü xaqan e’lan etdi. O, 744-cü ildo 
(bo’zi todqiqatçılara göro 745-ci ildo) İrtış çayının sahillorindo 
yaşayan karluklarla birlikdo Şorqi Türk xaqanlığma son qoydu, 
onun orazisini işğal edorok tanxşünaslıqda Uyğur xaqanlığı 
adlandırılan dövbti yaratdı.

Uyğur xaqanlığı qısa müddot orzindo böyük orazini ohato 
edon dövbto çevrilmişdi. Dövbt Altaydan Mancuriyaya vo co- 
nubda Qobi sohrasma qodor geniş oraziyo malik idi. Solong ça
yının konarında run yazılı abidosindo Uyğur xaqanı yazmışdır 
ki, o, uyğurlann On oğur vo Tokuz oğuz tayfalarının başçısıdır.

Xaqanhğın morkozi Orxon çayının sahilindo yerloşon Or
da idi (qodim türklordo Orda “horbi düşorgo” mo’nasında idi). 
Xaqanhqda ah hakimiyyot idarosi irsi idi - atadan sonra taxta 
oğlu keçirdi. Ona göro Peylodan sonra hakimiyyoto oğlanları 
Moyon Çur (Çın monbolorindo Mayançjo) (746-759) vo İdiqin 
(760-779) adlan ib  mo’lum xaqanlar goldibr. Bu xaqanlann 
hakimiyyoti ilbrindo Orxon çayının vadisindo, ovvolki düşorgo- 
nin yerindo Karabalqasun adlı şohor tikilmişdı. Bu şohor Uyğur 
xaqanlığınm paytaxtı oldu.

Moyon Çur hom bacarıqlı diplomat, hom do cosarotli sor- 
kordo idi. Onun hakimiyyoti ilbrindo xaqanlığm orazisi xeyli 
genişlonmiş, Altaydan Mancuriyaya, conubda Qobı sohrasma 
qodor uzanmışdı. 750-751-ci ilbrdo Moyon Çur indiki Tuva 
orazisini do işğal etdi.

Altay işğal edilso do uyğurlar orada möhkomlono bilmodi- 
lor, vergi almaqla kifayotbndibr. 75 8-ci ildo Moyon-Çur Co
nubi Sibirdo qırğız tayfalarının orazilorini mtdu.

746-759-cu ilbrdo Çindo üsyan baş vermiş vo hakimiy
yot uğrunda mübarizo genişlonmişdi. Moyon Çur bu üsyanı 
yatırmaqda Çino kömok etmiş vo bunun müqabilindo Çin 
imperatoru qızmı ona oro vermişdi.
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Uyğur xaqanlığı uyğurlarm tarixində ilk dövlət qurumu 
idi. Xaqanlıq hərbi cəhətdən о derecede qüvvetli idi ki, Çin 
dövbti onunla neinki hesablaşır, hetta münasibetbri saxlamaq 
xatirine ona on minlərlə qul, qiymetli hediyye ve s. gönderirdi. 
Çin menbelerinde Çin ımperatorunun öz qızını Day Dzun 
adlandırılan bir Uyğur xaqanına da ərə verməsı qeyd olunur.

İdiqin (mənbəbrdə Tenqrı də adlanır) xaqamn hakimiyyə- 
ti illerinde (760-779) ilk dəfə xaqanın yaşadığı saray tikilmişdi. 
О vaxta qəder uyğur xanlarının taxtlan düşərgədəki debdebeli 
alaçıqda yerleşirdi.

Lakin xaqanhq qüwetlendikce qəbib vo tayfa başçıları
nın merkezi hakimiyyətə qarşı mübarizesi de gücbnirdi. Əs- 
lində xaqanlar bu ayanların re’yi ile hesablaşmalı olurdular. 
779-cu ilde tayfa başçılarından olan Tun-Moko Tarxan adlı 
birisi İdiqin xaqandan narazı düşdü ve onu öldürerek haki- 
miyyeti ele aldı. Moko Tarxan İdiqinm bütün qohumlarını ve 
ailesini qırdırdı.

Yeni xaqan Çinle münasibetbri ayn istiqaməte yöneltdi. 
Bele ki, bundan sonra Çin imperatorluğunun teklif ve tebb 
etdiyı siyaset heyata keçirilirdi. Neticede Uyğur xaqanlığı ted
ricen Çinin te’siri altına düşmeye başladı.

779-cu ilde Tun-Moko Tarxan öldü. Onun yerine Çin 
menbelerinde “Pan-quan dele” titullu Dolos xaqan keçdi. Bu 
xaqanın hakımiyyətı illerinde Uyğur dövbti evvelki illere nıs- 
beten zeiflemeye başladı: qelu, bayan, şato ve diğer türk tayfa
lan xaqanlığın tabeliyinden çıxdılar ve bu vaxtlar qüwetlenmış 
Tibet dövbtine qoşuldular. Neticede, Tibet dövbti Uyğur 
xaqanlığına qarşı düşmen mövqe tutdu. Tibet dövbti xaqanlığm 
cenub-şerq hissesini - Kaşqar şəhərinden Tyan-Şan dağlanna 
qəder yerleşen erazini zebt etdi. Dıgor terefden, qonşuluqda 
yaşayan Karluk adlı bir qedim türk tayfa birleşmesi qüwətbne- 
rek Uygur xaqanlığınm qerb eyabtbnne qarşı qorxulu qüvveye 
çevrildi. Hem xarici siyaset, hem de daxilde qəbile ve tayfa 
başçılannm merkezi hakimiyyete qarşı mübarizesi neticesinde 
xaqanlar bir-bırini evez etmeye başladı, çünki onlarm hamisi 
sui-qesd neticesinde öldürülmüşdü.
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Dolos xaqandan sonra hakimiyyətə Aço xaqan keçdi, 
lâkin o, çox yaşamadı. 795-ci ildo xaqan Aço öldü. Onun övladı 
olmadığına göro hakimiyyot uğrunda oyanlar arasında mübarizo 
başlandı. Xaqanlığın osasını qoymuş Peylonun Yaqdakar 
adlanan noslindon Kutluq xan adlı bir oyan hakimiyyoti olo aldı. 
Çin monbolorindo “Qudulu” (Qutluq şəxs admın Çin dilindo 
tobffuzü) adlanan bu xan 796-cı ildo özünü xaqan e’lan etdi.

Qudulu xaqan dövlotdo bir qodor sabitlik yaratmağa nail 
olsa da, qobilo-tayfa başçılarının hakimiyyot uğrunda mübarizo- 
sinin qarşısında aciz qaldı. Digor torofdon, 798-ci ildo Yenisey 
çayının sahillorindo yaşayan vo xaqanlığa tabe olan qırğızlar 
xaqanlığa qarşı mübarizoyo başladılar. Uyğurlar qırğızlan 
tabeçilikdo saxlamaq moqsodilo horbi todbirlor hoyata 
keçirdibr. Lâkin bu todbirlor istonibn noticoni vermodı.

VIII osrin 90-cı illorinin sonlannda hakimiyyoto Doloye 
xan (Çin monbolorindo Çjun-Çjen) keçdi. Lâkin hom daxildoki 
horcmorclik, hom Tibetin qarətçi basqınları xaqanlığı zəiflətdi.

IX osrin owəlbrindo xaqanlığın tabeliyindo olan Yenisey 
qırğızlan içorisindo başlanmış sinfı toboqobşmə noticosindo 
qüvvotli tayfa ittifaqı yarandı vo onlar 820-ci ıldon e ’tibaron 
toxminon 20 il müddotındo uyğurlara qarşı mübarizoyo 
başladılar.

839-cu ildo saray o’yanlarmdan Kurbabir adlı birisi uy- 
ğurlann tabeliyindo olan şato türk tayfasının kömoyi ib  bu xa- 
qam hakimiyyotdon saldı. Lâkin o da ölkodo voziyyoti sabitloş- 
diro bilmodi. Uy ğurlann ediz tayfasından olan Külük Bağa adlı 
bir o’yan qırğızlara xaqanlığa qarşı mübarizoyo başlamağı toklif 
etdi.

840 vo 841-ci illordo qalın qar yağdı. Bunun noticosindo 
maldarların qoyun sürülori qmldı. Bir Çin monboindo qeyd olu
nur ki, çölbr qoyun comdoklori ib  örtülmüşdü. Əsason mal- 
darlıqla moşğul olan tayfalar açlığa düçar oldular. Şorqi Asi
yada 783-cü ildo yaranmış Tibet dövloti do xaqanlığa qarşı qa- 
rotçi basqınlan davam etdirirdi. Elo bu vaxt qırğızlar Altay 
türkbri ib  birlikdo Uyğur xaqanlığma qarşı horbi omoliyyata 
başladılar. Başda “Ajo” titullu Kuçluk Moko olmaqla qır-
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ğızlarm yaxşı silahlanmış ordusu Sayan dağlarını aşaraq xa- 
qanhğın arazisina daxil oldu.

Kuçluk Moko Uyğur xaqanma aşağıdaki mazmunda 
maktub göndarmişdi: “Sanin taleyin bitdi. Man tezliklə sənın 
qızıl diişorgəni alacağam va onun qarşısında atımı qoyacağam, 
bayrağımı sancacağam. Əgar mənimla yarışmaq istasan, onda 
yubanmadan gal, agar istamasən, onda tez çıx get”. Uyğur 
xaqam döyüşməyi üstün tutdu. Lakin “Ajo” hücum edib 
uyğurların ordu düşargasini tutdu. Döyüşda Uyğur xanı 
öldürüldü. Uyğur ordusunun qırğız ordusu ib  vuruşmada məğ- 
lubiyyatinda sarkarda Qııylu Moko xanın xainliyi da mühüm 
rol oynadı. B eb ki, döyüş zamanı o, düşmon brəfə keçdi.

Qırğızlar Karabalqasun şaharini qarat edib yandırdılar. 
Kuçluk Mokodan soma hakimiyyata keçmiş axırmcı Uyğm xa- 
qanı Qut-töra xan da döyüşda öldürüldükdəıı sonra, uyğurların 
mübariza azmi söndü. Beblikb, 95 il ömür sürmüş Uyğur 
xaqanlığı sona yetdi.

Qırğızlann ağalığına boyun әутәк istəməyən uyğurların 
15 tayfası, başda Pan Tele olmaqla Altaya köçdübr va orada İr- 
tış sahilbrində qüvvətbnmiş kartuklara qarışdılar. Uyğurların 
13 tayfası isa canuba - Tibeta çakildibr. Uygurların bu hissasi 
başda Uçe Dala olmaqla 860-873-cü illarda Çin Türküstanını 
tutaraq kiçik bir knyazlıq yaratdı. Tarixşünaslıqda bu siyasi 
qurum Turfan knyazlığı, ham da İkinci Uyğur xaqanhğı adlanır. 
Lakin qırğızlar onların üstüna gedarak, var-dövlatlarini qarat 
etdilar. B eb bir şaraıtda hamin uyğurların bir hissasi da qarbə 
taraf harakat etmaya başlayaraq Pan Teleya qoşuldular, digar 
hissasi isa orada yaşamaqda davam etdilar. Bu kiçik dövbt 
qurumu XIII asradak yaşadı va ХШ asrda Çingiz xan ta
rafından zabt edibrak, Monqol imperiyasına qatıldı. Nahayat, 
uyğurlann digar hissasi Çina çakildi va onun Qançjou adlı 
ayabtinda yaşamağa başladı. Sonraki asrlarda bu uyğurlar da 
knyazlıq yaratdılar.

Lakin qırğızlar Markazi Asiyada maskunlaşa bilmadilar. 
Uyğur xaqanlığma son qoyulduqdan bxminan 70 il sonra onlar 
yemdan Sayan dağlarına, öz avvalki koç yerbrina çakildibr. 
Bundan soma onların dövbt qurumlan da yaranmadı. XIII asr-
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də Çingiz xamn oğlu Cuçi xan onların arazisini işğal etdi va 
Monqol dövlətinə qatdı.

İçtimai və iqtisadi quruluş. Uyğur xaqanlığı feodal 
dövləti ıdi. Qabıla va tayfa başçıları iri feodallara çev- 
rilmişdilar. Onlar xaqanm sarayında böyük nüfuza malik idilor. 
Məsələn, 821-ci ildə Çiıı imperatorunun qızını Uyğur xaqanı 
Baon xana galin gatırdikda tayfa başçılarından 9 nafar galini 
xərokə qoyaraq 9 dafa xaqanın sarayının atrafma do- 
landırmışdılar. Xaqanlıqda qəbilə-tayfa münasibatlari markazi 
hakimiyyatə qarşı mübariza üçün hamişa asas yaradirdı. 
Xaqanlıqda markazi ıdarə aparatı da qobila-tayfa bölgüsü prin- 
sipi asasında qurulmuşdu.

Lakin Uyğur xaqanlığınm yaranması uyğurların etnik va 
siyasi inkişafında mühüm morhələ idi. Mahz xaqanlıq yaradıl- 
dıqdan sonra ilk dafa “uyğur” etnonımi (çinca xueyxe) forma- 
laşmış va xaqanlığın arazisinda yaşayan bütün tayfalar üçün 
ümumi özünüadlandmnaya çevrilmişdi. Demali, xaqanlıq 
uyğur tayfalarının vahid etnos kimi taşakkülünda tarixi rol oy- 
namışdı.

Xaqanlığm Orxon çayı üstünda Xara Balık, Salang çayı 
kanarında İsa Bay Balık adlı iri şaharlari vardı.

Uyğur xaqanlığında quldarlıq vardı, lakin klassik saviyya- 
da deyildi. Çünki uyğurların böyük əksəriyyəti maldarlıqla 
maşğul idi. Maldarlıq tasarriifatında İsa qul amayindan istifada 
olunması qaydası yox idi. Uyğur dilinda “qarabaş'’ (Azarbay
can dilinda qaravaş) adlanan qullardan asasan akinçilikda is
tifada edilirdi.

Uyğurlarda tayfa “el”, yaxud “il” adlanırdı. Har tayfanın
özüna məxsus arazisi var idi.

Uyğur xaqanlığında dövrüna göra yüksak iqtisadi va içti
mai münasibatlar mövcud idi. Xaqanhqda yaşayan ahalinin 
asas tasarrüfat maşğuliyyati maldarlıq idi. Lakin çaylann vadı- 
larinda suvarma akinçiliyi da inkişaf etmişdi. Karabalqasun şa- 
harinin atrafında arxlar va kanallar vasitasila bağlar salmmışdı, 
ahali ham bostançılıqla, ham da akinçilikla maşğul olurdu. 
Uyğurlar an çox darı va buğda akirdilar. Suvarma akinçiliyinin 
inkişaf etmasi naticasinda maldar ahalinin müayyan qismi
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oturaq hayata keçmişdi. Oturaq hoyat torzi daimi yaşayış 
moskoniorinin yaranmasına səbəb olmuşdu. Bu da öz növ- 
bosindo qəbilo-tayfa münasibotlorini müoyyon qədər dağıtmış 
və onu ərazi münasibotlori ilə ovoz etmişdi.

Oturaq həyat tərzi sənətkarlığa vo ticaroto təkan vermişdi. 
Uyğur ustalan domir fılizindən metal almaq üsulunu bilirdilor.

Bütün bu köklü dəyişikliklər içtimai həyat bölgüsü yarat
mış, okinçilik maldarlıqdan vo sonotkarlıqdan aynlmışdı. 
Ümumiyyotlo, sonotkarhq ıctimai istehsalın dövrüno göro yük
sok inkişaf morholosino çatdığını göstorirdi. Lakm nozoro almaq 
lazımdır ki, uyğurlarda maldarlıq okinçilikdon daha üstün 
mövqeyo malik idi. Xaqanhğın nəhayət e ’tibanlə süqutunun bir 
sobobi do ölkodo maldarlığm apancı tosorrüfat sahəsi olması idi.

Uygurların inanışlan osas e’tibarilə animizm vo şamanızm 
dinlori idi. Animizm dini xüsusilo qüvvotli idi. Uyğurlar belo 
hesab edirdilor ki, bütün tobiot qüwolorinin (soma, ildınm, dağ, 
çay, su vo s.) ruhları vardır. Onlar göyo sitayiş edirdilor vo ona 
göro do göy allahı Tenqriyo (Tanrıya) qurban kosırdılor. Uy
ğurlar ümumiyyotlo allaha “idi” deyirdilor. Qodim uyğurların 
tosovvürüno göro Tenqri do “idi”dir.

Uyğurlar ildırımdan qorxurdular vo onun ruhuna da 
qurban kosirdilor. Onlarda şamanizm do geniş yayılmışdı. 
Qadm vo kişi şamanlar hom müxtolif xostoliklori müalico edir, 
hom do ibadotkarlarda pis ruhlar üçün qurbanlar kosirdilor.

762-ci ildon Uyğur xaqanlığmda Manı dini yayılmış vo 
dövlot dinino çevrilmişdi. Mani dini (Maniçilik) III osrdo İranda 
yaranmışdı. Bu din zordüştlüyün xristıan vo buddizm dinlori ilo 
qarışığı idi. Mani torofdarları prinsipco toфağm adamlar 
arasında borabor bölüşdüriilmosini tolob et-diklorino göro xalq 
kütlolori onları müdafıo edirdilor. Uyğurlara bu din Morkozi 
Asiyadan soqdlar vasıtosilo keçmişdi. Maniçilik o dorocodo 
güçlü to’siro malik olmuşdu ki, hotta şamanızmi sıxışdırmışdı. 
Toxminon 100 il davam etmiş maniçiliyi IX osrdon sonra bud
dizm dini ovoz etmişdi.

Uy ğurlann öz yazısı vardı. Onlar hom qodim türk run olif- 
basmı, hom do arami olıfbasmı bilirdilor. Türk run olifbası ilo 
uyğurca yazılmış abidolor tapılmışdır. Uyğur dilindo run
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əlifbası ilə yazılmış ilk yazılı abidə 744-cü ilə, yo’ni Uyğur 
xaqanlığının yarandığı vaxta aiddir. 846-cı ilə aid sonuncu 
uyğur run abidəsi Monqolustan orazisindo tapılmışdır.

Uygurların aramey olıfbası vertikal voziyyotdo yazılırdı. 
Sonralar monqollar da bu olifbam uyğurlardan monimsomiş-di“ 
1әг.

Yuxanda qeyd etdiyımiz kimi, uyğurlar qonşu Çin dövlətı 
ilə six olaqodo idilor. Xaqanlığın qüdrotli vaxtlannda sarayda 
Çin modoniyyoti geniş yayılmışdı. Uyğurlarda xatunlar üstlo- 
rino Çindon vo Tibetdon gətirilmiş ətır sopir, yanaqlanm 
rongbyir və qaşlarına sürmo çokirdilor. Uyğur xaqanlığının 
paytaxtı Karabalqasun şohorindo arxeoloji qazmtılar noticosindo 
Çin dilindo yazılmış abidələrin aşkar edilmosi do bununla 
əlaqədardn.

Beblikb, qodim türk tayfalanndan biri olan uyğurların ilk 
böyük dövbt qurumu süqut etdi. Uyğur xaqanlığı uyğurların ta- 
rıxində yeni mərhəb kimi başa çatdı.

§5. Qırğız xaqanlığı

Mərkəzi Asiyanm әп qədim xalqlanndan biri olan qır- 
ğızlann adı ilk dəfə 201-ci ib  aid hadisələrdə Çın mənbobrində 
çəkilir və hunlara tabe tayfalar sırasında qeyd olunur. Qodim 
qırğızlar əsas e’tibarib Sayan dağlarının cənub ətəklərindo, 
indiki Monqolustanm şimal-qərbində, Kırqız-Nur (Qırğız- 
Nohur) gölünün ətraf ərazibrində və Yenisey çayının orta 
axınınm sahilbrində yaşayırdılar. Onlar əsasən köçərı 
maldarlıqla moşğul olurdular. Çin mənbəbrində qırğızlann ulu 
əcdadları һ ә т  do qanqun adlandırılır. Qodim qırğızlar hom 
indiki qırğızların, hom do xakaslann ulu ocdadlari hesab 
olunduğuna göro onların qodim dövbt qurumlan hom do xa- 
kasların dövbti sayılır.

Hob VI osrdo Conubi Sibirdo, Sayan Altayda Yenisey 
qırğızlannın dövbt qurumu yaranmışdı. Dövbtin orazisi osas 
e’tibarib Minusin çökokliyini, Orta Yeniseydon başlamış Sa
yan dağlarının yamaçlarına qodorki orazim ohato edirdi. VI osr- 
don IX osrin ovvollorino qodor Minusin vadisi Şorqi Türk xa-
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qanlığma daxil idi. Orada xaqanlığın qüwotli qarnizonu yer- 
bşirdi.

VII əsrin axırı VIII osrin ovvəllərində Yenisey qırğızlan 
qüvvotli tayfa birbşmosino çevrilmişdi. Çin monbobrinə göro 
onlar 80 minlik atlı qoşıın çıxara bilirdibr. Qırğız ordusunun 
başında duran şəxs “inal”, “kaqan” vo çur (qodim ttirk 
dilbrində bu söz “igid” demokdir) adlanırdı.

VIII əsrin əvvəlbnndə Qırğızların xaqanlığı yarandı. 
Dövbtin başçısı Barsbok xaqan idi (türk dillərində bars “po- 
bng” demokdir). О, hakimiyyoto keçondon sonra “İnanç Alp 
Bilgo” titulunu qobul etmişdi (türk dillorindo alp sözü “igid” 
demokdir). Barsbok Şorqı Türk xaqanlığına qarşı çıxaraq 
türkəşbrlə dostluq olaqobri saxlayırdı. Türkütbrə qarşt 
mübarizo üçün Barsbək Tibet dövbti ib  ittifaqa girmışdi.

711-ci ildo Barsbək Türkəş və Çinin Tan dövlətləri ib  
Şorqı Türk xaqanlığma qarşı birgə müharibəyə başlamalı idi. 
Plan gizlin saxlanılırdı. Lakin Şərqi Türk xaqanlığınm hökm- 
darı Qapaqan xaqan bu hiybdən хэЬэг tutdu vo müttəfıqbri 
qabaqladı. Sərkərdo Tonyukukun məsbhəti ilə Qapaqan qışın 
şaxtalı vaxtında yüksok Sayan dağlarını aşaraq owəlcə qır- 
ğızlann üstünə atıldı və onlan məğlub etdi, sonra da 20 minlik 
ordu ib  Altay dağlarım aşaraq irtişa keçdibr vo türkoşlorin 
ölkəsinə girdi. Başda Türkoş xanı Sakal olmaqla türkoş ordusu 
ib  Bolucu adlı yerdo baş venniş döyüşdo Qapaqan xaqan qalib 
goldi, Türkoş xaqam osir düşdü. Beblikb, 711-ci ıldə Türkoş 
ordusunun moğlub edilmosi ib  Türkoş xaqanlığına son 
qoyuldu. Sonraki döyüşdo Barsbok xaqan öldürüldü.

Türk xaqanlığına 740-cı ildo uyğurlar son qoyduqdan 
soma qırğızlar uyğurlarm tabelıyino düşdiilor vo müstoqillik uğ
runda mübarizoni davam etdirdilor. Bu mübarizo 20 il davam 
etdi vo 840-cı ildo qırğızlann qoşunu Sayan dağlannı aşıb Mor
kozi Asiyaya daxil oldu, Uyğur şohorbrini, xüsusib Orxon çayı 
konannda yerbşon paytaxtı (indi xarabalıqları Xarabalqas 
adlanır) dağıtdılar. Baş vermiş döyüşdo Uyğur xaqam Bao-ı 
(yazılışı çincodir) öldürüldü. Notıcodo 840-cı ildo Qırğız 
xaqanlığı yarandı.
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Yenisey qırğızları Morkozi Asiyada möhkomlono bilmodi- 
lor. Çünki, uyğurlar qırğızlara qarşı mübarizoni davam etdir- 
mokdo idilor. 758-ci ildo uyğurlar Qırğız-Xakas dövlotino qarşı 
mühariboyo başladılar vo 50 minlik qırğız-xakas ordusunu qır- 
dılar.

Morkozi Asiyada vo Conubi Sibirdo IX osrin ortalarında 
yeni etnik voziyyot yaranmışdı. Burada bir neço türk tayfa bir- 
loşmosi toşokkül tapmışdı. Bu birloşmolorin on böyüklori Yed» 
diçayarası (Yeddi-Su) adlı orazido Karluk tayfa ittifaqı, Yuxarı 
vo Orta İrtış hövzolorindo vo Şimal-Şorqi Qazaxıstanda Kimak 
(Kaymak-Qıpçaq) tayfa ittifaqı vo Yenisey çayının orta vo 
yuxan hövzolorindo Qırğız tayfa ittifaqı idi. Mancuriyada vo 
Şorqi Monqolustanda Kidan vo Tatar tayfa birloşmolori mövcud 
idi. Yenisey qırğızları vo onunla müttofiq Tuva vo Anqara otrafı 
tayfaları holo 840-cı ildo Uyğur xaqanlığı loğv edildikdon sonra 
Şimal-Qorbi Monqolustanda moskunlaşmışdılar. Yenisey 
qırğızlanmn qorb qonşusu IX osrin ortalarında yaranmış 
Kaymak dövloti idi. Onlann arasında sorhod zonası Altayın 
şimal-qorb otoklori vo Ob çayının sol sahillori idi. X osrin 
axırlarında qırğızların dövloti ilo bu dövlot arasında Şorqi Tyan- 
Şan uğrunda mübarizo gedirdi. Lâkin X osrin ovvollorindo 
şorqdon şimal-şorqi Qazaxıstana köçüb golmiş türk tayfaları 
Kaymak-Qıpçaq tayfa birliyim parçaladılar vo noticodo Qıpçaq- 
Kaymaqların böyük bir hıssosi Aral donizinin sahıllorino vo 
Şimali Qafqaza getdi. Kaymakların vo qıpçaqların zoif- 
lomosindon istifado edon qırğız tayfaları Öz hakimiyyotlorini 
Altay, İrtış vo Ob çaylarının hövzolormo yaydılar. Əslindo 
qırğızlann tozyiqi altmda X osrdo Kaymak dövloti süqut etdi.

Qırğız tayfalarının Şimali Altaya, Ob vo İrtış çaylarının 
hövzolorino golmolori etnik situasiyam doyişdi. Kaymak- 
qıpçaqların vo onların torkibindo mühüm yer tutan kanqlı (qan- 
h) tayfası todriclo assimilyasiyaya uğraytb qırğızlara qarışdılar. 
X osrdo artıq qırğızlar da İslam dinıno keçmişdılor. Əvyollor 
onlar ölünü yandırir. (qodim türkloftiv'inanlına-göro öd ta&ttı 
etdiyi günahlardan “tomizloyir”) vo sümüklorini dofn edirdilor. 
İndi iso İslam dininin tolobino uyğun Ölülori kofono tutub
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torpağa basdırırdılar. XI osrdon sonra Yenisey çayının höv- 
zobrindo öluyandırma adətini arxeoloji qazıntılar göstormir.

XIII əsrdə Conubi Sibirdo iki qırğız tayfa ittifaqmm ha- 
kimləri ağalıq edirdibr: Kırqız vo Komcuit (qırğızlar Yenisey 
çayına Kom deyirdılər). Bu dövbtlərin başçısı “İnal” adlamrdı. 
Bu bırloşmobr orta əsrlərdə qırğız xalqınm formalaşmasında 
mühüm rol oynadılar.

Çingiz xanın oğlu Cuçi 1218-ci ildo Conubi Sibiri işğal 
etdikdo qırğızlarm yuxarida göstordiyimiz Qırğız vo Komcuıt 
feodal oyalotbri do tabe etdi. Lakin Monqolustan ulusunun 
hakimi Xubilay qırğızları öz torofıno çokmoyo çalışırdı. Ona 
göro do, onun sorkordosi Tutuk 1290-cı ildo Altaya hücum edib 
onun orazibrim işğal etdi. Bütün Altay tayfaları, o sıradan 
qırğızlar Monqol xanlannın tabeliyino keçmoli oldular. XV 
osrdo Altay tayfalannın bo’zilori qırğızlarla birlikdo Tyan-Şana 
köçdülor. Bu qırğızlar mohz indiki Qırğızıstanın ohalisinın ulu 
ocdadlan idilor. XIV-XV osrlordo qırğızlarm böyük bir hıssosi 
Monqolustanm orazisindo moskun idi. Monqol xanlan onlara 
boyun oymok istomoyon qırğız tayfalarına qarşı dofolorb horbi 
qüvvo ib  çıxış etmiş vo mal-qaralannı çapıb aparmışdılar. Ona 
göro do qırğız tayfalan todricb Şimali Tyan-Şana çokilmoyo 
başladılar. Qırğızlar Altaydan vo Monqolustandan indiki 
Qırğızıstan orazisino köçüb golmozdon ovvol oralarda uyğur, 
qıpçaq, xoloc vo başqa tayfalar yaşayırdılar. İndi do qırğızlann 
torkibindo uyğur, qıpçaq, tob, xoloc vo başqa tayfalar vardır. 
Qırğızlann tayfalanndan biri çaruk adlamrdı, soma bu tayfa 
oğuzların içorisindo çaruqluq adı ib  mo’lum idi.

Qırğızlar qismon okinçi idilor, lakin onlarda maldarlıq 
apancı tosorrüfat sahosi idi. Sayan dağlarının yamaçlarında do
mir yataqiannın bolluğu ib  olaqodar olaraq qırğızlar domir ox 
ucluğu hazırlamaqda usta idilor.

Qırğızlarda İslama keçono qodor şamanizm dini vardı. 
Qeyd edilmolidir ki, qırğızlann öz run yazılan var idi.

Qırğızlar tayfalar şoklindo yaşayırdılar. Tayfa ittifaqmın 
başçısı “xan” adlamrdı vo xan adoton “ajo” tıtulunu daşıyırdı ki, 
bu da xaqan tituluna borabor idi.

238



ŞƏ R Q İ AVROPADA T Ü R K D Ö VLƏ TLƏRİ

Eramızın Ш-IV əsrlərindən başar tarixinin егкэп orta 
əsrlər dövrü başlanır va XII-XIII asrlara qadar davam edir. Ег
кэп orta əsrlər türk xalqlarmm tarixində çoxlu dövlat qu- 
rumlarının yaranması ila sacıyyələnir.

Şarqi Avropada, xüsusib Qara danizin şimal çöllərində 
e.a.I minilliyin ikinci yarısında Skif dövbtindan sonra qadim 
türkbrin ikinci dövbti eranın əvvəlbrində yaranmış Hun 
imperiyası idi.

§1. Qərbi Hun imperiyası

Şarqi Hun çarlığı süqut etdikdan sonra hunlarm bir his
sasi Turfan dağlarının şimalmda Baykabtrafı arazida, Tola vo 
İrtış çayları hövzabrinda yaşamağa başladılar, lakin çox 
keçmadan oradan qarba - Cənub-Şərqi Avropaya harakat et
dibr. Kaşqar tərəfda yaşayan hunlar isa Markazi Asiyaya ça- 
kilib Amudarya boyunda yerbşdibr va abdal adlandılar. 
Hamin hunlar sonra Eftalibr (Ağhunlar) dövlatim yaratdılar. 
Canub-Şarqi Avropaya galmiş hunlar 375-ci ilda Balamir (Ba- 
lamber) başda olmaqla Don çayının sahillarina galib çıxdılar. 
Onlarm tarkibinda yol boyu tabe etdikları usunlar, kangarlar, 
alanlar, uyğurlar, peçeneqlar va qıpçaqlar da vardı. Son tad- 
qiqatlar göstarmişdir ki, hunlarm özlari aşağıdaki tayfalardan 
ibarat idilar: akatır (akatsir), altziaqir, alpilzur, bardur, 
bittiqur, kutriqur, oqur, onoqur, saraqur, tunqur, utiqur, 
ultinzur10 va b.

IV asrin 70-ci illarinda Şarqi Avropada hunlarm tarix- 
da yeni, ikinci dövlat qurumu yarandı va bununla da Avropa 
xalqlarmm bu işğalçılara qarşı taxminan bir asirlik mübarizasi 
başlandı.

V fəsil
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Cənub-Şərqi Avropada hunlar haqqmda ilk mo’lumat 
165-ci ilə aiddir. Bu mo‘lumat antik müollif Dıonisiy Periye- 
geto moxsusdur. Daha sonra Qara donizin şimal çöllorindo 
hunlar haqqmda II osr müollifi Klavdi Ptolemey xobor verir. 
Onun mo’lumati 175-182-ci illoro aiddir.

Antik monbolordo II osrdon sonra toxminon bir osr yarım 
müddotındo hunlar haqqmda mo’lumat yoxdur. Yalnız 
eramızın IV osrino aid bir monbodo bırdon-biro hunlar haqqm
da geniş mo’lumata rast golinir. Nozordo tumlmalıdır ki, tarıxı 
monbolordo bu hunlar hom “xunn”, hom do “qunn” kimi qeyd 
edilir. Halbuki yuxarıda deyildiyi kimi, Çin monbolorindo 
şorqdoki hunlar yalnız “xunn” kimi göstorıimişdir. Şübhosiz 
ki, bu kiçik fonetik fərq onlarm müxtolif etnoslar olduğunu 
göstoron fakt ola bilmoz. Hor iki halda söhbot qodim 
türkmonşoli bir etnos haqqmda gedir.

Lakin amerikan tarixçisi Otto Mençen Xelfen hesab edir 
ki, “xunn” vo “qunn” müxtolif tayfalardır, dillori mo’lum ol
madığına göro onları eyniloşdirmok olmaz, guya hunlar Altay- 
dan Volqaya qısa müddot orzindo belo sür’otb golo bilmozdi- 
lor vo s. O, hotta hunlarm türkmonşoli olmasını da qəbul et- 
mir. Bütün bunlar türkbrin qodim tarixi haqqmda bo’zi xarici 
todqiqatçılarm obyektiv olmayan fıkirlərindən başqa bir şey 
deyil. Qeyd etmok lazımdır ki, L.Qumilyov haqlı olaraq onun 
bu nöqteyi-nozorini tənqid etmişdir.

Todqiqatçılar hesab edirlor ki, antik monbobrdo Şimali 
Qafqazda vo Qara donizin şimal çöllorindo qeyd olunan hunlar 
Morkozi Asiyadan qorbo horokot edon hunların ilk dostobri idi.

Hunlar maldar tayfalardan ıbarot idilor. Onlarm özoyini 
Morkozi Asiya, Conubi Sibir vo Morkozi Asiyanm türk vo mon
qol tayfaları toşkil edirdi. İstor Çin vo istorso antik monbobrdo 
göstorilir ki, onlar “horokot edon çadırlarda”, yo’ni iki, dörd vo 
altı çarxlı arabalar üzorindo qurulmuş, üstü keço ib  örtülmüş, 
iki vo dörd poncoroli konusvari çadırlarda yaşayırdılar. Mal 
qara və- at ilxüärı çadırlarla^ birlikdaj^rokot edirdi. Kişilor 
həmişə döyüşo hazır voziyyotdo atın üstündo olurdular. 
Qadmlar, uşaqlar vo qocalar iso çadırlarda gedirdibr. At 
qoşulmuş çadırlar müoyyon qodor yol getdikdon sonra açılır,
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ailələr уегэ düşdiikdan sonra alaçıqlar və çadırlar qurulurdu. 
Bela düşarga qədim türkbrda kuran va tabur adlamrdı.

Antik müəllif Ammıan Marsellin IV əsrin 90-cı ilbrinda 
tamamladığı “İşlər” asarinda hunları Azov danizi sahilbrinda 
qeyd edir və yazır ki, arabalarda harakat edan yeni bir atlı xalq 
peyda olmuşdur və qabağma çıxan һәг qoşunu qıraraq 
iralilayir. O yazır ki} hun kişiləri çox dözümlüdür va min 
verstlərlə yolu at üstiində keçirirlər. Lakin Marsellin açıq-ay- 
dın hunlara qarşı düşman münasibatla danışır, hiss olunur ki, 
o} hunlardan incikdir. Masalan o yazır ki, hunlar vahşilar kimi 
yaşayırlar, od nadir bilmirlar, xörak hazırlaya bilmirlar, çöl 
siçan darisindan paltar geyirlar va s. Bütün bunlar şübhasiz 
qarazli fıkirlardir va haqiqata uyğun deyil.

O, qeyd edir ki, hunlar xış bilmirlar, onlar akib-biçmir- 
lar. Qadınlar arabalarda ham toxuyur, ham da paltar tikirlar. 
Müallif yazır ki, bunların vatani haradır? - heç kim bilmir, 
bir Ölkada doğulan uşaq başqa ölkada böyüyür.

Hunlar tayfalardan, tayfalar İsa qəbilələrdən ibarət idi. 
Har tayfa va qəbilə başçıları ham da hun ordusunda döyüşçü 
dastalarinin başında dururdular. Tədqiqatçı E.A.Tomsona gö
ra hunlarda har tayfa birlaşmasi 5 min nafardan ibarat idi va 
bu birbşma ham da harbi vahid sayılırdı. “El” adlanan bu va
hidin başında harbi rais dururdu. Hunları yaxmdan görmüş va 
bir müddat onların ıçarisinda yaşamış Bizans safiri Prisk adlı 
birisi V asrin avvalbrinda yazır ki, hun arlan (kişilari) yalnız 
yığıncaqlar vaxtı atdan düşürlar. Antik va Çin müalliflari 
yazırlar ki, hunlar atlı xalq olduğuna göra uşaqhqdan at 
üstünda döyüşmakda çox maharatlidirlar. Döyüş vaxti at 
çapa-çapa ham ox atır, ham da arkan (örkan) adlı ilgakbnmış 
sicimi uzaqdan düşman döyüşçülarinin boğazına salıb dartır, 
atdan salır va başlarını kasirdibr. Hunların öz döyüş 
texnikaları var idi: sür’atli hamla ib  düşman ordusuna hücum 
edir, manevr edarak ba’zan geri çakilir, sonra da cinahlar 
harakata galarak düşmani mühasiraya salıb qınrdılar.

Ammian Marsellin yazır ki, hunların döyüş texnikası 
çox qaribodir. Roma ordusunda zabit olmuş Marsellin 
hunların döyüş texnikasına balad idi. Onun yazdığına göra
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döyüşa girməzdən avval hun atlı döyüşçüləri paz şəklində dü
zülür, dəhşətli qışqırıqla döyüşə atılır, sonra qəsdən 
dağılışaraq düşman ordusunun hissabrini mühasirəyə alıb 
qılmcla doğrayırlar. Müallif əlavə edir ki, onlar о qadar 
sür’ətlə harakat edirlar ki, qala diyarlarım aşır va möh- 
kəmləndirilmiş düşargəbri tutur, sonra da oranı qarət edirbr. 
Marsellinə göra hunlar ən inadkar döyüşçübr adlandırıla bibr. 
Müallif yazır ki, hun kışiləri hətta yeməyi də at üstündə yeyir 
va at üstündə mürgübyirbr. Onlar öz aralarında hər məsəbni 
qarşılıqlı razılıq asasında həll edırbr.

Avropa və Rus tadqiqatçıları hunları köçəri xalq olduq- 
larma görə vahşi adlandırsalar da, bu əslində beb  deyildi. 
Çünki müxtalif dəmir silahlan düzaltmak üçün metaləritma va 
sanatkarhq maharati olmadan döyüş meydanlarında qabba 
çalmaq olmazdı. Hunlar о dövrda ən möhkəm qala diyarlarını 
alırdılarsa, bu onu göstarir ki, onlar dövrünə görə döyüş texni- 
kasma yaxından balad idibr.

Hunlar dövrbrinə görə yüksək döyüş qabiliyyatina 
malik idibr, əks halda dalbadal güçlü orduları mağlub eda bil- 
məzdibr. Onlar qala diyarlarını deşən və dağıdan texnikaya 
malik idibr. Hunların o dövrün güçlü ordulanm qanlı döyüş- 
brdə məğlub etməbrinin səbəbini təkcə döyüş sənətində gör- 
mək olmaz. Nəzərdə saxlanmalıdır ki, hunların arxasında ar- 
vad-uşaqlannm, ata-analannın və yeganə əsas sərvətbrı olan 
mal-qara və at ılxılarınm yerbşdiyi böyük düşərgəbr yerbşir- 
di. Ona görə döyüş vaxtı geri çəkilmək, düşərgənin düşmən 
əlinə keçməsi demək idi. Hər bir hun əri və döyüşçüsü dərk 
edirdi ki, yalnız inadlı döyüşdə qəbbə çalmaqla aibbrini 
düşmən əlinə keçməkdon qoruya b ibrbr.

IV əsrin 70-ci ilbrinin əvvəlbrindo kütbvi halda Vol- 
qam keçən hunlar Şimali Qafqaz çölbrinə çıxdılar. Burada 
onlar iki hıssəyə ayrıldılar. Bir hissasi Donu keçib Azov də- 
nizi ətrafındakı əraziya, oradan qərbə hərəkət etdibr. Digar 
hissasi isa 395-ci ilda 15 güna Şimali Qafqazdan Albaniyaya 
keçarak, Ön Asiyaya galdibr. Hun sarkardabri Kursix va Ba- 
six başda olmaqla bu hunlar Dacb va Farat çayları arasını,

242



Suriyanı, Fələstini qarot etdilor vo “Yanar odların” (indiki Ab- 
şeron nəzərdə tutulur) yanından ötüb geri döndülər.

Hunlar qorbo hərəkət edən zaman on əvvəl Xəzər dənizi 
ilo Don çayı arasında yaşayan Alan adlı xalqı 370-ci ildo moğ
lub etdilor. Sonra onlar Don çayım keçib Azov otrafı orazini, 
Terek vo Kubanı olo keçirdilor. Sür’otli yürüşlo Krıma torof 
horokot edon hunlar o vaxtlarda homin orazilordo yaşayan vo 
indiki almanların ulu ocdadları sayılan qotlarla üzloşdilor. 371- 
ci ildo hun ordusu ilo ostro-qotlann orduları qarşılaşdıqda bir 
neço döyüşdo qot ordusu moğlub oldu vo 375-ci ildo onların 
başçısı 110 yaşlı Germanarix hunlarla döyüşdon qorxub xocori 
ilo qamını yırtıb özünü öldürdü. Bu hadisodon sonra qot ordusu 
qaçmağa üz qoydu. Bir Bizans monboindo qeyd olunur ki, 
qotlar “üstümüzo şeytan golir” - deyorok qaçırdılar.

Aşağı Kubanda bir sıra yaşayış montəqələrini dağıtdıq- 
dan vo Taman yarımadasında qodim şohorlori qarot etdikdon 
sonra hunlar başda Ruqa (Ruqila) olmaqla qış vaxtı buz bağla
mış Kerç boğazına vo oradan da Krıma keçdilor. Çox da qahn 
olmayan buz toboqosinin üstü ilo böyük bir atlı ordusunun 
sür’otlo boğazı keçmosi qodim müolliflori heyroto gotirmişdi. 
Çünki o vaxta qodor heç bir atlı ordu belo bir todbiri hoyata 
keçirmomişdi. Somalar antik müolliflor bu misli görünmomiş 
hadiso haqqında rovayotlor qoşmuşdu. Bizans tarixçisi lordan 
yazır ki, guya hun atlıları doniz konarında maral sürüsüno rast 
golmiş vo onu qovmağa başlamış, maral sürüsü Kerç bo
ğazından buzun üstündon keçib qaçdığına göro hunlar da 
onların ardınca gedorok Krıma çıxmışlar. Əlbotto, bu rovayot- 
dir. Hunlar horb sonotini çox yaxşı bilirdilor vo ona göro do 
todqiqatçılır doğru hesab edirlor ki, hunların Kerçi keçmokdon 
moqsodi o vaxtkı Krımda ağalıq edon qotlann arxasma keç
mokdon ibarot idi. Krımda yerloşon Bospor quldar dövbti vo 
onun varlı şohorı Evpatoriya (yaxud Kerç, Bospor vo s.) hun- 
ların homlosınin qarşısını almaq iqtidarına malik deyildi.

Krımda aparılmış arxeoloji qazmtılar hunların basqını ilo 
bağlı olaraq baş vermiş hadisobrı tosovvür etmoyo imkan 
verir. Şohorbrdo yanğın izlori vo qalaq-qalaq msan sümüklori 
göstorir ki, hunların basqını çox amansız keçmiş vo ohali
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qaçıb aradan çıxmağa macal tapmamışdır. Yangınla bağlı ar
xeoloji tabaqada çoxlu metal pullar va bazak əşyalarınm ta- 
pılması göstarir ki, əhali yalmz canlarının harayında olmuş və 
heç nə gizlada bilmamişdir. Hunlarm Krımı işgali İla Krım va 
Qara damzın şimal sahillərindəki antik şaharlar süqut etdi, 
onlarm bə’ziləri isə bir daha dirçalmadi. Bununla yanaşı 
Krımda quldarlıq quruluşu məhv oldu. Ümumiyyətlə, tadqi- 
qatçıların bu fikri doğrudur ki, hunlar quldarlıq quruluşuna 
zarba vurdular. Onlar və onlarm sıxışdırdığı Şarqi Avropa 
xalqları Roma imperiyasına çakildilar va nahayat e ’tibarıb 
imperiyanm sonuna çıxdılar. İmperiya ilə yanaşı antik quldar- 
lıq quruluşu da bitdi.

V asr Bizans tarixçisı Evpatiy yazır ki, hunlar qotlarla 
zalımcasına raftar edirdibr, onlarm kişibrini arvad-uşaqları 
ib  birlikdə öldürürdübr. Germanarixin oğlu Vitimarix 375-ci 
ilda hunlara müqavimat göstarməya taşabbüs etdi, lakin 
Valamirin (Balambayin) başçılıq etdiyi hun ordusu ib  döyüş- 
də öldürüldü. Balambəy onu təkbətək döyüşdə öldürüb başını 
kəsdi. Vitimarixin oğlu Viderix ostro-qotlann qalığım götürüb 
Dnestr çayını keçərək Roma imperiyasına sığındı. Qısa bir 
müddət ərzində hunlar qotların arazisini işğal etdibr və 376-cı 
ildə Karpat dağları ib  Yuxarı Donets çayı arasında yerbşən 
qotlann arazisini tutdular. Bır m ə’lumata görə 200 mindən 
çox ostro-qot aibsi qaçıb Roma imperiyasına sığındı. Hunlar 
ostro-qotları qovaraq Dnestrə çatdılar. Ostro-qotların bir 
hissəsi Dnestr sahilində yerbşən veziqotlarm (vestqot “Qərb 
qotlan” sözündəndir) yanına getdi. Veziqotlarm başçısı Ata- 
narix Dnestr kanarında qüvvətli düşərgə yaratmış, hunlarm 
harəkətbrinə göz qoyan dəstələr tə’yin etmişdi. Çayın 
sahilbrındə isa güclü gözətçi dastalari gözləyirdibr. Lakin 
hunlar vezıqot gözatçi dəstalarindan yayımb geca ay İşığında 
çayı səssiz keça bildibr və qotların düşargalarina arxadan 
qəfil hücum təşkil etdilər. Xəbərsiz veziqotlarm bir hissasi 
qınldı, digar hissasi Atanarixin başçılığı ib  Karpat dağlarına 
çakildilar va Prut çayı ib  Dnestr çayları arasındaki meşabrda 
gizlandilar. Hunlar onlarm toфaqlarmı tutaraq Özlarini da 
qırmaq üçün irali harakat etmaya başladılar. Hunlarla qar-
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şılaşmadan qorxan Atanarix ordusu ila 378-380-ci illarda 
Dunayı keçib Roma imperiyasında himaya xahiş etdi va orada 
məskunlaşdı. Vezıqotlarla hunlarm müharibabrindan danışan 
Ammian Marsellin yazır ki, hunlar qot tayfalarına e b  bil 
qənim kəsilmişdi va gözü qorxmuş qot, hun adı çakibnda 
qorxudan əsirdi.

Arxeoloqlar Ukraynamn meşa-step zonasında - Yuxan 
Donets çayından Karpat dağlarına qədər uzanan sahədə qadim 
arxeoloji mədəniyyəti Çernyaxov mədəttiyyəti adlandırırlar. 
Bu mədəniyyət alman tayfalarına - qotlara maxsusdur. Müay- 
уэп edilmişdir ki, bu madaniyyat V asrin əwəllərində məhv 
olmuşdur ki, bu da hunlarla bağlıdır. Həmin madaniyyatin üst 
təbəqəsində hər yerda yanğın izbri va çoxlu insan skeletbri 
aşkar edilmişdir.

400-cü ilda hunlar Dunay çayının sahillarina galdibr. Bu 
çay Bizans imperiyasınm sərhəddində idi. Dunay sahilbrinda 
qotlarm digar bir hissəsi maskunlaşmışdı. Hunlar qaflətan 
onlara hücum edib düşargabrini tutdular, başçılan Qaynanı əb  
keçirib başını kasdibr. Bununla da Canub-Şarqi Avropanm 
Volqadan Dunaya qədər olan hissasi hunlar tarafından işğal 
edilmiş oldu. Dunay çayı Hun imperiyası ib  Roma imperiyası 
arasında sarhadd xattma çevrildi. Roma imperiyası avvallar 
hunlann ışğallanna o qadar da ahamıyyat vermırdi, lâkin 
onlann Dunaya gəlməsi qorxu yaratmışdı. Ela ki, hunlar Duna- 
yı keçib Roma imperiyasımn bir sıra ayabtlarini tar-mar etdibr, 
onda Roma tez danışıqlar üçün safırlik göndardi.

Hunlarm asas qarargahı Qara dənizin şimal çölbrinda 
yerbşirdi. Burada qalmış hunlar Karaton adlı xanın hakimiy- 
yati altında idibr. 408-ci ilda hun ordusu Ulduz xanın başçılı- 
ğı ib  Bizans ordusunu mağlub etmişdi. 410-cu ilda Ulduz öl- 
dükda yerina Karaton keçdi. Hunlardan qorxuya düşan Roma 
dövlati 412-ci ilda hunlara safırlik göndarmiş va onlara illik 
xərac vermayi öhdələrinə götürmüşdü. 422-ci ilda hun sarkar- 
dasi Rua Romanı hunlara ilda 175 kq qızıl vermaya macbur 
etmişdi.

430-cu ilda hunlar sarkarda va xaqan Rua-nın (yaxud 
Ürik) başçılığı ib  Reyn çayını keçarak, indiki Almaniya arazi-
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sinə hücum etdilər və çoxlu qənimət ələ keçirərok geri qayıt- 
dılar. 434-cü ildə Rua öldü, yerinə qardaşı Muncuqun (yaxud 
Bunçuqun)11 oğlu Attila keçdi.

Qarbi hun imperiyası Attilanm hakimiyyəti illarinda 
(434-453) qüdrətli dövlətə çevrildi.

Attilam görmüş Bizans tarixçüəri onu alçaq boylu, enli- 
kürak, qara qıyıq gözlü və yastı burun, seyrək saqqallı kişi ki
mi tasvir edirlər. Onu görmüş şahid yazır ki, o, qıyıq gözlari 
ila baxanda adamın canına vahima düşür. Onu görmüş müal- 
liflar yazırlar ki, onun başı böyük, qulaqları çox iri idi, qısa 
boylu, geniş kökslü, qara rangli va çox fiziki qüvvası olan 
adam idi. On kiçik yamanlıqdan dahşatla hirslanirmiş. Xırda, 
lakin çox zahmii gözlari vardı. Attila istila etdiyi ölkalarda 
madaniyyat abidalarini dağıtmırdı. Qonaqlarına qızıl-gümüş 
qabda yemək təklif edir, Özü taxta qabda yeyirdi. Attila arvadı 
Sullanı çox sevirdi va xarici siyasətində hamişa onunla 
maslahatlaşirdi.

Attilanın at çapmaqda va ox atmaqda tayı yox idi. 
Döyüşda çox qorxmaz olduğuna göra döyüşçüləri onu çox 
istayirdilar. Düşmanlara qarşı çox amansız olan Attila öz 
döyüşçülari ila, sıravi hunlarla çox halim davranırdı. O, adi 
döyüşçü ila bir sırada vuruşurdu.

Attila ham da bacarıqh dövlat başçısı, diplomat idi. 435- 
439-cu illar arasında Attila yeni dan Qara danizin şimal çöl
lerini va Knmı mtaraq, dövlatini möhkamlandirmişdi. O, 
Bizansla müqavila bağlamış va hunlarla Bizans arasında tica- 
rat alaqalarini sahmana salmışdı. Attilamn hakimiyyat illari 
Volqa çayından Almaniyadakı Reyn çayına qədər böyük bir 
arazini ahata edan Qarbi Hun imperiyasının yüksaliş illari 
hesab olunur.

434-cü ilda hakimiyyata galmiş Attila dövlati əwəlcə qar- 
daşı Balad ila birga idara edirdi. Balad yaxşı sarkarda idi, bir 
sıra döyüşlarin qalibi idi. Tarixçi Prisk yazır ki, 435-439-cu 
illarda mahz Baladin kömayi ila Qara danizin şimal ayalatlari 
yenidan işğal olunmuşdu. Bundan sonra Attila bu arazinin baş 
hakimliyim cavan, lakin çox igid oğlu Ellaka tapşırmışdı.
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Hun imperiyası Şarqi Roma imperiyası olan Bizans vo 
başqa Şərq ölkələri ilə qızğın ticarat edirdi. Bizans dövbti 
Hun xaqanlarmın təbbbrini yerinə yetirməyə məcbur idi. La
kin Bizans eyni zamanda һәг vasitə ib  hunları zaifbtmaya ça
lışırdı. Hun tayfalarından biri olan akacarbr Cənub-Şərqı 
Avropada эп böyük tayfa birləşməsı idi. Bizans imperatoru II 
Feodosiy (408-450) hədiyyəbr vermakla bu tayfa birlaşma- 
sinin baylarini Hun xaqanma qarşı qaldırmağa çalışmışdı. 
Lakin akacarbrin tayfa başçısı Kuridak bunu Attilaya хэЬэг 
vermişdi. Attila ordunu götürüb akaçarbrin üstüna getdi və 
bütün bəybrinin başlarını kəsdi. Attila Kuridaka daymadi, la
kin onun yerinə öz oğlu Ellakı tə’yin etdi.

Attila 445-ci ilda qardaşı Baladi öldürdü va hakimiyyati 
öz əlində cam etdi. O, Balkan ölkəbrinə harbi səfər toşkil 
edarak Bizansın 70-ә qadar şahar və qalasım tutmuş va Kons- 
tantinopolun qala divarlanna qadar getmişdi. Qorxuya düşan 
Bizans imperatoru Feodosiy 447-cı ilda Attila ib  tez da
n ış la r a  başladı va böyük mablağda illik bac veıınaya söz 
verdi. Bundan sonra Attila Qalliyaya (indiki Fransaya) harbi 
safar taşkil etdi. Frank ölkasinin knyazlanndan Qonoriy adlı 
birisinin gözal bir qızı Attilaya ara getmak arzusunda olduğu 
xəbərini göndarmişdi. Qalliyaya 450-ci ilda safar vaxtı hunlar 
Burqund Ölkasini işğal etdibr va Orlean şaharina çatdılar. 
Burada vaziyyat dayişdi. Ona göra ki, 447-ci ilda Attila ib  
müqavib bağlamış Bizans çarı Feodisiy ölmüş, onun yerina 
Mavrikian keçmişdi. O, Attilaya illik bac vermak haqqmda 
müqavilani lağv etdi va onunla müharibaya hazırlaşdı. Bizans 
ordusunun başında Aetsi adlı gözal xarici görünüşlü, cavan 
(390-cı ilda doğulmuşdu), harbi maharatli sarkarda dururdu. 
Maraqlısı odur ki, atası alman (qot) va anası İtalyan qızı 
(Romalı) olan Aetsi uşaqlıqda hunlara asir düşmüş va neca ol- 
muşdusa Attila ila uşaqlıq dostu olmuşdu. Har ikisi at çapmaq 
va ox atmaqda barabar idibr. Bu bacanğına göra Attila Aet- 
sinin xatirini çox istayirdi va onunla dostluq edirdi. Lakin 
sonralar Aetsi asirlikdan azad olmuş, Konstantinopola getmiş, 
446-cı ilda öz şaxsi bacarığına göra konsül seçilmiş va Bizans 
ordusunun başçısı ta’yın edilmişdi. Aetsinin hun dilini yaxşı
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bilməsi, hunlarm döyüş taktikası ilo yaxmdan tanışhğı vo 
şoxsi horbi bacarığı onun bu vozifoyo to’yin olunmasında 
mühüm rol oynamışdı.

450-ci ildo Attila Qalliyada olarkon birdon-biro Aetsi- 
nin ordusu ilo üz-üzo goldi. 451-ci iyunun 20-do Qalliya ora- 
zisindo Katalaun adlı çöldo bu iki ordu döyüşo girdi. Aetsinin 
ordusunda hunlar torofmdon dofolorlo moğlub edilmiş qotlar, 
bizanslar, franklar vo Şorqi Avropanın xalqlarından muzdla 
tutulmuş çoxlu döyüşçü iştirak edirdi.

Qanlı döyüşdo hor iki torofdon minlorlo döyüşçü qırıldı. 
Heç bir torof qalib golmodi. Attila döyüş meydanını tork etso 
do, Aetsi onu izlomoyo cür’ot etmodi. Attila geri, Qara donizin 
şimal çöllorindo yerloşon qorargahma qayıtdı vo yeni soforo 
hazırlaşdı. 452-ci ildo Attila Bizansla müharıboni tozolodi, 
lakın Aetsi onun qabağına çıxmadı. Attila В izansın şohor vo 
kondlorini tutub taladı, çoxunun qala dıvarlarmı dağıtdı. 
Bizans müolliflori yazırlar ki, bu horbi sofor zamanı Attila 
küllü mıqdarda qonimot olo keçirmişdi. O, Bizansa sığınmış 
qotlan da taladı vo Katalaun çölünda В izansın torofindo 
döyüşdüklorino göro onlardan qisas aldı. Bizans imperatoru II 
Feodosiy Attila ilo danışıqlara can atırdı. Romalılar böyük 
xorac vermoklo Attilanm olindon votonlorini xilas etdilor. 
Attila Aetsini döyüşmok üçün axtarırdı, lâkin onunla bir do 
üzloşo bilmodi. 453-cü ildo Attila almanların Burqund 
ölkosinin hakiminin gözol qızı sayılan İldikoya evlondi. Lâkin 
elo toyun birinci gecosindo müommalı surotdo Attila qızla 
yatağında yatdığı zaman öldü12.

Attilanın ölmosi ilo Bizans dövloti öz qorxunc düşmo- 
nindon xilas oldu. İmperator Valentin sorkordo Aetsidon çoki- 
norok, onu saraya çağırdı vo elo Attila ölon ildo, 453-cü ildo 
onu öz oli ilo sarayda öldürdü.

Hunlar Attilanm ölümünü çox böyük ürok ağrısı ilo qar- 
şıladılar. Onlar Attilanı sevirdilor. V osrdo Attilanm sarayında 
olmuş Roma sofıri Prisk yazır ki, bir ziyafot vaxtı hun şairlori 
Attilanm qələbolorini modh edir, döyüşçülor şonlonirdilor. 
Moclisdo olan qocalar iso horbi səfərlərdo iştirak edo 
bilmodiklorino göro ağlayırdılar.
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Tarixi monboloro görə Attilanın dəfnindo qadınlar saç
larını yolmuşdular. Attilanın conazosi qobiristana aparılarkon 
onun tabutunun ardınca bəzədilmiş sevimli atı da aparılmış və 
onunla bir yerdə basdırılmışdı.

Attila öldükdon soma Hun imperiyasının ohato etdiyi 
xalqlar baş qaldırdılar. İlk əw əl monşoco alman tayfaları olan 
qotlar hunlara qarşı üsyan etdilər, Attilanm böyük oğlu Ellak ilo 
qotlann qoşunu arasında Nedae adlı yerdo Sava çayının 
sahilindo baş vermiş döyüşdo Ellak öldürüldü. Hor iki torofdon 
30 min adam qırıldı. Bundan soma hunlar geri çokildilor.

Attilanm bu döyüşdo iştirak edon digor oğlanları - Don- 
gizik vo İmik Qara donizin şimal çöllorino doğru geri ço- 
kıldilor. Attilanm ölümü ilo Bizans imperiyası da azad oldu vo 
bundan sonra Hun dövloti ilo siyasoti doyişdi. Lakin Bizans 
dövloti yeno do hunlardan çokinirdi vo çox ehtiyatlı siyasot 
yeridirdı. 468-ci ildo Bizans Hun sarayına sofırlik göndordi. 
Hun dövlotinin başçısı, Attilanm oğlu Dongizik onunla ticarot 
moqsədilo Dunayda sorhoddi açmaq vo tacirlorin tohlü- 
kosizliyini to’min etmok üçün müqavılo bağladı. Lakin Bizans 
dövloti bu şorto omol etmodi. Ona göro do homin ildo Don
gizik Roma imperiyasına müharibo e ’lan etdi vo ordu ilo Du- 
nayı keçorok mühariboyo başladı. Bizans dövloti qotların vo 
hunlardan narazı olan bütün Şorqı Avropa xalqlarmın qoşunu 
ilo birlikdo Dongizıkin qarşısına çıxdı. 469-cu ildo hunlarla bu 
bırloşmiş qoşunlar arasında qanlı vuruşma baş verdi. Döyüş 
zamanı Dongizik öldürüldü, bu hadisodon sonra hunlar döyüş 
meydanını tork edorok geri dondülor.

Əvvolcodən razılaşdırılmış plana göro Dongizikin qar- 
daşı İmik do qoşunu ilo ona kömoyo golmoli idi. Lakin bu za
man hunların Sarıqur tayfa birloşmosi içorisındo iğtişaş baş
landığına göro, İmik Dongizikin kömoyino gecikmişdi. Artıq 
iş-işdon keçmişdi. Dongizik döyüşdo öldürülmüş, Bizans or
dusunun başçısı Anaqast onun başını kosorok, bir atlı ilo 
Bizans ımperatoruna - Konstantinopola göndormişdi. Don
gizikin Öldürülmosi hun döyüşçülorino çox ağır to’sir etmişdi.

Toxminon bir osr müddotindo Avropa xalqları hunlara 
qarşı dunnalı oldular. Hunlar bu xalqların ordularım qanlı vu-
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ruşmalarda məğlub edarak, düşargələrini, qala və şəharlarini 
tutaraq qarat etdilar, illik xarac aldılar. Ammian Marsellin bu 
münasibətlə yazırdı ki, hunlar dağlardan qalxan tafan kimi qa- 
baqlarına çıxan һәг şeyi mahv etdibr, çoxlu qoşunları qırdılar.

Hunlar haqqmda ma’lumat verən tarıxçibrin çoxu yazır- 
lar ki, “hun” adı xalqları dahşata gatirmişdi va qotlar məğlub 
edildikdan sonra digar Avropa xalqları hunların qarşısma 
çıxmaqdan çakinirdilər.

Hun imperiyası dağıldı, lakin bu, tarixdə böyük iz qoy- 
du. Hunlarm tarkibinda olan türk tayfaları sonraki asrbrda 
Cənub-Şərqi Avropanm tarixinda mühüm rol oynadılar va ha
min xalqlann etnogenezini yeni samta istiqamatlandirdibr,

Qərbi Hun imperiyasının tarixi qadim türkbrin tarixında 
mühüm marhala taşkil edir. Az sonra bu imperiyanın xara- 
balıqları üzarinda Bolqar, Suvar, Avar va Xazar xaqanlıqları 
taşakkül tapmışdı.

Bununla da hunlarm tarixdə ikinci dövbti da süqut etdi.
İçtimai quruluş və təsərrüfat. Qərbi Hun çarlığı da 

harbi-feodal dövbti idi. Bu çarlıq m ühanbabr yolu ib  yara- 
dılmışdı. Geniş arazini ahata edan dövbtin ıqtisadı zamini zaif 
idi.

Hunlar maldar idilar. Onlarm xanları da çadırlarda yaşa- 
yırdılar, çünki sarayları çadırlardan ibarat idi M asabn, At- 
tilanm sarayı harbi düşargada yerbşirdi. O, arvadı Greka üçün 
da bela bir saray-düşarga saldırmışdı.

Avropa va Rus tarixşünaslığında bir tarafdan hunlarm 
Canub-Şərqi Avropaya galmasi öz dövrünü keçinnakda olan 
quldarlıq quruluşunun süqumnda mütarəqqi hadisə hesab 
olunur, digar tarafdan, xüsusib Rus tarixşünaslığında hun isti
lalarının Qarbi Avropa xalqlarmm içtimai inkişafım müayyan 
müddat arzinda geri saldığı söylanilır va ümumiyyatb, manfı 
hadisa sayılır. Sonuncu nöqteyi-nazar sözsüz ki, obyektiv de- 
yildir. Lev Qumilyov haqli olaraq yazır ki, hunları vahşi, slav- 
yanları va Qarbi Avropa xalqlarim o vaxt madani etnoslar 
saymaq düz deyıl va müasir Avropa xalqlarmm ulu acdadlan 
olmuş germanlar, keltlar, vandallar va b. heç da hunlardan 
geri qalmırdı.
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Hunlann içtimai quruiuşu hərbi demokratiya idi. Harbi 
demokratiyanm xarakterik xüsusiyyati odur ki, qisas almaq va 
öz arazisini genişiəndirmək üçün edilən müharibalari yaşayış 
vasitələri alda etmək üçün aparılan müharibalar avaz edir. 
Miiharibalar sanata çevrilir va qanimat ala keçinnakla dolanır- 
dilar. F.Engels harbi demokratiyanm səciyyəvi xüsusiyyatla- 
rindən danışarkən yazır ki, tayfa bolgüsü, har tayfanın başında 
duran rais, xalq yığıncağı va maslahat şurası - bütün bunlar 
harbi demokratiya üçün xarakterikdir. Hunlarda da bu xü- 
susiyyatlar vardı.

Hunlarda qəbilə-tayfa bölgüsü hakim idi. Onlar böyük 
patriarxal ailalar şaklinda yaşayırdılar. Bir neça qohum tayfa 
“el” adlamrdı. Qoşun da mahz tayfa-qabila bölgüsü asasında 
yaradılırdı. Onlarda yalnız ev quldarlığı var idi, har bir aila bir 
neça qul saxlayır va ev tasarrüfatında işladirdi. Hunlarda har 
bir masala yığıncaqlarda hall olunur va sas çoxluğu ila qa- 
rarlar qabul olunurdu. Hunlann qızları da döyüşlarda cavan- 
larla yanaşı at üstünda vuruşurdular. Hunlarda oğurluq etmak 
üstünda ağır caza verilirdi, oğurluq edan in başı kasilırdi.

Hunlann içtimai quruluşu va tasarrüfat maşğuliyyatlari 
haqqında yazılı manbalar çox azdır. Arxeoloji qazıntılar 
göstarir ki, onların böyük mal-qara stirüləri va at ilxıları vardı. 
Köçari maldarlıq tasarrüfatın asas sahasi idi. Heyvanlar il 
boyu otanlırdı. Xirdabuynuzlu mal-qaradan qoyun va keçi 
saxlayırdılar. Keçi tükündan örkan toxuyurdular va bela si- 
cimlardan ham döyüşda, ham ilxıdan öyradilmamiş at tut- 
maqda, ham da ov vaxtı istifada edilirdi. Hunlar yundaıı keça 
düzaltmakda usta idilar. Keça ila arabaların üstünü örtürdülar 
va alaçıqlann döşamalarina sarirdilar. Hunlar qabilalar 
şaklinda yaşayırdılar. Çin manbalarina göra har qəbilə 100-a 
qadar çadırdan ibarat olurdu. Hunlarda qadınlar azad idilar va 
onlar ba’zan döyüşlarda iştirak edirdilar.

Hunlar özlarina lazım olan taxıl va başqa mahsulları ham 
düşman şaharlarini almaqla, ham da maldarhq mahsulları ila 
alda edirdilar.

Türk xalqlannm tarixinda hunlann tarixi mühüm mərhələ 
taşkil edir. Bu takça onunla bağlı deyil ki, hunlar e.a.III asrdan
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eramızın V əsrinə qədər qədim dünyanın iki böyük imperi- 
yasmın yaradıcılarıdırlar vo hom do ona göro ki, göstorilon 
dövrdo Morkozi Asiyada vo Conub-Şorqi Avropada tarixi ha- 
disolorin zoncirvari gedişinin mühüm halqaları onların adı ilo 
bağlıdır. Bu hom də onunla bağlıdır ki, hunlar Morkozi Asiya, 
Conub Sibir vo Şimali Qafqazm türk xalqlanmn etnogenez 
proseslorindo mühüm rol oynamışlar. Nohayot, aşağıda de- 
yocoyimiz kimi, İkinci, yaxud Qorbi Hun imperiyasının yaran
ması Avropa tarixindo quldarlıq qurulu şunun süqumnu başa 
çatdırdı vo feodalizm quruluşunun yaranmasına sobob oldu.

Hunlarm qodim votoni Qorbi Sıbır, Morkozi Asiya vo Şi
mali Monqolustan hesab edilir. Onların Asiyadan Avropaya ho- 
rokoti xalq 1 arın tarixdo mo’lum olan Böyük köçünün asasını 
qoymuşdur. Hunlann şorqdon qorbo horokoti notico e’tibarilo 
türkdilli xalqlarm Çindon Balkanlara qodor geniş bir orazido 
sopolonmosini to’min etdi. Xalqlarm Böyük köçündo Morkozi 
Asiyadan golmiş bu türk tayfaları erkon orta osrlordo Conub- 
Şorqi Avropa xalqlarmin tarixindo silinmoz iz qoydular.

§2. Avar xaqanlığı

Conub-Şorqi Avropa çöllorindo erkon orta osrlordo ya
şamış bir türkdilli tayfa birloşmosi Avar (osli Abar) adlamrdı. 
Bu tayfa bırloşmosinin adı ilk dofo 463-cü ilo aid hadiso ilo 
olaqodar olaraq Bizans müollifı Priskin osorindo çokilmişdir. 
Müollif yazır ki, saraqurlardan Bizans imperatorunun sarayına 
463-cü ildo golmiş elçi avarlarm sabırloro (suvarlara) basqı- 
nından danışmışdır.

Todqıqatçılar hesab edırlor ki, avarlar Conub-Şorqi Av
ropada Hun imperiyası dağıldıqdan sonra ortaya çıxmış güçlü 
bir tayfa birloşmosi idi. Lakin bu tayfanın monşoyi mosolosi 
indiyodok mübahisolidır. Bo’zi todqiqatçılara göro avarlar qo
dim türk run yazılarında çokilon “apar” adlanan tayfadır. Mor
kozi Asiyada yaşamış bu tayfa Kamal Anadolun yazdığına gö
ro hom do cucan (Çin monbolorindo juan-juan) adlamrdı.

