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I. DİSSERTASİYANIN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ
Mövzunun aktuallığı: Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixinin önəmli, keyfiyyətcə yeni mərhələsini təşkil edən Səfəvi dövlətinin yaranması
ölkənin tarixi ərazilərinin yenidən vahid türk hakimiyyəti altında birləşdirilməsini şərtləndirdi. Digər tərəfdən, bu dövlətin yaranması Azərbaycanın xarici siyasi və iqtisadi əlaqələrinin görünməmiş vüsət almasını təmin
etdi. Səfəvi dövlətinin yaranması mükəmməl idarəçiliyi və hərbi quruculuğu, sistemli xarici siyasəti və diplomatiyası ilə Azərbaycanın müsəlman
Şərqinin aparıcı dövlətinə çevrilməsinə şərait yaratdı.
Xalqımızın dövlətçilik tarixinin ən şanlı səhifələrindən birini təşkil edən
Səfəvi dövləti təkcə Azərbaycanın, həmçinin bütövlükdə Cənubi Qafqazın
deyil, eyni zamanda bütün Yaxın və Orta Şərqin dövlətçilik tarixində, beynəlxalq münasibətlərində, hərbi-siyasi həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, Avropa-Şərq qarşılıqlı əlaqələrində də çox fəal rol oynadı. “Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi mədəniyyəti daha
da yüksəldi. Səfəvi hökmdarları I Şah İsmayıl, I Şah Təhmasib və I Şah
Abbasın həyata keçirdiyi uğurlu islahatlar, daxili və xarici siyasət nəticəsində Səfəvi dövləti Yaxın və Orta Şərqin ən qüdrətli imperiyalarından
birinə çevrildi”.1
Dövlətçilik tariximizə dair tədqiqatlar aydın göstərir ki, xarici ölkələrin
bir çox “araşdırıcıları” özlərinə “tarix yaratmaq” məqsədi ilə ya xalqımızın
dövlətçilik tarixinə sahib çıxmağa çalışmış və ya da bu şanlı tarixi saxtalaşdırmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxmışlar.
Azərbaycanın siyasi varlığını öz içərilərində əridib yoxa çıxarmaq, xalqımızın azadlıq və müstəqillik ruhunu məhv etmək kimi məkrli niyyəti qarşılarına məqsəd qoyan velikorus və fars şovinistləri, bu baxımdan, ən ağır
zərbəni Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tarixinə vurmuşlar.
Böyük coğrafi kəşflər dövründə və bundan sonra Yaxın və Orta Şərqdə
möhkəmlənmək siyasəti yeridən Qərb ölkələrinin böyük dövlətçilik və Avropamərkəzçilik mövqeyindən çıxış edən tarixçiləri də eyni yolla getmişlər.2 Türkiyə tarix elmində mövcud olan bəzi əsərlər də bu ruhdadır.
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tarixi barədə Qərbi Avropada olduğu kimi, Türkiyədə də müxtəlif tədqiqat əsərləri yazılmışdır. “Təəssüf ki, Türkiyə tarixçiləri heç də həmişə Səfəvi dövlətinin və onun banisi I Şah İsmayılın dövlətçilik xidmətlərini və uğurlarını ön plana çəkməyə, tam şəkil1
2

Mahmudov Y.M. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi. Bakı: Təhsil, 2005, s. 31.
Mahmudov Y.M. Səfəvişünaslığa yeni töhfə / Dadaşova R. Səfəvilərin son dövrü.
Bakı: 2003, s. 5.
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də və həqiqi miqyasda göstərməyə müvəffəq olmurlar. I Şah İsmayıl haqqında çox vaxt təhrif edilmiş obraz “dini fanatik” və ya “romantik şair”
mifi yaradılır”.1
Orta əsrlərdə Osmanlı salnaməçiləri və hazırda bəzi Türkiyə tarixçiləri
lap əvvəldən I Şah İsmayılın həqiqi məqsədlərini inkar etmək yolunu seçmiş, bu böyük şəxsiyyətə münasibətdə qərəzli mövqe tutmuşlar.2 Bu müəlliflərin subyektivliyi ondan ibarətdir ki, onlar çoxsaylı mənbələrdəki məlumatların tənqidi şəkildə seçilməsi və sistemləşdirilməsinə etinasızlıq göstərir, nəticədə Səfəvi dövlətinin tarixinin öyrənilməsinə obyektiv yanaşmırlar.
Buna görə də, Yaxın və Orta Şərqdə mühüm hərbi-siyasi və mədəni təsir
gücünə, region ölkələri və Qərbi Avropa dövlətləri ilə sıx qarşılıqlı münasibətlərə malik olmuş Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin
Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinin öyrənilməsi və təhlil edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin aktual məsələlərinin
Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinin öyrənilməsi və təhlil edilməsi zərurəti mövzunun aktuallığını şərtləndirən mühüm cəhətdir. Azərbaycan
dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsi, I Şah İsmayıl yadigarı, bir zamanlar Yaxın və Orta Şərqin qüdrətli imperiyalarından birinə çevrilmiş bu dövlətin
xarici siyasətinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinin öyrənilməsi Vətən tarixşünaslığı üçün önəmli məsələlərdəndir.
Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinə dair Türkiyə tarixşünaslığında əksini tapmış fikir və mülahizələri
vahid tədqiqat işində toplamağa, onları müqayisəli təhlil etməyə cəhd göstərmişik. Zənnimizcə, hazırkı tədqiqat işi bu sahədə ilk təşəbbüs olaraq tarixşünaslığımızın zənginləşməsinə xidmət edəcəkdir.
Tədqiq olunan mövzunun aktuallığı həm də onunla əlaqədardır ki, ŞərqQərb tranzit ticarət yollarının Azərbaycan Səfəvi dövlətinin ərazisindən
keçməsi onun xarici iqtisadi və siyasi əlaqələrinə öz müsbət təsirini göstərirdi.3 Bu mənada xarici ölkə tədqiqatçılarının, o cümlədən müasir Türkiyə
tarixçilərinin əsərləri və dövrün mənbələrinin müqayisəli təhlili həm Azər1

Mehdiyev R. “Şah İsmayıl Səfəvi ali məramlı tarixi şəxsiyyət kimi” //Azərbaycan
qəzeti 05 dekabr 2012-ci il.
2
Bax: Kırzıoğlu F. Osmanlıların Kafkas ellerini fethi (1450-1590). Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara: 1976; Kılıç R. XVI ve XVII yüzyıllarda Osmanlıİran siyasi Antlaşmaları. Tez Yayınları. İstanbul: 2001; Yenə onun: Kanuni devri
Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1566). IQ Kültür Sanat Yayınçılık, İstanbul:
2006.
3
Mahmudov Y.M. Azərbaycan diplomatiyası. Bakı: Təhsil, 2006, s. 8.
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baycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətini dərindən araşdırmağa geniş imkan yaradır.
Tədqiqatın qarşısına qoyulan problemin aktuallığını şərtləndirən digər
mühüm cəhətlərdən biri də müasir dövrdə Qərbi Avropaya inteqrasiya yolunu tutmuş Azərbaycan Respublikasının Qərb dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin qədim tarixi köklərinin Türkiyə tarixşünaslığında araşdırılmasıdır.
Bu problem mühüm elmi maraq doğurmaqla yanaşı, həm də siyasi baxımdan əhəmiyyətli və zəruridir. Belə ki, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Qərb
dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətlərini öyrənmədən Avropa-Asiya diplomatik və iqtisadi əlaqələr tarixini tam əhatə etmək çətindir.
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti ilə bağlı Türkiyə tarixçilərinin tədqiqat əsərlərindəki materiallar nə qədər əhəmiyyətlidirsə, onların
tənqidi təhlili də bir o qədər vacibdir. Buna görə də, biz Türkiyə tarixçilərinin problemlə bağlı mülahizələrindəki qüsurları da yeri gəldikcə qeyd edir
və tənqid edirik.
Tədqiqatın xronoloji çərçivəsi: Təqdim olunan tədqiqatın xronoloji
çərçivəsinə gəldikdə, biz bu məsələdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması, genişlənərək Yaxın və Orta Şərqin ən qüdrətli imperiyalarından birinə çevrilməsi, onun qonşu dövlətlərlə yanaşı, Qərb ölkələri ilə qarşılıqlı
əlaqələrinin səbəbləri, gedişi və nəticələrini şərtləndirən bir sıra daxili və
xarici siyasi amillər kompleksini nəzərə almışıq. XVI-XVIII əsrin I yarısında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti, Yaxın
və Orta Şərqdə baş verən siyasi proseslərə güclü təsiri dissertasiyanın xronoloji çərçivəsini əhatə edir.
Mövzunun öyrənilmə səviyyəsi: Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici
siyasətinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinin vəziyyətinə keçmədən öncə, qeyd etmək lazımdır ki, dissertasiyanın yazılması zamanı ilkin
mənbələrlə bərabər, mövzu ilə əlaqədar dəyərli tədqiqat əsərlərindəki məlumatlardan da geniş istifadə olunmuşdur. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti Vətən tarixşünaslığında tədqiq olunmuşdur.
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti, xüsusilə Qərbi Avropa
dövlətləri ilə diplomatik əlaqələri ilk dəfə Ə.M.Şahmalıyevin məqalələrində1 xüsusi tədqiqat obyekti kimi araşdırılmışdır.
1

Шахмалиев Э.М. К вопросы о дипломатических сношениях первых Сефевидов с западными странами //Труды Азербайджанского Государственного
Университета. Вып. 1. Серия историческая, Баку, 1950, с. 51-68; Yenə onun:
Дипломатические отношения Испании с Сефевидским государствов во второй половине XVI века, //Ученные записки Азербайджанского Государственного Университета им. С.М.Кирова. Ваку: 1955, с.117-127; Дипломати-
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O.Ə.Əfəndiyevin əsərlərində1 Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. O, əsərlərində XVI əsrdə Səfəvi-Osmanlı
münasibətlərini araşdırmış və yeri gəldikcə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin,
Şeybanilər dövləti, Məmlük dövləti, Böyük Moğol imperiyası, Böyük Moskva knyazlığı və Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinə də toxunmuşdur.
Ə.Ə.Rəhmaninin XVI əsrin sonu-XVII əsrdə Azərbaycanın ictimai-iqtisadi, siyasi tarixinə həsr olunmuş monoqrafiyasında Səfəvi-Osmanlı münasibətləri ilə bağlı mühüm məlumatlar öz əksini tapmışdır.2
Ş.Fərzəliyevin təaqiqatlarında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Osmanlı
imperiyası ilə qarşılıqlı əlaqələri dövrün ilk mənbələri əsasında tədqiq edilmişdir.3 O, dövrün epistolyar qaynaqlarından geniş istifadə edərək XVI əsrdə Səfəvi-Osmanlı qarşılıqlı əlaqələrini dərindən işıqlandıra bilmişdir.
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinə
dair sanballı tədqiqat əsərlərinin müəllifi Y.M.Mahmudov araşdırdığı problemlə əlaqədar bir çox yeni mənbələri – Səfəvi hökmdarlarının xarici ölkə
hökmdarları ilə yazışmalarını, mühüm siyasi tapşırıqlarla Səfəvilər dövlətinə yollanan diplomatlara verilmiş məxfi təlimatları və s. qiymətli sənədləri ilk dəfə elmi dövriyyəyə cəlb edərək Azərbaycan Səfəvi dövlətinin beyческая миссия Винченцо Алессандри, посла Венеции, к шаху Тахмасибу I //
«Ученые записки» Азербайджанского Государственного Университета,
серия истории и филоссофии. Баку, 1969, №7; Донесение папского посла
Векьетти о Сефевидском государстве //S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət
Universiteti Elmi Əsərlər, tarix və fəlsəfə seriyası. Bakı: 1977, №4, s. 32-37.
1
Эфендиев О.А. Oбразование Азербайджанского государства Сефевидов в
начале XVI века. Баку: Изд. АН Азерб. ССР, 1961; Yenə onun: Азербайджанского государство Сефевидов в XVI веке. Баку: Элм, 1981; Azərbaycan Səfəvi dövləti. Bakı: Şərq-Qərb, 2007; Efendiyev O. Sultan II Bayazid ve Şah İsmayıl
//XIII Türk Tarih Kongresi. Kongreye sunulan Bildiriler. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, s. 89-95; Yenə onun: Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi
devletlerindeki mülki ve askeri teşkilata bakış //Yeni Türkiye, Ankara: 2002, yıl
8, sayı 45, s. 72-80; Минадои и его «История войн между турками и персами» //«Известия» Академии наук Азербайджанской ССР. Серия история,
философия и права, 1967: №1, с. 59-66; Из истории дипломатических отношений Венеции с Азербайджаном (Миссия М.Мамбре в 1539-1542 гг.)
//Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir tədris və elmi nəşrlərdə onların əksi
konfransı (Materiallar). Bakı: 1995, s. 82-83.
2
Рахмани А.А. Азербайджан в конце XVI и в XVII веке. Баку: Элмь, 1981.
3
Fərzəliyev Ş.F. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun “Əhsənüttəvarix” əsəri əsasında). Bakı: Elm, 1983; Yenə onun: Azərbaycan və Osmanlı
imperiyası. Bakı: Kür, 1999.
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nəlxalq əlaqələrini hərtərəfli tədqiq etmişdir.1
Ş.K.Məmmədovanın monoqrafiyasında XVI əsrdə Azərbaycan Səfəvi
dövlətinin Osmanlı imperiyası ilə münasibətlərinə xüsusi yer verilmişdir.2
XVI əsrdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Şeybanilər dövləti ilə qarşılıqlı
əlaqələri R.Ə.Ağayevin əsərində araşdırılmışdır.3
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti ilə bağlı məsələlər Türkiyə
tarixşünaslığında öyrənilən zaman Z.Bayramlı və B.Əzizin “Azərbaycan
Evliya Çələbinin 1654-cü il “Səyahətnamə”sində” adlı kitabına da müraciət
olunmuşdur.4 Xüsusilə, XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin tədqiqi səviyyəsinin aydınlaşdırılması zamanı Evliya Çələbinin verdiyi məlumatlar mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Mövzu ilə bağlı bəzi məsələlər araşdırılan zaman F.M.Əliyevin, T.M.
Musəvinin, S.A.Məmmədovun, Ş.M.Mustafayevin, T.T.Mustafazadənin,
M.X.Heydərovun, R.Dadaşovanın, A.Fərzəliyev və R.Məmmədovanın,
F.A.Hüseynin, G.Seyidovanın, O.Əlizadənin, Z.H.Bayramovun, Z.Həsənalıyevin, N.Süleymanovun, M.Süleymanovun, N.Musalının, Ə.S.Quliyevin
əsərlərinə müraciət olunmuşdur.5
1

Махмудов Я.М. К вопросы о взаимоотношениях государств Ак-коюнлу и
Сефевидов с европейскими странами (II половина XV-начало XVII века) статья первая //«Известия» Академии наук Азербайджанской ССР, серии истории, философии и права. Баку: 1987, № 3, с. 32-43; Yenə onun: К вопросы
о взаи-моотношениях государств Ак-коюнлу и Сефевидов с европейскими
странами (II половина XV -начало XVII века)- статья вторая // «Известия»
Академии наук Азербайджанской ССР, серии истории, философии и права.
Баку: 1987, № 4, с. 128-133; Yenə onun: Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропей-скими странами. Баку: Издатеьство
Бакинского Университета, 1991; Yenə onun: Azərbaycan diplomatiyası. Bakı:
Təhsil, 1996; Yenə onun: Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan. Bakı, Təhsil, 2012.
2
Məmmədova Ş. Xülasət ət-təvarix” Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. Bakı:
Elm, 1991.
3
Ağayev R.Ə. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı əlaqələri
(XV-XVI əsrlər). Bakı: “Kür”, 2004.
4
Bayramlı Z., Əziz B. Azərbaycan Evliya Çələbinin 1654-cü il “Səyahətnamə”sində. Bakı: 2000.
5
Алиев Ф.М. Антиирансские выступления и борьба против турецкой оккупации в Азербайджане в первой половине XVIII в. Баку, 1975; Yenə onun:
Миссия посланника русского государства А.П.Волынского в Азербайджане
(1716-1718 гг.). Баку: Элм, 1979; Musəvi T.M. Orta əsr Azərbaycan tarixinə
dair fars dilində yazılmış sənədlər. Bakı: Elm, 1967; Yenə onun: Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli sənədlər (XVI-XVIII əsrlər). Bakı: Elm, 1977; Мамедов С.А. Азербайджан по источникам XV-первой половины XVIII вв. Ба-

7

Tədqiqat zamanı yeddi cildlik “Azərbaycan tarixi”nin üçüncü cildindən1
və “Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər” ümumiləşdirilmiş əsərlərdən də istifadə olunmuşdur.2
Bir çox rus tədqiqatçıları Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair araşdırmalarında onun Osmanlı imperiyası ilə münasibətlərinə yeri gəldikcə toxunmuşlar. Xüsusilə İ.P.Petruşevskinin əsərində3 Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin Osmanlı imperiyası ilə qarşılıqlı əlaqələri ilə bağlı məsələlərə xüsusi
diqqət yetirilmişdir. V.V.Bartoldun, R.R.Buşevin, M.S. İvanovun və N.N.
Tumanoviçin əsərlərində Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti ilə bağlı müəyyən
məsələlər öz əksini tapmışdır.4
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqinə XX əsrin 40-cı illərdə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Z.V.Toğan
ку: Элмь, 1993; Мустафаев Ш.М. Восточная Анатолия: от Ак-коюнлу к Османской империи. М.: Восточная литература, 1994; Mustafazadə T.T. XVIII
yüzillik-XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri. Bakı:
Elm, 2002; Гейдаров М.Х. Торговля и торговые связи Азербайджана в позднем средневековье. Баку: Элм, 1999; Dadaşova R. Səfəvilərin son dövrü. Bakı: Nurlan, 2003; Фарзалиев А, Мамедова Р. Сефевиды и Великие Моголы в
мусульманской дипломатике. СПб.: 2004; Гусейн Ф. Османо-Сефевидская
война 1578-1590. Баку: Нурлан, 2005; Z.Həsənalıyev və Z.Bayramlı. II Şah Abbasın hakimiyyəti illərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin daxili və xarici siyasəti.
Bakı: Elm, 2011; Сеидова Г. Азербайджан во взвимоотношениях Сефевидской империи и Русского государства. Баку: 2007; Əlizadə O. XVIII əsrin birinci yarısında Osmanlı-Səfəvi münasibətləri. Bakı: Elm, 2009; Süleymanov M.
Nadir şah. Tehran: 2010; Musalı N. I Şah İsmayılın hakimiyyəti (“Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri əsasında). Bakı: Elm və təhsil, 2011; Quliyev Ə.Ə. XVI
əsrin ortalarında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi vəziyyəti (Mikel
Membrenin “Səyahətnamə”si əsasında). Bakı: Şərq-Qərb, 2011; Süleymanov N.
Səfəvi dövlətinin təsərrüfat həyatı. Bakı: Elm, 2012.
1
Azərbaycan tarixi, yeddi cilddə, üçüncü cild. Bakı: Elm, 1999.
2
Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1996.
3
Петрушевский И.П. Азербайджан в XVI-XVII вв. /Сборник статей по истории
Азербайджана. Вып.1. Баку: Изд-во АН Аз.ССР, 1949, с. 225-298.
4
Bartold V.V. Müsəlman dünyası tarixində Xəzəryanı bölgələrin yeri. Azərbaycan
dilinə çevirənlər akademik Z.M. Bünyadov və t.e.n. N.R.Ağayeva. Bakı: Elm,
1999; Иванов М.С. История Ирана. М.: Изд-во Московского Университета,
1977; Бушев П.П. История посольства и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1686-1612 гг. (по русским архивам). М.:
Наука, 1976; Туманович Н.Н. Европейские державы в Персидском заливе в
XVI-XIX вв. М.: Наука, 1982.
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“İslam ensiklopediyası”nda çap etdirdiyi “Azərbaycan” məqaləsində1 Səfəvi dövlətinin yaranması, Osmanlı-Səfəvi münasibətləri, xüsusən də Sultan
Səlimin Azərbaycana yürüşü, I Şah İsmayılla əsaslı döyüşü, Təbrizi ələ keçirməsi, Səfəvilərin xəzinəsini və 700 nəfərə qədər tanınmış sənətkarı İstanbula göndərməsi haqqında məlumat vermişdir. 2 Z.V.Toğan “Ümumtürk tarixinə giriş” adlı digər əsərində də Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinə xeyli
yer vermişdir.3
Türkiyə tarixşünaslığında Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti tədqiq edilən
zaman əksər tarixçilər əsas diqqəti Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin təhlilinə yönəltmişlər. Bəkir Kütükoğlunun “Osmanlı-İran siyasi münasibətləri
(1578-1590)” adlı əsərində4 1578-1590-cı illər Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin səbəbləri, Osmanlı ordusunun Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirməsi,
tərəflər arasında bağlanmış sülh və s. məsələlər ətraflı şərh olunmuşdur.
B.Kütükoğlunun “Osmanlı-İran siyasi münasibətləri (1578-1612)” adlı digər monoqrafiyasında5 yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlərlə yanaşı, İstanbul
sülhündən (1590) sonra Səfəvi-Osmanlı diplomatik əlaqələri, işğal olunmuş
Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmaq üçün I Şah Abbasın 1603-cü ildə
hərbi əməliyyatlara başlaması və 1612-ci ildə onu uğurla başa çatdırması
ətraflı şərh olunmuşdur.
Y.Öztunanın “Başlanğıcından zamanımıza qədər Türkiyə tarixi”, “Yavuz Sultan Səlim” və “Qanuni Sultan Süleyman” adlı əsərlərində6 də Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinə, Osmanlı sultanlarının Azərbaycana yürüşlərinə xeyli yer verilmişdir. F.Kırzıoğlu “Osmanlıların Qafqaz ellərini fəthi
(1450-1590)” adlı əsərində7 Osmanlı fəthlərindən ətraflı danışmış, Osmanlılarla Qızılbaşlar arasında gedən ideoloji mübarizədən uzun-uzadı bəhs etmişdir. F.Kırzıoğlu iki böyük imperiya arasında baş verən qanlı savaşları
1

