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SAPLA SAMANI QARIŞDIRMAYAQ 

 

Bismillahirrəhmanirrahim  

(Bismi Şah, Allah Allah) 

 
“Şahi-mərdan, şiri-yəzdan, sirri-sübhanım, mədəd” deyən Əbül Müzəffər, 

Mürşidi Kamil, Allahın yer üzündəki kölgəsi, sahib-i seyf ü qələm adlandırılan 

bütün şiə-ələvi zümrələrinin fəxrlə şah dediyi, əzilənlərin gözlədiyi Mehdi və 

XVI yüzildə Osmanlı dövlətindən sonra ikinci böyük imperiya olan Dövlət-i 

Qızılbaşanın qurucusu I Şah İsmail qısa ömründə böyük işlər görən, təriqət 

şeyxliyindən şahlığa yüksələn tarixin yetişdirdiyi ən böyük şəxslərdən biridir. 

Tarixin axarını dəyişən hökmdar, tarixə qarşı meydan oxuyan, zərrəcə 

vüqarından dönməyən, türklük və əhl-i beyt eşqi ilə alışıb yanan, qılıncı ilə can 

alan, baxışı ilə könülləri fəth edən cahan hökmdarı Şah İsmail haqqında çox 

yazılsa da bir çox mətləblər hələ də aydınlaşdırılmamışdır. 

1500-cü ilin may ayından yetmiş iki türkman obası və qırx Dədə Ocağı 

tərəfindən 13 yaşlı İsmailin babasından, atasından, böyük qardaşından 

sonra boynuna “Ya Qızılbaş dövləti quracaqsan, ya quracaqsan” tələbi 
qoyulmuş və böyük bir türk dövlətinin doğuşuna qərar verilmişdir. 13 yaşlı 

İsmailin üzərinə qoyulan bu tarixi missiya türkmanların uzun illər qızılbaşlıq 

əqidəsinə bağlı bir dövlət qurmaq üçün hazırlaşdıqlarını və bunun üçün dərin 

hesablar apardıqlarını göstərir.  

Və Şah İsmail Ərzincanda ona itaət edən ustaclu, şamlu, rumlu, təkəlü, 

zülkadirli, avşar, kacar və varsak tayfalarını başına toplayaraq 7-8 minlik qızılbaş 

döyüşçüsü ilə hərəkət edərək Kür çayını keçdi və ilk olaraq Şamaxıya hücum 

etdi, Gülüstan qalası yaxınlığındakı döyüşdə Şirvanşah Fərrux Yasarı məğlub 

edərək Bakını ələ keçirdi, sonra Naxçıvan döyüşündə Əlvən Mirzənin 20 minlik 

qoşununu məğlub edib 1501-ci ildə Təbrizə girdi və 14 yaşında Səfəvi Qızılbaş 

dövlətini qurdu. Şah İsmailin Şirvanşahla müharibəsi Ə.Cəfərzadənin “Bakı 

1501” romanında birtərəfli şəkildə təqdim edilmişdir. Şah İsmailin atasının, 

ondan öncə babasının Şirvanşahlarla açıq və gizli mübarizəsinin səbəbi 
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Azərbaycanın mərkəzində hökm sürən ərəb mənşəli, sonradan farslaşmış 

Şirvanşahlar sülaləsinə son vermək, bundan sonra yeni bir dövlət qurmaq idi. 

Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsində ən böyük əngəl Şirvanşahlar dövləti 

idi ki, Şah İsmail da onu aradan götürməklə məsələni həll etmiş oldu. Əzizə 

Cəfərzadə bu tarixi həqiqəti özünün bildiyi və ya bilmədiyi formada 

bədiləşdirmiş, Şah İsmailə kinli münasibətini bütün roman boyu gizlədə 

bilməmişdir. 

O.Əfəndiyev mənbələrə əsaslanaraq Şah İsmailin ordusunun əksəriyyətinin 

Azərbaycan türkləri olduğunu bildirir: “İsmail Azərbaycan hüdudlarını tərk edib 

Anadoluya daxil olmazdan öncə onun hərbi kontingentləri içərisində şamlu, 

rumlu, ərəşlü, zülqədər tayfalarının, həmçinin Qaradağ, Əhər və Talış sufilərinin 

adları çəkilməkdədir”
1
. Burada  İsgəndər bəy Münşinin yazdıqlarına baxsaq 

aydın olur ki, Ərdəbildən Qarabağa və Göyçəyə hərəkət edərkən, yəni 

Azərbaycan ərazilərdən keçərkən İsmailə hər gün çoxlu könüllülər qoşulmuş, 

Şərqi Anadoluda isə onlara daha 3-4 min mürid qatılmış və nəticədə, qızılbaş 

qoşununun sayı 7-8 min nəfərə çatmışdı. Bir Osmanlı müəllifi Şah İsmailin 

“Qarabağda babasının və atasının müridlərini cəmləşdirdiyini” qeyd edir. Bu 

məlumatlardan görünür ki, İsmail öz ordusunun yarıya qədərini, bəlkə, yarıdan 

da çoxunu Azərbaycandan toplamışdı
2
. Bu faktı T.Gündüz də vurğulayır

3
. 