252



Müəllifm yazdığına görə eranın ovvollərində bu tayfa iki yero 
ayrılmış, bir hissəsi Çino getmiş, digor hissosi iso hunlarm 
torkibindo qərbo gəlmişdir.

Qərbi Hun imperiyası (Attilanm dövloti) dağıldıqdan 
soma Cənub-Şorqi Avropa çöllorindo hakim qüvvoyo çevril
miş avarlar qərbə horokot edorok, Bizans dövlotınin sorhodlo- 
rino çatmış vo Kandıx adlı bir noform başçılığı ilo 558-ci ildo 
Bizans imperatorunun yanma sofirlik gondormişdilor. Sofırlik 
Bizans orazisindo avarlarm meskunlaşması üçün yer tolob 
etmişdi. Bu zaman Conub-Şorqi Avropada yaşayan türkmon
şoli Kuturqur tayfa birloşmosinin Bizans imperiyasına basqm 
edocoyi qorxusu olduğuna göro, Bizans imperatoru avarlarm 
horbi kömoyindon istifado etmok istoyirdi. Ona göro imperator 
Yustinian Avar sofırliyini yaxşı qobul etmiş, onun üzvlorino 
bahalı paltar, qızıl vo gümüş kəmor, qızıl pul bağışlamış, 
avarlarm başçılarına da hodiyyolor göndormişdi.

İmperator avarlara moskunlaşmaq üçün Dunaydan 
şimala - Sava vo Drava çayları arasındaki orazini vo’d etmişdi. 
Lakin bu orazido yerloşmozdon ovvol avarlar Bizansm 
düşmonlorino qarşı mübarizodo özlorini göstormoli idilor. Bi
zans tarixçisi Menandr yazır ki, bu şorto uyğun olaraq avarlar 
tezliklo Xozor-Azov arası orazido türkdilli utiqur, zal (sal) vo 
sair tayfa birloşmolorino qarşı mübarizoyo başlayaraq, onları 
moğlub etdilor. Bizans orazisi üçün tohlüko törodon do bu 
tayfa birloşmolori idi. Sonra Bizans avarları slavyan tayfaları 
olan antlara qarşı yönoltdi. Avarlar qisa vaxt orzindo antların 
orazisino girorok, şohorlorini qarot etdilor. Noticodo avarlarm 
tayfa ittifaqı yeni türk tayfalan hesabına böyüyorok, Bizans 
üçün təhlükəli qüvvəyo çevrildi. 562-ci ildo avarlar Bizansa 
sofırlik göndororok, moskunlaşmaq üçün vo’d edilmiş orazini 
tolob etdilor. Lakin vaxt qazanmaq moqsodilə imperator 
danışıqları uzatdı. 565-ci ildo avarlar Bizansa yeni sofırlik 
göndororok, imperatorun qarşısına qoti toloblor qoydular. 
Bizans imperatoru bu dofo do müxtolif bohanolorlo vo’di yeri- 
no yetirmokdon boyun qaçırdıqda avarlar Dunayı keçorok, VI

253



asrin 60-cı illorinin sonlannda indiki Macaristan arazısinda 
Bayan xanm başçılığı ib  Avar xaqanlığım yaratdılar. Buradan 
avarlar frankların, lanqobardların arazibrina va Bizans im- 
periyasma qarşı harbi safarbr taşkil etmaya başladılar. Qor- 
xuya düşan Bizans xaqanlığa ilda 80 min solid (qızıl pul) xa- 
rac vermaya macbur oldu. Bundan sonra Bizans Avar 
xaqanhğı ib  ittifaqda slavyan xalqlarına qarşı bir sıra harbi 
safarbr taşkil etdi.

Lâkin Bizans xaqanlığa har il veracayi xəracın miqdannı 
azaltdıqda Bayan xan ordusu ib  580-ci ilda imperiyaya qarşı 
hücuma keçdi va Dunay sahilbrindaki Bizans ayalatlarini iş
ğal etdi. Bela olduqda Bizans avarlara ilda 100 min solid xa- 
rac veracayına boyun olaraq ölkani onların basqinmdan xilas 
etdi. Lâkin avarlar bununla kifayatlanmayarak, 592 va 598-ci 
illarda Bizansm ayabtlarma yeni harbi yürüşlar keçirdibr.

626-cı ilda avarlar impenyanm paytaxtı Konstantinopolu 
mühasiraya aldılar va şaharin qala divarlannı xüsusı qurğularla 
dağıtmağa başladılar. Lâkin şaharin qamizonu Patriki Vonun 
başçılığı ila qalanı qızğın müdafıa etdibr. Şaharin ahalisi da 
avarlara qarşı ümumi mübarizaya qalxmışdt. Qala divarlannın 
mühafızaçi-lari avarlann mühafıza qurğulannı va onları işbdan 
döyüşçülari mahv etdibr va belalikb, avarlar şahari ala 
bilmayarak geri çakildibr, Konstantinopol altında mağlubiyyat 
Avropa xalqlannı avarlara qarşı ümumi mübarizaya qaldırdı. 
Avarlar Kaфatlardan sıxışdırıldılar va onlar asas e’tibarı ib  
Macar düzanliklarinda yaşamaqda davam etdibr.

VII asrin 70-ci illarinda Bizans xanlığa illik xaracı öda- 
makdan boyun qaçırdı va onunla diplomatik münasıbatlari 
kasdi. Beb halda avarlar Karpat vılayatbrina hücum edarak, 
ticarat yollarının asas nöqtabrinı a b  keçirdibr. İndikı Ma
caristan arazisi işğal olundu. Bızansın bir sıra şaharlari (indiki 
Belqrad, Cezek) 582-ci ilda avarlann hakimiyyati altına keçdi. 
Lâkin Konstantinopolun alınmasında uğursuzluq avarlann 
Avropadakı mövqelarini sarsıtdı. 805-ci ilda Avar xaqanlığı 
Böyük Frank krallığının basqınları naticasinda süquta uğradı.
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Sonraki əsrlərdə avarlar tədriclə macarlar vo başqa xalqlar, 
xüsusilə şərqi slavyanlar içorisindo moskunlaşaraq siyasi 
sohnodon çəkildilər, orta osrlordo Qara donizin qorb sahili vo 
Dunay-boyıı xalqları ilə qaynayıb qanşddar.

Macaristan orazisindo erkən orta əsrlərin sonlarında 
avarlara aid çoxlu arxeoloji abidobr aşkar olunmuşdur. Qazın- 
tılar zamanı qobirlordo tapılmış qılınclar vo üzongilor, 
üzorindo həndəsi və zoomorf omamentlorı (zoomorf oma- 
mentbrdo “skif heyvan stili” mühüm yer tutur) olan müxtolif 
əşyalar vo bozok şeylori avarlara aid edilir.

Komor (antik monbobrdo kimmer) etnonimindən gürcü 
dilində qmiri “bahadır”, alman dilində hun etnonimindən hune 
“nəhəng” sözlori kimi abar (avar) etnonimindon Şorqi slavyan 
dillorindo obr “nəhəng” sözü qaldı.

Avarlarla bağlı mühüm məsəb onların Azərbaycanda da 
yaşamalarıdır. N.Y.Merpertin yazdığına göro VI osrdo Şimali 
Qafqaz çöllorindon avarlann bir qrupu Qafqaza getmişdi. Şi
mali Qafqaz çöllorindo yaşamış avarlann müoyyon hissosinin 
VI osrin 70-ci ilbrindo Conubi Qafqaza golmobri vo gürcü 
çarı Quramın (570-600-cü ilbr) Bizans dövbtinin tolobi ib  
onlan Gürcüstanda yerloşdimıosi do mo’lumdur.

Avarlann Azorbaycanda vo Gürcüstanda yaşamaları to- 
ponimika ilo do tosdiqbnir. Azorbaycanda Avaran (Xaçmaz 
rayonu), Ermonistanda 1988-ci ilo qodor Abaran, Gürcüstanda 
Abari yaşayış montoqo adları mo’lumdur.

Bir fakt da diqqoti colb edir. HI-IV osrlor arasında yaşa
mış antik müollif Bizanslı Stefan Kür sahilindo bir oyalotın 
Obaren adlandığım vo orada obarenlorin yaşadığını yazmışdır. 
Ehtimal ki, müollifın qeyd etdiyi “obaren” etnonimi abar 
(avar) etnoniminin fonetik şoklidir. Nozoro alınsa ki, slav- 
yanlar avarları “obr” adlandırırdılar, onda avar-abar etno
niminin eyni olması tosdiqbnir, beb  halda avarlann hob era- 
nın ilk osrbrindo hunların torkibindo Azorbaycan orazisino 
goldikdorini demok mümkün olar. Qeyd etmok lazımdır ki,
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XIV əsr müollifi Həmdullah Qəzvini Kür çayınm monsəbindo 
bir şəhorin Abarşəhr adlandığım yazmışdır.

Deyilonlər göstərir ki, егкэп orta əsrlərdə Cənub-Şərqi 
Avropada yaşamış türkdilli avarlarm müəyyən hissəsi Агэг- 
baycana gələrək sonraki əsrlərdə yerli əhalı ilə qaynayıb qa- 
rışmışdır.

Qədim türk tayfalarından biri olmuş avarlarm adı ita Da
ğıstan dil qrupuna daxil olan, Dağıstanın Conub-Qərbində və 
Azərbaycanm Zaqatala və Balakən rayonlarında yaşayan avar
larm adı eyni səslənsə də, onlarm heç bir mənşə birliyi yox
dur. Dağıstan dil qruplu avarlar öztarinə “marulal” deyirtar ki, 
bu da “dağlı” mə’nasındadır. Ehtimal olunur ki, Xozor xaqan- 
lığı vaxtında bu dövlətə daxil olan indiki Dağıstanda türk 
avarlar yaşamış və noticodə bu ad Dağıstandıllı avarlara da 
keçmişdir.

§3. Suvar çarlığı

Qərbi Hun imperiyası dağıldıqdan sonra Şimali Qafqaz 
çöllərində (Хэгэг dənizinin şimal-qərb sahillərində) yaranmış 
digər türkmonşəli tayfa birləşməsi Suvar idi. Bu tayfanın adı 
ilk dəfə Klavdi Ptolomeyin əsərində savar kimi (Ptolomey, 
VI, V, 10), Bizans mənbələrində isə sabir kimi qeyd olunmuş
dur. Bə’zi tadqiqatçılara (V.V.Bartold və b.) görə Suvar (əsli 
Savar) bolqarların bir hissəsinin adı idi. Mənbətardə su- 
varların III əsrdən başlayaraq Cənubi Qafqaza basqmları barə- 
də mə’lumatlar vardır. 515-ci ita aid Bizans mənbəsində su- 
varlar Don-Volqa çayları arasında qeyd olunurlar. Oradan 
onlar Kuban çöllərinə və Şimali Qafqaza keçmiş V3 orada 
kiçik bir xaqanlıq yaratmışlar. 528-ci ildə bu dövlotin başında 
Balak, sonra arvadı Boarik (əsli Buy-Arik) dururdu. Burası da 
mə’lumdur ki, Boarik yüz minlik ordu ita 528-ci ildo Bizans 
tarəfmdə İrana qarşı vuruşmuşdur. Sonraki əsrtardə suvarlar 
müxtəlif эгагПэгэ yayıldılar. Onlarm bir hissosi Albaniyaya
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golib orada məskunlaşmışdılar. Ba’zi tadqiqatçılara görə V 
asrda taşakkül tapmış Şabran şaharinin adı məhz Sabaran (Sa- 
varan) adının fonetik formasıdır. Bu onunla bağlıdır ki, VI 
asrdan başlayaraq suvarlar şimaldan Albaniyaya galarak orada 
maskunlaşdılar. VI asrin axırlarında avarlar suvarları özlarina 
tabe etdibr. Ondan sonra suvarların bir hissasi avarlara 
qarışdılar, digar hissasi Azarbaycana galib, orada mas- 
kunlaşdılar. İran şahı Xosrov Ənuşiravan (531-579) Alba
niyaya 10 min suvar yerlaşdirilmişdi.

§4. Dunay Bolqar dövfati

Avarların Şarqi Avropada ağalıq etdikbri bir vaxtda - VI 
asrin ikinci yarısında Azovatrafı arazida, Volqa va Don çay
larının aşağı axarlarında yeni bir türk tayfabirliyi yarandı. Bu 
ittifaqın başında bolqar (yaxud bulqar) tayfası dururdu. Ba’zi 
tədqiqatçılara göra bolqarların bu tayfa ittifaqı Attilanm 
ölümündan sonra kiçik oğlu İmaka tabe hun tayfalannm Qara 
danizin şimal sahillarina qayıdaraq orada yaşayan bolqar 
tayfası ib  qarışması nəticəsində yaranmışdı.

Bolqarlann qadim tarixi haqqmda məTumat azdır. 
Ermani mənbələrində Şimali Qafqazda bolqarların adı e.ə.II 
asra aid hadisələrdə çakilir. Bə’zi tadqi q atçılara göra bolqarlar 
Canub Şarqi Avropanın hunlardan avval yerli türkmənşəli 
tayfalarındandır. Bolqarlar bu bölganin yerbrinda, о cümla- 
dan Şimali Qafqazda bir sıra müasir xalqların etnogenezinda 
iştirak etmiş etnosdur. Har halda bolqarlar şarqdan galma türk 
tayfalarından deyil. Markazi Asiyada, Qazaxıstanda va Altay
da erkan va orta asrlarda yaşamış türk tayfalarının sırasında 
bolqar tayfası m a’lum deyil. Lâkin hunlar Şarqi Avropanı fath 
etdıkda bir müddat bolqarlar da onlann hakimiyyatı altında 
olmuşlar. Ona göra Bizans manbabrmda ba’zi hallarda bol
qarlar ham da hun adlandırılır.

VI asrin ortalannda yazmış Suriya tarixçisi Zaxari Ritor 
bolqarlan Şimali Qafqaz çölbrinda qeyd edir. IV asr müallifı
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Marsellin isə hunlarla bolqarların toqquşmasından bohs edir. 
Bu faktlardan görünür ki, hunlar goldikdo bolqarlar Conub- 
Şərqi Avropada yaşayırdılar.

V osrin 70-ci illorindo Roma imperatoru Zenon qodim al
man tayfalanndan olan ostroqotlarla mübarizo moqsodilo bol- 
qarlarla ittifaqa girmiş və onların bir hissosino Dunay sahil- 
lorindo yer vermişdi. Ona görə də 488-ci ildə ostroqotlar İta- 
liyaya basqın etdikdo bolqarlar onların qarşısına çıxmış vo qanlı 
vuruşma ilə Roma imperiyasmı xilas etmişdibr. Lakin Roma 
imperiyası ikiüzlü siyasət yeridirdi. Bolqarlar tezliklə bunu başa 
düşdülər vo 499-cu ilin qışında Dunayı keçorok Roma 
imperiyasına daxil oldular. Onlar Arist başda olmaqla Roma or
dusunu məğlub edib, bir sıra şohorlori qarot etdilor. Bolqarlar 
bu hərbi yürüşü 502-cı ildo do təkrar etdilər. Ona göro do Roma 
ımperiyası bolqarlara yenidən yaxınlaşdı, onları çoxlu xərac və 
hədiyyələrlə to’min etdi. Artıq 515-ci ildo bolqarlar 
imperatorun tərəfındə Romada baş vermiş üsyam yatırdılar.

539-cu ildo bolqarlar yenidən imperiyaya hərbi səfər 
edərək, Yustin başda olmaqla Roma ordusunu moğlub etdilər. 
Yustin döyüşdo öldürüldü. Bolqarlar Frakiyaya girdılor. 
Burada Roma sorkordolori Konstantin, Akum vo Qodillanın 
başçıhğı ilo Bizans ordusu bolqarları qarşıladı. Qeyd edilmo- 
lidir ki, bu sorkordolordon Akum monşoco xrıstian dinini 
qobul etmiş hun idi. Döyüşün qızğm vaxtmda bolqarlar hor üç 
sorkordonin boğazına uzaqda arkan (örkon, yo’nı sicim) sal
dılar. Qodilla xoncorlo çatını kosib qaçdı, digorlorı iso tutulub 
öldürüldü.

Beloliklo, avarlara qodor bolqarlar təxminon yüz il Bal
kanlarda baş vermiş hadisolordo iştirak etdilor. Qeyd etmok la
zımdır ki, bu bolqarların hamisi Azovsahili orazidon golmo 
deyildilor, görünür onların bir hissosi Dunaysahili orazilordo 
yaşayırdı. Homin bolqarlar sonra avarlara tabe edilmiş vo 
onların horbi soforlorindo iştirak etmişdilor.

Bizans monbolorindon aydın olur ki, 598-ci ildo Bizans- 
la müharibo aparan avarlann avanqard dostosi bolqarlar idilor. 
Avar xam Bayan öldükdon sonra hakimiyyot uğrunda mübari- 
zodo bolqarlar avarlarla toqquşmuş, lakin moğlub olmuşdular.
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Onda bolqarların həmin hissasi Frank kralı Daqobertin (629
639) razılığı ilə Bavariyada yerləşdirilinişdi. Lakin sonralar 
xalvatdan Daqobert bu bolqarlara basqın etmiş, onların xeyli 
hissasini qırmışdı. Bu hadisada cami 700 nafar bolqar salamat 
qalmış va onlar Alçek xanın başçılığı ila İtaliyaya gedib orada 
maskunlaşmışdılar. Bolqarların bu hissasi orta asrlarda öz 
dillarini itirmişdi.

Lakin bolqarların asas hissasi Azovsahili çöllarda va Şi
mali Qafqazda sabirlər va utiqurlarla qonşuluqda yaşamaqda 
idilar. Zaxari Ritorun VI əsrin ortalarına aid mə’lumatında 
mahz bolqarların bu hissasi nazarda tutulurdu. Lakin VI əsrin 
60-cı illarində Qərbi Türk xaqanlığı Cənub Şarqi Avropam iş
ğal etdikda bolqarları da tabe etmişdi. Xaqanlığa qarşı mü- 
bariza naticasində bolqar tayfaları birləşib güçlü tayfa ittifaqı 
yaratdılar.

Türk xaqanlığına qarşı birinci üsyan 582-602-ci illər ara
sında baş vermişdi. Üsyanda bolqarların tarafında oğuzlar da 
iştirak etmişdi. Lakin üsyan baş tutmadı. Altay türklari üs- 
yançılara amansız divan tutdular. Bizans tarixçisi Fiofilakt 
Simokattaya gorə 300 min nəfər üsyançı öldürülmüşdü. Şüb- 
həsiz, bu rəqəm şişirdilmişdir, lakin hər halda bolqar-oğuz 
birləşməsinə böyük zərbə vurulmuşdu. Lakin elə bu vaxt xa- 
qanlıqda hakimiyyət uğrunda çəkişmələr başlanmış və 581-ci 
ildə xaqanlıq iki hissəyə parçalanmışdı: Qərb hissəsində Dan- 
qu xanm başçılığı ilə Qərbi Türk xaqanlığı yaranmışdı. Xa- 
qanlıqda çəkişmələr 619-cu ilədək davam etdi. Bundan istifa
da edan Bizans Krımı türklardan azad etdi va Türk xaqanlığı- 
nın hakimiyyatina qarşı çıxan bolqarlara tarafdar oldu. Bu 
vaxt Orxan başda olmaqla Bolqar tayfa ittifaqı yarandı va Bi
zansa safırlikla birlikda özü da gedib xristianlığı qabul etdi. 
Ondan soma hakimiyyata qardaşı oğlu Kubrat keçdi. Kubra- 
tın vaxtinda Bolqar xaqanlığı qüvvatlandi. fCubratın özü da 
Bizansda, Konstantinopolda böyümüş və xristian dinini qabul 
etmişdi. Kubrat an avval 635-ci ilda bolqarlan Türk xaqanlığı- 
nın tabeliyindan xilaa etdi.

VII asrin 30-40-ci illərində bolqarlar asasan Don va Ku
ban çayları arasındaki ərazidə yaşayırdılar. Bolqar xaqanlığı
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da burada yaranmışdı. Xaqanlığın paytaxtı Krımda 
Fanaqorıya şohori idi. Lakin bu xaqanlıq çox yaşamadı.

Kubratın Batbay vo Asparux adlı iki oğlu vardı. Kubrat 
öldükdən soma oğlanlarının arasında hakimiyyot uğrunda ço- 
kişmo başlandı vo xaqanlıq iki yero parçalandı. Asparuxun baş- 
çılığı ilo bolqarlarm bir hissosi Dunay sahıllorino köçüb getdi 
vo indiki Bolqanstan orazisindo moskunlaşdı. Noticodo Dunay- 
Bolqar dövloti yarandı. Homiıı dövrdo orada slavyanlar da 
yaşayırdılar. Bolqarlar onları itaot altına aldılar, lâkin qırma- 
dılar. Orta osrlordo bu orazido Bolqarıstan dövloti yarandı.

Bolqarlarm Azovsahilı orazido qalan hissosi iso Katraq 
xanm başçılığı ilo bu vaxt yaranmış Xozor dövlotino tabe olsa 
da, çox keçmodon onların xeyli hissosini götürüb Volqaboyuna 
getdi vo orada Volqa-Kama Bulqar dövlotinin osasmı qoydu.

Bolqarlann xozorloro qarışmış az hissosi iso homişolik 
Şimali Qafqaz çöllorində qaldılar. Şimali Qafqazda indiki 
karaçaylar vo balkarlar homin bolqarlarm nosillori hesab 
olunur. Monbolordo bolqarlarm kapan, eseqel, kazan, berçula, 
kul vo b. tayfalarının adları çokilir. Bu tayfalarla bağlı Qullar, 
Qapanlı vo Qazançt adlı toponimlorin Conubi Qafqazm 
toponimiyasmda geniş yer tutması göstorir ki, bulqarlann 
müoyyon hissosi qodim azorbaycanlılara da qarışmışdır.

Şimala çokilmiş bu bulqarlar Volqa (türkco İdil) vo Ka
ma çaylarının hövzolorindo yerloşdilor. Onların ilk hökmdar- 
larının adları mo’lum deyil. Lakın IX osrin birinci yarısında 
bu bulqarlara Almuş xan adlı bir elboyi başçılıq edirdi. 
İtil(Volqa)-Kama bolqarları Barsula, Əseqel vo Bulqar adlı üç 
tayfa birloşmosindon ibarot idilor. Onlara 921-922-ci ildo 
xolifo Müqtədir vaxtında Bağdaddan elçilik göndorilmişdi. 
Elçiliyin başında Əhmod ibn Fadlan adlı bir nofor orob 
dururdu. Elçilor şamanizm dinli bulqarlarda İslam dinini yay
dılar. 1236-1237-ci ildo bu Bolqar dövloti monqollar torofın- 
don istila edildi. Sonralar orada Qazan xanlığı toşokkül tapdı.
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§5. Xəzər xaqanlığı

Hun imperiyasmm dağılmasından sonra VII asrin ortala
rında Cənub-Şərqi Avropa çöllərində yaranmış digər türkmən- 
şali tayfa birləşməsi Xəzər adlamrdı.

Xəzərlərin mənşəyi aydm deyil. Bolqarlar kimi xəzərlər 
də Cənub-Şərqi Avropanm hunlardan avvalki türk tayfaların
dan biri sayılır.

Xəzərlor VI asrdan VII əsrin ortalarına qadar Qarbi 
Türk xaqanhğımn tarkibinda olmuşlar. Xaqanlıq parçalandıq- 
dan sonra Хәгәг tayfa ittifaqının dövlət qurumu yarandı. Döv
b t  əvvəlcə Aşağı Volqaboyunu va Şimali Qafqazın şarq his- 
sasini ahata edirdi. VII əsrin ikinci yarısında xazarbr Şimali 
Qafqazı, Azov danizi atrafım, Krımm çox hissəsini Dnepr 
çayma qadar Şərqi Avropanın çöl zonasını эЬ  keçirmişdibr.

Xazar dövbtinin yaranması ilə Bolqar dövbti süqut et
miş, Asparuxun başçılığı ib  bolqarların bir hissasi Dunaya 
getmiş, digər hissasi Batbayın başçılığı ib  xazarlərin ha- 
kimiyyatina tabe olmuş, VIII asrin 80-ci illarindan sonra bu 
bolqarlar Volqaboyuna getmişdibr. Bundan sonra Azov-Хэ- 
zərarası arazida ağalıq xazarbrə keçmişdi. Az sonra xazarbr 
Qara danizin şimal çöllərinə də yiyəbnmişdibr. Xazarlar Dar- 
band keçidindan keçarak tez-tez Canubi Qafqaza, xüsusila Al- 
baniya ərazisinə basqınlar edirdibr, onların asas məqsədi Ca
nubi Qafqaza yiyələnməkdən ibarət idi. Lakin VII asrin orta
larından sonra arablarin Canubi Qafqazı işğal etmasi xəzər- 
larin bu niyyati hayata keçirmalarina mane olmuşdu.

VIII asrin avvallarinda Xazar dövbti Bizansm va Ərab 
xilafatinin qorxulu raqibi idi. Xazar xaqanlığınm cənub sar- 
haddi Darbandə qadar ıdı və ona görə onlar bu keçidi albrin- 
də saxlayırdılar,

Bizans dövbti har vasitə ila Xazar xaqanlığı ib  Ərab xi- 
lafətı arasında düşmançiliyi qızışdırırdı. Çünki har iki dövbt 
Bizansm rəqibləri idi, ham da bununla Bizans arablarin 
müharibalarindan qorunmaq istayirdı. Ona göra da Bizans 
imperatoru Xazar dövbti ila six əlaqə saxlayırdı. İmperator 
Lev İsavr 731-ci ilda oğlu Konstantini Xazar xaqanmm qizina

261



evləndirmişdi. Mahz buna görə də 731-ci ildə xaqanın oğlu 
Barçilin başçılığı ilə Xəzər ordusu Albaniyaya səfər etmiş, 
ərəb qoşununu mağlub etmiş, Tabriz va Ərdəbil şəhərlərini 
qarət etmişdi. Buna cavab olaraq ərəb sərkərdələri Məsləmə 
va Marvan Xazar dövbtinin arazisina harbi səfər etmiş va һәг 
dafa çoxlu xəzər ailəbrini gətirib Albaniyada maskun etmişdi. 
Mərvan ibn Məhəmməd 737-ci ildə da 120 minlik ordu ib  
Xəzər dövbtinə hücum etmiş, bir sıra Xəzər şəhərlərini 
dağıtmış va 20 min xəzər aibsini asır tutub gatirmışdi. Məhz 
bundan sonra xəzərlərin Canubi Qafqaza qarşı basqınları 
dayanmışdı.

Ərəblər xazərləri yalmz sıxışdırmışdılar va heç da onları 
məğlub etmamişdilər. Xazar dövbti avvalki kimi ərəbbrin 
təhlükəli raqibi kimi qalırdı. Ona görə da, Azərbaycanda ərəb 
canişinbri xazərlərb münasibatbri tanzim etməyə çalışırdılar. 
Bu məqsədlə Albaniyada эгэЬ canişini Yazid ibn Usayd as- 
Sulami Xazər xaqanmın Çiçak adlı qızına evbnmiş va onu 
Bərdəyə gətirtmişdi. Lakin qız doğum vaxtı öldüyünə görə 
xəzərlərlə ərəblər arasında müharibələr yenidən qızışmışdı. 
754-cü ildə Xəzər ordusu Albaniyaya girərək, Albaniya və 
Gürcüstanı işğal etdi və çoxlu qənimətlə geri döndü. Hətta 
Xəzər xaqam Süsən (gürcü mənbəbrində Şuşan) adlı gürcü 
qızına (gürcü çarının bacısı) vurulmuş, lakin gürcü çarı İoan 
razı olmamışdı. Beb olduqda xaqan Tiflisi tutub dağıtmış va 
qızı da əsir tutub aparmışdı.

Ərəbbrin xəzarbrb axırınct böyük toqquşması 799-cu 
ilda baş verdi. Bu müharibanin da sababi Xəzər xaqanınm qı- 
zına Azarbaycanda arab canişini Fadl ibn Yahyanın evlanma- 
si, lakin çox çakmadan galinin ölmasi olmuşdu. Galin Barda
ya galib çatmamış yolda ölmüşdü. Xazar xaqanı güman edirdi 
ki, arab canişini qızı qasdb öldürmüşdür. Hiddatbnmiş xaqan 
100 minlik ordu ila Canubi Qafqaza galrniş va rast galdiyi bü
tün arabbri qırmışdı.

İri dövlata çevrilmiş Xazar xaqanlığında dövlat dini ma- 
saləsi kaskinUyi ib  qarşıda dururdu. Bizans orada xristianlığı, 
Ərab xilafati isa islamı yaymaq istayirdi. Bununla har iki 
halda siyasi məqsəd güdülürdü. Xəzərbrin öz qadim türk
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dinləri vardı. Onlar Göy allahına (tenqri), ağaca, ildırıma vo 
s. sitayiş edirdibr. Lakin VIII asrin sonlarında xan Obadi 
vaxtında Xozor xaqanlığında yohudi dini yayılmağa başlandı. 
Xəzər şohorbrindo çoxlu yohudi yaşayırdı və onlar ticarotdo 
mühüm rol oynayırdılar. Bə’zi todqiqatçılara göro xozorbr bu 
dini Xarəzmdən monimsomişdibr. Lakin bu dini yalnız yuxarı 
zümro qobul etmişdi. Geniş ohali bu dini qobul etmirdi. Xozor 
şohorlorindo ohalinin oksoriyyoti türkdilli idi. Lakin yohudi 
dini qobul edildikdon sonra Obadinin oğlu Bulanın vaxtında 
Morkozi Asiyadan vo İrandan çoxlu yohudi köçüb golmişdi. 
Golmo yohudilorin bir hissosi Krımda moskunlaşmışdı. 
Bununla yanaşı xozorbrdo İslam dini do yayılmışdı.

Xozor dövbti toxminon iki osr Conub-Şorqi Avropada 
ağalıq etdi. Başqa türk xaqanlıqlarından forqli olaraq Xozor 
xaqanlığı müoyyon iqtisadi bünövroyo malik idi. Xozorlorin 
çoxlu şohorbri (Sarkel, Boloncor, Samker, Somondor, Kerç vo 
b.) vardı. Xaqan Sarkel adlı qalada yaşayırdı vo bu qala Xan- 
balıq da adlanırdı. Bu şohorlor Bizans, Qorbi Avropa vo 
Morkozi Asiya ölkobri ib  ticarot olaqəbri saxlayırdılar.

Xəzorlərin paytaxtı VIII osrin ovvolinodok Somondor, 
soma İtil şohori idi. Bu şohor Volqanın sağ sahılmdo idi. 
Sarkel qala şohori iso Don çayının sol sahilindo yerloşirdi. Şo- 
horin qala divarlarmın qalınlığı 3,75 metr idi.

IX osrin ovvolbrindo Qara donizin şimal çöllorino yeni 
türk tayfalan goldibr. Bunlar kongor-peçeneqlər, qıpçaqlar, 
komanlar (rus monbolorindo poloveslor) vo b. idi. Bu, Xozor 
dövbtinin orazico kiçilmosino sobob oldu. Bizans dövbti do 
artiq Xozor dövbtinin torofini saxlamırdı. Digor torofdon, bu 
zaman Kiyev Rus dövbti do qüvvotlənməkdə idi. Mohz 965- 
ci ildo Kiyev Rus knyazı Svyatoslavın Xozor dövlotino bas- 
qınmdan sonra xaqanlıq süqut etdi.

İçtimai quruluş V£> təsərrüfat. Monbobrdo xozorlorin bir 
sıra tayfalarının adları çokilir: kobor, qaraçor, tomo, bizal, 
kulas vo b. Toponimik todqiqatlar göstormişdir ki, Azor- 
baycanda, Ermonistanda vo Gürcüstanda bu tayfalann adlan 
ib  bağlı çoxlu etnotoponımbr (Kobirlı, Tomoqut, Bozallar, 
Ulaşlı vo s.) qalmaqdadır13.
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Xəzər xaqanlığında əkinçilik və sənotkarhqla yanaşı 
maldarlıq da vardı. Əhalidən natura! vergi toplanırdı. Hər bir 
tayfa yaşadığı orazido hakim idi və bu torpaq nosli idi. Xaqan 
onu başqasma verə bilməzdi. Xəzər dövbti sırf feodal dövbti 
idi. Vergi verməkdən azad olan tarxanlann iri toфaq sahələri 
var idi. Feodal sinfı içərisində vassal sistemi vardı, yo’ni tor
paq sahibbri biri digorindon asılı voziyyotdo idi. Feodal asılı- 
lığı ib  yanaşı, xozorbrdə müəyyən qodor qul oməyi do istis
mar edilirdi.

Ticarot yolları üzorindo yerloşon Xozor dövbti о vaxtkı 
beynəlxalq tiearotdo mühüm rol oynayırdı. Xozor şohorlori, 
xüsusib İtil mühüm sonotkarlıq vo beynolxalq ticarət morkozi 
idi Xozor xaqanlığı Şorqi Avropa, Conubi Qafqaz vo Morkozi 
Asiya ib  ticarot aparırdı. Xaqanlıqda feodal münasibotlori 
vardı. Hakimiyyət bulqar vo xozor tayfalarından olan feodalla- 
rın olindo eəmbnmişdi. Son ilbrdə arxeoloji axtarışlar gös- 
tormişdir ki, xəzərbrin öz pulları vardı. Şəhərbrdə sonotkarlıq 
və dulusçuluq mo’mulatı ıstehsalı ib  moşğul olan sənotkar 
məhəllələri vardı.

Xozorbrdə türk run yazıdan istifado olunurdu. Arxeoloji 
qazıntılar nəticəsində saxsı qablar üzərində bu yazının nü- 
munolori aşkar olunmuşdur.
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ŞƏ R Q İ AVROPADA  
TÜRK TAYFA BİRLƏŞM Ə LƏ Rİ 

§1. Peçeneqlər və kəngərlər

Bizans mənbələrində patsınak (yunan dilində “ç” sosi 
olmadığına görə bu etnonim oslindo “paçinak” kimi nəzoro 
almır), orob monbolorindo baçnak, XI-XII osr ms monbo- 
lorində peçeneq, türkdilli abidobrdo (o cümbdən XI osr alimi 
Mahmud Qaşqarlınm moşhur “Divani lüğot-ot-türk osorindo) 
beçənə formalarında adına rast gəldiyimiz bir qodim türk 
tayfasının monşoyi vo tarixi mosobsi türkoloji odobiyyatda 
kifayot qodor araşdırılmamışdır. Halbuki, bir sıra tədqıqatlarda 
peçeneqbrin Orta vo Ön Asiya xalqlarmm, cloco do Azor- 
baycan xalqınm fonnalaşmasmda müoyyon rol oynadığı qeyd 
olunmuşdur. Ona göro do bu mosolonin öyronilmosinin xüsusi 
ohomiyyoti vardır.

Qeyd etmok lazımdır ki, erkon orta osr monbobrino göro 
peçeneqbrin osas moskun olduğu orazi Conub-Şorqi Avropa 
çöllori hesab olunur. Peçeneqlorin bu orazido meskunlaşması 
haqqmda ilk mo’lumatlara X osrin ovvolbrino aid monbobrdo 
rast golinir. Belo ki, onlar haqqmda on dolgun vo otraflı mo’- 
lumatı X osr müollifi, Bizans dövbtinin imperatoru Konstan
tin Baqryanorodm vermişdır. Lakin peçeneqlorin monşoyi, 
Cənub-Şərqi Avropaya gəlmozdon ovvolki tarixi barodo fikir- 
b r  müxtolif vo bo’zi ballarda ziddiyyotlidir.

Moşhur alman şorqşünası İ.Markvarta göro peçeneqbr 
VIII osro qodor Aralotrafı orazido vo Sırdorya çayının aşağı 
axarlarmda yaşayırdılar. Güman olunur ki, VIII osrin ortala
rında peçeneqlorin xeyli hissosi Xozor donizindon şimal-şorqo, 
Aral-Volqa arası oraziyə köçmüşlor. Lakin homin peçeneq- 
brin monşoco hansı qodim türk tayfasına monsub olması prob- 
lemino münasibot müxtolifdir."

V lfə s il
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Bə’zi tədq i q atçılara göra, IX-X osrlərdə Şərqi Avropada 
yaşayan peçeneqlər VIII asrdan Sırdərya çayının hövzasinda 
yaşamış oğuzların şimal va qarb qollarıdır. Lakin bu fıkir 
inandırıcı deyil. Ona göra ki, N.A.Baskakovun özü Mahmud 
Qaşqarlımn peçeneqlənn dilbrinin oğuzların dilindən farqli 
olması barodo fikrini qeyd etmişdir.

Şübhosiz ki, peçeneqlərin ana yurdu Sırdorya çayının 
aşağı axarları olmuşdur. Bu fikir onunla tosdiqbnir ki, Sır- 
darya hövzasinda yaşamış Salcuq oğuzlarının bir qolu XI asr
da peçene adlanmışdır. Oğuzların tarkibindo peçeneq tayfa
sının varlığını XIV asr müallifı Raşidaddin da qeyd etmişdir. 
Lakin maraqlısı odur ki, Mahmud Qaşqarlı Qara danizin şimal 
çollarindaki peçeneqları oğuzların içarisindaki peçeneq tayfa
sından farqlandirir.

Konstantin Baqryanorodnımn yazdığına göra peçeneqlar 
avvalca Atil va Yaik adlı çayların arasında, xazarlarla va uz
larla qonşuluqda yaşamışlar. V.V.Bartolda göra bu arazi 
Volqa -Ural-Emba çaylarının arasına uyğun galir. Konstantin 
Baqryanorodnı sonra yazır ki, 898-902-ci illarda uzlar (ya’ni 
quzlar, yaxud oğuzlar) xazarlarla birlikda peçeneqləri mağlub 
edarak, Qara danizin şimal çöllarina qovdular. Lakin müallif 
bunu da qeyd edir ki, peçeneqlərin bir hissasi öz arzuları ila 
avvalki yerlarinda uzlarla birlikda yaşamaqda davam etdibr.

P.Qolubovskiyə göro peçeneqlarin Qara danizin şimal 
çöllarina galmasi quzların (oğuzların) Arabtrafı arazidan Sır- 
darya sahillarina va Şarqi Avropaya harakati ib  bağlıdır. 
Volqa çayını keçdikdon sonra peçeneqlor xozorbrb toqquş- 
muşdular. Ona göro xozərlər uzlarla (quzlarla) ittifaqa girib 
peçeneqlorb mübarizoyo başladılar vo moğlub olmuş peçe- 
neqlor Qara donizin şimal çöllorino çokıldilar. Ba’zi tadqiqat- 
çılara göra, X asrin avvallarinda peçeneqbrm arazisi Don vo 
Dunay çayları arasındaki çöllori ohato edirdi.

Peçeneqbrin Conub-Şorqi Avropada, Bizansla sorhod 
bölgobrda yaşadığını Konstantin Baqryanorodnı da yazır. 
Müallif golocakda, ya’ni özündan sonra imperator olacaq oğ-
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luna moslohot görür ki, Bizans imperiyasınm tohlükosizliyinı 
to’min etmok üçün “paçinak”larla (yo’ni peçeneqbrb) dost- 
luq olaqobri saxlamaq lazımdır, oks halda Xerson oyabti ilo 
qonşuluqda yaşayan bu tayfa Bizansm Krımdakı oyalotbri 
üçün təhlükə э т э Ь  gotiror. Konstantin Baqryanorodm yazır 
ki, “paçinaklar ruslarla qonşuluqda da yaşayırlar vo onlar Ros- 
siyam qarot edirbr, ona göro roslar (yo’ni ruslar) peçeneqbrb 
sülh şoraitindo yaşamağı arzu edirbr. Çünki roslar inək, at, 
qoyun və b. heyvanları peçeneqlərdən alırlar, Rossiyada bu 
heyvanlar bosbnmir”.

Todqiqatçılara görə ruslarla peçeneqbr ilk dofo 915-ci il
da onların Kiyev dövbtino qarşı hərbi sofori ib  əlaqədar ola- 
raq toqquşmuşlar. Rus salnamolorindon vo Bizans müollifb- 
rinın osərbrindən mə’lum olur ki, peçeneqbr rusların ərazi- 
brinə tez-tez basqmlar təşkil edirdibr. Ona görə də ruslar pe- 
çeneqbrb dostluq münasibətbrinə sə’y edir vo Bizansa qarşı 
mübarizədə onların hərbi qüvvəsindən ıstifadə etmoyə ça
lışırdılar. 915-ci ildə peçeneqbrb müqavib bağladıqdan sonra 
Kiyev knyazı İqor 944-cü ildə peçeneqbri də Bizansa qarşı 
müharibəyə cəlb etmişdı. Bununla yanaşı Bizans da ruslarla 
mübarizədə peçeneqbrb müttəfıq olurdular. B eb bir faktı 
yada salaq ki, rusların məşhur knyazı Svyatoslav peçeneqbr 
tərəfindən öldürülmüş və peçeneq х а т  Kurya onun kəlb 
sümüyündən mərasim piyabsi hazırlatmışdı.

Qara dənizin şimal çölbrində yaşayan peçeneqbr zaman 
keçdikcə öz həyat tərzlərini dəyişmək məcburiyyətində qala- 
raq oturaq hayata keçməli oldular. Heyvandarhqla yanaşı on
larda sənətkarlıq, ticarot vo digor tosorrüfat saholori do inkişaf 
etmişdi.

Conub-Şorqi Avropada yaşamış peçeneqlor haqqında 
mo’lumatların oksoriyyoti Bizans müəlliflərinin, on ovvol yu- 
xarıda adını çokdiyimiz Konstantin Baqryanorodmnm osorin- 
do qalmışdır.

Konstantin Baqryanorodmnin osorindo peçeneqbrin 8 
tayfadan ibarot olması vo onlann aşağıdaki adlarla adlanması
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qeyd olunur: İrtim, Tsur, Qila, Kuley, Xaravay, Talmat, Xopon, 
Tsopon. Müəllif bu tayfalann başçılarının adlarını da çəkir: 
Vantsu, Kuela, Torqut, Qiatsi, İpala, Kanduma, Koştu va Bata
na. Lakin aşarinin başqa yerinda müallif hamın peçeneq tayfa
larının adlarını bela formada da vermişdir: Kuartsi-Tsur, Siru- 
Kalpey, BoroTolmat, Bula-Tsopon, Xaravoy va YavdiErtim.

Bu ma’lumatlan sistemlaşdirmiş macar türkoloqu Y.Ne- 
met yazır ki, peçeneqlar aşağıdaki tayfalardan ibarat olmuş
dur: Yabdı Erdim, Kueıçi-Çur, Kabukşın-Yula, Suru-Kulpey, 
Karabay, Boro Tolmat, Yazi-Kopon va Bula Çopon. Lakin 
P.Qolubovski bu etnommlari Tzur, Kalpee, Talmat, Zospon, 
Xopon, Qyula, Xarboye va Ertem kımı transkripsiya etmişdir. 
Bu tayfaların adları ila bağlı Q.Ə.Qeybullayevın fikri maraq- 
lıdır. O, bela hesab edir ki, peçcneqlərin Bizans manbainda 
tahrif olunmuş şakilda karabay, xopon, kuarsı va ertim kimi 
yazılmış tayfa adları Azarbaycanın Qarabağ, Qapanlı, Göyar- 
çinli va Yardımlı yaşayış mantaqalarının adlarında qalmışdır.

Qeyd edilmalidir ki, “peçeneq” etnonimınin manşayi 
haq-qmda daqiq fikir yoxdur. Ba’zi tadqiqatçılar onu türk dil- 
larinda bacanaq (iki bacının arlarinin bır-birina ver-diklari ad) 
sözündandir. Bu haqiqata uyğun deyil. Strabon (I asr) 
Markazi Asiyada yaşayan tayfalardan birinin adım pasiak 
kimi qeyd etmişdir (Strabon, XI, 8, 2). Nazara alsaq ki, qadim 
yunan dılinda “ç” sasi olmadığına göra müallif onu “s” sası ila 
vermişdir, onda pasiak etnonimi “paçiak” kimi oxunmalıdır, 
bu da ehtımal ki, peçeneq adının an qədım formasıdır.

Konstantin Baqryanorodnı yazır ki, peçeneqlərin bir his
sasi ham da kangar adlanırlar.

Yuxarıda deyilmişdi ki, e.a.II asrda Markazi Asiyada 
mövcud olan bir dövlat tarixşünashqda Kanq (qadım Çin 
manbalarinda Kanqyuy) adlamrdı. Çin manbalari asasında 
tadqiqatçılar müayyanlaşdirmışlar ki, bu kiçik dövlat Sırdarya 
çayının orta axınında yerlaşırdi. E.a.II asrin ikinci yarısında 
Çin Kanq dövlatina safir göndararak onu hunlara qarşı birga
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mübarizoyo cəlb etmok istomişdı. Lakın kanqyuylar bıı toklifə 
razı olmamışdılar.

Eranın ovvəllərmdə Kanq dövbtinin orazısi tiirkmon-şoli 
kuşan tayfaları torofmdon işğal edilmişdi. Lakin Kuşan dövbti 
içorisindo Kanq dövbti daxili muxtariyyatı saxlamışdı. 
Buradan beb  noticoyo golmok olar ki, “kongor” etnonımı 
qodim peçeneqbrin bir hissosinin - Kanq dövlətində yaşamış 
hissosinin adıdır vo deməli, bu etnonim Kanq oyabtinin 
adından vo bir sıra qodim türk tayfalarının (avar, bulqar, 
qacar, suvar, xozor vo s.) adları üçün sociyyovi ar, or, “kişi”, 
“adam”, “döyüşçü” sözlorindon ibarotdir vo demoli kongor et- 
nonimi “Kanq orlori” (adamları) mo’nasındadır.

S.A.Pletnyova da kongor etnoniminin Morkozi Asiya- 
dakı Kanq dövbtinin adı ib  bağlı olması fikrini söybmişdır.

Ehtimal etmok olar ki, Kanq dövbtinin yaradıcıları ol
muş vo qodim Çin monbolorindo “Kanqyuy” adlanmış türk 
tayfa birloşmosinin ınüoyyon hissosi Morkozi Asiyada Şorqi 
Hun dövbti eranın ovvolbrindo süqut etdikdon sonra qorbo 
horokot edon hunlara qanşaraq Cənub-Şorqi Avropaya gol- 
mişlor. Bu fikri tosdıqloyon bir fakt odur ki, eranın ovvol
brindo, yuxarıda deyildiyi kimi, Kanq dövbti do süqut etmiş- 
dir. M.İ. Artamonov hesab edir ki, Conub-Şorqi Avropada hun 
imperiyasının V osrdo süqutundan sonra ortaya çıxmış bir 
tayfa birloşmosi do mohz peçeneqbr idilor. M.V.Levçenkonun 
yazdığına göro X osro qodorki dövrdo Bizans vo ruslar ara
sında münasibotlordo peçeneqbr xüsusi rol oynamışlar.

X osro aid “Hüdud-ol-Alom” adlı bir anonim monbodo 
Morkozi Asiyadan qorbo, yo’ni Şorqi Avropaya horokot etmiş 
pe-çeneqbrin iki qoldan ıbarot olması göstorilir: Türk qolu vo 
Xozor qolu, Todqiqatçılara göro, peçeneqlorin Türk qolu onla
rın türk quzlarla qonşuluqda olması ib, Xozor qolu iso - Xozor 
xaqanlığmın orazisindo yaşamaları ib  bağlıdır. Peçeneqbrin 
ikinci qolu Don-Kuban çaylan arası orazido yaşayırdılar. Mohz 
X osr orob müollifi İbn Fodlan bu orazido alaçıqlarda peçeneq-
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lərin yaşadıqlarını yazmışdır. Bu ma’lumatdan aydın olur ki, 
peçeneqlər Şərqi Avropada geniş ərazidə məskun idilar.

Lakin peçeneqlərin Cənub-Şərqi Avropaya galma tarixi 
dəqiqliyi ilə aydın deyil. Onların hamisinin eranm VIII əsrindən 
sonra gəlməsi fikrini qabul etmək çətindir. Çünki bela olduqda 
Qafqaz Albaniyasmda (indiki Şimali Azarbaycan arazisinda) 
VII əsro aid manbada peçeneq etnonimmin yer adlarında əks 
olunması va V-VII əsr manbalarinda Albaniyanm Artsak, ya’ni 
sonraki Dağlıq Qarabaq bölgəsinin bir mahalı ermanicə 
yazılışda peçeneq etnoniminin təhrifı olan panzkankq 
(Azərbaycan tadqiqatçılarına göra bu ad peçeneq etnoniminin 
tahrifidir) adlamrdı va qadim gürcü mənbalərinda eranm ilk 
əsrlərində gürcülarin paçaniklarla birga Arminiya harbi safar 
etmalari faktlannı heç cür izah etmak olmur. Ona göra da, 
bizca, ehtimal tarzda olsa da, aşağıdaki fikri irali sürmak olar: 
“peçeneq” adını daşıyan türk tayfalarının bir qismi da “kangar” 
adlananlarla birlikda (V asra aid qadim erməni manbalarinda 
kangarlarin Canubi Qafqazda yaşamaları göstarilmişdir) eranm 
ilk əsrlərində hunlann tarkibinda Canub-Şarqi Avropaya, 
oradan Şimali Qafqaz vasitəsilə Canubi Qafqaza, о cümlədən 
Albaniya ərazisinə galib maskunlaşmışdır,

Yuxarida deyilanlardan aşağıdaki nəticayə galmak olar: 
peçeneqlar qadim türk tayfalarından biri olmaq e’tibarilə 
Aralətrafı arazida, Sırdarya çayının aşağı axarlannda yaşa
mışlar. Ehtimal ki, onlar eranm ilk asrlarinda hamin arazini 
ahata etmiş Kanq dövlətində olduqlarına göra onların bir his
sasi sonralar Kangar, ya’ni Kanq adamları (arlari) adını qabul 
etmişlər. Hamin kangarlar va peçeneqlarin müayyan hissalari 
eranm III-IV asrlarinda hunların qarba harakatina qatılmışlar. 
Odur ki, artıq V-VI asr manbalarinda hunlarla yanaşı kangar
lar va peçeneqlərin da adı Albaniya va Ermanistan arazisinda 
çakilir. Bir sıra tadqiqatçılar kangarlarin Canubi Qafqaza gali- 
şini mahz hunlarla alaqalandirmişlar. A.T.Edankonun fıkrinca 
ilkin orta asrlarda Ermanistan va Gürcüstan arazilarma
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yayılmış kongorlor qodim peçeneqlorin müoyyon hissosino 
verilmiş addır.

Peçeneqlorin vo kongorlorin Morkozi Asiyada qalan 
hissosi iso VIII osrdon sonra Conub-Şorqi Avropaya golmiş vo 
oralarda XII-XIII osrloro qodor hakim etnoslardan birino çev- 
rilmişdir. Mohz Conub-Şorqi Avropada XI-XII osrlordo pe- 
çeneqlorin qıpçaqlara qarışmış vo rus monbolorindo “Qara- 
börklü” adlanan hissosi müxtolif siyası hadisolorlo, xüsusilo, 
XIII osrdo monqollarm Şimali Qafqaz çöllorini işğal etmosı vo 
1223-cü ildo Kalka döyüşündo qıpçaqları moğlubiyyoto 
uğratması ilo bağlı olaraq Conubi Qafqaza, o cümlodon Azor- 
baycana golib moskunlaşmışdır.

Yuxanda dedik ki, V-VII osr ermoni monbolorindo vo 
Musa Kalankatlınm “Alban tarixi” kitabında Artsakda (indiki 
Dağlıq Qarabağ orazisindo) bir oyalot Panzkank adlanmışdır. 
Azorbaycan toponimiyasına dair todqiqatlarda bu qodim mahal 
adının “Peçeneq” etnoniminin qodim ermonico yazılışı hesab 
olunur (bu mosolo ilk dofo Q.Ə.Qeybullayev torofındon iroli sü- 
rülüb). Müollifın fıkrinco qıpçaq-peçeneqlorin Conab-Şorqi 
Avropada XI-XII osrlordo yaşamış Berende tayfasının adı 
Azorbaycanda Qarabağda Vorondo mahalının, peçeneqlorin Qa- 
rabay14 tayfasının adı iso Qarabağ toponimindo oksini tapmış- 
dır. Demoli, mo’lum olur ki, artıq V-VII osrlordo “peçeneq” et- 
nonimini daşıyanlar Azorbaycan orazisindo yaşayırdılar.

Mosolo bu aspektdo nozordon keçirildikdo “peçeneq” et- 
nonimini daşıyanların yalnız VIII osrdon sonra Sırdorya höv- 
zolorindon Conub-Şorqi Avropaya horokot etmolori haqqında 
yuxarıda verdiyimiz mo’lumatm tarixi doqiqliyi şübho altına 
düşür. Əgor peçeneq etnonımini daşıyanlann adı ilo bağlı to- 
ponimlor Conubi Qafqazda on gecı VII osrdo mövcuddursa, 
onda bu tayfanın Morkozi Asiyadan qorbo, o cümlodon 
Conubi Qafqaza horokoti mosolosino yenidon baxılmalıdır.

Cənub-Şorqi Avropada peçeneqlorin içtimai quruluşu ba- 
rodo mo’lumat azdır. Konstantin Baqryanorodnmm peçeneqlo- 
rin 8 tayfadan ibarot olması vo hor tayfanın başında knyazm
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durması haqqmda mə’lumatına göro belo noticoyo golmok olar 
ki, peçeneqlor köçori horbi demokratiya quruluşu şoraitindo ya- 
şayırdılar. S.A.Pletnyova hesab edir ki, bu mo’lumatda 8 tayf
anı “8 orda” mo’nasında başa düşmok lazımdır vo görünür, hor 
bir ordanın özünomoxsus orazisı vardı.

Maraqlısı odur ki, Konstantin Baqryanorodmya göro pe- 
çeneqlordo hor tayfanın başçısı vozifosi nosli deyildir, başçı 
Öldükdo hakimiyyot omi oğluna keçir. Başqa bir Bizans mon- 
bosindon aydın olur ki, peçeneqlordo hakimiyyot mosolosi 
xalq yığıncağmda holl olunurdu.

XI osrin ortalarında peçeneqlorin Conub-Şorqi Avropada 
nüfuzları aşağı düşmoyo başladı. XI osro aid bir Bizans mon- 
bosino göro 13 tayfadan ibarot peçeneqlor Dnepr vo Dunay 
çaylarının sahılbrindo yaşayırdılar. Bu zaman onlarm başında 
Şirak adlı bir nofor dururdu. Lakin onun peçeneqlori bır- 
loşdirmok so’yi baş tutmamışdı. Peçeneq tayfalannın bir 
hissosi Dunayı keçorok Balkanlarda moskunlaşdı. Homin ora
zido onlar xristianlığı qobul etdilor. Mohz homin peçeneqlor 
1071-ci ildo moşhur Malazgırd vuruşmasında Alp Arslanın 
torofmo keçdılor vo bununla da Alp Arslanın Bizans ordusu 
üzorindo qolobosini to’min etdilor. Peçeneqlorin digor hissosi 
iso orta osrlordo ruslara vo başqa xalqlara qarışdılar.

§2. Kumanlar

Altayın türk tayfaları içorisindo orta osr rus monbolorin
do 1653-cü ildon kumandi adlı tayfa da qeyd olunur. Kumandi 
etnonimini kumanlı kimi başa düşmok lazımdır, ona göro ki, 
qodim türk dillorindo monsubiyyot bildiron -li şokilçisi hom do 
-ti (di) formasında toloffüz olunurdu.

Kuman qodim türk tayfalarından biri kimi X-XI osrlordo 
Conub-Şərqi Avropa çöllorindo moTumdur. Rus monbolorindo 
iso onlar poloves adı ilo mo’lumdur. Lakin Altayda 
kumanların bir hissosinin Conub Şorqi Avropaya golmosinin
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vaxtı mo’lum deyil. Çox ehtimal ki, bu Qorbi Türk xaqanlığı 
vaxtma aiddir. Sonralar bu kumanlar qıpçaqlara qarışmış vo 
onlarm bir hissəsi Azorbaycana golib orada moskunlaşmışlar. 
Azorbaycanda bir neço Komanlı kəndi vardır.

XIX osrdə Altayda kumandilər bir neço tayfadan ibarot 
idilor. Onlardan bıri so, İkincisi kuban adlamrdı. Todqiqatçı- 
lara göro qodim türk dillorindo çox hallarda “m” sosı “b” sosi 
ilo ovoz olunduğuna göro, kuman adı kuban şoklino keçmiş vo 
Şimali Qafqazda Kuban çölünün adında qalmışdır.

§3. Uzlar

Qodim türk tayfalarından biri olan vo ilk dəfo X osr 
müollifı Konstantin Baqryanorodnımn osərindo Şorqi Avropa- 
da adı çəkilon uzlar Volqa boyunda yaşayırdılar. Bo’zi todqi- 
qatçılara (о cümlodon Türkiyə tarixçisi professor Kamal Ana- 
dola) göro15 uz etnonimi oslindo oğuz etnoniminin yunanca 
yazılış formasıdır. XI-XII osrlərə aid rus salnamolorindo uzlar 
tork (rus dilindo “ü” sosi olmadığına göro o, “o” sosi ilo veril- 
mişdir) şorq monbolorindo iso quz adlanırlar. Monbolordon 
aydın olur ki, uzlar Volqaboyunda dövlot qurumuna malik idi
lor. Lakin bu qurumun quruculan barodo bilgi yoxdur.

XI osrdo şimaldan ruslar, şərqdon uzlar Volqa boyunda 
yaşayan peçeneqlori qorbo torof sıxışdırmağa başladılar. Onda 
peçeneqlor qorbo torof horokot edorok, Bizans orazisino gol- 
dilor. 1050-ci ildo bir-bırlorilo yola getmoyon peçeneq boy- 
lorindon Belcor oğlu Kogon başda olmala peçeneqlorin bir his- 
sosi Dunayı keçorok Bizansa sığındılar vo xristian dinini qobul 
etdilor. Peçeneqlorin dıgor hissosi Turak adlı elboyin başçılığı 
ilo ovvolco Bizansla müharibolor aparsalar da, axırda tabe 
oldular vo onlar da xristian dinino keçdilor. Bizans dövloti 
peçeneqlori indiki Bolqarıstan vo Makedoniya orazilorindo 
yerloşdirdi.
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Bundan sonra Şarqi Avropa çöllərində uzlar bir müddot 
hakim mövqeya malik oldular. XI asrin ortalarında uzlar peçe- 
neqlari Don va Dnepr çayları arasından sıxışdırdıqdan sonra 
1065-ci ilda Balkanlara böyük harbi safar taşkil etdilar, lakin 
Bizans ordusu ila qanlı vuruşmada mağlub olaraq geri qayıtdı- 
lar. Bundan sonra uzlar 1068-ci ilda Macanstana harakat 
etdilar va yena mağlubiyyata uğradılar, geri qayıdaraq Kiyev 
knyazlığınm eanub arazisini işğal etdilar.

X asrin ortalarında Volqanı keçdikdan sonra onlar avval- 
ea zaiflamiş Xazar xaqanlığma basqm edib, onlann bir sıra 
şaharlarini qarat etdilar. Burada quzlar peçeneqlarin bir hissasi 
ila birlaşdilar. Qüvvatli ordu yaradan quzlar Cənubi Rus çöl- 
larinda yaşayan bulqarlan mağlub edarak, onların arazilarini 
işğal etdilar. Lakin qeyd etmak lazımdır ki, quzlar (uzlar) ham 
xazarlara, ham peçeneqlərə va ham da bulqarlara qarşı harbi 
safarlarda ruslarla birga harakat edirdilar. Rus knyazları İzyas- 
lav, Svyatoslav va Vsevolod türklərin (Rus manbalarinda tork 
kimi qeyd olunmuşdur) Kiyev üçün tahlüka olduğunu bilarak, 
1055-ci ilda qəfUdən hücum etdilar va onları mağlubiyyata 
uğratdılar. O vaxtdan manbalarda bu tayfanın adı müstəqil 
siyasi qüvvə kimi çakilmir.

Orta asrlarda onlar rus vilayatlarina sapalandilar va son
ra ruslara qanşaraq assimila olundular.

§4. Qıpçaqlar

Qədim türk tayfalarından biri olan qıpçaqlarm ana yurdu 
Altay hesab olunur, Çin manbalarinda 203-cü ila aid ma’lu- 
matda onlar Çin dilinda tzyüşe va kuyeşe kimi göstarilmişdir. 
VI-VII asrlarda qıpçaqlar m a’lutn olmayan sababla əlaqədar 
olaraq Orxon va İrtış çaylarının hövzalarina köçmüşlar. “Qıp- 
çaq” etnonimi ilk dafa qədım türklarin VIII asra aid edilan Se- 
leng run yazılı abidasinda çakilmişdir. IX-X asrlarda Tyan- 
Şan ataklarindan qərbə harakat edan qıpçaqlar Volqa ila Du- 
nayarası arazida hakim etnik kütlaya çevrilmişdilar. Bu arazi
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mənbələrdə Dəşti Qıpçaq (“Qıpçaq çölü”) adlanırdı. XI -XIII 
rus salnamələrində bu tayfa həm də “poloves” adlanır. Tədqi- 
qatçılar hesab edirbr ki, Avropa manbabrinda kornan (ku
man) adı altında qıpçaqlar nəzərdə tutulur. Lakin bu dəqiq fi
kir deyil, çünki həqiqatda də qədim türk tayfalarından birinin 
kuman adlandığı ma Tumdur (yeri galmişkan qeyd edək ki, 
Azərbaycanda Koman va Komanlı kand adlarını bə’zi tadqi- 
qatçılarımız məhz hamin kumanlarla alaqabndirirlar). Bu 
tayfa Qıpçaq çölünda yaşayırdı. Deməli, qıpçaqların içarisinda 
kumanlar da vardı 16. Qıpçaqlarm içarisinda kuman, yaxud 
koman adlı tayfanın olması onunla təsdiqlənir ki, ba’zi 
tədqiatçılara görə Rus dilinda poloves sözü kuman etnonimi- 
ııin tarcümasidır. Kumanlar Dneprdan qarbdo yerbşdikbrina 
göra Bizansla tez-tez toqquşurdular. Qıpçaqlar İsa kumanlar- 
dan şarqda yerbşirdibr. Bu arazilardan komanlar va qıpçaqlar 
1060-cı ıldan e’tibaran Rus knyazlıqlarmı qarat etmaya 
başladılar. Rus manbabrinda Bonyak (Bunkak) va Tuqorkan 
adlı qıpçaq-kuman xanlan haqqmda mə’lumatlar vardır.

1094-cü ilda qıpçaqlar Rus dövbti ib  barışıq müqavibsi 
bağladıqdan sonra Bizans üzarına harbi safarlara başladılar. 
1095-ci ilda birinci harbi safar vaxtı onlar Bizansın bir sıra 
şaharbrini qarat etdibr. Lakin Bonyak va Tuqorkan Bizansa 
harbi safarda ikan qıpçaq-kuman başçıları İtlar va Kitan Pere- 
yaslavl şəhərinə Vladimir Vsevolodoviçin yanma sülh danı
ş la r ın a  galdikda öldürüldülar. Bizansdan qayıdan sarkarda- 
lar Bonyak va Tuqorkan ruslarla müharibaya başladılar. Onlar- 
avvalca Yuryev, soma Kiyev şaharbrini tutub dağıtdılar.

1102-ci ilda Rus knyazlan qıpçaqların üzarina birga har
bi safar taşkil etdibr. Müharibada har iki tarafdan çoxlu 
miqdarda döyüşçü öldürüldü. 1111 -ci ilda Rus knyazlannm 
birbşmiş poikları Vladimir Monomaxın taklifi ib  yenidan 
qıpçaqların düşargabrina basqın taşkil etdibr. 1125-ci ilda 
Vladimir Monomax öldükdan soma qıpçaqlar yenidan Rus şa- 
harbrina basqınlara başladılar. Lakin somaki asrbrda 
qıpçaqlar Rus knyazlıqlarına qarşı birlaşa bilmadibr va XI 
asrin 80-ci ilbrinda Kiyev knyazına müraciat edarak daimi
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yaşamaq üçün ərazibr aldılar. Qıpçaqlarm Suqrov, Şarukan, 
Suqdak vo b. şohorbri vardı.

Qıpçaqların bir hissosi Don çayının hövzolorino keçmiş- 
di. Şarukan xamn oğlu Sırçan vo onun qardaşı Atrak dövründo 
qıpçaqlar bir müddət qüvvətli tayfa birloşmosi idi. Gürcü çarı 
Qurucu David 1118-ci ildo razılıq əsasında Şimali Qafqaz 
çöllərində yaşayan qıpçaqların bir hissəsini Atrakm başçılığı 
ilo Gürcüstana köçürmüşdü. Gürcü monbəbrino göro köçürü- 
lənlərin sayı 225 min nəfor olmuşdu. Atrak qızı Quranduxtu 
Gürcü çarına oro verdi.

Sırçan Vladimir Monomax öləndən sonra Gürcüstana 
Atraka adam göndərdi və tayfası ib  birlikdə geriyo, doğma 
yerbrə qayıtmağı xahiş etdi. Sırçan oraya Orev adlı ozanı 
göndərmiş və tapşırmışdı ki, ona qıpçaq mahmlarım oxusun 
və iybmoyo bir yovşan om versin. Mahm Atrakda keçmiş 
döyüş şöhrətini, yovşan isə uşaqlıq və cavanlıq otrini yada 
salrnalı idi. Mahnını dinloyon Atrak gürcü sarayından getmok 
istomodi. Lakin ozan ona yovşanı verdikdo Atrak onu iyloyib 
öz tayfası ib  geri qayıtdı. XII osrin 20-ci ilbrindo Atrak öz 
tayfası ilo Donets çayının sahillorindo köçorilik edirdi.

Lakin qıpçaqlarm oksoriyyoti Gürcüstanda qaldı. Bu qıp- 
çaqlar indiki Qazax-Borçah bölgosindo yaşayan azorbaycanlı- 
ların ulu ocdadlarından biridir.

Conub-Şorqi Avropada qalmış qıpçaqlar 1223-cü ildo Şi
mali Qafqazda (indi Kabardin-Balkar respublikasının orazi- 
sindo) Kalka çayı konarında Conubi Qafqazdan golmiş monqol 
ordusu ib  toqquşmada moğlub oldular. Bundan sonra onlar iki 
hissoyo parçalandılar. Ərob tanxçisi İbn ol-Əsirin yazdığına 
göro qıpçaqlann bir hissosi Dorbond yolu ib  Azorbaycan 
orazisino golib orada moskunlaşdılar. Bmadan iso onların bir 
hissosi Göyco mahalma getdibr. Conub-Şorqi Avropada qalmış 
qıpçaqlarm digor hissosi iso indiki karaçayların, balkarların, 
kumıklann vo noqaylarm ulu ocdadlarına qarışdılar.

Kumanlarm vo qıpçaqların dofn adotbri haqqmda arxeo
loji qazmtılar noticosindo tapılmış maddi modoniyyot niimuno- 
lori aydın tosovvür yaradır. Qəbirbro morhumla yanaşı onun si
lahım (ox vo qılınc) vo atım da öldürüb qoyurduiar. Ərob coğ-
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rafı Əbu Dulaf (X asr) yazır ki, kaymaklar və qıpçaqlarda ya
ğış yağdıran daşlar vardır. Onlar at nalını müqəddəs sayırdılar 
(indi da azarbaycanlılarda at nalının müqəddəs hesab edilmasini 
xatırlayın), Qıpçaqlarda şamanizm dini vardı. Şamanlar ul- 
duzlara baxıb galacayi xabar verirdilar.

Qıpçaqlar qazax, qırğız, özbak, qaraqalpaq, türkman, 
başqırd, noqay, karaçay va başqa müasir türk xalqlannm, о 
sıradan azərbaycanlıların taşakkülünda iştirak etmişlar. Batu 
xanm Şərqi Avropanı işğal etdikdən va Qızıl Orda yaradıldıq- 
dan sonra Dəşti-Qıpçaqda yaşayan qıpçaqların bir hissasi in
diki Macaristan çöllarina getdilər va sonralar xristianlaşaraq 
assimila olundular. Digar hissasi isa orta asrlarda xristian 
dinini qabul edarak Don kazaklarına çevrildilar.

§5. Qaqauzlar

Türk manşali xalqlardan biri da qaqauz adlanır. Bu xalq 
hazırda kompakt halda Moldaviyanm canub rayonlarında (138 
m.) va Ukraynada, oranın Dressa va Zaparojye əyalətlarındə 
(27 m.) yaşayır. Parakanda halda isa onlar ham da Bolqarıs- 
tanda, Rummiyada, Yunanıstanda va Türkiyada maskun- 
durlar. Keçmiş Sovetlar İttifaqıda 173 min qaqauz vardı. Dini 
mansubiyyatca onlar xristian dininin pravoslav mazhabina 
malikdirlar. Tadqiqatçılara göra onların xristian dinina keçma- 
lari IX-XII asrlara aid edila bilar.

Qaqauzlann etnik tarixi hala da aydın deyildir. Rus 
tədqiqatçılarına göra onlar eramızın I minilliymda yaşamış 
müxtalif türk tayfalarının (uz, peçeneq, qıpçaq va b.) sonraki 
nasillari olmaq etibarila müstəqıl etnosdur.

“Qaqauz” etnomminin da manşayi tam aydın deyil. Bir 
sıra tədqiqatçılar bu adın oğuz (uz, arab manbalarinda quz) 
tayfa adı ila bağlı olduğunu söylayırlar. Bu fikir haqıqati aks 
etdirir. Ona göra ki, bu etnonimin kökünü “uz” (yaxud “quz”) 
etnonimi taşkil edir, Türkıya tarixçılarina göra “qaqauz” 
etnonimi “Göy oğuz” adından tahrifdir. Qeyd edilmalidir ki, 
Qaqauz dili Osmanlı türk dili, Azarbaycan dili va türkman dili
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ib  yaxmdır və ona görə Türk dilbrinin oğuz dilləri qrupuna 
aid edilir.

Qaqauzlar tarixən indiki Bolqanstan ərazisində, onun 
şimal-şərqində yaşamışlar. Hesab edilir ki, qaqauzlar bir etnos 
kimi məhz orada formalaşmışdır. (Qaqauzlarm etnik tarixi 
barədə bax: Karakastas - Radov. Qaqauzı. Kişinev, 2001.)

Oradan XVII əsrin sonlarında onlar Moldaviyaya, Prut 
çayının sahillərinə köçüb gəlmişlər. Bəzi mənbəbrə görə bu 
köç 1806-1812-ci illərdə başa çatmışdır. Onlar orada “Bucaq” 
adlanan əyabtdə məskunlaşmışlar. (Bucaq Dnestr çayı ilə 
Qara dəniz arasındaki ərazinin türkcə adıdır. Qədim yunan 
mənbələrində Oqqlos (azərbaycanca künc, bucaq) adlanmış- 
dır. Maraqlı budur ki, Azərbaycanda bir sıra yaşayış mən- 
təqələri “Bucaq” əyabt adı ilə bağlıdır - red.Q.Q.