Toğan Z.V. Azerbaycan //İslam Ansiklopedisi. c. 2. İstanbul: 1979, s. 91-118.
Yenə orada, s. 113.
3
Toğan Z.V. Ümumi türk tarihine giriş. 3. Baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul:
1981.
4
Kütükoğlu B. Osmanlı-İran siyasi münasebetleri (1578-1590). I cild. Edebiyat
Fakültesi Yayınları, İstanbul: 1962.
5
Kütükoğlu B. Osmanlı-İran siyasi münasebetleri (1578-1612). Özal Matbaası,
İstanbul: 1993.
6
Öztuna Y. Başlangıcından zamanımıza kadar Türkiye tarihi, с. 4. Аnkara: 19641965; Yenə onun: Başlangıcından zamanımıza kadar Türkiye tarihi, с. 5. Ankara:
1965; Yenə onun: Yavuz Sultan Selim. Babıali Kültür Yayınçılık, Ankara: 2006:
Kanuni Sultan Süleyman. Kültür BakanlığıYayınevi, Ankara: 1989.
7
Kırzıoğlu F. Osmanlıların Kafkas ellerini fethi (1450-1590). Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara: 1976
2
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dini-ideoloji mübarizə kimi şərh etməyə çalışsa da, ara-sıra həmin savaşların əsl mahiyyətini, işğalçılıq məqsədini açıq-aşkar bildirməkdən çəkinməmişdir.1
Türkiyə tarixşünaslığında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tarixinin tədqiqində F.Sümerin «Səfəvi dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsində Anadolu türklərinin rolu» adlı əsəri mühüm yer tutur.2 Burada Səfəvi dövlətinin
yaranmasında və yüksəlişində türk etnosunun həlledici rol oynadığını təsdiq edən çoxlu material toplanmış və sistemləşdirilmişdir. Əsərdə SəfəviOsmanlı münasibətləri barədə mühüm məlumat verilmişdir.
Səfəvi-Osmanlı qarşılıqlı münasibətləri İ.H.Danişmendin, İ.H.Uzunçarşılının, Ş.Tekindağın, Ş.Turanın, M.Erendilin, A.Sevim və Y.Yücelin, M.T.
Gögbilginin, N.A.Asrarın, R.Kılıçın, M.İpçioğlunun, S.Bilgenin, M.Ekincinin, F.M.Emecenin, R.Bilgenin, M.Sarayın və Z.Coşarın əsərlərində3 ətraflı
işıqlandırılmışdır.
1

Kırzıoğlu F. Osmanlıların Kafkas ellerini fethi, s. 271.
Sümer F. Safevi dövletinin kuruluşu və gelişmesinde Anadolu türklerinin rolu.
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 1976.
3
Danişmend İ.H. İzahlı Osmanlı tarihi kronolojisi. c. II. Türkiye Yayınevi, İstanbul: 1948; Uzunçarşılı İ.H. Osmanlı tarihi. c. II, III, IV. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 1988; Tekindağ Ş. Fatihden III. Murada kadar Osmanlı tarihi
(1451-1574). İstanbul: 1977; Turan Ş. Kanuninin oğlu Şahzade Bayezit Vakası.
TTK Basmevi, Ankara: 1961; Erendil M.Tarihde Türk-İran ilişkileri. Genel Kurmay Basımevi, Ankara: 1976; Yücel Y., Sevim A. Türkiye tarihi. c. II. TTK Basımevi, Ankara: 1990; Yenə onların: Türkiye tarihi. c. III. TTK Basımevi, Ankara:
1990; Klassik Dönemin Üç Hükümdarı, Fatih, Yavuz, Kanuni. TTK Basımevi,
Ankara: 1991; Yücel Y. Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl. TTK Basımevi, Ankara: 1991; Gökbilgin M.T. Kanuni Sultan Süleyman. MEB Yayınları, İstanbul:
1992; Asrar N.A. Kanuni Sultan Süleyman ve İslam Alemi. Hilal Yayınları, İstanbul: (tarixsiz); Kılıç R. XVI ve XVII yüzyıllarda Osmanlı-İran siyasi Antlaşmaları. Tez Yayınları. İstanbul: 2001; Kılıç R. Kanuni devri Osmanlı-İran münasebetleri (1520-1566). IQ Kültür Sanat Yayınçılık, İstanbul: 2006; İpçioğlu M.
Kanuni Sultan Süleymanın Naxçıvan Seferi. Nobel Yayınları, Ankara: 2003; Bilge S. Osmanlı devleti ve Kafkasya. Eren Yayınçılık. İstanbul: 2005; Bilge S. Osmanlı Çağında Kafkasya 1454-1829 (Tarih, Toplum, Ekonomi). İstanbul: 2012;
Ekinçi M. Anadolu Aleviliyin tarihsel arka planı. Beyan Yayınları, İstanbul:
2002; Emecen F.M. Yavuz Sultan Selim. Yitik Hazine Yayınları: İstanbul: 2010:
Bilge R. 1514 Yavuz Selim ve Şah İsmayıl. (Türkler, Türkmenler ve Farslar). Giza Yayınları, İstanbul: 2011; Saray M. Türk-İran münasebetlerinde şiiliyin rolu.
TKAE Yayınları, Ankara: 1990; Yenə onun: Türk-İran ilişkileri. Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara: 1999; Coşar Z. Höbek Kurultayından Safevi devletine Şah
İsmayıl. Sergi Yayınları, İzmir, 2013.
2
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Son dövrlərdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin Türkiyə
tarixşünaslığında tədqiqinə maraq xeyli artmışdır. Lakin bu tədqiqatlarda da
əsas diqqət Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin öyrənilməsinə yönəldilmişdir.1 Buna görə də tədqiqat prosesində Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin aydınlaşdırılmasına geniş yer verilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, T.Gündüzün “Son Qızılbaş Şah İsmayıl” əsəri2
Türkiyə tarixşünaslığında Səfəvi dövlətinin yaranması, I Şah İsmayılın tarixi şəxsiyyəti, siyasi fəaliyyəti və xarici siyasəti dövrün ilk mənbələri – xüsusən də Səfəvi mənbələrindən hərtərəfli istifadə edilməklə yazılmışdır. Osmanlı mənbələrinin təsiri az olduğu üçün müəllif dövrün siyasi hadisələrini
daha obyektiv şəkildə işıqlandıra bilmişdir.
Türkiyə tarixşünaslığında XVI əsin sonu-XVIII əsrin I yarısı Səfəvi-Osmanlı münasibətləri M.Aktepenin, R.Kılıçın, C.Aydoğmuşoğlunun və
Ö.Küpəlinin, Səfəvi-Şeybani münasibətləri A.Gündoğdunun, K.Ç.Gülayın,
M.Fehiminin, Səfəvi-Moğol münasibətləri isə H.Bayurun əsərlərində xüsusi tədqiqat obyekti kimi araşdırılmışdır.3
1

Toksoy A. II Bayezit döneminde Osmanlı-Safevi ilişkileri // Türk Yurdu, c.19-20,
sayı 148-149. Ankara: 2000, s. 416-419; Savaş S. Osmanlı-Safevi mücadilesinin
toplumsal sonucları //Türkler, c. VI. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara: 2002, s.
907-919; Ocak A.Y. Osmanlı kaynaklarında ve modern türk tarihçiliginde Osmanlı Safevi münasibetleri (XVI-XVII yüzyıllar) // TTK, Belleten, c. LXVI, sayı,
246, Ankara: 2002, s. 501-516; Eravçı M. Safevi Hanedanı // Türkler. c. VI, Yeni
Türkiye Yayınları, Ankara: 2002, s.349-260; Temizqan M. Şah İsmailin Anadolu
oymaqlarının desteyini kazanmasının sebebleri üzerine //Türk Dünyası Dil ve
Edebiyat Dergisi, sayı: 8, Ankara: 1999, s. 472-482; Gökdağ B.A. Selimnamelerde Osmanlı-Safevi ilişkileri //Birinci Uluslararası Şah İsmayıl Hatayi Sempozyum Bildirileri. 9-11 Ekim 2003. Ankara: 2004, s. 125-142; Bulut H.İ. Şah İsmail
Sultan Selim rekabetinde ulemanın rolu: Kemalpaşazade örneyi //Birinci Uluslararası Şah İsmayıl Hatayi Sempozyum Bildirileri. 9-11 Ekim 2003. Ankara:
2004, s. 53-67; İmani M. Ahseni tevarih ve Hulasatı tevarih adlı iki esere bakarak
Şah İsmail zamanında İran və Osmanlı ilişkileri // Birinci Uluslararası Şah İsmayıl Hatayi Sempozyum Bildirileri. 9-11 Ekim 2003. Ankara: 2004, s. 162-166.
2
Gündüz T. Son Kızılbaş Şah İsmayıl. Yeditepe Yayınları, İstanbul: 2010.
3
Aktepe M. Dürri Ahmed Efendinin İran Sefareti // Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,
sayı 1. İstanbul: 1967-68, s. 56-84; Aktepe M. 1720-1724 Osmanlı-İran münasebetleri ve Silahsör Kemani Mustafa ağanın Revan Fetihnamesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Matbaası, İstanbul: 1970; Aydoğmuşoğlu C. I Şah
Abbas ve zamanı (1587-1629). Berikan Yayınevi, Ankara: 2013; Küpeli Ö. Safevi-Osmanlı münasebetleri. Yeditepe Yayınları, İstanbul: 2014; Kılıç R. XVI ve
XVII yüzyıllarda Osmanlı-İran siyasi Antlaşmaları. Tez Yayınları. İstanbul:
2001; Yenə onun: Osmanlılar ilə Safeviler arasında Nasux Paşa (1612) ve Serav
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Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: Dissertasiya işində qarşıya qoyulan
əsas məqsəd orta əsrlər Şərqinin qüdrətli bir dövlətinin – Azərbaycan Səfəvi imperiyasının 235 il davam edən bir dövr ərzində qonşu dövlətlərlə yanaşı, Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin yaranması və inkişafının
müasir Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsini öyrənmək, əldə olunan
fakt materiallarını müxtəlif mənbələr və mövcud elmi ədəbiyyatla müqayisə edərək elmi-məntiqi nəticələr çıxarmaq, müqayisəli təhlil metodundan
istifadə edərək ümumiləşdirmələr aparmaq, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin
xarici siyasətini o dövrün beynəlxalq münasibətləri ilə vəhdətdə vahid
problem kimi araşdırmaqdır.
Müəllif problemin əhəmiyyətini, aktuallığını, həm də indiyədək ayrıca
tədqiqat obyekti olmadığını nəzərə alaraq, əsas diqqəti Azərbaycan Səfəvi
dövlətinin xarici siyasətinin başlıca məsələlərinə yönəltmişdir.
Dissertasiya işinin yuxarıda göstərilən əsas məqsədindən doğan aşağıdakı konkret vəzifələri həll etməyə çalışmışıq:
- Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Çaldıran döyüşünə qədər Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin tədqiqi səviyyəsini aydınlaşdırmaq, Sultan Səlimin
Azərbaycana yürüşünün səbəblərinə Türkiyə tarixçilərinin münasibətini
işıqlandırmaq;
- XVI əsrdə uzunsürən Səfəvi-Osmanlı müharibələri nəticəsində Osmanlı sultanlarının Azərbaycanı tamamilə ələ keçirmək, Xəzər hövzəsində
möhkəmlənmək planlarının qəti olaraq baş tutmadığının səbəblərinə Türkiyə tarixçilərinin münasibətini aydınlaşdırmaq;
- Türkiyə tarixçilərinin tədqiqatları və dövrün mənbələri əsasında XVI
əsrin sonlarında Səfəvi-Osmanlı diplomatik əlaqələrini təhlil etmək;
- XVII əsrin I yarısında Səfəvi-Osmanlı münasibətlərini təhlil etmək,
Osmanlılarla müharibədə I Şah Abbasın əldə etdiyi uğurların səbəblərinə
Türkiyə tarixçilərinin münasibətini aydınlaşdırmaq;
- XVII əsrin II yarısı-XVIII əsrin I yarısında Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsini təhlil etmək;
(1618) andlaşmaları //Niğde Üniversitesi Egitim Fakultesi Egitim ve Bilim Dergisi, sayı 2. Niğde: 2003, s. 124-134; Gülay K.Ç. Safevi-Özbek siyasi ilişkileri ve
Osmanlının tesiri (1510-1630). Yayınlanmamış doktora tezi. Afyonkarahisar:
2011; Yenə onun: İki böyük Türk Hakanı Şah İsmail ve Şeybani Han arasında söz
düellosu. //History Studies, 2011, sayı 3/2, s. 75-87; Gündoğdu A. Türküstanda
Osmanlı-İran rekabeti //Osmanlı, c.1. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara: 1999, s.
581-587; Fehimi M. Safavi Şahları ile Astrahani hanedanı arasındakı siyasi ilişkiler. Çev. M. Bilal Çelik. //History Studies, vol. 2/2, 2010, s. 511-516; Bayur
Y.Z. Hindistan tarihi. c. II. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 1987.
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- Türkiyə tarixşünaslığında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Şeybanilər
dövləti və Türküstan xanlıqları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin tədqiqi səviyyəsini
aydınlaşdırmaq;
- Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Səfəvi-Məmlük qarşılıqlı əlaqələrinin
tədqiq səviyyəsinə aydınlıq gətirmək;
- Türkiyə tarixçilərinin tədqiqatlarında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin
Böyük Moğol dövləti ilə münasibətlərinin tədqiqi səviyyəsini işıqlandırmaq;
- Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Gürcüstan çarlıqları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin tədqiqinə aydınlıq gətirmək;
- Türkiyə tarixçilərinin tədqiqatlarında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin
Rusiya ilə qarşılıqlı əlaqələrinin tədqiqi səviyyəsini təhlil etmək;
- XVI-XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsini öyrənmək, əldə olunmuş konkret faktları ümumiləşdirmək və təhlil etmək.
Tədqiqatın metodoloji əsası: Tədqiq olunan problemin araşdırılmasında tarixi yanaşma, tənqidi-analitik üsuldan, müqayisəli təhlil, tarixi gerçəkliklərin aydınlaşdırılmasında prosesləri doğuran səbəb və nəticələrin əlaqəsi
metodundan istifadə edilmiş, dünya tarix elminin və Vətən tarixşünaslığının son nailiyyətləri nəzərə alınmışdır. Tədqiqatın gedişində istifadə olunmuş əsas üsul elmi araşdırmalarda geniş yayılmış müqayisəli təhlil metodudur. Bu metod isə tarixşünaslıq səciyyəsi daşıyan tədqiqat əsərlərinin əksəriyyətində, o cümlədən təqdim olunan dissertasiya işində labüd və zəruridir.
Tədqiqatın mənbə bazası: Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tarixinə dair
mənbələr əvvəlki dövrlə müqayisədə daha çoxsaylı olsa da, onlar hələ də az
öyrənilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, XVI-XVIII əsrin əvvəllərinə aid
narrativ farsdilli mənbələr əvvəlki dövrlərin farsdilli tarixi mənbələrinə nisbətən müqayisəedilməz dərəcədə az öyrənilmişdir. Bununla belə, İ.P. Petruşevski, O.Ə.Əfəndiyev, Ə.Ə.Rəhmani, S.M.Onullahi, Ş.F.Fərzəliyev,
Ş.K.Məmmədova, T.Gündüz Azərbaycan Səfəvi dövlətinin qaynaqlarını
araşdırıb, onların haqqında ətraflı məlumat verdikləri üçün biz ayrı-ayrı
mənbələr haqqında geniş söhbət açmağa lüzum görmürük. Türkiyə tarixşünaslığında Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin tədqiqi zamanı dövrün türk,
farsdilli qaynaqları ilə yanaşı Qərbi Avropa diplomatlarının, səyyahlarının
əsərlərindən geniş istifadə edilmişdir. Buna görə də, biz mənbələrin qısa icmalını verməklə kifayətlənirik.
XVI əsr Səfəvi mənbələri içərisində “Şah Təhmasibin təzkirəsi”1 adlı
1