İsmailin Ağqoyunlu dövlətinə sahiblənərək özünü şah elan etməsi və şiə 

məzhəbinə dayanan yeni dövlət qurması bir zərurət idi. Çünki artıq Osmanlı 

devşirmə dövlət əyanlarının, din adamlarının sünni məzhəb siyasəti, bıçağın 

sümüyə dayandığını, dövləti quracaq tək gücün Ərdəbil Ocağı olduğunu ortaya 

qoymuşdu. 

Osmanlı dövlət siyasətində söz sahibi olan xristian devşirmələr və ya 

dönmələr haqqında bəzi xatırlatmalara ehtiyac var. Bilməyənlər üçün deyim ki, 

II.Murat zamanında başlayıb, Sultan Mehmet Fatihin padşahlığında 

sürətlə yayılan devşirmə və dönmə xristian uşaqlarının dövlətin idarəsini, 

dini işlərdən tutun əsgəri, maliyyə işlərindən sədriəzəmliyə qədər ələ 

keçirməsindən sonra bir çox vəzifənin türk bəylərinin əlindən alınıb serb, 

rum, bulqar, xorvat, polyak əsilli xristian dönmələrinə verilməsi, türk 

kəndlilərinə qoyulan ağır vergilər, qapıqulu zülmləri bütün türkmanları artıq bir 

şeylər etməyin, bu vəziyyəti dəyişdirməyin vaxtının gəldiyi qənaətinə gətirdi. 

                                                           

1 
Эфендиев Okтай (1981). Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. Баку: Элм, 

c.46-47 
2 
Musalı Namiq (2011). I Şah  İsmayilin  hakimiyyəti (“Tarix-i  aləmara-yi  Şah  İsmayil”  əsəri  

əsasinda). Bakı: Nurlan, s.126 
3 
Gündüz Tufan (2013). Son Kızılbaş Şah İsmail. İstanbul: Yeditepe, s.56 
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Osmanlının dönmə, devşirmə və fars və kürd soylu mollalarının “bu mülhid 

və zındıq, ağlı qıt, idraksız və qaba, ətrak-ı bi idrak türk dedikləri qızılbaş 

türkmanlar “artıq canımıza yetdi” deyərək əllərində yalın qılınc yeni bir 

türk dövlətini qurmaq üçün həyəcan içində, Suriyadan, Maraşdan, 

Toroslardan, Kazovadan gəlib Ərzincan ovasında toplanan minlərcə 

türkman qardaşlarıyla birləşdilər”
4
. Osmanlı dövlətində türkmanların ikinci 

sinif vətəndaş vəziyyətinə düşməsinin əsas səbəbi qulam sistemində idi. Fatih 

Sultan Mehmet Xanın ( II.Mehmet (Fatih) mütləq mərkəziyətçi dövlət anlayışı 

qulam sisteminin gücləndirilməsinə dayanırdı. Xristian uşaqlarından devşirilən 

bu adamlar vəziriəzəmlikdən tutmuş qapıqululara qədər bütün idarəetmə 

mexanizmasını ələ keçirmişdilər. Bu devşirmə qullar türkmanlar üzərində ağalıq 

edən hakim statusuna yüksəldilər. Bu isə Osmanlının nə qədər türk olduğunu 

sorğular vəziyyətə gətirdi
5
. Osmanlı aldığı xristian ölkələrin insanlarına zülm 

etmədi, onlarla ədalətlə rəftar etdi, ancaq bunu dövləti quran türkmanlara 

göstərmədi, xüsusən İslam dinini Xoca Əhməd Yəsəvi, Baba İlyas, Hacı Bəktaş 

Vəli, Şeyx Ədabali vasitəsi ilə qəbul edən ərəbləşməyi, mürəkkəb dini ritualları 

israrla rədd edən, buna görə də hetorodoks adlanan Anadolu türklərinə zülm 

edildi. Qurtuluş ancaq yeni bir dövlət qurmaqda, bu dövlətin birinci dərəcəli 

vətəndaşı olmaqda və inanclarını sərbəst şəkildə yaşamaqda idi. Belə bir dövlət 

həm Anadolu, həm də Azərbaycan türklərinin gözündə Dövlət-i Qızılbaşan 

adlandırılan Səfəvi Türkman dövləti idi.  