Qaqauzlann siyasi tarixi əsasən XVIII əsrin əvvəllərin- 
dən başlanır.
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VOLQABOYU VƏ QƏRBİ SİBİRİN  
TÜRK XA LQ LA R I VƏ DÖ VLƏ TLƏ Rİ 

§1. Volqaboyu Bulqar dövləti

Orta Volqaboyu və Aşağı Kama çayı sahillərində yaşa
yan türk tayfalarının ilk dövlət qurumu IX əsrdə yaranmış 
Bulqar dövbti idi. Bulqarlar bu əraziyə VII əsrdə Volqa və 
Don çaylarının aşağı axannda Azov sahilbrində Böyük 
Bulqar dövbti süqut etdikdən sonra gəlmişdibr. Həmin əsrdə 
bulqarların bir hissəsi Dunaya köçmüş və indiki Dunay 
Bolqar dövbtinin asasını qoymuşdur. Digar hissasi İsa suvar, 
eseqel, bersula, tamtuz va b. tayfalarla Orta Volqa boyuna va 
Kama çayı atrafı arazibra çəkilmişdi. VIII asrin əvvəllərində 
bu dövlat Samara çayından tutmuş Canubi Urala qadar olan 
arazini ahata edirdi. Onlar bu araziya galdikda orada 
türkmanşali tayfalarla yanaşı (indiki Çuvaşların ulu acdadları) 
Uqro-Fin dil ailasina mansub tayfalar da yaşayırdılar. 
Bulqarlar burada oturaq hayata keçdilar va akinçilikb maşğul 
olmağa başladılar. Arxeoloji qazıntılar naticasinda Volqa 
sahilbrinda bu dövra aid çoxlu oturaq yaşayış maskanbrinin 
qalıqları aşkar edilmişdir. Lakin X asra qadar bulqarlar Xazar 
dövlətinə tabe idilar. 935-ci ildə bulqarlar Xazar xaqanlığınm 
tabeliyindən xilas oldular. Knyaz Almaş (Almuş yazılı 
forması da vardır) arəb xəlifəsi Müqtadira müraciat edarak 
dostluq münasibətləri taklif etmişdi. Damşıqlar naticasinda 
ərəb müəllifı İbn Fadlan 921-ci ıldə Bulqar dövlatina galdi. 
Bundan sonra bulqarlar İslam dininə keçdilar. Qeyd etmak la
zımdır ki, bolqarların hayatı haqqmda atraflı ma’hımat da 
mahz bu müallifa maxsusdur. Bulqar xanlannm adından pul 
kasilirdi. Dövbtin paytaxtı Bilyar şahari idi.

IX-X asrlarda Volqa-Kama Bulqar dövbti Samanibr 
dövbtinin madani va dini ta’siri altında idi. Ərab xilafəti

VII fə s il
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məhz Samanilar dövbti vasitəsib İslam dinini bulqarlarda ya- 
yırdı.

Mahsuldar qüvvələrin inkişafı nəticəsinda bu ölkada Ka
şan, Bulqar, Suvar, Oşel, Kermençuk va b. şaharlar təşakkül 
tapmışdı.Orada Şaki adlı şahar da vardı.

1236-cı ilda Çingiz xamn navasi Batu xanın ordusu Ura- 
lı keçib Bulqar dövlatinin arazisina daxil oldu. Monqollar 
Bulqar şəhərlərini qarət etdibr. Bununla da Bulqar dövbti 
müstəqilliyıni itirdi va Batu xanın yaratdığı Qızıl Orda dövla- 
tina qatıldı. Ölkani türkca baskak adlanan canişinbr idara 
etmaya başladılar.

XIV asrin II yansında bulqarlarda Qızıl Ordaya qarşı 
mübariza güclandi. Bununla alaqadar olaraq Qızıl Orda xanı 
Bulat-Teymur 1361-ci ilda Bulqar ölkasina harbi safar edarak 
oram taladı. Sonraki illarda Volqaboyu, o cümbdan Bulqar 
dövbti Toxtamışla Omir Teymurun müharibalari naticasinda 
çox ziyan çakdi. Ohalinin bir hissasi Volqamn sağ sahilina ke- 
çarak Kazan (Qazan) şaharini saldılar. XV asrin avvallarinda 
Qızıl Ordanın parçalanması ila bağlı olaraq şaharin adı ib  
Qazan xanhğı yarandı.

içtimai quruluş və tdsərrüfat həyatı. Bulqarlar qə- 
dimdan akinçilikla maşğul olurdular. Kama-Volqa Bulqar 
dövlatinda da akinçilik tasarrüfat hayatının asasını taşkil 
edirdi. Bunu arxeoloji qazmtılar zamanı VII-XI1 asrbra aid 
kotan (bulqarlar “saban” deyırdilar) va biçim alatbri hissa- 
larinin tapılması aydın göstarir. Arxeoloji qazıntılar zamanı 
evlarin döşamabrinda taxıl quyuları da tapılmışdır. Qeyd 
edilmalidir ki, istehsal olunan taxılın bir hissasi Rus knyaz- 
lıqlanna satılırdı. Ölkanin meşa-step arazisinda isa maldarlıq 
üstün mövqeyə malik idi. İri çayların sahillarinda yaşayan 
ahali içarisinda balıqçılıq mühüm yer tuturdu. Qurudulmuş 
bahq Markazi Asiya şaharbrina satışa gönderilirdi.

Volqa Bulqar dövbti feodal qurum idi. Qul amayi ta- 
sarrüfatda tatbiq olunmurdu. Dövbtin başçısı malik, ya da
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omir adlamrdı. Hakimiyyot nəsli idi. Х1-ХШ osrlordo bu 
dövlotdo başçılıq etmiş 19 hökmdarın adı mo’lumdur.

Bulqarlar 921-922-ci illordo xolifo torofındon göndoril- 
miş İbn Fadlan adlı elçinin toklifı ilo İslam dinini qobul 
etmişdilor. Almuş-Baltavar İslam ı qobul etdikdon sonra “Cofor 
ibn Abdullah” adını götürmüşdü. Onun oğlu Mikayıl, novosi 
Nosr adlamrdı. Ona göro do bulqarlar animizm vo şa- 
manizmdon ol çokorok, müsolman olmuşdular.

Ərob monbolorindo bulqarlarda müxtolif sonotkarlıq 
növlori barodo mo’lumatlar vardır. Arxeoloji qazıntılar zamanı 
domir vo misdon ev oşyalarının nümunolori tapılmışdır.

Böyük İpok yolunun bir qolu Bulqara golirdi. Ona 
göro Bulqar şohorlori Morkozi Asiya vo Şorqi Avropa ilo 
intensiv ticarot edirdilor. Maraqlıdır ki, X osr müollifi İbn 
Fodlan Bulqar dövlotindo hor ıl yarmarkalar toşkil edildiyini 
qeyd etmişdir.

§2. Volqaboyu tiirk xalqları

Başqırdlar. Başqırdlar (özlorino başkort deyirlor) haq- 
qında ilk yazılı mo’lumat IX-X osrloro aiddir. Volqaboyu Bul
qar dövloti yarananda başqırdlar da bu dövloto tabe edil-mişdi. 
Onların Bulqar xanlanna verdiyi illik xorae osason xoz idi.

1229-cu ildo monqollar Bulqar dövlotini zobt etdilor. 
Onunla yanaşı, indiki Başqırdıstanın conub-qorbi do monqol- 
lara keçdi. 1236-ci ildo Batu xamn monqol ordusu bütün Baş- 
qırdıstanı tutdu vo Qızıl Ordaya qatdı. Başqııdların Ordaya 
verocoyi yasaq (yo’ni vergi) osason xoz idi. Bundan başqa 
mal-qaramn sayının onda bir hissosi do onlara verilirdi.

XIV osrdo Qızıl Ordaya daxil olan xalqların azadlıq mü- 
barizosi güclonmişdi. Xüsusilo, 1380-ei ildo Mamayın başçı- 
lığı ilo Qızıl Ordanın ordusu Rus çarı Dmitri Donskoy başda 
olmaqla Kulikova çölündə ruslara moğlub olduqdan sonra bu 
mübarizə daha da genişlonmişdi. 1391-ci ildo Qızıl Orda xanı
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Toxtamışla Əmir Teymur arasında Gündüzcə (Kunduzçi) ça
yı sahilinda qanlı vuruşma baş vermişdi. Döyüşün əsas markə- 
zi da mahz Başqırd ərazisi idi.

XV asrin əvvəllərində Noqay Ordası yarandı. Volqamn 
aşağı və orta axını ila Ural çayı arasında yerbşan bu orda Baş- 
qırdıstanın xeyli hissəsini ahata edirdi. Uraldan şarqda ya
şayan başqırdlar isə avvalca Sibir, soma Qazan xanlığına tabe 
edilmişdi. Bununla da Başqırd arazisi parçalanmışdı. Keç- 
mişdə başqırdların içtimai hayatında mühüm rol oynamış 
Ümumxalq yığıncağı (“yiyin”) aradan çıxmışdı. İndi tayfalar 
Noqay va Tatar (Sibir) dövlatlarinin murzalan va tarxanları 
tarafından idara olunurdu. Ümumiyyatla, XIV-XV asrlar baş- 
qırdlarda sinfı təbəqələşmənin güclandiyi dövrdür. Naticada, 
Noqay va Sibir hakimlari ila başqırd tayfa başçıları olan 
“biy”b r  (başqırd dilinda bay “biy” adlamrdı) arasında mü- 
bariza gedirdi. Bu, başqırdların yaddellilarin istismarına qarşı 
mübariza idi,

1552-ci ilda Qazan xanlığı Moskva dövlati tarafından iş
ğal edildi. Ruslar Qazan şaharinda böyük mascidi söküb kar- 
piclarini va avadanlığını Moskvaya gatirdilar va hazırda Qızıl 
Meydanda olan Vasili Blajennı kılsasini tikdilar. Qazan 
xanlığı tutulandan sonra IV İvan başqırdlara adam göndara- 
rak, onlardan Rusiyanın tabeliyina keçmalarini talab etdi. Baş- 
qırdların Qazan xanlığma tabe olan Min tayfaları (başqırd- 
larda Minq adlı böyük bir tayfa yaşayırdı, lakin onun adı Min 
kimi tabffuz olunurdu. Mınq adlı tayfa özbaklarda, qazax- 
larda va türkmanlarda vardır. Azarbaycan tadqiqatçılarına gö
ra Kalbacar rayonunda Minkand kandinin adında bu tayfanın 
adı qalır) Rusiyanın tabaaliyini qəbul etdilar. 1556-cı ilda baş- 
qırdlarm userqan, qıpçaq, burzan va b. tayfaları da Rusiyaya 
tabe edildi. Başqırdların yalnız bir hissasi Sibir xanhğının 
tarkibinda qalırdı. Hamin başqırdlar 1598-ci ilda Rusiyanın 
Sibir xanlığmı işğal etmasila Rusiyaya keçdi va belalikla, 
bütövlükda başqırd tayfaları Rusiya dövbtinin istismarı altına 
düşdübr.
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Başqırdların Rusiyaya verdiyi yasaq - xəz vo bal idi. Çar 
hökuməti başqırd tayfalarının hakimlərini, tarxanları öz to- 
rofino çəkorək, onlann vasitəsilə xalqı soyub talayırdı, Bu
nunla belə qeyd etmək lazımdır ki, başqırdlarm bütünlükdo 
Rusiyaya birbşdirilməsi başqırd tayfalarının konsolidasiya- 
sına və nəticə e ’tibarilo başqırd xalqımn yaranmasına sobob 
oldu. Çar Rusiyası öz mövqeyini başqırd toфağmda möh- 
kombndirmok üçün həmın ərazilərdə şohorlər salır vo buraya 
rus ailələrini koçürürdü. 1574-cü ildo Ufa şohorinin osası 
qoyulmuşdu. Hazırda bu şohor Başqırdıstanm paytaxtıdır. 
1586-cı ildo Ufa artıq inzibati mərkəz idi. Bundan sonra Baş- 
qırd 1офа§1ш1а Biysk, Çelyabinsk, Tabınsk və Orenburq 
şohor - qalaları da tikilmişdi. Bu şohorlordo Rusiyanm müxto- 
lif yerlərindon köçürülmüş ohalidən başqa, rus osgor vo 
zabiti ori do yerloşdirilirdi. Ufada oturan rus voyevodası baş- 
qırdlann hakimi sayılırdı. Rus istismarına qarşı başqırdlar elo 
ilk vaxtlardan mübarizo edirdibr. Rus zülmüno qarşı 1662- 
1664-cü illordo başqırdlann böyük üsyanı baş vermişdi. 
Üsyançılar rus hakimbrini qırır, şohorlordo moskunlaşmış rus 
aiblorim qovurdular. Lakin çar hökumoti bu üsyanı qan içindo 
boğmuşdu (Qeyd edilmolidir ki, rus vo Sovet tarix- 
şünaslığında bu üsyan haqqinda otraflı mo’lumat verilmır vo 
onun guya mürtəce xarakter daşıdığı göstorilir).

XVIII osrin əvvəlbrindo I Pyotrun apardığı müharibolor 
noticosindo başqırdlardan alınan vergilor bir neço dofo artı
rılmış vo onlann istisman daha da gücbndirümişdi. 1705- 
1711-ci illordo başqırdlar yeni böyük üsyan qaldırdılar. Üs- 
yana sobob I Pyotrun başqırdlardan tolob etdiyi 72 adda vergi 
idi. Bundan başqa, Rusiya başqırdlardan 5 min baş at vo min 
noforlik qoşun da tolob etmişdi. Rusiya bu üsyanı da amansız- 
casına yatırtmışdı.

XVIII osrin 30-cu illorindo Başqırdıstanda filiz mo’don- 
brinin vo zavodlarm istifadoyo verilmosi ib  olaqodar olaraq 
Rus çarizmi başqırdları vohşicosino istismar etmoyo başladı. 
Meşobrin qırılmasında, filiz çıxanlmasında vo zavodlarm
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tikilməsində osas e’tibarib başqırd kondlilori işlədilirdi. Bu da 
öz növbosindo başqırdların yeni üsyanma sobob oldu. B eb ki, 
1735-ci ildo başlanmış üsyana Salavat Yulayevin başçılıq etdiyi 
üsyan olmuşdu. Yalnız I739-cu ildo rus ordusu vasitəsib üsyan 
yatırıldı. Bundan sonra başqırdlann daxıli idaroetmosi bğv 
edildi vo oranı ancaq rus mə’murları idaro etinoyo başladılar. 
1798-ci ildo başqırd orazisi Ufa qubemiyasma qatıldı. 
Başqırdlar 1773-1775-ci illordo Y.Puqaçovun üsyanmda iştirak 
etdibr.

Türk xalqlanndan biri olan başqırdlar hazırda Rusiyanın 
Orenburq, Çelyabinsk, Saratov, Kurqan, Pemı, Sverdlovsk vo 
Kuybışev vilayətbrindo yaşayırlar. Türkoloqlara görə Cənubi 
Uralm qədim sakinləri olan başqırdlann dili türk dilbrinin 
qıpçaq qoluııa aiddir. Başqırd xalqının formalaşmasında oğuz- 
peçeneq tayfaları, Volqa-Kama bulqarları və qıpçaqlar iştirak 
etmişbr.

Çar Rusiyasımn XVII əsrdo Qorbı Sibiri və Uralı işğal et- 
məsi sıyasətinə qarşı ilk dofo məhz başqırdlar çıxmışdılar.

Çar Rusiyası başqırdlan xristianlaşdınnaq siyasoti yeri- 
dirdi. Lakin başqırdlar hob IX-X osrlordo osason Conubi Uralda 
yaşadıqları vaxtlarda ıslam dınino keçmişdibr.

Başqırdların təsərrüfat həyatu Arxeoloji qazıntılar gös
torir ki, erkon orta osrlordo başqırdların tosorrüfatmın osasını 
maldarlıq toşkil edirdi. X osr orob müollifı Mo’sudi başqırdlarda 
yaşayış evinin alaçıqdan ibarot olduğunu yazmışdır. XIII osro 
aid bir monbodo do göstorilir ki, “başqırdların hamisi çobandır, 
şohorbri vo kondbri yoxdur”. XVII osro aid rus monbosindo 
deyilir ki, Ufa çayı sahillorindo yaşayan başqırdların okin 
yerlori yoxdur. Deyibnbrdon görünür ki, erkon orta osrlordo 
başqırdlar köçori maldarlıqla moşğul idibr. Lakın Başqırdıstan 
orazisindo aparılmış arxeoloji qazmtılar göstormişdir ki, onlann 
müoyyon hissosi eramızın I miniHiyindo okınçiliklo do moşğul 
olmuşlar. Todqiqatçılar bu fikirdodirbr ki, Urabtrafı oraziyo 
golmiş hunlann müoyyon hissosi ib  indiki Başqırdıstan 
orazisindo moskunlaşmış türk tayfalan köçoriliklo moşğul idibr

284



və onlar sonralar başqırdlann tərkıbinə daxil olsalar da, bu 
təsərrüfat sahasini davam etdirmişlər. Deməli, başqırdlarm 
köçari maldarlıqla maşğul olan hissasi eranın ilk asrlarinda 
şərqdon qarba hərəkət etmiş hunların nəsilləri idi.

Rusiya Başqırdıstanı işğal etdıkdan sonra rus mə’murları 
oranın tasarrüfatının tasvirini vermışlər. Onlar hamin tasvirlarda 
başqırdların asasan akinçilikla maşğul olduqlarını yazırlar. 
Masalan, 1662-ci ilda başqırdlarm Rusiyaya qarşı üsyanmı 
yatırtmış bir rus polkovniki markaza xabar göndarmişdi ki, 
üsyançılar saman va ot tayalannı yandırmışlar. XVII asrin 70-ci 
illarina aid bir manbada başqırdların xışla akin akması 
göstarilir. XVII asra aid rus manbalarinda başqırdların Duvanlı, 
Quşçu, Qapanlı, Qara-Tabın, Aymlı vab. volostlannda yaşayan 
ahalinin akinçilikla maşğul olduğunu qeyd edir.

Başqırdlar orta asrlarda şübhasiz, maldarhqla da maşğul 
idilor. Onlar asasan qoyun, qara-mal va at saxlayırdılar. Bütün 
orta asr manbalari başqırdlarda ovçuluq va balıqçılığın xalqın 
maişatinda mühüm yer tutduğunu yazırlar. Başqırdların Rus 
dövlatina verdikleri asas vergi mahz müxtalif heyvan xazlari 
idi. Hamin xazi ruslar başqa ölkalara aparıb satırdılar.

Başqırdlarda tala ila heyvan tutmağın müxtalif formaları 
da vardı. Canavar mtmuq üçün diametri 2 metr, darinliyi 3 metr 
olan quyular qazırdılar va üstünü saman va çor-çöpla örtür- 
dülar. Heyvan mtmaq üçün düzaldilmiş tala başqırd dılinda 
“kalak” adlamrdı.

Başqırdlarda dava da saxlamhrdi. Qeyd etmak lazımdır ki, 
başqırdlar o vaxtlar Volqaboyu va Sibir xalqları içarisinda 
akinçilikla maşğul olan yegana xalq idi.

Başqırdlarda İslam dini X-XI asrlarda yayılmışdı. Lakin 
başqırdların bütünlükda İslam dinina keçmasi XIV asra aiddır. 
Qazan xanhğı Rusiya tarafından işğal edıldikdan sonra İslam 
dini tatarların va başqırdların xristian ruslara qarşı mübarizəda 
birləşməsində mühiim rol oynamışdı. Bununla yanaşı, 
başqırdlarda orta asrlarda islamdan avvalki ibtidai dinlarin 
qalıqlan da qalmışdı. Hala 921-ci ilda bulqarların ölkasina

285



gəlmiş arab coğrafi İbn Fadlan yazırdı ki, başqırdlarda yağış, 
külak, su və göy allahlan vardır. Daha sonra müəllif qeyd edir 
ki, onlar ilana, balığa, dumaya və s. sitayiş edirlər. Bu, 
totemizm dininin qalıqlan idi, deməli başqırdlarda ilan, balıq, 
va duma totem sayılırdı. İbn Fadian xüsusi qeyd edir ki, 
aqidaya göra duma başqırdlan guya düşmandan qoruyur. 
Başqırdlarda “Kuyaş” (ya’ni Günaş) allahı da vardı. Orta 
asrlarda başqırdlarm ildınm allahına sitayiş etmasi haqqında da 
ma’lumat verilir (hunlarda va xəzərlərdə ildırım allahı Kuar 
adlamrdı). XVIII asra aid ma’lumata göra başqırdlar ilanı 
Öidürdükda mütlaq basdınrlar. Maraqlısı odur ki, heç vaxt 
Qafqazda olmamış başqırdlarda Qaf (ya’ni Qafqaz) dağı 
haqqmda afsanalar geniş yayılmışdır.

Başqırdlar dağlara da sitayiş edir va ona qurban kasirdi- 
lar. Onlar bela hesab edirdilar ki, dağın “aya”si (ya’ni “yiya”si) 
vardır. Başqırdıstanda Tura-Tau dağı müqaddas sayılırdı. Onlar 
su parilarinin mövcud olduğunu deyirdilar (“Kitabi Dada 
Qorqud” dastanında su parilari haqqında yazılanlan xatırlayın). 
Bundan başqa, başqırdlann aqidalarina göra har bir evin, 
yurdun da göza görünmaz “yiyasi” var.

Yuxanda deyilanlar göstarir ki, başqırdlar müxtəlif qadim 
türk tayfalarının emogenezi asasında formalaşmış va ümumtürk 
dünyasına mansub ma’navi madaniyyatin daşıyıcılarından biri 
olmuşlar.

Çuvaşlar. Orta Volqaboyunda yaşayan türkdilli etnoslar- 
dan biri da indiki tatarların ulu acdadları ila tarixan yanaşı 
yaşamış çuvaşlardır. Bu xalq özü-özüna “çavaş” deyir. Maz
lumdur ki, türk dillarinda “r” sasi “z” sasina “s” va “z” saslari 
isa “ş” vâ “ç” saslarina keçir. Ona göra “savar” etnoniminda 
sonraki “r” sasinin avvalca “s”, sonra da “ş” sasina keçdiyi eh- 
timal edilsa, onda güman var ki, “çavaş” etnonimi “savar” etno- 
nimindan töranmişdir. Bunu bir sıra türkoloqlar, o cümladan 
Azarbaycan türkoloqu Farhad Zeynalov da qeyd etmişdir.

Tədqiqatçılara göra çuvaşlar manşaca qadim bulqarlarla 
alaqadardır va türkoloji ədəbiyyatda çuvaş dili türk dillarinin
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bulqar qrupuna daxil edilir. Çuvaşların miqdan hazırda 1,4 
milyon nəfərdır. Lakin onların etnogenezinda Fin-Uqor tay
falan (xüsusilə Sibirdə yaşayan marilar) mühüm rol oynamış- 
dır. Bunun nəticəsində Çuvaşların dilində türk dilləri üçün 
xarakterik olmayan fonetik fərqlar vardır.

Tədqiqatçılara görə çuvaşlann qodim tarixi haqqmda heç 
bir yazılı manba yoxdıır. Çuvaşlar haqqmda ilk ma’lumatlar 
Rusiyanm Volqaboyunu vo Sibiri işğal etdikdan somaya - 
XVII-XVIII asrlara aiddir. Ehtimal olunur ki, çuvaşlar eranın 
ilk ilbrindən hun tayfa ıttifaqma daxil olan türk tayfalan asasın
da formalaşmışdır. Lakin çuvaş dili егкэп orta asrbrda Fin- 
Uqor dilbrinin, ebcə da bulqar, tatar va başqırd dilbrinin ta’siri 
naticasinda başqa türk dillarindan farqli alamatbr kasb 
etmişdir. Bu alamatbr özünü çuvaş dilinin müxtəlif tabəqəb- 
rində əks etdirir. Bela ki, çuvaş dilinda ərəb va slavyan dilbri 
ila yanaşı, Uqro-Fin dilbr ailasina mansub mari, komi, udmurt 
va mordov dillarından da külli miqdarda söz daxil olmuşdur. 
Hazırda Çuvaş Muxtar Respublikasında va Rusiyanm Kuybışev 
va Ulyanovsk vilayatlarinda yaşayan çuvaşlann erkan orta 
asrbrda dövbt qurumlan haqqinda ma’lumat yoxdur. Lakin bir 
sıra tədqiqatçılar çuvaşlann VII-X asrbrda Böyük Bulqar 
dövbtinin tarkibinda olduqlarını yazırlar.

Tadqiqatlar göstarmişdir ki, çuvaş xalqı XV asrda forma- 
laşmışdır. 1437-1445-ci ılbrda onlar Qazan xanlığımn tar- 
kibmda olmuşlar va 1552-ci ilda Rusiyanm Qazan xanlığınm 
işğalı ib  alaqadar olaraq çuvaşlar da Rusiya tarafından tabe 
edilmişbr. Rusların çuvaşlan istisman orta asrbrda dafalarla 
üsyanlara sabab olmuşdu. 1571-1573, 1606-1610-cu illarda 
Volqaboyunda baş vermiş üsyanlarda, Stepan Razinin (1670
1671) va Y.Puqaçovun (1773-1775) üsyanlarmda çuvaşlar faal 
iştirak etmişlar. O vaxt çuvaşlann dini şamanizm idi. Vol
qaboyu va Qərbi Sibir Rusiya tarafından işğal edildikdan sonra 
XVIII asrin avvallarindan başlayaraq çuvaşlann zorla xristian- 
laşdmlması prosesi getmişdir.
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IX-X asrlarda yaşamış arab coğrafları Qarbı Sibirda İr- 
tış çayının orta axartnda yaşayan bir türk tayfasının adım 
kimak (V.V.Bartolda göra bu tayfanın asi adı kaymak idi) ki
mi yazmışlar. IX asr arab müallifı İbn Xordadbch qıpçaqları 
kimaklardan ayrılmış tayfa olduğunu yazımşdır. Bu ma’lumatı 
bela başa düşmak lazımdır ki, qıpçaqlar İrtış çayının hövza- 
larinda yaranmış Kimak dövlatinin tabeliyinda yaşamışlar. 
Onlar maldarlar idilar va köç yerlari canub-qarbda Sırdarya 
çayının aşağı axannadək olan arazmi alıata edirdi. Türk 
xaqanlığınm süqutundan sonra kaymakların siyasi qurumu - 
xanlıq yaranmışdı. Bu qurum tarixşünaslıqda Kimaklar (kay
maklar) dövlati adlanır. Uralm canub-şarqinda yaşayan qıp- 
çaqlar da bu dövlətin tabeliyinda idilar.

X asrin avvallarinda bu dövlatın arazisi İrtış çayından 
Xazara qadar uzanırdı. Xaqanlığın yay iqamatgahı İmak şa- 
hari idi. Şaharda sanatkar mahallalari vardı. Arxeoloji qazıntı- 
lar göstarmişdir ki, kaymaklar va qıpçaqlar bu dövbtin vax- 
tında qisman omraq hayata keçmiş va akinçilikla maşğul ol
muşlar. Ərab coğrafi Əl-İdrisi (XII asr) kimaklarda qüvvətbn- 
dırilmiş şaharların olduğunu yazmışdır. X asrin sonlarında bu 
dövbt dağıldıqdan sonra kaymaklar qıpçaqlarm tarkibmda 
Canub-Şarqi Avropaya köçmüşdülar17. Daştı-Qıpçaq (“Qıp- 
çaq çölü”) adlanan böyük arazida (Volqa-Dunay çaylarıarası 
arazida) kaymaklar qıpçaqlarm içarisinda yaşayırdılar. XII 
asrda Gürcü çarlarının Şimali Qafqaz çölbrindan Gürcüstana 
köçürdükbri qıpçaqların içarisinda ehtimal ki, kaymaklar da 
vardı (Q.Qeybullayeva göra Azarbaycanın Qazax rayonunda 
va Gürcüstanın Borçalı bölgasında Qaymaqlı kandlari mahz 
kaymakların XII asrda maskunlaşdığı yerlardir).

§3. Kimak dövbti
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ŞİM ALİ QAFQAZIN TÜRK XALQLARI

Şimali Qafqazda dörd türk xalqı yaşayır: noqaylar, 
karaçaylar, kımıklar va balkarlar. Bu xalqlann hər biri 
müstəqil inkişaf yoluna mansub olsalar da, ümumi (müştarak) 
etnik tarixa malikdirlər. Yani bu xalqlarm formalaşmasında 
eramızın 1 minilliyinda Canub-Şarqi Avropada yaşamış hun, 
qıpçaq, xazar va peçeneq tayfaları iştirak etmişbr. XII-XIII 
əsrlərdə mövcud olmuş Qızıl Orda dövbtina mansub türk va 
monqol tayfaları da bu xalqlann təşəkkülündə rol oynamışlar.

Bununla beb, hamin türk xalqlannm һәг biri müstaqıl 
tarixi inkişafa və modanı irsa malikdirbr. Bu xalqlann digor 
türk xalqlarından əsas farqli cahati onlann dövbtçilik ananasina 
malik olmamalandır. Rusiya tarafından işğal arafasinda bu 
xalqlar kiçik knyazlıqlar kimi mövcud idibr va Azarbaycan 
xanlıqlan kimi bir-biri ib  mübariza şaraitinda yaşayırdılar.

§ ]. Kumıklar

Darband şaharinda va onun atraf rayonlarmda yaşayan 
azarbaycanlılar nazara alınmazsa kumıklar Dağıstanda yaşa
yan yegana türkdilli xalqdır. Onlar Dağıstamn 8 rayonunda 
maskundurlar: Babayurd, Xasavyurd, Kızılyurd, Buynaksk, 
Karabudaxkand, Qasımkand va Kaytaq. Bundan başqa Ma- 
haçqalanın 6 kəndində və özündə də yaşayırlar. Dərbənd 
şaharinda da kumık a ibb ri vardır.

Qrozm ayalatinda va Şimali Osetiyada da bir neça 
kandda kumıklarm yaşadıqları malumdur.

XX asrin II yarısına aid malumata göra kumıklarm 
miqdarı taxminan 100 min nəfərə çatır.

Kompakt halda kumıklarm yaşadıqlan arazi şimalda 
noqaylar, qarbda avarlar va darginlar, canubda tabasaranlarla 
va Darband azarbaycanlıları ib  sarhadbnmişdir.

V lU fəsil
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Ümumiyyətlə, kumıklar Dağıstanm va Şimali Qafqazın 
Terek, Sulak, Qızılüzan, Qamraözan, Şuraözən va 
Manasüzan çaylannın hövzəlarmda yaşayırlar.

Kumık xalqxmn taşakkülü problemi hələ tamamıla holl 
olunmamışdır.

Onlarm ulu acdadları VII asrda Canub Şarqi Avropanı. 
Şimali Qafqazı va Dərbənd bölgasım ahata etmiş Xazar döv- 
btının tarkibinda yaşamışlar. Tadqiqatçılara göra kumıkların 
etnogenezmda eramızm avvəlbrinda Şimali Qafqaz çöllarmda 
yaşamış qıpçaqlar va suvarlar xüsusi rola malik olmuşlar

Bir sıra tədqiqatçılar kumıkların manşəmi e. a. I min- 
ılliyin II yarısında Cənubı Volqaboyunda vo Şimali Qafqazda 
yaşamış sarmallara bağlayırlar, lakin eym zamanda yazırlar ki, 
sarmatlar irandilli (farsdilli) idibr. Başa düşmək olmur: 
farsdilli tayfadan türkdilli kumıklar necə yaranmışlar? 
Özlüyündə aydındır ki, bu tarixi həqiqətə uygun deyil.

Kumıkların əcdadları егкэп və orta əsrbrdə Cənub-Şərqi 
Avropada və Şimali Qafqaz çölbrində mövcud olmuş 
müxtəlif türk dövbtbrinin (hun imperiyası, Xəzər dövbti, 
Qızıl Orda vo b.) torkıbində yaşamışlar va e b  ona göra da 
xüsusı dövbt qurumuna malik olmamışlar.

Son orta asrbrda kumıklar özüniiidara hüququna malik 
azad icmalar şaklinda yaşamışlar. Bu har azad icma qan 
qohumluğuna malik tayfadan ibarat olmuşdur va icmalar 
bütün daxili ıdara sistemi adatlarla tanzim olunurdu.

Azad icma bütün Dağıstan xalqlarında olduğu kimi 
“tuxum” adlanırdı ki, bu da fars sözü olmaq etibarib kök, 
sümükb (yani ata nasli ila) hesablanan qohum qruppa mana- 
sındadır. Har tuxum daxili özünüidaraya malik idi. Bütün 
tuxumlar “Şamxal” adlanan feodala tabe idi. Tuxumun başçısı 
isa çanka adlanırdı ki, bunlar aslinda orta feodal sinfmi taşkil 
edirdi.

* Adları çəkilən çayların adlarındaki "iizən ” sözü Şimali Azərbaycanda 
Alazan, Cənubi Azərbaycanda Qızılözan (farsca Sefidru) çayların 
adlarında "azan” və “özən” sözlərilə məncə eyni olmaqla qədim tiirk 
dillərində özən, üzən "çay” deməkdir - Red. Q. Q
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Rus imperatoru I Pyotrun 1723-cü ildə Dərbəndi tutması 
digər Dağıstan xalqları kimi kumıklarm da Rusiyaya tabe 
edilmasi prosesinin başlangıcı oldu va 1813-cü ilda Gülüstan 
müqavilasi ila Dağıstanla birlikda Rusiyaya birlaşdirilmasi ila 
naticalandi.

Kumıklar tasarrüfat maşğuliyyatlarina göra iki hissaya 
ayrılır: omraq kumıklar va maldar kumıklar - “iarakamama”- 
lar. Maldar tasarrüfatı indi da kumıklarm hayatında mühüm 
rol oynayır.

§2. Noqaylar

Şimali Qafqazın kiçik türk xalqlarından biri noqay 
adlanır. Bu xalq Noqay ordasınm adı ila adlanmışdır. Lakin 
onun ilk adı “Manqut” olmuşdur. Onların arazilari da “Man- 
qut yurdu” adlamrdı. Ona göra ki, noqayların etnogenezində 
manqut, konqrat va qıpçaq türk tayfaları asas rol oynamışlar. 
Manbalardan aydın olur ki, yalnız XIV asrin II yarısından 
“noqay” etnonımi taşakkül tapmışdır.

Malum olduğu kimi, bu orda Yaik (Ural) çayından 
Dnestr çayına qadar geniş bir arazini ahata etmişdir. Ordada 
müxtəlif türk tayfaları maskun idi.

Noqayların ulu acdadları XV əsrdən Şimali Qafqazda 
Beş-Tau (Pştiqorsk) arazisinda maldarlıqla maşğul olurdular. 
XVI-XVH asrlarda onlar Şimali Qafqaz çöllərində oturaq 
hayata keçmaya başlamışlar. Xüsusila, XVI asrin ortalarında 
Noqay ordasınm Böyük va Kıçık ordaya parçalanması 
naticasinda Kara Noqay adı ila indiki noqaylar formalaşmağa 
başlamışdır. Kara noqaylar Azovətrafı ərazidən Terek çayının 
aşağı axarlarina qadar olan arazida yaşayırdılar. ÇobamMurza 
va Bıy Murzamn başçılıqları ila bu noqaylar 1616-cı ilda Don 
çayının hövzasinda maskunlaşmışdır.

Rus manbalarinda 1644-cü ila aid sanadda Şimali 
Qafqazda Kuma çayının atrafında yaşayan iki noqay koçünün 
yaşadığı qeyd olunur.
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Böyük Noqay ordasmın noqayları isə XVII əsrın 
ovvəlbrinə qodor həb də Volqa boyunda yaşamaqda davam 
edirdilor. Lakin onlar oradan Kiçik Noqay ordasına monsub 
noqaylara tərof horokət etmiş və onlara qarışmışlar.

Noqaylar etnik torkibco qaraqalpaq xalqı ib  çox yaxmlıq 
toşkil edir. Bunu hor ıki xalqın toşokkülündo iştirak etini ş 
tayfaların adları aydın göstorir:

Noqaylarda Qaraqalpaq larda
Xan Urub Xan Tekin
Ktay Ktay
Kanqlı Kanqlı
Brçaklı Erçaklı
Konqrat Konqrat
Kazayaklı Kazayaklı
Kostamqala Kostamqala
Aşamaylı Aşamayh
Kıpşak Kıp şak
Nekis Nekis
Manqış Manqış
Keneqes Keneqes
Uyqır Uyqır
Telev Teli
Taraklı Taraklı19

§3. Qaraçaylar

Qaraçaylar Rusiya Federasiyasmda Qaraçay-Çorkoz 
muxtar vilayotində yaşayan xalqdır. Monşoco vo dinco balkar- 
larla qohumdurlar. Onlar özlorinə “karaçaylılar” deyirbr.

XX osrin sonlarına aid məlumatda qaraçayhlarm miqdarı 
113 min nəfər olmuşdur. Tədqiqatçılara göro balkarlar kimi, 
qaraçayhlar da eyni qodim türkdilli tayfalar əsasında toşokkül 
tapmışlar. Ehtimal olunur ki, bir xalq kimi XV-XVIII osrlordo 
formalaşmışdır.
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Qızıl Orda süqut etdikdan sonra Şimali Qafqazda bir 
neça knyazlıqlar yaranmışdı. Onlann biri Tarki şamxallığı idi, 
Qaraçaylar va balkarlar da XIX əsrin avvəllarinə qadar bu 
şamxallığın tarkibinda olmuşlar, lakin onlar da kumıklar kimi 
daxili özünü idarəyə malik idilar. Qeyd etmak lazımdır ki, 
kumıklar va noqaylarda olduğu kimi, qaraçay va balkarlarda 
“xan” va “bag (bay)” sözlari malum deyıl.

XVIII asrda karaçaylar bir neça lokal qrupdan ibarat 
idilar. Sak va Bak darasinda yaşayırdılar. Balkarlar İsa Çeqel 
darasinda maskun idilar.

Qaraçaylar xaricda Türkiyada, Suriyada va İordaniyada 
da yaşayırdılar. 1942-ci ilda qaraçaylar Sibira sürgün edilmiş- 
di. 1956-cı ilda onlar baraat qazandılar, aksar hissasi qayıtdı, 
lakin müayyan qadar qaraçay Qazaxıstanda qaldı.

Qeyd etmak lazımdır ki, qaraçaylar qadim türk xalq- 
larma mansub dini görüşlari saxlamışlar. Onlarda indi da 
ovçuluq allahı Absat, maldarlıq allahı Aymuş, ildırım allahı 
Eliya, göy allahı Teyri (azarbaycanlılarda “tamı” allah adınm 
forması) va b. ibtidai dinlarin qalıqları qalmaqdadır. Onlarda 
“Cer yesi” (yanı “yerin yiyasi”) adlı allah da vardır va 
keçmişda ona qarban kasirdilar.

§4. Balkarlar

Şimali Qafqazın türk xalqlanndan biri balkar adlanır. 
Qadim türk manşali “bolqar” etnonimi ila bağlı olsa da balkar 
etnonimi XIX asra qadar Rus tarixşünashğında işlanmamişdir. 
Osasan Rusiyanın Kabarda-Balkar M SSR-in canub va canub- 
qarb hissalarinda yaşayan bu kiçik xalqın miqdarı XX asrin 
80-ei illarina aid malumata göra 70 min nafara qadardir. 
Kabarda -Balkarın paytaxtı Nalçik şaharidir.

Sovet tarixşünaslığmda balkarlann manşayi problemi 
hail olunmamışdzr. Lakin şübhasiz sayılır ki, onların etnoge- 
nezinda qadim türk dilli bulqarlar, xəzərlər va qıpçaqlar 
iştirak etmışlar.
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Tədqiqatçılara görə balkar xalqının formalaşma prosesi 
osas etibarilə XIII əsrdən başlanmışdır ki, bu da monqollarla 
mübarizə nəticəsində qıpçaqların bir hissəsinin Şimali 
Qafqazm dağlıq ərazisinə çəkilməsi ilə əlaqədardır. Е1ә ona 
görə də balkarlar özlərinə mauli deyirlər. Rus mənbələrində 
“balkar” etnonimi ilk dəfə 1629-cu ildən məlumdur.

Balkarların birgə yaşadıqları kabardinlər (350 min 
nəfərə qədər) özlərinə adıgey deyirlər.

Balkarlar əsas etibarilə XVIII-XIX əsrlərdə Şimali 
Qafqazın siyasi həyatında fəal rola malik olmuşlar. Bu barədə 
türk xalqlarmm yeni dövr tarixində malumat veriləcəkdir.
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IX fo sil

Q Ə D İM D Ö V R D Ə  VƏ ERKƏ N  ORTA ƏSRLƏRDƏ  
TÜRK M Ə DƏN İYYƏ Tİ

Qədİm dövr. Yuxanda qeyd edildiyi kimi, türk xalqlannm 
e.ə.I minilliyin ortalarına qadarki tarixi barədə yazılı manbalar 
yoxdur. Ona göro do eradan awalki minilliklərdo türk 
etnoslannın tarixi yalnız arxeoloji qazıntılar naticasinda 
aşkarlamnış maddi-mədəniyyat nümunələri asasında araşdınlır.

E.a.I minilliyin ikinci yarısında Markazi Asiya va Qaza- 
xıstan arazilarinda yaşamış saklar, massaqetlər, usunlar, 
kanqlılar va b. qədim türk etnosların madaniyyatlari haqqmda 
antik müalliflarin asarlarında va Çin manbalarinda sathi da 
olsa m a’lumatlar vardır. Bu dövra aid arxeoloji abidalardan 
aşkarlanmış maddi madaniyyat elementlari yazılı manba- 
lardaki ma’lumatlarla alaqali şəkildə öyranildikda müayyan 
elmi naticalara galmak mümkündür. Har iki qrup manbada 
(arxeoloji va yazılı manbalarda) qədim türk tayfalarının dmi 
görüşiari haqqında nisbətən daha aydın tasavvür alda olunur.

Qədim türklarda vahid allaha inam vardı. Bu, göy allahı 
Tenqri idi. Lakin arxeoloji qazmtılardan va yazılı manbalar- 
dan aydın olur ki, Markazi Asiyanın türk tayfaları içarisinda 
ibtidai icma dinlari (animizm, totemizm, şamanizm, acdada si
tayiş va s.) ila yanaşı zardüştlük da vardı. Aşağıda bu barada 
qısa ma’lumat verilaeak.

Zərdüştlük. Türküstan arazisinda hala miladdan avval 
Zardüşt dininin yayıldığı maTumdur. Bu din Zardüşt peyğam- 
bar tarafından yaradılmışdır. Bu peyğambarin adı “Avesta” ki
tabında Zaratuştra kimi verilir. Zardüşt dininin müqaddas ki
tabı olan “Avesta” dövrümüza İran dillarindan birinda yazıl
mış formada galib çatmışdır. Tadqiqatçılara göra bu dil hala 
e.a.l minilliyin birinci yarısında ölü dil idi. Sonra bu dili 
yalnız Zardüşt dinina ibadat edanlar bilirdilar. Ümumi fıkra 
göra bu kitab e.a. VII asrda yaranmışdır. Kitabın hissaları uzun 
müddat şifahi formada yaşamışdır. Ehtimal olunur ki, indiki 
“Avesta” e.a.l minilliyin [I yarısında yazıya köçürülmüşdür,
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lakin sonralar onun motnlori dofolərb doyişdirilmiş vo 21 
kitabda (hissodo, fosildo) combşdırilmişdır. Makedoniyah 
Iskondərin istilaları dövründo yangınlar zamanı bu müqoddos 
kitablar mohv olmuş, yalnız 3 kıtab “Vendidad”, “Yasna” vo 
“Visprat” salamat qalmışdır. Conubı Azorbaycan orazisindo 
e.ə.IV osrdo yaranmış vo sorkordo Atropatın adı ib  adlanmış 
Aturpatakanda (VII osrin ortalarından e’tibaron orobco toləfföz 
forması - Azorbaycanda) “Avesta”nın indiki mətnbri formaya 
düşmüşdür. “Avesta” aşağıdaki hissəbrdən ibarotdir: Yaşt 
(“Ehtiram” - müxtəlif Allahlara həsr olunmuş himn-dualar); 
Yasna (“dua etmə”, “sitayiş etmə” - ibadət və qurbanvermə 
zamam oxunan ayəlor); Qatlar (Zərdüşt pcyğəmboro monsub 
edilon vo ona göro do kitabın on qodim hissosi hesab edibn 
hisso) - “mahnı”, “himn”; Vıspered (“Allahlarının hamisi”) - 
dua xarakterli mahmlar; Vendidad (yaxud Videvdat) - “divlor 
oleyhino qanun”, başqa sözlo şor qüvvolərin dof edilmosino 
yönoldilon qanunlar mocolbsi. Hesab olunur ki, Videvdat 
qodim “Avesta”nm tam şokildo qalmış hissosidir,

“Avesta”nm qodim hissobrindo Zordüşt real tarixi şox- 
siyyot kimi göstorilmişdir. Peyğombor özünü xalq kiitbsinin 
torofdarı e’lan edorok, onun monafeyi uğrunda mübarizo apar- 
mışdır. Zordüştün doğulduğu yer doqiq mo’lum deyil. 1X-X1I1 
osr orob coğrafıyaşünasları onun Azorbaycanda Urmu şoho- 
rindo doğulduğunu yazmışlar. Lakin bir sıra Qorbi Avropa 
şorqşünaslarına göro Zordüşt e.o.l000-600-cü ilb r arasında 
yaşamış vo Morkozi Asiyada toblığat aparmışdır. Fakt budur 
ki, “Avesta”da saka tayfası haqqında danışılır vo onlar hom do 
tur adlandırılır. Saklar iso e.o.I minillikdo Morkozi Asiyada vo 
Qazaxıstanda yaşayırdılar, “Avesta”da haqqında bohs olunan 
tur tayfa adını bo’zi todqiqatçılar türk etnoniminin kökü hesab 
edirlor.

Yuxarida biz Türküstanda eradan ovvol saklar haqqında 
danışdıqda demışdik ki, “Avesta”da sakların Zordüşt dinino 
itaot etmobrino işaro vardır.

Zordüşt varlı tayfa başçılarına vo kahmloro qarşı çıxır vo 
ona göro do güçlü hakimiyyoto arxalanan dövbt istoyirdi. O, 
çoxallahlılığın oleyhino olduğuna göro vahid Ahura-Mozda
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(Hörmüz) ailahı ideyasını iroli sürürdü. Zordüşt deyirdi ki, 
dünyada iki ozolı başlangıç - xeyir vo şər; hoqiqot vo yalan 
vardır. Xeyr qüvvələrinin başında Ahura-Mazda (Hörmüz), 
şər qüvvobrinin başında iso Anhra-Manyu (Əhriman) durur. 
D ivbr şər qüvvolor hesab olunur. Zərdüşttin toTimino göro 
dünya iki hissədən ibarotdir: real, cismani dünya və ruhi (axi- 
rot) dünya. Peyğombor yazır ki, adamlar xeyirlo şor arasında
dır, onlar bu və ya digər tərəfə meyi edir, lakin son noticodo 
xeyir şoro qalib gobcokdir, bunun üçün insan da şoro vo yala
na qarşı mübarızo aparmalı, hom do okinçilikb vo maldarhqla 
moşğul olmalıdır. Peyğombor deyir ki, subaylıq on böyük gii- 
nahdır, oğlanlar vo qızlar hoddi-buluğa çatdıqda miitbq seviş- 
moli vo evbnmolidirbr.

Zordüşt dinindo oda sitayiş mühüm yer tutur.
Zordüşt dini torofdarları Morkozi Asiya vo Qazaxıstan 

orazibrindo orob işğallarma qodor qalmaqda idilor. Ərob ordu
ları Zordüşt dinino itaot edonbri kafir hesab edir vo onlara 
zorla İslam dinini qobul etdirirdibr. Hazırda Zordüşt dmi 
İranda kobrbr (orobco kafırbr, yo’m müsolman olmayanlar) 
vo Hindistanda parslar (onlarm miqdarı toxm.100 min nof'or- 
dir) içorısindo qalmışdır.

Morkozi Asiyada İslama qodor oda sitayiş mo’bodbrinin 
olması barodo monbobrdo sothi do olsa mo’lumatlar vardır. 
Ehtimal ki, bu Zordüşt dini ib  bağlı idi. “Avesta”da od “atar” 
(başqa sözb “ador”, yaxud “azor”) adlanır vo onun 5 növü 
qeyd olunur. Od Ahura-Mazdanm (Hörmüzün) oğlu adlan
dırılır. Göstorilir ki, odu söndürmek (ona su atmaq) günahdır 
(keçmışdo azorbaycanlılarda oda tüpürmok, odu söymok 
günah sayılırdı). “Avesta”da torpaq şumlamaq vo taxıl okmok 
on min duaya borabor sayıldığı kimi, oda sitayiş do Hörmtizo 
xoş golon horokot hesab edilir .

Qədim türk xalqlarmm dinləri. Türküstanda isjama qo
dorki türk tayfalari içorisindo müxtolif ibtidai icnia dinlorinin 
(animizm, totemizm, niagiya; şamânizm vo b;j qahqlari qal
maqda idi.

Totemizm bütün dünya xalqlarıriin keçmişi üçün sociy- 
yovidir. Bu dino göro tayfa adamları homin tayfanın ora-

297



zisində yaşayan bə’zi heyvanları öz acdadları sayırlar (totem 
sözü Şimali Amerikada yaşayan hinduiarın dilinda “onun 
nasli” demakdir). Başqa sözla, insanlar hamin heyvanların 
naslidir. (“Kitabi Dada Qorqud”da canavar va aslan oğuzların 
ulu əcdadlar adlandırılır).

Totemizm aqidasina görə totem sayılan heyvanı öldür
mek, başını kasmak va ya ətıni уетэк  olmaz. Qadim türklarda 
boz qurddan başqa, ayı, göyarçin, ilan, tısbağa va b. heyvanlar 
da totem sayılmışdır va bunuıı qalıqları bütün türk 
xalqlannda, о etimlədən azarbay с anlılarda da qalmaqdadır. 
Qarbı Sibirda va Altayda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 
qabirbrda tısbağa skeletbrı tapılmışdır. Qadım türklər orduda 
seçma döyüşçü dastabri yaradırdılar ki, onlara “börii” (qurd) 
deyilirdi. Bu “boz qurdlar” döyüşün әп qorxulu yerlarinda 
vuruşurdular.

Qadim türk xalqlartnın gündalik hoyatında va maişatinda 
şamanizm dini mühüm yer tuturdu. Şaman izmda ruhlarla ün- 
siyyat, alaqaya girmak, ruha inam asas yer tutur. Şamanlar - 
göyün müxtalif tabaqabrinda yaşayan ruhlarla “alaqaya girir” 
va müxtalif xəstəlikbri sağaldırdılar. Şamanizm orta asrlarda 
Sibir xalqlarında (Altayda, Tuvada, yakutlarda) daha qüvvatli 
idi, çünki oralarda ıslam dini yayılmamışdı. Yakutlar, Sibirin 
və Altayın ba’zi xalqları ruslann təzyiqi ib  şamanizmdan 
birbaşa xristian dinina keçmişdibr. Şamanizma göra şamanlar 
insanlarla onları ahata edan müxtəlıf ruhlar arasında 
vasitəçidir. Ruhlara ta’sir etmak üçün onlara qurban kasİl- 
məlidir. Qodim türklarda şaman “kam”, yaxud “qam” adlanır- 
dı. İndiyadak altaylarda, tuvalarda, xakaslaıda kam-qam 
termini ovsunçu ma’nasında işbdilir. Şaman marasiminda 
diametri 45 sm, hündürlüyü 12 sm oian keçi darısindan nağara 
(tiinqür) mühüm yer tu turdu.

Qədım türk xalqlarınm ma’navi hayatında animizm dmi 
da mühüm yer tuturdu. Animizm (latın dilinda anima “ruh” 
sözündan; elma bu ifada alman alimi K.Ştal tarafından gatirıl- 
mişdir) ruhlara sitayişdir. Dünyanın bütün xalqlarınm keçmişi 
üçün saciyyavi olmuş bu dini görüşa göra dünyada har şeyin
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(dağ, çay, doniz, ağaç vo s.) ruhu vardır. Ona görə do qodim 
insanlar bu tobiot qüvvolərınə sitayiş edir vo qurban kosirdilor.

Morkozi Asiyanın conub oyalotlorindo, Morkozi Asiyada 
vo Altayda eranm ilk osrlorindon buddizm vo maniçılik dinloıi 
yayılmağa başlanır.

Buddizm. Buddizm Qazaxıstan vo Morkozi Asiyaya bir 
başa Hindistandan deyil, Çin vasitosilo keçmişdir, çünki Çinin 
Hindistanla qonşu oyalotbrinin ohalisi do buddizmo xidmot 
edirdi. Buddizm 572-ci ildo türk xaqanı Toboxan torofındon 
rəsmi surotdə qobul edilmişdi. O, buddizm mo’bodi tikdirmiş vo 
Çindon bu dino aid kitablar gotirtmışdi. Türk xaqam Taspann 
düşorgosindo buddizm icması (sanqha) yaradılmışdı. Hotta 
xaqanın özü do buddizm dini morasimlorindo iştirak edirdi.

Buddizm Hindistanda e. о. VI osrin - sonu V osrin ovvollo- 
rində yaranmışdır. Todqiqatçılara göro bu din Hindistandakı 
Brahmanizm dinino21 qarşı e’tiraz olamoti kimi ortaya çıxmışdır.

Buddizm dinini peyğombor Budda (“Nurlu” demokdir, 
osil adı Siddhartha Qautamadır) yaratmışdır. O, e.0.623-544- 
cü ilbrdo yaşayıb. Bu dino göro, insanlann kastalara vo tobo- 
qolorə bölünməsi odabtli deyil, bütün adamlar borabor olmalı
dır. Buddizmo göro bu dünyada insanın hoyatı şor vo ozabdan 
ibarotdir, şori vo ozablan iso insanlardaki arzu vo ehtiraslar 
doğurur, bunlardan azad olduqda ruh nirvana (hind dilindo 
“nicat” demokdir) voziyyotino düşür vo sakitbşir. İnsan bu 
dünyanın ne’motbrino tamahkar olmamalıdır, dünya daim 
horokotdo, yamb-sonmokdo olan hissocikbrdon (“dharma”lar- 
dan) ibarotdir. Maddi varlığın osasını ruh toşkil edir, lakin 
insan onu dork edo bilmoz. Buddizmo göro üç dünya vardır: 
insanlar dünyası, heyvanlar dünyası vo Buddanın mütloq boş- 
luqlar dünyası. İnsan özünü Buddanın mütloq boşluqlar dün
yasına hazırlamalıdır. Bir sözb, buddizm yoxsul xalq küt- 
lolorinin istoklorino uygun idi vo onu qobul etmoklo hor kos 
odabtsizlikdon vo boraborsizlikdon çaro axtarırdı22.

VII osrin 30-cu ilbrindo Çin soyyahı Syuan Tyan 
Morkozi Asiyada iki buddizm monastrının olduğunu yaz- 
mışdır. Arxeoloji qazıntılar noticosindo Qırğızıstanm paytaxtı 
Frunze (indi Bişkek) şohori yaxınlığında Ak-Beşim adlı yerdo
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1953-1957-ci ilbrdo buddizm m ə’bədinin xarabalıqları tapıl- 
mışdır. Bu mə’bəd VII əsrə və VIII əsrin əvvəllərinə aiddir, 
Mə’bəddə buddizm dini üçün səciyyəvi əşyalar da aşkar olun
muşdur, Lakin bu din maldar türk tayfaları içorisindo geniş 
yayılmadı. Tədqıqatçılara görə bunun səbəbi ondadır ki, 
buddizm kişilərə fəal həyat tərzindən təcrid olmağı tövsiyyə 
edirdi. Bu ısə yarımköçəri ohalinin monafeyıno uyğun deyildi.

Biz егкэп orta əsrbrdə müxtəlif türk xalqlarmda bud
dizm dininin vəziyyəti məsələsi üzərində ətraflı dayanmırıq. 
Bu məsələ A.M.Saqaliyev tərəfındən xüsusi tədqiqat predmeti 
olmuşdur23.

Eranın ilk əsrbriııdə Mərkəzi Asiyada xristian dininin 
Nestorian məzhəbı də yayılmağa başlanmışdı. Nestorianlıq 
xristıanlıqda bir məzhəbdir (pravoslav və katolik, yaxud is~ 
lamda şiə və sümıü məzhəbbri kımi). Həmin məzhəb Su- 
riyada eranın V-VI əsrbrində Nestor adlı bir xristian, ruhani 
tərəfındən əsası qoyulduğuna göro belə adlanır. Nestorianlar 
Vl-VIII əsrlərdə Suriyadan Mərkəzı Asiyanm bə’zi şə- 
hərbrinə köçüb yaşayırdılar. Müqayisə üçün deyək ki, Abşe- 
ronda, xüsusib Buzovnada da nestorianlarm (xalq içərisindo 
nestorianlar “nəsturi” adlanırdı) orta əsrlərdə yaşaması haq
qmda tarixı mə’lumatlar vardır. Xristianlıq dini hətta bə’zi 
Altay tayfaları ıçərisində, o cümbdən uyğurlarda da yayılmış- 
dı. Mərkəzi Asıyamn Mərv şəhərində Xaraba-Koşuk adlı 
yerdo V-VI əsrbrə aid kilsə qalıqları tapılmışdır.

Fiofılakt Simokatta yazır kı, V əsrdə Sasanıbr sərkərdəsi 
Bəhram Çubinin ordusundaki türk döyüşçülərinin altnlarmda 
xaç şəkilbri vardı. Lakin xristianlıq Mərkəzı Asiya türk xalq- 
ları içərisində geniş yayıla bilmədi.

Yuxarıda Xəzər xaqanlığından danışarkən orada yəhudi 
dininin yayıldığını demişdik. Bir fıkrə görə xəzərbrə yəhudi 
dmı Mərkəzi Asiyadan - Xarəzmdən keçmişdir, guya orəbbrin 
Mərkəzi Asıyanı tutması və ıslamı yaymaları ib  əlaqədar ola
raq Mərkəzi Asiya şəhorbrindon yəhudi a ib b ri Volqaboyuna 
köçmüş və Xəzər dövbtinə birbşm işbr. Lakın tədqiqat gostə- 
nnişdir ki, yəhudi dini xəzərbrdə əsasən yuxarı zümrə ıçəri- 
sindo yayılmışdı.
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Maniçilik. Eramn avvallorinda Morkozi Asiyanm bir sı
ra türk xalqları içorisindo İrandan rnaniçilik dini yayılmışdı. 
Zərdüşt dini tərəfdarları içorisindo yayılmış bu dini сэгзуап 
sonralar Talas çayı hövzobrindo yaşayan ciqil va arqu, 
Altayda va İrtış çayı sahülərində yaşayan kereit, nayman, 
merkit və b. türk tayfaları içorisindo do yayılmışdı. VIII əsrin 
ortalarında maniçilik on çox uyğurlarda yayılmışdı. Maniçili- 
yin vahid allah ideyası hakim sinfın mənafeyinə uyğun idi. 
Tarixçi Qardizi yazır ki, tokuz-oğuzların xaqanınm sarayı 
qarşısında hor giin 300-400 nofor adam toplaşır vo Maninin 
osorlorini borkdon oxuyurdular.

Bu dinin banisi Mani adlı bir şoxs olmuşdur. Tarixda 
“Naqqaş Mani” kimi adlanan bu şoxs (hoqiqotdo do o, moşhur 
rossam olmuşdur), ba’zi todqiqatçılara göro, 216-cı ildo Babil- 
do anadan olmuş vo 276-cı ildo İranda ölmüşdür (onu Sasani- 
lorin şahı I Bohram e’dam edib). Mani 24 yaşında özünü pey- 
ğombor e’lan etmiş, bir sıra Şorq ölkolorini, o cümlodon 
Morkozi Asiyanı gozorok bu dini yaymışdır. O, öz folsofı-dini 
fıkirlorini 6 kitabda şorh etmişdir. Onun adı ilo bu din tarixşü- 
naslıqda maniçilik adlanır. Mani Zordüşt dimno qarşı çıxırdı, 
lakin insanların hoyatda barabarliyini tolob edirdi. Maniyo 
göro adamlar boıabor doğulurlar, o dünyada da borabor ola- 
caqlar, ona göro yaşadıqları ıllordo do borabor yaşamalıdırlar. 
Bu dmin xalq kütlolori ıçorisindo yayılması da hamin fıkirlo 
bağlı idi.

Bo’zi türk tayfa birloşmolarinin ma’navi hayatında mani
çilik asas yer tuturdu. Masalan, uyğurlar 763-cü ilda maniçili- 
yi rasmi din kimi qabul etmişdilar. Ondan avval uyğurlar bud
dizm dmina qulluq edirdibr.

Məzdəkizm. Erkan orta asrlarda Türküstanda mazdakizm 
dini carayanı da yayılmışdı va ba’zi manbalara göra arablarin 
bu araziya İslam dinini gatirmalarina qadar şəhərlərdə bu di
nin tarafdarları çox idi. Mazdak V asrın 50-ci illarmda do- 
ğulmuşdur. Onun doğulduğu yer ma’lum deyil. Bo’zibri onun 
Nişapurda, digorbri Nisada (Türkmonistanda) doğulduğunu 
deyirbr. Lakin Mozdok to’limino Conubi Azorbaycan orazi- 
sinda - Hamadan şaharinda başlamışdır. O, maniçiliyin qızğm
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tarafdarı idi. Mazdak bela hesab edirdi ki, asas hayat ne’mat- 
b ri insanlar arasında barabar bölüşdürülmalidir. Onun təTi
ming görə dünyada işıq ilə qarantıq arasında mübariza gedir. 
Yoxsul kütlani istismar edan feodallar şar (qaranlıq) qüv- 
vəsidir. Mazdak deyirdi ki, şar ağıldan kanar şeydir, ona göra 
xeyır (adalət) qalib galmalidir va demali, amlak ümumilaşdi- 
riİmalidir, o, bütün adamlara mansub olmalıdır, çünki bara- 
barlik allah tarafından ata olunmuşdur. Mahz bu taTimina gö
ra Mazdak 529-cu ilda İran şahı Qubadm oğlu Xosrov tara
fından e ’dam edilmişdir. Lakin bu din İranda va Markazi 
Asiyada xalq kütlalari içarisinda özüna tarafdarlar tapmışdı. 
Markazi Asiyada Müqənna va Azarbaycanda Xürramilar hara- 
katının baş vermasinda mazdakizmin böyük ta’siri 
olmuşdur24.

Incəsənət. Yuxarıda biz müasir türk xalqlannın yaşadığı 
arazilarda qadim daş dövründan başlayaraq arxeoloji mada- 
nıyyatlar barada danışdıqda hamin madaniyyatlarin saciyyavi 
xüsusiyyatlarini da qeyd etmişdik. Arxeoloqlarm fıkrinea bütün 
qadim dövra aid maddi madaniyyat nümunalarinda insanların 
estetik zövqlarini aks etdiran kompozisiyalar va tasvirlar vardır. 
Bu incasanat nümunalari hamin dövrlarda insanlann dini 
görüşlanni, onları ahata edan maddi alam haqqında düşünca- 
larini, xüsusila kosmoloji tasavvür va baxışlarını aks etdirirdi. 
E.a.Il minilliyin sonlarında va I minilliyin əvvəllərində Damir 
dövrünün başlanması ila əlaqədar olaraq ibtidai icma 
quruluşunda amala galmiş köklü dayışikliklar incasanatda daha 
qabarıq aksini tapmışdır. Bu dövrda incasanat özünü Avrasiya 
tayfalarının ideya va estetik görüşlarinin asaslarının ifadasi kimi 
büruza verirdi. Bu incasanat elmda “Skif-Sibir dünyasının 
incasanati” adlandırılan stil mühüm yer tutur. “Skif-Sibir 
heyvan stili”nin manşayi haqqında üç fikir vardır. Bir qmp tad- 
qiqatçılar onu totemızmla (D.Karter, E.Farkaş, V.Holmsten, 
A.D.Qraç); ikinci qrup tadqiqatçılar ibtidai icma dinlarından 
bin olan magiya ila (K.Şefold, İ.VYatsenko, Q.A.Fyodorov- 
Davıdov, A.M.Xazanov, A.İ.Şkurko); nahayat üçüncü qrup 
tədqıqatçılar isa kosmoloji tasavvurlarla (V.Hartner, 
E.Ettınqhauzen va b.) bağlayırlar.
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Onun mənşəyi haqqinda isə tarixşünaslıqda fikir eynidir: 
“Skif-Sibir heyvan stili” Hind-İran manşəlidir (V.İ. Abayev, 
İ.S.Braqinski, K.V.Trever, S.P.Tolstov, Q.A.Puqaçenkova, 
S.İ.Rudenko, B.A.Litvinski, Q.M.Bonqard-Levin, D.S.Rayev- 
ski, E.E.Kuzmina və b.). Qeyd olunur ki, bu stil İran tayfaların
dan bu stil Qara danizın şimal sahıllarinda irandilli tayfalardan 
Şarqı Sibira qədər geniş bir əraziyə yayılmışdır va Altayda həb 
Taqar mədaniyyətinda, sonra isə Pazırık kurqamnda öz aksını 
tapmışdır. Bu fıkir пә daracada düzdiir? - demok çatindir, ona 
görə ki, Avrasiyada yaşayan qədim türk tayfalannm hamısı bu 
stili nə vaxt, necə və nə məqsədla İran tayfalarından mənimsəyə 
bilərdı - suallanna inandırıcı cavab yoxdur.

“Skif-Sibir heyvan stili”nin tarkib hissəsini şaxali buy- 
nuzlu maral tasviri təşkil edir. Bə’zi təsvirbrda maralın qa- 
nadları verilmişdir. Bu obraz ilk dafa Taqar madaniyyətindən 
məTumdur və tədqiqatçılara görə е.ә.1 minillikda Cənub-Şarqi 
Avropadan Markazi Asiyaya qadər yayılmışdır. Ehtimal olu
nur ki, maral Güııəş simvolu olmuşdur. Maraqlıdır ki, е.э.1 
minilliyin II yarısında at da Giinəş simvolu sayılmışdır.

Yuxarida qeyd etmişdik ki, qədim türk tayfalarında ani
mizm dini də mühüm yer tuturdu. Onlarda suya, dağa, ağaca 
sitayiş vardı. Qeyd edilmalidir ki, Həyat ağacı tasviri 
Amudərya sahilındə, Monqolustanda, Sibirda, Altayda, Şarqı 
Qazaxıstanda və b. yerlərdə aşkarlanmış əşyaların üzarinda da 
vardır. “Skif-Sibir heyvan stili” е.э.1 minilliyin I yarısında 
bütün Avrasiya üçün sacıyyavidir. Tadqiqatçıların əsərlarında 
bu stil “Skif-Sibir mədəni-tarixi birliyi”, yaxud “Skif-Sibir 
dünyası” adlandırılır. Təkrar edirik ki, mənşəcə bu madani 
birlik iranmənşəli sayılır.

Е.э.И minillikda (Tunc dövründə) qadim türk xalqlarmm 
incasanatinda petroqliflər mühüm yer tutur. Petroqlıflar (qa- 
yaüstü şakillari) Markazi Asiyada va Qazaxıstanda, Sibirda va 
Altayda geniş arazibra yayılmışdır.

Qazaxıstanda petroqliflar Saymalı-Taş ibadətgahında va 
larnqah qayasındadır. Tasvirbrda adamlar va müxtalif hey- 
vanlar obrazları (öküz, maral, ceyran, at va b.) aks olunmuş
dur. Petroqliflar эп çox Yenisey çayının sahilbrindəki
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qayalarda və daşlarda (Ust-Tuba, Tepsey, Xızıl-Xaya və b.) 
saxlanmışdır. Todqiqatçılara göro orada bu təsvirbr Neolit 
dövründən başlanır və Okunev, Karasuq, Taqar və Taştık 
arxeoloji mədəniyyətlərmi əhato edir. Arxeoloq Y.A.Şer bu 
orazidəki Türk xaqanlığı dövrünə aid petroqliflərin göstoribn 
arxeoloji mədəniyyotbrin petroqlifbrı ib  varislik toşkil 
etdiyini yazmışdır"'.

E.ə.II minilliyin sonlarından e’tibaron Avrasiyamn Skif- 
Sibir mədəniyyotindo “Maral daşları” adlı abidolor mühüm 
yer tutur. Bu daşlar ümumıyyotlə Skif mədəniyyotmm ımihüm 
atributu sayılır. Bu məsolə V.V.Volkov, E.A.Novqorodova, 
Y A.Şer vo b. arxeoloqlar torofındon otraflı öyronilmışdir. Bu 
yero basdırılmış sütun formalı daşların üzorindo osas e’tibarib 
хопсәг şokillori vardır.

Monqolustan vo Conubi Sibirin “Maral daşları” Tuva 
orazisindo Arjan kurqanında (е.э.VIII-VII osrlor) aşkarlanmış 
“Maral daşları” ib  eynıdir. Maraqlıdır ki, eyni ib  beb  daşlar 
Qara dənizin Şimal çölbrində, hətta Dunayətrafı orazido do 
vardır. Hazırda Avrasiyada 600 odod beb daş aşkar edil
mişdir, lakin onların 80%-i Monqol-Baykalotrafı orazilorin 
“Maral daşları” tipino aiddir. E.o.VII osrdon sonra bu ın- 
cosonot nümunosi aradan qalxmışdır.

“Maral daşlarf’nm semantikası mosəlosi bir sıra todqi- 
qatçıların osərlərindo araşdırılmışdır. Diqqoti burası colb edir 
ki, tarixşünaslıqda bu incosonət nümunəsi do Hind- 
İranmonşoli hesab edilir vo deyilır ki, qodim Hınd-İran tayfa
larında maral Günəş allahmın simvolu idi26. Əlbotto, bu fıkir 
də obyektiv hoqiqoti əks etdiro biluıoz. B eb çıxır ki, bu 
fıkirdəıı beb  noticoyo golmok olar ki, bütün Şorqı Avropa vo 
Sıbir xalqlarının (o cümbdon Volqaboyu, Conubi Ural, Qorbi 
Sibir, Tuva, Dağlıq Altay, Monqolustan vo b. ölkəbrin Altay 
dil morişəlı qodım tayfalarının) özünomoxsus görüşbrı, inam
ları vo dinbri olmamışdır vo onlar bunların hamısmı no 
vaxtsa, haradasa İranmonşoli tayfalardan mənimsəmişlər.