Şah Təhmasibin təzkirəsi. Fars dilindən tərcümə və müqəddimə Ə.H.Rəhimo-

13

əsər mühüm yer tutur. 1524-1560-cı illərdə Səfəvi dövlətində baş vermiş
hadisələri əks etdirən həmin əsərdə Sultan Süleymanın Azərbaycana yürüşünün səbəbləri, I Şah Təhmasibin Osmanlı ordusuna qarşı tətbiq etdiyi döyüş taktikası, Amasya sülhündən sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətləri barədə mühüm məlumat verilmişdir.
Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəyin “Təkmilətül-əxbar” (“Xəbərlərin təkmili”) əsərində1 I Şah İsmayıl və I Şah Təhmasib dövründə baş verən hadisələr öz əksini tapmışdır. I Şah Təhmasib dövrünün siyasi hadisələri çox
zəngin faktlarla təsvir edilmişdir ki, bu faktlara digər sinxron salnamələrdə
təsadüf edilmir.
Mövzuya aid mühüm mənbələrdən biri də Azərbaycan tarixçisi Həsən
bəy Rumlunun “Əhsən ət-təvarix” (“Tarixlərin ən yaxşısı”) əsəridir.2 Bu
əsərin sonuncu cildində 1494-1577-ci illər arasında baş vermiş tarixi hadisələr əks olunmuşdur. Mənbədə Səfəvilərin Osmanlı, Böyük Moğol və
Şeybanilər dövləti ilə qarşılıqlı münasibətlər öz əksini tapmışdır.
Şərəfxan Bidlisinin “Şərəfnamə” adlı əsərində I Şah Təhmasibin hakimiyyətinin son illərində və II İsmayılın dövründə Səfəvilər dövlətində baş
verən hadisələr, o cümlədən Səfəvi-Osmanlı münasibətləri ilə bağlı maraqlı
məlumatlar verilir.3
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Osmanlı imperiyası ilə qarşılıqlı əlaqələri
araşdırılan zaman “Şah İsmayıl Səfəvi. Tarixi-diplomatik sənədlər toplusu”ndakı məktublardan da istifadə edilmişdir.4
Problemin araşdırılmasında ən mühüm mənbələrdən biri görkəmli Azərbaycan tarixçisi İsgəndər bəy Münşinin “Tarix-i aləmara-yi Abbasi” (“Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi”) adlı sanballı əsəridir.5 İsgəndər bəy Münşinin
vundur. Bakı, Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 1996.
Şirazlı Xacə Zeynalabdin Əli Əbdi bəy. Təkmilətül-əxbar (Səfəvi dövrü – Şah
İsmayıl və Şah Təhmasib dövrünün tarixi). Fars dilindən tərcümə, müqəddimə və
şərhlər: Ə.H. Rəhimli. Bakı: Elm, 1996.
2
Rumlu Hasan bey. (Ahsenüt-tevarih). Şah İsmayıl tarihi. Çeviren Cevat Cevan.
Ardıc Yayınları, Ankara: 2004.
3
Бидлиси Ш.Ш. Шараф-наме. т. 1. Перевод, предис., прим., прил. Е.И. Васильевой. М.: Наука, 1967; Yenə onun: Шараф-наме. т. 2. Перевод, предис.,
прим., прил. Е.И. Васильевой. М.: Наука, 1976.
4
Şah İsmayıl Səfəvi. Tarixi-diplomatik sənədlər toplusu. Fars və ərəb dillərindən
tərcümə: Şahin Yəhyayev, Elmin Əliyev. Bakı: Şərq-Qərb, 2014.
5
Münşi İsgəndər bəy. Tarix-i alamara-yi Abbasi. Farscadan tərcümənin, önsözün,
şərhlərin və göstəricilərin müəllifləri AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. Oqtay
Əfəndiyev, t.e.n. Namiq Musalı. Bakı: Şərq-Qərb, 2009; İsgəndər bəy Münşi.
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. I Kitab. Fars dilindən tərcümə t.e.d., prof. Ş.F.
1
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əsərində Səfəvi dövlətinin Osmanlı imperiyası, Şeybanilər dövləti, Böyük
Moğol imperiyası, Gürcüsyan çarlıqları və Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri ilə bağlı mühüm məlumatlar, yazışma sənədləri və məktubların surəti
öz əksini tapmışdır. Tədqiqat prosesində onlardan geniş şəkildə yararlanmışıq.
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin XVII əsrin I yarısında qonşu dövlətlərlə
münasibətlərinin öyrənilməsində Məhəmməd Tahir Vəhidin “Abbasnamə”1
və Məhəmməd Məsum İsfahaninin “Xülasət-üs-siyər” (“Həyatın qısa təsviri”) əsərlərindən istifadə edilmişdir.2
Türkiyə tarixşünaslığında Səfəvi dövlətinin Böyük Moğol imperiyası ilə
qarşılıqlı əlaqələrinin tədqiqi səviyyəsi öyrənilən zaman Z.Sabatianın “Əsnad və namehayi-tarixi: doureyi-Səfəviyyə” (“Sənədlər və tarixi məktublar:
Səfəvilər dövrü”)3 adlı sənədlər toplusundakı məktublardan da faydalanmışıq.
Dövrün Osmanlı tarixçilərindən Cəlalzadə Mustafa Çələbinin “Tabakatül Məmalik və dərəcatül-məsalik” (“Ölkələrin təbəqələri və yolların vəziyyəti”), İbrahim Rəhimizadənin “Zəfərnameyi-həzrət Sultan Murad xan”,
“Qönçeyi-baği-Murad” və “Gəncineyi-fəthi-Gəncə”, Asafi Dal Mehmed
Çelebinin “Şücaətnamə”, Gelibolulu Mustafa Əfəndinin “Künhül-əxbar”
(“Əsas xəbərlər”), Xoca Sədəddin Əfəndinin “Tacüt-təvarix” (“Tarixlərin
tacı”), Qoca Hüseyn Əfəndinin “Bədayəül-vəqayə” (“Heyrətamiz hadisələr”), Mustafa Əfəndinin “Tarixi Selaniki”, İbrahim Peçəvinin “Tarix”, Solakzadə Mehmed Hemdemi Çələbinin “Solakzadə tarixi”, Firidun bəyin
“Münşəate-səlatin” (“Sultanların məktubları”), Anonim müəllifin “Tarix-i
Osman Paşa” və “Sultan IV Muradın Rəvan və Təbriz səfəri Ruznaməsi“,
Evliya Çələbinin “Səyahətnamə” və “Zühur-e dövlət-e Səfəviyan” (“Səfəvi
dövlətinin zühuru”) adlı əsərlərdən tədqiqat zamanı istifadə olunmuşdur.4
Fərzəliyevindir. Bakı: Şərq-Qərb, 2010; Yenə onun: Dünyanı bəzəyən Abbasın
tarixi. II Kitab. Fars dilindən tərcümə t.e.d., prof. Ş.F.Fərzəliyevindir. Bakı: ŞərqQərb, 2014.
1
126  صفحه،ش.ه1387 : تھران. به کوشش ستار عبدی. سرگذشت شاه عباس دوم.واحد محمد طاھر
2
Павлова И.К. Хроника времен Сефевидов. Сочинение Мухаммад-Масума
Исфахани «Хуласат ас-сийар». М.: Наука, 1993.
3
ش.ه1343 : تھران. سرمايه کتابخانه ی ابن سينا. اسناد و نامه ھای تاريخ دوره ی صفويه.ثباتيان ز
4
Celalzade Mustafa Çelebi. Kanuninin tarihçisinden Munteşem Çağ. Kanuni Sultan Süleyman. Tabakaül Memalik ve Derecatül-Memalik. Notlandırarak hazırlayan Ayhan Yılmaz. Kariyer Yayınları, İstanbul: 2011; İbrahim Rəhimizadə Hərimi. Osmanlı qoşunlarının Azərbaycana yürüşləri (XVI əsrin sonu). Nəşrə hazırlayan, ön sözün və şərhlərin müəllifi Rauf Şeyxzamanlı. Bakı: Nurlan, 2007; Хосейн. Бедаи ул-векаи (Удивительные события). Издание текста, введение и
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Mövzunun araşdırılması zamanı Türkiyədə çap olunmuş sənədlər toplusundan və türk dilinə tərcümə olunmuş Avropa səyyahlarının və diplomatlarının səyahətnamələrindən də faydalanmışıq.1
Avropa mənbələrindən XV əsrin sonu-XVI əsrin I yarısında Azərbaycanda olmuş venesiyalıların (Katerino Zeno, Ciovan Mario Anciolello, anonim tacir, Mikele Membre) səfərnamələrindən, Portuqaliya elçilik heyəti
tərkibində 1524-cü ildə Səfəvi sarayına gəlmiş Antonio Tenreironun yol
qeydlərindən, Oruc bəy Bayatın əsərindən istifadə etmişik.2
Türkiyə tarixşünaslığında XVIII əsrin I yarısında Azərbaycan Səfəvi
dövlətinin Osmanlı dövləti ilə qarşılıqlı əlaqələri araşdırılan zaman Y.T.
обшая редакция А.С.Тверитиновой. М.: Наука, 1961; Tarih-i Osman Paşa.
(Tercüme Y.Zeyrek). Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 2001; Asafi Dal
Mehmed Çelebi ve Şeca`atname. Hazırlayan Doç. dr. H.Mustafa Eravçı. İstanbul,
2009; Gelibolulu M.A. Künhul-Ahbar. (Çeviren F.Çerçi). Kayseri: 2000; Hoca
Sadeddin Efendi. Tacüt-tevarih. Yayınlaşdıran İ.Parmaksızoğlu. IV c. İstanbul:
Milli Egitim Basımevi, Ankara: 1992; Selaniki Mustafa Əfəndi. Tarix-i Selaniki.
Osmanlı türk dilindən tərcümə edən akademik Z.M.Bünyadov. Bakı: 1992;
Selaniki M. Tarih-i Selaniki. Haz. Mehmet İpşirli. İstanbul: 1989; Peçevii
İbrahim Efendi. Peçevi tarihi. c. I-II. Hazırlayan prof. Bekir Sitki Baykal. Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1992; Solakzadə Mehmed Hemdemi Çelebi. Solakzade tarihi. c.I-II. Hazırlayan dr. Vahid Çabuk. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1989; Feridun bey. Münşeate-selatin. c. II. İstanbul: 1859; Sultan IV Muradın Revan ve Tebriz seferi Ruznamesi. Ankara: 1999; Zühuri-dövləti-Səfəviyan
(transfoneliterasiya, tərcümə və fotofaksimile). Nəşrə hazırlayan: Namiq Musalı.
Bakı: Mütərcim, 2013.
1
Osmanlı devleti ile Azerbaycan türk hanlıkları arasındakı münasebetlere dair
arşiv belgeleri. c.1. Ankara: 1992; Osmanlı devleti ile Azerbaycan türk hanlıkları
arasındakı münasebetlere dair arşiv belgeleri. c.2. Ankara: 1993; Salomon Schweigger. Sultanlar kentine yolçuluk 1578-1581. Yayına hazırlayan ve notlayan
Heidi Stein, çeviren S.Türkis Hoyan. Kitab Yayınevi, İstanbul: 2004; Osmanlı
Belgelerinde Karabag. İstanbul, 2009; Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nahçıvan.
İstanbul: 2011.
2
Seyyahların gözüyle sultanlar ve savaşlar (Giovanni Maria Angiolello, Venedikli
bir tüccar ve Vincenzo D`Aleksandrinin seyahatnameleri). Çeviren: T.Gündüz.
Yeditepe Yayınları, İstanbul: 2007; Venesiyalılar Şah Təhmasibin sarayında (Mikel Membre ve Vinçenso Alessandri). İngilis dilindən tərcümə, ön söz, giriş və
şərhlər AMEA-nın müxbir üzvü Oqtay Əfəndiyevindir. Bakı: 2005; Özbaran S.
İran, Türkiye, İrak, Suriya ve Mısır yollarında Portekizli Seyyahlar. Kitab Yayınevi, İstanbul: 2007; Книга Орудж-бека Байата дон-Жуана Персидского.
Перевод с английского, введение и комментарии д.и.н. Октая Эфендиева,
к.и.н. Акифа Фарзалиева. Баку: Элмь, 1988.
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Kruşinskinin “Xristian səyyahın tarixi”, Jozef Tiflisinin “Vaqiati Mir Veys
və Şah Hüseyn”, Yesai Həsən Cəlalyanın “Alban ölkəsinin qısa tarixi”,
“Anonim Osmanlı tarixi (1688-1704)”, Dürri Əhməd Əfəndinin “İran səfarətnaməsi”, Kəmani Mustafa Əfəndinin “Rəvan fəthnaməsi”, A.Nevresin
“Tarixçe-i Nevres”, Abdi Efendinin “Abdi tarihi” adlı əsərlərindən də istifadə olunmuşdur.1
Tədqiqatın elmi yeniliyi: Dissertasiya işi, əsasən, Türkiyə tarixşünaslığının Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinə dair materiallarının
ilk mənbələrlə müqayisəli tənqidi təhlili əsasında yazılmışdır. Azərbaycan
Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin Türkiyə tarixşünaslığında öyrənilməsi
ilk dəfə tədqiqat obyektinə çevrilmiş və əsərdə bir sıra əhəmiyyətli müddəalar irəli sürülmüşdür.
- Türkiyə tarixşünaslığında XVI əsrin I yarısında Səfəvi-Osmanlı qarşılıqlı əlaqələri araşdırılmış, Osmanlı sultanlarının Azərbaycana yürüşlərinin səbəbləri və onun nəticələri təhlil edilmişdir;
- Amasya sülhündən sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin inkişafına
təsir göstərən başlıca amillər aydınlaşdırılmışdır;
- XVI əsrin son rübündə Osmanlı imperiyasının Azərbaycan Səfəvi dövlətinə qarşı yeni müharibəyə başlamasının səbəbləri aydınlaşdırılmış və
XVI əsrin sonlarında Səfəvi-Osmanlı diplomatik əlaqələri tədqiq edilmişdir ;
- XVII əsrin I yarısında Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin səbəbləri, gedişi və nəticələri Türkiyə tarixçilərinin və Vətən tarixşünaslığının materialları əsasında təhlil edilmişdir;
- Qəsri-Şirin sülhündən sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətləri tarixşünas1

Kruşinski Y.T. Xristian səyyahın tarixi. Farscadan tərcümə edəni və çapa hazırlayanı Şahin Fazil. Bakı: 1993; Jozef Tiflisi. Vaqiati Mir Veys və Şah Hüseyn.
Osmanlıcadan tərcümə edəni və ön sözün müəllifi Şahin Fazil. Bakı: Azərnəşr,
1992; Джалалян Е.Х. Краткая история страны Албанской (1702-1722). Перевод с. древнеарм. языка Т.И.Тер-Григоряна. Предисловие и подготовка к
изданию академика З.М.Буниятова. Баку: Элм, 1989; Anonim Osmanlı tarihi
(1688-1704). Yayına Hazırlayan A.Özcan. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 2000; Aktepe M. Dürri Ahmed Efendinin İran Sefareti. //Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, İstanbul: 1967-68, sayı 1, s. 56-84; Aktepe M. 1720-1724 Osmanlıİran münasebetleri ve Silahsör Kemani Mustafa ağanın Revan Fetihnamesi. İÜ
Edebiyat Fakultesi Matbaası, İstanbul: 1970; Nevres A. Tarihçe-i Nevres. Haz.
Hüseyn Akkaya. İstanbul: 2004; Abdi Efendi. Abdi tarihi (1730 Patrona ihtilali
hakkında bir eser). Sadeleşdiren Faik Reşat Unat. Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara: 1999.
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lığımızda dərindən araşdırılmadığı üçün Türkiyə tarixçilərinin məlumatları
və dövrün mənbələri əsasında tədqiq edilmişdir;
- Türkiyə tarixşünaslığında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Şeybanilər
dövləti və Türküstan xanlıqları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin tədqiqi səviyyəsi
aydınlaşdırılmışdır;
- Türkiyə tarixçilərinin tədqiqatlarından və ilk mənbələrdən istifadə edilməklə XVI-XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Gürcüstan çarlıqları ilə münasibətləri təhlil edilmişdir;
- Türkiyə tarixçilərinin tədqiqatlarında XVI-XVIII əsrin əvvəllərində
Azərbaycan Səfəvi imperiyasının Böyük Moğol imperiyası və Rusiya ilə
qarşılıqlı əlqaqələrinin tədqiqi səviyyəsi aydınlaşdırılmışdır;
- Azərbaycan Səfəvi dövlətinin XVI-XVIII əsrin əvvəllərində Qərbi
Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi
səviyyəsi öyrənilmiş və ilk mənbələr əsasında təhlil edilmişdir;
- Tədqiq olunan problemin ayrı-ayrı məsələləri ilə əlaqədar olaraq Türkiyə tarixçilərinin subyektiv, elmi əsası olmayan iddiaları təkzib olunmuşdur.
Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti: Tədqiqat işinin təcrübi əhəmiyyəti onunla izah edilə bilər ki, dissertasiyada istifadə olunmuş faktiki
materiallardan və əldə edilmiş nəticələrdən universitetlərin tarix fakültələrində “Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti müasir Türkiyə tarixşünaslığında” mövzusunda ixtisas kurslarının aparılmasında, ümumiləşdirilmiş əsərlərinin yazılmasında, tədris və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında,
elmi konfrans və seminarların keçirilməsində geniş istifadə oluna bilər.
Tədqiqatın aprobasiyası: Dissertasiya işi AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsinin 08 dekabr
2014-cü il tarixli iclasında müzakirə edilmiş və müdafiəyə buraxılmaq üçün
məsləhət görülmüşdür. Dissertasiya işinin əsas məzmununu əhatə edən
müddəaları müəllifin monoqrafiya və elmi məqalələrində, həmçinin AMEA
A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda, ölkənin digər elm ocaqlarında və
tədris müəssisələrində, habelə ölkə hüdudlarından kənarda təşkil olunmuş
elmi yığıncaq, sessiya və konfranslardakı çıxışlarında əks olunmuşdur.
Dissertasiyanın quruluşu: Dissertasiya işi giriş, beş fəsil, on səkkiz
yarımfəsildən, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
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II. DİSSETASİYANIN ƏSAS MƏZMUNU
Dissertasiyanın “Giriş” hissəsində mövzunun aktuallığı əsaslandırılır,
tədqiqatın xronoloji çərçivəsi, öyrənilmə səviyyəsi və mənbə bazası açıqlanır, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri müəyyən olunur, elmi yeniliyi əsaslandırılır, nəzəri-metodoloji əsasları, praktiki əhəmiyyəti göstərilir, həmçinin dissertasiyanın aprobasiyası və quruluşu haqqında məlumat verilir.
“XVI əsrin I yarısında Səfəvi-Osmanlı münasibətləri Türkiyə tarixşünaslığında” adlanan birinci fəsil üç yarımfəsildən ibarətdir.
“Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsi” adlanan birinci yarımfəsildə xalqımızın dövlətçilik tarixinin ən şanlı səhifələrindən birini təşkil edən, təkcə Azərbaycanın, həmçinin bütövlükdə Cənubi
Qafqazın deyil, eyni zamanda bütün Yaxın və Orta Şərqin dövlətçilik tarixində, beynəlxalq münasibətlərində, hərbi-siyasi həyatında mühüm rol oynayan Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsinə Türkiyə tarixçilərinin münasibəti aydınlaşdırılmışdır.
Türkiyə tarixşünaslığında Səfəvi dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsi məsələsi F.Sümerin, T.Gündüzün və C.Aydoğmuşoğlunun əsərlərində1 xüsusi tədqiqat obyekti olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, əksər Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Səfəvilər dövlətinin tarixi adətən İran və Yaxın Şərq tarixinə dair yazılan əsərlər
içərisində əridilir və ya açıqca təhrif edilir. Türkiyə tarixşünaslığında Səfəvilər dövləti bir qayda olaraq İran türk dövləti kimi qələmə verilir və bununla da Azərbaycan türklərinin dövlətçilik ənənələri inkar edilir. Türkiyə
tarixçiləri çox zaman Səfəvilərə qarşı qərəzli mövqe nümayiş etdirən, subyektiv xarakterli Osmanlı mənbələrindən istifadə edir, həmin mənbələrin
hansı dövrdə yazılmasının, onları yazanların hansı dünyagörüşünə xidmət
etməsinin mahiyyətinə dərindən varmırlar. Belə təsəvvür yaranır ki, sanki
bu müəlliflər bəzi hallarda real mənbələrə əsaslanırlar, lakin bu mənbələrə
tənqidi baxışın olmaması, elmilik prinsipinin nəzərə alınmaması onları səhv
nəticələrə gətirib çıxarır.
Buna baxmayaraq, Türkiyə tarixşünaslığında Səfəvi dövlətinin tarixi ilə
bağlı yazılmış son tədqiqatlarda vaxtı ilə F.Sümer “Səfəvi dövlətini yaradan
və onu qoruyub saxlayan başlıca qüvvələrin Anadolu türklərinin təşkil etdiyi”2 barədə söylədiyi fikirlərin heç bir elmi əsası olmadığı qeyd edilmişdir.
1