Osmanlını quran əsl ünsür olan türklərin siyasi, iqtisadi, mənəvi və nəhayət, 

məzhəb ayrı seçkiliyinə məruz qalmaları onları yeni bir dövlət qurmağa 

məcbur etdi. Ətrak-ı bi idrakın yeganə çıxış yolu öz dövlətini qurmağa 
qaldı. Nəyə görə Şah İsmail şiə dövləti qurdu, qurmaqla türkləri parçaladı, sünni 

olaraq qalsaydıq nə olurdu, deyən zavallılarımız tarixi oxumadıqları kimi türk 

müsəlmanlığından da xəbərsizdirlər. Çünki türklər başlanğıcdan hetorodoks 

inanclı idilər, şiə olmasalar da sünni heç deyildilər. Osmanlı dövlətini quran da 

bu hetorodoks inanclı müsəlman türklər idi. Yenə xatırladım ki, Qızılbaş Səfəvi 

dövlətini quran 32 türkman tayfasının hamısı ələvi, məzhəbləri də cəfərilik idi. 

İsmailin dədə-babaları da əhl-i beytin yolunda idilər və Şeyx Səfiəddin 

zamanından imamət üsuli-məzhəbdən sayılırdı və onlar başlanğıcdan əhl-i 
beytin yolu ilə gedirdilər, səhabənin yox. Belə bir tarixi-siyasi şəraitdə Şah 

İsmaildən sünni məzhəbli bir dövlət qurmağı, əhl-i beytin yolunu buraxıb əhl-i 

                                                           

4 
Bax. İnalcık Halil (2008). Doğu Batı. Makaleler II. Ankara: Doğu Batı Yayınları; Coşar Zeynel 

(2010). Büyük türk komutanı Şah İsmail”, Anadolu coğrafyası, 9 Eylül 
5
 İnalcık Halil (2008). Doğu Batı. Makaleler II. Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.156-168 



6 

səhabənin yoluna girməsini istəmək ağılsızlıqdır, məntiqsizlikdir. Burada 

deyiblər ki, ağzı olan danışır.  

Şah İsmailin qurduğu dövləti bir qayda olaraq Türkiyəli tarixçilər İran dövləti 

adlandırırlar. Ancaq Səfəvi qaynaqlarına əsaslanan Oqtay Əfəndiyev Səfəvilər 

dövlətinin bir Azərbaycan dövləti kimi yarandığını ilk dəfə elmi dəlillərlə sübut 

etmişdir
6
. Digər tərəfdən N.Musalı tarixi mənbələrə əsaslanaraq Şah İsmailin 

“Azərbaycan taxtına” əyləşdiyini qeyd edir və təbii ki, qaynaqlarda onun 

qurduğu dövlət də “Azərbaycan səltənəti”, “Azərbaycan məmləkəti” kimi vəsf 

edilir (Aləmara (Sahib), s.625; Cahanqüşa-yi xaqan, s.130; Əhsənüt-təvarix, 

s.47; Tarix-i aləmara-yi Abbasi (Bakı), s.83; Lübbüt-təvarix, v.156a; Тарих-и 

ихйа ал-мулук, c.66; İbn Kəmal. Təvarih-i Al-i Osman, s.232; Zühur-i dövlət-i 

Səfəviyan, v.67a; Riyazüs-səyahə, s.42). Bir sıra əcnəbi tədqiqatçılar da Şah 

İsmayılın hakimiyyətə gələrkən özünü məhz “Azərbaycan şahı” elan etdiyini 

göstərirlər (L.Lokhart. The Fall of the Safavi Dinasty and Afghan Occupation of 

Persia.  Cambridge, 1958, p.19; R.Tapper. The Shahsevan in the Safavid Era // 

BSOAS, vol. 37, 1974, p.324; R.Yildirim. Turkomans between two empires: the 

origins of the Qizilbash identity in Anatolia (1447-1514). Ph.D. dissertation. 

Ankara: Bilkent University, 2008, p.298-299). Bütün bu faktlar Şah İsmailin 

qurduğu və idarə etdiyi dövlətin Azərbaycan dövlətçiliyinin ayrılmaz hissəsi və 

şanlı səhifəsi olduğunu nümayiş etdirir
7
.   

Nəhayət, məsələ yeni qurulan Səfəvi Qızılbaş dövlətinin sərhədlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə gəlib çatdı. Bilməyənlər üçün deyim ki, Aşıkpaşanın 

yazdıqlarına görə Şah İsmailin Yıldızelində çağırdığı toplantıya “Bismi 

Şah” deyən sufilər axın-axın gəldilər. 1509-cu ildə çağırılan bu toplantıda Şah 

İsmailin Anadolu türkman əşirətlərinin yardımı ilə 1501-ci il iyul ayında 

Təbrizdə qurduğu Səfəvi Qızılbaş Türkman dövlətinin sərhədlərini 

müəyyənləşdirmək, dövləti cahan dövlətinə çevirmək kimi məsələlər 

qoyulmuşdu. Anadolu türk bəyləri və Ocakzadə Dədələrin “İstanbulu almaq” 

fikrinə Şah İsmail və yaxınları müsbət münasibət göstərmədilər. Səfəvi Qızılbaş 

türk dövlətinin sərhəddi Dəclə-Fəratdan Orta Asiya Ceyhun çayına qədərki 

yerlər bəlirləndi.  