Orxon-Yenisey və Talas yazılı abidəhri. Müxtəlif xalq
larm tarixində bir qanunauyğunluq müşahido olunmuşdur. Be- 
b  ki, güçlü dövbtin yaranması homin dövbti yaradan etnosun
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yazısının meydana gəlməsi ilə yanaşı baş verir. Bunu Türk xa- 
qanlığmın yaranması ib  əlaqədar olaraq qədim tiirk mn əlif- 
basımn təşəkkül tapması aydın göstarır. Türk xaqaniığı geniş 
bır ərazini əhatə edən imperiya idi. Bu dövbtdə xarıei və 
daxili dövbt funksiyasını nizama salmaq üçün yazı vacib idi. 
Bizans monbəbrində deyilir ki, Türk xaqaniığı 552-ci ildə 
İran şahı Xosrov Ənuşirəvana, 568-ci ildə Bizans imperato- 
runa skif dili ilə yazılmış məktublar göndərmişdi. Bu qiymatli 
mə’lumatda “skif dili” dedıkdə Altay dil aıbsınin Türk qoluna 
mənsub dillərdən birinin nəzərdə tutulduğu aydın olsa da, 
həmin məktublarm hansı əlifba ilə yazıldığı məTum deyil. 
Bə’zi tədqiqatçılara görə türklər əvvəlcə soqd əlifbasından 
istifadə etmişbr. Monqolustanda Buqut adlı yazılı daş 
sütundaki 582-583-cü ilbro aid bir yazı məhz qodim türkco 
soqd əlifbası ib  yazılmışdır. Soqd əlifbasının özü sami ıtton- 
şoli, Ön Asiyada yaşamış aramey adlı qodim xalqm olifba- 
sından götürülüb. Bu əlıfba 23 hərfdon ibarot idi vo praktıkı 
olaraq 18-19 işarədən istifadə olunurdu. Həm də sait (səssiz) 
səsbri (a, ә, o, u, ü, i və s) vermək üçün ışarəbr yox idi. Lakın 
bu əlıfba türk dilbrinə məxsus fonetik sistemi vermoyo 
yaramırdı. Ona görə türkbr öz əlifbalannı yaratdılar. Təd- 
qiqatçılar beb  hesab edirbr ki, qədim türk run əlifbası VI 
əsrin I yarısında yaranmışdır. Hor halda bu faktdır ki, VI 
osrdon ovvəb aid türk run yazısı tapılmamışdır.

Türk əlifbasının mənşəyi problemi həll olunmamışdır. 
Bir sıra Avropa və Rus tədqiqatçılarına göro run olifbası soqd 
əlifbası əsasında yaradılmışdır. Türk əlifbasının aramey 
olifbasından törəndiyini yazanlar da var. Son vaxtlarda beb  
bir ıdeya irəli sürülmüşdür ki, türk run yazısı qodiıu türkbrin 
tamqa işarobri (azorbaycan dilindo “damğa”, xüsusi mülkiy- 
yət nişanı kımi heyvanın qulağına vo ya başqa yerino qızdırıl- 
mış alotb yandırılıb qoyulan ışaro) osasında toşokkül tap- 
mışdır. Çünki Altayda Minusin çökokliyindo Taştık çayı sa- 
hılındo qayalarda eradan əvvolbro aid run yazılardaki horfbro 
oxşayan çoxlu tamqa işarobri aşkar olunmuşdur, Lakin tod- 
qıqatçılar holo eranın əvvəlbrində Cənub-Şorqi Avropa çöl- 
lorindo indiyodək oxunmamış çoxlu run yazıları tapmışlar. Bir
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mülahiza var ki, bu yazını Avropaya hunlar aparmışlar. Lakin 
hamin yazılar oxunmadığma göra onlarm türk run yazıları ila 
manşa birliyi masalasi hail olunmamış qahr.

Qadim türk run əlifbası 38 harfdan ibarat idi, yazı sağ
dan sola yazılır va oxunurdu.

Qadim türk yazılı abidalari 1721-1722-ci ilda Yenisey 
çayının vadilarinda I Pyotrun xidmatinda olan millatca alman 
Messerşmıd va onu müşayiat edan İsveç zabiti F. Tabbert (di
gar adı Stralanberq) tarafından tapılmışdır, İş burasındadır ki, 
eynila türk run yazılarına oxşar yazılar Skandinaviya öl- 
kalarinin, o cümladan İsveçin arazisinda çoxdan ma’lumdur. 
Bu yazılar oxunmayıb va kimlara maxsusluğu müayyan 
edilmayib. Hamin qadim yazılar Skandinaviya xalqlarmm 
dillərində “runa” adlandırılır. Runa fin dilina maxsus sözdür, 
Karel-fınlar qadim, tarixi ma’lum olmayan mahmlarına da 
“runa” deyirdilar Ona göra da Messerşmid Skandmaviyada 
daşlar va sümük parçaları üstünda tapılan va fin dilinda 
“runa” adlandırılan yazılara oxşadığına göra tapdıqiarı yazıları 
da “runa” yazılar adlandırdı va elma da bela düşdü: “Türk run 
(yaxud runa) yazıları”"7. Soma Markazi va Markazi Asiyada, 
Qazaxıstanda, Aşağı Volqaboyunda va Şimali Qafqazda da 
bela yazılar tapılaraq oxundu va aydın oldu ki, onlar heç da 
Skandinaviya xalqlarma yox, qadim türklara aiddir. XIX 
asrin axırları va XX asrin avvallarinda asas türk run yazıları - 
(Kül-Tiqinin va Bilga xaqanm şaraflarina yazılı daş sütunlar, 
Siqin, Karabalqasun, Salang va b. yazılar) tapılmışdır.

Markazi Asiyada va Qazaxistanda ilk run yazılar 1896- 
1898-cı illarda Talaş çayı vadisinda aşkar edilmişdir. Run 
yazılann axtarılması va tapılması asrimizin 60-cı illarina qadar 
davam etmişdır. Такса Markazi Asiyada 40 run yazılı abıda ta- 
pılmışdır. Talaş abidalari V asrdan XII asra qadar olan dövra 
aid edilir, harçand ki, yuxanda dediyimiz kimi, ba’zi tədqıqatçı- 
lar VI asrdan awala getmirlar, Qadim türk run yazılan Şimali 
Monqolustanda, Orxon (yaxud Orxan) çayının hövzalannda da 
aşkar edilmişdir va bu abidalar türkoloji adabiyyatda “Orxon 
abidalari” adlanır. Orada Bilga xaqanm qardaşı Mogilyan 
xaqanm va qardaşı Bilga xaqanın şərəfına yazılmış yazılar
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vardır. Həmin yazılar 1889-cu ildə “Koşoçoydam” adlı yerda 
N.M.Yadrintsev tarafından tapılmışdır.

Run yazıların oxunuşu 1893-cü ib  aiddir. Eyni vaxtda 
Danimarka dilçisi V.Tomson va rus türkoloqu V.V.Radlov 
(P.M. Melioranski ib  birlikda) bu yazıları oxumuşdur. Qeyd 
edilməlidir ki, Tomson bu yazıları “tanqn” (Tanrı, göy allahı) 
va “türk” sözlari asasında oxumuş va bununla da yazıların 
açarını tapmışdır.

Demali, türk run yazıları asasan üç qrupa bölünür: Talaş, 
Orxon va Yenisey abidabri.

Biz bu abidabrin har birinin mazmunu, filoloji tahlili 
üzarinda dayanmayacağıq. Azarbaycanda bu sahada Cafar Ca- 
farov, Əbülfaz Racabov, Əlisa Şükürov va başqaları 
tadqiqatlar aparmış va asarlar çap etdirmişlar. Bu yazılar 
Türkiyada da çoxlu araşdırmalann predmeti olmuşdur. Türk 
run yazıları erkan orta asrlarda türk etnoslarımn tarixini va 
madaniyyatini öyranmak üçün yegana yerli manbadir. Türk 
xaqanlığınm tarixi ila bağlı bir sıra məsələlər bu abidalar 
asasında aydınlaşdmlmışdır. S.Q.Klyaştornıy adlı rus türko- 
loqu “Türk run abidabri Markazi Asiya tarixinin öyra- 
nilmasinda manba kimi” adlı asarda bu masabya atraflı 
toxunmuşdur. Run yazılarda türk xaqanlarmın adlan, onlara 
tabe tayfalar, mühanbalar va dini ayinbr haqqında qiymətli 
faktlar var. Maraqlıdır ki, Küi-Tiqinin şarafma olan abida da 
Kül-Tiqinin Ak-Oksiz, Ak-Azman, Başqu-Boz adlı atlann 
adları da qeyd e di lib.

Elm. Qadim türk xalqlarmın eramızın avvəlbrindən XI- 
XII asrbra qadar mədəniyyətindən danışarkən manşaca, etnik 
mansubiyyatcə türk müəllifbri tarafından yazılmış abidabri 
qeyd etmək lazımdır. Bunların içərisində Mahmud Qaşqarlım 
va Yusif Balasaqunlunu qeyd etmak olar. Yusif 1015, yaxud 
1016-cı ilda doğulmuş va 50 yaşmda badii yaradıcılığa baş- 
lamışdır, Yusif Balasaqunlunun aşari (asar poemadır) “K.u- 
tadqu-biliq” adlanır va 1069-cu ilda yazılmışdır. “Kutadqu Bi- 
liq” - “Xoşbəxt olmaq üçün elm” m a’nasını verir, çünki qadim 
türk dilbrinda qut “xoşbaxt” demakdir (azərbaycan dilindakı 
xoşbaxt sözü farseadır).
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Balasaqun şahari haqqinda biz Qaraxanibr dan damşdıq- 
da demişdik. Bu şəhər Qaraxanibrın paytaxtı idi. Yusif bu 
əsəri Qaraxanibrin hakimi, о vaxt Qaşqar vilayatinda hakim 
Sutuk Buqraxana (yaxud Boqra xana) hadiyya vermişdir. Əsər 
uyğur alifbası ilə yazılmışdır. Poema Firdovsinin “Şahnamə- 
si” kimi yarıməfsanəvi tarixi şaxsiyyatbrdan va tarixi hadi- 
sabrdan bahs edir. Hadisələr isə Mərkəzi Asiyada va Çin 
Türküstamnda baş verir. Şübhəsiz ki, əsər ham da tarixi man- 
bədir. Poemada Kün-Toqdı-Elik (yəni “gün doğdu”) və onun 
vaziri Ay-Toqdı (yəni “Ay doğdu”) b ’rifbnir. Hərbi 
sərkərdəbrin (poemada sarkarda “Sü başı”, yə’nı ordu başçısı 
adlanır) keyfıyyətlərındən danışılır, safir, elçi (poemada 
qadim türkca “yalavac”), xazinadar (“aqıçı”), matbaxa nəzarət 
edən (“aşçı”, qədim türk dilbrinda aş “у етәк ” ma’nasındadır, 
eynib bizdə “aşxana”, ya’ni уетәкхапа sözlarinda olduğu 
kimi), maktub yazan (“bitikçi”), katib (“ilımqa”) va başqa 
terminbr vardır. Poema dialoq formasında yazılmışdır. 
Əsərdə fəlsəfi fıkirbr çoxdur: insan hayatının mahiyyatı, 
insanm hayatda axlaq normalan, özünü cəmiyyətdə apannası 
və s. Əsərdə çoxlu qədim türk əfsanəbri va folklor janrı 
nümunəbri vardır.

Bu dövrün dıgər məşhur abidəsi Mahmud Qaşqarlmm 
“Divan lüğət-at-türk” əsəridir. Mahmud Kaşqar şəhərində ya
şadığına görə (indi bu şəhər Çin Türküstanmdadır) “Qaşqari” 
təxallüsünü götürmüşdür. Əsil adı iso Mahmud ibn Hüseyndir. 
Mahmud İssık-Kul gölünün cənub sahilinda Barsxan adlı 
kənddə doğulmuşdur. Barsxan kiçik bir şəhər idi, lakın orta 
asrbrda dağılmışdır. O, aşarim 1072-1074-cü ilbrda yazmış- 
dır. Əsər ərəb dilinda yazılıb va bu göstarir ki, aslan türk olan 
Mahmud arab dilini mükammal bilirdi. Üç cildlik bu nahang 
asar Qazaxıstan va Markazi Asiya türk xalqlarmm dili, tarıxı 
etnoqrafiyası va folkloru haqqmda qiymətli abidadir. Qeyd 
etmak lazımdır ki, Salcuq oğuz tayfalarının 22 tayfa va iki 
xələc tayfa adlarım ilk dafa mahz Mahmud Qaşqarlı ver
mişdir. Bu asar erkan orta asrbrda müxtalif türk tayfalarının 
dillari arasındaki fonetik fərqbri araşdırmaq üçün yegana 
samballı manba olaraq qalır. Müallif yazır ki, o, haqqmda
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danışdığı türk tayfalarının yaşadığı Ölkələri, vüayətbri qarış- 
qarış gazmişdir. Demali, asar müallifın topladığı şifahi çöl 
materiallan asasında yazılmışdır. Onun aşarinin elmi dəyəri 
da ela bundadır. Ona göra da asarda türk tayfalarının maskun 
olduqları ölkalarin vo şaharlarin hamisinin adlan çakilmişdir. 
Müallif asara xəritə olavo etmiş vo ora türk ölkosi kimi 
“Azarbaycan” ölkosinin da adını salmışdır.

Markazi Asiya va Qazaxıstanm madani hayatında dorviş 
şairlor, İslam dininin tobliğatçıları da mühüm rol oynayırdılar. 
Onların ba’zilari ham da yaradıcıhqla maşğul olurdular. Bela 
şəxslardən biri manşaca türk Xoca Ohmad Yasavi idi. Yasavi 
(doğum vaxtı ma’lum deyil, 1166-cı ilda ölmüşdür) Öz- 
bakistanın Yasa şaharinda dafn olunmuşdur. Əmir Teymurun 
XIV asrin axırlannda tikdirdiyı böyük maseid da onun adına 
idi. Yasavi İslam dininin maldar qazax-özbaklar içarisinda 
yorulmaz tabliğatçısı idi. O, “Divan-i hikmat” adlı asar yaz- 
mışdır. Şair bu asarda İslam dininin ehkamlarmm şarhini 
verir, adamlara hayatın faniliyini dork etmoyi, dünyanın vari
datına tamah satmamağı, Allahın dorgahına hazır olmağı töv- 
siyya edirdi.

Yasavinin müasiri vo moslokdaşı “Hakim-Ata” taxallüs- 
lü türk Süleyman Bakirqani idi. “Ata” qadim türk dillarinda 
takco müoyyon bir övladm atası ma’nasmda yox, hom do 
“böyük”, “ulu”, “icmanın başçısı”, “mo’novi başçı”, “oedad” 
mo’nalarında idi (Azorbaycanda fılosof Asif Əfondiyevin Asif 
Ata təxəllüsündə “ata” mahz bu ma’nalardadır)2S. Süleyman 
Yasa şaharinda doğulmuş va Bakırqanda (Xarazm yaxın- 
lığında bir kand idi) 1186-cı ilda ölmüşdür. Onun şe’r toplusu 
“Bakirqan” adlanır. O, osorlarinda Sırdarya çayı sahillarindaki 
tayfaların tarixi va etnoqrafıyası haqqında maraqlı 
ma’lumatlar verir va Yasavi kimi ba’zi şe’rlarinda insanları bu 
dünyanı dark etmaya, insan hayatının müvaqqəti olduğunu 
başa düşmaya, ona göra bacardıqca adalatli olmağa çağırırdı.

Markazi Asiyada elm da yüksak inkişaf etmişdi. 
Xüsusila Xarəzmda va Şimali Xorasanda suvarma akınçıliyi 
qadim zamanlardan Sırdarya, Amudarya, Murqab, Atrek va b. 
çayların vasitasila mümkün idi. Bu çaylardan çakılmiş
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kanallar, kanallardan arxlar əkınçiliyin müxtolif sahəlorinin 
inkişafını to’min edirdi. Bu isə astronomiyaya, praktiki 
həndosoyo və başqa dəqiq elmlərə zərurət yaratmışdı. Ona 
görə də Mərkəzi Asiyada qədim yunan və qədim hind doqiq 
elmləri ilo əlaqodo bir sıra elm sahələri inkişaf etmişdi. Əslən 
Xarəzmli olan Mohommod ibn Musa əl-Xarəzmi (VIII osrin 
II yarısında doğulmuş, IX əsrin 40-cı ilhrində ölmüşdür) 
moşhur riyaziyyatçı idi. IX əsrin əvvəllərindən Bağdadda 
xəlifo M ə’munun sarayında yaşamış bu Morkozi Asiyalı 
mütəfokkir astronomiya, coğrafıya, riyaziyyat elmləri üzro 
çoxlu osorlor yazmışdır. Onun “Əl-Cobr” osori orta osrlordo 
şərq ölkələrində moşhur idi vo holo o vaxt latın dilinə torcümo 
edilmişdi. Latin dilindo onun adı “Alkaritmi” (“ol-Xarəzmi” 
adının fonetik forması) kimi torcümo edilmiş və sonra da 
“laqorifm” şoklinə düşmüşdür. Müasir trıqonometriyada 
“laqorifm” anlayışı mohz Uol-Xarozmi” adından təhrifdir. IX 
osrdo Morvdon çıxmış Hoboş adlı astronom 832-ci ilo qodor 
astronomik codvollorin üç növünü tortib etmişdi.

Xarozmdo yetişmiş digor mütəfəkkir türk Əbu Reyhan 
Biruni ol-Xarozmi idi (973-1048). Əsərlorini orob dilindo yaz
mış bu alim indiki Əfqanıstanda Qozno şəhərində yaşamışdır. 
Ensiklopedik biliyo malik olan Biruni fəlsəfə, tarix, coğrafiya, 
riyaziyyat, astronomiya, minerologiya, fızika vo b. elmlor 
sahosindo 150-уэ qodor iri hocmli osorlor yazmışdır. XIII osr 
ərəb coğrafıyaçısı Yaqut Həmovi yazır ki, Mərv şəhorindo 
Biruninin əsərlərinin adlannm 60 sohifəlik siyahisini 
görmüşdür.

Nohayət, XI osrdo yetişmiş bir mütofəkkiri do qeyd et- 
məliyik. О, Qiyasoddin-Əbülfoth İbn-İbrahimdır (1048-1122), 
Qiyasəddin bütün dünyada “Ömor Xoyyam” adı ilo moş- 
hurdur. Nişapurda doğulmuş Ömor Xoyyam bir fıkro göro 
əslən tacik, digor fıkro göro iso türkdür. O, Somorqond vo 
Bolxdo tohsil almışdır. Qiyasoddin cobr, astronomiya, 
riyaziyyat, folsofo vo tarixlo moşğul olmuş, külli miqdarda 
osorlor yazmışdır. Onun dorin folsofı mo’nalı rübailori bütün 
dünyada moşhurdur.
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X asrda Mərv şairi, əslən türk Mə’sudı Marvazi xalq 
eposu asasında “Şahnama” adlı asar yazmışdır. Bu asardan 
yalnız fraqmentlər qalmışdır. Sonralar bu əsərdən Xorasanlı, 
Tus şaharində doğulmuş, manşaca fars olan Firdovsi (934
1027) istifada etmiş va onun asasında 120 min beytlik maşhur 
“Şahnamə” poemasım yazmışdır. Firdovsinin Mahmud Qaz- 
navi dövründa yaşaması və ona həcv yazması orta maktab 
darsliyindan ma’lumdur.

Markazi Asiyanm ən böyük alimlərindən biri ibn Sina 
(Avropa ölkalarinda orta əsrlərdə “Avisenna” kimi maşhur 
idi) olmuşdur. İbn Sinanın tam adı Əbu Əli Hüseyn ibn 
Abdullahdır (980-1037). 0 } Buxara yaxınlığında Əfşanak 
kəndində doğulub va Canubi Azarbaycanda Həmədan 
şəharinda vafat edib. İbn Sina tibbə dair 5 cildlik “Ol-Qanun 
fit tibb” (Tibb elminin qanunu) aşarinin müallifı kımi 
maşhurdur. İbn Sinanın asari xalq tababatindan onunla 
fərqlənir ki, o, şərqdə ilk və yegana cərrah idi. Ma’lumdur ki, 
İslam dinina göra ölünü yarmağa icaza verilmirdi. İbn Sina Öz 
tələbələri ila gecələr gizlin döyüş yerlarina gedib ölü gatirir va 
geca çıraq İşığında səhərədək onu yanr, öyranir, eyni vaxtda 
talabalarina dikta edirdi. Sahara yaxın ölünü, camaatm 
gözündan kanarda aparıb basdırırdılar. Bu proses illarla 
davam etmiş va İbn Sina ölülar üzarinda apardığı saysız 
carrahiyya amaliyyatları asasında insanın bütün daxili 
azalarının atraflı tasvirini vermişdir. Ravayat vardır ki, İbn 
Sina hatta müxtəlif xəstəlıklərdən ölmüş adamların meyitlarini 
da geca çıxardır, yanr va onlarm xəstaliklərinin sabablarini 
öyranırdi. Başqa yol yox idi. İbn Sina böyük anatom idi. 
Ümumiyyətlə, İbn Sinanm elmin müxtalif sahalarina dair 250 
iri hacmli asari qalmışdır. Onun Buxarada Azarbaycan 
heykaltaraşı Fuad Obdürrahmanov tarafından düzaldilmiş 
heykali qoyulub.

Samanilər dövründa Markazi Asiyada bir sıra şairlar da 
yetişmişdir. Buxarada doğulmuş Rudaki Samarqand yaxınlı- 
ğında, indi Panc-Rudak (tacik dilinda “Beş kiçik çay” 
demakdir) adlanan kandda doğulmuş va ona göra Rudaki 
təxəllüsünü götürmüşdür. Onun tam adı Əbu Əbdullah Cafar
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ibn Məhəmməddir (860-941). Rudəki Samanilərdan Nasir ibn 
Əhmədin sarayında “Məlik üş-şüara” (şairbrin maliki, başçı
sı) olmuşdur. Onun 130 min beytlik əsərləri olmuşdur. Maraq- 
lısı odur ki, Rudəki anadangalma kor idi. Lakin ömrünün 
sonunda, qoca vaxtında o, sürgün edilmiş, çox yoxsul vaziy- 
yatda ölmüş va ela doğulduğu kandda də dafn edilmişdir 
(onun qəbri üstündə 1100 illiyi münasibətilə qoyulmuş maq- 
baranin, Daşkandda heykəlinin müsabiqə asasında müallifı 
Azərbaycan heykəltaraşı Fuad Əbdürrahmanov olmuşdur).

Rudakinin istakli şagirdi mənşaca türk Şahid Balxi idi. 
O, kasıb ailada doğulsa da, çox iste’dadh idi. Lakin Şahid 
müallimindən da tez ölmüşdü. Onun bir şe’rinda b eb  beyt 
var: “Alimlik və var-dövlat nərgiz gülü va qıztl gül kimidir, 
yanaşı əkiləndə onların hcç biri gül açmırlar. Kimda elm var - 
onun var-dövləti olmaz, kimin varı var - onda elm olmaz”. 
Gözəl va darin m a’nalı sözlərdir!

Bu dövrdə Mərkəzi Asiyada fəlsəfə də inkişaf etmişdi. 
Monşəcə türk olan Əbu Nəsir Məhəmməd ibn Məhəmməd ət- 
Türki (870-950 ) adlı filosof elmdə Fərabi adı ilə məşhurdur. 
Fərab onun doğulduğu kəndin adıdır. Fərab isə Sırdəryanın 
orta axmında qədim bir yaşayış məntəqəsinin adıdır. Öz doğ
ma kəndində ilk təhsil aldıqdan sonra Əbu Nasır Buxara, Də- 
maşq va Bağdadda arabca oxumuşdur. Farabi ensiklopedik bi- 
liya malik idi. Onun fəlsəfə va məntiqə dair külli miqdarda 
əsərbri vardır. Onun arabca yazılmış irsi İbn Sina, Bahman- 
yar, Nizami Gancavi, Nəsirəddin Tusi va bir çox Şarq dahibri 
üçün bilik xəzinəsi olmuşdur.

Qadim türkbrda elm va madaniyyatin inkişafından danı- 
şarkan Volqaboyu Bulqar dövbtinin madaniyyati haqqında da 
demak lazımdır. Ma’lum olduğu kimi, X asrin 60-cı ilbnnda 
Xazar xaqanlığı süqut etdikdan sonra Bulqar dövbti müstəqil- 
lik qazanmış va bu dövbt XIII asrda monqol işğallanna qadar 
yaşamışdır. X asrin əwəllərində Bulqar dövbti ib  uzaq Bağdad 
xalifaliyi arasmda madani va ticarat alaqalari yaranmışdı. Bu 
alaqabr ona gatirib çıxarmışdı ki, 922-ci ilda xalifanm xüsusi 
bir elçi dastasi Bulqara galmişdi. Safırliyin başında İbn Fadlan 
adlı savadlı arab alimi dururdu va o, sonra hamin safarin
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hesabatını yazmışdır. Xolifo Bulqar xanına xüsusı moktub 
göndormiş vo İslam dinini qobul etmoyi toklif etmişdi. Bulqar 
xanı və onun çağırışı ilə bütün bulqarlar İslam dinini qobul 
etmışdibr. Bu isə yazısı olmayan bulqarlarda və bulqarlara tabe 
olan başqa xalqlarda (mosolon, indiki başqırdlann ulu ocdadlart 
içorisindo) İslam dini ib  borabor İslam modoniyyotinin 
yayılmasına səbəb olmuşdu. Bulqarların indiki nəsilbri olan 
Tatanstan tatarlannm müsolmanlığı da məhz о vaxtdan 
başlanır. İslam dinini qəbul edənodək bulqarlarm dini görüşlorı 
ibtidai icma dinlori sayılan şamanizm, totemizm, animizm vo s. 
idi. Bu barodo İbn Fodlan otraflı mo’lumat verir. O yazır ki, 
bulqarlarm müqoddəs, toxunulmaz hesab edibn meşolori, 
ağaçlan, bulaqları vardır. Bulqar beb  hesab edir ki, onu hor 
torofdon ruhlar ohato edir: dağın ruhu, ağacın mhu, suyun, yerin 
(torpağın) ruhu vo s. vo homin ruhların çoxu insana zoror 
toxundurur, bütün insan bədbəxtlikbrinin kökü do bundadır. 
Bu ruhlara qarşı mübarizo üçün insan müxtəlif muncuqlardan 
istifada etmolidir (Burada azorbaycanlılarda pis ruhlara vo göz- 
doyməyo, yaxud bodnəzəro qarşı uşaqların yaxalarma tikilon vo 
qollarına bağlanan müxtolif muncuqlar yada düşür). İbn Fodlan 
xüsusi olaraq qeyd edir ki, bulqarlarda bo’zi heyvanlar 
müqəddos hesab edilir. Bu iso totemizm dininin sociyyovi 
cohotidir.

İslam dini qobul edibndən sonra bu ayinbr todricon ara
dan qalxmağa başlamış vo bulqarlarda İslam modrosobrı açıl- 
mışdı. X osr orob müolliflori yazırlar ki, bulqarlarm şohor vo 
kondbrindo çoxlu moseidbr vardır. Ərobco tohsil almış türk 
bulqarlar Morkozi Asiyanın elmi ib  tanış ola bilirdibr. Ona 
göro XI osrin axırlannda vo XII osrin ovvolbrindo bulqarlarda 
yerli boqoslov (ruhani alım) vo elm nümayondobri yetişmişdi. 
Bulqar şohorindo Yaqub ibn Norman adlı alim XII osrdo 
“Bulqarlarm tarixi” adlı iri hocmli tarixi osor yazmışdı. 1135- 
ci ildo İspaniyadan monşoco orob olan mütofokkir Əndolusı 
onun yanma golmişdi. Bulqar şohorindo Burhanoddin İbrahim 
ibn Yusif Bulqari adlı alim montiq, folsofo vo tobabot 
haqqında çoxlu osor yazmışdı.
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VIII-X asrbrda Markazi Asiyada İslam dininin qararlaş- 
ması ilə şaharlərdə və iri yaşayış mantəqəbrində dini müassi- 
səbr - mascidlar, movzoleybr, mədrəsələr tikilirdi. Bu dini 
binaların arxitektura ansamblı, dekorativ bazayi yerli xalqların 
asrlarin darinliklərindən galan inşaat mədəniyyətini tacassüm 
etdirirdi. Beb binaların dekorativ bazakbri çox vaxt kaşıdan 
ərəb kufi yazısının omamentvari verilmasindon ibarət olurdu. 
Dini binaların tikilməsi dini məktəbbrin açılmasına və nəticə 
e ’tibarib uşaqların oxumasına va savadlanmasına gatirib 
çıxanrdı. IX-XII asrbrda Mərkəzı Asiyada məşhurlaşmış 
bütün mütafakkirlər mahz əvvəlcə mollaxana va madrasələrdə 
oxumuşdular.

Adət-ən’ənələr. Qadim türkbrin adat-an’anabri haqqm
da Çin, Bizans və ərəb manbabrinda az da olsa ma’Iumatlar 
vardır.

Bir Bizans manbasində 572-ci ildə məşhur sarkarda İsta- 
minin dəfninin tasvirini verilmişdir və burada türkbrin “mavi 
samanın ruhuna” (sözsüz burada Tenqri nazarda tutulur) si
tayiş etdiklari yazılmışdtr. Hamin manbada qeyd olunur ki, İs
temi dafn olunanda onun sağlığında istifada etdiyi atları va 4 
nafar qulu da “ruhuna qurban kasdilar”. Elçilarin özlari da 
adata göra yas alamati olaraq yanaqlarım çartmali va qan axıt- 
malı olublar. Maraqlıdır ki, Xarazmda arxeoloji qazıntılar 
zamanı üstünda yanaqlarını cırmaqlayan qadm tasviri olan 
saxsı qab tapılmışdır. Ümumiyyətlə, marhumun canazası üs
tünda yanaqlarım cırmaqlamaq adati (bu adat indi da reyonla
rımızda vardır) qadim türkmənşəli adatıdir - bunu bütün tədqi- 
qatçılar tasdiq edirlar.

Çin mənbəyi “Tak-şu”da sıravi türkün dəfn marasimi be
la tasvir olunmuşdur: mərhumu ona məxsus bütün şeylari va 
atı ib  birlikda yandırıb, sümüklarini va külünü dafn edir va 
marhumun qəbrı üstünda onun doyuşlarda öldürdüyü düşman- 
larinin sayı qadar daş düzürdülar. İstami üçün ma’badda 169 
vertikal basdırılmış daş qoyulmuşdu (beb daşlara qadim 
türklar “balbala” deyirdilar). Bu göstarirdi ki, İstami döyüş 
meydanlarında takbatak döyüşlarda 169 nafar adam öldür- 
müşdür (Maraqlıdır ki, Azarbaycan arxeoloqu Fazil Osmanov
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İsmayıllı rayonu arazisinda eradan avval II asra aid bir alban 
qabri açmış va marhumun skeletinin ətrafında 52 kiçik çay 
daşı düzüldüyünü müəyyən etmişdir). Bizans tarixçisi Feofı- 
lakt Simokatta yazır ki, türklər göy allahma sitayiş edirlar. 
Şübhəsiz ki, bu indi də işlətdıyimiz Tann allahıdır. Qadim 
türklərdə bu allahın adı “tenqri” kimı tabffüs olunurdu.

Qədim türk madaniyyətındə daş heykalbr mühüm yer 
tutur. Çox hallarda kişi heykalləri olan bu abidəbr müasir 
Tuva və Dağhq Altayda geniş yayılmışdır. Kişi sağ əlində 
döşünün saviyyasina bir qab tutmuş vaziyyatda tasvir olunur. 
Əhəmiyyətli cəhət odur ki, daş heykəldə kişinin antropoloji 
(irqi tipi), geyimi, baş geyimi və belındən asdığı silahı va s. 
daqiq verilmişdir. Н ә т  da heykalda tosvir olunan əşyalar 
qabirda da tapılmışdır. Aydındır ki, daş heykəlbr ancaq tayfa 
başçıları üçün düzəldilirdi. Kişinin sağ əlində qab tutması İsa 
şamanizm dini ilə əlaqədar idi. Türk xalqlarında şamanlar bu 
və ya digar ayini icra etdikda müxtəlif içkilar doldurulmuş 
qablardan istifada edirdibr.

Hazırda Markazi Asiya, Markazi Asiya va Canubi Sibirda 
(erkan orta asrlarda) qadim türk tayfalannda xaqanların, tayfa 
başçılarının va maşhur sarkardabrin üç dafn tipi aşkar 
olunmuşdur: 1 .Kurqan dafiılari. Ölünün yandınlması ya da ke- 
ça va ya xalçaya bükülüb qoyulmasi. Bu tip VI-X asrlari ahato 
edir. Ham da bu kurqanlarda ölü ham atla va ham da atsız da 
dafn olunub; 2.Daş heykallar va daş sütunlar olmaqla daş 
hasarlı qəbirbr; 3.Üstünda yazılı daşlar olan qabirlar.

Arxeoloji qazıntılar göstarir ki, ölünün yandırılması ada- 
ti IX-X asrlara qadar (İslama qadar) davam etmışdir.

Ma’lum olduğu kimi, qadim türkbrda yazı VI-VII asrda 
yaranmış, sonra da onu arab alifbası sıradan çıxarmışdır. Ham 
da qadim türk tayfalarının asas maşğuliyyati maldarlıq ol
duğuna göra yazılı adabiyyat geniş vüs’at tapa bilmamişdir. 
Doğrudur, VIII asrdan sonra İslam dinini qabul etmiş bir sıra 
türk xalqları eyni zamanda arab yazısına da keçmişdilar, lakin 
bu ancaq şaharlarda va iri yaşayış məntəqələrində mollaxana 
va madrasabrda tahsil ib  əlaqədar idi. Maldar tayfalar bundan 
kanarda idilar. Ona göra da qadim türk tayfalarında şifahi xalq
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ədəbıyyatı janrları isə zəngin idi. Qədim türklərin 
mıfologiyası hələ Kül-Tiqinin və Bilgə xaqanm şorəfıno yazılı 
sütunlarda əksinı tapmışdır. Bu mıfologiyaya göro ovvolco 
“mavi göy (soma)” və “boz yer”, sonra ısa onların arasında 
“insan oğlu” yaranmışdır. Qodim türklərin inamına göro 
“mavi göy” dünya üzərində bir qapaqdır ki, orada hər gün 
Günoş və Ay doğur. Qədim turkbr Günoşo sitayiş edirdilor. 
Xaqanların alaçıqlarmın qapıları yalnız Giinçıxana (yə’ni 
şorqo) açılmalı idı və hətta fosilbrin doyişmosıb Günoşin 
çıxma vo qürub etmə nöqtolori dəyışdikcə alaçığın qapısının 
istiqaməti do dəyişdirilirdi. X osro aid bir qədim türk 
abıdosindo (“Yozmalar kitabı”nda) deyilir ki, üç dünya var: 
yüksək (yuxarı), orta vo aşağı dünya. Tenqri məhz yuxarı 
dünyaya monsubdur. Tenqrı - mavi səmanın və bütün ulduz- 
lar abminin yaradıcısıdır. Qodim türkbr göy allahınm - Tan
rının şərəfmə mo’bodlər tikir vo türk silahı, türk qüdroti üçün 
ona qurban kəsir vo dua edirdibr. İnama görə Günoşin vo 
Aym özü də canlıdır, səmadan doğulurlar (Azorbaycan dilindo 
“Günəş doğdu”, “Ay doğdu” ifadələrini xatırlayın).

Qodim nm yazılarında bir türk ilahosinin adı çokilir - 
Umay. (Azorbaycanın şifahi xa!q odobiyyatında vo klassiklori- 
mizin - Xaqani, Nizami, Nosimi vo b. osorbrindo Humay ki
midir, yo’ni sözün əvvəlinə “H” sosi əlavə olunub). Umay ha- 
milo qadınların vo кофэЬпп himayəçisi sayılırdı. Lakin bo’zi 
rus tədqiqatçıları Yaxın Şərq ölkobri xalqlarının folklorunda 
geniş yayılmış Umay-Humay ilahosinin monşoco İrandan 
götürülmo olduğunu yazırlar. Bu açıq-aydın elmdo türkbro 
qarşı qorozli münasibot deyilmi? VII osrin ortalarında 
Altayda türk run yazılarında oksini tapmış Umay ilaho adı 
noyo göro vo no vaxt İrandan götürülmoli idi? Axı mosobnin 
bu cohoti do var ki, qodim türk mifologiyasına göro Umay 
xatun Tenqrinin arvadıdır.

Qodim türkbrdo Yer vo Su Allahları da vardı vo mifolo- 
giyaya göro onlar Orta dünyaya monsubdurlar. Su ilahosi, su 
porisi göyorçin şoklindo tosvir edilirdi (“Kitabi Dodo Qor- 
qud”da da su poribri göyorçinbrdir vo onlar gözol qızlara dö- 
nürlor. Qaraca Çoban bir dofo mohz bu su poribrinin birino
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rast gəlmiş vo ondan oğuzların başına min bola gotiron adam- 
yeyən Topogöz doğulmuşdu, çünki türk inamına göro insan Su 
vo Yer ilahosi ilo ailo qura bilmoz vo qurmamalıdır).

Nohayot, üçüncü dünya (buna “erkliq” deyilirdi) insanla- 
nn yaşadığı dünyadır.

Qodim türklordo oda sitayiş edilirdi. İnama göro od hor 
şeyi yandırdığına göro “tomizloyıci” xüsusiyyotə malikdir. 
Ona göro ölülori yandırırdılar ki, od axırot dünyası üçün onları 
bu dünyada etmiş olduğu günahlardan tomizlosin (Orta osr
lordo inkivizisiya mohkomolorinin qabaqcıl fikirli alimlori, 
mosolən Cordano Brunonun tonqalda yandırılması faktı ilo 
müqayiso edin. Xristian dinino göro od homin adamı dino zidd 
fıkirlordon tomizloyir). Tosadüfı deyil ki, xaqanların yanma 
başqa ölkolordon golonlori alaçığın qapısmda qalanmış iki pd 
arasından keçırirdilor ki, onun pis niyyoti tomizlonsin (Bunu 
azorbaycanlılarda Novruz bayramında uşaqlann odun 
üstündon tullanması vo yaxud Novruz axşamı balalı moyi, 
camışı iki od arasından keçirtmok adoti ilo müqayiso edin, 
bunu ona göro edırdilor ki, bu mal-qaraya doymiş vo deyocok 
bod nozor yansın). Qeyd edilmolıdir ki, Morkozi Asiya türk 
xalqlan içorisindo tontono ilo keçirilon yaz (bahar) bayramı 
Novruz da vardı. Bu bayramın geniş tosvirini holo yuxarıda 
haqqmda damşdığımız Əbu Reyhan Biruni vermişdir. Biruni 
Novmz bayramı haqqmda xüsusı osor yazmışdır vo osor döv- 
rümüzo golib çatmışdır. Biruni qeyd edir ki, Novruz 
bayramını türk xalqlan qodim zamanlardan bayram edirlor. 
Daha sonra Novruz bayramı haqqmda Ömor Xəyyam da 
xiisusi osor yazmışdır. İlk dofo mohz Ömor Xoyyam Novruz 
bayramının mahiyyotıni açmış vo yazmışdır: "Kim Novruz 
gününü bayram etso vo şonlik keçirso. növboti Novrıiz günün o 
qodor günü şon keçoçok vo şövq, bzzot alacaqdıf \

Qodim türklorin öz toqvimlon vardı vo 12 ili ohato edon 
ılın hor ılı bir heyvan adı ilo (at ili, qoç ili, ilan ili, sıçan ili. 
meymun ili vo s.) adlanırdı. Bu toqvımin hunlarda holo do 
istıfado olunması moTumdur.
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1 Mənbələrə görə vuruşma ərəfəsində Alp Arşlarım ordusu Bizans 
ordusundan qat-qat az idi. Alp Arslan dövüşü qəbul etməyə 
məcbur idi, ona görə ki, onun sülh təklifmi imperator rədd 
etmişdi. Qarşıda iki çıxış yolu vardı: ya teslim olmalı və quia 
çevrilməli, ya da döyüşə razılıq verməli idi. Sultan ordusu ilə 
məsləhətləşdi. Ordu biabırcasma teslim olmaqdansa döyüş 
meydanında ölməyi üstün tutdu. Alp Arslan döyüş ərəfəsi namaz 
qtlmış və sonra göylərə baxaraq ağlamışdı, Olüm-dirim döyüşü 
vaxtı Bizans ordusunun terkibində olan peçeneqlər oğuzların 
“Vura! Vura!” (rus dilindəki ‘‘ura" sözündə qalmışdır) nərələrini 
eşidib oğuzların türk olduqlarını yə'qin etdikdə Alp-Arslanın 
tərəfınə keçmiş va beləliklə vuruşmanın oğuzların xeyrinə qələbə 
ilə nəticələnməsi tə ’min olunmuşdu.

2 Alp Arslan imperatora sülh danışığı teklif etmişdi. Lakin 
imperator yekəxanalıq edərək teləb etmişdi ki, onda oğuzlar 
atlarını və silahlarını təhvil verməli, özləri qul olmalıdırlar. Alp 
Arslan belə şərtə razılaşmamış və qanlı döyiişə razılıq vermişdi. 
Vuruşmada Bizans ordusu məblub olmuş və imperator arvadı ilə 
əsir düşmüşdü. Alp Arslan imperatora bir şillə çəkmiş və söyüş 
söymüşdü. Onda imperator Sultam söyüş söyməkdə düzgün 
hərəkət etmədiyini dedikdə Alp Arslan onun doğru dediyini başa 
düşmüş və üzr istemiş, özlərini də azalığa buraxmışdı - red.

3 Rəvayətə görə Osman bir dəfə bir mö 'min müsəlmanın evində 
olarkən səhərədək ayaq üstə duraraq Qurani-Kərimi oxumuşdur. 
Səhərə yaxın onu yuxıı tutmuş və yuxuda mələk ona demışdir ki, 
sənin uşaqların və onların uşaqları hakimiyyətdə olacaqlar - red.

4 Лорд Кинрос. Расццвет и упадок Османской империи. М., 
1999, с. 63

5 J  Yenə orada, s. 81
6 Bu hökmdar möhiiründə gəzdirdiyi zəhəri udan kimi qəflətən 

yıxılıb ölmüşdiir - Red.
' Qədim tiirklərdə inama görə od təmizləyici qüvvə olmaq e ’tibarilə 

bə ’zi adamların pis niyyətlərini (və bəd nəzərlərini) "məhv" edir 
- red.

g
' Бернщтам A.H. Социально-экономический строй 

Орхоноевских тюрок V1-V1I1 веков. Л., 1946
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9 Qurdun qədim türklərdə totem olması ilə bağlı məsələlər p ro f Sü
leyman Əliyarovun redaktəsi altında çap olunmuş “Azərbaycan 
tarixi “ dərsliyində ətraflı şərh olunmuşdur.

10 Bu barədə ətraflı mə ’lumat üçün bax: Джафаров ЮР. Гунны и 
Азербайджан. Баку, 1985. OŞübhəsiz ki, bu tayfa adları yunan 
dilində verildiyinə görə müəyyən qədər təhrifə uğramışdır.

11 Qədim türk dillərində munçuk yaxud bunçuk “bayraq ” m ə’na- 
sındadır.

12 Attilanm qəflətən ölməsinin səbəbi mə ’lıım deyil. Onun sevdiyi 
îldikonun atasının başını Attila kəsmişdi. Ehtimal olunur ki, qız 
məhz ona görə də Attilam zəhərləmişdir. Mənbələrə görə toy 
günü Attila çox şərab içmiş, çox yemək yemiş və tam sərxoş 
halda xüsusi çadırda gərdəkinə keçmişdi. İki gün Attilanm 
gərdəkdən çıxmadığım görən keşikçilər içəri girdikdə Attilanm 
öldüyünü, İldikonun isə elə gəlinlik paltarında küncdə oturub ağ
ladığını görmüşdülər. Mənbələrdə deyilir ki, Attilanm tez-tez 
burnundan qan açılırdı. Həmin gecə isə onun ağzından çoxlu 
qan gəlmişdi. Ona görə də, keşikçilər Attilanm yatağının qanlı 
olduğunu da görmiişdülər. Attilanm basdırıldığı yer m ə’lum 
deyil. Ehtimal edilir ki, o indiki Macaristan ərazisində dəfn 
olunmuşdur. Bir mənbəyə görə cənazəni iç-ıçə qoyulmuş qızıl, 
gümüş və dəmirdən ibarət tabutlara qoyub dəfn etmişlər - red.

13 Bu barədə bax: Г.А. Гейбуллаев Топонимия Азербайджана. 
Баку. 1986.

14 N.A.Baskakova görə başqa qədim türk dillərindəki “q ” peçe- 
neqlərin dilində “y ” kimi tələffüz olunurdu.

15 Bu barədə bax: Kemal Anadol. Mərkəzi Asiya türk devletleri 
tarihi. İstanbul, 1996, s.209-214.

16 Bu barədə dtraflı mə ’lumat üçün ЬахС.А. Плетнева. Полов1{Ы. 
М., 1990.

17 Bu dövlət barədə bax: Бартольд В.В. Кимаки. Соч. T V, М., 1968.
18 Народы Дагестана. М., 1955, с. 126.
19 Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. Л., 

1969, с. 228.
20 ’Avesta” və zardüşt dini ilə əlaqədar məsələlər barədə bax: 

Илгар Алиев. Несколько замечаний на Авестологическую
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тему. (Статья 1) Tarix və onun problemləri, 1998, №1 
Несколько зал1ечаний на Авестологическую тему. (Статья 
2) ”Tarix və onun problemləri, 1998, №3 Несколько замечаний 
на Авестологическую тему. (Статья 3)” Tarix və onun 
problemləri, 1998, №4.

21 Brahmanizm dini Hindistanda е.э.1 minilliyin birinci yarısında 
yaranmışdır. Bu dinə görə bütün maddi aləmin əsasını allak 
Brahma təşkil edir. Brahmanizmə görə cəmiyyətin hastalara, 
yə'ni təbəqələrə və zümrəhrə bölünməsi zəruri və vacibdir, 
çünki bu allah Brahmamn işidir.

22 Bu din barədə box:Кочетов А.Н. Буддизм М., 1968.
23 Сагалиев А.М. Мифология и верования Алтайцев. 

Центрально-азиатские влияния. Новосибирск. 1984
24 В и barədə Ьах.Петрушевский И. П. К истории маздакитов в 

эпоху господства Ислама. Ироды Азии и Африки. 1970. №5.
25 Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 

1980, с. 37
26 Ви barədə bax: Кулиновская М.Е. Интерпретация образа 

оленя в скифо-сибирском исскусстве. Сб. «Скифо-Сибирский 
мир» Новосибирск. 1987.

27 Azərbaycanda türkoloji ədəbiyyatda bu sözü runi ( “run” sözün- 
dən və farsca məxsusiyyət bildirən "i" şəkilçisindən) kimi verir- 
lər. Biz bu dərslikdə bu sözü “run”formasında verməyi qərara 
aldıq - müəllif

2S Azərbaycanli tədqiqatçılarm (F.Cəlilov, Q.Qeybullayev) yazdıq- 
larına görə Fars Əhəmənilər sülaləsinin hakimiyyətinə qarşı 
üsyan etmiş Qaumatanın adı əslində Qam-Ata olmuşdur.
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IV HİSSƏ 
SON ORTA ƏSRLƏR 

TÜRKÜSTANDA VƏ QAZAXISTANDA 
TÜRK DÖVLƏTLƏRİ

I  fə s il
M ONQOL İŞĞALLARI.

M ONQOL İM PER İYASIN IN  YARANM ASI

§1. M onqol işğallaru M onqol imperiyasının yaranm ası

Altay dil ailəsinin Monqol qoluna mənsub dillərdə danışan 
monqol (özünüadlandırması “manqol”) tayfalarının anayurdu 
indiki Monqolustan va Rusiyanın tərkibində olan Buryat Mon
qol Muxtar Respublikasmm arazilaridir. Tarix boyu monqollar 
türk tayfaları ilə təmasda yaşamışlar. XII asrin əwəllərindən 
başlayan monqol işğallannda tabe edilmiş 3traf ölkalərin 
türkmənşəli tayfalan mühüm rol oynadıqlanna va soma bir sıra 
qadim türk xalqlarınm yaşadıqlan arazilarin Monqol imperi- 
yasma qatıldığına göra tarixşünaslıqda hamin imperiyanın tarixi 
türk xalqlannm tarixi çərçivasinda tədqiq olunur.

XII asrda ictimai-iqtisadi inkişaf səviyyələrinə göra 
monqollar Markazi Asiyamn an gerida qalmış xalqlarindan bi
ri idilar. B.Y.Vladimirtsev “Monqollarm içtimai quruluşu” 
adlı asarinda yazır ki, monqollar o vaxt yalmz maldarhq va 
ovçuluq ila maşğul idilar, onlarda feodal torpaq münasibatlari 
inkişaf etməmişdi. Camiyyatin yuxarı zümrasini maldar no- 
yon lar (baylar) taşkil edirdi. Onların böyük mal-qara sürülari 
vardı. Demali, monqollarda camiyyatin asas hissasi sıravi 
koçanlardan ibarat idi. Monqol tayfalan qonşu ölkalara bas- 
qınlar taşkıl edir, tutduqlan asirlari evlarinda qul kimi 
işladirdilar.

Qadim türk tayfalan kimi monqollar d;a tayfa va qəbila- 
lardan ibarat idilar. Yazılan olmadığına göra onlar başdan-ba- 
şa savadsız idilar. Qeyd edilmalidir ki, Monqol imperiyasınm 
özülünü qoymuş Çingiz xanın özü da oxumaq va yazmaq bil- 
mirdi. Yalnız Monqol dövlati yaranandan sonra onlar türk uy-
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ğurlarm olifbasım mənimsoyib işbdirdilor. XII əsrin axırlarm- 
da Böyük Çin soddindon Baykal gölüno qodorki getıiş orazido 
yaşayan türk-monqol tayfalan (tatar, nayman, kereit, merkit, 
colair, manqut vo s.) içorismdo vo Monqolustanda feodal-pat- 
riarxal münasibotlorin toşokkülü vo sinfı mübarızənin inkişafı 
ilə bağlı olaraq yeni tayfa birloşmələri yaranmağa başladı.

Monqol tayfa ittifaqımn, sonra da Monqol imperiyası- 
nm banisi olan Çingiz xan 1155-ci ildo (bo’zi monboloro göro 
1157-ci ildo) Monqolustanm Onon çayının sağ sahilinde Du~ 
lun-Boldak adlı yerdo doğulmuşdur. Onun osil adı Temuçm- 
dir, lakin bu adın mo’nası mə’lum deyil. Monqol monbolorin
do deyilir ki, “Temuçin” Çingiz xanm atası Yesuqay 
bahadurun uşaq doğulmamışdan ovvol moğlub etdiyi bir tayfa 
başçısının adı olmuş və atası homin igıdin adını oğluna qoy- 
muşdur. Monqol rovayotlorino göro uşaq ovucunda qurumuş 
qan tikosi ib  doğulmuşdur. Yeno do monqol rovayotlorino 
göro Çingizin atası Yesuqay Kiyat adlı monqol 
tayfasındandır. O, 1167-ci ildo ölondo Temuçinin 12 yaşı 
vardı. Atası torofmdon yaradılmış tayfa birbşmosı dağılmış YƏ 
hamı Yesuqayın aibsini tork etmişdi. 12 yaşlı Temuçin, kiçik 
qardaşları vo anası ovla vo balıq tutmaqla bir təhər dolanmah 
olmuşlar. Temuçin ovvolco igidlik axtaran kiçik bir dostonin 
başında durmuşdu. Rovayoto göro dostonin üzvlorı onu 
özlormo “xan” seçdikdo demişlor: “Son bizim hökmdar olanda 
çoxsaylı düşm onbrb döyüşbrdo biz qabaq corgobrdo 
vuruşacağıq, ogor gözol qızlar vo arvadlar, hom do atlar olo 
keçirsok, sono verocoyık”. Monqollarm tarixini yazmış XIV 
osr tanxçisi Roşidoddın yazır kı, Çingiz xan gonelikdo 
xoşboxtliyi moğlub edilmiş padşahların atlarını minib 
çapmaqda vo onların arvadlannı öpmokdo görürdü”. Çingizi 
şoxsən görmüş Çin müollifi Men Xunun yazdığına göro o, 
hündür boylu, geniş alınlı, uzun saqqallı idi. Ərob müollifi 
Cuzcani bunu da olavo edir kı, onun gözlori pişik gözlorino 
oxşayırdı, çox dohşotlı baxışı var idi. Qoddarlığı, barışmazlığı 
vo horbi şücaoti monsub olduğu tayfanın adamları içorısindo 
onun nüfuzunu qaldmnışdı. At çapmaqda, ox atmaqda vo 
olbəyaxa savaşda çox bacarıqlı, yaşıl qıyıq gözlü, dohşotlı
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baxışlı bu adam düşmənlərinin canına qorxu salmışdı. 
Raşidaddin qeyd edir ki, Çingiz cavanhqda üstüna düşmüş 6 
düşmənin altısını da albayaxa qılınc savaşında öldürüb atlannı 
götürüb aparmışdır. Çingiz deyirmiş ki, Göy allahı onun 
tasadüfı ölümüna heç vaxt razı ola bilmaz. Özünün yaratdığı 
harbi dastanin başçısı kimi şəxsi igidliyi sayasinda Temuçin 
raqiblarinı mağlub edirdi. 1203-cü ilda o, kereit adlı monqol 
tayfa birlaşmasini dağıtdı. Kereitlarin bir hissasi qarba 
köçarak Şarqi Qazaxıstanda yerlaşdi. Qızğm döyüşlarda 
Temuçin nayman tayfasının müqavimətini qırdı. Naymanların 
bir hissasi Kuçluk xan başda olmaqla Çin Türküstanma getdi. 
1206-cı ilda a’yanlarm qurultayında Temuçin monqol 
tayfalarının xanı e ’lan edildi va “Çmgiz xan” laqabını qabul 
etdi. Çingiz “qüvvatli” (monqol dilində Çinq “qüvvət”, “güc” 
sözündan) ma’nasmdadır. Hamin ilda o, min nafarlik qvar- 
diyasmı yaratdı. Qvardiya “Keşik” adlamrdı. Bundan sonra 
monqoliann atraf ölkalarin işğalı prosesi başlandı. Qeyd 
etmak lazımdır ki, rus manbalarinda monqollar “tatar” adlandı
rılır va rus tariîçşünflillğmda “Ш&Г=т0ГЩ0Г ifadasi işlədiljr, 
Əslinda tatar tayfası monqol manşali yox, türkmanşali tayfadır. 
Bu tayfanın adı VIII asra aid Orxon run yazılarında çəkilir. Çin 
manbalarinda tatarlar üç qısmə bölünür: ağ tatarlar, qara tatarlar 
va vahşi tatarlar. Ağ tatarlar Böyük Çin saddi yaxınlığında, qara 
tatarlar Qobi sahrasının şimalında, vahşi tatarlar isa indiki 
Monqolustanm şimal hissalarinda va Baykalatrafı arazida 
yaşayırdılar. Ba’zi tədqiqatçılar bela hesab edirlar ki, tatarlar va 
monqollar uzun müddat qonşuluqda yaşadıqlarına göra mon- 
qollann bir hissasi özlarıni tatar adlandmnışdır. Çingiz xan 
mahz “qara tatar” adlanan monqol tayfasından olmuşdur. 
V.V.Bartold yazır ki, “monqol” adı yalnız Çıngız xan dövründa 
dövlatin va sonra da xalqın adı kimi işlanmaya başlanmışdır. 
Lakin Şimali Monqolustanda va Cənub-Qərbı Sibirda yaşayan 
tatarlar ilk vaxtlardan monqollann tarkibinda an çox Rusiya va 
Canub-Şarqı Avropa ölkalarina harbi safarlarda va işğallarda 
iştirak etdiklarina göra “tatar-monqol” ifadasi yaranımşdır. 
“Monqol” etnonimina galdikda bu ad Altay dil aılasina mansub 
qadim bir etnik birliyin özünüadlandırması, ya’ni etnik adıdır.
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Ona görə Rus tarixçilərmin bu etnonimi siyasi termin saymaları 
doğru deyil. “Monqol” sözü Monqolustan ərazisində nisbatan 
böyük bir tayfa birlaşmasinin asil adı olsa da, ma’nası m a’lum 
deyil. Qadim monqol abidabrında bu etnonim “manxol” 
şaklindadir, lakın bu etnonim ba’zi türk xalqlannda “monqol” 
formasında işbnmişdir (azarbaycanlılar içarisinda monqol 
etnonimi “muğal” kimi işbnmişdir, bunun üçün Qax 
rayonundakı Qax-Muğal kandmin adındaki Muğal sözünü 
xatırlayın).

Çingizin başçılığı ib  tayfa ittifaqımn yaranmasının 
ştibhasiz ki, ictimai-iqtısadi səbəbləri vardı. Bu birbşma bir- 
birib zaif alaqada olan ayn-ayn tayfaların arasında gedan 
mübarizalarda geniş maldar kütlələrinin müflislaşmasinin 
qarşısmı aldı, tayfalararası müharibabra son qoydu, avvalki 
asrlarda taşakkül tapmış feodal münasibatbrinın qüwətlənmə- 
sina sabab oldu. Ona göra da monqol tayfa ittifaqınm asasında 
dövbtin yaranması dövrüna göra mütərəqqi tarixi hadisa idi. 
Bu, monqol xalqınm konsolidasiya asasında formal aşmasına 
şarait yaratdı. Tarixşünaslıqda bu fıkır qəbul olunmuşdur ki, 
dövbt qurumu harada yaranırsa yaransın, ölkada mahsuldar 
qüvvələrin inkişafına takan verir, etnik prosesi sür’atlandırır va 
tayfalarm birbşib xalq kimi taşakkülüna yol açır,

Çingiz Monqolustanda işbrini qaydaya saldıqdan sonra 
1206-cı ildan işğalçılıq siyasatina başladı. Çingiz uzaq harbi 
safarbra gedanda har dafa öz arvad-uşağı va mal-qarası ib  
yola düşürdü. Tayfa başçısı tarxan adlamrdı. Tarxan böyük 
hörmata malık idi. Onun 9 cinayati bağışlana bıbrdi, lakin 10- 
cu cinayati etdıkda cazalandırılır va adatan Öldürülürdü. 
Bütün monqol tayfalarını Çingiz öz ulusu (ya’ni xalqı), onla
rın yaşadığı arazini isa öz “yurf’u e ’lan etmişdi. O, tayfaları 
öz nasli arasında bölüşdürmüş: Anasına 10 min aila, oğlu 
Cuçiya 9 min, Cağataya 8 min, Ugedeya va Tuliya harasina 5 
min aila vermışdi. Bütün monqol tayfalarını iki qanada ayırdı. 
Sağ qanad - “baru-qar”, sol qanad - “cun-qar” adlamrdı. Har 
qanad (hissa) tümanbra (on mm nafar), tüman minlik, minlik 
isa yüzlüklara bölünürdü. Çingiz 95 dastalik ordu düzaltdi, 
har dastada min nafar dövüşçü vardı. Ordunun başında tayfa
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başçıları - noyonlar (bəylər) dururdu. Orduda dəmir intizam 
tatbıq etdi. Hərbi qaydam pozanın başı kasilirdı. Çingizin on 
minlik qvardiyası da vardı, lakin bu qvardiyanı an çətin 
anlarda döyüşa buraxırdı. Çingizin bütün hayatı müharibalar 
va işğallarda keçdi. Ona göra o, başar tarixində an böyük sar- 
kardalardan biri sayılır.

1211-ci ilda Çingiz avvalca böyük ordu ila Şimali Çina 
harbi safar etdi. Ela ilk döyüşda Sın imperiyasınm (yaxud 
Curçan imperiyasınm) ordusunu mağlub etdi va sonra da 
Çinin bir sıra şaharlarini, o cümladan Beypin (ya’ni indiki Pe
kin) şaharini tutdu. Çingizin ordusu Çini qarət etdi, yüz min- 
larla ahalim qırdı. Qeyd etmak lazımdır ki, ümumiyyatla mon
qol işğallarmın bir saciyyavi xüsusiyyati olmuşdur: şahar va 
kandlari dağıtmaq, ahalisini başdan-başa qınnaq. Çina harbi 
safar vaxtı orduya Çingiz va onun dörd oğlu başçılıq edirdi. 
Çin imperatoru öz qızını Çingiza verdi va 1214-cü ilda bağ
lanmış müqaviləyə göra Çingizin vassalı kimi hakimiyyatda 
qaldı. Çina qarşı mühariba Çingizin dövlatinin möhkamlan- 
masina sabab oldu. Monqollar Çında dövrüna göra harbi işin 
yüksak texnikası ila tanış oldular. Çingiz oradan çoxlu silah 
va sanatkar gatirdi. Bu sanatkarlar monqol ordusunu metal si
lah (qılınc, xəncər, bıçaq, ox ucluğu, balta va s.) ila ta’min et
mak üçün e’malatxanalarda işladilirdı.

Çinla müharibani bitirdikdan sonra Çingiz Qazaxıstan va 
Markazi Asiyaya taraf yönaldi. Yuxanda biz qeyd etdik ki, 
Çingiz xandan qaçan naymanlar Kuçluk xan başda olmaqla 
Markazi Asiyaya qaçmışdılar. Çingiz maşhur sarkardalarindan 
biri olan Caba noyonu (bayi) ordu ila Kuçlukun üstüna 
göndardi. Caba Kuçluku qovub arazisini tutdu va naymanlann 
çox hissasini qırdı. Müqavimat göstaran şaharlar dağıdıldı. 
Такса Balasaqun şəhəri müqavimət göstarmədiyinə göra Caba 
ona dəymədi va buna göra monqollar hamin şahari “Qo 
baluk” (“Yaxşı şahar”) adlandırdılar (Türk-monqol dillarinda 
baluk “şahar” demakdir). İndiki Qırğızıstan arazisinda - Şarqi 
Tyan-Şanda monqol işğalı arafasında ayalatlarin hakimlarinin 
başlan bir -birila mübarizaya, feodal müharibalarma 
qarışmışdı. 1208-ci Uda İrtış çayı üzarinda Çingiz tarafından
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moğlub edilmiş Kuçluk da bura qaçıb goldiyino göro mərkozi 
Beşbalık şohori olan Turfan knyazlığımn hakimi Barçuk onun 
oleyhino çıxmış vo 1209-cu ildə Çingizin yanma elçi 
göndərərək onun vassalhğım qobul etdıyini bildirmişdi. Ona 
görə Çingiz xan bu knyazlığa dəymirdı.

1210-1211-ci illordo Karluk dövlətinin xanı Arslan xan 
da Çingiz xanın hakimiyyotini qəbul etdi. 1211-ci ildə Çingiz 
xan bu knyazhqların ərazibrində monqol hakimiyyətıni qüv- 
vətbndirmok üçün ora Xubılayın başçılığı ib  qoşun göndərdi. 
1217-ci ildo Çingiz bu oyaloti Kuçlukun öldürdüyü hakim 
Buzarm oğlu Suqnaq-Tiqino verdi. Kuçlukun Xarozmşah Mo- 
hommodlə müharibolori və onun Tyan-Şanda 8 illik hakimiy- 
yoti ölkonı viran qoymuşdu. Yuxarıda dcdiyimız kimi, Çingiz 
20 minlık ordu ib  ora Coboni göndormiş vo Cobo Kuçluku 
qovub çıxarmışdı. Noticədo Tyan-Şanda Almahk vo Kayalık 
oyabtlərindəki Karluk hakimbri 10 minlik qoşunla Çingizin 
tərəfmə keçmişdibr. Bundan sonra monqol ordusu Mavoron- 
nəhrə - Xarozmşahlıq dövbtinə istıqamət aldı. Hücumdan ov- 
vəi Çingiz xan Xarəzmşahhq dövbtinin daxilı vəziyyəti və or
dusu barədə otraflı kəşflyyat işi apannış və müharibənin dəqıq 
planını qurmuşdu. İndi bəhano lazım idi, o da yarandı.

Çingiz xan əvvəlcə Xarəzmşahlıq dövbti ib  omin-aman- 
lıq şoraitindo yaşamaq siyasoti yürüdürdü, çünki bu dövbtin 
güçlü olduğunu bilirdi. Xarəzmşah Sultan Mohommodb mü- 
qavib bağlamaq üçün Çingiz xan 1218-ci ildo 450 nofor adam 
vo 500 dovodon ibarot böyük sofırlik göndordi. Karvan 
Ürgonc şohorino gedırdi, lakin Otrar şohorindo Xarozmşah- 
lığın canişim karvanı saxladı. Şohorin komendantı vo canişini 
İnalçik karvanı qarot etdırdi vo 450 noforlık dostoni öldürtdü. 
Tokco bir sarvam sağ saxlatdırdı vo o, Çingiz xanm yanma qa- 
yıdaraq ohvalatı ona danışdı. Çingiz xan bu hadisodon çox 
sarsıldı vo özünü tohqir olunmuş saydı. Lakin o, qozobinı giz- 
lodorok iki nofor nümayondosini Xarozmşahın sarayına gön
dororok tolob etdi ki, İnalçiki tutub ona göndorsin. Xarozmşah 
özünü tokobbürlü apardı, sofırbrin saqqallanm qırxdıraraq 
yola saldı. Bununla da Çingiz xanla Xarozmşah Sultan Mo-
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həmməd arasında һәг cür alaqa kəsildi. Çingiz xan müharıba- 
уә hazırlaşdı.

Xarazmşahlıq dövbti aslinda о vaxt Çingız xanın qarşı- 
sında dura biləcək harbi qüdrata malik deyildi. Onun ordusu 
asasan muzdla tutulmuş döyüşçührdən ibarət idi. Ordunun 
başında qıpçaqlarm kanqlı tayfasından çıxmış ma’murlar du
rurdular, çünki Sultan Məhəmmədin anası Türkan xatun aslan 
bu tayfadan idi. Ona görə Xarəzmşahlıq dövlatinda bu tayfaya 
mansub m ə’murlar böyük nüfuza malik idilar. Onlar Türkan 
xatunun göstarişlari ib  harakat edirdibr. Xarazmşah Maham- 
madin isə, əksinə, bu tayfa ib  münasibatbri gərgin idi. Bunun 
asasında Sultan Mahammadb anası Türkan xatun arasında na- 
razılıq vardı. Naticada qıpçaqlardan olan din xadimbri da Ma- 
hammadi istamirdibr. B eblikb, Xarazmşahlıq dövbtinin 
hakimiyyət dairabrinda va orduda birlik yox idi. Bütün bunlar 
Çingiz xanın xeyrınə idi.

Çingiz xanm dövbti ila Xarazmşahlıq dövlati arasında 
Şərqi Türküstanda türkmanşali nayman tayfasının Moqolistan 
adlı kiçik bir dövbti yerlaşirdi. Dövbtin başçısı Kuçluk xan 
idi. 1219-cu ilda Çingiz xan Caba noyonu ordu ib  Kuçluk 
xanın üstüna yolladı. Tacrübali sarkarda Caba tezlikb Kuçluk 
xanı mağlub edarak Moqolıstanm arazisini zabt etdi. Bundan 
sonra Çingiz xanın ordusu üçün Markazi Asiyaya yol açıq idi.

Xarəzmşah Sultan Mahammad Ürganc şaharinda harbi 
müşavıra çağırdı. O, Çingiz xanla müharibanin labüd oldu
ğunu bilirdi. Sarkardalar beb  qərara galdıbr ki, Çingiza qarşı 
müdafıa taktikası asas götürülsün. Bu qərara uyğun olaraq 
ordu bir neça hissaya bölündü va müxtalif şaharlarin müda- 
fıasına göndarildi. Demali, monqolların ordusunu qarşılaya- 
caq vahid ordu da yox idi.

Sultan Mahammadin qıpçaq manşali harbi raislarina ina
mı yox idi, ona göra Çingiz xanla döyüşa can atmırdı. O, gü- 
man edirdi ki, monqollar avvalca birbaşa Samarqanda hücum 
edacakbr va ona göra şahar ahalisindan alman ıllik vergim üç 
dafa artıraraq qala di varlarının möhkambndirılmasina sarf 
etdi va bununla aksina, şahar ahalisini özündan narazı saldı.
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1219-cu ilin sentyabrında Çingiz xan böyük ordu ilo Ma- 
voronnohro girdi və on ovvol ilk zərboləri şohorbro qarşı yö- 
noltdi. Bo’zi oyalot vo şohorbrin türk feodalları Xarozmşah 
Mohommoddən narazı olduqlarma görə Çingizin torofınə keç- 
dilor vo öz orduları ib  onun ordusunun işğallarında iştirak 
etməyə başladılar.

Çingiz əvvəlcə sorhoddo yerbşon Otrar şohorino daxil 
oldu. Altı ay müddətində Çingiz şəhəri ala bilimdi, çünki 
şohor ohalisi ölüm-dirim mübarizosino girişmişdi, bilirdibr ki, 
Çingiz şohori tutsa, heç kim oradan sağ çıxmayacaq. Lakın 
şəhər monqol ordusunun təzyiqınə davam gotırmodi, aclıq 
başlandı və Otran müdafıə edon türk sorkordolorindon biri 
Qaraca geco ordusu ib  şəhərdən çıxıb Çingizo tabe oldu. 
Monqollar şohoro girdibr vo bütün şohorin ohalisini uşaqdan 
tutmuş qocalara qodor hamisini öldürdülor.

Çingiz hob Otrara hücum etmozdon ovvol böyük oğlu 
Cuçini bir neço tümon (on mın) ordu ib  Yengikond, Sabran 
(Şabran), Üzkond, Cond, Suqnak və b. şohorbri tutmaq üçün 
göndordi. Çingizin başqa oğlanları Çağatay vo Ugedey do 
Cuçinin qərargahında idibr, beş min nofordon ibarot bir 
dostoni do Çingiz xan Sırdorya konarında Benakot vo Xoconti 
tutmağa yolladı. Özü iso osas qüvvo ib  Buxaraya horokot etdi. 
Qısa müddot orzindo Cuçi bu şohorbri tutub dağıtdı. Sırdorya 
şohorbrini tutduqdan sonra o, Morkozi Asiyanın içorilorino 
girdi. Onlar Amudorya üstündo su bondini dağıdıb suyu 
şohoro buraxdılar vo suya qorq olmaqda olan şohori tutub 
dağıtdılar. Tarıxçi İbn ol -Əsir (XIII osr) yazır ki, monqollar 
bu şohordo hotta bütün hamib qadınları da qırdılar. Heç bir 
kişi vo oğlan uşağı sağ çıxmadı. 1220-ci ilin fevralında Çingiz 
Buxaraya yaxınlaşdı. Şohori 12 minlik (bir mo’lumata göro 20 
minlik) ordu müdafıo edirdi. Lakin Çingiz şohori çox asanlıqla 
tutdu. Çingizin yanında kiçik yaşlı oğlu Tuluy olurdu. 
Roşidoddin yazır ki, şohor tutulan kimi Çingiz vo balaca oğlu 
Tuluy at üstündo, sorkordobrin müşayioti ib  şohoro daxil 
oldular. Çingiz şohorin baş moscidinin qabağma golib adlı- 
sanlı adamların toplanmasını omr etdi. Sonra da monqol 
o’yanları ib  otuıııb yemok-içmoyo başladı yiğilan adli=
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sanlılara iso monqollarm atlarına baxmağı, otunu-suyunu 
verməyi əmr etdi. Tarıxçi Cuveym yazır ki, monqollarm 
atlarım saxlayan vo tomizbyon bu adlı-sanlılar, şeyxbr, 
imamlar gözbrinin qabağında yemok-içmokb moşğul olan 
monqol xanlarma vo noyonlarına mat-moottol baxırdılar. Ye- 
mok-ıçmokdon sonra Çingiz şəhərin qarot olunmasına icazo 
verdi vo monqol döyüşçübri bir neçə gün qarətb moşğul 
oldular, on m inbrb  uşaq, qadın və qocanı öldürdübr.