Sümer F. Safevi dövletinin kuruluşu və gelişmesinde Anadolu türklerinin rolu.
Ankara: 1976; Gündüz T. Son Kızılbaş Şah İsmayıl. Yeditepe Yayınları, İstanbul:
2010; Aydoğmuşoğlu C. Safevi devleti tarihi. Gece Kitablığı, Ankara: 2014.
2
Sümer F. Safevi dövletinin kuruluşu..., s. 3.
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Türkiyə tarixçilərindən T.Gündüz dövrün mənbələrini təhlil edərək belə bir
fikrə gəlir ki, Səfəvi dövlətinin yaranmasında iştirak edən və bu dövlətin
əsas hərbi qüvvəsini təşkil edən türkman tayfaları daha çox Azərbaycandan,
İranın Ağqoyunlu ərazisindən və Suriya bölgəsindən toplanmışdı. Osmanlı
ərazisindən qızılbaşlara qatılanlar onlara nisbətən çox az olmuşdur.1
Qeyd etmək lazımdır ki, hələ XV əsrin sonlarında Şərqi Anadolunun
mühüm bir hissəsi Azərbaycan Ağqoyunlu dövlətinin tərkibində olduğu
üçün bu bölgədə yaşayan oğuz-türkman tayfaları arasında qızılbaşlar üstünlük təşkil etmişdi. Məhz buna görə də, İsmayıl Qızılbaş müridlərini ətrafına toplamaq üçün Ərzincanı özünə mərkəz seçmişdir.
T.Gündüz haqlı olaraq qeyd edir ki, uzun illər Türkiyə tarixşünaslığında
F.Sümerin Səfəvi dövlətinin tarixi ilə bağlı yazdığı əsər üstün mövqeyini
qoruyub saxladığına görə əsaslı tədqiqatlar aparılmamış və bu sahədə ciddi
bir boşluq hiss edilmişdir. Buna görə də, I Şah İsmayılın tarixi şəxsiyyətinə
və Qızılbaşların Azərbaycan tarixindəki roluna Türkiyə tarixçiləri tərəfindən lazımi səviyədə qiymət verilmədiyinə görə, I Şah İsmayıl yalnız İran
hökmdarı kimi tanıdıldı, Qızılbaşların fəaliyyəti düzgün işıqlandırılmadı.2
Səfəvi dövlətinin yaranmasında əsas amil həmin dövləti quranların türk
olması, həmin dövlətin tarixi Azərbaycan torpaqlarında meydana gəlməsi
və buradakı insanların “Qızılbaşlıq”a sadiq olmaları idi.
Türkiyə tarixçilərinin Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsi məsələsi ilə bağlı əsərlərinin təhlili bunu deməyə əsas verir ki,
I Şah İsmayıl tərəfindən əsası qoyulan və tədricən imperiyaya çevrilən
Azərbaycan Səfəvi dövləti I Şah Təhmasib dövründə daha da möhkəmləndirilmiş, I Şah Abbas dövründə isə Səfəvi dövlətinin itirilmiş əraziləri
geri qaytarılmış və Yaxın Şərqin aparıcı imperiyalarından birinə çevrilmişdir.
Birinci fəslin “I Şah İsmayıl dövründə Səfəvi-Osmanlı münasibətləri”
adlı ikinci yarımfəslində Türkiyə tarixşünaslığında XVI əsrin birinci rübündə Azərbaycan Səfəvi dövləti ilə Osmanlı imperiyası arasında siyasi münasibətlərin yaranması və inkişafı məsələsi araşdırılmış və dövrün mənbələrindən istifadə olunaraq təhlil edilmişdir.
I Şah İsmayıl dövründə Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinin təhlili bunu söyləməyə imkan verir ki,
türk tarixçiləri bu münasibətləri aydınlaşdırmaq məqsədilə dövrün farsdilli
mənbələrinə deyil, daha çox Osmanlı qaynaqlarına istinad etdikləri üçün bir
çox hallarda onların təsiri altında qalaraq, hadisələri birtərəfli mövqedən
1
2

Gündüz T. Son Kızılbaş Şah İsmayıl, s. 56.
Yenə orada, s. VII-VIII.
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işıqlandırır və Osmanlı imperiyasının maraqlarını müdafiə etməli olurlar.
Əksər Türkiyə tarixçiləri əsaslı dəlillər gətirmədən I Şah İsmayılı Osmanlı
dövləti ilə məqsədyönlü şəkildə müharibəyə başlamaqda ittiham edirlər.
Sanki, I Şah İsmayıl Osmanlı dövlətini hər vəchlə müharibəyə təhrik edən
addımlar atmış, osmanlılar isə sülh, səmimiyyət istəklərinə baxmayaraq,
hərb yoluna əl atmağa məhz Səfəvilər tərəfindən məcbur edilmişlər. Əfsuslar olsun ki, bu yanlış və təhrif olunmuş təsəvvürlər hələ də Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində qalmaqda davam edir. Hərçənd ki, tarixi sənədlərdə,
diplomatik yazışmalarda əksini tapmış faktlar tamam başqa həqiqətlərdən
xəbər verir.1
Sultan Səlim Çaldıran döyüşündən sonra oğlu Süleymana ünvanladığı
məktubunda I Şah İsmayılla cərəyan etmiş münaqişənin tarixçəsindən söz
açaraq, dəfələrlə Səfəvi hökmdarını Azərbaycanı ələ keçirməklə hədələdiyini, lakin sonuncunun onun təhdidlərini qulaq ardına vurduğunu bildirir.
Nəticədə, Səlim I Şah İsmayılı açıq döyüşə çağırmaqdan savayı çarəsinin
qalmadığını deyir: “...Allahın yardımı ilə məmləkətində qalib ordum düşərgə salacaqdır.... Səadət və xoşbəxtlik ilə Azərbaycan diyarı fəth bayrağımın
dalğalanması şərəfinə nail olacaqdır”.2 Əsla nəzərdən qaçırmaq lazım deyil
ki, Sultan Səlim İsmayıl Səfəviyə xitab edərkən, Azərbaycanı onun “məmləkəti” adlandırır və onun ələ keçirilməsi ilə öyünür.3 Bu bir daha təsdiq
edir ki, heç də Türkiyə tarixçilərinin yazdığı kimi Sultan Səlim İrana deyil,
məhz Azərbaycana yürüş etmişdir.
I Şah İsmayıl dövründə Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində Çaldıran döyüşü əsaslı rol oynanmışdır. Buna görə də, yarımfəsildə Çaldıran döyüşü
ərəfəsində Səfəvi-Osmanlı münasibətləri aydınlaşdırılmış, Türkiyə tarixçilərinin döyüş ərəfəsində Osmanlı və Səfəvi ordusunun döyüş planları, düzülüş qaydası, sayları və döyüşün gedişi ilə bağlı fikirləri öyrənilmiş və
dövrün mənbələrindən istifadə olunmaqla təhlil edilmişdir.
Çaldıran döyüşündə qüvvələr nisbətinin Osmanlıların xeyrinə olması,
top və tüfənglərdən geniş istifadə edilməsi Osmanlı ordusunun qələbəsini
təmin etdi.4 Çaldıran məğlubiyyətindən sonra I Şah İsmayıl Səfəvi dövlətini
1