Dövlətçiliyimizin əsasını qoyan və birinci dərəcəli mənbələrdə, məsələn, 

“Səffətü’s-Səfa” (Təvəkküli b. İsmail b. Hacı Muhamməd əl-Ərdəbili İbn 

Bəzzaz), “Fütuhat-ı Şahi” (Heratlı İbrahim Əmînî), “Şeyh Səfi Təzkirəsi” 

                                                           

6 
Эфендиев Okтай (1961). Образование азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI 

века. Баку: Издательство АН Азерб, с.89, 92, 100. 
7 
Musalı N. I Şah  İsmayilin  hakimiyyəti (“Tarix-i  aləmara-yi  Şah  İsmayil”  əsəri  əsasinda). Bakı: 

Nurlan, 2011, s.134-135 
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(Mövlana Muhamməd b. Hüseyin Katip Nəşati), “Tarix-i Aləmara-yı Şah 

İsmail” (Anonim), “Tarix-i Aləmara-yı Abbasi” (İskəndər Bəy Münşi), 

“Silsilətü’n-Nəsəb-i Səfəviyyə” (Şeyx Hüseyin Zahidi), “Cihanquşa-yı Xakan-ı 

Sahib-qıran” (Bicən), “Huld-i Bərin” (Mirzə Muhamməd Yusuf Valih Qəzvini), 

“Kutubnamə” (Dədə Sail) kimi əsərlərdə Səfəvilərin türk, həm də əhl-i beyt 

imamlarından yeddinci İmam Musa əl-Kazıma bağlanmaqla seyid olduğu 

bildirilməkdədir. Bunu elm adamları da dönə-dönə qeyd etmişlərdir. Məsələn, 

M.Abbaslı, O.Əfəndiyev, V.Barthold, İ.Petruşevskiy, Y.Rypka, D.Ayalon, 

J.Walsh, B.Lewis, R.Nur, A.Caferoğlu, İ.Uzunçarşılı, H.Algar, F.Başar, 

M.Yaman, S.Şah, B.Cavanşir və E.Nəcəf və başqaları
8
. Türk və seyid olan I. 

İsmail şah olmaqla bərabər, həm də könüllərin sultanı idi və onu ən çox sevdirən 

də könül mülkünün hökmdarı olmasıdır. Bəlkə buna görədir ki, Anadolu 

ələvilərinin gözündə o, haqqa ərmişlərin şahıdır, yeddi ulu ozandan biridir, 

cəmlərdə adı zikr edilərkən, deyişləri sazla oxunarkən önə əyilmək də onun özəl 

bir yerə sahib olduğunu göstərir. Hətta ələvi-bəktaşi cəmlərində oxunan Xətai 

deyişlərinin çoxu Azərbaycanda nəşr olunan kitabların heç birində yoxdur. 

Ancaq Anadoluda bir çox ələvi-bəktaşi şairinin Xətai təxəllüsü ilə şeirlər 

yazdığını nəzərə alsaq şeirlərin qarışmış olması mümkündür
9
. 

1514-cü ilə qədər Səfəvi Qızılbaş dövlətinin ərazisi 2 milyon 800 min 

kvadrat kilometr idi ki, bu da o dövrdə Osmanlı dövlətindən sonra ən böyük 

                                                           

8
 Aббаслы М (1973). К вопросу о происхождении Сефевидов // «Извес- тия» АН Азерб. ССР 

(серия литературы, языка и искусства), Баку, № 2, с.36-53; Эфендиев Okтай (1981). 

Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. Баку: Элм, s.39-41; Бартольд В.В (1926). 

Иран: исторический обзор. Ташкент, c.45; Бартольд В.В (1963). Сочинения, том II, часть I. 

Москва: Востлит, c.748,780; Петрушевский И.П (1949). “Государства Азербайджана в XV 

веке”, Сборник статей по истории Азербайджана, вып. I, c.205; Рипка Я (1970). История 

персидской и таджикской литературы. Перевод с чешского К.А.Кондрашева и П.А.Клейнер. 

Москва: Прогресс, c.275; Ayalon D (1956). Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom:  A 

Challenge to a Medieval Society. London: Vallentine Mitchell, p.109; Walsh J.R (1962). “The 

historiography of Ottoman-Safavid relations in 16-th and 17-th centuries”, Historians of the Middle 

East, Oxford University Press, p.204; Lewis B (2003). Ortadoğu. Çev. S.Kölay. Ankara, 2003, s.130; 

Nur Rza (1923). Türk Tarihi, V c., İstanbul, s.114; Caferoğlu Ahmet (1932). “Azerbaycan tarihine 

umumî bir bakış”, Azerbaycan Yurt Bilgisi. I c., Sayı: 1. İstanbul, s.13; Uzunçarşılı İsmail Hakkı 