Çingiz Buxaradan Səmərqəndə yollandı vo 1220-ci ilin 
martında şəhərə yaxmlaşdı. Bo’zi monbəbro göro Somorqondi 
40 min nofərlik qoşun müdafıo edirdi. Roşidoddin iso bu ro- 
qəmi 110 min nofor kimi verir. Şohori müdafıə edən qami- 
zonun rəısi Türkan xatunun qardaşı, əsbn kanqlı tayfasından 
olan Tuqay xan (yaxud Tokay xan) idi. Çingiz şəhərin kona
rındaki Kök-Saray adlı yerdə durub şəhərin mühasirəsino ta- 
maşa edirdi. O, mühasirə edənbrin qabaq sıralarına işğal etdi- 
yı yerbrdon tutulmuş əsirləri düzmüşdü. Miihasirənin üçüncü 
günü şohər müdafıəçilərindən böyük bir dosto bayıra çıxıb 
monqollarla döyüşə girdi. Lakin Çingiz xan əvvəlcodən bunu 
bilirmiş kimi hazırlıq görmüşdü vo horbi fond işlodorok homin 
istiqamotdo pusquda az miqdarda qoşun qoymuşdu. Şohordon 
çıxanlar homin monqolların üstilno hücuma keçon kimi Çingiz 
konarda gizlotdiyi qoşun hissobrini arxadan hücuma gön- 
dordı. Qısa müddot orzindo monqollar 20 min nofor somor- 
qəndlini doğradılar. Bu, şohorin miidafıoçibrini sarsıtdı vo 
ona göro şohor toslim oldu. Sonra da Çingiz şohorlibrin çölo 
çıxmasmı omr etdi vo şohori qaroto buraxdı, çölo çıxantarı iso 
öldürtdü. Çingiz Somorqonddən 30 min nofor sonotkarı tutub, 
işlotmok üçün öz qoşununa payladı. Bu vaxt Xarozmşah Mo- 
hommod Amudərya ç^yı konannda Andxuda adlı yerdo horbi 
düşorgodo idi. Mohommod Çingizo qarşı acizliyini hiss edirdi, 
ona göro do İrana gedib muzdlu qoşun toplamaq qorarına 
goldi, oslindo o, qaçırdı. Xarozmşahtn oğlu Colabddin bu 
toklifo qarşı çıxsa da, atası onu eşitmodi. Xarozmşah kiçik bir 
dosto ib  İran torofo yola düşdü. İrana gedib Xozordo bir adaya 
keçib oturdu vo 1220-ci ildo orada soyuqdoymodon öldü.



Çingiz sarkardalari Cəbə noyon, Toquçar noyon va 
Subutay bahaduru 30 minlik ordu ila onun ardınca İrana 
göndərdi, əmr etdi ki, onu tutub dirı gatirsinlar. Onlar avvalca 
indiki Türkmanistan arazisini tutub şahərlari dağıtdılar. Bu 
ordu İrana daxil olub bir sıra şaharlari qarət etdikdən sonra 
Azarbaycana keçdi. Əvvalca Mil düzündaki Beylaqan şaha- 
rinə hücum edib onu yerla yeksan etdilar, bütün ahalisini 
qırdılar. О vaxtdan hamin şahar bir da dirilmadi va indi xara- 
balıqları Öranqala adı ila qalmaqdadir. Monqol ordusu Azar- 
baycanın va Gürcüstanın bir sıra şaharlarini tutub dağıtdıqdan 
soma Şamaxıdan keçib Darbanda yollandılar. Dərband 
qalasım tutub Şimali Qafqaza keçdilar va orada 1223-cü ilda 
Kalka çayı kanarında qıpçaqların ordusunu mağlub etdilar va 
Xazarin şimali ila Markazi Asiyaya - Çingiz xanın yanma 
galdilar.

1220-ci ilin yayında Çingiz xan Kaşqadərya çayının at- 
rafında istirahat etdi. Hamin ilin payızında Tarmaz şaharini 11 
günlük mühasiradan sonra alıb müasir Türkmanistanm şima- 
lında yerlaşan Ürganc şaharina taraf yollandı. Bu şaharda 
Xarazmşah Mahammadin sarayı yerlaşirdi. Onu da qeyd edak 
ki, Xarazmşah Mahammad monqollann hücumu arafasinda 
Xarazmdan çıxandan sonra onun anası Türkan xatun Öz saray 
adamları ila Ürgancda idi. Çıxıb getmazdan avval Türkan 
xatun sarayda girov saxlanılan bütün a’yanlan öldürtdü. 1221 - 
ci ilin qışmda Xarazmşahın aılasi Ürganc şaharina galmişdi. 
Ürgancda Xarazmşahın oğlanları Calaladdin, Uzlaqşah va Aq- 
şah hakimiyyat uğrunda mübarizaya başlamışdılar. Lakin 
onlar Çingizin yaxınlaşdığım eşidib şaharı tark etdilar. Tezlik- 
la şimaldan Cuçi, Buxara tarafdan Çağatay va Ugedeym 
orduları - cami 50 min nafar - Ürganci manganaya aldılar va 
şahari tutub ahalinin aksariyyatini qırdılar. Manbalarda deyilir 
ki, küçalarda meyit alindan tarpanmak olmurdu. Ondan sonra 
monqollar Bəlx va Marvi işğal etdilar. 1221-ci ilda aslinda 
Qazaxıstan va Markazi Asiyanın monqollar tarafından işgali 
başa çatdırıldı.
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İndi isə Xarozmşah Mohommodin oğlu Colabddinin ta- 
leyi haqqmda qısaca da olsa mə’iumat vermok lazımdır. Colal- 
oddin 20-21 yaşmda çox qoçaq sorkərdo idi. O, bir dosto 
döyüşçü ib  indıki Aşqabad yaxınlığında xarabalıqları qal- 
maqda olan Nisa şəhərinə yola düşdü. Çmgiz xan Cəlaləddin 
haqqında eşitmişdi. Ona görə də onun tutulması haqqında əmr 
vermiş və Xorasanın yollannda gözətçi dostəbri qoymuşdu. 
700 nofordon ibarət bir dosto Nisa şohori otrafinda gözbyirdi. 
Colabddin kıçik dəstosi ib  onlara hücum etdi və oksoriyyotini 
qırdı. Bir müoUif o zaman Cəlabddin haqqında yazırdı ki, “bu 
monqol qanına bulaşmış ilk müsəlman qılmcı idi”. Monqolla- 
rın atlarını ə b  keçirmiş Cəlabddinin dostosi Qoznoyo (Əf- 
qanıstana) torof horokot etdi, çünki orada Xarəzmşahm böyiik 
hərbi dostosi toplaşmışdı. Çingiz xan 700 noforlik monqol 
ordusunun qırıldığım eşitdikdən sonra Şiki Xutuxu adlı 
təcrübəli sərkərdosinin başçılığı altında Əfqanıstan orazisino 
ordu göndərdi. Monqollar Cəlabddinlə qarşılaşdılar vo bu 
döyüş monqol ordusunun tam məğlubıyyəti ib  bitdi. Bu 
hadisodən sonra Çingiz xan başa düşdü ki, Xarozmşah Cəlal- 
əddinin şəxsındə çox təhlükəli rəqibinə rast golmişdir və ona 
görə özü böyük bir ordunun başında Cəlabddmin ardınca yola 
düşdii. Cəlabddin Qəznə yaxınlığında Çingiz ib  döyüşmoyi 
məqsədəuyğun saymadı və oradan çəkıldi. Çingiz Qəznoni 
tutdu. 1221-ci ilin 24 noyabrında Hind çayı sahilində iki ordu 
qabaqlaşdı. Döyüş gah bir tərəfın, gah o biri tərəfın iistünlüyü 
ilo keçdi vo Colabddinin başçılıq etdiyi morkoz Çingizin 
durduğu morkoz hissoni hotta dağıda bildi. Lakin Çingiz 
konarda 10 minlik qvardiyasını gizbtmışdi vo döyüşün 
holledici anında Çingizin işarosi ib  qvardiya döyüşo atıldı. 
Colabddinin ordusu moğlub oldu, döyüşçülorinin çoxu qınldı, 
bir hissosi osir düşdü.

Colabddinin arvadı, kiçik yaşlı oğlu vo anası da onunla 
idi. Onların osir düşmomosi üçün Colabddin kiçik bir dosto ib  
Hind çayının sıldınm sahilino goldi, onu diri tutmaq üçün 
ayrılmış monqo! dostosi iso çaparaq yaxınlaşmaqda idi. Qısa 
mosbhətdən sonra anası vo arvadı özlorini qayadaıı aldılar.
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Lakin Cəlabddin balaca oğlunu bilmədi nə etsin, çünki пэ 
nənəsi, пэ də anası onu qayadan atmağa qıymırdılar. Е1э bu 
məqamda Çingiz və monqol dəstəsi gəlib yetişdı. Cəlaləddin 
ata bir qamçı vuraraq atla birlikdə sıldınmın üstündən özünü 
Hind çayına atdı, at sanki uçaraq suya endi, sonra da Сэ1а- 
bddin atla üzərək çayın o tayına keçdi, Çingiz isə qayanın 
tistündən bu mənzərəyə mat qalmış kimi baxırdı. Cəlaləddiıı 
çayı keçıb о bin sahildon barınağı ilə Çingizi hədəbdi. Çıngiz 
barmağmı dişbyərək ətrafmdakılara demişdi: analar ancaq 
beb  oğullar doğmalıdırlar. Cəlabddınin əsir tutulmuş balaca 
oğlunu Çingizə verdilər, о isə bıçağı çıxartdı, uşağın döşünü 
yararaq ürəyini qopartdı və уегә atdı,

Bundan sonra 1227-ci ildə Cəlabddin İrana gəldı. Mon- 
qollar bunu eşidıb ordu ib  İrana gəldibr. 1228-ci ildo İsfahan 
yaxmlığında monqol ordusu ib  Cəlabddinin ordusu arasında 
qanlı vuruşma baş verdi. Doğrudur, monqol ordusu döyüşü 
üstünlükb keçirdi, lakin o qədər itki verdi ki, geriyə -  Mor- 
kəzi Asiyaya qayıtdı. Cəlabddin Amudəryaya qədər monqol 
ordusunu tə’qib edib sonra geriyə - yenıdən İrana qayıtdı.

Onun ardınca Zaqafqaziyaya - Azərbaycana gəlmiş 
monqol ordusu ib  çoxlu döyüşbrdən sonra 1231-ci ildo 
Kürdüstanda döyüşdə Cəlabddınin atı büdrəyib yıxıldı və qıçı 
sındı. О, çörək üçün bir dəyirmana getdı, doyirmançı onu 
evinə apardı və bu zaman iki kürd gəlib çıxdı, onlardan biri 
qılıncla yaralı Cəlabddini öldürdü.

Çingiz xan Yenısey V3 İrtış çayları arasında yaşayan qır- 
ğız vo qıpçaq tayfalarını da tabe etdi. Bu tayfaların mərkəz- 
bşmiş dövbtbri yox idi. Ona görə monqollara qarşı müqa- 
vimət göstəro bilmədibr. Bu tayfaların ərazisi birinci dəfo 
həb  1206-1207-ci ılbrdə işğal olunmuşdu. Bu ərazi sonra 
Çingizin nəslindon Xayduııun ulusu oldu. Ulusun mərkozı 
Tyan-Şan əyabtı sayılırdı.

Mərkəzi Asıya, Cənubi Sıbir və Qazaxıstan Monqo- 
lustana birbşdırıldikdən sonra 1219-1221 -ci illərdə bütün Qa- 
zaxıstan və Mərkozi Asiyanı tutan Çingiz xan böyük dövbt 
yaratdı. O, dövbti idarə etmak üçün ərazini oğlanları arasında
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bölüşdürdü. Böyük oğlu Cuçiyə - İrtış çayından Ural dağları
na, cənubda Kaspi va Aral danizbrina qadar uzanan arazini 
verdi. Sonra XIII asrin 40-cı illarinda bu ulus Cuçinin oğlu 
Əcanxa keçmişdi. Sırdarya va Amudarya çaylarının aşağı 
axarlarında (şimali Xarazm) ona verildi. Cuçinin qarargahı 
İrtış çayının vadisinda yerlaşirdi. İkinci oğlu Cağataya 
Mavarannahrı va Çin Türküstamm, yaxud Şarqi Türküstam 
(Qaşqar ayalatini) verdi. Ümumiyyatla, İli çayından Amudar
ya çayına qadarki arazi bu ulusa daxil idi. Onun qərargahı İli 
çayının vadisinda yerlaşirdi. Üçüncü oğlu Ugedeya (azarbay- 
canca bu monqol adı “Oktay”dır) Çingiz Qərbi Monqolustanı 
va Qarbi Altayı verdi. Onun qarargahı Monqolustanda indiki 
Çuquçak şahari yaxınlığmda yerlaşirdi. Ugedeyin ordusunun 
asasını Calair va Suldus tayfaları taşkil edirdi. Çingizin 
sonbeşik oğlu Tulu (yaxud Tuli) idi. Çingiz ona ana vatani - 
Monqolustam vermişdi. Eyni zamanda Çingiz ordunu da 
oğlanları arasında bölüşdürdü. Bu vaxt onun ordusu 129 min 
nafar idi. Ondan 101 min nafari Tuluy aldı, o biri oğlanların 
harasina 4 min nafarlik ordu verdi, 16 min nafari isa 
qohumlan arasında bölüşdürdü. Müasır Qırğızıstamn arazisi 
avvalca Çağatay ulusuna daxil idi. Monqollar Markazi Asiya 
va Qazaxıstan arazisini işğal etdikdan soma türk va monqol 
tayfalarının Canubi Sibirdan Tyan-Şana köçmasi baş 
vermişdi. Xüsusila, soma Çingizin navasi Munka (1251-1259) 
xan dövründa bu araziya 10 tüman türk köçürülmüşdü.

Çingiz xanın göstarişila Şarqi Türküstan va Altayı ahata 
edan ulusun hakimi Ugedey va onun varisları ümummonqol 
taxt-tacma sahib ola bilardi. “Atayurdu” - Monqolustam almış 
Tuluy bu hüquqa malik dey ildi.

Calaladdım mağlub etdikdan sonra Çingiz alda etdiyi 
böyük qənimət va asirlarla Monqolustana qayıtmağı qarara 
aldı. Markazi Asiyanı Mahmud Yalavac adlı bir xarazmli 
tacira icaraya verib yoluna davam etdi. 1223-cü ilin yayını 
Çingiz xan Sırdaryanın şarq hissasinda, 1224-cü ili isa İrtış 
kanarında keçirdi. 1225-ci ilda o, Monqolustana - öz vatanına 
qayıtdı. Çingizin bu iilari haqqında ma’lumat verilan



manbabrda yazılır ki, Çingiz nəhayət ölümün haqq olduğunu 
başa düşmüşdü. O, qocaldığmı, ölümünün yaxınlaşdığını hiss 
etmişdi. Raşidoddin yazır ki, Çingiz xanm 500 arvadı vardı. 
Çingiz demişdir: “Kişinin yaxşı keyfıyyati arvadın yaxşı key- 
fıyyatbri ib  üzə çıxır” Çingizin anası Seluk xatunu Çmgizin 
atası Yesuqay-Bahadur arindan zorla qaçırıb almışdı. Bu 
qadın Çingizin bütün döyüşlərinin şahidi olmuş və Çingizin 
arvadlarına başçılıq etmişdi. Çingizin çoxlu oğlu vo qızı vardı, 
onların hor birino var-dövlot aynlmışdı. Çingiz özü ilo qızıl vo 
daş-qaşla bozodilmiş sarkofaq gozdırdi. O, 1227-ci ildo avqust 
ayının ovvollorindo Çino horbi soforo yola düşdü, lakin Çin 
sorhoddmi keçmomiş yolda öldü.

Onu Monqolustan orazisindo Burxan-Xaldun dağlarında 
uşaqlığı keçon bir yerdo (ovvolcodon vosiyyot etdiyi yerdo) 
dofn etdilor. Üstündo heç bir abıdo qoyulmadı, çünki o, belo 
vosiyyot etmişdi. Dorin qobir qazanların sonra başlarını kas- 
dilor ki, qobrin yerini heç kimo deyo bilmosinlor. Sohra yerin
de dafn edilmiş Çingizin qobrınin üstünü hamarladılar vo 
bebl'iklo, homişolik olaraq onun qobrin in yeri bilinmez qaldı.

Çingiz xan ölondon sonra Ugedey (1227-1241) Monqo- 
lustamn xanı oldu. O, orazisini genişlondinnok üçün yenidon 
Xorasana vo Qorbi İrana 30-40 minlik ordu ilo horbi sofor toş
kil etdi. Horbi soforo Çmgizin on moşhur sorkordolorindon biri 
Çormaqun noyon başçılıq edirdi. 1228-ci ildo Çormaqun Xo- 
rasan vo Qorbi İranı tutub dağıtdı. Hindıstandan İrana golmiş 
vo muzdlu ordu düzoltmış Colaloddmi İrandan sıxışdırıb 
çıxartdı. 1230-cu ildo Çonnaqun ilo Colaloddin arasında 
İranda baş vermiş üç günlük vuruşma heç bir torofo üstünlük 
vermoso do, Colaloddin gen çokildi. O, buradan Azorbaycana 
keçdi.

Çingiz xan işğal etdiyi ölkolordo heç bir yeni inzibati 
idaro üsulu totbiq etmomişdi. Tutulmuş ayabtlara to’yin edil
miş feodallar (noyonlar) vergini yığıb morkozo göndorirdilor. 
Çox oyalotlordo ovvolki inzibati idaro sistemi qahrdi, Mon
qollar yerli tacirbrdon istifada edirdilar Istar Monqolustanda. 
istarsa da işğal olunmuş arazibrda avvalki içtimai quruluş
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qalmaqda idi. Köçari maldarlıq уепэ də türk-monqol tay
falarının asas tasarrüfat məşğuliyyati idi. Əksina, Markazi 
Asiya va Qazaxıstan arazisindaki şaharbrin dağıdılması, qarat 
edilmasi, əhalinin qınlması madani və tasarrüfat hayatına 
zarba vurmuşdu. Əkinçilik bir müddət tanazzüla uğramışdı, 
çünki kanallar va arxlar baxımsızlıqdan xarab olmuşdular. 
1249-1251-ci illarda Tuluyun oğlu Мипкэ bu taxt-tac uğrunda 
mübarizə aparırdı. Bu vaxt Çağatay va Ugedeyin oğlanları 
Munkaya qarşı bırlaşdilar. Munka koalisiyanı dağıda bildi va 
Ugedeyin ulusu lağv edildi, onun arazisi va tayfaları Muııka- 
nin tarafdarları arasında bölüşdürüldü. Az sonra Çağatay ulu
su da bölüşdürüldü. Bu hadisa, ya’ni Çingizin navalarinin ha- 
kimiyyat uğrunda qanlı tnüharibalari Markazi Asiya, Altay va 
Qazaxıstan arazisinda çoxlu dağıntılar va qırğınlar hesabına 
başa galmişdi. Çağatay ulusunda feodal müharibalari Munke 
xan olandan sonra daha da qızışdı. Çünki onun iki oğlu Arik- 
Buqa va Xubilay 1260-cı ilda böyük xan titulu, ya’ni Monqol 
imperiyasiîun xanı uğrunda mübarizaya başladı va qalib goldi. 
Natica e ’tibarib Yeniseyin yuxarı axarı (qırğızların ayalatlari) 
va Altay onun alinda qaldı.

§2. Çağatay ulusu

Çingiz xanın oğlanlarından Çağatay 1227-ci ilda Mar
kazi Asiyada onun adı ila adlanmış bir dövlat yaratmışdı. 
Çingiz xan Cağataya Buxara va Samarqandi, şarqda uyğur- 
lann arazisina qadar uzanan arazini vermişdi. Cağatayın 
dövbt idarasindakı başlıca xüsusiyyat ondan ibarat idi ki, 
dövbt vaxtaşırı çağrılan qurultaylar tarafından idara olunurdu, 
ya’ni xan bu qurultayda seçilirdi.

1242-ci ilda Çağatay olandan sonra onun yerina Qara 
Xalaqu, az sonra da o öldükda yerina arvadı Erkana xatun 
keçdı. 1251-1261 -ci illarda xanlığı onun oğlu Mübarak şah 
idara etdi. Bu dövbt 1447-ci ilda süaut etdi.
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§3. Xaydu dövləti

ХШ osrin il yarısında monqol imperiyasmın ərazisində 
müstəqit dövlotbr yaranmağa başlandı. Homin əsrin hələ I ya
rısında Cuçinin ulusunda oğlu Batu böyük bir ordu ilə Quyuk 
xanla mühariboyo başlamışdı. Quyuk qofloton öldüyüno göro 
döyüş baş vermodi. Batu Munko xanın Ümummonqol taxtına 
keçmosini to’min etdi. Lakin XIII osrin 60-cı ilbrindo 
Morkozi Asiyanın şorq oyabtbri Ugedeyin novosi Xaydunun 
başçılığı ib  müstoqil dövbt yaratdı. 1269-cu ildo Talaş çayı 
vadisindo keçmiş Ugedey vo Çağatay uluslarının feodalları 
qurultay çağırdılar vo Xaydunu xan seçdibr. Xaydu 1269- 
1301-ci ilbrdo hakim oldu. Bu dövbt tarixdo Xaydunun 
dövbti adı ib  mo’lumdur. Onun orazisi Altaydan Amudor- 
yaya qodor, Şorqi Türküstan daxil olmaqla böyük bir orazini 
ohato edirdi.

Xaydunun hakimiyyoti ilbrindo Morkozi Asiyanın tosor
rüfat hoyatmda canlanma baş verdi. 1269-cu ildoki qurultayda 
vergi sisteminin qaydaya salınması haqqında todbirbr 
müoyyon edilmişdi. Maldar tayfaların hor biri üçün orazinin 
sorhodlori müoyyon olunmuşdu. Hakimıyyotin ikinci ilindo 
Xaydu pul İslahatı da keçirmişdi. Bu İslahat noticosindo bütün 
dövbtin orazisindo işbnon gümüş pul buraxılmışdı. Bu todbir 
Morkozi Asiya orazisindo ticarotin inkişafına sobob olmuşdu. 
Daxili sakitlık, yolların tohlükosizliyi, malıyyo işlorinin ni
zama düşmosi daxili vo xarici ticaroto olverişli şorait yaratmış- 
dı. Hom do bacanqlı sorkordo olan Xaydu xan Çinin Morkozi 
Asiyaya işğalçıhq so’ylorino qarşı 40 il mübarizo apararaq öl- 
konin xarici qosbkarlann olino keçmosino imkan vermodi.

Qeyd edilmolidir ki, bu zaman Çinin şimali da Monqol 
imperiyasınm torkıb hissosi olaraq qalırdı. Yuxarida biz Çin
giz xan torofındon Pekinin tutulduğunu demişdik. Xaydu xa- 
nm vaxtmda Pekindo oturan monqol hakimi Xubılay idi. Xu- 
bilay Morkozi Asiyam da öz to’siri altına almağa çalışırdı. 
Ona göro Xubilayın Altaya vo Şorqi Türküstana mütomadi 
horbi soforlori onunla Xaydu arasında arasıkosilmoz
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müharibobro çevrilmişdi. 1293-1294-cü ıllordo Xubilaym 
işğalçıhq siyasətini oğlu Teymur davam etdirmişdı. 1301-ci 
ildo Xaydu xan Teymura qarşı hərbi səfər zamanı yolda öldü. 
Ona görə Teymura qarşı mübarızəni Xaydunıın oğlu Uruz 
(yaxud Urus, bu adm “rus” sözü ilə olaqosi yoxdur, “Kitabi 
Dodo Qorqud”da Uruz xan adını xatırlayın) vo qardaşı Çapar 
davam etdirdi.

Xaydu xan öldükdən sonra onun uşaqları arasında haki
miyyot uğrunda mübarizə başlanmışdı. Xaydunun qızı 
Xutulun Çaxa (o ailəsmin böyük uşağı idi) taxta kiçik qardaşı 
Urusu çıxarmaq istoyirdı. Xaydunun uşaqları bu zaman 
dövbtin müxtolif əyalətlərinin başında dururdular. Şah adlı 
oğlu Talaş vadisinde, Xutulun Çaxa Çuy vadisindo hakim idi. 
Qeyd edilmolidir ki, bu qız çox gözol, hom do çox dorrakolı 
idi. O, kiçik yaşlarından atası Xaydunun çoxlu 
vuruşmalarında iştirak etmiş vo şoxson döyüşmüşdü. Çin 
monbolorindo deyilir ki, döyüşdo Xutulun-Çaxa çox qorxmaz 
idi vo at üstündo igid kimi vuruşurdu, yaraladığı düşmon 
döyüşçüsüno aman vermirdi, tez başım kosirdi. Ona göro bu 
qız dövbtin idaro işlorindo böyük nüfuza malik idi, atası çox 
vaxt onunla moslohotloşirdi. Lakin Çağatay noslindon olan 
Çingiz novobri Xaydunun oğlu Çaparın torofmi saxlayırdılar 
vo ona göro 1303-cü ildo Çapar xan e ’lan edildi. Lakin bu 
dövbt getdikco zoifbməyo başladı vo XIV osrin 60-cı 
illorındo Teymurlongin işğalından sonra süqut etdi. Quyuk 
xan öldtikdon sonra (1248) monqol imperiyasında hoyocanlar 
artdı.

Çingizin övladlan içorisindo Batu xan forqbnirdi. Tuluy 
xanm dul qalmış arvadı vo oğlu Munko (onun adı Manqu da 
yazılır) do ümummonqol taxtma sahib olmaq istoyirdilor. 
Horçond ki, Tuluy xamn bu dul arvadı xristian qizi idi. 1251- 
ci ildo Qaraqorumda (Monqolustanda) qurultay çağrıldı vo 
Munko xan seçildi. Lakin Cağatayın vo Ugedeyin noslindon 
olanlar bu qorardan narazı idilor, ona göro Munko Çağatay 
ulusunu loğv etdi vo Mavoronnohr Batuya çatdı.
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Munkə xan (1251-1259) işgüzar vo bacarıqh idi О, эп 
ovvol mərkəzi aparatı möhkəmlətməyə başladı. Sonra da tica
retin inkişafı üçün todbirlor gördü.

Onun dövründo Hülakünün İran vo Azorbaycana horbi 
sofori başlandı. ХШ osrin 60-cı illorindo Cağatayın novosi 
Alqu xan Batu xanm övladlarını Mavoronnohrdon qovdu vo 
Çağatay ulusunu borpa etdi. Öz ulusunu qorumaq üçün güçlü 
ordu yaratdı. O ölondon sonra Çağatay xanlan Mübarok şah 
vo Borak şah İslam dmini qobul etdilor vo 1266-cı ildo 
hakimiyyoto keçon Mübarok şah Mavoronnohrdo İslam dini 
müossisolorinin foaliyyoti üçün geniş şorait yaratdı. O, Öz 
qorargahım İli çayının vadisindon Mavoronnohro gotirdi vo 
özü ilo colair vo barlas tayfalarım da gotirib burada yerloş- 
dirdi. Çağatay ulusu indiki Özbokistanın orazisini ohato edirdi 
vo ona göro bu ulus özbok xalqımn formalaşmasmda mühüm 
rol oynadı. Çağatay ulusunun xanı Kobok dövründo (1318
1326) ulusda köçorilik edon türk vo monqol tayfalarının okso- 
riyyoti oturaq hoyata keçmiş, bu iso okinçiliyin vo sonot- 
karlığm inkişafına tokan vermişdi. Onun keçirdiyi inzibati 
İslahat noticosindo oturaq ohalinin köçori feodailar torofmdon 
sıxışdırılmasına son qoyulmuşdu. Lakin bütün bunlar Morkozi 
Asiyada tosorrüfatın soviyyosini holo monqolların işğallarına 
qodorki soviyyoyo çatdıra bilmirdı. 1257-ci ildo Munko xanın 
oğlu Hülakü xan VII osrdon mövcud Bağdad xilafotino qarşı 
hücuma hazırlaşdı. Əvvolco xolifoyo moktub yazıb tabe 
olmağı tolob etdi. Xolifo Bodroddin Naxçıvani adlı tocrüboli 
bir elçini Homodana Hülakünun yanma göndordi. Lakin elçi 
tohqiramiz cavabla geri qayitdi. Belo olduqda Hülakü xan 
ordu götürüb В ağdada hücuma keçdi, şohori tutdu vo qarot 
etdi, 500 il müddotindo yığılmış qızıh olo keçirdi. Hülakü xan 
1258-ci ilin 20 fevralmda xolifo Mö’tosimi oğlu vo 5 nökori ilo 
birlikdo öldürdü. Bundan sonra Hülakülor dövloti yarandı. 
Hülakü xan Tuluy xanın 5 oğlundan 4-cü oğlu idi (Tuluy iso 
Çingizin 4-cü oğlu idi). Hülakü xan öldükdon sonra hakimiy
yot uğrunda oğlanları arasında mübarizo başlandı. Onun üç 
arvaddan 14 oğlu vo 7 qızı vardı. Lakin ilk oğlu Abaqa xan 
olduğuna göro hakimiyyoto do o keçdi. Hülakü xanlarımn osas
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dayanacaq yeri cənubi va şimali Azərbaycan arazisi idi. 
Hülakü xanlan bunlar idi: Hülakü (1256-1265), Abaqa (1265
1282), Arqun (1284-1291), Keyxatu (1292-1295), Qazan xan 
(1295-1304), Ulcaytu (1304-1316), Əbu-Səid (1316-1335). 
Bu xanlar dövründə Hülakülər dövlatmın tarixi Azarbaycan 
tarixində tadris olunur.

Hülakü xanın işğallan ham da İraqa va Azərbaycana 
çoxlu monqol va türk tayfalarının axim ila naticalandi. Azar
baycan topommçilarinin tadqiqatlarına göra Azarbaycanda 
Cəlair, Tanqut, Sumqayıt, Hnkütlü, Oriyat, Corat, Saray, Əlat, 
Alar va s. yaşayış mantaqalari mahz monqollarm yürüşlərində 
iştirak etmiş cəlayir, tanqut, sükait, kinqit, orayut, çuryat, sa
ray, olet va b. tayfaların adlarını aks etdirir. Monqol işğalları 
naticasinda Altay, Qazaxıstan va Markazi Asiya xalqlarınm 
çakdiyi balaların hacmini təsəvvüra gatirmak çatindir. Çoxlu 
şaharlar və kəndlər xarabazarlığa çevrildi. Suvarma kanalları 
dağıldı, naticada akinçiliyin inkişafı langidi. Monqol işğalları 
böyük bir arazida etnik təlatümlərə sabab oldu: ahalinin etnik 
tarkibi dayişdi, çoxları öz yerlarini tark edib başqa yerlarda 
maskunlaşdı. Deyildiyi kimi, monqollar işğal etdiyi arazilara 
madaniyyat gatirmadilar, çünki onlar madani saviyyaca yerli 
ahalidan aşağıda dururdular va ham da dövlati idara 
sisteminda ela bir dayişiklik yaratmadılar. Monqol a’yanları 
yerli feodalları öz taraflarina çakir va onların vasitasila 
vergilari yığırdılar. Monqollar ticaratla maşğul olmurdular. 
Ona göra da müsalman tacirlarindan istifada edirdilar. 
Müsalman olmadıqlarına göra monqollar avvallar İslam dinina 
maxsus binaları dağıdırdılar, lakin sonralar müsalman 
ruhanilarindan öz məqsədləri üçün istifada etmaya baş- 
lamışdılar, İstismar olunan geniş kandli kütlalarinin, sonradan 
sanatkarlann monqol a’yanlanna qarşı üsyanları başlandı. 
1238-ci ilda Buxara yaxmlığındakı Taras kandinda bir 
sanatkar (o, çit toxumaqla maşğul idi) - Mahmud Tarabı (asi 
adı Mahmud) başına yoxsul kəndliləri va sanatkarları yığıb 
monqol hakimina qarşı üsyan qaldırdı. Tezlikla üsyanın dal
gası Buxaraya keçdi. Üsyançılar Buxara yaxınlığında Əbuxa- 
fas dağına yığışdılar. Onlar silahlanaraq Buxaram monqol asa-
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rotindon qurtarmaq üçün canlarından keçocoklorino söz 
verdilər. Oradan Buxaraya golib hakimiyyəti ələ aldılar. Lakin 
monqol feodallan kənarda qoşun düzoldib üsyançıların üstüno 
hücuma hazırlaşırdılar. Üsyançılar bu qoşunu qabaqlamaq 
üçün hücuma keçdilor, lakin Mahmud Torabiyo doyon ox onu 
öldürdü. 20 min üsyançı öldürüldü. Monqol qoşunu îldiz 
noyon başda olmaqla başsız qalmış üsyançı dostolorini qırdı. 
Üsyan moğlub olsa da, monqollar görürdülor ki, ohali onlarm 
hakimiyyətindən narazıdır.

1235-ci ilda Monqol imperiyasının paytaxtı olan Qara- 
qorumda monqol ə ’yanlarınm qurultayı toplandı. Burada 
Avropanı işğal etmok üçün qərbo yürüş planı qəbul edildi. 
Orduya Çingizin novosi Batu başçı təsdiq edildi. Batunun 
qoşunları Yaik (Ural) çayını keçorok, 1236-cı ildo Volqaboyu 
Bulqar dövlətinin ərazisini tutdular, sonra iso rus knyazlıq- 
larının torpaqlarına girdılor. 1237-ci ildo Ryazan knyazlığınm 
hüdudlarına giron Batu qisa vaxt orzindo rus şohorlorini tutdu. 
Batu Novqorod vo Moskvanı mtub yandırdı vo 1240-cı ildo 
rus torpaqlarmın işğalı başa çatdırıldı vo 1241-ci ildo monqol 
qoşunu Polşaya daxil oldu. Lakin Batu xan oradan qayıdıb Qı- 
zıl Orda dövloti yaratdı.

1248-ci ildo Monqol imperiyasında hakimiyyoto Tuyuk 
xan keçdi. 1251-ci ildo Qaraqorumda qurultayda iso onun 
yerino Tuluy xanın oğlu Munko (Manqu) xan seçildi. Onda 
Batu xan vo Munko xan Çağatay ulusunu loğv etdilor, 
orazisini iso öz aralarında bölüşdürdülor.

1269-cu ildo Çingizin noslindon Xaydu xan Ugedey vo 
Çağatay uluslarım birloşdirorok Xaydu dövlotinin osasım qoy- 
du. Bura Morkozi Asiyanm çox hissosi daxil idi.

Lakin XIII osrin 60-cı illorindo Cağatayın noslindon 
Alqu xan ulusu borpa etdi. Ulusun xani Kobok xan dövründo 
(1318-1326) Çağatay ulusu qüvvotlondi. Onun vaxtında 
ohalinin voziyyoti bir qodor yaxşılaşdı, okinçilik inkişaf etdi. 
Lakin Tarmarşirin xanın (1326-1334) hakimiyyoti illorindo 
Morkozi Asiyada monqol hakimiyyoti tonozzülo doğru getdı.

Monqol imperiyasına daxil olan indiki Qırğızıstan orazi
sindo vo Tyan-Şan əyalotində XIV osrin II yarısında Moqolis-
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tan adlı siyasi qurum yarandı. Bu qurum qərbdə Sırdorya, 
şorqdo vo şımal-şorqdo İrtış çayına qodor, cənubda Tyan- 
Şanın conub yamaçlarına qədər bir orazini ohato edirdi.

Hələ 1207-ci ildo Çingiz xanın böyük oğlu Cuçinin 
(1184-1226) başçılığı ilə monqol ordusu Conubi Sibiri işğal 
etmışdi. Sayan-Altay yüksokliyi tabe edildi vo qodim Xakas 
dövlotino son qoyuldu. Xakas dövbtinin hakimbri Edi, İnal, 
Aldiyer vo Olabok-Tiqin Cuçinin asılılığına keçdibr. Bundan 
sonra Çingiz xan Şimali Mancuriyada curcenbrin dövlotino 
son qoydu. 1208-ci ildo monqollar Conubi Sibiri işğal etdibr. 
Conubi Sibir Cuçi ulusuna daxil edildi. Onun paytaxti İrtış 
üzorindo idi. Cuçi 1226-cı ildo öldükdon sonra Sayan-Altay 
yüksokliyi Tuluyun ulusuna daxil edildi. O, 1233-cü ildo öl
dükdon sonra iso arvadı Sorkuk-Tani boyimo keçdi. Bu arva- 
dm Munko, Xubilay, Hülakü vo Arıq-Buqa adlı oğlanları 
vardı.

Munko böyük xan seçibndon sonra (1251-1259) Arıq- 
Buqa Sayan-Altayı ob keçirdi. B eb bir şoraitdo qardaşı 
Xubilay ona qarşı çıxdı. Bu vaxt artiq Munko ölmüşdü vo 
1260-ci ildo Anq-Buqa ib  Xubilay arasmda baş vermiş 
döyüşdo Xubilay qobbo çaldı. Ariq-Buqa 1260-cı ildo öldü vo 
onun torpaqlarmm orazisi oğlanlarına qaldı. Lakm 1273-cü 
ildon Yenisey do yerli hakimlor ağalıq etmoyo başladılar. 
1291- 1293-cü illordo Xubilay oslon qıpçaq Tutukun başçılığı 
ib  Yeniseyo böyük ordu göndordi vo о, qodim Xakas 
dövlotino son qoydu.

§4. Moqolistan dövləti

XIV osrdo Çağatay ulusunda feodal ara müharibobri ge- 
mşbndi. 1360-1370-ci ilbrdo ulusda 20 xan bir-birini ovoz et
mişdi. Notıcodo tosorrüfat hoyatı tonozzülo doğru gedir, 
okinçilik zoifloyir, şohor vo kondlor dağılırdı. İri ü ^ a q  
sahibbri olan feodallar qüvvotlənirdibr. B eb feodallardan 
biri türk tulat tayfasından Puladçi adlı birisi idi. İssık-Kul,
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Kuçar və Kaşqar arası ərazinin hakimi olan Puladçi Çağatay 
ulusundan ayrıhb müstəqil olmağa çalışırdı. O, bu məqsədinə 
nail oldu. Onun varisi Tuqluq Teymur özünü sultan e’lan etdi. 
Bununla da Çağatay ulusunun cənub hissəsində (İli əyahtinin 
bir hissəsi, Yeddiçayarası və Şərqi Türküstan) xanlıq yaratdı. 
Bu xanlıq Moqolistan adlamrdı.

Az soma Tuqluq Teymur Mərkəzi Asiyaya işğalçı hərbı 
səfərlər təşkil etdı. Məhz bu səfərlərlə əlaqədar olaraq aşağıda 
deyəeayimiz kimi əmir Teymur ortaya çıxdı və Moqolistan 
xanlığma son qoydu.
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II  fə s il

CƏNUB-ŞƏRQİ AVROPADA M ONQOL  
IŞĞALLARI 

§1. Qızıl Orda dövləti

Monqol imperiyası yarandıqdan sonra işğalçılıq mühari- 
bələri hala da davam etmakda idi. ХШ asrin 50-ci illarinda 
İran və Canubi Qafqaz da işğal edilmişdi. Ön Asiyada Bagdad 
xilafəti darmadağın edilmiş, xəlifə tutulub öldürülmüşdü. Ha
min asrin 70-ci illarində bütün Çin da mtulmuşdu. Ordanm 
daqiq sarhadlari ma’lum deyil. Tədqiqatçılara göra bu dövlat 
şarqda İrtış çayı va Altay dağlarının ətəklərinə, Sırdəryanın 
orta axınına, canubda Dərbəndə, Qara dəniz sahillərinə va 
Knm daxil olmaqla böyük əraziyə malik idi. Böyük bir arazini 
ahata edan imperiyanın idara olunması çatinlaşmişdi. 1229-cu 
ilda monqol feodallannm Qurultay adlanan yığmcağmda 
Şarqi Avropaya harbi safarin taşkili haqqmda qarar qabul 
olunmuşdu. Bu qarara uyğun olaraq, mə’lum olduğu kimi, 
1235-ei ilda Çingizin navasi Batu xan Avropam işğal etmak 
üçün Qarba yürüşa başladı. Onun 150 minlik atlı ordusu Yaik 
(Ural) çayım keçarak 1236-cı ilda Bulqar çarlığını tutmuş, 
sonra 1237-ci ilda rus torpaqlarina Ryazan knyazlığmın 
hüdudlarına daxil olmuşdu. Rusiya feodal parakandaliyi 
dövrünü keçirdiyina göra knyazlıqlara bölünmüşdü. Vahid 
ordu yox idi, har knyazlıq ayrılıqda vuruşurdu. Tezlikla 
monqollar Ryazan, Moskva va b. şaharlari tutub, 1238-ci ilin 
7 fevrahnda Vladimiri ala keçirib ahalini qırdılar. 1239-cu 
ilda Pereyaslavl tutuldu. 1240-cı ilda Batu Kiyeva daxil oldu. 
Lakin 1243-cü ilda Bam geri - Volqa sahillarina qayıtdı. 
1243-cü ilda Batu xan Rusiyaya va Şərqi Avropaya yürüşdan 
qayıtdıqdan sonra artıq müstəqil dövlata çevrilmiş Cuçi 
ulusunun başçısı oldu. Markazi Asiya torpaqları əwalcə 
Çingiz xanm oğlu Cağatayın ulusuna daxil idi. XIII asrin 50- 
ci illarindan Amudarya çayından canubdakı torpaqlar (indiki
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Türkmənistan) Cənubi Qafqaz, İran vo Fərat çayına qodor İraq 
Çingız xanın novosi Hülakünün ulusuna çevrilmişdi. Çin, 
Mərkəzi Asiya, Cənub-Şorqi Sibir vo Uzaq Şorq Çingizin 
böyük oğlu Xubilaya monsub idi.

Cuçi ulusunun özəyini qıpçaqlarm Doşti-Qıpçaq adlanan 
əyaləti vo Volqaboyu toşkil edirdi. Ulusun torkibino Dnepr ça
yından tutmuş Qorbı Sıbiro qodor olan torpaqlar, Şimali Xa
rozm vo Ürgənc şəhori ib  birlikdo Sırdoryanm aşağı axarı, 
conubda Krım vo Şimali Qafqaz daxil idi. Rus knyazltqlari da 
bu ulusa daxil idilər. Cuçi ulusu ham Kök Orda, hom do Qızıl 
Orda adlanırdı. Qızıl Ordanın osasım Batu xan qoymuşdu. 
Qorbdo Dunaydan Fin körfozino qodor uzanan Ordada rus 
knyazliqlari vassal voziyyotindo idilor. Qızıl Orda ilk vaxtlar 
Monqolustanda oturan böyük monqol xanına tabe idi, XIII os
rin 50-ci illorindon iso müstoqil olmuşdu. Orda holo yarandığı 
dövrdo Cuçinin 14 oğlu arasında uluslara bölüşdürülmüşdü. 
Batu xanın sağlığında indiki Hoştorxan yaxınhğında salınmış 
Saray şohori ulusun paytaxtı idi. Şohor ovvolco Saray-Batu ad- 
lanırdı. Sonralar paytaxt indiki Volqaqradm yaxmlığında sa
lınmış Saray-Berko şohori olmuşdu.

Qızıl Ordanın torkibindoki rus knyazhqlarımn tarixinə 
biz toxunmayacağıq, çünki ayrı kursun mövzusudur. Dıqqoti 
Sibir, Qazaxıstan vo Morkozi Asiyanm bu dövrdoki tarixino 
yönoldocoyik.

Qızıl Ordaya Çingizlor noslindon olan vo “qurultay”da 
seçilon xan başçılıq edirdi. Ulus otlaqlarmın orazisi vo köçori 
ohalisi xan noslinin üzvlori vo noyonlar (boylor), yo’ni iri 
qıpçaq-tatar feodalları arasında bölüşdürülmüşdü. Bu feo- 
dallar hom do yüzbaşı, minbaşı vozifolorini daşıyırdılar. Feo
dal tosorrüfatının osasmı aul adlanan köçori kondli ailolorinin 
tosorrüfatları toşkil edirdi. Aul feodal torofmdon onun üçün 
ayrılmış otlaqda köçorilik edirdi, feodala otlik mal-qara, at vo 
s. verir, onun xeyrino müxtolif mükollofıyyotlor yerıno 
yetirirdi. Qızıl Ordanın siyasi tarixi çox tolatümlü keçmiş, 
çoxlu daxili vo xarici müharibolorlo müşayiot olunmuşdur. 
Batu xan dövründo (1236-1256) Qızıl Orda monqol
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uluslarından on qüvvətlisi idi. Dövlət şərqdə İrtış vo Çuman, 
Altay dağətəyı və Balxaş, cənubda Sırdəryanın orta axmı, 
Dərbənd, qərbdə Dnepr və Krımla sərhədlonirdı. Batu xan 
ömrünün son illorindo hotta Mavoronnəhri do olino keçirmişdi. 
Onun yerino keçmiş qardaşı Borko xan (1257-1266) dövründo 
Mavoronnohr Qızıl Ordadan geri alınmışdı, lakın müstəqil 
dövlot olaraq qalmaqda idi. Bunu Qızıl Orda xanları ilo Hü- 
lakülor dövlotinin Azorbaycanı olo keçirmok uğrunda ara- 
sıkosilmoz müharibolori aydın göstorir.

Qızıl Ordanın qüvvotli dövloto çeyrilmosindo Özbok xan 
(1312-1342) böyük rol oynamışdı. Özbok xan dövründo 
Ordanm qonşu ölkolor vo dövlotbrlo ticarot münasibotlori 
genişlonmişdi. İslam dininin geniş yayılması şorq ölkolori ilo 
ticarot əlaqolorinin genişlonmosino sobob olmuşdu. Özbok xa- 
nm oğlu Caniboy (1342-1357) dövründo do dövlot horbi 
cohotdon çox qüdrotli idi. Özbok xan m horbi qüvvosi 300 nun 
noforo çatırdı. Qızıl Orda bir müddot Xorasan vo Azorbaycanı 
da olo keçirmişdi. 1356-cı ildo Caniboy Dorbonddon keçib 
Azorbaycana hücum etmiş vo Qarabağın kondlorini talamışdı 
(onu da qeyd edok ki, Azorbaycanda indiki Ağdam şohorinin 
adı monbolordo ilk dofo Caniboym Qarabağa bu sofori ilo 
olaqodar hadisolordo çokilir). Lakin Caniboy öldükdon sonra 
oğlu Berdiboy (1357-1361) dövründo Qızıl Ordada hakimiy
yot uğrunda saray münaqişolori güclondı vo didişmolor 13 80- 
ci ilo qodor davam etdi. 1362-ci ildo Qızı! Orda iki düşmon 
hissoyo ayrıldı. Onları Volqa ayırırdı. Volqa-Don-Dnepr 
çaylararası orazi, Şimali Qafqaz vo Krım Mamay xana tabe 
idi. Volqadan şorqdo olan orazilor iso saray xanları torofındon 
idaro olunurdu. Kulikovo çölündo rus qoşunları ilo Qızıl 
Ordanm qoşunları arasında 1380-ci il sentyabrm 8-do baş 
vermiş döyüş Ordaya zorbo vurdu. Bu hadisodon sonra Orda 
zoiflomoyo başladı. Hakimiyyot uğrunda mübarizo güclondi. 
1357-1380-ci illordo Qızıl Ordada 25-don çox xan doyişmişdi. 
Orda orazico getdikco kiçilmoyo başladı. XIV osrin 60-cı 
illorindo Xarozm müstoqilloşdi, sonra da Hoştərxan ayrıldı.
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Polşa və Litva Qızıl Ordanın tabeliyində olan Dneprboyu 
torpaqları işğal etdi.

Doğrudur, Toxtamış xan dövründə Qızıl Orda yenidon 
yüksoliş dövrü keçirdi. Morkozi hakimiyyət güclondi vo iki 
hissəyə bölünmüş Orda yenıdon birləşdi. 1382-ci ildo 
Toxtamış Moskvam tutub yandırdı, sonra isə Teymurlong ilo 
mühariboyo başladı. Lakin Teymur 1389-1396-cı illordo bır 
neço vuruşmada Toxtamışın ordusunu moğlub etdi vo bundan 
sonra Qızıl Orda ovvolki mövqeyıni itirdi.

XV osrin 20-ci illorindon başlayaraq Qızıl Orda parça
landı, Onun orazisindo müstoqil Sibir, Kazan, Krım, Qazax, 
Özbok, Hoştorxan xanlıqlan vo Noqay Ordası yarandı. 1480- 
ci ildo rus knyazhqları da Qızıl Ordanın osarotindon çıxdılar.

Qız.ıl Orda dövründə içtimai iqtisadi vəziyyət. XIII 
osrin II yarısında Qızıl Ordanın ohato etdiyi ölkolordo tosor
rüfat hoyatmda dirçoliş nozoro çarpırdı. Qızıl Ordanın paytaxtı 
İtil (Volqa) çayı sahilindo yerloşon Saray şohori idi. Şohor 
Borko xan torofındon saknmışdı. 1333-cü ildo 29 yaşlı orob 
soyyahı ibn Botuto Sarayda olmuş vo onun tosvirini 
vermişdir. O, qeyd edir ki, şohordo çoxlu bazar vo moscid var
dır. Orada müxtolif ölkolordon golmiş tacirlorin olduğunu ya
zan soyyah sonotkar mohollolorinin olduğunu da qeyd et- 
mişdir. Şohorin xarabahqları indi do Hoştorxan vilayotindo 
qalmaqdadır. XIII osrin 80-ci illorindon başlayaraq oıada pul 
kosilirdı. Bo’zi todqiqatçılar Saray şohorinm yaxınlığmda Gü- 
lüstan adlı qəsəbənın olduğunu da söyloyirlor. Ehtima. olunur 
ki, orada xanm qorargahı vo sarayı yerloşirdi. Şohor 1395-ci 
ildo Əmir Teymur torofındon dağıdıldıqdan sonra todriclo to- 
nozzülo uğramışdı. Sırdorya konarında Ürgonc (indi Köhno 
Ürgonc) şohori vaxtilo monqol işğallarımn başlangıcında de- 
mok olar ki, dağıdılmışdı. Lakin Qızıl Orda vaxtmda îicarotin 
inkişafı ilo bağlı olaraq şohor dirçolmişdi. Belo kı, şohor 
Böyük İpok yolunun kosişdiyi yerdo yerloşirdi. Holo Batu xan

’ İbn Batuta ondan əvvəl Ə rəbistan  va Şim ali Afrikada olmuş, 8 il müsalman  
dünyasını səyahəi etmiş, İran və İraqdan keçərək Q ara dən izi garni i b  üzüb 
C ənub-Şərqi A vropaya, о cüm lədən Saraya gəlm işdi.
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dövründə Yaxm Şorq vo Şorqi Avropa ölkəlori ilo ticarot 
Ьофа olunmuşdu. Yüz ildən çox müddot ərzindo - XIII osrin 
ikinci yarısından XIV osrin ortalarmadok Çin vo Morkozi 
Asiya mohsulları Şorqi Avropaya Ürgoncdon keçon ticarot yo
lu ilo apardırdı. Lakın Ürgoncın inkişafı bütövlükdo Xarozm 
orazisinin çıçoklonmosi demok deyildi.

Monqol işğalları Xarozmo vo ümumiyyotlo, Morkozi 
Asiyanm bir sıra oyalotlorino elo zorbo vurmuşdu ki, 
tosorrüfatm dirçolmosi vo işğaldan ovvolki voziyyoto çatması 
üçün holo çox vaxt lazım idi. Suvarma okinçiliyinin azalması
özünü xü sus ilo gö stor irdi.

XIV osrin 60-cı illorindo Xarozm müstoqillik oldo etmiş
di. Türkloşmiş monqol tayfası olan kunqrat tayfasından çıxmış 
Sufı adlı feodal sülalosi hakimiyyoti olo almışdı. O, hotta öz 
adından, Qızıl Orda xanınm adını çokmodon 1361-ci ildo qızıl
vo gümüş pul buraxmışdı.

Qızıl Orda xanı dövründo türkmon tayfalarının moskun- 
laşdığı Qara-Qum vo Ust-Yurt oyalotlori Caniboy torofmdon 
idaro edilirdi. Lakin yerlordo hakimiyyot türkmon boyloıinin 
olindo idi, onlar ancaq illik xorac verirdılor. Türkmonlor 1355- 
1356-cı illordo Qızıl Orda xanları torofmdon Türkmonistana 
göndoriİmiş Sankli-Sin adlı feodali Öldürmüşdülor. Maraqlıdır 
ki, olavo vergi yığmağa golmiş bu feodali Ayaz adlı bir yoxsul
kondli qotlo yetirmişdi.

Qızıl Orda zamanında Türkmonistanın şimalmda tosorrü- 
fat vo içtimai quruluş haqqmda türkmon tarixçisi Əbülqazi 
xan Xivoli (XVII osr) otraflı mo’lumat verir. Onun yazdığına 
göro maldarlar vergini pulla yox, mal-qara ilo verirdilor. Bun
dan başqa, tolob olunduqda horbi qüvvo do toplayıb vermoli 
idilor. Bu onu göstorir ki, bu vaxt türkmon tayfalan holo köço
ri hoyat keçirirdilor. Lakin Amudorya sahilbrindo ohalisi 
okinçilik vo sonotkarlıqla moşğul olan kiçik şohorlor do vardı. 
Şamaxı (buna Şamaka-Kala da deyilirdi), Yengi-şohor (yaxud 
Ak-Kala), Vozır vob.
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XIII-XIV əsrlərdə Türkmonistan orazisindo iri tayfa itti- 
faqları yaranmışdı. Onlar sonralar türkmən xalqının fonna- 
laşmasmda mühüm rol oynamışdılar.

§2. Noqay dövləti

XIII əsrin birinci yansında Qara donizin şorq sahillərini - 
Don vo Dnepr çaylarının arasındaki ərazini və Knmı ıdaro edon 
minbaşı Noqay güclonmişdi və onun arazisi Qızıl Orda 
sorkordosi Noqaym (1300-cü ildo ölüb) adı ib  adlanmışdır. 
Noqay Cuçi xanın novosi idi. Вэгкэ xanm qoşununun başçısı 
olan Noqay Вэгкэ xan öldükdən sonra Don çayından tutmuş 
Dunay çaymadək böyük ərazini öz nazar o U altına keçirmişdi. 
1273-cü ildə Noqay Bizans imperatorunun qızma evlənmiş vo 
bununla dövloti ib  Bizans arasında müttəfiqlik yaratmışdı. 
Lakin o, bu orazido yaşayan türk tayfalarını itaati altında 
saxlaya bilmodi. Noqay öldükdən sonra onun dövbtı dağıldı.

§3. Noqay Ordası

Noqay Ordasının ərazisi noqay tayfalannın maldarlıq 
tosoiTÜfat hayatının xarakteri ib  müəyyən olunurdu. Bu xarak- 
ter isə maldarlıq üçün yararlı landşaftdan asılı idi. Noqaylar bir 
sıra tayfalardan ibarot idi. Tayfalar isə maldar hoyat torzi ib  
olaqodar olaraq səpəbnmiş voziyyətdə idi. Maldar eîbrdon 
vergi toplayanlar uluslara bölünmüş ərazibrin başçıları ( 
“Murza” adlamrdı) ib  olaqə saxlayırdı. Yalnız murzalar bu vo 
ya digor tayfanın harada köçorilik etdiyini bilirdi.

Noqay Ordasının doqiq sorhədbrinin müoyyənbşdiril- 
mosinin çətınliyi do bundadır.

Bozi todqiqatçılara görə Noqay Ordası XIV-XVI osr- 
lərdo İrtışdan Dunaya qodor uzanırdı.

XVI əsrin ortalarında Noqay Ordası üç hissoyo parça- 
lanmışdı: Şeyx - Mamayın yurdu (Yaikdon Sırdoryaya qodor),
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Həsonboyın (daha doqiq Hosonbiyin) yurdu. Volqanın aşağı 
axarından Dağıstamn şimalında Kuma çayınadək (Ordanın bu 
hissosi Böyük Noqay Ordası adlamrdı vo başçısı Yusif 
adlamrdı). Əlbotto, Ordanın sorhodbri barodo bu məlumatlar 
toxminidir. Son tədqiqatlar Noqay Ordasımn sorhodlərini beb 
müoyyon etmişdır: qorb sorhoddi - Azov dənizi, Kuban vadisi, 
Volqa çayı (Həştərxandan Kama çayının Volqaya tökülmosino 
qodor); şimal sorhoddi: Samaradan Belaya çayına qodor; şorq 
sorhoddi: Emba çayından Aral donizino qodor; conub
sorhoddi: Sırdoryanın conub axarından Yaik və Volqa
çaylarının aşağı axarlarına qodor (V.V. Trepavlov. İstoriş 
Kgqaznigz gmğx. Y., 2002, n.459),

Noqay elinin tayfaları: Az, aksürküt, alçin, baday; Bayis, 
Bayılu, batar, bayaut, bodrak, burlak, bulaçi, burkut-butas. 
Calair, Curut, duvan, durmok, kazak, kanqh, Karakitay; kat, 
kataqan, kenqes, kenekey keniterk, kcreit, kerey, kiqit, kipçak, 
kirqiz, kırqin, kirk, kitay, kişlik, kiyat, kula-ayan, kunqrat, 
madcar, manqıt, maşkar, nıerkit, mesit, minq, nayman nukus, 
anqut, saray, siciut, solut, tama, temir-xoca, toqay, toqunçi, 
tüytübe, türkmon, turçak, özbok, uymaut, uyşuk, çalciut, çat, 
çubalaçi, çumişla, şakmançi, şomondon, uz, kulaçi, teleut, 
uyğur vo çimbay (Omdlavıgv B.V. Jnogmjş Kgqaznigz 
Gmğx, n.503-504).

XIV osrin sonu - XV osrin ovvolbrindo Qızıl Orda xanı 
Yedigeyin vaxtmda Ordanm Xozorin şimal sahillorindon vo 
Aral donizi otrafından Kama çayına, Volqa çayından İrtış ça
yına qodor olan orazisi ayrılaraq müstoqil dövloto çevrildi. Ye
digeyin oğlu Nuroddin (1426-1430) bu dövbtin banisi idi. 
Onun oğlu Noqay noyonun adı ib  dövbt Noqay Ordası adla- 
nırdı. Ordanm paytaxti Volqa çayının konarında Sarayçik şo
hori idi. Ordanm ohalisi osas e’tibarilo monqol dilli manqut- 
lardan vo türkdilli kunqratlardan ıbarot idi. Bu iri tayfa birloş- 
molori ovvolbr köçori maldarlıqla moşğul olurdular. Lakın 
Orda X ani arı vaxtinda qismon oturaq hoyata keçmoyo başla- 
mışdılar.
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Noqay ordasının Böyük vo Kiçik ordaya parçalanması 
noticosındo Kara Noqay adı ilo indiki noqaylar formalaşmağa 
başlamışdır. Kara noqaylar Azovotrafı orazidon Terek çayının 
aşağı axarlarina qodor olan orazido yaşayırdılar. Çoban-Murza 
vo Biy Murzanm başçılıqları ilo bu noqaylar 1616-cı ildo Don 
çayının hövzosindo moskunlaşmışdır.

Rus monbolorindo 1644-cü ilo aid sonoddo Şimali 
Qafqazda Kuma çayının otrafında yaşayan iki noqay köçünün 
yaşadığı qeyd olunur.

Böyük Noqay Ordasının noqaylari iso XVII osrin 
ovvollorino qodor holo do Volqa boyunda yaşamaqda davam 
edirdilor. Lakin onlar oradan Kiçik Noqay ordasına monsub 
noqaylara torof horokot etmiş vo onlara qarışmışlar. Onların 
osasında XV osrin ikinci yarısında indiki Noqay xalqı 
fonnalaşmağa başladı. Az sonra Orda Toxtamış torofındon 
işğal olundu.

§4. A ğ Orda

XIII osrin II yarısında Qızıl Ordadan Xarozm vo Volqa 
Bulqariyası da ayrıldı. Ordanm parçalanması noticosindo Qa- 
zaxıstan orazisindo Ağ Orda adlı dövlot qurumu yarandı. 
Onun torkibino Araldan şimal-şorqo Sırdorya çayının 
hövzolori, İşim vo Sarı Su çaylarına qodor olan orazi daxil idi. 
Bu orazido monqol işğallarından ovvol Sabran (yaxud 
Şabran), Sıqnak, Yengikond vo b. şohorlor yerloşirdi. Monqol 
işğalları noticosindo bu şohorlor süqut etmiş, sonra todricon 
dirçolmoyo başlamışdılar. Ağ Ordanm paytaxtı Sıqnaq (oslı 
Suqnak) şohori idi. Doştı-Qıpçağın bütün şorq hissosi Ağ Or- 
damn torkibino daxil olmuşdu. Mohz Qızıl Orda vaxtmda bu 
dövbtin orazisindoki tayfa birbşmobri “kazax” vo “özbok” 
etnik adlarını almışdı. Ağ Ordanm ilk xanı Sultan Sası-Buka 
idi. O, ovvolco Qızıl Orda xanlarından asılı voziyyotdo idi. O 
ölondon sonra yerino oğlu Ərzon keçdi. Qeyd edilmolidir ki, 
onun vaxtmda Sırdorya hövzosindo olan şohorlor borpa olun
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mağa başlayır, suvarma əkinçiliyi vo sənətkarlıq inkişaf 
edirdi. Ordanın xanları şohorlordo ticaroto himayoçilik 
edirdibr. Buranın əhalisi bütünlükle ıslam dinine keçmişdi. 
Ona görə Ərzən məscid vo modrəsəbrin tikintisino xüsusi 
diqqot verirdi. Ərzən Ordanm doqıq sərkordəbrıni müoyyonbş- 
dirmiş və öz noslindon olan adamları sultan to’yin etmişdi. 
Ərzonin oğlu Mübarək-Xoca dövründo Ağ Orda Qızıl Ordadan 
tamamilə ayrılmaq toşobbüsündo olmuşdu, lakin Qızıl Orda 
xanlan Ağ Ordanı vassal asıldığında saxlamağa çalışırdılar. Bu 
özül üzonndə Qızıl Orda vo Ağ Orda xanları arasında qanlı 
müharibobr baş vermişdi və ona göro do Ağ Orda feodal 
müharibəbrini qızışdırırdı. 1354-1364-cü ilbr arasında Ağ Or- 
dada hakimiyyot uğrunda mübarizədə 8 xan öldürülmüşdü.

Uruz xan (1361-1380) dövründo Ağ Orda Qızıl Ordadan 
ayrıldı vo Uruz özünü müstəqil xan e ’lan etdi, sonra da Doştı- 
Qıpçaq feodallarmm koməyinə arxalanaraq Qızıl Ordaya qarşı 
horbi s o for toşkil etdi. XIV osrin 70-ci illorindo Uruz xan 
Hoştərxam, 1374-cü ildo Ordanın paytaxtı Saray-Borkoni tut- 
du. Lakin Ağ Ordanm qüvvotlonmosi çox çokmodi, çünki bu 
vaxt Morkozi Asiyada yeni bir cahangir - Teymur meydana 
çıxmışdı vo tezlikle Orda Teymurun olino keçdi.

§5. Qazan xanlığı

Qızıl Ordanm parçalanması noticosindo Volqamn orta 
axmında Qazan xanlığı yaranmışdı. Xanlığın yaranmasını 
müoyyən iqtisadi-ictımai amilbr şortbndirmişdi. Bulqarların 
Bulqar vo Suvar şəhərləri stiqut etdıkdon sonra Volqaboyunda 
Qazan şohori toşokkül tapmış vo onun osasında iso XIV osrin 
ikinci yarısında kiçik bir İski Qazan (yo’ni, Əski Qazan) knyaz- 
lığı yaranmışdı.

Knyazlığm morkozi kiçik Qazan şohori idi. Şohorin ora
zisindon axan çay da Qazan çayı adlanırdı.

Burada kiçik bir haşiyo çıxaraq Qazan şohorinin adı vo 
mo’nası haqqmda qısaca danışmaq lazım golır, çünki Azorbay-
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canda va Ermanistan arazisinda da Qazançı adlı kandlar vardır. 
İş burasındadır ki, qadim türk bulqarlarınm böyük tayfalarından 
biri Qazan adlanmışdır. Bu tayfa adının işlatdiyimiz qazan 
(xörək bişirilən qab) sözü ila heç bir alaqasi yoxdur, yalnız 
zahiri oxşarlığı var. Dilimizda “qazan” sözünün qadim türk 
forması “qazqan”dır. Şimali Qafqaz çöllarinda yaşayan 
bulqarların bir hissasinin hala e.a.P asrda Canubi Qafqaza gal- 
masi, soma xazarlarin tarkibinda da bulqarlara mansub ailalarin 
Azarbaycana galib maskunlaşması ma’lumdur. Bunu 
Azarbaycanın canub-şarqindaki Bolqarçay (Araza tökülür) adı 
da göstarir. Ehtimal olunur ki, bolqarlarin qazan tayfasına 
mansub ailalari Canubi Qafqaza da galmiş va Qazançı kandlari- 
ni salmışdır (“~çı” şakilçisi bu adda heç da maşğuliyyat yox, 
mansubiyyat bildirir). Demali, Volqaboyu bulqarların içarı- 
sindaki Qazan tayfası da mahz indiki Qazan şaharinın asasını 
qoymuşdur. Bu dediklarimiz Azarbaycanda aparılmış topo- 
nimik tadqiqatlara asaslanır.

Qazan şahari XV asrdan ma’lumdıır va hazırda tatarların 
paytaxtıdır.

Qazan xanlığı asas e’tibarilə bulqarlarm arazisini ahata 
edirdi. Xanlığın arazisinda indi bulqarlardan başqa çuvaşlar, 
mordvalar, marilar, başqırdlar, udmurdlar va b. yaşayırdılar. 
Qarbda Qazan xanlığımn arazisini Moskva knyazlığmdan Sura 
çayı ayınrdı. Şarqda Qazan xanhğı Vyatka çayma qadar 
uzanırdı. Qazan xanlığımn ahalisi artıq bulqar yox, tatar 
adlamrdı ki, bu da monqolların işğallarından sonra ora galmış 
an qadim türkmənşəli tatar tayfasının adı ila bağlıdır. Lakin 
tatar xalqımn formalaşmasında iştirak edan asas etnik ünsür 
qadim bulqarlar idi.

İctimai-iqtisadi quruluş. Xanhqda feodal istehsal üsulu 
mövcud idi: torpaqlar tak-tak feodallann alinda cam olun- 
muşdu. Kandlilar feodallara maxsus icmalarda yaşayırdılar va 
icaraya götürdüklari toфaq paylarının avazinda illik yasaq 
(vergi) verirdilar. Xan, onun aila üzvlari va iri feodallar böyük 
torpaq sahiblari idilar. Xan harbi qulluğa göra tarxanlara toфaq 
verirdi. Şarq ölkalarinda, masalan, Markazi Asiyada bunun
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“iqta” adlandığını yuxarıda demişdik. Müəyyən vaxtdan sonra 
çox hallarda tarxanlar həmin torpaq sahəlorini öz mülklərinə 
çevirırdilər. Bundan başqa moscidləro do toфaq saholəri 
verilmişdı ki, bu, “vəqf’ toфaği adlamrdı. Qazan xanlığmda 
əhalinin osas moşğuliyyoti okinçilik idi. Qeyd edilməlidır ki, 
ohali qabaqkı əsrbrdən fərqli olaraq köçori maldarlıqla moşğul 
olmurdu. Hob Bulqar dövloti vaxtında ohali içorisindo oturaq 
okinçilık sistemi vardı. İkinci tosorrüfat moşğuliyyoti maldarlıq 
idi. Tatarlarda osas qoşqu heyvanı at idi. Ona göro tatarların 
böyük at ilxıları var idi. Qazan şohori iri ticarot vo sonotkarlıq 
morkozi idi. Qodim bulqarlarm on’onosını davam etdıron 
sonotkarlar dori, gön vo xoz mo’mulatı üzro ixtisaslaşmışdılar 
vo onlarrn mohsullan hom daxildo satılır, hom do xarico 
apanlırdı. Tatar sonotkarlan müxtolif metal növlorindon oşyalar 
vo bozokbr hazırlamaqda moşhur idibr.

Qazan şohorindo XV osrin sonlanndan e’tibaron iki böyük 
daimi bazar vardı. Bu hazarlarda hom xanlığın kondlorindon 
gobnlor, hom do Volqaboyundan, Sibirdon vo Şorqi Avropa- 
dan, o sıradan Krımdan vo Rus dövlotindon golon tacirlor alver 
edirdilor. 1552-ci ilin mo’lumatına göro, Qazanda 5 min nofor 
xarici tacir vo alverçi yaşayırdı. Maraqlı budur ki, monbobrdo 
homin tacirlor içorisindo “buxarah” vo “şamaxılı” adları da 
çokilir. Bundan başqa hor ilin 24 iyulunda şohordo ticarot 
yannarkası toşkil edilirdi. Yarmarkada İrandan, Hoştorxandan, 
Krımdan, Morkozi Asiyadan vo Qafqazdan golmiş tacirlor foal 
iştirak edirdilor. Ticarot xanlığa böyük golir gotirirdi. Ona göro 
şohordo iri karvansaraylar, qonaq evlori, moscidlor tikilir, planlı 
küçolor salınırdı. Şohordo çoxlu hamam tikilmişdi. Qeyd edil
melidir ki, o vaxtdan Volqaboyunda vo sonra bütün Rusiyada 
Qazan yegano şohor idi ki, şorq üslubunda daima foaliyyotdo 
olan hamamları vardı.