Şah İsmayıl Səfəvi. Tarixi-diplomatik sənədlər toplusu, s. 16.
Feridun bey. Münşeatüs-selatin. c. 1. Darü’t-Tıbbati’l-Amire, İstanbul: 1274, s.
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3
Мехтиев Р. Шах Исмаил Сефеви: портрет правителя и воина. Баку: Издательский дом «Şərq-Qərb», 2014, s.18.
4
Bax: Uzunçarşılı İ.H. Osmanlı tarihi. c. II, s. 268; Tekindağ Ş.M. Yeni Kaynak ve
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mövcud olan sərhədləri daxilində mühafizə etmək və onu gələcək hücumlardan qorumaq üçün Osmanlı sultanı ilə münasibətləri normal hala salmaq
üçün yollar aramağa başladı. Sultan Səlimin Azərbaycan sərhədlərini tərk
etməsi ilə Səfəvi-Osmanlı münasibətlərindəki ən gərgin dövr arxada qaldı. I
Şah İsmayıl Çaldıran məğlubiyyətindən sonra Sultan Səlimin yeni hücumunun qarşısını almaq üçün onunla sülh bağlamaq yollarını aramağa başladı.1 O, Təbriz üləmasından Seyid Əbdülvəhhabın rəhbərliyi altında Qazi
İshaqı, Mövlana Şükrullah Muğani və Həmzə Xəlifə bəydən ibarət elçi heyətini Amasyaya göndərdi. Elçi heyəti hədiyyələrlə yanaşı I Şah İsmayılın
məktubunu da Sultan Səlimə çatdırdı.2 Türk dilində yazılmış bu məktub
onu göstərir ki, bəhs olunan dövrdə Azərbaycan türkcəsi diplomatik yazışma dili kimi işlənirdi. Lakin, I Şah İsmayılın türkcə məktubuna fars dilində
cavab göndərən Sultan Səlim Səfəvi şahının təklifinə müsbət yanaşmadı.
I Şah İsmayıl Osmanlı sultanından müsbət cavab almadığı üçün bir
müddət sonra Kəmaləddin Heydər bəy və Bayram ağa adlı elçilərini xüsusi
məktubla İstanbula göndərdi.3 Lakin, Səfəvi şahının bu təşəbbüsü də istənilən nəticə vermədi.
Türkiyə tarixçilərinin qənaətinə görə, Sultan Səlimin Misiri fəth etməsindən sonra növbəti hərbi səfərin Azərbaycana yönələcəyini hiss etdiyi
üçün I Şah İsmayıl bunun qarşısını almağa cəhd göstərdi. Türk-İslam dünyası üçün Səfəvi dövlətini təhlükə hesab edən Sultan Səlim onu tamamilə
ortadan qaldırmaq üçün yeni yürüşə hazırlıqlara başladı.4 1519-cu ildə artıq
yeni müharibə təhlükəsi gerçəkləşməkdə idi. Vəziyyətin çox ciddi olduğunu görən I Şah İsmayıl vaxt qazanmaq məqsədilə Misir səfərindən qayıdan
Sultan Səlimlə danışıqlar aparmaq üçün onun yanına Dəməşqə Sarı Şeyxin
başçılığı altında növbəti elçi heyətini göndərdi.5 Türkiyə tarixçilərinin fikrincə, Sultan Səlim Azərbaycanı zəbt etmək və Səfəvi hakimiyyətinə son
qoymaq niyyətində olduğu üçün I Şah İsmayılın barışıq təklifini qəbul
etmədi və onun elçisini Yeddi Qüllədə həbs etdirdi.6
1
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Beləliklə, Osmanlı sultanını Azərbaycana növbəti təcavüzdən çəkindirmək üçün I Şah İsmayılın göstərdiyi bütün səylərə baxmayaraq, Sultan Səlim öz niyyətindən əl çəkməməkdə qərarlı idi. Bunu, Osmanlı sultanının
Çaldıran döyüşündən sonra I Şah İsmayılın göndərdiyi məktublara cavab
verməməsi və onun elçilərinə qarşı xoş davranmayaraq zindana atması bir
daha təsdiq edir. 1520-ci ilin sentyabrında Sultan Səlimin vəfat etməsi bu
planı yarımçıq qoydu.
Birinci fəslin üçüncü yarımfəsli “Amasya sülhünə qədər Səfəvi-Osmanlı münasibətləri” adlanır. Burada XVI əsrin ikinci rübündə Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi təhlil
edilmişdir. Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Sultan Süleymanın Azərbaycana təşkil etdiyi yürüşlər təfərrüatı ilə işıqlandırılmışdır. Türkiyə tarixçiləri
haqlı olaraq qeyd edir ki, bu yürüşlər zamanı I Şah Təhmasibin məqsədi
qüvvə və texniki baxımdan çox üstün olan Osmanlı ordusu ilə vuruşmamaq
və məğlub olmamaqdı. Osmanlı ordusunu Şərqi Anadolu və Azərbaycanda
boş-boşuna dolaşdıraraq yaxşıca yormaq və ərzaq çatışmazlığına məruz qoyaraq geri dönməyə məcbur etməkdi. Daha sonra da qoruyub saxladığı qüvvələrlə itirdiyi əraziləri geri almaqdı.1 Şübhəsiz ki, I Şah Təhmasibin tətbiq
etdiyi bu taktika özünü doğrultdu. Sultan Süleymanın Təbrizi tərk etməsi
ilə qızılbaşlar itirilən əraziləri geri almağa nail oldular.
Türkiyə tarixçilərinin fikrincə, bu hərbi yürüşlər Səfəvi dövlətinin varlığına son qoymağın mümkünsüz olduğunu göstərdi. Osmanlı dövləti üçün
yürüşün əsil məqsədi – Səfəvi təhlükəsini ortadan qaldırmaq və Yaxın
Şərqdə qeyri-şərtsiz hakimiyyəti təmin etmək niyyəti gerçəkləşmədi.2
Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində tərəflər arasında bağlanmış Amasya
sülhü haqqında ətraflı məlumat verilir. R.Kılıçın fikrincə, Amasya sülhü I
Şah Təhmasibin böyük qələbəsi idi. Çünki o, Səfəvi dövlətinin varlığını
Osmanlı sultanına qəbul etdirmişdi. Əvəzində isə Osmanlı dövlətinə 1514cü ildən bəri ələ keçirilən torpaqları – İraq, Şərqi Anadolu və Gürcüstandakı torpaqları, şəhər və qalaları qazandırdı.3
Türkiyə tarixçilərindən İ.H.Uzunçarşılı, M.Cezəri, M.Sərtoğlu və R.Kılıç heç bir əsas olmadan Amasya sülhünə görə Təbriz daxil olmaqla Azərdevri Osmanlı-İran münasebetleri, s. 117.
Danişmend İ.H. İzahlı Osmanlı tarihi kronolojisi. c. II, s. 175; Kılıç R. Kanuni
devri Osmanlı-İran münasebetleri, s. 225.
2
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237.
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baycanın Osmanlı imperiyasına verildiyini qeyd edirlər.1
Qeyd etmək lazımdır ki, əksər Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Osmanlı işğallarına hər cür yolla haqq qazandırmaq, müharibə apardığı ölkələri
Osmanlılara qarşı təcavüzkarlıq siyasətində təqsirləndirmək, Sultan Süleymanın şəxsiyyətini mədh etmək mövqeyi özünü göstərir. Türkiyə tarixçiləri
dövrün qaynaqlarından birtərəfli qaydada istifadə etdikləri üçün Osmanlı
sultanının Azərbaycana təşkil etdiyi işğalçı yürüşlərə haqq qazandırırlar.
İkinci fəsil “XVI əsrin ikinci yarısında Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin Türkiyə tarixşünaslığında əksi” adlanır və üç yarımfəsildən ibarətdir.
Bu fəslin “Amasya sülhündən sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətləri”
adlanan birinci yarımfəslində Amasya sülhünün bağlanmasından sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinə aydınlıq gətirilir.
Türkiyə tarixçilərinin qənaətinə görə, Amasya sülhünün bağlanmasından sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətləri dostluq məcrasında davam etdi.
Hətta 1559-cu ildə şahzadə Bəyazidin I Şah Təhmasibə sığınması müəyyən
siyasi gərginlik yaratsa da, tərəflər sülhün pozulmasına imkan vermədilər.
Bu dövrdə Səfəvi-Şeybani münasibətləri gərginləşsə də, Osmanlı dövləti
sülhə sadiq qalaraq hadisələrə müdaxilə etmədi.2 R.Kılıç yazır ki, 1565-ci
ildə Səfəvilərə qarşı yardım istəyən gürcü əmirlərinə də on ildən bəri davam edən sülh əsas gətirilərək yardım göstərilmədi, sülhü pozacaq hadisələr ortada olmadığı üçün onun pozulmasının İslama uyğun olmadığı cavabı
verildi.3 Bütün bu hadisələr Osmanlı dövləti ilə Səfəvi dövləti arasında
imzalanmış Amasya sülhünün şərtlərinə tərəflərin sadiq qaldığını göstərir.
“XVI əsrin son rübündə Osmanlı-Səfəvi müharibəsi. İstanbul sülhü”
adlanan ikinci yarımfəsildə I Şah Təhmasibin ölümündən sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində baş verən gərginlik və Osmanlı ordusunun 1578-ci
ildə Cənubi Qafqaza yeni hücumunun səbəbləri, Gürcüstan və Şirvanın
zəbti, Səfəvilərin sülh təşəbbüsləri, həmçinin Osmanlıların Azərbaycanda
və Ərəb İraqında həyata keçirdikləri yeni fəthlərin Türkiyə tarixçilərinin
əsərlərində tədqiqi səviyyəsi işıqlandırılmışdır.
Türkiyə tarixçiləri etiraf edir ki, Amasya sülhündən sonra iki dövlət ara1
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sındakı əlaqələri bir neçə hadisə gərginləşdirsə də, 1578-ci ildə Osmanlı ordusunun Səfəvi torpaqlarına hücumunun başlanmasına kimi tərəflər sülhün
şərtlərinə sadiq qaldılar. Lakin 1576-cı ildə I Şah Təhmasibin ölümü və hakimiyyət uğrunda mübarizənin başlaması Osmanlı hakim dairələrini müharibəyə başlamağa cəsarətləndirdi. Baş vəzir Sokollu Mehmed paşa başda
olmaqla bəzi Osmanlı məmurları sülhün pozulmasına qarşı çıxsa da, Lələ
Mustafa paşanın şəxsi ehtirasları III Sultan Muradın Səfəvilərə qarşı müharibəyə qərar verməsinə səbəb oldu.1 Z.V.Toğan düzgün olaraq qeyd edir
ki, III Murad dövründə Cənubi Qafqazın və Azərbaycanın qəti olaraq Osmanlılara ilhaqı, şərqdə tətbiq olunan Osmanlı siyasətinin əsas məqsədi olmuşdur.2 Bu, bir daha göstərir ki, başlanan müharibə Osmanlı dövlətinin
yenidən Azərbaycanı ələ keçirmək istəyindən doğmuşdur.
12 il davam edən Osmanlı-Səfəvi müharibəsinin gedişində Qızılbaş
əmirlərinin taxt-tac uğrunda mübarizəyə cəlb olunması Osmanlı ordusunun
əsaslı döyüşlərdə qələbə qazanmasına və Azərbaycanın əksər ərazilərini ələ
keçirməsinə şərait yaratdı. Türkiyə tarixçilərinin fikrincə, bu dövrdə qızılbaş əmirləri arasında çəkişmələrin davam etməsi, şərqdən özbəklərin, qərbdən Osmanlı təhlükəsinin davam etməsi I Şah Abbası sülh danışıqlarına
başlamağa vadar etdi.3 1590-cı il martın 21-də İstanbulda Səfəvi-Osmanlı
sülhü imzalandı. Türkiyə tarixçilərinin qənaətinə görə, sülh danışıqlarının
gedişində əsirlərin mübadiləsi və mühüm əhəmiyyət daşıyan sərhədlərin
dəqiqləşdirilməsi də müzakirə mövzusu oldu. Sülhün bağlanmasından dərhal sonra əsirlər azad edildi.4
Qeyd etmək lazımdır ki, illərlə davam edən və çoxsaylı insanın məhv
olmasına səbəb olan Osmanlı-Səfəvi müharibəsi geniş əraziləri Osmanlı
dövlətinə qazandırdı.
İkinci fəslin üçüncü yarımfəsli “1590-cı il İstanbul sülhündən sonra
Səfəvi-Osmanlı diplomatik əlaqələri” adlanır. Bu yarımfəsildə İstanbul
sülhünün bağlanmasından sonra Səfəvi-Osmanlı diplomatik əlaqələrinin
Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi öyrənilmişdir. XVI əsrin sonlarında Səfəvi-Osmanlı diplomatik əlaqələrinin tarixşünaslığımızda zəif təd1
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qiq edildiyi nəzərə alınaraq, Türkiyə tarixçilərinin araşdırmalarına və dövrün mənbələrinə əsaslanaraq bu məsələyə aydınlıq gətirilmişdir.
B.Kütükoğlunun qeyd etdiyi kimi, İstanbul sülhünün bağlanması ilə Səfəvi dövləti şərqdə Şeybanilər dövlətinin təhdidlərindən xilas olmaq, daxildə baş qaldıran üsyanları yatırmaq, dağılmış təsərrüfatı bərpa etmək və
mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək imkanı qazandı.1 İstanbul sülhü iki
dövlət arasında müharibəyə son qoymaqla yanaşı, diplomatik əlaqələri genişləndirmək üçün geniş imkanlar yaratdı.
Türkiyə tarixçilərinin qənaətinə görə, Səfəvi-Osmanlı münasibətləri
1590-cı il sülhünə görə ortaya çıxan bəzi məsələlərə baxmayaraq, yaxşı
tərzdə davam etmişdir. Tərəflər sülhün qorunub saxlanmasında maraqlı olmuşlar. Osmanlı dövləti qərbdə Avstriya ilə uzun illər davam edən yorucu
müharibəni davam etdirdiyinə görə şərq sərhədlərinin toxunulmaz qalması
üçün sülhün şərtlərini pozmamağa çalışmışdır. Buna görə də, İstanbula gələn Səfəvi elçiləri çox yaxşı qarşılanmış, hədiyyələr və dostluq məktubları
göndərilmişdir. Səfəvi hökuməti də İstanbula bol hədiyyələr və mübaliğəli
dostluq məktubları və elçilər göndərmişdir.2
Beləliklə, İstanbul sülhünün bağlanmasından sonra Səfəvi-Osmanlı diplomatik əlaqələrinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinin təhlili
göstərir ki, iki dövlət arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına daxili və xarici
amillər öz təsirini göstərmişdir. Sülhə görə müəyyən edilən sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi, Gilan məsələsi, Heydər Mirzə ilə bağlı məsələlər qarşılıqlı
diplomatik əlaqələri gücləndirdiyi kimi, Səfəvi dövlətinin Şeybanilərlə, Osmanlı dövlətinin də Avstriya ilə müharibə vəziyyətində olması Səfəvi-Osmanlı diplomatik əlaqələrinin inkişafına mühüm təsir göstərmişdir.
Üçüncü fəsil “XVII-XVIII əsrin I yarısında Səfəvi-Osmanlı münasibətləri Türkiyə tarixşünaslığında” adlanır. Bu fəsil dörd yarımfəsildən
ibarətdir.
Bu fəslin “XVII əsrin I rübündə Səfəvi-Osmanlı müharibələri. Mərənd sülhü” adlanan birinci yarımfəslində XVII əsrin əvvəllərində I Şah
Abbasın Osmanlı imperiyasına qarşı hərbi əməliyyatlara başlaması və döyüşlərdə qələbə qazanaraq Azərbaycan torpaqlarını azad etməsi məsələlərinin Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində tədqiqi səviyyəsi öyrənilmişdir.
XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinin təhlili göstərir ki, Türkiyə tarixçiləri problemin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirmiş, tərəflər arasında baş verən hər1
2
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bi əməliyyatları geniş işıqlandırmağa çalışmışlar. Lakin bu əsərlərdə Osmanlı mənbələrinə üstünlük verildiyi üçün Osmanlı sultanının Səfəvi dövlətinə qarşı işğalçılıq planlarına haqq qazandırılmışdır. Bütün bu çatışmazlıqlarına baxmayaraq, Türkiyə tarixçilərinin Səfəvi-Osmanlı münasibətləri
ilə bağlı üzə çıxardığı zəngin faktiki materiallar xüsusi maraq doğurur və
onların hərtərəfli tədqiqi iki dövlət arasındakı qarşılıqlı əlaqələri daha
dərindən araşdırılmaq üçün faydalı ola bilər.
“Mərənd sülhündən sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətləri. Qəsri-Şirin
sülhü” adlanan ikinci yarımfəsildə 1618-ci ildə Mərənd sülhünün bağlanmasından sonra Səfəvi-Osmanlı qarşılıqlı əlaqələrinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi araşdırılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Mərənd sülhünün imzalanmasından sonra tərəflər aralarındakı əlaqələri möhkəmləndirmək məqsədi ilə bir-birinə məktublar göndərməkdə davam etdilər. Ö.Küpəlinin fikrincə, I Şah Abbasın
sülhün və dostluğun davam etdirilməsini nəzərdə tutan məktubuna cavabda
sərhəddəki hakimlərə Səfəvi sərhədlərinə qəti olaraq müdaxilə və hücum
edilməməsi əmr edilir, sülhün davamlı olması üçün tərəflərin müqavilə
şərtlərinə əməl etməsi göstərilirdi.1 1619-1620-ci illərdə Səfəvi və Osmanlı
hökmdarları qarşılıqlı olaraq göndərdikləri elçilər vasitəsilə bağlanmış sülhə sadiq qalacaqlarını nümayiş etdirdilər.
II Sultan Osman Səfəvilərlə bağlanmış sülhün şərq sərhədlərini nizama
saldığını nəzərə alaraq 1621-ci il aprelin sonunda Polşa səfərinə hazırlaşdı.
Bu zaman Qəndəhar üzərinə hərəkət edən I Şah Abbas Ağa Rza adlı elçisini İstanbula yolladı. Elçi təqdim etdiyi məktubda şahın Polşa səfərinin
uğurlu olması üçün bütün məscidlərdə dualar oxunması üçün əmr verdiyini
bildirirdi.2 1622-ci ilin yazında I Şah Abbas potuqallardan Hörmüzü, sonra
isə Moğollardan Qəndəharı azad edərək elçisi Ağa Rzanın geri dönməsini
gözləmədən Çələbi bəy Qorçiye-Qacarı İstanbula göndərdi.3
1622-ci il mayın 19-da II Sultan Osmanın öldürülməsi və I Mustafanın
yenidən hakimiyyətə keçməsini bildirmək üçün Mehmed Çavuş İsfahana
göndərildi. Buna cavab olaraq I Şah Abbas I Sultan Mustafanı təbrik etmək
və aradakı dostluğun davam etməsini bildirmək üçün Çələbiqulu Əfşarı İstanbula göndərdi. Dostluq münasibətlərinin davam etməsini bildirməsinə və
Səfəvi elçisinin İstanbulda olmasına baxmayaraq, I Şah Abbas Osmanlı ölkəsində mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsindən istifadə edərək Ərəb İraqında
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möhkəmlənməyə çalışdı.1 Bu zaman Bağdadda baş verən hadisələr I Şah
Abbasın Ərəb İraqına müdaxiləsinə şərait yaratdı. 1624-cü ilin yanvarında
Bağdadın Səfəvi ordusu tərəfindən ələ keçirilməsi ilə Səfəvi-Osmanlı müharibəsi yenidən başladı. 1624-1626-cı illər Səfəvi-Osmanlı müharibəsi I
Şah Abbasın qələbəsi ilə başa çatdı. 1629-cu il yanvarın 19-da I Şah Abbas
ölən zaman bütün Azərbaycan torpaqları, Axalsık daxil olmaqla Şərqi Gürcüstan və Ərəb İraqı Səfəvilərin hakimiyyəti altında qaldı.
I Şah Abbasın ölümü və nəvəsi Şah Səfinin hakimiyyətə keçməsi Osmanlı sultanının hərbi əməliyyatlara yenidən başlamasına təkan verdi. XVII
əsrin 30-cu illərində Səfəvi-Osmanlı qarşıdurmasında Bağdad məsələsi mübahisə obyekti kimi qalırdı. 1638-ci il dekabrın 25-də Bağdad itirildiyi
üçün I Şah Səfi hərbi əməliyyatların dayandırılması və sülh danışıqlarına
başlamağa məcbur qaldı. Osmanlı elçisi Mehmed Ağa şahı sülhə razı salmaq üçün Səfəvi sarayına göndərildi.2 1639-cu il mayın 17-də Qəsri-Şirində Səfəvi elçisi Sarı xanla Osmanlı elçisi Qara Mustafa paşa arasında üç
günlük müzakirədən sonra sülh müqaviləsi imzalandı. Qəsri-Şirin sülhünün
bağlanması ilə uzun illər davam edən növbəti Osmanlı-Səfəvi müharibəsi
başa çatdı.
Beləliklə, 1578-ci ildə Osmanlı ordusunun Azərbaycana yürüşü ilə başlayan və fasilələrlə 60 il davam edən müharibə tərəflərin hər birinə heç nə
qazandırmadı. Ancaq bu savaşlar iki ölkəni də yorub güclərini tükəndirdi.
Bu iki imperiya artıq bir-birinin qüvvəsinə bələd olduğu üçün uzun müddət
mehriban qonşuluq münasibətlərinə əməl etdilər.3
“Qəsri-Şirin sülhündən sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətləri” adlanan
üçüncü yarımfəsildə Qəsri-Şirin sülhündən sonra Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin tarixşünaslığımızda dərindən araşdırılmadığını nəzərə alaraq
onun tədqiq edilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Türkiyə tarixçilərinin
əsərlərinin təhlili göstərir ki, hər iki dövlət bağlanmış sülhü qoruyub saxlamaqda maraqlı olduğu üçün sərhəddə baş verən hər hansı bir ixtişaşın dərinləşməsinə yol verməməyə çalışmışdır. XVII əsrin ikinci yarısında Səfəvi-Osmanlı münasibətli dostluq məcrasında davam etdi, tərəflər Qəsri-Şirin
sülhünün şərtlərinə sadiq qalaraq iki dövlət arasında dostluq əlaqələrini daha da möhkəmləndirməyə çalışdılar. Türkiyə tarixçilərinin tədqiqatları təsdiq edir ki, Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasındakı dostluq əlaqələri II Şah
Abbas (1642-1666) və Şah Süleyman (1666-1694) dövründə də qorunub
1
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saxlanıldı və iki dövlət arasında səfirlik mübadiləsi davam etdirildi.1
XVII əsrin sonlarında Osmanlı imperiyası ilə müharibə aparan Avropa
dövlətlərinin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, Səfəvi şahı iki dövlət arasında
imzalanmış sülhə sadiq qalaraq Osmanlı imperiyası ilə münasibətləri gərginləşdirməkdən çəkindi. Türkiyə tarixçilərinin qənaətinə görə, XVII əsrin
sonlarında da Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında diplomatik əlaqələr davam etdirildi. İki dövlət arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün mühüm addım atıldı. 1696-cı ildə Səfəvi elçisi Əbül
Məsum II Mustafanın taxta keçməsini təbrik etmək üçün Ədirnəyə gələrək
şahın adından onu təbrik etdi, hədiyyə gətirdiyi fili və Əcəm dəvələrini ona
təqdim etdi.2
Bu fəslin “XVIII əsrin I yarısında Səfəvi-Osmanlı münasibətləri” adlanan dördüncü yarımfəslində XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətinin
daxilən zəifləməsi, ayrı-ayrı vilayətlərdə üsyanların başlanmasından istifadə edən Osmanlı sultanının Avropa dövlətləri ilə müharibədə itirdiyi əraziləri Səfəvi torpaqları hesabına bərpa etmək üçün onun ərazilərinin işğalına
başlamasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Türkiyə tarixçilərinin bu məsələ ilə
bağlı mövqeyi təhlil edilmiş, dövrün mənbələrinə əsaslanmaqla iki dövlət
arasındakı qarşılıqlı əlaqələr aydınlaşdırılmışdır. M.Aktepənin qeyd etdiyi
kimi, Səfəvilərlə uzun müddət normal qonşuluq münasibətlərini qoruyub
saxlayan Osmanlı sultanı Səfəvi dövlətinin zəifləməsindən istifadə edərək
Qərbdəki uğursuzluqlarının əvəzini Şərqdə çıxmaq niyyətində idi. Buna görə də, Avropada fəal xarici siyasət yeritmək imkanını itirən Osmanlı dövləti
nəzərlərini Azərbaycana – Səfəvi dövlətinə qarşı yönəltdi.3 Osmanlı sultanı
öz elçisini Səfəvi sarayına göndərərək ölkədəki siyasi vəziyyəti öyrənmiş,
bir zamanlar çiçəklənməkdə olan dövlətin süqut ərəfəsində olduğuna əmin
olmuşdur. Bu, Osmanlı sultanının Səfəvi mirasının bölüşdürülməsi uğrunda
mübarizəyə başlamasına mühüm təsir göstərdi. Buna görə də, Şah Sultan
Hüseynin və II Təhmasibin İstanbula göndərdiyi elçilərə müsbət cavab
verilmədi.
Səfəvi dövlətinin zəifləməsi və əfqanların zərbələri altında süqut etməsi
Osmanlı və Rusiya dövlətlərinin Səfəvi torpaqlarına müdaxiləsinə yol açdı.4 1724-cü il iyunun 24-də tərəflər İstanbul sülhünü imzalayaraq Səfəvi
1