(1988). Osmanlı Tarihi. II c. Ankara, s.225; Algar H (1990). İslâm devriminin kökleri. Çeviren: 

M.Ç.Demirhan. Ankara, s.22; Başar F (1992). “Safevîler”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, 

IX c. İstanbul, s.543; Yaman Mehmet (1994). Erdebilli Şeyh Safi ve Buyruğu. İstanbul, s.18; Güngör 

E (1995). Tarihte Türkler. İstanbul, s.259; Cevanşir B, Necef E (2006). “Giriş: Türk Halk İslam 

Anlayışına Göre Kızılbaşlık ve Şah İsmail Hatâ’î”, Şah İsmail Hatâ’î Külliyatı, İstanbul, s.99-103; Şah 

S (2007). Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin hayatı, tasavvufî görüşleri ve menkıbeleri. 

Yayınlanmamış doktora tezi. I. ve II. ciltler. İstanbul: Marmara Üniversitesi, 
9 
Anıl Adile Yılmaz (). “ŞAH İSMÂİL”,  TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt: 38, s.256 
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ərazisi və əsgəri gücü olan ölkə demək idi. Ancaq Şahın ordusu yalın qılınc 

əsgərlərdən ibarət idi. Odlu silah Səfəvi ordusunda demək olar ki, yox idi. Səfəvi 

dövləti 1501-ci ildən 1514-cü ilə kimi sərhədlərini İranın hamısı daxil olmaqla 

dövlətin şərqində yerləşən Ceyhun çayından qərbində Fərat çayına, şimalında 

Qafqaz dağları, Xəzər dənizindən cənubda Bəsrə Körfəzinə qədər genişlətdi. 

Səfəvilərin Məmlüklərlə sərhəddi cənubdan şimala doğru Fərat çayı boyunca 

oldu. Birəcik, Urfa, Harput, Ərzincan, Çəmişkəzək Bəyliyi (Dərsim torpaqları) 

Səfəvi hakimiyyəti altına girdi. Səfəvilər, Sivasın şərqində, Amasya və Tokatda 

Osmanlı dövləti ilə qonşu oldular. 

Gələk Osmanlının Səfəvi dövlətini məhv etmək siyasətinə. Devşirmə saray 

əyanlarının və türk olmayan din adamlarının, həmçinin saraya soxulmuş xristian 

ölkələri agentlərinin qışqırtması ilə Çaldıran savaşı başladı. Yavuz Səlim 

Çaldıran savaşından öncə 40 min ələvini qılıncdan keçirtmişdir ki, bir çox 

qaynaqlarda bu haqda ətraflı məlumatlar vardır. Özəlliklə hadisələrin şahidi, 

iştirakçısı və tərəfkeşi olan İdris-i Bitlisi 40 min ələvinin qətl edildiyini yazır
10

. 

Onu digər Osmanlı tarixçiləri də təsdiq edirlər. Ancaq Səfəvi şahı İsmailin də 

sünniləri öldürdüyü bəzi mənbələrdə qeydlidir. Məsələn, T.Gündüzə görə 

Səfəvilər haqqında yazılmış təəssübkeş mənbələrdə bir çox sünninin öldürüldüyü 

bildirilir. Məsələn, “Zeyl-i Habibü’s-Siyər”də “O zaman Azərbaycan 

məmləkətində çox cahil və mutaasıb vücudu qazilərin qılıncı ilə təmizləndi”. 

Eyni ilə “Rəvzətü’s-Səfəviyyə”də “Şah-ı vilayətdən öncə Hz.Əlini sevənlərə və 

şiələrə əziyyət edən mutaassıblar və cahillər intiqam atəşinə atılaraq 

yandırıldılar” deyə yazılmışdır
11

. 

“Taxt və tabut” romanında şiə məzhəbinin rəsmi dövlət dini seçilməsinə işarə 

edən yerlər var: “Amma şah yaxşı bilirdi  ki, əgər şiə bayrağı altında mübarizə 

meydanına atılmasaydı, yeddi yerə parçalanan qədim Azərbaycanı birləşdirib 

Səfəvi dövlətini qura bilməzdi.” Bu yazıçı yorumudur, əhl-i elm yorumu 

məncə belə olmalıdır: imamətin fəlsəfəsini, əhl-i beytin izzətini, şiənin 

dəyanətini bilən hər kəs Hz.peyğəmbərin yolu ilə gedər, sonradan 

qulaqdan-qulağa İslamı yorumlayanların yolu ilə yox.   
Osmanlı tarixçiliyinin bir qayda olaraq dövləti-aliyə ilə savaşan bütün türkləri 

düşmən gözü ilə gördüyü danılmaz həqiqətdir. Bunu şəxsən mən, 2003-cü ildə 

Ankarada ələvi dərnəklərinin köməyi ilə düzənlədiyim I Şah İsmail beynəlxalq 

simpoziyumunda da gördüm. Rəsmi tarix elminə görə Yıldırım Bayezidi Ankara 

Savaşında məğlub edən Əmir Teymur, Fatih Sultan Mehmedlə Otlukbelində 

                                                           