Xanlığın orazisindo çoxlu kiçik şohorlor do vardı: Əlot, 
Tətoş, Qullar, Şoki, Alabuqu vo s.

Yuxanda deyildiyi kimi, xanliqda ohalinin osas hissosini 
tatar dilindo “qara xaliq” (yo’m, qara xalq, qara camaat) adla
nan kondlibr - roiyyot toşkil edirdi. Onlar tert*paqdan istifado
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etdikbrino görə öz gəlirlərindən vergi (yasaq) verirdibr. Yasaq 
məhsulun onda bir hissosini ohato edirdi. Kənd yerlərindo əhali 
“qara xalq” “aksakkal” adlanan qocalar tərəfmdən idaro 
edilirdi. Lakin “aksakkaf’lar icmalarda yalnız mo’novi başçı 
idilər. Vergi işlərinə darğalar baxırdılar. Vergilərin ağırlığı 
kondli kütləbrini müflisbşdirir və feodallarla kondlibr arasında 
sinfı mübarizo koskinləşirdi. 1496-cı ildo Qazan xaniığmda 
kondlilərin üsyanı baş vermişdi. Kəndli üsyanlan 1524 , 1531 
və 1546-cı illordo do olmuşdu. Xanlıqda hakimiyyot uğrunda 
gedon mübarizo xalq kütbbrinin voziyyotinə mənfi tə’sir 
göstorirdi. Qazan xanlığı 115 il yaşamışdır vo bu müddot 
orzindo 14 xan sui-qosd noticosində devrilmişdi.

Xanlığın daxili və xarici siyasəti Qazan xanlığmm daxili 
və xarici siyasəti xanlıqda sabıt mərkəzloşdirilmiş hakimiyyotm 
olmaması ib  səciyyələnirdi. Xanlığın orazisindo bir çox 
xalqlann nümayəndələri yaşayırdı vo bu tayfalar xanlığa zorla, 
horbi qüwo ilo birbşdirilmişdi. Buna göro do ayrı-ayn uluslann 
hakim feodal qruplaşmalan arasında homişo mübarizo gedirdi.

Mo’lum olduğu kimi, Qazan xanlığı monbobrdo ilk dofo 
1445-ci ildon xatırlanır. Xanlığm ilk xam Ulu Mohommod ol
muşdur vo o, xanlığın osasım qoymuşdur. Monşoco Ulu Mo
hommod Qızıl Orda xanı Toxtamış xanın noslindon idi. Lakin 
bo’zi monbobro göro xanlığm osası Ulu Mohommodin oğlu 
Mahmudok torofmdon qoyulmuşdur. Deyibno göro Qızıl Orda 
xanı Ulu Mohommodin roqibi Qiyasoddin torofîndon hakimiy- 
yotdon salmmış, lakin o, Qiyasoddinin oğlu Kiçik Mohommodlo 
hakimiyyot uğrunda mübarizoni davam etdirmiş vo onunla söv- 
doloşmo osasında Knmda hakimiyyoti olo almışdır. Knm xan- 
lığmın hakimlori onu oradan qovmuşdular. Ulu Mohommod üç 
minlik ordu ib  1439-cu ildo Moskvaya horbi sofor toşkil 
edorok, rus ordusunu moğlub etmiş (rus tarixçilori bu hadisonin 
üstündon sükutla keçirlor), 1444-cü ildo Nijni-Novqorodu tut- 
muşdu. O, oğlanlan Mahmudok vo Yaqubla bırlikdo Suzdal ya- 
xınlığmda bir daha rus ordusunu moğlub etdikdon sonra, oğlu 
Mahmudok (1445-1466) hakimiyyoto golmişdi. Xanlığı toşkil 
edondon sonra Rusiyanm Volqaboyunda işğalçılıq siyasotino
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qarşı çıxan Mahmudok 1446-1448-ci ilbrdo Murom, Vladimir, 
Ustyuq vo başqa əyalətlərə horbi soforbr toşkil etmişdir. Rusiya 
ilə Qazan xanlığı arasında müharibolər 1467-ci ib  qədər davam 
etmişdir. Bundan sonra bir müddət Rusiya ib  Qazan xanlığı 
arasında sülh danışıqlan başlanmışdı. Lakin xanlığm içorisindo 
knyaz Abdul Mö’ınin başda olmaqla feodal qruplaşması 
hakimiyyot uğrunda mübarizoyo başlayaraq Rusiyaya meyi edir 
vo onun kömoyilo hakimiyyoto golmoyo çalışırdı.

Mahmudok öldükdon sonra hakimiyyoto oğlu Xolil goldi 
vo onda Abdul Mö'minin qruplaşmasınm foaliyyoti daha da ge- 
nişlondi. İş elo gotirdi ki, Mahmudokin ikinci oğlu İbrahim do 
rus orientasiyasmı götürmüş oldu. Bu, Rusiyanın Qazan xan- 
lığını işğal etmosino olverişli şorait yaratdı. Xüsusib, xanlığın 
yeni xanı Əli xan (1479-1487) dövründo rus ordusu hücuma 
keçdi vo Əli xanı hakimiyyotdon salıb Qazan şohorini tutdu. 01i 
xan osir düşdü. Ruslar onu Voloqdaya apanb öldürdübr. 
Rusiya çan xanlığı hob Rusiyaya birbşdimıok haqqında for
man vermodi, yalnız öz protektoratı altına aldı. Ona göro do 
xanhğın başına rusporost Mohommod Emin adlı bir nofor feodal 
qoyuldu. O, rus çarından asılı voziyyotdo işloyirdi. Buna 
baxmayaraq rus çan IV İvan özünü Qazanın hakimi e’lan etmiş 
vo özüno “Böyük Bulqar knyazı” titulunu gotürmüşdü. Rus ça- 
nmn razılığı olmadan xanlığın başına hakim seçilo bilmozdi. 
Lakin geniş xalq kütlosi knyaz Kol Əhmod adlı bir boyin 
başçılığı ilo rus istismanna qarşı mübarizo apanrdı. Onun on 
yaxın kömokçibri Urak, Sadır vo Akış rus vergi yığanlanna 
divan tuturdular. Amma Kol Əhmod soma ruslara satıldı, ruslar 
onun vasitosilo xanlığın üzorindo osaroti daha da gücbndirdibr.

1521 -ci ildo saray çevrilişi noticosindo hakimiyyoto Krım 
xanlığımn nümayondosi Sahib Girey keçdi vo yerli hakim Şah 
Əli konar edildi. Sahib Girey Qazan xanlığında olan ruslan 
sıxışdırmağa başladı. Bu vaxt Knm xam Mohommod Girey 
(Sahib Gireyin qardaşı) Knm vo Noqay qoşunlan ib  rus dövb
tino horbi sofor toşkil etdi. O, Nijni-Novqorodu alıb Moskvaya 
yaxınlaşdı, lakin onu ala bilmodi.

355



1552-ci ildə Lıtva ilə mühariboni qurtarmış rus çarı III 
Vasili qüvvəsini Qazan xamna qarşı yönəltdi. Rus ordusunun 
başında çar özü dururdu. Sahib Girey rus ordusu ilə toqquşma- 
dan çokiııdi vo tez Türkiyənin vassallığını qobul etdi. Lakin Ru- 
siya Türkiyo ib  Qazan xanhğının bu razıhğına qarşı çıxdı vo 
Sahib Gireyo qarşı mühanboyo başladı. Sahib Girey vəziyyətin 
çətinliyini görüb Qazanı tərk edorok Krıma getdi yennə isə 
qardaşı oğlu Səfa Gireyi qoydu (1524-1549). Səfa Girey do 
Türkıyənin torəfıni saxlayırdı. Ondan sonra Qazan xanlığını 
Krımdan gəlmiş qoşunun başçısı Kuçak əb  keçirdi, xanlığa 
Səfa Gireyin kiçik yaşlı oğlu Uyatmışı to’yin etdi. O, uşaq 
olduğuna göro oslindo hakimiyyot Sofa Gireyin arvadı Soyom- 
Bikə xatun torəfindon idaro olunurdu,

Feodal müharıbələri noticosindo xanlığı dərin böhran bü- 
rtimüşdü, xanlıq getdikcə zoifbyirdi. Rus dövbti iso oksino, 
gücbnmokdo idi. Hakimiyyoto gəlmiş IV İvan Volqaboyunu iş
ğal etmək istəyirdi. IV İvan şəxsən özü başda olmaqla 1548 vo 
1550-ci ilbrdə ıki dofo Qazan xanlığma qarşı horbi sofor toşkil 
etdi, lakm һәг iki yürüş xanlığın orazisindo müvof- 
foqiyyotsizliyo uğradı. Kuçakın ordusu rus qoşunlannı qovub 
çıxartdı. IV İvan geri qayıdıb yenidon müharıbəyə hazırlaşdı vo 
1552-ci ildo yeni horbi sofor təşkil etdi. Rus ordusu 150 min 
döyüşçü vo 150 topdan ibarət idi. Səfər 40 gün çokdi. Rus 
ordusu Qazan şohorini mühasırəyə aldı vo 1552-ci ilin oktyab- 
rın 2-do şohori tutdu. Qazan xanlığı bğv edildi vo onun ərazisi 
Rusiyaya birbşdirildi.

§6. Həştərxan xanlığı

Qızıl Ordanm dağılması noticosindo XV osrin ortaların
da yaranmış xanlıqlardan biri do Hoştorxan feodal dövbti idi. 
Xanlığın orazisi Volqaboyunu vo Ön Qafqaz çölbrini ohato 
edirdi. Bu orazido müxtolif türk tayfaları moskun idi. Onlar 
köçori maldarlıq, ovçuluq, balıqçılıq vo qismon əkinçiliklo 
moşğul olurdular. Xanlığın morkozi Hoştorxan şohori idi. XII
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əsrdə Volqa çayının sağ sahilində, indiki Hoştorxan şohorin- 
don 12 km aralıda Hacı Tarxan adlı bir tatar (türk) kəndi 
vardı. Sonra bu ad damşıqda Həştərxan formasını almışdı. 
Karvan vo su yollarının qovşağında yerloşdiyino göro kond 
böyüyorok ticarot morkozino çevrilmişdi. 1558-ci ildo şohor 
qala dıvarları ilo ohato olundu.

Hoştorxan xanlığı ilk vaxtlarda Qızıl Ordadan, sonra No
qay Ordasmdan vo Krım xanlığından asılı idi. Bu asılılıqdan 
qurtarmaq üçün Hoştorxan xanlığı Rusiyaya yaxınlaşmış vo 
1533-cü ildo onunla müttofıqlik müqavilosi bağlamışdı. 
Rusiya sonra da xanlığı zobt etmok siyasotino keçdi vo 1554- 
cü ildo oraya hücum etdi. Xan Dorviş Əlı IV İvanın vassalı 
to’yin olundu. 1556-cı ildo Dorviş Əli müstoqilliyo cohd et- 
dikdo Rusiya xanlığı loğv etdi. 1705-1706-cı illordo ohali Rus 
çarizminin istismarına qarşı üsyan qaldırdı. Üsyan Kızıl-Yar, 
Kara-Yar (rus dilindo monbolordo Krasnıy Yar vo Çernıy Yar) 
Torki, Qurev vo b. şohorlori do bürümüşdü. Hsyançılar Hoş- 
torxan qalasmı alaraq seçkili Ağsaqqallar Şurası yaratdılar. 
Lakin Çar Rusiyasmın ordusu üsyanı amansızlıqla yatırdı.

§7. Krım xanlığı

Krım qodim zamanlardan müxtolif xalqlann yaşadıqları 
orazidir. Eradan ovvol I minilliyin II yarısında burada antik 
monbolordo adı “tavr” kimi çokilon yerli xalq moskun idi.

E.о. I minilliyin ovvollorindon etibaron orada kimmer vo 
skiflorin yaşadıqları da molumdur. Eramızın ovvollorindo 
Morkozi Asiyadan golmo hunlar ondan ovvol Krımı tutmuş 
qot tayfalarını moğlub edorok, qotları homin orazidon 
çıxardılar. Hunlardan sonra Krım xozor, peçeneq vo kuman 
türk tayfalarının tosiri altına düşdü.

Molum olduğu kimi XIII osrdo Şorqi Avropanı ohato 
edon Qızıl Ordanm parçalanması noticosındo yaranmış bir 
xanlıq da Krım xanlığı idi. Todqiqatçılara göro Krımda 
türkmonşoli tayfaların kütlovi surotdo meskunlaşması da
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bununla bağlıdır. Нэш də qeyd edilmalidir ki, Krımda İslam 
dini hakim dini görüşə çevrilmişdi. Bu, osas etibarilə Osmanlı 
türkbrinin faaliyyati ilə bağlı idi.

Krımm Qızıl Ordaya daxil olması formal xarakter 
daşıyırdı. Ona göra da 1261 -ci ildə Knm iki hissəyə - “yurda” 
parçalandı. Bu yurdaların biri Noqay Ordasına daxil idi. Digar 
hissəsi isə xüsusi xanlığa çevrildi va formal olaraq Qızıl 
Ordadan asılı vaziyyatda qaldı. XIII asrda monqol-tatarlar 
Krımı zabt edarak oranı daimi qışlaq yerina çevirmişdilar. 
XIII asrin sonu - XIV asrin əvvəllərində Krım ulusu adlı 
dovlat yaranmışdı. XIV asrdan sonra xanliq Noqay Ordasına 
mansub araziya da öz adamlarını hakim tayin edirdi.

Ara müharibalarindan sonra 1433-cü ilda hakimiyyata 
keçan Krım xanlığınm ilk xanı Hacı Dovlat Garay (manba- 
Iarda ham da Girey kimidir) 1467-ci ila qadar hakimiyyatda 
olmuşdur. O, 1443-cü ilda müstəqıl xanlıq yaratdı. Dnepr 
çayının aşağı axarı da bu xanlığa daxil idi.

Qeyd edilmalidir ki, “Yurd” adlanan xanlığın arazisi XV 
asra qadar müayyan deyildi. Xan isa Qızıl Ordanm xan 
naslindan idi.

Krım xanlığı İslam dinini tabliğ edir va yayırdılar. Mahz 
Knm xanlığı vaxtından Krımda mascidlar tikilmaya baş- 
lanmışdı. Toxtamış xanm qızı Nanakacan xanım üçün 1467-ci 
ilda Cufum-Qala şaharinda möhtaşam mascid tikilmişdi. Bu 
onunla alaqadar idi ki, Krım xanlığı hala da Qızıl Ordadan 
asılı vaziyyatda idi.

Dövbt Gireyin 8 oğlu vardı. O, öldükdan sonra hakimiy- 
yat uğrunda mübariza başlandı. Böyük oğlu adat-ananaya 
göra hakimiyyata keçmali idi. Lakin Polşanın kömayi ib  
hakimiyyati ikinci oğlu - Nur D övbt ab  almışdı. Lakin Nur 
Dövbt hakimiyyatda cami bir il oldu, ondan sonra haki
miyyata 6-cı oğlu Menkli (1468-1515) galdi. Menkli bacarıqlı 
dövbt başçısı idi. Onun hakimiyyati illarinda xanlığm iqtisadi 
qüdrəti yüksəlmişdi. Menkli Garaym hakimiyyati illarinda 
xanlığm markazi Solxat adlı şahardan Baxçasaray şaharina 
köçürülmüşdü.
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Xanın Aydar (Heydor) adlı bir oğlu Litvada yaşayırdı vo 
o da hakimiyyoto can atırdı. Onun digor qardaşı İzdomir iso 
Polşada idi vo o, ordu ilo 1493-cü ildo Krıma golorok 
hakimiyyoti olo aldı.

1453-cü ildo Osmanlı türklor Konstantinopolu tutdular 
vo bu şohori İstanbul adlandırdılar. Bundan sonra Osmanlı 
dövloti 1475-ci ildo Krımı işğal etdi, xanı iso osir tutdu. 1479- 
cu ildo Türkiyo onu geri- xanlığa qaytardı. Türkiyo sultanı II 
Murad onu yenidon xan toy in etdi.

Krım türklorinin XV-XVII osrlordo osas moşğuliyyotlorı 
maldarlıq vo okinçilik idi. Qonşu ölkolorlo, o cümlodon İtalıya 
vo Yunanıstanla ticarot olaqolori inkişaf edirdi.

Dövlotin mütloq hakimi xan hesab edilirdi. Xanlıq Qızıl 
Ordada olan qaydalarla idaro olunurdu. Soyurqal sistemi geniş 
yayılmışdı, yoni xidmoto göro momurlara nosli mülklor 
verilirdi. Xamn özü on böyük torpaq sahibi idi vo homin 
toфaqlar “Ərz miriyo” adlamrdı.

Xanın varisi “kalqa” adlamrdı. Kalqa homişo Ak Meçet 
şohorindo yaşayırdı.

Xanın qardaşı “Nuroddin” adlamrdı. O, adoton Kiçik- 
Saray şohorindo yaşayırdı. Yerlordo hakim “murza” adlamrdı.

Yuxanda qeyd edildiyi kimi Krım xanlığında İslam dini 
hakim idi. Din başçısı “mufti” adlamrdı.

Xanlığm xarici işlorino baxan adam “orbok” adlamrdı. 
Xanlığın ordusunun başçısı “soraskor” adlamrdı. Xan xanlığı 
oyalotlordon ibarot divan vasitosilo idaro edirdi.

Yuxanda deyildiyi kimi, Krım xanlığı Türkiyodon asılı 
idi, lakin xanlığın idarosi nosli idi. 1515-1523-cü illordo 
hakimiyyotdo Mühommod-Girey olmuşdur. Onun hakimiyyoti 
illorindo Knm xanlığmm Hoştorxan vo Qazan xanlıqlan 
üzorindo tosiri güclonmişdi. Krım xanlığı homin xanlıqların 
daxili işlorino qarışır vo onların idaroçiliyino müdaxilo edirdi.

1521-ci ildo Qazan şohorindo hakimiyyoto Krım xanınm 
qardaşı Sahib-Girey toyin edilmişdi. 1523-cü ildo Hoştərxan 
xanlığı da zobt olunmuşdu.
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Sahib -Gireydən sonra xanlıqda oğlu Dövlət-Girey 
(1551-1577), Qazı-Girey (1588-1608), Cainbəy -Girey (1610
1635), İnayət-Girey (1635-1637) və nəhayət İslam-Girey 
(1644-1654) hakimiyyətdə olmuşdur.

Krım xanlığı dəfələrlə Ukrayna və Rusiya ilə 
müharibələr aparmalı olmuşdular, çünki onların һәг biri Krımı 
ələ keçirməyə çalışırdı. Başqa türk xalqlarına nisbətən Krım 
xanlığı çox yaşamışdır. 1774-cü ildə Rusiya ilə Türkiyə ara
sında Kiçik-Qaynarca sülh müqaviləsinə əsasən Krım Türki- 
yənin vassallığmdan çıxdı və müstəqil xanlıq elan edildi. 
1783-cü ildə Rusiya Krımı işğal etdi və xanlığa son qoydu.
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III fə s il  

TEYM URUN İM PERİYASI

§1. Teymurun işğallaru 
Teymur imperİyasımn yaranması

XIV asrın 50-60-cı illarinda Mavarannahrda feodal para- 
kandaliyi şaraitinda xırda dövlatlar vardı. Vahid dövlat idarasi 
olmadığına göra bu kiçik dövlatlar arasında ara müharibaları 
adi hala çevrilmişdi. Bela bir şaraitda ƏmirTeymur meydana 
çıxdı.

Teymur Şahrisiyabzm Xoca İlqar kandinda doğulmuşdu. 
Atası Tarağay türk barlas tayfasından varlı bir bay idi. 
Teymur uşaqlıqdan çox çevik va diribaş idi. At minib çapmağı 
çox xoşlayırdı. O, ham da tay-tuşları içarisinda mahir oxatan 
sayılırdı. Onun atdığı ox hamişa hadafa dayirdi. Ganc yaşla- 
nnda Mavarannahrda feodal ara müharibalarinda iştirak edan 
Teymur Özüna kiçik, yaxşı silahlanmış atlı dasta yaratdı. Şaxsi 
igidliyina va qoçaqlığma göra tezlikla Teymur Kaşqadarya 
vadilarinda barlaslar içarisinda maşhurlaşdı.

Başına bir dasta hamyaşıdını toplamış Teymur vatani ila 
mühariba edan feodallara mübarizaya başladı. Teymur öz ali 
ila yazdığı tarcümeyi-halında göstarir ki, 12 yaşında ikan 
özünda fövqal’ada bir farasat va azamat nişanalari hiss et
mişdi. O, daha sonra qeyd edir ki, 18 yaşında özünün süvarilik 
va ovçuluqda olan ustalıqları haqqında düşünmaya başladı. 
Okşar vaxtını Qur’an oxumaqla, şahmat oynamaqta va 
süvarilik məşğələlərində keçirən ganc Teymur şəxsi igidlik, 
başçilıq etmak maharati naticasinda Kaşqadərya vadisinda 
barlas tayfdsı içarisinda tezlikla şöhrət qazanmışdı. Şahrisi- 
yabzda (“Yaşıl şahar”da) yaşayan şeyx Şəmsaddin Fəxuri 
teym urun atasının mə’nəvi-dini rahbəri idi va ona göra da 
gahc Teymur İslahı dinina hala uşaqlıqdan darin hörmat 
baslayirdi. Sonralar Teymur bir sıra vuruşmalarda qalabalarini
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həmin şeyxin duaları ilə izah edirdi. Teymur Qur’ani-Kərimi 
oxumağı öyrənmişdi. Bütün mənbələrdə qeyd olunur ki, 
Teymur uşaqhqdan yaxşı şahmat oynayırdı.

1360-cı ildə Qazaxıstan ərazisində yaranmış Moqolistan 
adlı dövbtin hakimi Tuqluq-Teymur adlı birisi öz ordusu ib  
Mavərənnəhrə basqın etdi və sonra da Teymurun ana vətəni 
Kaşqadərya vadisinə gəldi. Tuqluq-Teymurun qarşısına çıxa 
biləcək adam yox idi. 1361 -ci ildə Tuqluq Teymur on bir dəfə 
Kaşqadəryaya basqın etdi və onu işğal etməyə başladı. Məhz 
bu vaxt Teymur meydana çıxdı. О, qərara gəldi ki, hələlik 
Tuqluq-Teymurla aranı vurmaq vaxtı deyil, ən yaxşısı onunla 
dil tapıb qulluğunda dayanmaqdır. Tuqluq-Teymur buna 
sevindi, çünki о gənc Teymurun qoçaqlığmı eşitmişdi. Tuq
luq-Teymur Kaşqadərya vadisinin idarəsini Teymura tapşırıb 
Moqolistana qayıtdı. B eblikb, 25 yaşh Teymur Kaşqadərya 
tümənliyinin başçısı oldu. Bu arada Teymur qonşu bir əyabtin 
hakimi (əmiri) Hüseynb dostlaşdı və Tuqluq-Teymurla aranı 
pozdu. Teymur Hüseynin bacısı Ulcay-Türkan xatuna 
evlənərək onunla qohum oldu. 1361-1365-ci ilbrdə Teymur 
vo Hüseyn Mavərənnəhrdə эп qüvvətli əmirbr idi. Onlar tez- 
tez qonşu əyabtlərə basqınlar edir, əldə etdikbri qəniməti 
bölüşdürürdübr. 1362-ci ıldə növbətı səfər vaxtı Teymur və 
Hüseyn türkmən Əli Ьэу adlı bır Türkmənistan hakiminin 
эНпэ keçdibr. Əli Ьэу onları əsir tutub 62 gün indiki 
Türkmənistanm Mahan ksndind3 zindanda saxladı. Lakin 
onlar çoxlu mal-pul verib azad oldular. Xorasana növbəti 
səfər zamanı döyüş vaxtı Teymur sağ əlindən və sağ aya
ğından oxla ağır yaralandı. Sağ əli bütöv qurudu, sağ ayağı isə 
topal qaldı və bütün ömrü boyu axsaq gəzməli oldu. Ona göra 
o, tarixə Axsaq Teymur, yaxud Topal Teymur, yaxud farsca 
Teymurbng (farsca bng “axsaq” deməkdir) adı ib  daxil oldu. 
Rus və Avropa mənbəbrində “bng” sözü “lan” kimi təbffüz 
edildiyinə görə onun adı Tamerlan kimi qeyd olunmuşdur.

Tuqluq-Teymurun ölümündən soma Moqolistanda haki- 
miyyətə keçmiş oğlu İlyas Xoca 1365-ci ildə ordu ib  Mavə-
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гәппәһгә basqın etdi. Hüseyn və Teymur birləşib qoşun 
topladdar və İlyas Xocam qarşdamağa yollandılar. İndiki 
Daşkənd yaxınlığında Cəngi Loy adlı yerdo iki ordu üz-üzo 
gəldi. Döyüş vaxtı birdən-birə güdü yağış başlandı və atların 
gilli palçıq içərisində hərəkəti çox çətinləşdı. Döyüş vaxtı 
Teymurun qoşunu ruh yüksəkliyi ilə vuruşduğu zaman Hü
seynin qoşunu geri çəkilməyə başladı. Teymur və Hüseyn dö~ 
yüşü uduzdular, onlar əvvəlcə Somərqəndə, oradan da cənuba 
gedib Amudəryanı keçdibr və Bəlx əyalətinə çəkildilər. İlyas 
Xoca Səmərqəndo tərəf hərəkət etdi. Səmərqənd əhalisi 
düşmənə qarşı 10 min könüllüdən ibarət hərbı hissə yaratdı. 
Lakin qoşuna kim başçılıq etməlidir? - məsələsi ortaya 
çıxdıqda mədrəsədə oxuyan Mövlanəzadə adlı bir şagird irəli 
çıxıb təklif etdi ki, ordunu ona versinbr. О, Səmərqəndm 
müdafıəsinə hazırlaşmağa başladı. Monqol ordusu bu 
tədbirdən xəbərsiz idi. İlyas Xoca ordusu ib  şəhərə girmok 
istədikdə MÖvlanəzadənin qoşunu qəfıldən onların üstünə 
toküldü və döyüşü qələbə ib  başa çatdırdı. Monqol ordusu 
Səmərqəndi tərk etdi. Bu xəbər Teymurla Hüseynə çatdı. 
Onlar birbşib 1366-cı ildə Bəlxdən Səmərqənda hərəkətə baş
ladılar, şohərə çatıb kənarda Kani-Gil adlı yerdə dayandılar və 
şəhər camaatının nümayəndəbrini danışığa də’vət etdibr. 
Mövlanəzadə də onlarla danışığa getdi. Teymur və Htiseyn 
MÖvlanəzadəyə dəymədibr, qalan nümayəndəbri isə öldürdü- 
b r, sonra da Səmərqəndi tutdular. Bundan sonra Teymurla 
Hüseynin arası dəydi. Çünki Teymur Hüseyni özünə roqib 
sayır və hakimiyyəti təkbaşına ələ almağa çalışırdı. Bu 
məqsədb Teymur müsəlman ruhanibri ib  tacirbr içərisində 
Özünə tərəfdar topladı. Hüseyn də məsəbni başa düşüb Bəlx 
şəhərinə getdi və şəhəri möhkəmləndirməyə başladı. Teymur 
Hüseynin ona rəqib olduğunu yə’qın etdi və 1370-ci ildə 
Səmərqənddən ordu ib  Bəlxə hücum etdi, şəhəri tutaraq Hü
seyni öldürdü. Bu döyüşdə Teymurun sərkərdəlik məharəti 
özünü aydın göstərdi. Az qoşunla (242 nəfər) Əmir Hüseynin 
bir neçə qat artıq ordusunu (12 min 800 nəfər) məğlub etdi.

363



Döyüşdo Teymurun böyük oğlu Cahangir do iştirak edirdi. Bu 
Teymurun hoyatmda böyük hadisə oldu. Hələ Bolx şohorinin 
mühasirosi zamanı Mokkodon Bərəkə adlı bir şeyx Teymurun 
yanına golorok özü ilo gotirdiyi bir bayraq vo bir nağaranı ona 
vermişdi. Bu, hakimiyyot romzi idi. Şeyx Boroko Teymura 
bildirdi ki, onun yaxşı golocoyi vardır vo ona göro bu bayraq 
altında İslam uğrunda müharıboloro başlamalıdır. Bolxi 
tutandan soma Teymurun ordusu onu bütün Mavoronnohrin 
hakimi e’lan etdi. Bunun ovozino Teymur Bolxdo olo keçirdiyi 
xozinoni döyüşçülori arasında bölüşdürdü. Teymur Bolxdon 
doğma şohori Koşo qayıtdı, dövlotin maliyyo işlorı ilo moşğul 
oldu, sonra da Somorqondo golib onun otrafmda qala di varları 
çokdirdi. Əvvolki qala divarları Çingiz xan torofındon 1220-ci 
ildo sökülmüşdü.

Morkozi Asiyada Teymurun qarşısına çıxa biloeok 
hakim yox idi. 1370-ci ildo o, Xarozmo horokot etdi vo 
Xarozmin hakimi Hüseyn Sufıni döyüşdo moğlub edorok 
Conubi Xarozmi öz torpaqlarma qatdı. Şimali Xarozm Qızıl 
Ordaya tabe idi. Sırdorya sahillori iso Ağ Ordanm olindo idi. 
Ağ Ordanın xanı Toxtamış Qızıl Orda xanı Mamayı moğlub 
edib Qızıl Ordaya yiyolonmişdi vo beloliklo, keçmiş Cuçi 
ulusunun iki hissosini - Qızıl Orda ilo Ağ Ordanı bırloşdir- 
mişdi. Bununla da, Toxtamış Teymur üçün qorxulu vo güclîi 
roqibo çevrildi. Bu iso Mavoronnohrdo olan Teymurun 
qarşısım kosirdı.

XIV osrin 80-ci ilbrindo Teymur İrana qarşı horbi sofor- 
loro başladı. Qızıl Orda xam Toxtamış 1387-1388-cı ilbrdo 
Teymurun Morkozi Asiyada olmamasından istifado edorok 
Mavoronnohro horbi soforo yollandı vo Xarozmin devrilmiş 
keçmiş hakimi Süleyman Sufıni Teymura qarşı üsyana 
qaldırdı. Süleyman Sufı Ürgonc şohorindo olurdu. Teymur 
İran soforindon qayidib 1388-ci ildo Xarozmo horbi soforo 
başladı. Ürgonc şohori tutuldu, şohor ohalisi iso Somorqondo 
köçürüldü. Şohor qarot edildi vo sonra da onu yerlo-yeksan 
etmok haqqmda omr verildi. Teymur bununla Xarozmi do öz
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dövlotino qatdı və bütün Mərkəzi Asiyanın vahid hakimino 
çevrildi. Bundan sonra Teymur Qızıl Orda ilo haqq~hesabı 
üzmok vo Toxtamış xanı məhv etmok planını həyata keçir- 
moyə başladı.

1391-ci ildo Teymur 200 min noforlık ordu ilo indıkı Qa- 
zaxıstan orazisino horbi sofor etdi. Sofor Toxtamışa qarşı idi. 
İndiki Kuybışev şohori yaxmlığmda, Gündüzco adlı yerdo 
1391-ci il iyunun 18-do Teymur Toxtamışın ordusu ilo döyüşo 
girdi. Böyük vo qanlı vuruşma Toxtamışm moğlubiyyotı ilo 
bitdi. Lakin Qızıl Orda holo qüvvotli idi vo ona göro moğlub 
olmuş Toxtamış ruhdan düşmodi, Teymur ilo mübarizoni da
vam etdirmok üçün hazırlaşdı. 1395-ci ildo Teymurla Toxta- 
mış Şimali Qafqazda Terek çayının sahilindo yenidon üz-üzo 
goldilor. Bu vuruşmada da Teymur qolobo çaldı. Toxtamışın 
ordusu çox böyük tolofat verdi. Teymur Qızıl Ordanm 
paytaxtı Saray-Borko şohorino hücum edorok oranı tutdu vo 
qarot etdi. Şohor yandırıldı. Teymur şohordo böyük qənimət 
olo keçirdi. Soma iso Hacı-Tarxan (indiki Hoştorxan) vo Azak 
(indiki Azov) şohorlorini qarot etdi. Bununla da Teymur Qızıl 
Ordaya sarsıdıcı sorbo vurdu.

1370-1390-cı illor arasında Əmir Teymur bir neço dofo 
indiki Qazaxıstamn orazisino horbi soforlor toşkil edorok çoxlu 
mal-qara, qoyun sürülori vo at ilxıları olo keçirdi. Onun 30 
minlik bir ordusu sorkordo Uçkar Bahadurun başçılığı ilo Si- 
biro - İrtış çayının sahillorino qodor gedorok, böyük bir orazmi 
zobt etmiş vo çoxlu qonimotlo qayıtmışdı.

Teymur İran vo Conubi Qafqaza qarşı da dofolorlo horbi 
soforlor toşkil etmişdi. Bu vaxt İran müstoqil dövlot deyıldi. 
Hülakülor dövloti dağılmış (1336-cı ildo), ovozino kiçik döv- 
lotlor yaranmışdı. Bunlardan biri do Colarilor dövloti idi. Bu 
dövlot 1336-1411-ci illordo mövcud olub, osas e’tibarilo 
Azorbaycan orazisini ohato edirdi. Xorasanda Sobzovarda 
1336-cı ildo kiçik bir dövlot yaranmışdı. Hülakülor dövloti 
dağılandan sonra İraqda morkozi Herat şohori olmaqla kiçik 
bir knyazlıq toşokkül tapmışdı. Bu kiçik dövlotlor Teymurun
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işğallarmm qarşısını almağa qadir deyildibr. Teymur bu 
dövbtbri çox asanlıqla məhv etdi. Onun 1386-cı ilda başla
dığı üç illik, 1392-ci ilda beş illik, 1399-cu ilda yeddi illik 
harbi safərləri vaxtında bütün Ön Asiya və Cənubi Qafqaz 
işğal edilmiş va böyük bir ımperiya yaradılmışdı. Нэг 
yürüşdan sonra Teymur Samarqanda böyük qanimatlə qayı- 
dırdı. 1396-cı ilda beş illik hərbı safardan Samarqanda qayı- 
dan kimi Teymur əvvəlcə atasının qəbrini ziyarət etmiş və fa
tiha vermişdi. Sonra da 63 yaşlı fateh cavan bir gözal qızla - 
Təvəkkül xatunla nigah kəsib evbnmişdi. Bu harbi yürüşbr 
zamanı İranın va Azərbaycamn şəhərbri dağıdılmış, Teymura 
qarşı çıxan ahalisi mahv edilmişdi. 1387-ci ilda İsfahan şəhəri 
tutulduqda 70 min nafar adamın başı kasilmişdi. Çünki şahar 
Teymura qarşı üsyan etmək təşəbbüsünda olmuşdu. Qeyd et- 
mak lazımdır ki, Ön Asiyaya harbi safarlari vaxtmda Teymur 
qışı har dafa Azarbaycanda - Qarabağ düzünda keçirirdi.

1396-cı ilda Teymur Hindistana harbi safar etmiş va iki 
il müddatinda Hindistanm bir sıra şaharlarini qarət edarak asir 
tutduğu 100 min adamın başım kasdırmişdi. 1399-cu ilda 
Dehli şahari yaxınlığında hind ordusunu mağlub edan Teymur 
yürüşdan böyük qanimatla qayıtmışdı. Hindistanda olarkan 
Teymur bir neça dafa palang va kargadan ovuna çıxdı, onları 
öldürüb darilarini soydu.

1400-cü ilda Teymur yena qarba harbi safara çıxdı. O, 
Osmanlı türk sultam Bayazidla toqquşmalı oldu. 1402-ci ilda 
Ankara yaxınlığmda qanlı vuruşmada Teymur Sultan Baya- 
zidin ordusunu mağlub etdi, özünü asir tutub damır qafasa 
saldı. Ankara vuruşması Teymurun vuruşmaları içarisinda an 
qanlısı idi. Manbalarda göstarilir ki, Teymur döyüşdan sonra 
öz sarkardalari ib  birlıkda böyük ziyafat maclisi taşkil etmiş
di. Qafasda oturan va bir gözündan kor olan Sultan Bayazid 
da Teymurun yanında, lakin yemak süfrasindan aralıda 
qafasda imiş. Teymur yediyi şişlik atın sümüklarini qafasa 
Bayazid üçün atırmış. Ac Bayazid da bu sümüklari götürüb 
gamirirmiş. Bu zaman Bayazid darın bir ah çakmiş, Teymur
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sobobini soruşduqda о, belə cavab vermişdi: onu fikirloşirom 
ki, kül bu dünyanın başına ki, sonin kimi axsaqla mənim kimi 
korun əlində qalıb. Qocalmış Teymur bu sözdən xeyli fıkro 
getmiş vo ovvollər dediyi “Bu dünya nə boydadır ki, onun iki 
padşahı olsun” (yo’ni dünyaya bir padşah lazımdır, o da 
Teymurdur) sözünü yadına salıb demişdir: “Axmaq
dünyadır”. Teymur Bayazidi öldürmədi, lakin qofosdon də 
çıxarmadı. Bayazid elo qofosdo öldü.

Ankara döyüşündən sonra Teymur Misirə hücum etdi, 
sultan Fərəcin ordusunu məğlub edib, özünü do öldürdü. Bu
nunla da, bütün Ön Asiya və Kiçik Asiya Teymurun impe- 
riyasına birhşdirildi.

Doqquzuncu harbi soforindon Morkozi Asiyaya -  Somor- 
qondo qayıtdıqdan sonra Teymur Çinə horbi soforo hazırlaşdı. 
Onun moqsodi Çini tutmaq idi. 1404-cü ilin axırlarında, 
şaxtalı havada Teymur 200 minlik ordu ilo soforo başladı, 
lakin yolda ikon 1405-ci ilin 18 fevralinda 69 yaşında (bo’zi- 
lorino göro 72 yaşında) bork soyuqdoymodon öldü. Beloliklo, 
Çingiz kimi Teymur da Çino horbi soforo getdiyi zaman yolda 
ömrünü başa vurdu. Teymurun bu horbi soforindo iştirak etmiş 
salnamoçilor yazırlar ki, Ceyhun çayını keçdikdon sonra Otrar 
şohorinin konarında xosto Teymur üçün çadır qurulmuşdu. 
Şoxsi hokimi Mövlano Fozlullah onu müayino edib demişdi 
ki, voziyyoti ümüdsüzdür. Teymuru ohato edon övladları, 
novolori bunu eşitcok ağlamağa başlamışdılar. Lakın Teymur 
soyuqqanlılıqla vosiyyotini etmoyo başlamış vo axırda bunu 
deyo bilmişdi ki, soltonoto novosi Pır Mohommodi moslohot 
görür. Sonra da işaro ilo başının üstündo fatıho (Yasin surosi) 
oxunmasmı tolob etmiş vo yasinin sodaları altında axşam vaxtı 
canını tapşırmışdı. Pir Mohommod ovvollor babasının döyiiş- 
lorindo iştirak etmişdi. Lakin sonra içkiyo qurşanmışdı. 
Teymur ölondo o, Kabulda idi vo babasının ölüm xoborini kef 
moclisindo sorxoş voziyyotdo eşitmişdi.

Orta osrlordo meydana çıxmış moşhur türk cahangirlo- 
rindon biri olan Əmir Teymur ömrünü başa vurdu. Onun me-



yidini Səmərqəndə gətirdilər vo özünün vəsiyyatino uyğun 
olaraq şeyx Bərəkənın ayaqlan altında dəfn etdibr.

Teymur imperiyasının daxili və xarici siyasəti. Tey
mur böyük harbi va dövbt xadimi idi. О, iste’dadlı təşkilatçı 
idi. Lakin Teymur asrinin oğlu idi. Feodalizm münasibotbri- 
nın mövcud olduğu bir dövrdo Teymur bu münasibətbrm 
hayata keçirümosino çalışırdı. Onun nohong imperiyası silah 
gücüno yaradılmışdı, bu ölkəbr bir-birib iqtisadi əlaqələrb 
bağlı deyildibr. İmperiyanı idarə etmok üçün Teymur yerli 
feodallara va əmirbrina çoxlu arazibr bağışlamışdı. Feodal 
torpaq sahibliyi onun vaxtında yüksək inkişaf dəracəsinə çat- 
mışdı. İqtadan farqli olaraq torpaq üzərində mülkiyyət forması 
soyurqal üstünlük taşkil edirdi.

Çox hallarda Teymur tutduğu qala va şəhərləri ela 
əvvəlki hakimbrinə qaytarır va yığılan verginin müəyyən 
hissasinin manimsanilmasina rasmi icaza verirdi.

Teymur ham sarkarda, ham da bacarıqlı diplomat idi. 
Qüvvətli iradaya malik olan Teymurun nahang arazibri ahata 
edan dövbti 1405-ci ilda ölümündon sonra parçalandı. Bu 
bela da olmalı idi, çünki onun dövbti feodal münasibatlari 
üzərində qurulmuşdu, Dövbtda Teymurun qohumları, amir- 
lar, sarkardabr va iri torpaq sahibbri aparıcı rollara malik 
idibr. Teymur yaxm adamlanna soyurqal şaklinda mahallar 
bağışlamışdı. Soyurqa! nəsli idi, demali mülk kimi nasildan 
nasıb keçirdi. Camaatdan yığılan vergi dövlata, xorac İsa 
hakima çatırdı. Teymurun oğlu Miranşaha Hülakübr (Elxani- 
lar) dövbtinin arazisini soyurqal verilmışdi. 1393-cü ilda 
Teymur Fars ayalatini digar oğlu Ömor Şeyxə bağışlamışdı. 
Qəznəlibr dövbtinin orazisini novosi (oğlu Cahangirin oğlu) 
Pir Mohommodo vennişdi. Miranşah öldükdon sonra onun 
orazisi do oğlu Ömora çatmışdı. İsfahan ayabti Pir Moham- 
mədin qardaşı Rüstomo çatmışdı. Bütün bunlarla yanaşı 
Teymur ticarətə xüsusi fikir verirdi. O, suvarma kanalları 
çokdirmokb okinçıliyin inkişafı üçün şorait yaradırdı.
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Miranşahm oğlu Əbubokr Bağdadın hakimi tə’yin edılmiş- 
di. Lakin Teymur Mavərənnəhri heç kimə vermomişdi. Teymur 
hor yerdən Samarqanda sənətkarlar gatirirdi. Ümumiyyətlə o, 
sanatkar va tacirlara, ruhani şaxslara hörmat edirdi.

Teymurun ordusu Çingiz xanın ordusu kimi onluq 
sistemi ila onluq, yüzlük, minlik va on minlik hissalardan 
ibarat idi. Har bir adam orduya çağınldıqda özü ila yay va 30 
ox, iki-üç at gatirmali idi. Har on döyüşçüya bir çadır 
düşürdü. Bundan başqa döyüşçü Özü ila oraq, balta, biz, yüz 
iyna, sicim, qazan va s. götürmali idi.

Harbi safar vaxtı türkca manqlay adlanan avanqard 
hissa, ondan iralida karaul dastasi, karaul dastasindan qabaqda 
isa kaşfıyyatçılar gedirdilar.

Teymur döyüş ustası idi. O, vuruşma vaxtı ordusunu 
markaza, sağ cinaha (branqar), sol cinaha (cuvanqar) va 
cinahlan qoruyan dastalara (kanbul) ayırırdı. Belalikla, ordu 7 
korpusa bölünürdü. Teymur düşmanlarina qarşı çox amansız 
idi. Əfqamstanda müqavimət göstaran İsfızar şaharini 
tutduqda Teymur 2 min nafari kirac va gil palçıqla divara 
hördürmüşdü. İsfahanda onun aleyhina üsyan qaldırmış 
əhalidən 70 min nafarinin başım kasdirarak qülla düzalt- 
dirmişdi. Kiçik Asiyada Sivas şaharini tutduqdan soma o, 4 
min adamı diri-diri torpağa basdırtmışdı. Hindistanda 100 min 
bütparasti İslama keçmadıklarina göra kafir sayaraq Öldürt- 
müşdü. Ona göra do Teymurun adı galanda hökmdarlar müqa- 
vimat göstarmayi ma’nasız bilarak, könüllü tabe olurdular. 
İşğal etdiyi ölkalardan Teymur an yaxşı sanatkarlan Samor- 
qəndo göndarirdi. Teymurun Samarqandda tikdirdiyi binalar 
möhkomliyi va gözallıyi ila indi da adamı valeh edir. Onun 
tikdirdiyi bir möhtaşam mavzoleyda özünü dafn etmişdilar.

İslam dininin Markazi Asiyada, Volqaboyunda, Canubi 
Qafqazda mövqeyinm möhkəmlənməsində Teymurun xidmoti 
böyük olmuşdur. Morkozi Asiyada Xoca Əhmad Yasavinin 
qobri üzorınlo Teymur böyük bir mavzoley tikdirmişdi. O, 
Somorqonddə çoxlu mascid va madrasalar açmış, möhtoşəm
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saraylar tikdirmiş, bağlar saldırmışdı. Teymur həm do qatı 
müsolman idi vo o, bütün müharibobrini İslam dinini müdafio 
etməsilə əlaqələndirirdi. İslam dinindo o, şioloro nisboton 
sünnilorin torofım saxlayırdı.

Teymur 1370-ci ildo Hüseyni moğlub etdikdon sonra 
onun horomxanasma yenico gotirilmiş Saray-Mülk xanım adlı 
gözol bir qıza evlonmişdi. Bu qız Mavoronnohrin axırıncı ha
kimi Qazan xanm qizi idi. Qazan xan iso monşoco Çingizin 
oğlu Çağatay m noslindon idi. Bununla da, Teymur arvadı to- 
rofdon Çingizin nosli ilo qohum idi. Teymur oslon türk idi, öz
bok, tacik, fars dillorini sorbost bilirdi, lakin yazmaq vo oxu- 
maq bacarmırdı. Düşmono qarşı çox qozoblı olan Teymur 
alimloro, şeyxloro, şairloro qarşı çox holim idi, onları hımayo 
edir, moclislorindo iştirak edir, hotta elmin müxtolif saholori 
üzro onlarla mübahisolor aparırdı.

Yuxanda dedik ki, Teymur novosi Pir Mohommodi 
yerino voliohd vosiyyot etmişdi. Lakin Miranşahın o zaman 
Daşkonddo olan 21 yaşlı oğlu Sultan Xolil Mirzo cold torponib 
hakimiyyoti olo aldı. Az sonra mübarizodo Teymurun digor 
novosi Şahrux Mirzo qolobo çaldı vo hakimiyyoto keçdi. Belo 
bir doyişiklik onunla olaqodar idi ki, Sultan Xolil Mirzonin 
çox gözol Şad-Molok adlı arvadı vardı vo o, geco-gündüz ar- 
vadına qozol yazmaqla moşğul idi, ondan aynla bilmirdi. 
Teymur ölondon sonra hakimiyyot uğrunda 4 il davam edon 
mübarizo başlandı. 1409-cu ildo Teymur dövlotinin başına 
oğlu Şahrux goldi (1409-1447). Doğrudur, o vahid dövbtin 
başçısı sayılırdı, lakin Morkozi Asiyada bu dövlot iki hissodon 
ibarot idi: Herat vo Somorqond paytaxt şohorbri olmaqla 
Xorasan vo Mavoronnohr dövbtbri imperiyanm müxtolif 
oyabtlori Teymurun oğlanlarının vo novobrmin hakimiyyoti 
altında idi. Onlar özlorini müstoqil hakimbr kimi aparırdılar.

XV osrin 20-ci illorindo Teymurun dövloti Şahruxun vo 
övladlannın olindo combnmişdi. Şahruxun oğlu Uluqboy So- 
morqonddo, İbrahim Sultan Şirazda, Suyurqatmış Kabulda ha
kim idibr. Teymurun noslindon Əbülqasım Babur Xorasanda,
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Sultan Hüseyn Türkmonistan orazisindo xanlıqlar yaratdılar. 
1447-ci ildə Şahruh ölondon sonra imperiya daha da parçalan
dı. Bu zaman İranda yüksəlmiş Qaraqoyunlular sülalosinin 
başçısı Cahanşah Azorbaycan vo İranı tutub yeni böyük dövbt 
yaratmışdı. Morkozi Asiyada Teymur dövbtinin başçısı olan 
Uluqboy (osil adı Mohommod Tarağay idi, Uluq bey “böyük 
boy” demokdir) uşaqlıqda homişo Teymurun yanında olurdu. 
Teymurun arvadı Saray-Mülk xanım onu çox istoyirdi vo 
horbi soforbro onu özü ib  aparırdı. Uluqboy 10 yaşma 
çatanda onu Qızıl Orda hakimi Özboyin noslindon Öko-Boyin 
adlı bir boyin qızına evbndirmışdibr. Teymur novosino 
tontonoli toy etmişdi. On beş yaşında olanda 1409-cu ildo 
Uluqboy Somərqəndin hakimi to’yin olunmuşdu. Uluqboy 
dövbtinin orazisi indiki Özbokistanı ohato edirdi. 1424-cü ildo 
Uluqboy Moqolistana horbi sofor etdi vo böyük qonimotlo geri 
qayıtdı. Moqolistandan gotirdiyı çox iri bir nefrit daşı 
parçasını o, babası Teymurun qobri üçün sino daşı düzoltdirdi.

1427-ci ildo Uluqboy Sırdorya çayı hövzobrindo köçori 
özbok tayfaları üzorino sofor etdi, lakin moğlub olub geri qa- 
yıtdı. 1447-ci ildo Şahrux öldükdon sonra Xorasan vo Morkozi 
Asiyada iğtişaşlar başlandı. Şahruxun dul arvadı Gövhor-Şad 
oğlu Baysunkarın oğlu Əli-üd-dövbni, yo’ni Uluqboyin qar- 
daşı oğlunu hakimiyyoto gotirmok istoyirdi Gövhor-Şad Xora- 
sana göndorilocok orduya Uluqboyin oğlu Abdul-Lotifi başçı 
to’yin etdi. O, istomirdi ki Uluqboyb arası doysin. Lakin Bay- 
sunqarın oğlanları Əli-üd-Dövbt vo Babur Uluqboyin 
oleyhino çıxdılar. 1447-cı ildo Əli-üd-Dövlot Uluqboyin oğlu 
Əbdül-Lotifi moğlub etdi vo osir tutdu. Uluqboy sülh 
danışıqlarına başlamağı qorara aldı vo Əbdül-Lotifı azad 
etdirdi. Uluqboy dövrünün on savadlı adamı idi. Somorqonddo 
moşhur Uluqboy rosodxanasım 1428-1429-cu illordo o 
tikdirmişdi. Uluqboy riyaziyyat vo astronomiyaya aid osorbr 
yazırdı.

Teymur dövbtinin xarici ölkobrb olaqosi çox inkişaf et
mişdi. Qonşu ölkoloro sofırliklor göndorilmosi on’onovi hal
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almışdı. Müxtalif Qarb va Şarq ölkələri ilə ticarat davam 
edirdi. Uluqbəyin hakimiyyat illərinin sonlannda oğlu Əbdül- 
Latifla atası Uluqbəy arasında hakimıyyət uğrunda mübariza 
güclandi. Ata ilə oğul arasında giley-güzar ondan doğmuşdu 
ki, Uluqbay oğlunu Herata hakim ta’yin etmiş, Özü isa Samar- 
qəndi götürmüşdü. Əbdül-Latifın arvadı ərını qızışdırırdı ki, 
atası onu hakimiyyatdan kənar edacak. 1449-cu ilda Əbdül- 
Latif Heratdan dövlatin xazmasinə göndarilacək xaracı daha 
vermadi. Onda Uluqbay oğluna qarşı horbi safaro hazırlaşdı. 
Lakin Əbdül-Latif onu qabaqladı. Ata ila oğul arasında Sa- 
mərqənd yaxmlığında döyüş baş verdi. Uluqbayin ordusu 
mağlub oldu. Uluqbay oğlunun yanma getməyi va tabe olmağı 
qərara aldı. Lakin oğlu Əbdül-Lətıf atasını 1449-cu ıl 
oktyabnn 27-da öldürdü. Hadisa bela olmuşdu. Uluqbay 
oğluna bildirdi ki, hakimiyyatdan hamişalik al çakir va 
Makkaya ziyarata yola düşür. Əbdül-Latif bu taklifa razılaşdı 
va Uluqbay yola düşdü. Lakin bir az getmiş arxadan Əbdül- 
Latifm nökarlari galib yetişdilar va onun dayanmasını amr 
etdilar. Oktyabr ayı olduğu üçün hava soyuq idi, Uluqbay da 
özünü yaxşı hiss etmirdi. O, oğlunun amrina tabe olub kandda 
dayandı. Nökarlar Uluqbay üçün od qaladılar va at bişirmaya 
başladılar. Odun kanarında oturub qizman Uluqbay na isa bir 
pis iş olacağını duymuşdu, çünki oddan çıxmış bir qığılcım 
plaşınm üstüna düşüb onu deşmişdı. Uluqbay yanmış yera 
baxıb demişdi: “San ham bildin” (ya’ni san da bilirsan ki, bir 
pis iş baş veracak). Ela bu vaxt qapı açılmış va Uluqbayin 
şaxsən tanıdığı Abbas adlı bir bay alinda xancarla içari gir- 
mişdi. Hamin Abbas Uluqbəydan yanıqlı idi, çünki Uluqbay 
onun atasını öldürmüşdii. O, indi Əbdül-Lətifin tarafına keç- 
mişdi. Uluqbay masalani başa düşdü, yerından sıçrayıb Abba- 
sa bir yumruq ilişdirdı. Lakın ham nökarlar, ham da Abbas la 
Əbdül-Latif tarafından göndarilmiş başqa bir nafar Uluqbavı 
qamarlayıb al-qolunu bağladılar. Abbas xəncərı götürüb bir 
zarba ila Uluqbayin başım kasdı. Əbdül-Latif sonra bir neça
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gün keçmiş öz qardaşı Əbdül-Əzizi tutdurub öldürdü va 
beblikb , takbaşma Teymur dövbtinin başçısı oldu.

Xalq kütlasi və ruhanibr Əbdül-Latifı görmak istəmirdi- 
br, atasım Öldürənin hakimiyyatina tabe olmurdular. Tczlikb, 
Əbdül-Latifın saray ə’yanlan içarisinda ona qarşı sui-qasd baş 
verdi. 1450-ci il maym 8-da o, Samarqand yaxınlığında 
istirahatda ikən öldürüldü. Axşam qaranlıqda Əbdiil- Lətif 
qəmli halda bağda gazirmiş. Pusquda dayanmış sui-qasdçi Baba 
Hüseyn Bahadur ona bir ox atir. Ox Əbdül-Lətifın sinasini 
deşir, Əbdül-Latif yıxılır və “Allah, тэп э ox daydi” sözbrini 
qışqırır. Sui-qasdçilar onun başını kəsib Səmərqəndə gətirdilər 
və Uluqbəyin mədrəsəsinin divarı üstünda payaya keçirib 
camaata göstardilar. МэпЬэЬгэ göra, öldürüldüyü gündan bir- 
neça gün əvvəl Əbdül-Lətif yuxuda görmüşdü ki, onun kəsilmiş 
başını xonçada ona gətiribbr. Yuxudan qorxu ib  oyanmış 
Əbdül-Latif oxumaq üçün gətirdıyi Nizami Gəncəvinin 
divanım açmış və yuxunu yozmağa başlamışdı. O, Nizaminin 
divanını açan kimi bu beyti oxumuşdu ki, “Atasını öldürana 
çarlıq taxtı qismat olmaz, olsa da 6 aydan artıq davam etmaz”.

Əbdül-Latifdan sonra hakimiyyat Uluqbayin başqa oğlu, 
İbrahim Sultanın oğlu Abdullaya keçdi. Lakin özbak tayfala
rından Əbülxeyr Abdullaya qarşı çıxdı va 1451-ci ilda onu 
mağlub etdi. Hakimiyyata Teymur nəslindən Obu Said adlı bi
risi galdi. Somaki illarda Markazi Asiyada Teymur dövbti 
tanazzüla doğru gedirdi. Va çox keçmadan köçari özbak 
tayfalarının başçısı Şeybani xan bu dövlata son qoydu.

§2. Özbəkxanlığı

XV asrin avvallarinda Ağ Orda bir sıra ayalatbra parça
landı. Onların an böyükbri Noqay Ordası va Özbak xanlığı idi.

Özbak xanlığı Noqäy Ordasından şarqda yerlaşirdi. 
Onun arazisi Sırdaryanın aşağı axarlarindan va Aral danizin- 
dah şimalda Yaik va Tobol, şimal-şarqdə İrtış çayına qadar
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uzanırdı. Sırdorya hövzəsinin Otrardan Suqnaka qədor olan 
hissəsi ovvollər Özbok xanlığına deyil, Uluqboyin dövbtinin 
torkibino daxil idi. Özbək xanhğmın etnik tərkibi yekcins de- 
yildi. Orada kanqlı, kəngərəs, karluk, nayman, manqut, uysun, 
arqın, qıpçaq vo b. tayfa birləşməbri yaşayırdı. Özbək xanlı- 
ğının yaranması XV əsrin 20-cı ilbrınə aiddir. Bu illordo Ağ 
Ordada feodal porakondoliyi hökm sürürdü. Hakimiyyot uğ
runda Mavoronnohrdo Teymura arxalanan feodallarla başqa 
feodallar mübarizo apanrdılar.

1419-cu ildə Uruz xanın nəvəsı Barak Uluqboyo kömok 
üçün müraciət etdi. Uluqboyin kömoyilo barak özünü xan 
e’lan etdi, lakin sonra Uluqbəy onunla olaqoni kosdi. Uluqboy 
1427-ci ildo Barak xana qarşı hərbi sofor toşkil etsə də, 
məğlub olub geri qayıtdı. Lakin xanlığın daxilındo Baraka 
qarşı mübarizo gücbndi vo 1428-ci ildo sui-qəsdçibr Barakı 
öldürdübr. Hakimiyyot Şeybanibrdon Əbülxeyr adlı bir 
nəfərə keçdi.

Şimali Türkmonistan orazisinin Teymur torofmdon işğal 
edilməsi haqqmda yuxarıda demişi к. Conubi Türkmonistan da 
Teymurun nozorindon konarda qala bilmozdi. 1381-ci ildo 
Teymur Conubi Türkmonistanda Herat qalasim tutdu. Bunu 
eşidən Morv vo Nisa oyabtbrinin hakimi Əlibəy ilo Gurgan 
ib  Mazandaran oyabtbrinin hakimi Əmir Voli Teymura ona 
tabe olduqlarmı xobor göndordilor. Bebliklo, Conubi Türkmo
nistan vo Xozorin conub-şorq sahillori Teymura çatdı. Lakin 
bir müddot keçondon sonra Əmir Voli vo Əliboy birbşdilor vo 
Teymura qarşı çıxmaq haqqmda sözbşdibr. Bunu eşıdon Tey
mur 1382-ci ildo Xorasana horbi sofor toşkil etdi. O, qoşunu- 
nun bir hissosini Conubi Türkmonistan m yenidon işğalma 
ayırdı, özü iso qoşunun digor hissosi ilo Əmir Volinin iistiino 
yeridi. Voli bunu eşidib özü Teymurun yanma goldi vo and 
içdi ki, onu Əliboy yoldan çıxarıb. Teymur Əli boyi osir tutub 
başını kosdi.

Teymur Türkmonistanı işğal etdikdən sonra türkmon 
tayfalartndan özü üçün qoşun dostobri toşkil etmoyo başladı.
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Əslən türkmon olan Şeyx Davud adlı bir sərkordə Teymıırun 
ordusunun kəşfıyyat idarosino başçıhq edirdi.

1391-ci ildə Cənubi Türkmonistanın orazisindo Bayat 
türk tayfaları Teymurun hakimiyyotino qarşı üsyan qaldırdılar 
vo Qızıl Orda xanı Toxtamışm torəfınə keçmok haqqında da
n ı ş la r a  başladılar. Teymur bu üsyançılara qarşı oğlu Miran- 
şahı göndordi. Miranşah üsyanı amansızlıqla yatırdı, 10 min 
noforin başını kosdirərək qüllə düzoltdi. Qeyd etmok lazımdır 
ki, Toxtamış xan ilo Teymur ovvol dost olmuş, Qızıl Ordada 
hakimiyyoti olo alandan sonra iso Toxtamış Teymura düşmon 
kosilmişdi. Bir neço qanlı döyüşdo Teymur loxtam ışı moğlub 
etmişdi. Toxtamış 1399-cu ildon sonra sofil hoyat keçirirdi. 
1405-ci il yanvarm 14-do Toxtamış xan Morkozi Asiyaya 
Teymurun yanma adam göndormiş vo onunla etdiyi mühari- 
boloro göro bağışlanmasını xahiş etmişdi. Teymur hündür 
boylu, döyüşkon vo sifotdon çox gözol olan Toxtaımşı düşmo- 
nı olsa da, çox istoyırdi vo söz vermişdi ki, Çino sofordon qa- 
yıdandan sonra onunla banşacaq. Lakin çox keçmodon 
Teymur öldü. Teymurun ölümündon çox mütoossir olan 
Toxtamış da bir il sonra, 1406-cı ildo Tümendo öldü.

Teymur ölondon sonra hakimiyyot uğrunda mübarizo ge- 
nişlonmişdi. Bu qarışıqlıqdan istifado edorok Qızıl Ordadan 
Yedigey adlı bir omir Xarozmdo hakimiyyoti olo aldı. 
Teymurun oğlu Şahrux Xorasanın valisi idi. Onu bu vozifoyo 
atası to’yin etmişdi. Şahrux Xorasanda voziyyotin belo şokil 
aldığını eşidıb ordu ilo Xarozmo horokot etdi. O, Yedigeyi 
moğlub edib Xarozmi olo keçirdi. Şahrux (1405-1447) horbi- 
köçori o’yanlara arxalanırdı. Lakin Teymur kimi o da okinçi- 
liyin inkişafına çalışırdı. İstor Mavoronnohrdo, istorso do 
Türkmonistan orazisindo holo Teymur vaxtında çoxlu suvarma 
kanalları çokilmişdı. Şahruh vaxtmda indiki Türkmonistan 
orazisindo Murqab çayından çoxlu kanallar çokilmişdi. İndiki 
Bayram-Əli yaxınlığmda xarabalıqları qalmaqda olan, Abdul- 
laxan-Qala adı ilo tanınan Morv şohorınin qala divarları Şah
ım  vaxtmda hörülmüşdü. XV osrdo Türkmonistanm orazisin
do pambıq okini genişlonmoyo başlamışdı. Bu da on ovvol su
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varma şobokesinin çekilmosi ib  olaqodar idi. 1447-ci ildo 
Şahrux öldü. Onun oğlu Uiuqbəy hakimiyyoto namizod idi. 
Teymurun noslindon olan o’yanlar da hakimiyyoto can atırdılar. 
Uluqboy hakimiyyoto keçso do Xorasanı vo Heratı oldo saxlaya 
bilmodi. Uzun süron feodal müharibolori noticosindo Xorasan 
Teymuribrdon Əbülqasım Babura keçdi vo 1457-ci ib  qodor o, 
hakimiyyoti olindo saxladi. Babur ölondon sonra Xorasan vo 
Türkmenistan Mavoronnohrin yeni hakimi Əbu-Soido keçdi vo 
o, 1468-ci ilo qodor buranın hakimi oldu.

Şimal-qorbi Türkmenistan (Balxaş, Manqışlaq, Ust-Yurt 
vo Uzboy) orazisindo iso yanmasılı türkmon tayfa birloşmobri 
yaşayırdılar. Bunlar - orsari, salor, alili vo b. idi. XV osrin 
ortalarında bu tayfalar özbok hakimlerinin tabeliyino keçdilor. 
Qışlaqları Sırdorya vo Kara-Tau rayonlarmda, yaylaqları iso 
Tobol, İşim, Sarı-Su çaylarının hövzobrindo vo Morkozi 
Qazaxıstan çöllorindo yerloşirdi. Bu orazinin maldarları 
Morkozi Asiyanın vo Sırdoryanm orta axımnın omraq-okinçi 
rayonlanna yaxın idilor vo onlarla qodimdon six olaqo sax- 
layırdılar. Qodimdo bu regionun conubunda alan, kanqİı, son
ralar qıpçaq tayfa ittifaqlan yerloşirdi. Qazaxistan orazisindo 
etnogenezin ikinci böyük morkozi bu region idi. Orta Euz mohz 
bu regionda yaranmışdı. XV-XVI osrlordo burada qıpçaq, 
arqun, nayman, kerey, konrat vo b. tayfa birloşmobri yaşayırdı,

Qazaxistamn qorbindo do yaylaq vo qışlaqlara malik iri 
tayfa birloşmobri yaşayırdı. Onların qışlaqları Sırdorya ça
yının aşağı axarlarmın hövzobrindo, yaylaqlan iso Ural ça
yının qollan konarlarında, Tobol çayının yuxarı hövzobrindo 
vo Muqoçar dağlarında yerloşirdi. Qodimdon, holo eradan ov- 
vol burada sarmat tayfalan yaşayırdılar. Qorbi Avropa vo rus 
tarixşünaslığmda sarmatlar irandilli tayfalar sayılır. Lakin son 
ilbrdo sarmat adını daşıyanlarm türk olması sübut olunmaq- 
dadır. Bu orazido monqol işğallarındari sonra Noqay Ordası 
yaranmışdı, Homin region Kiçik Euz (qazax dilindo Kşi-Euz) 
adlanır. Kiçik Euzun ahalisi Aşağı Volqaboyu vo Uralın 
oturaq rayonları ilo six oİaqədo idi. Bu Euzda yaşayan tay
falardan alçin, tabık, tamo, şamaxi, tana, şaktı vo b. göstermek
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olar. Şeybanilər sülaləsinin hakimiyyoti illorindo Qırğızıstan 
ohalisi do bu dövloto tabe idi. Lakin XV osrin ikinci yarısında 
yaranmış Qazax xanlığı qırğız tayfaları içərisində müstoqillik 
uğrunda mübarizoni güçlendirdi. Şimali Qırğızıstanda bu 
mübarizoyo bir tayfa birloşmosinin başçısı Mohommod Qırğız 
rohborlik edirdi. Bu moqsodlə o, Qazax xanlığına yaxınlaşdı 
vo onun horbi qüvvosindon istifado etmoyo başladı. Mohz 
Mohommod Qırğız vaxtında (XVI osrin 30-cu illorindon) 
Qırğızıstan orazisindo ilk sırf qırğız dövlot qurumu yaranır.
1522-ci ildo Mohommod Qırğız bütün qırğız tayfalarım öz 
otrafmda topladı vo özünü xan e1 lan etdi.

XVI osrin ortalarmadok qırğız hakimlori Şeybaniloro 
qarşı mübarizodo Qazax xanlartna arxalamrdılar. Mohommod 
Qırğız xanın vo onun varislerinin vaxtmda qazax vo qırğız 
tayfalanmn qarşılıqlı olaqəsi çox güclonmişdi. Lakin qırğız 
tayfa birloşmolorinin başında duran feodallar arasında gedon 
mübarizosi morkozloşmiş dövlotin yaranmasına imkan 
vermirdi. Qırğız tayfalarının oksoriyyoti köçori maldarlıqla 
moşğul olurdu. Qırğızıstan orazisindo ticarot vo sonotkarhq 
morkozbri, şohorlor yox idi. Bele voziyyot Qırğızıstanın 
Rusiya terəfmdon işğalınadek davam etdi.

§3. Şeybanilər dövləti

Teymurun neslinden olan hakimler arasında feodal ço- 
kişmolori dövlotin siyasi qüdrotinı sarsıtdı. Belo voziyyot feo- 
dallarla kondlilor arasında sinfı mübarizoni koskinleşdirdi. Bu 
gergin şorait Morkozi Asiya orazisindo köçori maidar tay
faların yeniden qruplaşması ilo bir vaxta düşdü. Belo tayfa 
birloşmobrindon biri do özbok tayfa ittifaqı idi. Maidar ellor 
oturaq ohalisi olan rayönlara axışırdı. Bu tayfaların başında 
durari xanlar; boylor. tarxanlar qenimot ole keçinuek moqsodi- 
lo şohor vo kondİofe herbi seferler toşkil edirdiİor. Köçori 
özbokbrin Mavererinohro axışması Əbüİxeyrin hevosı Şcyba- 
ni xanın adı İİo olaqodardır. $eybani xan ovvolco Əbülxeyrin
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nəslinin Doşti-Qıpçaqda hakimiyyotini borqorar etdi, çünki o, 
maldar ellori öz hakimiyyoti altında birləşdirmək istəyirdi. Bu 
məqsədlə Şeybani Teymurun nəslinə monsub olan oraziləri, 
xüsusilə Mavəronnəhrı ələ keçirməlı idi. Bu niyyət ona görə 
başa golo bilirdi ki, Teymurun noslindon olan hakimlorin 
özlori köçori özbok tayfalarına arxalanmağa başlamışdılar.

Mohommod Şeybani 1451-ci ildo doğulmuşdu. İndiki 
Qazaxıstan orazisindo Əbülxeyr xan öldükdon soma ohali 
onun yerino keçmiş oğlu şeyx Hevdoro qarşı üsyan qaldır- 
mışdı. Üsyançılar onu olo keçırib öldiirdülor. Şeyx Heydorin 
oğlu kiçik yaşlı Şeybamni yaxın qohunıları aparıb Hoştorxan 
xanı Qasımın sarayında gizlotdilor. Onda üsyan başçıları olan 
boylor Hoştorxana hücuma keçdilor vo Hoştorxan şohorini mü- 
hasiroyo aldılar. Lakin Şeybani vo onun kiçik qardaşı şohor- 
don gizlinco çıxıb Doşti-Qıpçağa qaçdılar. Cahan Şeybani 
Doşti-Qıpçaqda bir neço yüz noforlik horbi dosto toşkil edorok 
hakimiyyot uğrunda mübarizoyo başladı. İlk vaxtlarda Teymu
run noslindon olan hakimlor Şeybaniyo kömok edirdilor. Belo 
güman edirdilor ki, onun vasitosilo özbok tayfaları sultanla
rının Mavoronnohro basqmlarınm qarşısım ala bilorlor. 
Şahzadolor (Şeybani vo qardaşı) ara-sıra Somorqondo golib 
Teymurun noslindon olan Somorqond hakimi Əhmod Mirzo- 
nin sarayında qalırdılar. Az sonra Şeybani Manqut (Noqay) 
hakimi Musa Mirzonin kömoyilo qazaxlarm xanı olan 
Burunduk xanın (1480-1511) ordasım moğlub etdi. Lakin 
qüvvosi az olduğuna göro Manqışlağa çokildi. Bu vaxt mon
qol tayfaları Somorqondo basqın etdilor. Onda Somorqond 
hakimi Sultan Əhmod Mirzo Mohommod Şeybanini çağırıb 
dövbtin şimal sorhodbrinin müdafıosım ona tapşırdı. Əhmod 
Mirzo vo Şeybani ordu düzoldib monqollara qarşı horokot 
etdibr. Şeybani xan osas e ’tıbarılo quşçu, nayman, uyğur, 
kerait, durman vo içqi adlı türk-özbok tayfalarına arxalanırdı. 
Sonralar ona kiyat, kunqrat, tuman, tanqıt, şadbaklı, ical vo 
şinkarlı tayfaları da qoşulmuşdu. Lakin yolda Şeybani birdon- 
biro fikrini dəyişdi, Əhmod Mirzodon ayrılıb Daşkondo getdi
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vo oranın hakimi Mahmud xanın qəbuluna girdi. Öziino 
qüvvətli ordu düzəltdıkdən sonra Şeybanı Xarəzmə hərbi safar 
etdi, xeyli mahalları tutub qarət etdikdan sonra Otrar şaharini 
do tutub orada oturdu. İndiki Qazaxıstan arazisinda mövcud 
olan xanlığın hökmdarı Burunduk xan bunu eşidıb Otrara 
hücum etdi və Şeybanini mühasirəyə aldı. Lakin Daşkandin 
hakimi Mahmud xan ona köməyə galdi va Şeybanini ölümdan 
xilas etdi.