Saray M. Türk-İran münasebetlerinde şiiligin rolu, s. 46.
Raşid Mehmed Efendi-İsmail Asim Efendi. Tarih-i Raşid ve zeyli. c. 1. Hazırlayanlar: A.Özcan, Y.Uğur, B.Çakır, A.Z.İzgöer. Klasik Yayınları, İstanbul: 2013,
s. 533; Aydoğmuşoğlu C. Safevi devleti tarihi, s. 95.
3
Aktepe M. 1720-1724 Osmanlı-İran münasebetleri, s. 4.
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dövlətinin ərazilərini öz aralarında bölüşdürdülər.1
Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin tədqiqi səviyyəsinin öyrənilməsi göstərir ki, onlar öz araşdırmalarında bu məsələlərə geniş yer vermiş, II Şah Təhmasib dövründə Nadir xanın başçılığı
altında Səfəvi ordusunun Osmanlılara qarşı apardığı hərbi əməliyyatları
dolğun şəkildə işıqlandırmağa nail olmuşlar.
1730-1735-ci illərdə Osmanlı ordusuna qarşı apardığı müharibəni uğurla
başa vuran Nadir xan Cənubi Qafqazı yenidən nəzarət altına aldı. Nadir öz
sərkərdəlik istedadı ilə Şərqin böyük imperiyalarından olan Osmanlı dövlətinin qoşunlarını geri çəkilməyə məcbur etdi, iradəsi və əzmkarlığı ilə fatehlik tarixinin daha bir zirvəsini fəth etdi və Cənubi Qafqazın mütləq hakiminə çevrildi. O, Səfəvi dövlətinin sərhədlərini bərpa etdi, dövlətin I Şah
İsmayıl dövründə malik olduğu nüfuzu və qüdrəti özünə qaytardı, onu bölgənin söz sahibinə çevirdi.2 Beləliklə, Osmanlı və Səfəvi dövlətləri arasında
on üç il davam edən müharibəyə son qoyuldu və iki dövlət arasında QəsriŞirin sülhü ilə müəyyən edilmiş sərhədlər bərpa edildi.
Dissertasiyanın dördüncü fəsli “Azərbaycan Səfəvi dövlətinin digər
qonşu dövlətlərlə münasibətlərinin Türkiyə tarixşünaslığında əksi” adlanır və altı yarımfəsildən ibarətdir.
Bu fəslin “Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Şeybanilər dövləti ilə qarşılıqlı
əlaqələri” adlanan birinci yarımfəslində Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində
XVI əsr boyu Azərbaycan Səfəvi dövləti ilə Şeybanilər dövləti arasında
mövcud olan qarşıdurmanın səbəbləri, Xorasan uğrunda baş verən hərbi
əməliyyatlar və onların nəticəsi, I Şah Abbasın Şeybanilər dövlətinə son
qoyaraq itirilmiş əraziləri bərpa etməsi ilə bağlı məsələlərin tədqiqi səviyyəsi öyrənilmiş, tarixi mənbələrdən, yazışma sənədlərindən istifadə olunmaqla təhlil edilmişdir.
1510-cu il dekabrın 1-də Mərv yaxınlığında I Şah İsmayılın Məhəmməd
Şeybani xanı məğlub edərək öldürməsi Amudəryaya qədər bütün Xorasanın
Səfəvilərin hakimiyyəti altına keçməsini təmin etdi.3 Lakin I Şah İsmayılın
vəfatından sonra qızılbaş əmirləri arasında başlanan mübarizədən istifadə
Osmanlı ilişkileri /Tarihten günümüze Türk-İran Sempozyumu, 16-17 Aralık
2002, Konya. Konya: 2002, s. 78.
1
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edən Şeybanilər Xorasan üzərinə dəfələrlə basqın etdilər. B.Kütükoğlunun
fikrincə, özbəklər I Şah Təhmasibin hakimiyyətə gəlməsindən sonra on iki
il ərzində altı dəfə Xorasana yiyələnmək uğrunda yürüşlər etmişdilər.1 Osmanlı sultanı Süleyman Qanuninin Özbək xanları ilə Səfəvi dövlətinə qarşı
ittifaq yaratmaq təşəbbüsləri özbəklərin Xorasana yürüşlərini daha da intensivləşdirdi.2 Lakin Səfəvilər özbəklərin bütün hücumlarını dəf edərək bu
mühüm vilayəti öz əllərində saxladılar.
XVI əsrin II yarısında Özbək xanlarının Xorasana yürüşləri davam etdi.
B.Kütükoğlu yazır ki, 1564-cü ildə Əli Sultan Xorasanı qarət etmək üçün
növbəti yürüşə təşəbbüs etsə də, Səfəvilərə məğlub oldu. 1566-cı ildə özbəklərin Xorasana təhdidlərinə son qoyuldu.3 I Şah Təhmasibin ölümündən
sonra Səfəvi taxt-tacı uğrunda başlanan mübarizədə mərkəzi hakimiyyətin
zəifləməsi özbəkləri Xorasanı ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə başlamağa
sövq etdi. 1588-ci il martın 17-də doqquz aylıq mühasirədən sonra Herat
özbəklərə təslim oldu.4 C.Aydoğmuşoğlu yazır ki, 1589-cu ildə Səfəvi şahının Osmanlılarla müharibə aparması, Məşhəddəki Səfəvi əmirləri arasındakı çəkişmələr, qızılbaşların döyüşdəki uğursuzluğu özbəklərin hücumu
üçün əlverişli şərait yaratdı. II Abdulla xanın oğlu Əbdülmömin xan, Din
Məhəmməd Sultan və Herat hakimi Mir Qulbab Kökəltaş bütün Xorasanı
ələ keçirmək üçün yürüşə başladılar. Onlar öncə Nişapuru, sonra isə Məşhədi mühasirəyə aldılar.5 Çıxılmaz vəziyyətdə qalan I Şah Abbas Xorasanın
itirilməsi ilə barışmaq məcburiyyətində qaldı.
1598-ci il fevralın 8-də II Abdulla xanın Səmərqənddə vəfat etməsindən
sonra özbəklər arasında hakimiyyət uğrunda mübarizənin başlanmasından
istifadə edən I Şah Abbas itirilmiş əraziləri geri qaytarmaq məqsədilə həmin il aprelin 9-da özbəklərlə savaşmaq üçün İsfahandan yürüşə başladı.
1598-ci il avqustun 10-da Puli-Salar döyüşündə I Şah Abbasın Şeybani ordusunu ağır məğlub etməsi ilə Xorasan uğrunda yüz ilə qədər davam edən
hərbi qarşıdurma Səfəvilərin qələbəsi ilə başa çatdı. F.Sümer yazır ki, I Şah
Abbas bir tərəfdən daxili qarışıqlıqlar, digər tərəfdən xarici təhdidlər qarşısında Səfəvi dövlətini məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi, dövlətin qüdrətini ən yüksək səviyyəyə çatdırdı. Özbəklər bir təhlükə mənbəyi sayılma-
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yacaq səviyyəyə salındı.1
“XVII əsrdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Türküstan xanlıqları ilə
münasibətləri” adlanan ikinci yarımfəsildə XVII əsrdə Azərbaycan Səfəvi
dövlətinin Türküstan xanlıqları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi araşdırılmış, dövrün mənbələrindən istifadə edilməklə təhlil edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan tarixşünaslığında yuxarıda qeyd
olunan məsələlər dərindən araşdırılmadığı üçün Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində öz əksini tapmış faktiki materiallar və dövrün mənbələrinin verdiyi
məlumatlara əsaslanaraq Səfəvi hökmdarlarının Şeybanilər sülaləsini əvəz
etmiş Həştərxanilər sülaləsindən olan Özbək xanları ilə qarşılıqlı əlaqələri
tədqiq edilmişdir.
1602-ci ildə Səfəvilərin Bəlxi ələ keçirmək təşəbbüsünün uğursuz olması, Vəli Məhəmməd xanın rəhbərliyi altında özbək əmirlərinin mövqeyini xeyli gücləndirdi və onların Xorasana növbəti hücumlarına şərait yaratdı.
Özbək hökmdarı İmamqulu xan (1611-1641) dövründə də özbəklərin Səfəvi torpaqlarına yürüşləri davam etdi. 1614-cü ilin sonlarında özbəklərin Xorasana yeni hücum dalğası başlandı. K.Ç.Gülayın fikrincə, barışıq və sülh
bağlamağa dəfələrlə təşəbbüs edilsə də, yalnız bu, 1621-ci ildə hər iki tərəfin razılığı əsasında mümkün oldu, anlaşılmazlığa səbəb olan bütün amillər
aradan qaldırıldı. I Şah Abbası belə bir barışığa razı salan təbii ki, Xorasan
bölgəsinin I Şah İsmayıl dövründə olduğu kimi yenidən Səfəvi dövlətinin
nəzarətində olması idi.2 C.Aydoğmuşoğlu yazır ki, I Şah Abbasın Moğollardan Qəndəharı və Osmanlılardan Bağdadı alması özbəklərin ona boyun
əyməsinə və Səfəvi sərhədlərini pozmamasına təsir göstərdi.3
Lakin I Şah Səfinin (1629-1642) hakimiyyətə keçməsi ilə sərhəd bölgələrində yerləşən özbək xanlarının Səfəvi ərazisinə hücumları intensiv hal
aldı. Səfəvi dövlətində mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi və I Şah Səfinin
Osmanlı dövləti ilə müharibə aparması bu yürüşlərə əlverişli şərait yaratdı.
XVII əsrin ortalarında Türküstanın özbək hakimləri arasında rəqabətin
güclənməsi onların Səfəvi dövləti ilə münasibətlərinə təsir göstərdi. Türküstan hakimi Əbdüləziz xanın II Şah Abbasla münasibətləri möhkəmləndirmək məqsədilə İsfahana elçilər göndərməsi iki dövlət arasındakı qarşılıqlı əlaqələri nizama salmağa imkan verdi. Əbdüləziz xan Şah Süleyman
(1666-1694) dövründə də Səfəvi dövləti ilə dostluq əlaqələrini davam et1
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dirdi.1 Türküstan xanlıqlarında sülalə üzvləri arasında hakimiyyət uğrunda
mübarizədə həm qalib, həm də məğlub tərəf öz hakimiyyətlərini qoruyub
saxlamaq üçün Səfəvi dövlətindən hərbi yardım almağa cəhd göstərdilər.
Bu zaman Səfəvi dövləti Orta Şərqdə olduğu kimi, Mərkəzi Asiyada da
hərbi-siyasi təsir gücünə malik olduğuna görə, Türküstan xanları onunla hesablaşmalı oldular.
“Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Böyük Moğol dövləti ilə qarşılıqlı əlaqələri” adlanan üçüncü yarımfəsildə Səfəvi-Moğol münasibətlərinin müasir
Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi öyrənilmiş, dövrün mənbələrindən istifadə olunmaqla təhlil edilmişdir.
Türkiyə tarixçilərindən C.Ayddoğmuşoğlunun fikrincə, hələ I Şah İsmayıl dövründə Baburla əldə olunan əlaqələr iki dövlət arasında elçilərin gedib-gəlməsinə şərait yaratdı. Elçi mübadiləsi gələcəkdə iki dövlət arasında
dostluq münasibətlərinin yaranmasında mühüm rol oynadı.2 İki dövlət arasında yaranmış münasibətlər Babur şahın varisi Hümayun dövründə daha
da möhkəmləndirildi. Səfəvi-Moğol münasibətlərində Hümayunun hərbi
yardım haqqında I Şah Təhmasibə müraciət etməsi əlamətdar hadisə oldu.
İsgəndər bəy Münşi yazır ki, “ona kömək xüsusunda cənnətməkan şah
tərəfindən bircə dəqiqə də laqeydlik görünmədi, şah onu ehtiramla yola
saldı, bəxtinin gücü vəziyyətinin yaxşılaşmasına səbəb oldu və bütün həyatı
boyu o həzrətlə aralarında məhəbbət və dostluq bərqərar oldu, gediş-gəliş
yarandı”.3
Lakin şərqdə mühüm strateji məntəqə və alınmaz qala hesab edilən Qəndəhara sahib olmaq iki dövlət arasında münaqişə mənbəyinə çevrildiyi üçün
ənənəvi dostluq əlaqələrinin pozulmasına səbəb oldu.4 Bu, Əkbər şahın
(1556-1605) dövründə özünü daha qabarıq şəkildə göstərdi. 1595-ci ildə I
Şah Abbas daxili məsələlər və özbəklərin təhdidi ilə məşğul olduğu üçün
Qəndəharın Əkbər şahın nəzarəti altına keçməsinə mane ola bilmədi. Qəndəhar məsələsi iki dövlət arasındakı münasibəti gərginləşdirsə də, I Şah Abbasın çevik diplomatiyası iki dövlət arasındakı münasibətləri inkişaf etdirməyə kömək etdi. XVII əsrin əvvəllərində beynəlxalq münasibətlərdə ciddi
dəyişikliklərin baş verdiyi bir şəraitdə Şərqin iki böyük hərbi-siyasi güc
mərkəzləri – Azərbaycan Səfəvi dövləti ilə Moğol dövləti arasında sülh və
dostluğa əsaslanan münasibətləri Qəndəhar üstündə çəkişmələr tam poza
bilmədi. I Şah Abbas qüdrətli Səfəvi imperiyasını bərpa edərək Qərbi Av1
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ropanın əksər ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri möhkəmləndirdiyi kimi, diplomatik yolla zəmanəsinin qüdrətli siyasi mərkəzi – Böyük Moğol imperiyası
ilə də kifayət qədər möhkəm dostluq əlaqələri yaratdı. Buna görə də, Osmanlı imperiyası ilə mehriban münasibətlərinə baxmayaraq, Böyük Moğollar sona qədər Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinə qarışmamağı üstün tutdular.
1622-ci ilin iyununda I Şah Abbas ata mülkü hesab etdiyi Qəndəharı yenidən Səfəvi dövlətinə birləşdirdi. Moğol dövləti ilə münasibətləri gərginləşdirməmək üçün mühüm addımlar atıldı. İsgəndər bəy Münşi yazır ki, I
Şah Abbas Qəndəharın fəthi ilə bağlı yaranmış gərginliyi aradan qaldırmaq
üçün Yüzbaşı Qaradağlı Heydər bəyi xüsusi məktubla Cahangirin yanına
göndərdi.1 1638-ci ildə Qəndəhar yenidən Moğol hökmdarı tərəfindən ələ
keçirilsə də, II Şah Abbas 1649-cu ildə onu geri qaytara bildi.
Qəndəhar məsələsi iki dövlət arasında müəyyən gərginlik yaratsa da,
Azərbaycan Səfəvi dövləti ilə Böyük Moğol dövləti arasında sıx qarşılıqlı
əlaqələr mövcud olmuşdur. Moğol sarayında daimi Səfəvi elçisi fəaliyyət
göstərmişdi.
Dövrün qaynaqlarının təsdiq etdiyi kimi, Səfəvi və Böyük Moğol dövlətləri arasındakı əlaqələr, diplomatik münasibətlər dərin tarixi köklərə söykənirdi. Bu münasibətlərin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinin
öyrənilməsi bir daha göstərir ki, iki dövlət arasında uzun müddət davam
edən qarşılıqlı əlaqələrdə Qəndəhar istisna olmaqla heç bir mübahisəli ərazi
yox idi. Qəndəhar üstündə onlar arasında yüz ildən artıq davam edən çəkişmələr aralarındakı sülh və dostluq əlaqələrini tamamilə pozmamış, çox
ciddi qarşıdurmaya səbəb olmamışdır.
“Səfəvi-Məmlük münasibətləri” adlanan dördüncü yarımfəsildə müasir
Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Azərbaycan Səfəvi dövləti ilə Misir
Məmlük dövləti arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin tədqiqi səviyyəsi aydınlaşdırılmışdır.
XVI əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması və qısa
müddət ərzində Yaxın və Orta Şərqdə qüdrətli hərbi-siyasi amilə çevrilməsi
qonşu dövlətlərlə siyasi və diplomatik əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə hərtərəfli şərait yaratdı. Səfəvi dövlətinin xarici siyasətində Məmlük dövləti ilə
qarşılıqlı əlaqələr xüsusi yer tuturdu. Bu əlaqələr Türkiyə tarixşünaslığında
xüsusi tədqiqat mövzusu olmasa da, Osmanlı-Səfəvi, Osmanlı-Məmlük
münasibətlərinin tədqiqi zamanı bu məsələyə də toxunulmuşdur.
Y.Öztuna yazır ki, I Şah İsmayıl əsil böyük rəqibinin Osmanlı dövləti
olduğunu bildiyi üçün 1501-ci ildə Qahirəyə elçi göndərərək Məmlüklərlə
1
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Osmanlılara qarşı birləşmək istəmişdi.1 Lakin Suriya ərazisində qızılbaş
təsirinin artmasından narazı qaldığı üçün Misir sultanı bu təklifi rədd etmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Osmanlı təhlükəsi Səfəvi və Məmlük dövlətlərini yaxınlaşmağa vadar etsə də, I Şah İsmayılın qısa vaxt ərzində öz
ərazilərini genişləndirməsi Məmlük sultanı Əşrəf Qansu Qurini (15011516) də narahat etmişdi. İ.H.Uzunçarşılı yazır ki, I Şah İsmayıl Məmlüklər
üçün təhlükəli düşmən idi. Çünki o, Ağqoyunluların siyasətini davam etdirərək Avropa dövlətlərini Məmlüklərə qarşı qaldırmış, onların dənizdən,
özünün də qurudan Suriyaya yürüş edəcəyini bildirmişdi.2 Bu dövrdə Səfəvi-Məmlük siyasi münasibətləri son dərəcə gərgin olsa da, bölgədə Osmanlı
təhlükəsinin mövcud olması onları açıq düşmənçilikdən çəkindirmişdi.
I Şah İsmayılın Çaldıran məğlubiyyətindən sonra Osmanlı sultanı ilə
siyasi münasibətləri nizama salmaq üçün göstərdiyi təşəbbüslər uğursuz oldu. Buna görə də, Osmanlı təhlükəsinin hələ də davam etdiyini nəzərə alan
Səfəvi şahı Məmlük sultanı ilə danışıqları canlandırmağa təşəbbüs göstərdi.
Şübhəsiz ki, Osmanlı təhlükəsini yaxından hiss edən Məmlük sultanı da
Səfəvilərlə danışıqlara ciddi əhəmiyyət verirdi.
Səfəvilərlə Məmlüklər arasında artmaqda olan Osmanlı təhlükəsinə qarşı hərbi ittifaq yaradılsa da, tezliklə Sultan Qansu Qurinin müttəfiqlik şərtlərinə etinasızlığı ucbatından bu koalisiya pozuldu.3
Çaldıran döyüşü zamanı “gözləmə” mövqeyi tutması Misir sultanlığının
da taleyini həll etdi. Osmanlı sultanı hələ I Şah İsmayıla qarşı yürüşə çıxarkən Misirə hücum üçün hazırlıq görülməsi barədə göstəriş vermişdi. Çaldıran məğlubiyyətindən sonra I Şah İsmayılın Misir sultanı və Zülqədər hakimi ilə ittifaqa girməsindən xəbərdar olan Osmanlı sultanı düşmənlərinə
vaxt qazanmaq imkanı verməmək üçün bu işi daha da sürətləndirdi.4
Çaldıran döyüşü ərəfəsində Məmlük sultanı I Şah İsmayıla lazımi yardım göstərmədiyi kimi, Sultan Səlimin məmlüklər üzərinə yürüşü zamanı
Səfəvi hökmdarı gözləmə mövqeyi nümayiş etdirdi. Oruc bəy Bayat yazır
ki, bu dövr ərzində I Şah İsmayılın hadisələrə müdaxilə etməyərək müşahidəçi kimi qalması, müttəfiqlərini taleyin hökmünə buraxması, Sultan Səlimin məmlükləri darmadağın edərək Misiri işğal etməsinə səbəb oldu.5
Beləliklə, Səfəvi-Məmlük münasibətlərinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinin öyrənilməsi göstərir ki, Türkiyə tarixçilərinin
1
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araşdırmalarında iki dövlət arasındakı qarşılıqlı əlaqələrə müəyyən yer
verilmişdir. Onlar məsələyə Osmanlı-Səfəvi qarşıdurması kontekstindən
yanaşaraq göstərirlər ki, I Şah İsmayıl Məmlük dövləti ilə qarşılıqlı əlaqələrə xüsusi önəm vermiş, hətta ittifaq yaratmağa təşəbbüs göstərmiş, lakin
Sultan Səlimin qabaqlayıcı tədbirləri bu əlaqələrin daha da dərinləşməsinə
imkan verməmiş və Məmlük sultanının baş verən hadisələrə müdaxilə
etməsinin qarşısını almışdır.
“Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Gürcüstan çarlıqları ilə münasibətləri”
adlı beşinci yarımfəsildə Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin gürcü çarlıqları ilə münasibətlərinin tədqiqi səviyyəsi öyrənilmişdir.