10
 İdris-I Bitlisi, Selimşahnâme, s. 130,136 

11
 Gündüz Tufan (2010).Son kızılbaş Şah İsmail. İstanbul: Yeditepe yayınları, s.69 
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savaşan Oğuzların Bayındır boyundan Akkoyunlu hökmdarı Uzun Həsən, 23 

avqust 1514-də Çaldıran meydan müharibəsində Yavuz Səlimlə savaşan Şah 

İsmail türk tarihinin qaranlıq səhifələrinə həbs edildilər. Bunlardan təbii ki, ən 

çox günahlandırılan, haqqında müxtəlif dedi-qodular söylənən, guya dinə və 

türklüyə zərbə vuran, fəsad çıxaran hökmdar sifəti ilə təhqir və təkzib ediləni Şah 

İsmail oldu. Bunu İsgəndər Palanın “Şah və sultan”, Reha Çamuroğlunun 

“İsmail” əsərlərində də görmək mümkündür. Şah İsmailin qəddarlığı, zalımlığı, 

hətta anasını öldürməsi
12

 və s. dedi-qodular. Sanki xalq “Yavuz” adını Səlimə 

yox, İsmailə taxmışdır. Çaldıran savaşına gəldikdə isə müharibə meydanında yüz 

min devşirmə əsgər  vardı, geriyə qalan süvari qoşun hissəsi hər iki tərəfdən əslı-

nəsli, atası-babası, dədəsi qohum idilər, dayı, əmi və əmiuşaqları idilər, eyni 

boydan idilər. Tarix səhnəsində məzhəb fərqliliyinə bağlanan Osmanlı-Səfəvi 

mübarizəsi, Şah İsmail və II. Bayəzid dönəmində başlamış, Yavuz Sultan 

Səlimlə zirvəyə ulaşmış, Qanuni Sultan Süleyman, Şah Təhmasib zamanından 

1736-cı ilə qədər (xanədan dəyişikliyindən sonra da davam edən savaşlar 1823-

cü ildə Ərzurum müqaviləsi ilə bitdi) Anadolu, İraq və Qafqaz uğrunda davam 

etmişdir
13

.  

Hər iki tərəf məzhəb adı ilə ortaya çıxsa da əsas məsələ həm Osmanlı, həm 

də İran iqtisadiyyatının ən önəmli gəlir qaynaqlarından biri olan Təbriz ilə 

Bursa arasındakı strateji ipək yolu karvan ticarətinə, Bəsrə körfəzinə, 

liman şəhərlərinə hakim olmaq idi. Buna “Taxt və tabut” romanında da işarə 

var: “Osmanlı sarayı şiəliyi, Səfəvilər isə sünniliyi rədd etsələr də, əslində böyük 

bir regiona - Qafqazın cənubuna, Ön Asiyaya, Fars əyalətinə, İraqa nəzarət 

etmək, Qafqazdan Mesopotomiyaya uzanan  ticarət yolunu ələ keçirmək 

uğrunda  mübarizə aparırlar.” Müharibəyə səbəb olan kripto sənədlər də var, 

ancaq burada onlardan söz açmayacağam. Belə bir vəziyyətdə Yavuz Sultan 

Səlim özünü haqlı görürdü, çünki Ağqoyunlulardan boşalan otorite zəifliyindən 

yararlanaraq ticarət yollarının nəzarətini ələ keçirmək istəyirdi. Şah İsmail haqlı 

idi, çünki babası Uzun Həsəndən qalan torpaqlara hakim olmaq və Ulduz 

dağındakı türkman dədə-babalarının çəkdiyi Səfəvi dövləti xəritəsini kimsəyə 

vermək istəmirdi. Gənc İsmailin ali məqsədi türklərin mənəviyyatına uyğun olan 

şiə bayrağı altında Turan birliyini qurmaq idi. Ancaq Turan birliyinə nə Əmir 

Teymur, nə də Şah İsmail nail ola bildi. Baxmayaraq ki, Əmir Teymur sünni 

məzhəbi altında birlik qurmaq istəyirdi. Sultan Səlimin isə nə türk sevgisi, nə də 

                                                           

12
 Bu iftira haqqında bax: Musalı Namiq (2016). “Şah İsmail Hatâî’nin annesi Alemşah Begüm: 

efsaneler ve gerçekler”, Alevilik-Bektaşilik araştırmaları dergisi, sayı 13, s.35-59 
13

 Kaplan Olcay Can (2016). “Osmanlı-İran savaşlarının kısa tarihi”, Derin tarih. Kasım 

https://az.wikipedia.org/wiki/Anadolu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0raq
https://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz
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Turan birliyi kimi bir dərdi vardı. 