Bu vaxt Samarqand hakimi Sultan Əhmad Mirza öldü. 
Onun övladı yox idi. Bundan istifada edan Şeybani Mahmud 
xandan kömək alıb Samarqanda va Buxaraya yola düşdü. O, 
əvvəlcə Buxaram mtdu, sonra da 1500-cü ilda Samarqandi alo 
keçirdi. Özü Samarqandda omrdu, Buxaranın idarasini isa 
kiçik qardaşı Mahmud Mirzaya verdi. 1503-1507-ci Ularda 
Xorasanda Teymurun naslindan Hüseyn Baykaram mağlub 
edan Şeybani xan Markazi Asiya va Xorasamn ayalatlorini ala 
keçirdi va Teymur xanədanının hakimiyyatina son qoydu.

Onun dövlətinın hüdudları Xazar dənizindən Çino, Sır- 
dəryanm sağ sahilindən mərkəzi Əfqanıstana qədər uzanırdı. 
Şeybani xan conub-qərbdə Azərbaycan Səfəvilər dövlətilə 
həmsərhəd oldu. Onun cənuba doğru hərokotı Səfəvilor dövlo- 
tinin banisi Şah 1 İsmayılı toşvişo salırdı. Şah İsmayılın özü do 
hakimiyyot uğrunda mübarizoyo başlayaraq 1501 -ci ildo 
moqsodino çatmış vo Tobrizdo özünü şah e’lan etmişdi. Onun 
Azarbaycamn türk tayfalarından (afşar, qacar, bayat, baydili, 
q araman, takali, zülqadar, şamlı va b.) qüvvətli ordusu vardı, 
Papaqlanna 12 imamın sayma uyğun 12 qırmızı zolaq tikdik- 
1 arina göra bu tayfalar “Qızılbaşlar” adını daşıyırdılar. 
Azarbaycamn har iki hissasini, İram va İraqın bir hissasini 
ohato edon Sofovilor dövloti özünün qüdrotli vaxtım keçirırdi. 
Ona göro Şeybani xanın Xorasanı olo keçirmosi ilo şah I 
İsmayılla toqquşması labüd oldu. Əslindo günah Şeybani 
xanın özünda idi. O, İranın ayalatlarino horbi soforlor toşkil 
edir vo hotta şah İsmayıla hodoli moktublar göndarirdi. 
Maktublarda Şeybani şah İsmayılı “dorviş oğlu” adlandırır vo
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təhqir edirdi. Şah İsmayıl ona cavab moktubu yazaraq onun 
ölkosino basqmlara son qoymağı tolob etdiso də, Şeybani xan 
уепә tohqiramiz məktubla cavab verdi. Buna cavab olaraq, 
1510-cu ildo şah İsmayıl ordunu götürüb Xorasana torof 
horokoto başladı. Özboklorin ordusu Herata gen çəkildi. Şey
bani xan orada idi, çünki Əfqanıstana hərbi soforindon yenico 
qayıtmışdı. Şah İsmayıl Moşhoddo ikon xəbər aldı ki, Sırdorya 
çayı konarında qazaxlarm ordusu Şeybani xanın ordusunun bir 
hissosini moğlub edib orazisinin bir hissosiııi tutmuşdur. 
Şeybani xan hiss edirdi ki, şah İsmayılm ordusuna qarşı dura 
bilmoyocok, çünki horbi sofordon yenico qayıtmış ordusu hom 
sayca az idi, hom do yorulmuşdu. Ona göro o, indiki 
Türkmonistan orazisindo Morv qalasına golorok Mavoron- 
nohrdon horbi kömok gözlomoyo başladı. Sofovilor ordusu iso 
fursoti oldon vermoyorok indiki Türkmonistan orazisindoki 
Morvo yaxınlaşdı, lakin qala divarlanm tutmağın çotinlıyini 
görorok horbi hiylo işlotdi. Morvin qala divarlanndan geri 
çokilmoyo başladı vo bununla Şeybani xanı çaş-baş saldı, xan 
elo bildi ki, şah İsmayıl gücsüzlüyüno göro geri çokilib 
getmoyi qorara almışdır. Şeybani ordusu ilo qaladan çıxıb şah 
İsmayılm ordusunu tə’qib etmoyo başladı. Şah İsmayıl Morvin 
24 km-do dayandı vo 17 mınlik seçmo döyüşçülordon ibarot 
ordusunu geri qaytarıb Şeybaninin ordusunun iistüno atıldı. 
Baş veron qaniı döyüşdo Şeybaninin ordusu moğlub edildi. 
Şeybaninin bütün ordu başçıları döyüşdo öldürüldü. Şeybani 
xan iso osir tutuldu vo İsmayılm qorargahına gotirıldı. Şah 
İsmayıl Şeybaninin başını kosdi, sonra da dorisini soydurub 
samanla doldurtdu. Kollosindon iso qab düzoltdirdi, qızıl 
suyuna çokdirdi vo bu qabla şorab ıçdi.

Şeybani xanin bu aqiboti sarayda böyük toşviş yaratdı. 
Hakimiyyot uğrunda o‘vanlar arasında mübarizo başlandı. Ha- 
kimiyyoio Daşkondin Hakimi olan dayısı Süyünc-Xoca keçdi. 
Lakın bu heç do özbok Sultanları arasındaki narazıİığı aradan 
Çaldırmadı vo tezİikİo §üyünc-Xoca hakimiyyotdon salındı.
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1510-cu ildo Şeybani xanın noslindon Kuçkunçu xan hakimiy
yoti olo keçirdi (1510-1530).

Şah 1 İsmayıl Morv altındaki qolobodon sonra Xorasana 
vo Conubi Türkmənistana yürüşünü davam etdirmokdo idi. 
Onun göndordiyi kiçik bir ordu Herat şohorini tutmuşdu. Qışı 
alaçıqda keçirdikdon sonra şah İsmayıl 1511 -ci ilin yazında 
Amudorya çayının otraf oyalotlorino daxil oldu. Özbok xam 
Kuçkunçu xan şah İsmayıla qarşı ordu ilo çıxış etmoyo çoki- 
nirdi, o şaha tabe olması haqqında moktub yazdı vo çoxlu ho- 
diyyolor göndordi. Moktubda xahiş edirdi ki, şah Mavo- 
ronnohro gırmosın vo sülh danışıqlarına razılıq versin. Şah 
İsmayıl bu çağırışa müsbot cavab verdi vo danışıqlara başladı. 
Sülh müqavilosino göro Amudorya çayının solsahii orazisi So- 
fovilor dövlotino birloşdirilirdi. Şah eyni zamanda Əfqanısta- 
nın şimal oyaiotlorini do olo keçirdi vo bütünlüklo Xorasana 
yiyolondi.

Lakin bu sülh çox çokmodı. Şeybani xan dövründo So- 
morqonddon qovulmuş hakim Babur Əfqanıstanda idi. O, şah 
İsmayılla razılığa golorok ordusu ilo 1512-ci ildo Amudoryanı 
keçib Morkozi Asiyaya daxil oldu vo özboklorin orduları ilo 
toqquşmada onları moğlub etdi. Noticodo, Babur Morkozi 
Asiyanın bir sıra oyaiotlorini işğal etdi. 1512-ci ildo Babur şah 
İsmayılla danışığa girib ondan ordu ilo kömok xahiş etdi vo 
vo’d etdi ki, Şeybanilor dövlotini yıxdıqdan sonra Mavoron- 
nohri şahın vassallığına verocokdir. Şah İsmayıl ordu göndordi 
vo Babur homin ordu ilo Somorqond üzorino horbi sofor toşkil 
edorok, şohori tutdu vo şah İsmayılı Morkozi Asiyanın alı 
hakimi e ’lan etdi, onun adına pul buraxdırdı.

Qeyd edilmolidir ki, şah I İsmayıl Sofovılor dövloti ora
zisindo şio mozhobini dövlot dini e’lan etmişdi. Qızılbaşlar 
sünnü mozhobindo olan müsəlmanlara qarşı diişmon kimi 
çıxış edirdilor. Əslindo Azorbaycan xalqmın holo o vaxt par
çalanmasına sobob olmuş bu siyasotlo şah İsmayıl sünnü moz
hobindo olan özboklori - Şeybani xanı vo Türkiyo sultanı 11 
Sultan Solimı özüno qarşı qaldırmışdı. İndi iso Babur toro-
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fındən şah îsmayılın Mavərənnəhrin ali hakimi e ’lan olunması 
sünnü mozhobindo olan Mərkəzi Asiya türk xalqları, xüsusilə 
özbaklar içərisində narazılıq yaratmışdı. Samarqand şaharinin 
silnnü mazhabli ahalisi açıq-aydın Baburun bu siyasatina qarşı 
çıxırdı. Babur isa bu vaxt ordunu buraxmışdı. Özbak 
sultanları Ubeydulla Sultan və Mahammad Teymur Sultan bu 
vaziyyatdan istifada etdilar va başqa özbak tayfa başçılarının 
kömayına arxalanaraq 1513-cü ilin avvallarinda Mavoron- 
nahra girdilar. Babur cami 5 minlik ordu ila bu sultanların 
qarşısına çıxdı va döyüşda tamamila mağlub olub meydandan 
qaçdı. Özbaklar yena Samarqandi ala keçirdilar va bununla da 
bu şaharda hamışalik olaraq özbaklarin hökmranlığı başlandı. 
Şah îsmayıl müttafıqi Baburu qurtarmaq üçün sarkardasi 
Əmir Əhmadin başçılığı ila Mavarannahra ordu göndardi. 
Ordu Amudaryanı keçib Baburla birlaşdi va Karşi şaharinin 
üstüna yeri di. Özbak xanlan Məhəmməd Teymur va Ubey
dulla Buxara altında idilar va hadisalarin gedişini izlayirdilar. 
Əmir Əhmad da Karşini tutduqdan sonra Buxaraya istiqamat 
almışdı. Lakin Buxara yaxınlığında Kicduvan adlı yerda 
gözlanilmadan özbaklarin pusquda dayanmış ordusu onun üs
tüna atıldı va qoşununu mağlub etdi. Əmir Əhmad döyüşda 
öldürüldü. Sağ qalmış qızılbaş qoşun dastalari İrana qayıtdılar 
va bununla şah İsmayıl ila Babur arasında ittifaq dağılmış 
oldu. Bundan sonra Şeybamlar ordusu Xorasana taraf harakat 
etdi va Şeybani xanın vaxtındakı sarhadlari Ьафа etdi. Şah 
İsmayıl tarafından tutulmuş oyalotlor geri qaytarıldı.

Şeybanilar dövlatinda arazı xanın sülalo üzvlari arasında 
bölüşdürülmüşdü. II Abdulla xan vaxtında yüksəliş dövrü 
keçiran dövlat sonra tənəzzül etdi. Bu dövtət 1588-ci ilda sü- 
qut etdi.

Ictimai və siyasi quruluş. Qeyd edilmalidir ki, mahz 
Şeybanilar dövloti zamanı Mavarənnəhrin va Xorasanm 
türkdilli ahalisi “özbaklar” adlanmağa başlandı. Köçori özbok 
tayfalan Şeybani xanın horbi qüvvosinin osasını toşkil 
edirdilor. Şeybani xan hakimiyyoto keçondon sonra bu tayfa-
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lara xüsusi imtiyazlar verilmişdi (Eyni hal Azorbaycan Səfo- 
vilor dövloti üçün do socıyyovı olmuşdur. Şah I İsmayıl haki
miyyoto keçondon sonra, ona horbi qüvvo ilo kömok etmiş 
türk Azorbaycan tayfalarına xüsusı imtiyazlar venniş, Şimali 
Azorbaycanda vo indiki Ermonistan orazisindo onlara oyalotlor 
ayırmışdı). Köçori özbok tayfaları maldarlıq üçün on yaxşı 
yerlori olo keçirmoyo çalışırdılar. Bu iso yerli okinçi ohalinin 
e ’tirazına sobob olurdu. Köçori tayfalar on çox Daşkond 
yaxmlığında, Zorofşan vadisindo, Kaşqadorya vo Surxandorya 
hövzolorindo yerloşmişdilor. Maldarlarla okinçi ohali arasında 
bu ziddiyyot bo’zi oyalotlordo açıq iğtişaşlara sobob olmuşdu. 
Köçori maldarhğın keçilmosilo iqtisadi hoyat torzmdo 
doyişiklik yaranırdı. Şeybanilor dövründo feodalizm quruluşu 
inkişaf etmokdo idi. Keçmiş iqta vo soyurqal sahiblorı mül- 
kodarlara çevrilmişdilor, onlara moxsus torpaqlarda oturmuş 
kondlilor iso yarımtohkimli voziyyoto düşmüşdülor.

Ara feodal müharibolori vo zoiflomiş morkozi hakimiy
yot Morkozi Asiyanın orazisindo okinçiliyin inkişafı üçün osas 
toşkil edon suvarma sistemino zorbo vururdu. İri feodalların 
hor biri Öz orazisindo ağalıq edirdi. Onlar ölkonin ümumi mo- 
nafeyi ilo maraqlanmırdılar. Aramsız müharibolor kondli küt- 
lolorinin müflisloşmosino gotirib çıxarırdı.

Şeybanilorin hakimiyyoti illorındon ovvol Morkozi 
Asiyanın tosorrüfatınm osas sahosı okinçilik vo sonotkarlıq idi. 
Şeybanilorin hakimiyyoto golmosi ilo köçori maldarlıq xeyli 
genişlonmişdi. Lakin digor mühüm bir proses do gedirdi. İstor 
yerli oturaq, okinçi ohali, istorso do golmo köçori türk tayfaları 
etnik vo dil monsubiyyotlorino göro eyni olduqlan üçün çox 
sür’otlo qarışırdılar. Ona göro do XVI osrin ovvollorindon 
müasir özbok xalqımn formalaşması prosesi gedirdi. 
Yaranmaqda olan xalq “özbok” adlamrdı.

XVI osrin ovvollorindon e’tibaron indiki Özbokistan ora
zisindo şohorlorin tosorrüfat hoyatı todriclo borpa olunmaqda 
idi, Buxara, Daşkond, Somorqond vo b. qodim şohorlor iri 
ticarot vo sənotkarlıq morkozlori idilor. Müxtolif ölkolordan
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gəlmiş ticarət karvanları bu şohorlordoki hazarlarda qızğın 
alverb məşğul idilor. Şohorlordo və ticarət yollarının 
konarlarında çoxlu kervansaraylar tıkilmişdı. Çin vo Hin- 
distania orazıco yaxmlığa görə Morkozi Asiya oyabtbrino vo 
şohərbrinə bu ölkələrdən müxtolif çeşidlı mallar gotirilırdi.

İndı iso XVI-XVII osrbrdo Mavoronnohrdo coroyan et
miş siyasi hadisoloro qısaca nəzər yetirok. Kuçkunçu xanın 
ölümündon soma oğlu Əbu-Soid (1530-1533) üç il hakimiy- 
yotdo qaldı, ondan sonra hakimiyyoto yuxarıda haqqtnda 
danışdığımız Ubeydulla goldi (1533-1539). Ubeydulla xan 
Şeybani xanın qardaşı oğlu idi. О, bacanqlı döyüşçü, sorkordo 
vo siyasotçi idi. Onun dövründə dövlət aparatı möhkom- 
bnmiş, feodal özbaşmahğma son qoyulmuşdu. Lakin о öbn 
kimi vəziyyət yenə doyişdi. Belə ki, ölkədo ikihakimiyyətiik 
yarandı. Buxarada onun oğlu Əbdüləzizxan (1540-1549), 
Somorqənddə Kuçkunçu xanm oğlu Əbdül-Lətif (1540-1551) 
hakimiyyoto keçdi. Bu oslində Şeybanibr dövbtinin 
parçalanması idi. Əyabt hakimbri baş qaldırdılar. Bu iki 
hakimiyyot arasındaki çəkişmələr 1583-cü ib  qodor davam 
etdi, arada 1598-ci ilo qodor II Abdulla xan dövründo sakitlik 
yaransa da, sonra yeno feodal ara mühanbobri başlandı. Digor 
torofdon, 1587-ci ildo İranda hakimiyyoto golmiş I Şah Abbas 
(1587-1628) Xorasam Şeybanibrdon qopartdi. Abdulla xanın 
Bolxdo hakimiyyotdo olan yeganə oğlu Əbdülmö’min do 
atasından hakimiyyoti olo almaq fıkrino düşorok, ordu ib  onun 
üstüno horokot etdi. Baş vermiş döyüşdo Abdulla xanın ordusu 
moğlub oldu. Oğlunun bu horokotino dözmoyon atası da Özünü 
öldürdü. Lakin Əbdülmö’minin atasının ölümündon sonra 
hakimiyyoti 6 ay çokdi (yuxarıda biz Uluqboyi öldürmüş 
oğlunun Nizami Goncovinin bir beytini oxuduğunu qeyd 
etmişdik, homin beytdo deyiîir kı. atasım öldiiron oğulun, ha
kimiyyoti 6 aydan artıq çoko bıimoz). Sarayda sıu-qəsd notıeo- 
sindo Əbdülmö’min öldürüldü vo başı kosildi. Bununla da 100 
il hakimiyyotdo olmuş Şeybanibrin sonu çatdı.
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Şeybani dövbtinin əmirləri beb  qorara goldibr ki, Ab
dulla xamn bacısına evlənmiş Hoştorxan xanlarının noslindon 
(bu nosil Cuçi xamn nosli idi) olan Caniboy adlı birisini 
hakimiyyoto gotirsinlor. Caniboy bu toklifo razılıq vermodi. 
B eb olduqda omirlor onun oğlu Din Mohommoddon xahiş 
etdilor. Din Mohommod Morkozi Asiyaya yola düşdü, lakin 
Buxaraya az qalmış kolun dibindo pusquda durmuş iki-üç 
nofor quldur hücuma keçib onu öldürdü, onun vo onu müşa- 
yiot edonlorin üst-başım, silahlarını qarot edib qaçdılar. Onda 
omirlor Din Mohommodin o biri qardaşı Bakı Mohommodi 
hakimiyyoto gotirdibr. Bununla da, Mavoronnohrdo 1605-ci 
ildon Hoştorxanlılar sülabsi hakimiyyoto goldi. 1599-1753-cü 
ilbrdo Buxara oyalotindo hakimiyyotdo olmuş bu sülabdon 
İmamqulu xan (1611-1642), Nadir Mohommod (1642-1645), 
Əbdübziz (1645-1680), Sübhanqulu (1680-1702), II Übey- 
dulla (1702-1711) vo II Əbdüloziz (1711-1717) hakimiyyotdo 
oldular. Baki Mohommoddon sonra qardaşı Voli Mohommod 
(1611 -ci ibdok) hakimiyyoto keçdi. Bu zaman Buxarada yerli 
feodal oyanlar ona qarşı sui-qosd toşkil etdilor vo onu tutub 
öldürdübr. Bundan sonra Morkozi Asiyada xırda xanhqlar 
yarandı vo bu xanhqlar (Buxara xanlığı, Xivo Xanlığı, Ko
kand xanlığı vo s.). XVII osrdon Rusiyanın işğalçılıq plan
larının diqqot morkozino çevrildi.

Bu osrlordo Türkmonistanm da tarixi Şeybanilor dövbti 
ib  bağlı idi. Türkmon torpağı Azorbaycan Sofovilor vo Özbok 
Şeybanilor dövlotlorı arasında bölünmüş voziyyotdo idi.
XVI osrdo türkmonlorin osas moşğuliyyotbri maldarlıq vo 

okinçilik idi. Bo’zi tayfalar hom maldarlıqla, hom do okinçi-
liklo moşğul olurdular.

Xarəzm türkmonbri özbok sultanlarının hakimiyyoti al
tında idilor. Şah I ismayıl 1524-cü ildo öldükdon sonra Xa- 
rozm türkmonbrinin başçısı İl Bars Xorasam zobt etmok vo 
Sofovilordon ayırmaq uğrunda mübarizoyo başlamışdı. Sonra 
da Xarozm sultanlan Balxaşotrafı orazini, Manqışlağı tutdular 
vo beloliklo, bütün Türkmonistan orazisi Şeybanilor dövbtino
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birbşdirildi. Şeybani xanları türkmən tayfalarını amansız 
istismar edirdilər. B eb ki, türkmənbr ildə 40 min qoyun vergi 
verirdibr. Türkmənistamn əyalətbri Şeybanibr noslino 
mənsub xanlar arasında bölüşdürülmüşdü.

Cənubi Türkmonis tanda iso voziyyot bir qodor başqa cür 
idi. XVI əsrin əw əlbrində Əmir Teymurun noslindon olan 
Məhəmməd Zaman adlı bir feodal türkman tayfalarının kömo- 
y ib  Astrabad morkoz olmaqla Conubi Türkmonistanda kiçik 
bir xanlıq yaratmışdı. Lakin Şah İsmayıl Xotai 1514-cü ildo 
hücum edib xanlığa son qoydu. Şah İsmayıl öləndən sonra 
voziyyot dəyişdi. Şeybambrdon Din Mohommod xan 1539-cu 
ildo Cənubi Türkmonistana hücum edib oranı işğal etdi. Din 
Mohommod vo onun varisbri Abul Mohommod vo Nur 
Mohommod xan dövründo Türkmonistanı yarımvassal 
hüquqlu yerli hakimlor idaro edirdilor. Lakin beb  voziyyot 
çox çokmodi. İran şahı I Abbas dövründo Conubi Türk
monistan işğal edildi vo 150 il işğal altında qaldı.

386



IV fə s il

QAZAXISTAN ORTA ƏSRLƏRDƏ  

§1. Qazax tayfaları (Juzlar)

XVI osrdo Qazaxistanda feodal porakondoliyi hökm 
sürürdü. Ayrı-ayrı tayfa birbşm obri arasında iqtisadi olaqobr 
çox zoif idi. Qazaxıstan tosorrüfat tipino göro üç regiondan 
ibarət idi: Yeddiçayarası (Yeddi-Su), Morkozi Qazaxıstan vo 
Qorbi Qazaxıstan. Yeddiçayarası ərazidə yaşayan matdarlar 
Çu, Talas və İli çaylarının hövzələrində yerləşən otlaqlarda 
köçorilik edirdibr. Onların yaylaqları Alatau dağlannda idi. 
Bu region tarixon öz xüsusiyyotbri ilə sociyyəbnirdi. Orada 
horn də qədimdən əkinçiliklə məşğul olan əhali yaşayırdı. Ha
la e.ə.III-II osrlordo bu orazido türkdilli usunlarm tayfa birloş- 
mosi yaranmışdı. Erkon orta osrlordo bu regionda Türk xaqan- 
lığı vo Karluklar dövloti mövcud olmuşdu. Qazax xalqınm ct- 
nogenezindo iştirak etmiş osas etnik ünsürlor mohz Yeddiçay- 
arasında yaşayırdılar. Ona göro do bu regionda qodimdon ya
şayan qazax tayfalan Ulu Juz (yo’ni Böyük Juz) adlanırdı. Qa
zax dilindo Juz tosorrüfatca vo coğrafi cohotdon eyni xüsusiy- 
yotloro malik orazi vahidi mo’nasındadır. Başqa sözlo, Juz qa
zax tayfa birloşmosinin orazisi demokdir.

Qazaxlarm üç Juzu vardı: Böyük Juz, Orta Juz vo 
Kiçik Juz. Böyük Juzda qodimdon alban (bu tayfa diqqəti 
xüsusilə colb edir; Şimali Azorbaycan orazisindo e.о.IV 
osrdon eramızın VII-VIII osrlorino qodor Alban dövbtinin 
mövcud olması moTumdur; bir sıra todqiqatçılar alban adını 
daşıyanları lozgidilli xalq sayırlar, lakin son illordo 
Azorbaycan tarixşünaslığında yaranmış yeni konsepsiyaya 
göro albanlar mohz türkdilli idilor vo bunun üçün 
Qazaxistanda Böyük Juzda yaşayan türk alban tayfasını 
da lüüqayisəyə çakirbr), usun, kanqlı, suvan, dulat, oşaktı, 
çataştı, colair vo b. idi. Orta Juza uzun qıpçaq, gündolon 
qıpçaq, qarabalık qıpçaq, torayqır qıpçaq, bultun qıpçaq,
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talabuqa qıpçaq, arqun, ak-nayman, bura-nayman, bulatçı- 
nayman, karakerey nayman, tars tamqalı nayman, turqoğul 
nayman, gökcarlı nayman, semiz nayman, baqanalı nayman, 
sadır nayman, burma nayman, konqrat, kerey va b. tayfalar 
daxil idi. Onların qışlaqları Sırdaryamn aşağı axarlarında, 
yaylaqları isə Ural çayı hövzələrində, Tobol çayının yuxarı 
hövzabrinda və Muqoçar dağlarında idi.

Kiçik Juz keçmiş Noqay Ordasmtn asasında yaranmışdı. 
Bu Juza appas, çakçar, atqay, kılış, alçın, tabın, şamaki, tana 
va b. tayfalar daxil idi. Onlarm arazilari Aşağı Volqaboyu va 
Uralla əlaqədar idi.

Bu Juzlarm etnik tarkibi Qazaxıstan Rusiyaya birbşdiri- 
lanadak qalmışdı.

§2. Qazax xanlığı

XV asrda indiki Qazaxıstan çöllərində ilk qazax xanlıq- 
ları yarandı. Bu xanliqlar indiki qazaxlann ilk dovlat qurumla- 
ri hesab olunur. Doğrudur, Qazaxıstanm canubu VI-VII asr
larda Qərbi Türk Xaqanlığma, VIII-IX asrlarda isa Karluklar 
dövlatina, X asrda Qaraxanibr dövbtina daxil idi, lakin bu 
feodal dövbtlari Markazi Asiyanın başqa ayabtlarini da ahata 
edirdi va onlar ham da indiki qazax, Özbak va qırğızlarm döv
b t qurumlan idi. Monqollarm işğalları ib  indiki Qazaxıstan 
arazisi Cuçi va Çağatay ulusları arasında bölünmüşdü.

XIII-XIV asrlarda Qazaxıstan arazisi Qızıl Orda va Ağ 
Orda dövbtbrinin tarkibinda idi. XV asrda Qazaxıstan arazi
sinda yaranmış xanliqlar isa qazaxlann feodal dövbt tipi kimi 
saciyyabndirilir.

Hala Qızıl Ordanm dağılması arafasinda Qazaxıstan ara
zisinda mahsuldar qüvvələrin inkişafı baş verirdi. Sırdaryanın 
orta hövzabrmda olan Sıqnaq va Sabran (Şabraıı) şaharbri 
monqol dağıntılarından soma dirçalmaya başlamışdı. Sırdarya 
hövzabrinda Kara-Tauda, Çu va Talaş çaylarının vadilarinda 
maldar köçari qazax tayfaları oturaq hayata keçirdibr.
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Feodalizm münasıbətlərinin inkişafı osasmda yerli feodal 
dövlət quramlan toşokkül tapirdi. Bu feodal dövlotbrinin 
qabaqkı osrlordo mövcud olmuş dövbtlordon osash forqi 
vardı. Beb ki, ovvolki dövb tb r işğalçılıq osasında, XV osrdo 
toşokkül tapmış dövbtbr isə yerli iqtisadi özül osasmda, 
daxili etnik inkişaf üzorindo yaranmışdı.

XV osrin ovvollorindo Ağ Ordanm parçalanması notico
sindo Noqay Ordası vo Özbok xanlığı yaranmışdı. Noqay Or- 
dası Yaik (Ural) vo Volqa çayları arasında, Özbok xanlığı iso 
Sırdoryanın aşağı hövzolorindo vo Aral donizindon şimalda 
Yaik vo Tobol çaylarına qodor uzanırdı. Özbok xanlığından şi
malda Sibir xanhğı yerbşirdi. Etnik torkibino göro Noqay vo 
Özbok xanlıqlannda eyni türkdilli tayfalar yaşayırdı: qıpçaq, 
kanqlı, karluk, nayman, uysun, arqun, qırğız, kitay, manqut, 
ming, tanqut, kongoros vo b. Doşti-Qıpçaqın şorq hissosinin 
ohalisi XIV-XV osrlordo “Özbok” adını daşıyırdı vo ona göro 
yuxarıda haqqında danışdığımız Əbülxeyrin xanlığı Özbok 
xaıılığı adlamrdı. Homin osrlordo “Qazax” etnonimi do mon
bobrdo oksini tapir. Qazaxıstamn conub-şorqi vo morkozi 
hissosinin tayfaları “qazax” adım daşıyırdılar. Demoli, indiki 
Qazaxıstamn bir hissosi Özbok xanlığma daxil idi. Xanlıqda 
feodal çokişmobri noticosindo 1428-ci ildo hakimiyyot Şeyba- 
ninin noslindon Sultan Əbülxeyro keçdi. Əbülxeyr Sıı- 
doryadan Sibir xanlığına qodorki orazıni hakimiyyoti altında 
birbşdirmişdi. Oraya Qazaxıstanın Sıqnaq, Ak-Kurqan, Suzak 
vo b. Sırdoryakonarı şohorlor do daxil idi. Əbülxeyrin ha
kimiyyoti 1468-ci ilo qodor davam etdi. O öldükdon sonra ye
nidon hakimiyyot uğrunda mübarizo başlandı. Hakimiyyot uğ
runda Əbülxeyr sultanın 1428-ci ildo öldürdüyü Barak 
Sultanın oğlu Camboy vo onun oğlu Girey xan Burko mübari
zoyo başladılar. Lakin onlar hakimiyyoti ob  ala bilmodilor vo 
xanlıq Əbülxeyrin novosi Mohommod Şeybaniyo keçdi (1451
1510).

1480-ci ildo Caniboy öldü, oğlu Gireyin oğlu Burunduk 
xan Qazaxıstanm şorq rayonlarım ob  keçirorok müstəqil xan- 
lıq yaratdı.
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Burunduk xan (1480-1511) dofolorlo Şeybanilərlə mühari- 
bo etso do, məqsədinə çatmadı. Şeybani xan 1500-cü ildo Ma- 
voronnohri, Buxarani, Somorqondi tutaraq Morkozi Asiyada 
güçlü dövlot yaratdı. Yuxarida dediyimiz kimi, onu 1510-cu il
do Şah İsmayıl Xotai moğlub etdi. Demoli, XV osrin 40-ci 
illorindo Caniboy vo Girey Burko sultanların öz tayfalan ilo 
Aral sahillorindon Çu çayının sahülərinə köçmosi qazax 
xalqinm tarixindo mühüm hadiso oldu. Mohz bu vaxtdan qazax 
xalqi formalaşmağa başladı. Burunduk xan indiki Qazaxistamn 
şorq hissosini birloşdirdi. Caniboyin digor oğlu Qasım Balxaş 
gölü rayonunda aynca xanhq yaratmışdı. Şeybani xanın öldü- 
rülmosindon sonra özbok xanlığına daxil olan bo’zi orazilor Qa
zax sultanlanna keçdi.

XVI osrin owollorindo Caniboyin oğlu Qasım Sultan 
(1518-1523) bütün Yeddiçayarası orazini olo keçirdi. Todriclo 
o, hakimiyyotini Doşti-Qıpçağm xeyli orazisino yaydı vo bütün- 
lüklo Doşti-Qıpçağın xanı oldu. Noqay Ordası bu vaxt süqut et- 
mokdo idi. Ordanm orazisindo yaşayan qıpçaq vo kanqlı 
tayfalan qazax sultanlannın asılılığma keçdi. Qasımın 
hakimiyyoti illorindo şeybanilorlo Qazax sultanlan arasında 
müharibolor davam etmokdo idi. Mübarizo osas e’tibarilo Sır- 
dorya hövzolori vo oralarda yerloşon şohorlor uğrunda gedirdi. 
Bu müharibolor şohor vo kondlorin dağılmasına, kondli tosorrü- 
fatlannın gerilomosino sobob olurdu. 1509-cu ildo Qazax sul
tanlan Əhməd vo Canış 50 minlik atlı ordu ilo Mavoronnohro 
basqm etdilor. Onlar Somorqondin vo Buxaranm bir sıra kond- 
lorini dağıtdılar vo qonimətlo gen qayıtdılar. Şeybani xan buna 
cavab olaraq “qozavat” e’lan etdi vo Qazaxıstan sohrasma sofor 
toşkil etdi. Şeybani qazax tayfalanndan çoxlu mal-qara vo osir 
tutub geri qayıtdı. Qazaxlardan arabalar üstündo qurulmuş 10 
min alaçıq olo keçirildi (hunlarm da mohz belo arabalarda 
horokot etdiklorini demişik). 1510-cu ildo, Şah I İsmayıl ib  
müharibosindon ovvol Şeybani xan bir do qazax çöllorino yürüş 
toşkil etmiş, lakin bu dofo qazax sultanlannın ordulan ilo toq- 
quşmada moğlub olub geri qayıtmışdı.
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Şeybani xan 1510-cu ildo öldürüldükdon sonra haki
miyyot uğrunda gedon mübarizo ilə olaqodar olaraq Özbok 
xanlığı orazisindo hakimiyyot Qazax xanlannm olino keçdi. 
Onlar Şeybaninın ardmca getmomiş qıpçaq, naymon, kanqlı, 
kitay, kerent vo b. tayfalan özlorino tabe etdilor. Noticodo 
“Özbok” vo “Qazax” adları forqlonmoyo başladı.

1518-1523-cü illor arasında Qasim xan öldü. Ondan sonra 
Qazaxıstan çöllorindo hakimiyyot uğrunda ayn-ayrı feodal 
o’yanları arasında uzun süron müharibolor başlandı. Şübhosiz 
ki, XVI osrdo yaranmış Qazax xanlığı indiki Qazaxıstanın bü
tün orazisini ohato etmirdi. Qazaxıstan orazisinin bir hissosi No
qay Ordasına vo Özbok xanhğına aid idi. Qazax xanlıqlanmn 
orazisi do siyasi hadisolorlo bağlı olaraq tez-tez doyişilirdi.

Qazax xanhqlannı vo tayfa ittifaqlanm birloşdirmoyo so’y 
edon Qasim xan ölondon sonra feodal müharibolori qızışdı. 
Qasımın oğlu Mamay ara müharibolorindon birindo öldürüldü. 
Mamayın yerini qardaşı Tahir xan tutdu (1523-1533). Tahir xan 
atası Qasim xamn siyasotmi davam etdirorok Qazaxistanda va
hid siyasi bırloşmo yaratmağa çalışırdı. Bu moqsodlo o, Noqay 
Or das i vo Daşkond hakimlori ilo bir sıra müharibolor aparmalı 
oldu. Lakin moqsodino nail ola bilmodi. Bu müharibolori 
aparmaq üçün Tahir qazax tayfalannm üzorino qoyulan 
vergilori artırdığına göro maldarlar ondan uzaqlaşmağa, başqa 
oraziloro köçmoyo başladılar. Onda Tahir xan Daşkond hakimi 
Sultan Mohommod xana horbi qüwo üçün müraciot etdi. Ho- 
min horbi qüvvo ilo Tahir xan ona qarşı çıxan yerli feodallann 
müqavimotini qırdı, sonra da Daşkondb olaqoni kosmoyo baş
ladı vo hotta Daşkond üzorino horbi soforo hazırlaşdı, Lakin 
Sultan Mohommod bu xobori alan kimi onu qabaqladı vo Г ahir 
xanın torpaqlanna basqın etdi. Baş vermiş vuruşmada Tahir 
xan moğlub oldu. Qazax xanlığmın orazisinin bir hıssosıni zobt 
edon Sultan Mohommod xan çoxlu qonimot olo keçirdi. Tahir 
xamn yerino keçmiş oğlu Buydaş xan (1533-1534) dövründo 
qazax tayfa birloşmolorinin başçılan arasında otlaqlar üstündo 
müharibolor güclondi. Müharibo edon toroflorin hor biri 
Sırdorya hövzobrindo oturaq oyalotlor üzorindo hakimiyyoti ob
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almağa çalışırdı. Qazaxıstanın qərb rayonlarında Əhmad xan, 
Yeddiçayarası arazida Tuqum xan adlı feodallar ağaiıq edir- 
dilər. Bununla yanaşı Qazaxıstaıı arazisinda əvvəllər köçari 
maldarlıqla maşğul olan tayfalar tadricb oturaq həyata ke
çirdibr. Bu tayfalar yerli oturaq okinçi ahali ib  qaynayıb-qa- 
nşmaqda idibr.

Sırdorya sahılbrindo Sıqnaq şahari iri ticarot mərkəzinə 
çevrilmişdi. Oturaq hayata keçmokdo olan tayfalann maldarlıq 
mahsulları tıcarotdo mühüm yer tuturdu. Sıqnaqa Buxara, Sə- 
marqənd, Daşkənd və başqa şəbarbrdən tacirbr golirdılər.

Qasım xanın oğlu Haqnəzər (1538-1580) Noqay 
Ordasında hakimiyyat uğrunda gedən mübarizədan istifadə 
edorok arazisini genişbndirdi. Noqay Ordasma '.maxsus 
torpaqlann bir hissəsini zabt etdi. Haqnazar xan Buxara xanı II 
Abdulla xanla ittifaqda Daşkand hakimi Baba Sultana qarşı 
horbi əməlıyyatlar da keçirdi. Lakin Baba Sultan Häqnəzori 
muzdlu suı-qəsdçilər vasitosila öldürtdü.

Haqnazardan sonra oğlanları Şiqay (1580-1582) va Ta- 
vokkül (1586-1598) dövründo Qazax xanlığı Baba Sultan ib  
mübarizani davam etdirirdi. Tavakkül 1582-ci ildo kiçik 
ordusu ib  qafıldan Baba Sultan otlaq yerindo istirahalda ikon 
ona hücum etdi, arvad-uşaqlarını va Özünü öldürdü. Baba 
Sultanın başını kasib xurcuna qoydu va aparıb Buxara xam 
Abdullaya göstardi. Bununla Tavakkül atasının intiqamını 
Baba Sultandan aldı.

1583-cü ildo Tavokküi ib  Buxara xani Abdulla arasında 
münasibatbr pozuldu. Tavakkül Sırdorya şaharbrini ob keçir- 
moya çalışırdı. Lakin Qazax xanlığı ib  Buxara xanlığı arasında 
Sırdorya hövzabri uğrunda mübariza heç no vermadı. Sonraki 
illardo yena da feodallar arasında mübariza gücbndi. Digor 
tarafdan isa Rusiya Qazan va Haştərxan xanlıqlarım işğal et- 
dikdon sonra Markazi Asiya va Qazaxıstanı işğal etmak üçün 
yollar axtarırd). Qazaxıstan arazisındaki feodal parakaildâİiyi 
buna yaxşı şarait yaradırdı. Bu proses 1731-ei ilda Qazaxıstanın 
Kiçik Juzunun, sonra da bütün Juzlann Rusiya tarafından işğah 
ib  naticalandi.
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V fə s il

QƏRBİ SİBİR , ALTA Y VƏ ŞƏ RQ İ SİBİRİN  
TÜRK DÖVLƏTLƏRİ VƏ TAYFALARI 

§1. Tuva

1207-ci ildə Çingizin böyük oğlu Cuçi böyük bir 
ordunun başında Tuva orazisino gəldi, Yuxarı Yenisey vo 
Baykalətrafı ərazinin türk tayfalarına qarşı horbi omoliyyata 
başladı. Qodim monqol monbolorindo Cuçi torofmdon tabe 
edilmiş “meşo xalqlan” içorismdo Şorqi Sayan dağlarında 
yaşayan tuba adlı tayfanın adı çokilir. Homin tayfa müasir 
Tuvamn şimal-şorqindo yaşayırdı. Çin monbolorindo (“Tap- 
şu” adlı salnamodo) homin tayfa “dubo’" kimi qeyd olunur ki, 
bu da indiki Tuva türk xalqı adının Çin dilindo yazılış 
formasıdır. Lakın orta osr orobdilli monbolordo homin “meşo 
xalqı” (yo’ni meşolik zonada yaşayan xalq) uryankat kimi 
qeyd olunur. Homin türk tayfası osason maldarlıq vo ovçu- 
luqla moşğul olurdu. Onların osas ev heyvanı maral idi, ondan 
hom ətlik kimi, hom do qoşqu heyvanı kimi istifado olunurdu. 
Onlar üstü dori (gön) ilo örtülmüş alaçıqlarda yaşayırdılar. 
Deməli, Şorqi Sayanda yaşayan bu türk tayfası müasir 
tuvalarm ulu əcdadları idi. Lakin, şübhosiz, bu regionda o 
vaxt başqa dil aılosino monsub samodiylor do yaşayırdılar, elo 
indi do orada mvalarla yanaşı moskundurlar. Ona göro do 
samodiylərlə tuvalar etnik monsubiyyotco forqlondiyi kimi, 
təsorrüfat moşğuliyyətlorino göro do forqlonırdilor. Samodiylor 
on çox maral, türk tuvalar iso qoyun saxlayırdılar.

XIITXIV osrlordo Tuva orazisindo uyğurlar vo qırğızlar 
da golib moskunlaşmışdılar. Bu, monqollarm işğalları ib  ola- 
qodaf idi.

Tiıvâlarda göstoribn osrlordo tayfa-qəbib quruluşu möv
cud idi. ХШ osrdo tuvalarm böyük bir qrupu Tumat adlanırdı. 
Tumat tayfası Cuçinin işğahna qarşı çıxmış, lakin monqollar 
torofmdon qmlmışdı.
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Monqol tarixçisi Raşidaddin yazır ki, Yenisey çayı höv- 
zalarinda yaşayan tuvaların bir sıra şaharlari vardı. Lakin bu 
şaharlarin qala divarları yox idi. Şaharlarda sanatkarlıq, 
metalişlama dulusçuluq va b. sanatlar inkişaf etmişdi.

XIII-XIV asrlarda Tuva arazisinda buddizm dini yayıl
mağa başlamışdı. Bu maqsadla buddizm m a’badlari tikilmişdi. 
Bunu arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş maddi-mada- 
niyyat nümunalari da aydın göstərır. Çox maraqlıdır ki, Tuva 
arazisinda çoxlu qabir üstü qoç daşlar da tapılmışdır (ma’lum 
olduğu kimi qoç daşlar, ya’ni qoç, yaxud qoyun formasında 
yonulmuş abidalar Azarbaycamn Yardımlı, Naxçivan, 
Gadabay, Kalbacar va b. dağ zonalarında indi da vardır, lakin 
ermanilar bu daşları özlarinki hesab edirlar. Haqiqatan 
Ermanistan arazisinda da bela qoç daşlar vardır va şübhasiz 
ki, onlar orada yaşamış va son illarda qovulmuş 
azarbaycanlıların acdadlarma maxsusdur. Ermanilar İsa 
Naxçivan, Gadabay va b. rayonlarda olan qoç daşları oğur- 
layaraq apanb İravan muzeylarina va Eçmiadzin kilsasinin 
hayatina qoymuşlar).

Tuvalar damir filizini aritmakda mahir idilar. XIII-XIV 
asrlara aid arxeoloji qazıntılar zamanı çoxlu metalaritma 
peçlərinin qalıqları da aşkar olunmuşdur.

Tuvada XIII asrda ticarat da inkişaf etmişdi. Bunu ar
xeoloji qazıntılar zamanı Çin va Markazi Asiya ölkalarina 
maxsus aşyaların tapılması aydın göstarir. Burası da qeyd 
olunmalıdır ki, Tuvada XIII-XIV asrlarda ahali artıq İslam di
nini qəbul etmiş, buddizmdan uzaqlaşmışdı.

Monqol işğalı Tuvanın ahalisinin tasarrüfat hayatına ağır 
zarba vurdu. Monqollara qarşı çıxmış tayfalar mahv edildi. 
Əvazina isa monqolların tarkibında galmiş monqol va türkdilli 
tayfalar oturaqlaşıb türk tuvalara qarışdılar, Monqol 
tayfalarının aksariyyati sonralar türk dılina keçmişdi. 
Tuvaların ba’zi tayfaları sonralar Altaya köçarak Teles gölü 
sahillarinda maskunlaşdılar.
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Tuvaların XIII-XIV osrlordo yazısı у ox idi. Lakin şifahi 
xalq odobiyyatı, xüsusilə eposlar onlann mo’novi modoniyyo- 
tində mühüm yer tuturdu.

§2. Tümən xanlığı

XIV-XV əsrlərdə Qərbi Sibirin türk tayfaları içorisindo 
sinfı toboqəbşmo güclənməyə başladı. Feodalizm müna- 
sibətlərinin inkişafı Tobol çayı hövzolorindo yaşayan türk 
tayfaları içorisindo siyasi birloşmoyo gotırıb çıxarmışdı. Bu, 
XV əsrin axırlarmdan başlayaraq Rus monbolorindo “Sibir 
tatarları” adlandırılanlar içorisindo ilk dövlot qurumu idi. Bu 
siyasi birləşmə Tümon adlamrdı vo onun mərkəz şohori 
Çimqa-Tura idi. İndi nefti ilo moşhur olan Tümon oyaloti do 
öz adım homin kiçik dövlotdon alır. Teymur torofmdon moğ
lub edilmiş Qızıl Orda xanlarımn bo’zi nosillori Tümono qaçıb 
gəlmişdilor. XV osrin sonlarında Tümon xanhğınm orazisi Ağ 
Ordanm vo Morkozi Asiyada Şeybanilor dövbtinin 
nosillorindon olan hakimlor arasında mübarizo meydanına 
çevrilmişdi. Axırda iş elo gotirdi ki, özboklordo hakim olan 
Hacı Mohommodin novosi, Qorbi Sibirdo İşim çayı hövzolo
rindo köçorilik edon türk tayfalannın başçısı İbak adlı elbaşı 
Tümon xanlığında hakimiyyoti olo aldı. Onun hakimiyyoto 
golməsilə Tümonin orazisi Tobol çayının yuxarı hövzolorindo 
yaşayan türk vo uqor tayfalarının torpaqlan hesabına böyüdü.

Tobol çayının aşağı vo İniş çayının orta hövzolorindo 
yaşayan türk ulusları Tümon xanlığına qarşı mübarizo apara- 
raq İbaka tabe olmurdular. Bu ulusları Taybuqin tayfasından 
olan hakimlor idaro edirdilor.

XV osrin ikinci yarısında taybuqınlor Conubi Sibirdo To
bol, İşim vo İrtış çayı hövzolorindo hakimiyyoti olo almağa 
çalışan Morkozi Asiya Şeybani dövlotmin hakimlərinə qarşı
mübarizo edirdilor.

İbak sonra başqa vasitoyo ol atdı. O, öz bacısını taybu- 
qinbrdon Mara adlı birisino oro verdi, sonra da bacısı ib  mos-
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bhatbşib  Maranı öldürdü. Öldürülən Maranm oğlanları Adər 
va Yabolak Tobol çayı hövzabrinda yaşayan tatarların yanma 
qaçdılar, orada qoşun toplayıb, 1495-ci ilda İbakı tutub başını 
kasdibr. Feodal müharıbələri naticasinda XVI asrin av- 
vəlbrinda Tüman xanlığı süqut etdi və onun ərazisi Sibir tatar 
xanlığına keçdi.

§3. Sibir tatar xanlığı

Mə’lum olduğu kimi Sibir Asiyanın nahang bır hissasi- 
nin türkca ümumi coğrafi adıdır. Sıbır qarbda Ura! dağların
dan Sakıt okeana, şimalda Şimal Buzlu okeanmdan, canubda 
Qazaxıstanm tapali çöllərina, Monqolustan va Çina qadar bö
yük arazini əhatə edir (Sibir şimaldan canuba 3500 km, qarb- 
dan şarqa 10 min km-dir). Coğrafi adəbiyyatda Sibır Qərbi Si
bir va Şarqi Sibir hissabrina bölünür. Sibirda Fin-Uqor, Sa- 
modiy (nen, nqakasan, selkup), türk (yakut, xakas, tatar, şor, 
tuva) va Altay dil ailasinin Mancur (evenk, ulçi, oroç, udegel 
va b.) qoluna aid dillarda danışan xalqlar yaşayırlar. Rus tarix- 
şünaslığında “tatar” adlanan müxtalif türk tayfaları Canubi va 
Orta Sibirda maskundurlar. Sibirda ilk dovlat qurumu XVI 
asrin sonlarında yaranmış Sibir xanlığı idi. Bu xanlıq Qızıl 
Orda dağılandan sonra yaranmışdı. Xanlığm arazisi XIII-XIV 
asrlarda îbir adı ib  Cuçi ulusuna, sonra Şeybanlar ulusuna va 
daha sonra Tümən xanlığma daxil olmuşdu.

1495-ci ilda Tüman xanı İbak öldükdan sonra onun xab- 
fi Tay-Buqa naslindan Mahammad xan tatar türkbrinin siyasi 
ittifaqım yaratdı. Xanlıqda aıs manbalarinda “tatar” adlanan 
qipçaq, arqun, karluk, kanqh va b. türk tayfaları yaşayırdı. 
Orada Fın-Uqor dilli xantibr va mansilar da maskun idilar. 
Sibir xanlığı avvalca kiçik türk uluslarından ibarat idi. 
Ulusların başında tarxan, bay va murza adlanan hakimlar du
rurdular. Ulusun sıravi adamları “kara” adlamrdı (qadim türk 
run yazılarında kara-budun va azarbaycanlılarda “qara ca- 
maat” ifadasi ib  müqayisə edin). “Kara”nm üzvbri harbi xid-
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moto gedir, һәш morkozi dövbto, həm də tarxanlara vo 
boybrə vergi verirdilər. Xanlığın orazisindo yaşayan vo uqor 
tayfalarından olan mansilər vo xantilar iso illık xorac 
ödəyirdibr. İşğal edilmiş orazilordon alınan bu mocburi хәгас 
türk dilbrində “yasaq” adlanırdı. Yasaqdan o uluslar azad 
edilirdi ki, onların hakimbri Sibir xanlığı xanlarının qohum- 
ları idihr. Sibir xanlığmda dövlət idaro aparatı xan, yasaul, 
vəzir (Sibir türkbri vəzirə “karaçi” deyirdibr) və məsbhətçi 
tarxanlardan ibarot idi. Uluslarda vergi yığılmasına başçılıq 
edonloro darğa deyilirdi. Ulusların tok-tok hakimbri xandan 
vassal asılı vəziyyətdə idilor. Onlar öz dəstəbri ib  xanm horbi 
səfərbrindo iştirak edirdibr.

Xanlığm morkozi İrtış çayı sahilində Kaşlıq şohori idi. 
Şohor qala divarları ib  möhkombndııilmişdi. Xanlığm 
sorhodbrindo möhkəmbndirilmiş başqa montoqolor do vardı. 
Bunlardan Om çayı konarında Ton-Turu (qodim türk dillo- 
rindo tur “şohor” demokdir), İrtış çayı sahilindo Kullar vo b. 
şohorlori (Kızıl-Tura, Yavlu-Tura, Qasım-Tura, Çimqa-Tura) 
göstormok olar. Bu şohorlor hom do ulus hakimbrinin dayaq 
montəqobri idi.

Sibir xanlığının orazisino Uralın şorq otokbrindo ya
şayan başqırdların torpaqlan da daxil idi. Ona göro do XV- 
XVI osrlordo başqırdlar bu xanlıqdan asılı voziyyotdo idilor.

1563-cü ıldə Noqay xanlığınm hakimbrino arxalanaraq 
Şeybani dövbtindon Kuçum adlı bir türk feodal Tay-Buqanm 
sülabsindon Yadigar vo Boypuladı devirib hakimiyyoti olo al
dı. Yadigar vo Boypuladın özlorı vo ailobri öldürüldü. Yalnız 
Boypuladın oğlu Soydok qaçıb canını qurtara bilmişdi. 
Çimqa-Turadan olan tatar murzaları vo Sibir xanlığına daxil 
olan xantibrin vo mansibrin hakimbri Kuçuma qarşı 
mübarizo aparırdılar. Lakin Kuçum Özbok vo Noqay horbi 
dostobrinin kömoyib onlarm müqavimotini qıra bildi. Sibir 
xanlığınm ohalisi Kuçuma işğalçı kimi baxırdı. Ulusların 
hakimbri feodallar da özbrini müstoqil hakimbr kimi apa- 
rırdılar. Ona göro do Kuçum vaxtında Sibir xanlığı möhkom 
dövbt orqanizmino malik deyildi, çünki uluslar arasında
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iqtisadi alaqalar zaif idi. Bu, ruslarm qısa müddat arzinda 
Sibir xanlığını işğal etmasina alverişli şarait yaradırdı. 1583- 
cü ilda Tay-Buqanın naslmdan Yadigar Moskvanın vassal- 
lığını qəbul etdi. 1598-ci ildə Rusiya xanlığın arazisini işğal 
etdi, Kuçumun oğlunu tutub, Moskvaya girov apardılar.

Kuçum xan 40 il Sibir xanlığınm hökmdarı oldu. 1595- 
cı ilda o, Moskvadan noqayların yanma qaçdı. Lakin orada 
qafildan gözləri tutuldu. Vaxtilə cah-calalla yaşamış xan kim- 
sasiz küçada öldü.

§4. Şorlar

Türk tayfalarından biri da şorlardır. Onlar Altayın Kon- 
dom, Mras va Torn çaylarının hövzələrində yaşayırdılar. Şor- 
ların dili xakas dili va indiki Altay xalqlannm dillari üçün 
xarakterik cahatlara malikdir. Şorlar hazırda Rusiyanm 
Kemerova vilayatinin canubunda yaşayırlar. Onların sayı 16 
mın nafardir. Rusiya XVIII asrda onlara xristian dinini qabul 
etdırmışdir, o vaxta qadar onlarda şamanizm dini hakim idi. 
Ela indinin özünda da şorlarda şamanizm qahqları çox güc- 
lüdür. Türkoloqlara göra, şor dili türk dillar ailasinin Qıpçaq 
qoluna (yaxud qrupuna) daxildir.

Qadim manbalarda bu tayfa haqqında heç bir ma’lumata 
rast galinmir. Türkiya alimlarinin yazdığına göra şorlarm mli- 
ayyan hissasi eradan avval hunlann tarkibinda olmuş va qarba 
harakat etmişlar1.

§5. Xakaslar

Şarqi Sibirda yaşayan tiirk tayfalarından biri da xakas- 
lardır. Hazırda onların sayı 71 min nafardir. Onlar Rusiya Fe- 
deraaiyasmm Krasnoyarsk- Ölkasinda Xakasi Müxtar' vilayatin- 
da maskundurlar. Şarqi Sibirin canubunda yaşayan xakaslar 
Rus manbalarinda XVIII asrdan sonra ma’lumdur. Onların
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qədim tarixi haqqında yazılı mənbə yoxdur. XVIII-XIX osr- 
lordə ruslar onları “Abakan tatarları” adlandırmışlar. Todqi- 
qatçılara göro xakaslar qədimdə mənşocə Yenisey qırğızları- 
nın torkibindo olmuşlar. Bunu xakas dili ilo qırğız dili arasın
daki genetik yaxınlıq da göstorir. Lakin xakaslarm etnogene- 
zindo uyğur vo oğuz tayfalan da iştirak etmişlor. Rusiya xa- 
kaslann orazisini işğal etdikdon onlar 5 tayfa birloşmosindon 
ibarot idilor: saqay, kaçin, qız,ıl, şor, koybal və beltir. Bu tay
faların içorisindo saqay (yaxud sakay) tayfasının adı todqiqat- 
çılann diqqotini eolb etmişdir, çünki bu tayfanın adı qodim sa
ka (sak) etnosunun adından ibarotdir. Qeyd edilmolıdir ki, ya
kutlar da özlormo saxa deyirlor. Bu, eradan ovvol VII osrdo 
Conubi Qafqazda, o cümlodon Azorbaycan orazisindo mos- 
kunlaşmış sakların İran (fars)dilli olması haqqinda Rus todqi- 
qatçılarının fikrini bir daha tokzib edir. Xakaslarm ulu ocdad- 
larının tayfa ittifaqı XIII osrdo monqollar torofındon dağıdıldı 
vo bununla da onlann dövlot qurumu yaranmadı. Sonraki 
osrlordo onlar Sibir xanlığınm tabeliyindo olmuşlar. XVII 
osrdo xakaslarm feodal knyazlığı yaranmışdı, lakin rusların 
Sibiri işğalı ilo bu knyazlıq möhkomlono bilmodi vo tezlıklo 
loğv edildi.

§6. Teh

Bo’zi todqiqatçılara göro Conubi Sibirin müasir türk xal- 
qlartnin (altaylar, mvalar, xakaslar vo şorlar) ulu ocdadlan VI- 
VIII osrlordo Morkozi Asiyanın şorq hissosindo, Qobi soh- 
rasından şitnalda yaşayan köçori tayfalar olmuşlar. Arxeoloji 
qazmtılar noticosindo aşkarlanmış maddi modoniyyot nümu- 
nolorindon vo Çin monbolorindoki adda-budda mo’lumatlar- 
dan aydın olur ki, bu tayfalann köçlori Sayan Altay dağların
da vo Ob çayının yuxarı hövzobrindo yerloşirdi. IV-VII osr- 
lordo Morkozi Asiya vo Conubi Sibirin tarixi iki iri türk tayfa 
birloşmosi ib  olaqodardır. Bunlardan biri Türk (çin monbob- 
rindo tukyu), İkincisi Telo adlamrdı. Türk tayfa ittifaqımn
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sonralar Türk xaqanlığım yaratması tarixi nisboton aydındır vo 
bu barodo Türk xaqanlığı haqqmdakı fosildo deyilmişdir.

Monşəbrinə görə bu tayfa ittifaqları daha ovvolki osr- 
brdo mövcud olmuş hun vo Çin mənbələrində “dmlın” adla
nan tayfa ittifaqları ib  olaqodar idilor. Dinlin tayfa ittifaqı 
haqqında yazıh mənbə az vo һ ә т  də ziddiyyotlıdir. Lakin ok- 
sor tədqiqatçılar dinlinləri hunların bır qolu hesab edirlər. 
Ehtimal edilir ki, dinlinlər eradan ovvol Şimali Çində ya
şamışlar vo onlar Çin monbolorindo “Çidi” adlanan bir tayfa
nın nəsilbri idibr. Oradan bu çidibr е.ә.Ш osrdo Qobı soh- 
rasının conubuna sıxışdırılmış və dinlin adım qəbul etmişbr. 
Dinlinbr eranın ovvolbrindo iki hissodon ibarot idibr. Şimali 
dinlinbr hunlardan şimalda, Baykal gölü ətrafında yaşayır- 
dılar. Çin monbolorindo qeyd olunur ki, onlar “at ayaqları” 
geyirbr. Bunu beb başa düşmok lazımdır ki, bu tayfanın 
adamları atın dizindon aşağı dərısıni soyur, dimağını ayırmır 
və sonra da tıkorok geyirdibr. Noticodo yeriyondo bu 
ayaqqabmm izi atın ayağının izi ib  eyni olurdu. Qeyd etmək 
lazımdır ki, keçon osro qodor Altaym bo’zi türk xalqları beb  at 
ayaqları geyirdibr. B eb ayaqqabımn altı sümük olduğuna gö- 
гэ gec dağılırdı.

Eranın ilk osrbrindo bu tayfa müasir Monqolustanm şi- 
malında və Tuvada yaşayırdı vo Çin monbolorindo “qaoqyu’ 
da adlamrdı. Çin dilindo “qao-qyu”. başı hündür araba, 
arabada konusvari ev, çadır demokdir. Demoli, bu dinlinbr 
homin osrlordo iri çarxlı arabalar üzorindo quraşdınlmış çadır
larda yaşayırdılar. Bu adla yanaşı Çın monbolorindo IV-VI 
osrlordo “telo” adı ib  işbdilir. Lakin Çin monbolorindo “telo” 
etnonimi ovvolco hom do “çile” kimi do yazılmışdır. Bu mon
bobrdo telo tayfasının torkibində “seyanto”, “veyxo” (bu ad 
uyğur adının qodim çin dilindo yazılış formasıdır), “tunlo”, 
“puqu”, “aba”, “xun", “tubo”, “quliqan” (kurikan türk tayfası) 
vo b. adları çokilir. Bu tayfaların adları qodim Çin dilindo ve~ 
rildiyino göro osl formalarını Ьофа etmok çotmdir. Göstorilon
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tayfalar müasir Monqolustan, Tuva və Dağlıq Altayda yaşa- 
yırdılar.

Bu tayfalar içərisində diqqəti cəlb edən Telə tayfasıdır. 
Ona görə ki, əwələn, telə tayfası Türk xaqanlığmda mühüm 
rot oynamışdır. Bu tayfanın müəyyən hissəsi Altay türkbrinin 
(özbrini “Türk” adlandıranların) ışğallarında iştirak etmiş və 
VI-VII əsrlərdə Aral dənızi sahillərinə, oradan da Şimali 
Qafqaz çöllərinə keçmişdır. Həmin te b b r  daha sonra qıp- 
çaqların tərkibinə daxil olmuş və Q.Ə.Qeybullayevə görə 
егкэп orta əsrbrin sonlarında Cənubi Qafqaza gəlmiş, Azər- 
baycanda, Gürcüstanda və Ermənistanda məskunlaşaraq çoxtu 
Dəllər (əslində bu kəndbrin adlan keçən əsrə aid xəritəbrdə 
Dəlilər, Dələlər kimi yazılmışdır) yaşayış məntəqə adlarında 
ız qoymuşdur. Mövzumuzdan konar olduğu üçün bu məsəb 
üzərində ətraflı dayanmırıq.

Çin mənbəbrində qeyd olunur ki, teb  hunların bir tayfa
sıdır. Buradan aydın olur ki, tela tayfasının müəyyən hissəsı 
həb  eranın əvvəlbrində hunlarla qərbo hərəkət etmişbr. Telə 
tayfasının mənşəcə hunlarla qohumluğu arxeoloji qazmtılar 
nəticəsində də müəyyən edilmişdir. Tuva ərazisində aparılmış 
qazmtılardan Hun və Türk xaqanhğı dövrbrində dəfn 
adətlərinin eyniliyi aşkar olunmuşdur.

Qərbi Türk xaqanlığma tabe olmuş T eb  tayfa birbşməsi 
dafəbrlə xaqanlığa qarşı çıxmışdır, lakin һәг dəfə də məğlub 
edilmiş və qırılmışdır. 627-ci ildə Mərkəzi Asiyanm şərq 
hıssəsində İnal adlı xanın başçıtığı ib  kiçik bir T eb xaqanlığı 
yaradılmışdı. Çin mənbələrinə görə bu dövbtin Qərbi Altaya, 
şimali isə Baykal gölünə qədər uzanırdı. Dövbtin yaranma
sında T eb tayfa ittifaqında aparıcı rol oynayan və Çin 
mənbəbrindo seyanto adlanan tayfa böyük rol oynamışdı. 
645-ci ildə İnal xan Ölmüş, yerınə oğlu Taçio keçmişdi (ad çin 
dilində yazılış formasıdır). 646-cı ildə Çin ordusu Otugen 
dağlan əbyində teb  tayfalarına qarşı hərbi səfər etdi, 5 min 
nəfərin başı kosildi, 30 mın nəfər əsir tutuldu. Sonralar onların 
qalıqları uyğurların tərkibinə daxil oldu.
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§7. Kurıkanlar

Eranın əvvəllərində Şorqi Sibirin türk tayfalarından biri 
kurıkan (Çin mənbələrində quliqan) adlamrdı. Çin monbo- 
brindon aydın olur ki, kurıkanlar Baykal gölü hövzobrindo 
yaşayırdılar. Çinin Yuan salnamosindo deyilir ki, quliqanlar 
Anqara çayı rayonunda moskundmlar vo onların dili qırğızla- 
rın dilindon forqlonir. Müollif Qardizi (XI osr) yazmışdır ki, 
Yeniseydo yerloşon qırğız xaqanmın qorargahmdan Furi (yo’
ni kunkanların yaşadıqları oraziyo) ölkosino yol gedir. Aydın 
olur ki, eranm I minilliyinin ortalarında kurıkanlar üç tayfadan 
ibarot idilor. Hor tayfanın başında duran hakim onların dilindo 
“sıqin” adlamrdı. Orxon run türk yazılarında deyilir ki, Türk 
xaqanlıgınm banisi Bumın xaqanın dofnındo kunkanların da 
nümayondoliyi iştirak edirdi. Bu hadiso 552 vo ya 553-cü ib  
aiddir. Sonraki osrlordo kurıkanlar uyğurların (tokuz-oğuzla- 
rm) vo oğuz tayfalarının Orxon çayı hövzobrindo yaşayan 
başqa tayfalara, o sıradan uyğurlara qarşı mübarizosindo foal 
iştirak etmişdilor. II Şorqi Türk xaqanlığının xaqam İltoros 
uyğurların üzorino yürüş etmiş vo onların 9 tayfasını qarot 
edorok xaqanlığına birloşdirmışdi. Kül-Tıginin şorofmo run 
yazıda qeyd edilir ki, qırğızlar, kurıkanlar, tatarlar, kitaylar 
(kidanlar) onun düşmonlorı idilor. Buradan aydın olur ki, 
Orxon türklori kunkanlara zohmli qüvvo kimi baxırdılar. Lena 
çayı sahilbrindoki qayalarda atların üstündo olbrindo bayraq- 
lar (qodim türk dillorindo bayraq “tuq” adlamrdı, beb 
bayrağın başından at quyruğu asılırdı) tutan kunkanların 
tosvirlori qalmışdır. Baykal gölünün otrafındakı VI-X osrloro 
aid arxeoloji modoniyyot (arxeoloji odobiyyatda bu modoniy- 
yot Kıırumçin mədəniyyəti adlanır) arxeoloq A.P.Okladni
kova göro mohz kunkanlara aiddir. Bu arxeoloji modoniyyoto 
moxsus maddi modoniyyot nümunobri (yaşayış moskonbri, 
qobirlor, düşorgolor, qaya tosvirlori vo s.) Baykahn hor iki 
sahilindo sopələnmışdir. Arxeoloji qazmtilardan görünür ki, 
kunkanların tosorrüfat hoyatında maldarlıq apanci saho 
olmuşdur. Onlar xüsusi at cinsbrinin yetişdirilmosmdo böyük
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nailiyyotlər qazanmışdılar. Çin monbolorindo qeyd olunur ki, 
kurıkanlarm atlannın boyunları dovo boynuna oxşayır, amma 
bu atlar gündə bir neça yüz verst qaça bilir, Hoqiqotdo do, 
arxeoloji qazıntılar zamanı çoxlu at, dovo, qoyun vo qaramal 
sümükbri aşkar olunmuşdur.

Baykalotrafı orazibr eb  iruii do çoxlu meşo heyvanları, 
xüsusilə xoz dorili heyvanlarla zongindir. Odur ki, kurıkanla- 
rın tosorrüfat hayatında ovçuluq da mühüm yer tuturdu. Kurı- 
kanlarda əkinçilik do vardı, çünki arxeoloji qazıntılar zamanı 
çuqundan xış gavahım, oraq vo başqa əkinçılik ab tb ri tapıl- 
mışdır. Buradan beb  noticoyo golirik ki, bu tayfa yarımköçori 
hoyat keçirirdibr. Kurıkanlara yazı da mo’lum idi, Qayalarda 
vo mağaraların divarlarında Yenisey türk run əlifbası ib  
yazılmış yazılar tapılmış və oxunmuşdur.

Anqara çayı sahilbrində kurqanların arxeoloji qazıntıları 
zamanı 99,45%-li (problu) dəmir alət tapılmışdır. Arxeo- 
loqlarm fıkrinco, bu domir a b tb r  kurıkanlara moxsusdur. Bu 
göstorir ki, kurıkanlar yüksok problu domir almaq üsuluna 
yiyolənmişdibr.

Kurıkanlann tarixi ib  bağlı digor maraqlı bir mosolo do 
vardır. Sovet arxeoloqu A.P.Okladnikova göro kurıkanlar 
müasır yakutların ulu ocdadlarından biri olmuşdur. Lev Qu- 
milyova göro kurıkanlar qalalar tikmoyı bilirdilor vo demoli, 
bu tayfa ictimai-iqtisadi inkişafda çox iroli getmişdi.

§8. Altaylar

Altay Asiyada böyük dağ sistemidir. Bu dağlıq Ölko 
Rusiya, Çin vo Monqolustan orazibrindodir. Altay Ob, İrtış vo 
Yenisey kimi böyük çayların su ayrıcısıdır. Müxtolif tarixi 
dövrbrdo Altay bir sıra imperiyaların vo dövlotbrin (Şorqı 
Hun imperiyası, Böyük, Türlç xaqunlığı, Uyğur xaqanhğı, 
Monqol imperiyası vo b.) torkibino daxil olmuşdur.

Bir sıra müasir türk xalqlarının ulu ocdadlarını toşkil 
edon türk tayfaları Altaydan çıxmışdır.
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Hazırda etnoqrafık adabiyyatda “Altay tayfalan” adı al
tında aşağıdaki tayfalar nəzərdə tutulur: 1.Altaylar (özünüad- 
1 andırması “Altay kiji”, yo’ni “Altay kişiləri”). Orta asrbrda 
bu xalq oyrot, ərazisi Cunqar adlanırdı. Onlar Altayda Katun, 
Ursulu, Maymı, Çariş va b. çayların hövzabrinda yaşayırlar; 
2.Telenqıtbr. Bu kiçik xalq Çuy va Arqut çaylarının hövzə- 
brində yaşayırlar; 3.Telesbr. Onlar Çulışman və Başkiyə 
çaylarının hövzabrinda məskundurlar; 4.Tubalar. Bu xalq Bö
yük və Kiçik İşə, Sarı Kokşa va Turoçan çaylannm hövzab
rinda yaşayırlar; 5.Çelkan. Bu xalq Baykal çayının hövzab
rinda yaşayırlar; 6.Teleut. Çerqe çayının hövzələrində yaşayır- 
lar; 7.Kumandi. Altayın Köhnə Bərda va Soltan mahallarmda 
yaşayırlar.