XVI əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyası ilə Azərbaycan Səfəvi dövləti arasında mühüm hərbi-strateji mövqe tutan Gürcüstan Kartli, Kaxetiya,
İmeretiya çarlıqlarına və Samtsxe-Saatabaqo knyazlığına parçalanmışdı.
Yaxın Şərqin iki qüdrətli imperiyasının qarşısında dayana bilməyən gürcü
çarları manevr etməklə öz torpaqlarının bütövlüyünü saxlamağa çalışırdılar.1
Gürcüstan qərbdən Osmanlı, şərqdən Səfəvi dövlətinin təzyiqinə məruz
qalmış və iki dövlət arasında mübarizə meydanına çevrilmişdir. OsmanlıSəfəvi rəqabətinin güclənməsi, I Şah İsmayıla Gürcüstanda öz mövqeyini
möhkəmləndirməyə imkan verdi. İsgəndər bəy Münşinin verdiyi məlumatdan aydın olur ki, Kaxeti və Mesxi hakimləri Səfəvi şahına itaət göstərərək
vassal asılılığını qəbul etdiyi halda, Kartli hakimi Luarsab nəinki itaətdən
boyun qaçırdı, hətta Səfəvilərin vassal asılılığını qəbul edən Mesxi hakimi
üzərinə yürüş etməkdən çəkinmədi.2
1516-1521-ci illər ərzində həyata keçirilmiş yürüşlər nəticəsində Gürcüstanın böyük bir ərazisi Səfəvi imperiyasına tabe edildi.3 I Şah Təhmasib
dövründə Səfəvilər Gürcüstanın fəth olunması uğrunda ardıcıl mübarizə
apardılar. 1540-1554-cü illərdə I Şah Təhmasib Gürcüstana dörd dəfə yürüş
etdi.4 Birinci Gürcüstan səfərini uğurla başa çatdıran I Şah Təhmasib tərəfindən mərkəzi Tiflis olan Kartli-Gürcüstan əyaləti yaradıldı və vali təyin
edildi. F.Kırzıoğlunun fikrincə, I Şah Təhmasibin 1546-cı il yürüşü nəticəsində bütün Kür boyları – Mesxi, Kartli və Kaxetdən başqa, Osmanlılardan
üz döndərən Açıqbaş hakimi Məlik Baqrat da Səfəvi şahına itaət göstərərək
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ölkəsini talan edilməkdən xilas etdi.1
1555-ci il Amasya müqaviləsinə görə Gürcüstan Osmanlılarla Səfəvilər
arasında bölüşdürüldü. Gürcüstanın şərqi – Kaxeti, Kartli və Mesxinin şərqi
Səfəvilərdə, Gürcüstanın qərbi – Başıaçıq, Meqrel, Güryel və Mesxinin
qərbi Osmanlılarda qaldı.2
Türkiyə tarixşünaslığında XVI-XVII əsrlərdə Səfəvi dövlətinin bir tərəfdən Osmanlı imperiyası və digər tərəfdən Qafqazda möhkəmlənmək uğrunda mübarizəyə başlayan Moskva knyazlığı ilə rəqabətdə Şərqi Gürcüstanı
öz nəzarətində saxlamağa nail olduğu, hətta müəyyən dövrlərdə Qərbi Gürcüstanın bəzi vilayətlərində möhkəmlənməyə çalışdığı qeyd edilmişdir.
Türkiyə tarixçilərinin tədqiqatları bunu söyləməyə imkan verir ki, Səfəvi
şahları regionda Osmanlı sultanının və rus çarının yerli hakimləri mərkəzi
hakimiyyətə qarşı açıq mübarizəyə sövq etməsinə baxmayaraq, öz mövqelərini qoruyub saxlamaışdır.
Bu fəslin “Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Rusiya ilə qarşılıqlı əlaqələri”
adlanan altıncı yarımfəslində Türkiyə tarixçilərinin tədqiqatlarında SəfəviRusiya münasibətlərinin tədqiqi səviyyəsi aydınlaşdırılmış və dövrün mənbələrindən istifadə olunmaqla təhlil edilmişdir.
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Moskva knyazlığı ilə ilk diplomatik əlaqələri I Şah İsmayılın hakimiyyətinin son illərində yaradılsa da, I Şah Təhmasib və I Şah Abbas dövründə daha da genişlənmişdir.
XVI əsrin I yarısında Səfəvi dövlətinin Moskva knyazlığı ilə o qədər də
əhəmiyyətli əlaqələri olmamışdır. Bu belə demək olarsa, qarşılıqlı “biganəlik” şəraitində ara-sıra qarşılıqlı diplomatik missiyalar, kiçik ticarət əlaqələri həyata keçirilirdi. Rus çarı IV İvan tərəfindən Kazan və Həştərxan xanlıqlarının əraziləri Moskva dövlətinə ilhaq olunduqdan sonra bu əlaqələrdə
xüsusi canlanma baş verdi. Azərbaycanın Moskva knyazlığı ilə ticarət əlaqələri əsasən Şamaxı və Bakı vasitəsilə həyata keçirilirdi.
1578-1590-cı illər Səfəvi-Osmanlı müharibəsi zamanı Osmanlı ordusunun Azərbaycanın əksər torpaqlarını və Dağıstanın Xəzərsahili ərazilərini
ələ keçirməsi Volqa-Xəzər ticarət yolunun bağlanmasına və iki dövlət arasında iqtisadi əlaqələrə ciddi zərbə vurdu. Volqa-Xəzər ticarət yolunun Osmanlı nəzarətindən azad edilməsində ümumi marağın olması Azərbaycan
Səfəvi dövləti ilə Moskva knyazlığının siyasi cəhətdən yaxınlaşmasına
müəyyən zəmin yaratdı. Buna görə də, rus çarı Fyodr öz elçisini Səfəvi sarayına göndərərək iki dövlət arasındakı münasibətləri möhkəmləndirməyə
1
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çalışdı. 1588-ci ilin sonlarında rus elçisi Qriqori Vasilçikov Qəzvinə gəldi.
Q.Vasilçikovun Səfəvi sarayına göndərilməsində əsas məqsəd iki dövlət
arasında dostluq münasibətləri yaradılması və Osmanlı Türkiyəsinə qarşı
hərbi ittifaq yaradılmasını müzakirə etmək idi.1 Q.Vasilçikovun missiyası
Moskva dövləti ilə Azərbaycan Səfəvi dövləti arasında rəsmi diplomatik
münasibətlərin əsasını qoydu.
Volqa-Xəzər ticarət yolunun Osmanlı nəzarətindən azad edilməsində
ümumi marağın olması Səfəvi dövləti ilə Moskva knyazlığının yaxınlaşması üçün müəyyən zəmin yaratdı. Lakin bu yaxınlaşma gözlənilən nəticəni vermədi.
C.Aydoğmuşoğlunun fikrincə, Osmanlı-Səfəvi müharibəsi, Krım tatarlarının bölgədəki fəaliyyəti və Rusiyada daxili ixtişaşların başlanması elçilərin get-gəlini çətinləşdirdiyi kimi, iki ölkə arasında siyasi və iqtisadi sahədə müqavilənin bağlanmasına mane oldu. Göndərilən elçi heyətləri dostluq
və yardım vədlərini təzələmək, qarşılıqlı niyyətləri və tələbləri bəyan etməkdən irəli gedə bilmədi. Buna görə də Rusiya və Səfəvi dövlətləri Osmanlılara qarşı birgə hərəkət edə bilmədilər.2
Azərbaycan Səfəvi imperiyasının Rusiya dövləti ilə qarşılıqlı əlaqələrinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsinin təhlili göstərir ki, XVIXVII əsrlərdə Səfəvi imperiyası ilə Moskva dövləti arasındakı siyasi və iqtisadi əlaqələr Osmanlı imperiyasının regionda yeritdiyi siyasətlə sıx bağlı
olmuşdur. XVI əsrin sonlarında rus çarının Osmanlılara qarşı düşmən münasibəti və onların Cənubi Qafqaz hüdudlarından qovulmasında maraqlı olması Səfəvi şahını Moskva dövlətini bu münaqişəyə cəlb etməyə vadar etdi.
Lakin iki dövlət arasında uzun sürən üzücü danışıqlar heç bir nəticə vermədi. XVII əsrin ortalarından başlayaraq tərəflər arasında müəyyən gərginlik yaransa da, onu aradan qaldırmaq mümkün oldu.
Beşinci fəsil “Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Qərbi Avropa ölkələri ilə
qarşılıqlı əlaqələri Türkiyə tarixşünaslığında” adlanır və üç yarımfəsildən ibarətdir.
Bu fəslin “Venesiya respublikası və Papalıqla münasibətlər” adlanan
birinci yarımfəslində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Venesiya respublikası
və Papalıqla qarşılıqlı əlaqələrinin Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində tədqiqi
səviyyəsi araşdırılmış, tarixi qaynaqlardan və elmi ədəbiyyatdan istifadə
edilməklə təhlil edilmişdir.
1
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Qeyd etmək lazımdır ki, vaxtı ilə Azərbaycan Ağqoyunu hökmdarı
Uzun Həsən Avropa dövlətləri içərisində ilk diplomatik əlaqələri Venesiya
ilə yaratdığı kimi, onun nəvəsi I Şah İsmayıl da ilk siyasi əlaqələri məhz
Venesiya ilə yaratmışdır. Venesiya Osmanlı dövlətinə qarşı müharibə apardığı üçün (1499-1502) Azərbaycan Səfəvi dövləti ilə siyasi əlaqələr yaratmağa təşəbbüs göstərdi. Beləliklə, Səfəvi dövlətinin Qərbi Avropa ilə ilk
diplomatik təması Venesiya ilə yarandı.1 I Şah İsmayılın qərb ölkələri ilə
əlaqələr yaratmaqda başlıca məqsədi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrini
genişləndirmək və Səfəvi ordusu üçün qərbdən odlu silahlar almaq idi. Lakin onun bu təşəbbüsü özünü doğrultmadı. 1502-ci ilin dekabrında Osmanlı
dövləti ilə Venesiya arasında sülh bağlandığı üçün Səfəvilərin Venesiya
respublikası ilə bu ilk diplomatik təması hər iki tərəfin Osmanlı imperiyasına qarşı eyni zamanda hərbi əməliyyata başlaması ilə nəticələnmədi.2
Venesiyanın Osmanlı imperiyasına qarşı sakitləşdirici siyasətə üstünlük
verməsi, digər tərəfdən Çaldıran döyüşündə məğlub olan Səfəvilərin daxili
vəziyyəti və ardınca da I Şah İsmayılın vəfat etməsi bu durğunluğu daha da
gücləndirdi.3
Osmanlı imperiyasının tranzit ticarət yollarına nəzarəti qəti olaraq ələ
keçirərək Şərq ticarətini canlandırmaq siyasəti Venesiyanın Osmanlı imperiyasına qarşı düşmənçilik siyasətindən əl çəkərək onunla yaxınlaşmasına
səbəb oldu. Buna görə də, Çaldıran döyüşündən sonra Venesiya ilə Səfəvi
dövləti arasında diplomatik əlaqələr arxa plana keçdi.
XVI əsrin II yarısında Osmanlı imperiyası ilə başlanan müharibəni aparmağa qadir olmayan Venesiya ənənəvi müttəfiqi olan Azərbaycan Səfəvi
dövləti ilə diplomatik əlaqələri yenidən bərpa etdi. Məqsəd Səfəviləri arxadan Osmanlı dövlətinə qarşı qaldırıb onun hərbi qüvvələrini iki cəbhəyə
parçalamaq idi.4
1571-ci ilin əvvəllərində Venesiya hökuməti Osmanlılara qarşı ittifaq
yaratmaq məqsədilə tanınmış diplomant Vinçenso Alessandrini xüsusi tapşırıqla I Şah Təhmasibin sarayına yola saldı.5 Lakin Səfəvi hökmdarı Amasya (1555) sülhünün şərtlərini pozmaq niyyətində olmadığı üçün Venesiya
diplomatının missiyası uğursuz oldu. 1578-1590-cı illər Səfəvi-Osmanlı
1
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müharibəsi zamanı Səfəvi hökmdarı Osmanlı hərbi qüvvələrini iki cəbhəyə
parçalamaq məqsədilə yenidən Venesiyaya öz elçisini göndərsə də, Venesiya Osmanlı dövləti ilə bağladığı sülhü davam etdirməyi üstün tutdu.1
XVII əsrin başlanğıcında Osmanlı dövləti ilə müharibə aparan I Şah Abbasın Venesiya və Paplıqla diplomatik əlaqələri intensiv hal alır. Səfəvi elçiləri ilə aparılan danışıqlar zamanı Venesiya hökuməti Səfəvi dövləti ilə
ənənəvi dostluq münasibətlərini davam etdirəcəyini bildirdi. 1607-ci ilin
dekabrında papa VIII Klementin Rusiya üzərindən Səfəvi sarayına göndərdiyi karmelit rahibləri Pablo Simon, Juan Tadeo de San Eliso, Redempro de
la Kruz, Françisko, Dieqo de Miranda və Pistoya İsfahana gəldi. Heyət üzvləri I Şah Abbas tərəfindən isti qarşılanmadı.2
I Şah Abbasın Osmanlılarla müharibədə Azərbaycan ərazilərini azad etməsi və Ərəb İraqında möhkəmlənməsi Venesiya və Papalıqla münasibətlərə öz təsirini göstərdi. Bu dövrdə Səfəvi-Venesiya danışıqlarında ticarət
məsələlərinə üstünlük verildi.
1639-cu ildə Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında Qəsri-Şirin sülhü
bağlandığı üçün Qərb dövlətlərinin, o cümlədən Venesiya respublikasının
Səfəvi şahını Osmanlılara qarşı yeni müharibəyə cəlb etmək siyasəti heç bir
nəticə vermədi.
XVII əsrin II yarısında Səfəvi və Venesiya respublikası arasında qarşılıqlı əlaqələr daha çox diplomatik xarakter daşımış, tərəflər qarşılıqlı məktublar göndərməklə kifayətlənmişlər. 1661, 1662 və 1669-cu illərdə Venesiya hökumətinin Səfəvi şahını müharibəyə cəlb etmək məqsədilə göndərdiyi məktublar cavabsız qaldı.3
Səfəvi dövləti ilə Venesiya respublikası və Papalıq arasındakı qarşılıqlı
əlaqələrin müasir Türkiyə tarixşünaslığındakı tədqiqi səviyyəsinin öyrənilməsi göstərir ki, bu əlaqələr iki mərhələdən keçmişdir. XVI əsri əhatə edən
birinci mərhələdə tərəflərdən hər biri digərini Osmanlı imperiyasına qarşı
mübarizədə əsasən müttəfiq saymışdır. Bu məqsədlə bir-birinə elçilər göndərirdilər. XVII əsrdə, ikinci mərhələdə isə qarşılıqlı münasibətlərdə ticarət
əlaqələri üstünlük təşkil etmişdir. Bu məqsədlə tərəflərin bir-birinə göndərdikləri diplomatik missiyanı daha çox tacirlər həyata keçirmişdi. I Şah
Abbas və xələfləri dövründə də Səfəvi-Venesiya münasibətlərində daha çox
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iqtisadi-ticarət əlaqələri üstünlük təşkil etmişdi.1
Bu fəslin “Portuqaliya, İspaniya və Almaniya ilə münasibətlər” adlanan ikinci yarımfəslində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Portuqaliya, İspaniya və Almaniya ilə qarşılıqlı əlaqələrinin Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində
tədqiqi səviyyəsi araşdırılmış və dövrüm qaynaqlarından istifadə olunmaqla
təhlil edilmişdir.
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Portuqaliya ilə əlaqələrinin yaranması
Avropadan Hindistana dəniz yolunun kəşf olunması və Portuqaliyanın Hind
okeanı hövzəsində möhkəmlənməsi ilə bağlı idi.
Portuqaliyanın Qırmızı dənizin girəcəyində möhkəmlənməsi Osmanlı
imperiyasının müdafiə etdiyi Misir sultanı ilə Portuqaliya arasında rəqabətin güclənməsi Portuqaliya ilə Səfəvi dövləti arasında yaxınlaşmaya səbəb
oldu. Səfəvi hökmdarı Hörmüz münaqişəsinə qarışmamaq müqabilində
Portuqaliyadan odlu silah və artilleriya mütəxəssisləri almaq niyyətində
idi.2 Lakin Portuqaliya İran körfəzində möhkəmlənmək üçün Səfəvi dövlətinin çətin vəziyyətindən istifadə etdi. I Şah İsmayılın Çaldıran döyüşündə
məğlub olması və Səfəvi ordusunun Şərqi Anadoluda Osmanlılara qarşı
hərbi əməliyyatları davam etdirməsindən istifadə edən Portuqaliya admiralı
Albukerke 1515-ci il fevralında Hörmüzü ələ keçirdi.3 Səfəvi dövləti Osmanlı imperiyasına qarşı odlu silah əldə etmək xatirinə İran körfəzində hegemonluğu Portuqaliyaya tərk etdi.
XVI əsrin 30-50-ci illərində Səfəvi-Osmanlı qarşıdurması Portuqaliyanın siyasi və iqtisadi maraqlarına tam cavab verirdi. Ə.Şahmalıyevin fikrincə, XVI əsrin ortalarında Portuqaliya Səfəvi dövləti ilə güzəştli ticarət
müqaviləsi bağlamaq üçün təşəbbüs göstərdi. 1551-ci ildə bu məqsədlə
Portuqaliya səfiri I Şah Təhmasibin sarayına göndərilsə də, aparılan danışıqlar ticarət müqaviləsinin bağlanması ilə başa çatmadı. Portuqaliya kralı
Don Sebastian 1572-ci ildə I Şah Təhmasibin sarayına ticarət müqaviləsi
bağlamaq üçün növbəti elçi göndərsə də, aparılan danışıqlar uğursuz oldu.4
I Şah Abbas hakimiyyətinin ilk illərində portuqalların körfəzlə bağlı bütün təkliflərini qəbul etdi və onların ipək ticarətindən böyük gəlir əldə etməsinə göz yumdu, çünki Osmanlılarla apardığı savaşlarda Portuqaliyanın
hərbi yardımına böyük ümid bəsləyirdi. Ancaq Portuqaliya bu ümidi doğ1
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rultmadı.1 İran körfəzində Səfəvi dövlətinin vaxtı ilə itirmiş olduğu mövqeyi bərpa etməyə çalışan I Şah Abbas portuqalların İran körfəzindəki hökmranlığına son qoymaq üçün ingilislərlə yaxınlaşdı. Portuqallara qarşı mübarizədə I Şah Abbas və ingilislər arasında ittifaq reallaşdı. 1622-ci ilin aprelində ingilis donanmasının yardımı ilə Səfəvi ordusu Hörmüz və Kiş adalarını azad etdi. Bu kömək müqabilində ingilislərə məxsus Ost-Hind şirkəti
I Şah Abbasdan bir sıra imtiyazlar aldı.2
1625-ci ildə I Şah Abbas Portuqaliya barədə əvvəlki sərt siyasətini dəyişərək onunla müqavilə bağladı. Portuqaliya İran körfəzindəki keçmiş müstəmləkələrinin Səfəvi dövlətinə məxsus olduğunu qəbul etdi. Əvəzində I
Şah Abbas Kişdə toplanan gömrüyün 25 min livr dəyərində olan hissəsini
onlara güzəştə gedəcəyini vəd etdi.3 I Şah Abbasın portuqallarla bağlı güzəştli ticarət siyasəti yeritməkdə əsas məqsədi onları körfəzdə güclənməkdə
olan ingilislərə qarşı qoyaraq, burada tarazlıq yaratmaqdan ibarət idi.
Azərbaycan Səfəvi dövləti Almaniya imperiyası ilə qarşılıqlı əlaqələrə
xüsusi yer verirdi. M.Sarayın fikrincə, I Şah İsmayıl 1518-ci ilin oktyabrında Almaniya imperatoru V Karla məktub yazaraq “müştərək düşmən olan
Osmanlı dövlətinə qarşı” birgə mübarizə aparmağı təklif etmişdi.4 Lakin
Almaniya imperatoru I Şah İsmayılın gözlədiyinin əksinə ona tezliklə, həm
də konkret cavab vermədi.
Qərb dövlətləri başda Almaniya imperiyası olmaqla Səfəvi dövləti ilə
Osmanlılar əleyhinə danışıqlar apararkən, əslində Osmanlı imperiyasını bu
dövlətin əli ilə məğlub etməyə, heç olmasa müəyyən müddətə də olsa, Osmanlı zərbəsini özlərindən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. XVI əsrin ikinci yarısında Sultan Süleymanın Habsburqlara qarşı yeni hərbi əməliyyatlara başlaması imperator II Maksimilianı Səfəvi sarayına öz elçisini göndərməyə
vadar etdi. Luis Gil yazır ki, 1566-cı ildə Almaniya imperatoru II Maksimilian I Şah Təhmasibə məktub göndərərək onu Osmanlılara qarşı koalisiyaya qoşulmağa çağırdı.5 Lakin bu təşəbbüs cavabsız qaldı.
1587-ci ildə Səfəvi taxtına güclü siyasi iradə sahibi olan I Şah Abbasın
keçməsi ilə dövlətin lazımi etibar qazanması Avropa dövlətlərinin diqqətini
cəlb etdiyi üçün onlar yenidən Səfəvi dövləti ilə əlaqə yaratmağa çalışdılar.
Onlar I Şah Abbasın hakimiyyəti altında günü-gündən güclənməkdə olan
Səfəvi dövlətini potensial müttəfiq hesab edirdilər. Bu, İspaniyanın Səfəvi
1