Burada bir önəmli məsələyə də toxunmaq lazımdır. O da qısa hakimiyyəti 

dövründə kafirlərlə savaşmayan, yalnız müsəlman qanı axıdan Yavuz Səlimin ilk 

öncə Macarıstana hücum etmək istəməsidir. Kürd və fars mənşəli idarəçilər, 

xristian devşirmələr əsas təhlükənin qərbdən deyil, şərqdən gəldiyi və Sultanın 

üzünü şərqə çevirməsi lazım olduğunu deyərək Yavuz Səlimin fikrini 

dəyişdirmək istəyirdilər. İdris-i Bitlisi “Səlim Şahnamə” adlı əsərində Səlimin 

Macar Kralına hücum etmək üçün bəhanə axtardığını və müharibə üçün hazırlıq 

gördüyünü yazır və əlavə edir ki, Osmanlı dövləti üçün əsas təhlükə Səfəvilərdən 

gəlirdi: “Bütün yer üzündə ən böyük dini fəsad Qızılbaş güruhunun yayılması 

olduğundan, bu tayfanın İslam xilafəti məqamındakı xanədana qarşı dini və 

dünyəvi düşmanlığı sabit olduğundan, məzhəb imamlarının və alimlərinin 

hamısı və üstün ağıl sahiblərinin və ariflərin hamısı ittifaq halında mülk və 

millətin qorunması və İslam məmləkətləri xalqının zülmdən qurtarılması 
üçün mülhit qızılbaş tayfasının ortadan qaldırılmasının düşünülməsi daha 

önəmli və öncəliklidir, deyə fətvalar verdi”
14

. 

Kürdlərin Yavuz Səlimi Səfəvilərlə müharibəyə təşviq etməkdə roluna diqqət 

çəkən Venedikli Giovanni Maria Angiolello adlı bu əsilzadə Osmanlı sarayında 

uzun illər xidmət göstərmiş, İranda Şah İsmaillə görüşmüş, sonra Misir 

Məmlüklərinə qarşı Mercidabık müharibəsində Yavuz Sultan Səlimin yanında 

savaşmış şəxsdir. O, “Life and acts of King Ussun Casano” (Uzun Həsənin 

həyatı və fəaliyyəti)  adlı raporunda başda Bitlis bəyi olmaqla sərhəddə yerləşən 
digər bəylərin təşviqi və qızışdırması ilə cəsarət alan Sultan Səlimin Şah İsmaillə 

savaşmaq üçün ordu toplamasından bəhs edir: 

“Sufi
15

 Təbrizdə olduğu zamanda, Türk
16

 sərhəd bölgəsinə hökm etməkdə 

olan yan qolu bəylərin bəziləri ordunun
17

 Xorasana göndərildiyini öyrənincə 

Osmanlı Sultanı ilə anlaşıb onu İrana hücum etməyə dəvət etdilər. Böyük 

Türkün
18

 bu dəvəti qəbul etməyə əsla cəsarəti yox idi. Ansaq bəylərdən 

bəziləri güclü olunca və xüsusən də Sufinin Bitlis dağlarında oturan düşməni 

kürdlərdən bir qrupun sultanı onunla savaşmağa dəvət etdiklərini öyrənincə 

Tatarların
19

 gücündən xəbərdar olduğundan, Sufinin çətinliklərlə üzləşəcəyini 

bildiyindən 1514-cü ildə ordu toplayaraq İran üzərinə yürüməyə qərar verdi. 

                                                           

14
İdris-i Bitlisi (2016). Selim Şah-name. Hazırlayan: H.Kırlangıç. İstanbul: Hece yayınları, s.117 

15 
Şah İsmail nəzərdə tutulur 

16 
Osmanlı nəzərdə tutulur 

17 
Səfəvi ordusu  

18 
Yəni Sultan Səlimin 

19 
Müəllif tatarlar dedikdə özbəkləri qəsd edir 

https://www.dr.com.tr/Sanatci/hicabi-kirlangic/s=262217
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Əgər Sufi Tatarlarla müharibədə qalib gələrsə onu məhv etmək üçün Sultan
20

 ilə 

razılığa gələcəyini yaxşı bilirdi. Ona görə də İstanbuldan hərəkət edib sayısız 

miqdarda əsgərlə Amasiyaya
21

 doğru hərəkət etdi. Burada saxlaması məcburi 

olanları saxladıqdan sonra may ayında Tokata doğru getdi”
22
. Təbii ki, Yavuz 

Səlimi Səfəvi Qızılbaş dövlətinə hücum etməyə təkcə kürdlər deyil, həm də 

papanın Osmanlı sarayına yerləşdirdiyi casuslar və onlara yardım edən devşirmə 

vəzirlər, paşalar da sövq edirdi. 