Dağlıq Altayın şaıq hissəsində hazırda telenqit adlanan 
türk xalqı yaşayır. Çin manbabrinda bu tayfa “dolanqe” ad
lanır. Onlarm tərkibındə bir “sümük” (yə’ni qəbila) tolos ad
lanır. Şimalda telenqitbr qara-tatarlarla (öz aralarında yiş - 
“kişi” adlanırlar), şərqdə tuvalarla, cənubda qazaxlarla, qarbda 
altaylarla (altay “kişi” adlanırlar) qonşudurlar. Bu tayfaların, 
ümumiyyatb Dağlıq Altayın qədim türkdilli tayfaları 
haqqmda yazılı ma’lumat çox azdır. Aydındır ki, erkan orta 
asrbrda onlar Şərqi Türk xaqanlıqlanna tabe idilar. Lakin qa
dim türk run yazılı abidabrinda Altay tayfaları haqqmda ötari 
ma’lumatlaı vardır. Run yazılarda Altayda tolos tayfa itti- 
faqının adı çakilir. İndi da telenqitbrin şimal hissasi özünü 
“teles” adlandınr. Telesbr Altayın Çulışman, Başkaus va 
Ulaqan vadibrinda maskundurlar. Telenqitbrin cənub hissasi 
Çu çayının aşağı hövzabrmda yaşayırlar va özbrina “Çu kişi” 
deyirbr. Telenqitbrin tarkibində az, söyüt, kuzan, tuba va b. 
tayfalar hab  keçan asrda qeyd olunmuşdur (Yeri galmişkan 
qeyd edak ki, göstarilan etnonimlarla Azarbaycandakı Kuzan- 
lı, Tubakand, Tulus va b. kandlarin adları arasında tarixi 
bağlılıq haqqmda toponimik ədabiyyatda yazılmışdır). Müəy- 
yan edilmişdir ki, teles tayfaları öz tarixbri boyu yerbrini bir 
neçə dəfa dayişmişbr. VII asrin ortalarında onlar Xanqay 
dağlarında yaşayırdılar.
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Telenqitlərin ulu ocdadlarınm kimlor olması m ə’lum ol
masa da, onların telo tayfası ib  olaqosi şübhosizdir. XIX osrdo 
V.V.Radlov Altay xalqlarım, o cümbdən telenqitbri tədqiq 
etmişdir və bizim bu mə’lumatımız da onun tədqiqatma əsas- 
lanır. Çünki bu barədə qodim yazılı abidobr yoxdur. Telenqit- 
b r  keçon osrdo qıpçaq, qazax vo b. qobiləbrdon ıbarət idibr.

Conubi Altayda yaşayan türk tayfalarından biri orta osr
lordo teleut adlamrdı. Bu tayfa da teb  tayfasının sonraki no- 
silloridir, çünki teleut etnonimi “teb ” etnonimındon vo qodim 
türk dillorindo com bildiron “ut” şokilçisindon ibarotdir.

Altayın türk tayfaları içorisindo orta osr rus monbobrin- 
do 1653-cü ildon kumandı adlı tayta da qeyd olunur. Ku- 
mandi etnonimini kumanlı kimi başa düştnok lazımdır, ona 
göro ki, qodim türk dillorindo monsubiyyot bildiron “li” 
şokilçisi hom do “ti”(di) formasında toloffüz olunurdu.

Kuman qodim türk tayfalarından biri kimi X-XI osrlordo 
Conub-Şərqi Avropa çölbrindo mo’lumdur. Rus monbolorindo 
onlar “poloves” adlanırlar. Lakin Altayda kumanlann bir his- 
sosinin Conub Şorqi Avropaya getmosinin vaxtı mo lum deyil. 
Çox ehtimal ki, bu Qorbi Türk xaqanlığı vaxtına aiddir. Son
ralar bu kumanlar qıpçaqlara qarışmış vo onlarm bir hissosi 
Azorbaycana golib orada moskunlaşmışlar. Yuxarida deyildiyi 
kimi, Azorbaycanda bir neço Komanlı kondi vardır.

XIX osrdo Altayda kumandilor bir neço tayfadan ibarot 
idibr. Onlardan biri so, İkincisi kuban adlamrdı. Todqiqatçı- 
lara göro qodim türk dillorindo çox hallarda “m sosi b sosi 
ilo ovoz olunduğuna göro, kuman adı kuban şoklino keçmiş vo 
Şimali Qafqazda Kuban çölünün adında qalmışdır.

İçtimai qurutuş. Ш-Х osrlordo Altay vo Sibir türk tay
falarının içtimai quruluşu vo tosorrüfat hoyatı haqqinda ar
xeoloji qazıntılar vo Çin monbolori osasında müoyyon mülahi- 
zobr iroli sürmok olar.

Conubi Sibirdo yaşayan türk tayfalarının osas tosorrüfat 
sahosi köçori maldarlıq idi. Çin monbolorindo açıq-aydın ya
zılır: “Tukyunun (yo’ni türkün) taleyi bütünlüklo vo tamamib 
qoyun vo atdan asılıdır”. Türkbr haqqinda deyilmiş bu fikir
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başqa türkmənşəli tayfalara da aid edib bibr. Onların hayatın
da ovçuluq da mühüm yer tuturdu. Qədim türk tayfaları ox at- 
maqda çox mahir idibr. Altayda Kudırqa adlı yerda tapılmış 
qadim yaharin sümük bazaklarinin üstünda at çapa-çapa ox 
atan döyüşçü rasmı vardır. Tuva arazisinda qaya tasvirbrinin 
çoxunda vahşi heyvanın atın üstündan oxla vurulması sahnasi 
verilmişdir.

Sibir tayfalarının tasarrüfatı bütünlükla natural tasarrüfat 
idi. Lakin Ç inb ticarat alaqabri sayəsində türk tayfalan ipak 
parçalar alırdılar.

Tela va başqa Canubi Sibir tayfalan ilin bütün fasilb- 
rinda alaçıqlarda yaşayırdılar. Alaçığm ortasında ocaq qala- 
mrdı. Onun qapısı keçadan düzaldilırdi. Sibirin türk tayfa
larında saxsı qab e’malı (dulusçuluq) zaif inkişaf etmişdi. 
Onların maişatda işlatdikbri qab-qacaq asas e’tibarila ağacdan 
va göndan olduğuna göra, arxeoloji qazıntılardan bu qabların 
çeşidlari haqqmda təsəvvür alda etmak çatindir. Əsas 
yemaklar atdan va süddan idi. Qarbi Türk xaqanhğı dövrüna 
aid qəbirlərin hamısından qoyun sümükbri tapılmışdır. Çin 
manbalarinda yazılır ki, telalarda at südündan hazırlanan ku- 
mıs asas sərxoşedici içki idi, çünki qadim türk tayfaları köçari 
maldar olduqlanna göra üzümçülükb maşğul olmurdular. 
Altay va Cənub-Qərbi Sibir arazisinda üzüm yetişdirmak ça
tindir. Çin manbasinda deyilir ki, bu tayfalar dairavi şakilda 
dizi üsta oturaraq kıımıs içir va mahm oxuyurdular. Qeyd et
mak lazımdır ki, VI-VII asrlara aid bu Çin məTumatınm doğ
ruluğu sübut olunmuşdur. Altayda XIX asra aid rusdilli etnoq- 
rafık tasvirlarda qeyd olunur ki, tuvalar va altaylar kumısı beb 
içib kefbnirdibr. Kumısı dari tuluqlarda saxlayırdılar.

VI-VII asrlara aid kurqanlardan aydın olur ki, bu türk 
xalqları atayi uzun dari va gen paltar geyirdibr. İç tarafı (as
tarı) xəzdən olurdu. E.a.V asrda yaşamış yunan tarixçisi He
rodot yazırdı ki, skifbrin bir tayfası traspi skif tayfası ta
rafından “issidon” adlanır. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, “is- 
sidon” istidon (astan xaz olduğuna göra isti tutan don, ya’ni
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paltar) sözündandir və deməlı, bu tayfanın adamları asasan isti 
don geydiklərinə göra qonşu traspi taytası (qeyd edilmalidir 
ki, “traspi” sözü dar, yə’ni qıyıq gözlü va qadim türk dılb- 
rindəki “sepu göz” sozbrindan olub “dar gözlübr” deməkdir) 
onları bu adla adlandırmışlar.

Altay va Sibir türkbrinin asas qoşqu va minik heyvanı at 
idi. Qədım türkbr at mınmakda va onu idara etməkdə çox ma
hir idılar. Onların asas var-dövbti da at ilxıları va qoyun sü- 
rülari idi.

Altayda kurqanlarm qazıntısı zamanı aydın olmuşdur ki, 
hala V-VH asrbrda Sibir türklari içarisinda amlak barabarsiz- 
liyi vardı. Ba’zi kurqanlarda qızıl va gümüş aşyalar tapıldığı 
halda, digarlarinda bela aşyalar aşkarlanmayıb. Qadimda ol
duğu kimi, orta asrbrda da türkbrda qadınlar çoxlu bazak tax- 
mağı sevirdibr. Qadmlar camiyyatda va ailada azad idilar va 
bütün hayatları boyu arlari ib  harbi səfərlərdə olduqlarına 
göra harbi işi yaxşı bilirdibr.

Göstaribn asrbrda türk tayfalan tayfa-qəbilə şaklinda 
yaşayırddar. Bu, köçari hayat tarzindan irali galirdı. Düşaı- 
galarda ailalar qohum qruppalar şaklinda alaçıqlar qururdular. 
Har bir qohum qruppanm üzvü bir-biri üçün dayaq idi, bütün 
içtimai va a ib  marasimlarini birga icra edirdibr.

§9. Yakutlar

Qadim türk xalqlarmdan btri da yakutlardır. Bu xalqııı 
tarixi haqqmda XVH-XVIII asrlara qadar demak olar ki, heç 
bir yazılı manba yoxdur. On avval qeyd etmak lazımdır ki, bu 
\alqin asil etnik adı (ya’ni özünüadlandırması) saka etnonimi- 
nin fonetik forması olan Saxadır. Yakut etnonimi da ela “sa
ka” sözündandir, iş burasındadır ki, ba’zi qadim türk dilla- 
rinda sözün avvalinda “s” sasi “y” sasina çevrilir, “ut” İsa cam 
bildiran şakilçidir, demali “saka” adından “yaksut” etnonimi 
töranmişdir. İkincisi, çox maraqlıdır ki, saxa hala eradan avval

407



VII əsrdə Conubi Qafqaz orazisindo mə’lum olan saka (yaxud 
şaka) Шгк tayfası ilo eyni monşolidir. Burası şiibhosizdir ki, 
Azorbaycanda müasir Şoki adı da mohz qodim saka (şaka) et- 
noniminin fonetik şoklidir. Yakutların etnik adının saka etno
nimi olması iranşünasların sakları (sakaları) irandilli say
maları baxışının yanlış olduğunu göstorir.

Mo’lum olduğu kimi, yakutlar Uzaq Şorqdo yaşayan on 
qodim türk xalqlarındandır.

Sakalar (yakutlar) orada no vaxtdan meskundurlar? 
Onların Uzaq Şorqo çokilmolorinin sobobi no olmuşdur? Bu 
suallar hololik cavabsız qalır, çünki e.o.521-ci ildo İranda Bi- 
şutun qaya yazısında Əhomonlor sülalosindon olan I Daranın 
yazılarında sakalar hom Midiya orazisindo, hom do Morkozi 
Asiyada qeyd olunur. Onlar bu monbodo “şişpapaqh sakalar” 
adlandırılırlar, çünki sakalar keçodon tikildiyino göro başda 
dik dayanan konusvari papaq qoyurdular.

XVII osrdo rus işğalçıları ilk dofo yakutlarla tanış ol- 
duqda, onlar Lenanın aşağı axarı, Aldan vo Amsa çayları ara
sında yaşayırdılar. Onların sayı 25-26 min nofor idi. Rus mon
bolorindo qeyd olunur ki, yakutlar 35 tayfadan ibarot idilor. 
XVIII osrdo yakutlar içorisindo toplanmış rovayotlordo deyilir 
ki, onların ulu ocdadları Baykal gölü otrafındakı yerlordon 
köçüb getmişlor. Bu hansı tarixı hadiso ilo olaqodar olmuşdur 
vo no vaxt? - demok çotindir. Rovayot vardır ki, Başda Baçe 
olmaqla yakutlar XVI osrdo oradan getmişlor. Hazırda ya
kutların Baykalotrafı orazidon X-XV osrlordo getmolori baxışı 
vardır. Yakut rovayotlorindo deyilir ki, onların uzaq keçmişdo 
Tıqıl adlı çarları olmuşdur. Yakutlar qoyun saxlamırlar, çünki 
Yakutiyada şaxtalar qoyun saxlamağa imkan vermir. Lakin 
yakut dilindo qoyun (bu dildo qoyun “koy” adlanır) vo qoyun 
yunundan hazırlanan şeylorin adlarını bildiron sözlor var. 
Demoli, no vaxtsa uzaq keçmişdo yakutlar nisboton m ö’todil 
ıqlimli yerdo yaşamış vo başqa türk xalqları kimi qoyun saxla- 
mış, lakin şımala çokildikdon sonra qoyunçuluq aradan çıx- 
mışdır. Maraqlısı bir do budur ki, yakut dilindo “dovo” sözü

408



(“taba” kimı talaffuz olunur) vardır, halbuki Yakutiyada heç 
cür dəvə saxlamaq olmaz va orta asrlarda da saxlamamışlar. 
Nahayat, ravayatlardan aydın olur ki, yakutların yazısı da ol
muşdur/ lakin bu yazı da itmişdir. Bunu arxeoloq 
A.P.Okladnikov tarafından Lena çayı şafullarındaki qayalarda 
aşkar olunmuş run yazılar da təsdiq edir. A.N.Bernştam bu 
yazılardan birini oxumuş va onun yakut dilinda man xeyır- 
dua verdim” ma’nasını müayyan etmişdir. Yakut xalq 
eposunda Sarkan Sasan adlı ağsaqqalm şahin va yaxud torlan 
tükündan düzaldılmiş qalamla yazı yazması göstarılır. 
Halbuki indi yakutların arazisinda bela adda quş yaşamır. 
Yakut dilinda yazı “bıçik” (başqa qadim türk diltərində bu söz 
“bitik” kimidir) adlanır. Bütün bunlar göstarir ki, yakutların
ulu acdadlannın yazısı olmuşdur.

Qeyd edilmalidir kı, yakutlar okınçilik an’anasim do ıtır- 
mişlar. Yakutiyada akin akilmir, çünki yay çox az davam edir 
va torpaq qızmır. Lakin yakut dilinda akinçilik termmları
qalmaqdadır.

XVII asrda yakutlarla tanış olmuş rus ma’murları onların 
metaləritmə (ma’lum olduğu kimi Yakutiya dünyada qızıl 
mo’donlori ila maşhurdur) sahasindoki ustalıqlanm qeyd et-
mişlar. .

Yakutlarda at asas qoşqu heyvamdır, lakin atdan ham da
ot va süd üçün istifada edilir. At südündan hazırlanan kumıs
yakutların sevdiklari içkidir. Onlar at tükündan çoxlu ev aşya-
ları toxuyurlar.

Yakutlann XVII-XVIII asrlarda asas maşğulıyyatlan ov- 
çuluq va balıqçılıq olmuşdur. Onların gündalik yemaklarındo 
ot xöraklari asas yer tutmuşdur, taxıl va undan xörəklor hazır- 
layırdılar. Xüsusilo çörak çox az idi, çünki onlar okin okmir-
lar. ■. 1 ' . *

Qeyd edilmalidir ki, yakutlardan başqa Uzaq Şarqda
yaşayan Altay dil manşali Sibir xalqlarmm (tunqus, yukagır,
evenk va b.) heç biri saxsı qab düzaldo bilmırior. Yakutlar ısa
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bu sahəcb məşhurdurlar. Arxeoloji qazıntılar notıcosindo ег
кэп orta osrloro aid saxsı qab qırıqları tapılmışdır.

Yakut dilindo bay (“boy”), tarxan, xan, tiqin sözlərinin 
olması göstərir ki, indiki əraziyə köçməmişdon əvvəl onlar si
yasi q uruma malik olmuşlar. Ruslar Yakutiyanı tutanda 
yakutlar bir sıra tayfalardan ibarot idilor. Ən böyük tayfalar 
kanqalas, meqin, baturus, boroqan vo nam adlanırdı, onların 
hor biri 2-5 min nofordon ibarot idi. Hor tayfanın başında 
duran şoxs toyon adlanırdı. Toyon qəbilə yığıncağı tərofındən 
to’yin olunurdu. Hər toyoııun 300-900 mal-qarası vardı.

Yakutlarda ruslar golondo şamanizm dini var idi. Onlar 
oda sitayiş edirdibr. Oda tüpürmək, oda çirkli şey atmaq qa- 
dağan idi. Yakutlar hesab edirdibr ki, tobıotdə hor şeyin: 
odun, torpağm, ağacın, suyun, heyvanm vo s. шһи vardır. 
Lakin ruhlar hom xeyirxah “ayın” vo hom do şor “ abaasi” 
olurlar. Ona göro do ruhları təhqır etmok olmazdı. Məsələn, 
odun ruhunu təhqir etmomok üçün oda çirkli şey atmaq olmaz. 
İnsanlar vo ruhlar arasında araçı şaman ola bibr. Ölülori on 
qiymətli V3 təzə paltarda dəfn edirdibr. Onun yanma ox, 
arkan vo xəncərini do qoyurdular. Bundan başqa, ölünün 
yanında saxsı qablarda ot xörəkbri, bir qabda kumıs da 
qoyurdular. Onlarda doğma torpaq ilahəsinə (bu ilahə 
“Alaxçm-xotun” adlanırdı) sitayiş vardı. Rus kilsəsi yakutları 
xristianlaşdırdıqdan sonra bu adətlər tədricb unuduldu.

Yakutlarda quldarlıq quruluşu olmamışdır. Onlar yalnız 
aibdo, məişətdə istifada etmək üçün qullar (kənizbr) saxlayır- 
dılar. 1648-1649-cu ib  aid rus monbəsində deyılir ki. yakut
larda comi 57 qul var.

Yakutların folkloru çoxjanrlıdır. Yakut dilindo poema 
şəklində qəhrəmanlıq dastanları, epos “olonxo” adlanır ki, bu 
da “olmuşlar”, “olanlar” deməkdir. XVII-XVIII əsrbrdə ya
kutlarda e b  qocalar vardı ki, eposdan 10-20 min mısranı əzbor 
bilirdi.
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XV asrin ortalarından başlayaraq Rus dövbti Qərbi Sibi- 
ri işğal etmək siyasotino keçdi. Ən ovvol Tobol çayının aşağı 
hövzələri “Sibir torpağı” adı ib  tutulmuşdu. Buralarda 
yaşayan türkdilli tayfaların bo’zibri özbrinə Sıpir dcdikbrino 
görə rus monbolorindo “sipirbr” adlanırdılar. Rus dilindo 
“Sibir” sözü də buradandır. Eyni zamanda Rusiya bu orazıbro 
xristian dinini do yayırdı vo bu iş mocburiyyotlo, inzibati 
yollarla hoyata keçirilirdi. E bb  XIV osrin axirlarmda Stefan 
adlı bir monax Moskva knyazınm tohriki ib  indiki Perm 
oyabtindo missionerlik foaliyyotini genişlondirmişdi. 1383-cü 
ildo Rus kilsosinin Penu monarxiyası yaradılmışdı. Moskva 
knyazı III İvan Sıbiro horbi dostobr göndorilmosi haqqinda 
omr vermişdi. 1465-ci ildo rus işğalçı ordusu Qorbi Sibiro 
daxil olmuş vo Uqor tayfalarım tabe etmişdi. 1483-cü ildo 
Fyodr Kurbskinin başçılığı altında Urala göndorilmiş qoşun 
Uqor tayfalarının orazibrini işğal edorok Rus dövbtino 
birbşdirmişdi. Ordu Kama çayı hövzobrindon keçib yuxan 
axını ib  horokot etdi vo Ural dağlarını aşaraq şorq otokbrindo 
yerloşon mansıbrin torpaqlarmı işğal etdi. Pelma adlı çayın 
konarında mansilorin başçısı Asıkı öz horbi dostosi ib  Rus 
ordusunun qarşısına çıxdı. Pis silahlanmış mansi ordusunu 
Rus ordusu moğlub etmiş vo hamisini qırmışdı. Bu qobbodon 
sonra ordu Sibir orazisino keçdi. Burada Tümen xanlığmm 
asılılığmda olan uluslar yerloşirdi. Homin uluslar XV osrin 
axirlarmda Sibir xanlığında birloşmişdi. Ruslar burada Uqor 
xalqlarının orazisini zobt etdilor, knyaz Moldanı tutub 
öldürdülor. Noticodo bu tayfaların üzorino illik xərac qoyuldu. 
Rus qoşunları qarotçiliyo başlayaraq, uqorların vo türkbrin 
evbrindon dori vo xozlori zorla çıxarıb apardılar.

1499-cu ildo III İvan Sibiro yeni böyük horbi sofor toşkil 
etdi. Semyon Kurbskinin başçılığı ib  4 minlik ordu Sibiro 
yola düşdü. Ural dağlarının şimal hissosini aşan rus ordusu ilo

§10. Rusiyanın Sibirda işğalçılıq siyasəti
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yerli samodiy tayfalarının toqquşmaları baş verdi. Ruslar 
samodiylarin harbi dastabrini məhv etdibr. Onların 200 
maralını zorla alıb xızəkbrə qoşaraq işğalçılığı davam et- 
dirdibr. Bütünlükdo ruslar samodiybrin və uqorlann 40 möh- 
kəmbndirilmiş mantaqasini tutub dağıtdılar, 58 yerli hakimi 
asir tutub öldürdübr, ahalini qarat edib böyük qanimətb
1500-cü ilda Rusiyaya qayıtdılar. Doğrudur, Rusiya inzibati 
arazi bölgüsü işğal olunmuş bu ayalatlari hala ahata etmirdı, 
lakin onlardan illik xarac (asasan dəri-xəz) alınırdı.

Rusiyanın Sibiri işğal etmak siyasati XVII asrda başa
çatdı.
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V lfəs il

ORTA ƏSRLƏRDƏ T Ü R K  XALQLARIN IN  
M Ə DƏN İYYƏ Tİ

Orta əsrlərdə türk xalqlarmm mədəniyyəti qədim döv- 
rün və егкэп orta əsrbrin mədəniyyəti üzərində ionnalaşmış- 
dır. Lakin nəzərdə mtutmalıdır ki, XIV-XV əsrlorə qədər 
indiki Mərkəzi Asiya və Mərkəzi Asiya türk xalqları Һә1ә 
təşəkkül tapmamışdılar. Məsələn, ındiki qaraqalpaqlar, türk- 
mənlər, xakaslar, özbəkbr, qırğızlar və qazaxlar yalnız gös- 
tərilən əsrbrdən sonra ayrı-ayn müstəqil xalqlar olmuşlar. 
Ona görə də tarixşünaslıqda егкэп orta əsrbrdə olduğu kimi, 
orta əsrbrin əvvəlbrində də, məsəbn, Mərkəzı Asiyanm bu 
və ya digər bölgəsində yaranmış şifahi mədəniyyət abidəsi 
indiki bir neçə türk xalqınm mədəni mirası kimi səciyyəbndi- 
rilir. Bu, haqlı olaraq onunla izah olunur ki, Mərkəzi Asıya, 
Mərkəzi Asiya və Qazaxistanda yaşayan indiki türk xalqlan- 
nın etnik tarixində bu və ya digər nisbətdə eyni türk tayfaları 
iştirak etmişdir. Müasir türk xalqlarmm yaşadığı ölkələrdə 
orta əsrbrdə eyni türk tayfalan müxtəlif nisbətbrdə yaşayırdı- 
Гаг. Qəbiblərə və tayfalara bölünmə türk xalqlarımn hamisinin 
keçmişi üçün səciyyəvi xüsusiyyət olmuşdur. Türk xalqlarmm 
içtimai brkibi beb  idi: oguş (aib), urug (soy, tirə, nəsil), bod 
(boy, qəbilə, tayfa), ok (siyasi quruluşa, dövbt qurumuna
malik tayfa birbşməsi) V3 el, il (dövbt).

Türk xalqlannda oguş (aib) qan qohumluğuna əsaslanan 
içtimai VƏ sosial vahid idi. Oguş tayfanın və ya tayfa birbş- 
məsinin özəyini təşkil edirdi. Lakin oguşun üzvbrinin sayı 
müxtəlif ola bibrdi: bə’zi hallarda oguş ata, ana, bacı və qar- 
daşdan, digər hallarda çoxüzvlü böyük aibbrdən ıbarət ıdı və 
deməli, iki-üç nəsb mənsub üzvbri (baba, пэпэ, ata, ana, 
oğullar VƏ nəvəbri) əhato edirdi. Bununla b eb  türk xalqlarmm 
içtimai həyatında, mosəbri,"slavyäft. .xalqlan nda olduğu kımı 
a ib  icmaları (böyük patriarxal a ibb r) aparıcı rola malık
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deyildi. Maldar, yarımköçəri türk tayfalarında oğlan evlondık- 
do atası onu ayırırdı. Bu yeni aılo üçün eb  bir çətinlik törot- 
mirdi, çünki türk tayfalan əsas e’tibarib maldarlar idibr vo 
onlarda yaşayış evi alaçıqdan ıbarət idi. Az miqdar böyük 
a ib b r  oturaq türk xalqlarında vardı. Oturaq xalqlarda ata evi 
on kiçik oğula qalırdı. Bunu da olavo etmok lazımdır ki, hom 
köçori, hom do oturaq türk xalqlannda bütün zamanlarda mo- 
noqam (yo’ni tokkobınlilik) ailo forması üstün mövqeyo malik 
olmuşdur, onlarda poliqamıya, yo’ni çoxarvadlılıq yox idi.

t Tüyk tayfaları yaşadıqlan birgo arazini hom “ölko”, hom 
da ‘ulus’ adlandırırdılar. Har tayfanın maskun olduğu araziya 
“yurt” deyil irdi. Bu söz dilimizda orobmonşali “vaton” sö
zünün ma’nasına uyğun galir. Nohayot, türk xalqlarınm sosıal 
hoyatının bir xüsusiyyotı do vardı: bo’zi hallarda sıravi bir boy 
(tayfa, qobilo) özünü idaro edon kiçik bir dövlot (türk dil- 
larinda orda”) idi. Masabn, Conub-Şarqi Avropada yaşayan 
peçeneqbrdə va qıpçaqlarda vahid, markazbşmiş dövlot yox 
idi. Hor bir tayfa özünüidaroyo malık idi, lakin tohlüko qar- 
şısında onlar birloşirdilor.

Folklor. Orta asrbrda türk xalqlarının folkloru qohro- 
manlıq eposlan ib  xüsusila zongindir. Eposlann çoxu yalnız 
sonralar, XVIH-XIX osrlordo yazıya alınsa da onlann özlori 
erkon orta osrlorin hadisobrinı oks etdirir. Qodim türklarin 
folklorunun müxtolıf janrlan holo KüLTiqın vo Bilgo xaqanın 
şarafina yazılmış sütunlarda aksim tapmışdır. Qırğızlarm 
maşhur Manas’ dastam vardır. Bu epos va bunun kimi başqa 
eposlar da yalnız keçan osrda toplanmışlar. Markazi Asiya 
türk xalqlarmın “Alpamış” vo Altayın “Alp-Manaş” das- 
tanlarının bo’zi süjetbri Lev Qumilyova göro mohz Türk 
xaqanlığı dövrünü ohato edir. Türk xaqanlığmın ıdeologiyası 
Ç in modoniyyotina nisbotan türk modoniyyatinin üstünlük 
toşkil etmosino osaslanırdı. Morkozi Asiyanın türk xalqlarının 
eposlarında da bu tendensiya açıq özünü göstorir. “Manas” 
dastam nozm şoklindo dünyanın on böyük eposlarmdan biri 
sayılır. Dastanda 500 mm misra var. “Manas” qəhromanhq
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eposudur. Tosadüfı deyil ki, qırğızlarda xalq içorisindo ümu- 
miyyətlə dastan söybyonbr “manasçı” adlanırlar. Manas xalq 
qohromamdır. Todqiqatçılara göro “Manas” dastam VÜ-IX 
osrlordo yaranmış, nosildon-nosb keçorok şifahi surotdo sax- 
lanmışdır.

Dastanın məzmununu qırğızların milli istiqlaliyyot uğ
runda mübarizosi toşkil edir. Ona görə də osordo müxtolif ta
rixi dövrbrin hadısoləri bodiı boyalarla təsvır olunmuşdur. 
Akademik V.V.Radlov yazmışdır ki, “Manas” dastanında qır- 
ğızlarm tarixi, xalqın istok vo arzuları əksini tapmışdır. 
Dastanda deyilir ki, Manasın başçılıq etdiyi igidbr qırğızların 
Tyan-Şanda torpaqlarım düşmonbrdon geri almışlar. Manasın 
anası Çıyırdı vo arvadı Konikey Manas ib  birlikdo döyüşbrdo 
iştirak edirbr. Dastanda Bakay, Seytok, Ayçurek vo başqa 
müsbot surotbr do vardır.

Qırğızlarda moşhur eposlardan biri do “Ər Toştük” adla
nır. Toştük dastamn qəhromanmm adıdır. O, igiddir vo Yeraltı 
dünyada müxtolif macoralarla üzloşir. Demoli, dastanda 
qırğızlarm ölümdon sonraki axirot dünyası haqqinda tosovvür- 
lori vo bununla bağlı inamları oksini tapmışdır. Dastandakı “or 
ıgid evdo doğular, düşmonlo döyüşdo sorhoddo ö b r” ifadosi 
türk tayfalarının tarix boyu müxtolif düşm onbrb mübarizosini 
oks etdirir. Bu deyiliş indi do aktual sosbnir. Ermoni 
işğalçılanna qarşı Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşbrdo şohıd 
olmuş igidlorimizin hoyatları mohz beb  bir qohromanlıq 
nümunosidir.

XIV-XVI1 osrlor qazaxlarda da şifahi xalq yaradıcılığı- 
nın geniş inkişafı dövrüdür. Şifahi xalq yaradıcılığı müxtolif 
tarixi dövrbrdo xalqın içtimai hoyatmın güzgüsüdür. Odur ki, 
qazaxlann folkloru onların müxtolif tarixi dövrbrdo içtimai 
hoyatlarını oks etdirir.

Qazaxlarda qohromanlıq eposları çoxdur vo folklorun 
böyük janrlarından biridir. “Qarabok”, “Yer Kokşo'\ “Koblan- 
dı”, “Kambar” vo b. dastanlar todqiqatçılara göro XII-XIV 
osrlordo yaranmışdır. Qeyd edilmolidir kı, bo’zi dastanların
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süjeti Mərkəzi Asiyanın başqa xalqlarının dastanları ilə uzla
şır. Bu onunla bağlıdır ki, bu dastanlar hala qazax xalqı for- 
malaşmazdan avval yaranmışdır. Masalan, qazaxlarda “Alpa- 
mış” dastam qazaxlardan başqa Özbakbrda və qaraqalpaqlarda 
da vardır. Yaxud, qazaxlarda “Koroğlu” eposu Azarbaycan, 
özbak, türkman və qaraqalpaq xalqlannda da vardır. Qırğız 
eposu “Manas”da Yer-Kokşa surəti qazaxdır va o, Manasın 
dostudur. Bu sözü qazaxlarm “Şora-Batır” (batır “bahadur”, 
“igid” demakdir) eposu haqqında da demak olar. Dastanlann 
aksariyyatindo yadellibrə qarşı mübariza motivi asas yer tutur. 
Qeyd edilmalidir ki, türk xalqlarının eposlarında qahramanların 
atlarının adları da mühüm yer tutur. Bu atlar qahramanları çatin 
anlarda xilas edirbr. Qazaxlarda saxlanmış qəhrəmanlıq dastan- 
larında Erqene-Koiq adlı bir afsanavi vadi haqqmda danışüır va 
qeyd olunur ki, vadi har tarafdan yüksak dağlarla ahata 
olunmuşdur, ona göra ora heç bir düşman daxil ola bılmir, ha
mı taşvişsiz, azad va xoşbəxt yaşayır.

Hala erkan orta asrlarda yaranmış va XII asrda yazıya 
köçürülmüş “Oğuznama” eposu haqqında qısaca danışmalı- 
yıq. Hamin eposu XIII asr tarixçisi Raşidaddin vermişdir. 
Ma’lum olduğu kimi, “Kitabi Dada Qorqud” eposumuz da 
mahz köklari ib  “Oğuznama” ib  bağlıdır. Bu eposun baş 
qahramam olan Qorqud haqqında qırğızlarda va qazaxlarda da 
müxtəlıf xalq ravayatbri vardır. Qazaxlarda “Xorqut” adı ib  
bu obraz haqqında keçan asrin Qazax tarıxçısi Çokan Valixa- 
novun asarbrinda danışılır. Azarbaycanda “Kitabi Dada 
Qorqud” eposunun tadqiqatçıları Şamil Camşidov, Süleyman 
Əliyarov, Samat Əlizada va b. yazırlar ki, bu epos türkdıllı 
xalqlann ümumi mahsuludur. Haqiqatda da, bu dastanlar 
haqqmda hala XVII asr türkman tarixçisı Əbülqazi xan Xivali 
mə’lumat veiTnişdir. Ümumi fıkır beladir ki, hala Altayda va 
Markazi Asiyada yaşadıqları vaxtlarda oğuzlarda qəhramanlıq 
dastanları vardı .va bu dastanlann ba’zi süjetlpcı Salcuq 
oğttäannm XII asrda şarqdan qorba horokoti ib: Azarbayeana 
gatırilmışdir. Ham da bu epos Azarbaycan arazisinda va
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Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların yaşadığı bölgabrda 
formalaşmış va XIV-XV asrlarda yazıya köçürülmüşdür. 
Çünki eposlarda heç bır Markazi Asiya yer adları (toponimlar) 
yoxdur, hamisi Azərbaycan va indıki Ermənıstan arazı- 
sindadir. O ki, qaldı eposun XIV asrın ikinci yarısından sonra 
yazıya köçürülməsi, bu onunla siibut olunur ki, eposda “İstan
bul” adı çəkilir, “İstanbul” isə 1453-cü ilda türkbr Konstanti- 
nopolu (Bizans dövbtinin paytaxtı) alıb İstanbul adlandırıl- 
dıqdan sonra ola bibrdi.

Biz burada “Kitabi Dada Qorqud” eposu üzarinda da
yanmayacağa. Mövzumuz üçün masabnin bu cahati maraq- 
lıdır ki, bu epos həb  X asrda oğuzlar Markazi Asiyada 
olarkən onların içarisinda mövcud olmuş qəhrəmanhq 
dastanlarından qidalanır.

Markazi Asiya, Qazaxıstan va Altay türk xalqlarında 
folklor çoxlu janrlara malikdir. Müəyyən mə’ nada demak 
olar ki, folklor bu türk xalqlanmn həm də tarixi abidəbridir. 
Çünki onlarda yazılı mənbəbr və salnamələr çox azdır. Bunun 
bir səbəbi minillikbr və yüzilliklər boyu davam etmiş maldar- 
lıq həyat tərzidir. Eposlarda türk xalqlarınm qədım tarixinin 
müxtəlif dövrbrində baş vermiş hadisəbr öz əksini tapmışdır.

Нәг bir xalqda folkloru yaşadan, nosildən-nəsb ötürən 
sanatkarlar olmuşdur. Məsəbn, azərbaycanlılarda qadimbrda 
ozan, sonra aşıq olduğu kimi, qazaxlarda beb  sanatkar “а к т ” 
adlanır. Məhz akınlar dastanı yadda saxlayıb xalq kütbsina 
çatdırmaqla yanaşı, ham da bilavasita yeni dastanlar yaradan- 
lardır. Odur ki, qazaxlarda çoxlu dastan va eposları yaşadanlar 
akınlar hesab olunur. Qadim türklərdə beb  sanatkarlar “ozan” 
adlamrdı.

Türkmanistanda va Özbakistanda XVI-XVII asrlarda 
formalaşmış “Qeroğlu” eposunu xüsusila qeyd etmak lazım
dır. M alum dur ki, “Koroğlu” Azarbaycanda geniş yayılmış 
qahramanlıq dastamdır. Lakin masala burasındadır ki, Qe- 
roğlu” formasında bu dastan türkmanlarda, özbakbrda va 
hatta taciklarda da vardır. Markazi Asiya “Koroğlu”sunda
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deyilir ki, Koroğlu türkmən olmuşdur va onun türkmanbrin 
Yomud adlı tayfasından çıxması göstarilır. Koroğlu obrazınm 
bu qədar geniş araziya yayılmasının səbəbbri tamamib 
aydınlaşdırılmamışdır. Türkmanbrda bu eposun 40-a qadar 
boyu (fasli) ma’lumdur.

XVI-XVII asrlardə türkmənbrdə “Şahsanam va Qərib” 
dastanı yaranır. Ma’lumdur ki, azarbaycanlılarda bu epos 
“Aşıq Qarib” adı ila məşhurdur.

Din. Егкэп orta əsrbrda Mərkazi Asiya ölkalərinin эга- 
zisina xristianlıq və buddizm dinlari də daxil olmağa başla- 
mışdı. Lakin İslam dini ila xristian va budda dinbri arasında 
gedən mübarizada islam qalabə çalmışdı. Monqol hakimla- 
rindan Cağataym oğlunun ilk dafa ıslama keçmasinda (Çağa
tay ulusunda) Cağataym oğlu Mübarak şahın arvadı Ərgənə 
xatun böyük rol oynamışdı.

Lakin qeyd etmak lazımdır ki, Markazi Asiyanm müx- 
talif bölgabrinda İslam dini müxtalif vaxtlarda yayılmışdır. 
Masəlan, Qırğızıstan va Qazaxıstan arazisinda İslam XIILXIV 
asrlardə kütlavi suratda yayılmağa başlamışdı. İslamın bu ara- 
zilarda gec yayılmasına asas sabab ahalinin xeyli hissasinin 
köçari maldarlıqla məşğul olması idi. Maldarlıq tasarrüfatı 
dim ayinlərin icra edilmasina imkan vermirdi. Çünki dini 
ayinlərin hayata keçirılmasi üçün məscidlər olmalı idi, köçari 
tayfalarda isə bela şərait yox idi. Ona göra də Qırğızıstan va 
Qazaxıstan arazilarində madrəsəbrin tikin tisi ləng gedirdi.

XVI-XVII asrlardə qırğızlarda məişatdə hala da Şama
nizm geniş yer tuturdu. Ohali asasan köçari maldarlıqla maş
ğul olduğuna göra, İslam dini onların içərisində çox çətinliklə 
yayılırdı. Qırğızlarda Farqanəli Şeyx Lütfulla, onun şagirdi 
aslan qazax Mahammad, şeyx Xoca İshaq va b. islamın ya
yılmasında böyük rol oynamışdılar. Qırğızlar müxtalif ibtidai 
dini ayinlər icra edirdibr. Ən çox va geniş yayılmış dini ayin - 
ağca sitayiş idi. Ağacdan müxtalif fıqurlar asır va otrafında 
ayinlar icra edirdibr. Bu “Bütxanə” adlanırdı. Xoca İshaq 
müsəlman dinini yayarkən 18 beb  bütxanani dağıtmışdı.
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Lakin kənd yerbrində köçbrdə İslama riayət edənbr az ıdi. 
Ona görə do XVI əsrdə yaşamış Türkiyə tarixçisi Seyfı yazır 
ki, qırğıziar “пә müsəlman, пә kafirdirlər”. Özbək tarixçisi 
Mahmud ibn Vəli (XVII əsr) qırğızların çoxunu kafır 
adlandırırdı. Qırğızlar həb də Tenqri və Umay-ana ilahəsinə 
sitayiş edirdıbr. Umay - körpobrin və anaların himayəçisi 
sayılırdı.

XIII-XIV əsrlərdən sonra Mərkəzi Asiyada dini folsəfı 
cərəyanlar yaranmağa başlayır. Fərqanədə Nəqşbondi dini 
corəyanı xüsusib güclü idi. Bu сәгәуашп banisi buxaralı şeyx 
Bəhaəddin Nəqşbəndi olmuşdu. O, xalq içərisində apardığı 
tobliğatında dünyanın əzablarına, haqsızlıqlarına dözməyi töv- 
siyyə edir, varlanmaq hərisliyini, mal-dövbt toplamağı pis- 
byirdi. O deyirdı ki, var-dövbt e b  dünyada da qalacaqdır və 
onun axirət dünyasına köçəcək yiyəbrinə heç bir köməyi dəy- 
məyəcəkdir. Şeyxin özü çox yoxsul həyat keçirirdi. Nəqşbən- 
di cərəyanmı yayanlar Mərkəzi Asiyanın müxtəlif Ölkəbrində 
fəaliyyət göstərirdibr. Mövzumuzdan кәпаг olsa da, qeyd et- 
məliyik ki, bu сэгэуап orta əsrbrds Azərbaycana da yayılmış- 
dı.

XVI-XVII əsrbrdə qazaxlarda da İslam dini geniş tə’sir 
dairəsinə malik deyildi. Biz tə’sir dairəsi dedikdə, İslam di
ninin tələb etdiyi qaydalan (namaz, oruç və s.) nəzərdə tutu- 
ruq. Qırğızlarda olduğu kimi, qazaxlar da özbrinı müsəlman 
sayırdılar, iakin şərıətin tələbbrinə əməl edə bilmirdibr, çünki 
moscidbr, mədrəsəbr az idi, həm də maldarlıq həyat tərzi 
şəriətin təbbbrinə əməl etməyi çətinbşdirirdi.

Mərkəzi Asiyada islamm əsas dayaq nöqtəbri Xarəzm 
və Buxara idi. Məhz bu şəhərbrdən olan şeyxbr qazaxlarda 
islamın bərqərar olması üçün fəaliyyət göstərirdibr. Ona görə 
də, onlar qazaxlarda İslam dinindən əvvəlki ibtidai dinbrin 
ayinbrini icra edirdibr. Bu ayinbr Tenqriyə - Göy allahına 
sitayişb əlaqədar idi. Ona görə də İslam dini yayıldıqda ərəb- 
brdəki “allah” ib  türkbrdəki “Tanrı” anlayışları bir növ 
birbşdirilmişdi. Bu, Tenqrinin vahid, ulu allah sayılması ib
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alaqadar idi (bunu azərbaycanlılarda ba’zan “Allah” avazina 
“Tanrı” sözünün işbdilməsində görmək olar). Demali, qazax
larda İslam Tanrıya inamla birləşdirilirdi.

Qazaxlarda XV-XVI əsrlərdə acdada sitayiş çox güçlü 
idi. Onlar acdadların tasvirbrina - bütlara sitayiş edirdibr. Be
la bütbr daşdan yonulurdu. Əcdadlann şarafina müxtalif т э -  
rasim br təşkil edirdibr. Onlarda Su-ana və Yer-ana ilahabri 
də vardı. İslam dini bu qədim ayinlara va mərasimlərə qarşı 
ciddi mübariza aparırdı.

Qazaxların hayatında bayramlar mühüm yer tutur. 
Onlarda yeni il Navruz adlamrdı. Bu bayram günbrinda el 
şanlikbri keçirilirdi.

İslam dini qazaxlann şahərbrdə yaşayan hissasi içarisin
da hakim din idi. Lakin maldarlıq hayat tarzı İslam dininin 
ayinlarini yerina yetirmaya imkan vermirdi. Müvaqqati yaşa
yış məntəqələrinda - qışlaqlarda va yaylaqlarda mascidbr yox 
idi. Buna uyğun olaraq tahsilli din xadimbri çox az idi. Mad- 
rəsələr ancaq şaharbrda yerlaşirdi. Ona göra da, qazaxlarda 
islamaqadarki dinbrin qahqları güçlü idi. Göy allahı Tenqn 
(Tanrı) vahid allah atributlarma malik idi. Qazaxlarda acdada 
sitayiş güçlü idi. B eb ki, onlar ulu acdadlan üçün bütbr 
hazırlayır va ona sacda edirdibr. Onlarda Yer Ana va Su-Ana 
Allahlarına sitayişin qahqları da vardı. Ot-Ana (Od-Ana) 
sitayişi da geniş yayılmışdı. Od müqəddəs sayılırdı. Ataş- 
parastlik qazaxlarda ən’ənəvi adat idi. Odun alov dilimi “alas” 
adlamrdı. Alas müqəddəs sayılırdı, onu soymak, üstüna su 
tokmak olmazdı. Qazaxlar qışlaqdan yaylağa köçdükda iki 
tonqal qalayır va ham ev heyvanlarını, ham da aila üzvhrini 
onların arasından keçirirdibr (azarbaycanlılarda Novruz 
bayramı axşamı eyni ib  bu adat vardır).

Ona asrlarda qazaxlann gündalik hayatlarında kosmoqo- 
nik görüşbr mühüm yer tuturdu. Köçari hayat tarzi gecalar ay 
va ulduzlar vasitasib daqiq istıqamati müəyyənbşdinnayi ta- 
lab edirdi. Ona göra da, XTV-XVI1 asrlarda qazaxlarda 
empirik meterologiya ib  maşğul olan xüsusi adamlar vardı.
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Beb adam esepçı adlanırdı. Esepçilik atadan oğula keçən peşə 
idi. Onlar xalq təqviminin yaradı İmasında mühüm rol 
oynayırdılar. Məsələn, esepçibr müəyyən etmişdibr ki, əgər 
iyul ayının ortasında bərk isti keçsə, növbəti il yanvarm 
ortasında bərk şaxta, fevralm ortalarında isə mülayim hava 
olacaq. Qazaxlarm əqidələrinə görə quşlar ulduzlar vasitəsib 
cəhətİəri tə’yin edirbr.

Qazaxlar mahir zərgərlər idibr. Onlarm içərisində meta
lin müxtəlif növlərindən bəzək şeyləri düzəldən mahir ustalar 
vardı. Gön və dəri mə’mulatı maldarların məişətində mühüm 
yer tuturdu. Bu mə’mulatı işbmək, ondan müxtəlif paltar və 
ayaqqabı, baş örtüyü düzəltmək peşələri geniş yayılmışdı.

Qazaxıstan ərazisində abidələr əsasən XVI-XVII əsrbrə 
aiddir. Əvvəlki əsrbrə aid abidələrin aksariyyəti arasıkəsilməz 
müharibələr zamam dağıdılmışdı. Bu asrlərin m e’marlıq 
abidəbri əsasən Talas vadisində, Sırdərya hövzəsındə və Ka- 
ratauda qalmışdır. XVI əsrə aid me’marlıq abidəbrinin әп 
görkomli nümunəbri Sıqnak, Cənd, Savran vo Otrar şəhərlə- 
rindədir. Məsələn, Savranda tikilmiş qülbnin hündürlüyü 16 
metrdir. Sıqnak şəhərində Sınak-Ata me’marlıq kompleksi gö- 
zəllıyi və möhtəşamliyi ib  indi də tamaşaçını heyran edır.

Sırdaryamn aşağı axannda Karmançi-Ata və Saraman- 
Ata movzoleybri orta əsrbrdə qazaxlar içərisində həm də zi- 
yarətgahlar idi. Sarayçi və Ürgancarası karvan yolu üstündə 
orijinal me’marlıq üslubunda Uşkan, Şuruk, Seysən-Ata abi- 
dələri yerbşir.

Qazaxlarm məişətində xalq musiqisi geniş yer tuturdu. 
Əsas musiqi abti doıııbra (azərbaycanhlarda və türkmənbrdə 
tambur) idi ki, bu da saza oxşar iki simli musiqi aləti idi. Sim- 
b r  qoyunun bağırsağından düzəldilirdi. At tükündən iso bu 
simbri səsbndinnək üçün xüsusi ab t düzəldilirdi. Bu bir növ 
indiki kamançanm acdadı idi. Digər ab t qopuz idi. Bu musiqi 
abti bir növ saza oxşayırdı.

Elnu Qazaxlarda yazı gee təşəkkül tapmışdır. Orta əsr- 
brdə onlann savadlı adamları əsasən эгэЬ əlifbasmdan istifada
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edirdilar. Məktəb və madrasələr XV asrdan sonra yaradılmağa 
başlanmışdı. Lakin yalnız varlıların - bayların uşaqları 
oxumaq imkanına malik idibr. Odur ki, qazax dilinda yazılı 
abidalar da XVI asrdan sonraya aiddir. Bu asra aid an böyük 
tarixi asar “Jamiğ ət-tavarix” (“Tarixbrin, yaxud salnamalarin 
cami”) adlanır. Bu manba qazax tayfalannın XV-XVİ 
asrlardaki tarixi haqqındadır.

Bu dövrda qazax dilinda yazılmış digar asar “Çingızna- 
ma” adlanır. Qazaxlarm tarixina va madanıyyatina aid ma’lu- 
matlar isa asas e’tibarib “Baburnama” (XVI asr), “Teymuma- 
ma” (XVI asr) va Əbülqazi xan Xivalinin “Şacarayi türki” va 
b. asarlarindadir.

Yuxanda deyildiyi kimi, qazaxlar va qırğızlar erkan orta 
asrlarda hala ayrı-ayrı etnoslar deyıldilar. Onlarda bu proses 
X-XI asrlarda başlamış va XV-XVI asrlarda başa çatmışdır. 
Ona göra da qazaxlarm va qırğızlarm madaniyyati demak 
olar, eynidir.

Markazi Asiya türk xalqlanmn XV-XVIf asrlarda 
madan i hayatında Mavarannahr mühüm yer mtur. Göstaribn 
asrlar feodalizm quruluşunun formalaşması dövrüdür. Ona 
göra elm, incasanat va tahsil asas e ’tibarib feodal ziimrasina 
aid idi. Özbakistan arazisinda İslam dini qazaxlara nisbatan 
daha geniş ta’sir dairəsinə malik idi.

XIV asrda Uluqbayin indiki Özbakistan arazisinda Sa- 
mərqəndda yerlaşan abservatoriyasımn o zamanki Şarq ab- 
minda analogiyası yox idi. Oli Quşçu adlı astronom isa bu ab- 
servatoriyada astronomik müşahidabr aparmışdır. Buxara şa- 
hari Markazi Asiyada İslam madaniyyatinin markazi idi. 
Mövlana İsamuddin İbrahim, Calabddin Davani, Mollacan 
Şirazi va b. din xadimbri orada faaliyyat göstarircibr. Bu 
asrlarda tarix elmi da inkişaf etmişdi. XVI asrin avvalbrinda 
Şeybani xanın hakimiyyat uğrunda mübarizasi va onun 
hakimiyyata galmasi Mahammad Salehin “Şeybannama” adlı 
tarixi aşarinin yaranmasına sabab oldu.
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Özbak dilındə adabiyyat XIV asrdan yaranmağa baş
lamış və Əlişir Nəvainin yaradıcılığında yüksak marhələya 
çatmışdır. Əlişir Nəvai (1441-1501) Heratda (indiki Əfqanıs- 
tanda) və Maşhədda oxumuşdur. O, Nizami Gəncəvinin 
“Xamsa”sinin ta’siri altında “Fərhad va Şirin”, “Yeddi gözəl”, 
“Leyli va Macnun”, “İsgəndamama” və b. poemalarını yaz- 
mışdır.

Özbəkistan arazisinda XIV-XVII asrlarda Buxarada, Sa- 
marqandda va Xarazmdə çoxlu miqdarda me’marhq abidabri 
tikilmişdir ki, onların da bə’ziləri indiyədək qalmışdır.

XIII-XVIII asrlarda Türkmanistan arazisinda madaniy- 
yətin bütün sahələri iizra yüksaliş müşahida edilirdi. Bu, Türk- 
manistanın İran və Ön Asiya ib  bilavasitə alaqabri ib  bağlı
dır. Digər tarafdan, Salcuqlar dövbtinin yaranması və Türk- 
manistamn bu dövbta qatılması ölkadə islam madaniyyətinin 
inkişafına səbəb olmuşdu. Нә1ә XI-XII asrlarda Türkmənistan 
arazisinda Mərv və Nisa şəhərləri mədəniyyət markazbri kimi 
taşakkül tapmışdı, Tarixçi Əbu Said as- Səmani (1113-1167) 
Marvdan idi. Onun 20 cildlik tarixi aşari vardır. Nisadan 
çıxmış Məhammad ibn Əhmad an-Nasavi Xarazmşah Sultan 
Mahəmmədin oğlu Calabddin Mangbumunun (“bumu 
xallf’mn, qadim türk dilbrində məng “xal” deməkdir) tarixini 
yazmışdır (Qeyd edilmalidir ki, Canubi Qafqaz va Azarbay- 
can haqqinda bir sıra qiymətli ma’lumatlar vermiş bu müəlli- 
fm arabca aşarini mərhum akademik Ziya Bünyadov ruscaya 
tarcüma edarak Bakıda çap etdirmişdir).

Monqollar dövründa Turkmenistan arazisinda şaharbr 
dağıdılmışdı. Lakin XIII asrda Hülakübr dövbtinin yaranma
sı ib  Xorasanda yeni me’marhq abidabri yaranır, dağıdılmış 
şaharbr Ьэфа edilirdi. Marvda XIV asrda tikilmiş mav- 
zoleybr handasi naxışları ib  şöhrat tapmışdı. İndi bu abıda 
“Göy Günbaz” adlanır.

XIII-XIV asrlarda Türkmanistanda xalça toxuculuğu 
geniş inkişaf etmişdi. Maraqhsı odur ki, xalçalardakı naxışlar 
me’marlıq abidəbrində (məsələn, mavzoleybrdə) da öz aksini
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tapmışdır. Ümumiyyətlə, qeyd edilmalidir ki, xalçaçıhq man- 
şaca qadim türkmanşəlidir. Qırğız va türkmanbrda xalça to- 
xuma orta asrbrda geniş yayılmışdı. Qadim türk xalqlarında 
xalçalarda naxışlar əsas e ’tibarib handasi idi.

XV əsrdə Turkmenistan arazisinda daş üzarinda naxış iş- 
bm a sanati da inkişaf etmişdi. Marvda, Nisada, Abiverdda va 
başqa şaharlarda daşişlama da xüsusib farqbnirdi.

Türkmanistanda XVI-XVII asrlar xalq eposlannm ya
ranması ib  səciyyələnir. Mahz “Qeroğlu” eposu bu asrbrda 
yaranmışdır. Türkmanbrda bu eposun 40 qolu ma’lumdur.
XVII-XVIII asrlarda türkmanbrda mahabbat dastanlan da 
yaranmışdı. “Əsli va Karam” va “Aşıq Qərib” dastanları bu 
asrlarin mahsuludur.

Markazi Asiyanm an qadim xalqlarından olan uyğurlar- 
da orta asrbrda mədəniyyət öz inkişafının yeni marhalasina 
daxil olmuşdu. Tədqıqatçılara göra uyğur xalqı IX asrdan for- 
malaşmağa başlayır. H ab X-XI asrbrda uyğurların Koço, 
Kuçar, Karaşar, Varaxşi va b. şaharbrinda bir sıra m e’marlıq 
abidalari yaranmışdı. Koço şahari X asrdan sonra uyğurların 
paytaxtı idi.

Qadimlərdə olduğu kimi, orta asrbrda da uyğurlar içari- 
sinda şamanizm dini geniş yer tuturdu. Lakın başqa türk xalq- 
larında olduğu kimi, uyğurlarda da ıslam güçlü deyildi. 
Kaşqar vilayatinda isa İslam dini xalq kütlasi içarisinda geniş 
mövqeya malik idi. Qaraxanibr dövbti Markazi Asiyada 
İslam dininin yayılmasında mühüm rol oynamışdı. Yalnız 
Kaşqar vilayatina yaxın bölgabrda yaşayan uyğurlarda buddi
zm dini güçlü idi. Orada bu din hab  Uyğur xaqanlığı vaxtında 
yayümışdı. Buna uygun olaraq orta asrbrda uyğurların 
m a’navi madaniyyətinə buddizm dininin ta’siri aydın görünür.

Uyğurlarda orta asrbrda Oğuz xaqan haqqmda epos ya- 
ranmışdı. Dastanda deyilir ki, Oğuz xaqan dünyanın dörd 
tarafına harbi yürüşlarda olmuş və bu yürüşbrda onu boz qurd 
rnüşayiat etmişdir.
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M ə’lum olduğu kimi uyğurlarda VIII əsrdə run yazısı 
vardı. Bu əlifba ib  yazılmış abidələr tapılıb oxunmuşdur. 
Lakin X osrdon sonra uyğurlarda ərəb olifbası yayılmağa 
başlamışdır. Bu da uyğurlarda İslam dininin yayılması ib  ola- 
qodar idi.

Beləliklə, uyğurlar bir neço dofo dinbrini doyişmişbr: 
şamanizmdən VIII osrdo maniçiliyə, yüz ildon sonra buddiz- 
mə, sonra da İslama keçmişbr. Ona göro do XIV-XV osr- 
brdən sonra uyğurlarda İslam modoniyyoti maddi və mo’novi 
mədəniyyətdə əsas rola malik idi.

Qazan xanlığının mərkəzi olan Qazan şəhəri Volqa bo
yunda hom do İslam modoniyyotinin morkozi idi. Buna uyğun 
olaraq orobco yazmaq vo dini tohsil ruhani zümrosi içorisindo 
geniş yer tuturdu. Müxtolif sonotkarlar (xüsusib qobirüstü 
abidolor düzoldonlor, bonnalar vo b.) İslam tohsilli adamlar 
idibr vo orob olifbasmı yaxşı bildiklorino göro oxuyub-yazır- 
dılar. İslam dininin tolobbrino uyğun olaraq orta osrlor tatar 
modoniyyotindo insan təsvirini (şoklini) vermok qadağan idi. 
Ona göro do abidolor üzorindo osas e’tibarib bitki vo hondosi 
naxışlara üstünlük verilirdi. Tatarıstan orazisindo yerloşon 
şohorbrdo çoxlu modrosobr vardı. Qazan şohorindo cümo 
moscidinin nozdindo Seyid Qulşorif adlı alimin başçıhq etdiyi 
böyük modroso foaliyyot göstorirdi. Modrosolorin nozdindo 
hom do kitabxanalar yerloşirdi.

XVI osrdo poeziya sahosindo moşhur odiblor yetişmişdi. 
Şair Mohommodyar Mahmud oğlu “Tuxfan Mardan” (“Kişi- 
bro tövho”) vo “Nuri-Sudur” (“Üroklorin ziyası”) adlı 
poemalar yazmışdır. Todqiqatçılara göro bu poemalar 1539-cu 
ildo yazılmışdır.

Tatarıstan orazisindo XIII-XVII osrbro aid me marlıq 
abidobri qalmamışdır. Əvvolon, bu abidolor Qazan xanlığının 
işğalı vaxtı Rusiya tərofındon dağıdılmışdı, İkincisi, о vaxtlar 
evlor vo binalar çox hallarda ağacdan tikilirdi ki, bu da çox 
qalmırdı.
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Tatarlarda musiqi va folklor geniş yayılmışdı. Qopuz 
asas musiqi ab ti idi. Xalq içərisindən çıxmış xanandalar das- 
tanları bu alat vasıtasib çalıb, oxuyurdular. Lakin Qazan xan- 
Uğının Rusıya tarafından işğalı ila əlaqodar olaraq burada rus 
madaniyyati yayılır va yerli musıqı getdıkca sıxışdırılırdı.

Rusiya 1758-ci ilda Qazan şəhərində gimnaziya açmışdı. 
Lakin oraya əsasən rus ma’murlannın uşaqları qabul edilirdi.

1744-cü ila aid m a’lumata görə Tatarıstanda 536 mascid 
vardı. Məscidlərin nazdinda yerbşan madrasəbrda oxuyan 
uşaqların ba’zilari sonralar Buxarada ali dini tahsil alırdılar.

Volqaboyunda yaşayan türk xalqlarmdan biri da 
çuvaşlar idi. XVIII asrin axirlarmda çuvaşlar monqolların, XV 
asrin ortaları, ya’ni 1437-ci ilda Qazan xanhğının tabeliyina 
düşmüşdülar. Qazan xanhğı 1552-ci ilda Rusiya tarafından 
işğal edildikdan sonra çuvaşlar içarisinda xristian dini 
yayılmağa başlanmışdı. Rus kilsasi ahali içarisinda zorla 
xristianlaşdırma, Çuvaşların yaşadıqları arazibrda isa ruslar 
yerbşdirilmakla, ham da ruslaşdırma sıyasati aparırdılar. 
XVII asrda va XVIII asrin avvalbrinda çuvaşlar artıq tamami- 
b  xristianlaşdırılmışdılar. Bununla alaqadar olaraq çuvaşlarda 
yerli türkmanşali şəxs adları xristian manşali adlarla avaz 
olundu. Çuvaşlarda orta asrlarda milli elm va madaniyyat 
başqa türk xalqlanna msbatan zaif inkişaf etmişdi. Lakin 
onların zangın folkloru vardı. Çuvaşların qadim tarixini aks 
etdiran çoxlu miqdarda eposlar va qahramanlıq dastanları 
yalnız Sovet hakimiyyati illarinda iki cildda “Çuvaş tarixi 
rəvayətləri” adı altında çap olunmuşdur.

Canubi Sibirda yaşayan bir sıra türk xalqlarmın orta asr- 
larda madaniyyati haqqinda yazılı manbabr yoxdur. IX-XII 
asrlarda Canubi Sibir xalqlarmdan olan xakaslarda шп yazı 
vardı. Hazırda türkologiyada “Yenisey run yazıları” dedıkda 
asas e ’tibarila xakas dilinda yazılmış 150-ya qadar abida na
zarda tutulur. XI asrda xakaslarda şair Xaseto Abqaden adlı 
şair yaşamışdır. O, Tibetda tahsil almışdı. Ərəb coğrafıyaçısı 
Əbu Dulaf yazır ki, qırğızlar va xakaslar qamışdan düzal-
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dilmiş qəbm  ilə yazı yazırlar. Yenisey run əlifbası monqollara 
qadər davam etmişdir. Tadqiqatçılara görə Şarqi Qazaxıstan, 
Altay, Tuva, Markazi Asiya va Xakas Minusin çökəklıyımn 
ahalisi 500 ila qadar bu alifba ila yazmışlar.

Orta əsrbrdə xakaslarda Ordu-Balık adlı şahordə çiy 
kэфicdэn tikilmiş çoxlu binaların olması haqqmda Çin mən- 
babrinda ma’lumatlar vardır. Arxeoloji qazıntılar naticasinda 
müoyyan edilmişdir ki, bu şəhər 50 hektar sahanı əhatə edirdi.

Orta asrbrda xakaslarda Şamanizm dini görüşbri vardı. 
Maraqlıdır ki, hab  erkan orta asrbrda xakaslarda Od ma’bad- 
bri olmuşdur. Arxeoloji qazmtılar naticasinda bela mə’badin 
qalıqları tapılmışdır,

XIII asrdan sonra xakaslarda monqol va qırğız madaniy- 
yatlarinin ünsürbri yayılmağa başlamış va ona görə da, xakas- 
larm m a’navi madaniyyatbri qırğızların ma’navi madaniyyati 
ila qarışmışdır.

Son tadqiqatlar göstarmişdir ki, Canubi Sibir türk xa!q- 
larımn ma’navi madəniyyatinda qarbdan indiki İraq va İran 
arazisindan Markazi Asiya vasitasib galmiş maniçilik dini 
görüşbri mühüm yer tutmuşdur.

Türkmanbrda Əndəlib Məhamməd Qarib (1710-cu ilda 
doğulmuşdur, öldüyü il ma’lum deyil) “Oğuznama” adlı aşa
rin müallifıdir. Bu asarda müallif qadim oğuzların hayatından 
bahs edan ravayatbr toplamışdır. O, ham da “Leyli va Mac- 
nun” adlı dastan da yazmışdır. Aydındır ki, müallif bu möv- 
zunu Nizami Ganeavinin “Leyli va Macnun” dastanmdan 
götürmüşdür.

XVIII asrda türkman adabiyyatmm görkamli nümayon- 
dası Azadı oğlu Mahtımquludur. О, XVIII asrin 30-cu ilb- 
rinda doğulmuş, hamin asrin 80-ci ilbrinda ölmüşdür. Onun 
asarlarinin ana xəttini parakanda yaşayan türkman tayfalarının 
birlaşmasi arzusu taşkil edirdi. Müallif mülkadarların yoxsul 
kütlani istismar etmasina qarşı çıxır, sıravi adamları 
hümanizm va insanparvarlik ideyalarının asas daşıyıcıları 
hesab edirdi.
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XVII osrdo Mərkəzi Asiyada tarix elmi Xivəli Əbülqazi 
xanın moşhur “Türkmənlorın şocorosi” adlı osori ilo zonginlo- 
şir. Bu osordo oğuzların ən qədim zamanlardan tarixi orta əsr- 
loro qodor davam etdirilir. Əsorin ohomiyyətli cəhəti odur ki, 
orada 56 türk tayfasının adı çokilir, onların hər biri haqqında 
qısa mə’lumat verilir.

Sovet hakimiyyoti illorindo türk xalqlarmın tarixlorino 
hosr olunmuş ümumiloşdirilmiş osorlordo bu barodo daha ot- 
raflı mo'lumat verildiyino göro biz orta osrlordo türk xalqları 
modoniyyotinin çox qısa xülasosi ilo kıfayotlonmoli oluruq.

1 Q eyd etmək lazımdır ki, bu şorlar hunların içərisində Cənubi Qafqaza da 
gəlmişdilər. VII əsrə a id  ermənidilli mənbədə Ermenistan ərazisində Şorapa  
‘Şor vadisi (dərəsi)" mahal adı vardır. İrəvan əyalətirıdə XVIII -XIX asrbrdə  
bir neçə Şollu kənd adları da məhz Şorlu adının fonetik form asıdır - Red.
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NƏ TİCƏ

Ən qodim dövrlərdən orta əsrbrin sonlarına qodor müasir 
türk xalqlarmın böyük bir hissəsinin tarixi haqqinda bu dors- 
likdə verdiyimiz mo’lumat, şübhosiz, yalnız xülaso kimi so- 
ciyyobndirib bilor. Bu, dorsliyin qarşısına qoyulmuş moqsədb 
şərtbnmişdir. Moqsod iso göstərilən xronoloji çorçivo daxilindo 
türk xalqlannın tarixi barodo tobbobro vo geniş oxucu kütlosino 
ümumi mo’lumat vermokdon ibarotdir. Hor bir türk xalqının 
tarixi haqqinda müfossol mə’lumat homin xalqın tarixino dair 
ümumibşdirilmiş osorlordo, hor bir xalqin orazisi daxilindo 
todris olunan dorsliklordo vo külli miqdarda arxeoloji vo tarixi 
osorlordo oksini tapmışdır. Şübhosiz, onların hamisini bu 
dorslikdo ohato etmok imkan xaricindodir.

Dorslikdon aydın olur ki, türk xalqlarınm ulu ocdadları- 
nın boşor tarixindo (xüsusib Avrasiya tarixindo) vo modoniy- 
yotindo obyektiv rolu vo yeri bütünlükdo vo tam hal da müoy
yon edilmomiş voziyyotdo qalmaqdadır. Bu onunla bağlıdır ki, 
Avrasiyada yaşamış qodim türk tayfalarının tarixi vo modoniy- 
yoti bo’zi hallarda irandilli xalqlara monsub edilmişdir. Xüsu- 
silo, Avrasiyada e.o.I minillikdo qorbdo Dunay çayından başla
mış şərqdo Şərqi Sibiro qodor nohong bir orazido yaranmış vo 
elmdo “Skif-Sibir modoniyyoti” adlanmış modoniyyotin köklo- 
ri e’tibarilo İran (yaxud Hind-İran) monşoli sayılması açıq-aş-
kar odalotsizlikdir.

E.o.i minillik daxilindo Conub-Şorqi Avropada kimmerlo- 
rin, skiflorin, sarmatlann, Morkozi Asiya vo Qazaxıstan orazib- 
rindo sakların vo massaqetbrin, Aral donizi ilo Ural çayı ara
sında yaşamış alanların irandillilor sayılması göstorilon regi- 
onlarda yaşayan türk xalqlarımn etnogenezinin, homin orazı- 
lordo aşkarlanmış arxeoloji modoniyyotlorin demok olar hami
sinin iranmonşoli sayılması iso homin modoniyyotlorin etnik 
atribusiyası problemlorinin holli yolunda çotinlik yaratmışdır.

Bu obyektiv olmayan baxışların ucbatından bir sıra, müasir 
türk xalqları (türkmonlor, özboldor, qazaxlar, başqırdlar, kara-
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çaylar, balkarlar vo b.) егкэп orta osrlorin sonlarında türkləşmiş 
irandillilar sayılmaqdadır. Şübhə etmədən demok olar ki, bu 
baxışların goləcəkdo obyektiv olmadığı üzə çıxarılacaqdır.

Dərslikdən görünür ki, türk xalqlarmm ulu ocdadları 
e.ə.II minillikdən başlayaraq köçəri və yarımköçori maldarlığa 
keçmişlor. Bu isə qodim türk etnoslarınm şorqdən qərbə böyük 
köçbrino, köçbr iso öz növbəsindo aramsız müharibobro so- 
bob olmuşdur. Ona göro də, müasir türk xalqlan ocdadlarının 
çox zəngin hərb tarixi vardır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Böyük 
sorkordobr sayılan Mete (е.ә.Ш osr), Attila (V osr), İstomi (VI 
osr), Çingiz xan (XIII əsr) vo Teymur (XIV əsr) geniş orazibri 
əhatə edən imperiyalar yaratmışlar.

Lakin qədim türk tayfalarının yazısı yox idi. Ona göro 
do, onlarm tarixinin e.o.I minilliyin II yansına qodorki hissosi 
barodo mo’lumatlar porakondo, çox hallarda ötoridir. Bo’zi 
qədim türk etnoslarmın və mədəniyyətlərinin iranmonşəli sa
yılması da elo bununla olaqodardır.

Bu dorslik, yuxarıda deyildiyi kimi, türk xalqlarmm qo
dim dövrdo vo orta osrlordo tarixi haqqmda ilk toşobbüsdür. 
Bizo beb  golir ki, artıq türk xalqlarmm tarixi kurslarını todris 
edon professor-müollimbrimizin bu sahodo todqiqatlar aparan 
elmi işçilorb birlikdo türk xalqlarmm tam tarixini ohato edon 
dorsliyi yazmaları vaxtı çatmışdır. Buna ali moktob tobbolori 
ib  yanaşı, geniş oxucu kütlosinin də ehtiyacı vardır.
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