Sabatian Z. Esnad ve nameha-yi tarixi dourey-i Səfəviyyə, s. 130-131.
Туманович Н.Н. Европейские державы в Персидском заливе, c. 48.
3
.140-139 صفحه.،1340، : تبريز. چاپخانه ی شفق. ايران در زمان صفويه.تاج بخش احمد
4
Saray M. Türk-İran münasebetlerinde şiiligin rolu, s. 22.
5
Gil Luis. Diplomatik denge: İspaniya, Osmanlı ve Safevi imperatorlukları, s. 141.
2

42

dövləti ilə siyasi münasibətlər qurmasına şərait yaratdı.1 1598-ci ildə
İspaniya kralı və papa tərəfindən göndərilən Alfonsu Kordero və Nikola de
Malo adlı keşişlər İsfahanda I Şah Abbas tərəfindən qəbul edildi. I Şah
Abbas onları Avropa dövlətlərini Osmanlı dövləti əleyhinə ittifaq yaratmaq
üçün göndərdiyi elçi heyətinin tərkibinə qatdı.2
1599-cu ilin mayında I Şah Abbas Hüseynəli bəy Bayatın başçılığı altında Roma papası, Venesiya respublikası, Almaniya, İngiltərə, Fransa, İspaniya, Toskana hersoqu, Şotlandiya kralı, Polşa və Skandinaviya ölkələrinin
hökmdarları ilə danışıqlar aparmaq üçün Avropaya böyük elçi heyəti yola
saldı.3 Hüseynəli bəy Bayat və səfər yoldaşları altı aya qədər Praqada qalaraq dəfələrlə imperator tərəfindən qəbul olunduqdan sonra danışıqları uğurla başa çatdıraraq 1601-ci ilin yazında İtaliyaya yola düşdülər. Öncə Florensiya hersoqu, sonra isə Roma papası ilə danışıqlar apardı. Səfəvi-Papalıq
danışıqlarını başa çatdıran Hüseynəli bəy Bayat papanın onlara qoşduğu bələdçinin – keşiş Françesko Quasquenin müşayiəti ilə Şimali İtaliyadan keçib Cənubi Fransa vasitəsilə İspaniyaya – III Filippin (1598-1621) iqamətgahı yerləşən Valladolid şəhərinə yola düşdü. İspan kralı Səfəvi elçi heyətini böyük təntənə ilə qarşıladı. Səfəvi elçiləri iki aya qədər İspaniya paytaxtında qaldılar və dəfələrlə kral III Filipp tərəfindən qəbul olundular.4 İspaniya kralı I Şah Abbasın Osmanlı dövlətinə qarşı ittifaq yaratmaq və ipək
ticarət yolu ilə bağlı təkliflərinə müsbət yanaşdı. Lakin İran körfəzində
Bəhreyn və Hörmüz kimi önəmli məntəqələrdə gözü olan ispanlar I Şah
Abbasla qısa zamanda ittifaq bağlamağa müsbət yanaşmadı.5
Buna görə də, 1618-ci ilin yayında I Şah Abbasla danışıqlar zamanı İspaniya elçisinin Bəhreyn adalarını və Hörmüzün şimalında yerləşən torpaqların qaytarılması, ölkə bazarlarından ingilislərin və digər avropalı tacirlərin
çıxarılması tələbinə qəzəblən Səfəvi şahı Fiqueroanın gətirdiyi məktubu
cırdı və danışıqları kəsdi. 1618-ci il avqustun 25-də Fiqueroa İsfahanı tərk
etməli oldu.6 İspaniya elçisinin yola salınmasından dörd il sonra Səfəvi şahı
ingilislərin yardımı ilə Hörmüz adasını portuqaliyalılardan geri aldığı üçün
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Səfəvi-İspaniya əlaqələri kəsildi.
Bu fəslin “İngiltərə, Hollandiya və Fransa ilə münasibətlər” adlanan
üçüncü yarımfəslində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin İngiltərə, Hollandiya
və Fransa ilə qarşılıqlı əlaqələrinin Türkiyə tarixçilərinin əsərlərində tədqiqi
səviyyəsi araşdırılmış və dövrün qaynaqlarından istifadə olunmaqla təhlil
edilmişdir.
Uzun sürən Osmanlı-Səfəvi müharibələri dövründə zəifləmiş olan Səfəvi-Avropa əlaqələri XVI əsrin ortalarında yenidən canlanmağa başladı.
Bu dövrdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətində İngiltərə önəmli
yer tuturdu. İngiltərənin Səfəvi dövləti ilə əlaqə yaratmağa can atmasının
səbəbi I Şah Təhmasibdən Səfəvilər dövləti ərazisində müxtəlif ingilis mallarını satmaq və istədiyi malları alıb İngiltərəyə aparmaq üçün toxunulmazlıq fərmanı almaq, Səfəvi dövləti ərazisində ipək ticarətini inhisara alıb başqa Avropa ölkələrinin tacirlərini, xüsusən venesiyalıları sıxışdırmaq və Səfəvi dövləti ilə Avropa ölkələri arasında ipək ticarətində vasitəçiliyi ələ keçirmək idi.1 Lakin İngiltərənin “Moskva” şirkətinin bütün səylərinə baxmayaraq, XVI əsrin 60-80-ci illərində Səfəvi dövlətinin İngiltərə ilə əlaqələri
iki dövlət arasında fasiləsiz davam edən iqtisadi və siyasi münasibətlərə
çevrilmədi.2
XVII əsrin əvvəllərində I Şah Abbasın Hörmüzü portuqallardan azad etməyə çalışması İngiltərə ilə qarşılıqlı əlaqələri yenidən gündəmə gətirdi.
1619-cu ildə I Şah Abbas Ost-Hind şirkətinə İran körfəzində ipək ticarəti
ilə məşğul olmaq üçün müstəsna hüquq verdi. 1621-ci ildə Səfəvi şahı ingilis tacirlərinə xam ipəyi birinci əldən almağa icazə verdi. M.Sarayın fikrincə, 1622-ci ildə I Şah Abbasın İngiltərənin Ost-Hind şirkəti ilə bağlı imzaladığı fərmana görə, Səfəvi şahı hər il 1000 kq-dan 3000 kq-a qədər ipəyi
ingilis şirkətinə verməyi rəsmən qəbul etdi. Müəyyən ticarət güzəştlərinə
yiyələnən ingilislər bununla kifayətlənməyərək İran körfəzində Portuqaliyanın nəzarətində olan Hörmüz limanına yiyələnmək üçün I Şah Abbası
portuqallara qarşı qaldırmaqdan çəkinmədilər.3 İngilis donanmasının yardımı ilə 1622-ci il aprelin 23-də Hörmüz portuqallardan azad edildi. I Şah
Abbas qələbə münasibətilə ingilislərə ticarət imtiyazları ilə bərabər BəndərAbbasda faktoriya açmağa icazə verdi.4 Lakin XVII əsrin 20-ci illərində
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Səfəvi dövləti ilə İngiltərə arasında iqtisadi sahədə aparılan danışıqlar bir
nəticə vermədi. B.Kütükoğlunun fikrincə, I Şah Abbasın Avropa hökmdarları ilə yaratdığı diplomatik əlaqələr Osmanlılar əleyhinə hərbi ittifaqın yaranmasına, ipək ticarət yolunun dəyişdirilməsinə gətirib çıxarmadı.1
XVII əsrin 20-ci illərində Azərbaycan Səfəvi dövləti Hind okeanında öz
mövqeyini getdikcə möhkəmləndirən Hollandiya ilə münasibətlər yaratmağa başladı. 1623-cü ildə Bəndər-Abbasa yol tapan hollandlar öz ticarət faktoriyasını açdıqdan sonra ipək ticarətində iştirak etmək üçün I Şah Abbasdan icazə ala bildilər. Hollandiya elçisi ilə Səfəvi şahı arasında qarşılıqlı
razılaşmaya əsasən İsfahan şəhərində Hollandiya Ost-Hind şirkətinin nümayəndəliyinin açılmasına icazə verildi. Səfəvi-Hollandiya danışıqları uğurla
nəticələndi, 1623-cü il noyabrın 21-də tərəflər arasında 23 maddədən ibarət
ticarət müqaviləsi imzalandı.2
I Şah Abbas İran körfəzində İngiltərənin üstünlük qazanmaq cəhdlərini
neytrallaşdırmaq üçün hollandlara ipək ticarətində, hətta ingilislərlə müqayisədə geniş hüquqlar verdi. Bu siyasət onun varisləri tərəfindən də davam
etdirildi.
1631-ci il fevralın 7-də 9 maddədən ibarət Hollandiya-Səfəvi müqaviləsi
imzalandı. Bununla da, Hollandiyada ticarət edən Səfəvi tacirləri üçün I
Şah Abbasın vaxtı ilə hollandlara verdiyi hüquqlar təsbit olundu. Səfəvi tacirlərinə Hollandiyada sərbəst yaşamaq, alış-veriş etmək, ticarət evləri açmaq, özlərinin və mallarının təhlükəsizliyinə təminat almaq kimi mühüm
imtiyazlar verildi.3
İran körfəzində ingilislərin mövqeyinin zəifləməsi şəraitində BəndərAbbasda ticarət faktoriyası açmağa icazə alan hollandlar tədricən ədviyyat
ticarəti üzərində nəzarəti ələ keçirdilər. Bəndər-Abbas bazarlarını nəzarət
altına alan hollandlar əsas rəqibləri olan ingilisləri sıxışdırıb çıxarmağa nail
oldular. Hollandlar öz iqtisadi üstünlüklərini təmin etmək üçün 1642-ci ildə
Səfəvilərlə yeni ticarət müqaviləsi bağladılar. 1649-cu ildə Hollandiya II
Şah Abbasdan yeni ticarət güzəştləri əldə etdi. Növbəti il hollandların üstünlüyü portuqalların Məsqətdən qovulub çıxarılması ilə daha da gücləndi.
XVII əsrin sonlarına doğru hollandların İran körfəzindəki mövqeləri zəifləyərək ingilis rəqiblərinin xeyrinə dəyişdi.4 Şah Sultan Hüseyn (1694-1722)
körfəzdə hollandların nüfuzunu sarsıtmaq üçün 1699-cu ildə İsfahandakı
ingilis ticarət faktoriyasına yeni imtiyazlar verdi. Elə həmin il ingilis Ost1

Kütükoğlu B. Osmanlı-İran siyasi münasibətləri, s. 258-259.
Sabatian Z. Esnad və nameha-yi tarixi dourey-i Səfəviyyə, s. 154-155.
3
Yenə orada, s. 162-163.
4
Dadaşova R. Səfəvilərin son dövrü, s. 315.
2

45

Hind şirkəti Səfəvi dövlətində gömrüksüz ticarət etmək hüququ ilə təmin
olundu.
XVII əsrin ikinci yarısında Səfəvi dövləti ilə ipək ticarətində mühüm
imtiyazlar almaq uğrunda rəqabətə Fransa da qoşuldu. 1665-ci ildə Fransa
kralı XIV Lüdovikin elçisi II Şah Abbas tərəfindən qəbul olundu. Şahın fərmanı ilə fransızlar üç il müddətinə ödənc və gömrük vergisindən azad olunmaq, ingilislərə və hollandlara verilmiş ticarət imtiyazlarına oxşar hüquqlar
almağa nail oldular.1
XVII əsrin sonlarında Fransa Ost-Hind şirkəti Səfəvi dövləti ərazisində
öz fəaliyyətini daha da genişləndirdi. XVIII əsrin əvvəllərində Fransa hökuməti Səfəvi dövlətinə ticarət müqaviləsi bağlamaq məqsədilə xüsusi missiya göndərdi. 1708-ci ildə Fransız elçisi Pyer Viktor Mişelin İsfahanda
Şah Sultan Hüseynlə apardığı danışıqlar uğurla başa çatdı. İngilis və Hollandiya Ost-Hind şirkətlərinin kəskin müqavimətinə baxmayaraq, 1708-ci il
sentyabrın 16-da Səfəvi dövləti ilə Fransa arasında ticarət müqaviləsi bağlandı.2 Müqavilə iki dövlət arasında ticarətin inkişafı üçün əlverişli şərait
yaratdı.
Səfəvi şahı da öz növbəsində Fransaya səfirlik göndərməyi qərar verdi.
1714-cü ilin mayında İrəvan şəhər kələntəri Məhəmməd Rza bəy Fransaya
elçi göndərildi. 1715-ci il avqustun 13-də onun Parisdə imzaladığı müqavilə 1708-ci il sazişini təzələdi. Səfəvi elçisinin razılığı ilə 1708-ci il müqaviləsinə beş maddə əlavə edildi. 3
Göründüyü kimi, XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətinin Qərbi Avropa dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrində Fransa önəmli yer tuturdu. Şah
Sultan Hüseyn daha çox Fransa ilə siyasi və iqtisadi-ticarət əlaqələri yaratmağa çalışırdı. Lakin Səfəvi şahının Fransa ilə siyasi və iqtisadi əlaqələri
gücləndirmək üçün atdığı təşəbbüslər gözlənilən nəticəni vermədi. Səfəvi
dövlətinin iqtisadi tənəzzül dövrünü keçirməsi onun beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinə mənfi təsir göstərdiyi kimi, Qərbi Avropa dövlətləri ilə qarşılıqlı
siyasi əlaqələrinə də ciddi zərbə vurdu
Dissertasiyanın “Nəticə” hissəsində tədqiqatın gedişində əldə olunmuş
əsas elmi-nəzəri qənaətlər sistemləşdirilərək ümumiləşdirilir və praktik
tövsiyələr verilir.
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Доктор философии по истории Т.Г. Наджафли
«Внешняя политика азербайджанского Сефевидского
государства в турецкой историографии»
Резюме
Диссертационная работа посвящена одной из актуальных проблем истории Азербайджана - исследованию вопроса степени изученности внешней политики азербайджанского Сефевидского государства в турецкой историографии. Критически анализируя работы современных турецких историков, посвященные внешней политике азербайджанского Сефевидского государства, автор выявил их основные
подходы в изучении проблемы. Хронологические рамки исследования
охватывают период с момента образования азербайджанского Сефевидского государства в 1501 году и до его упадка в 1736 году. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка использованной литературы.
Во введении диссертации обосновывается актуальность темы,
определяются степень изученности, цели и задачи исследования, раскрывается новизна.
В I главе диссертации «Османо-сефевидские отношения в первой
половине XVI века в турецкой историографии», в первую очередь,
автор вносит ясность в вопрос о степени изученности в турецкой историографии роли тюркских племен в основании и укреплении азербайджанского Сефевидского государства, анализирует факторы, повлиявшие на установление и развитие османо-сефевидских отношений.
Раскрывая отношение турецких авторов к вопросу о причинах обострения и военного противостояния между османами и сефевидами,
автор пытается проанализировать их на основе источников того времени.
Во II главе диссертации «Османо-сефевидские отношения во второй половине XVI века в турецкой историографии » вопрос степени
изученности в турецкой историографии османо-сефевидских отношений в период после заключения Амасийского договора в 1555 году
анализируется автором на основе источников того времени. Рассматривается степень изученности в турецкой историографии вопроса о
взаимоотношениях двух государств после заключения Амасийского
договора, нарушении условий договора султаном Мурадом III, который воспользовавшись борьбой за сефевидский престол после смерти
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шаха Тахмасиба I, начал военные действия против Сефевидского государства, а также исследуются взаимоотношения двух государств
после окончания османо-сефевидских войн в 1578-1590 гг. и заключения Стамбульского договора.
В III главе диссертации «Османо-сефевидские отношения в XVIIпервой половине XVIII веков в турецкой историографии» степень изученности данной проблемы в турецкой историографии исследуется на
основе анализа источников того времени. Поскольку история азербайджанского Сефевидского государства в XVII веке, в т.ч. османосефевидские отношения после заключения Гасри-Ширинского договора (1639), не были объектом глубокого исследования в отечественной
историографии, данные вопросы нашли свое отражение в диссертации
на основе источников того периода.
В IV главе диссертации «Взаимоотношения азербайджанского
Сефевидского государства с другими соседними государствами в турецкой историографии» исследуется степень отражения в современной турецкой историографии вопроса взаимоотношений Сефевидов с
Шейбанидами, туркестанскими ханствами, государством Великих Моголов и Мамлюкским государством, грузинским царством и Россией.
Поскольку взаимоотношения Сефевидского государства с вышеперечисленными государствами не были глубоко изучены в отечественной
историографии, на основе обобщения источников того времени были
проанализированы проведенные в этом направлении исследования турецких авторов и выявленный ими фактический материал.
В V главе диссертации «Взаимоотношения азербайджанского Сефевидского государства со странами Западной Европы в турецкой историографии» исследуется степень изученности в турецкой историографии вопроса взаимоотношений Сефевидского государства с Венецианской республикой, Папской областью, Португалией, Испанией,
Германией, Англией, Голландией и Францией. На основе источников
того времени и научной литературы в данной главе исследованы взаимоотношения азербайджанского Сефевидского государства с вышеперечисленными странами Западной Европы, обобщена приведенная в
работах турецких историков информация.
В «Заключении» диссертации были подведены итоги исследования и обобщены основные научные выводы.
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PhD in history T.H.Najafli
Azerbaijan Safavi state’s foreign policy in the
historiography of Turkey
Summary
The dissertation was devoted to one of the most pressing problems of
Azerbaijan history - to the investigation of the level of studying of the
Azerbaijani Safavi state’s foreign policy in modern Turkish historiography.
The author carping at and analyzing scientific literature on foreign policy of
the Azerbaijani Safavi state in modern Turkish historiography has established the view of the brothren country historians on the Safavi state’s foreign policy. The chronological framework of the research covers all the
period of ruling of the Azerbaijani Safavi state - since its creation in 1501
up to the fall in 1736. The dissertation embraces the introduction, 5 chapters, the conclusion and the list of references.
In the Introduction of the dissertation has been grounded the actuality
of the theme, defined the degree of its studying, goals and objectives and
reflected scientific results obtained during the research.
In Chapter I of the dissertation titled as “The Safavi-Ottoman relations in the first half of the sixteenth century in the Turkish historiography”, first of all was elucidated the Turkish historians’ position to the Turkic tribes that had played the major role in the creation and strenghening of
the Azerbaijani Safavi state and were analyzed factors influencing on the
establishment and development of mutual political relations between the
Ottoman and Safavi states. The attitude of Turkish historians to the reasons
for aggravation of the Safavi-Ottoman relations and reaching them to the
state of war was explained, and using the sources of the time was analyzed.
In Chapter II of the dissertation titled as “The Safavi-Ottoman relations in the second half of the sixteenth century in the Turkish historiography” the level of investigation of the Safavi-Ottoman relations after the
Amasia peace in 1555 was researched, and using the sources of the time
was analyzed. The beginning of war against the Safavis in 1576, after the
death of Shah Tahmasib by Sultan Murad III, who using the struggle for the
Safavi throne in Azerbaijan violated the terms of peace, despite the fact that
the conclusion of Amasia peace had created favorable conditions for the
development of peaceful relations between the two countries, the OttomanSafavi wars in 1578-1590 years and the level of investigation of the mutual
relations between the two countries after the signing of the Istanbul peace
in Turkish historiography were illuminated.
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In Chapter III titled as “The Safavi-Ottoman relations in the first half
of the XVII-XVIII century in the Turkish historiography” the level of studying of the problem in the Turkish historiography was investigated, and
using the sources of the time was analyzed. Since the history of the Azerbaijani Safavi state in the seventeenth century, especially the Safavi-Ottoman relations after the Qasri-Sirin peace (1639 has not been researched in
depth, these issues by using the wide range of sources of the time have been
examined and summarized.
In Chapter IV titled as “The relations of the Azerbaijani Safavi state
with other neighboring countries in the Turkish historiography” the level of
investigation of the Safavi state’s relations with Sheybanis, Turkestan khanates, Great Mogul state, Mamluk state, Georgian kingdoms and Russia in
modern Turkish historiography was investigated. Since the mutual relations
of the Azerbaijani Safavi state with the above-mentioned countries have not
been researched in depth in our historiography the researches of Turkish
historians in this area and the actual materials gained by them have been
analyzed, and using the wide range of sources of the time have been summarized.
In Chapter V titled as “The mutual relations of the Azerbaijani Safavi state with Western European countries in the Turkish historiography” the
level of investigation of the state of the mutual relations of the Azerbaijani
Safavi state with the Republic of Venice, the Papacy, Portugal, Spain, Germany, England, the Netherlands and France in the works of Turkish historians was studied. Based on scientific literature and sources of the time
the mutual relations of the Azerbaijani Safavi state with the above-mentioned Western European countries has been elucidated, and the information of Turkish historians related to the problem has been analyzed and
summarized.
In the “Conclusion” of the dissertation the main scientific conclusions and generalizations made in the course of the study were presented.
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