Çaldıran müharibəsində kürdlərin Yavuz Səlimi qışqırtmaq rolunu fəxrlə 

qələmə alan bir kürd araşdırmacı bu tarixi gerçəkliyi aşağıdakı kimi özətləyir:  

Sultan Səlim Ədirnəyə gələndə kürd nümayəndə heyəti artıq orda idi. İdris-i 

Bitlisi “Səlim Şahnamə”də, İran səfəri haqqında qərar alma zamanı Ədirnədə 

olduğunu bildirir, ancaq kürd heyətindən bəhs etmir. Bunu araşdırmacı belə izah 

edir ki, İdris-i Bitlisi nəzakətsizlik olacaq deyə əsərdə özünü kürdlərin elçisi kimi 

qələmə verməmiş, sadəcə Əcəm diyarından məzlum və yoxsullardan dərgaha 

tələb gəldiyini bıldirməklə kifayətlənmişdir
23
. Əslində Osmanlı və Türkiyə 

tarixçiləri Çaldıran savaşı öncəsi və müharibə zamanı kürdlərin fitnə və 

fəsadlarından ya heç söz açmazlar, ya da çox az söz açarlar, ancaq İranlı tarixçi 

və araştırmacılar İdris-i Bitlisini Sultan Səlimi İrana səfər etməyə razı salması, 

hətta qışqırtması haqqında məlumat verirlər. İdris-i Bitlisinin başçılığında bir 

heyətin Yavuz Səlimi Şah İsmaillə müharibəyə təşviq etməsi Şərəfxanın 

“Şərəfnamə” əsərində də var, təsbiti
24

 kitabın incələnməsi zamanı doğrulan-

madı
25

.  

Otlukbeli Savaşında olduğu kimi Şah İsmail də babası Uzun Həsən kimi 

yalın qılınc türkman əsgərinin şücaətinə, iman gücünə inanıb məğlub oldu. Həm 

də ordusunu Orta Asiyadan çağırmadı, ümumi səfərbərlik elan etmədi və s. Hər 

iki savaş klassik türkman ordularının, ən əsası da türkman hərb sisteminin atəşli 

silahlarla təchiz edilmiş Osmanlı ordusu, həm də yeni nizami ordu sistemi 

qarşısında zəif olduğunu sübut etdi. Bəzi Osmanlı tarixçilərinin yazdığı kimi bu 

                                                           

20 
Misir Məmlük Sultanı 

21
 Yavuz Səlim Sivasda dayandı, dönüşdə isə Amasiyada qonaqladı 

22
 A Narrative of Italian travels in Persia in the fifteenth and sixteenth centuries (1873). Translated and 

edited by Charles Grey, London: Printed for the Hakluyt Society, s.118-119 
23 

Bax. Ciwan Murad. “I. Selim’in Çaldıran seferi’nde ve Osmanlılar’ın Darü’l-İslam’a açılmasında 

Bitlis Beyliği’nin başını çektiği kürtler’in rolü” https://muradciwan.com/2014/12/14/; Ciwan Murad 

(2015). Çaldıran Savaşı’nda Osmanlılar, Safeviler ve kürtler. İstanbul: Avesta yayınevi 
24 

Ciwan Murad. “I. Selim’in Çaldıran seferi’nde ve Osmanlılar’ın Darü’l-İslam’a açılmasında Bitlis 

Beyliği’nin başını çektiği kürtler’in rolü” https://muradciwan.com/2014/12/14/ 
25 
Şeref Han (1971). Şerefname Osmanlı - İran Tarihi. Arapça’dan Çeviren : M.E.Bozarslan. İstanbul: 

Ant yayınları 

https://muradciwan.com/2014/12/14/
https://muradciwan.com/2014/12/14/
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savaş nə Fatehin, nə də Yavuzun əsgəri dühası ilə qazanılmadı, sadəcə 

olaraq əsgər sayının çoxluğuna, silah gücünə, hərb sisteminin yeniliyinə 

görə qazanıldı. Hətta Venedikli səyyahın da yazdığı kimi Yavuz Səlim Səfəvi 

şahına hücum etməyə cəsarət etmirdi, ancaq şahın əsas ordusunun özbəklərlə 

savaşdığını biləndə müharibə etməyə cəsarət etdi. 

Çaldıran savaşından sonra Sultan Süleymanın hörmətsizlik ifadə edən 

məktubları və qızılbaşları qışqırdaraq müharibəyə çəkmək istəkləri Şah 

Təhmasibin farsca yazdığı “Təzkirə” əsərindən də görünür: Süleyman ona 

“Sənin atan Şah İsmail rəhmətlik, mənim atamla savaştı. Sən də şücaət 

iddiasındasan. Gəl savaşaq. Savaşmazsan bir daha şücaətdən dəm vurma.” Onun 

məktubuna cavab kimi belə yazdım. Bütün varlıqlardan daha böyük olan, şanı 

uca Hz.Rəbdir və şərəfli kəlamında kafirlərlə aparılan cihad və qəzada özünüzü 

təhlükəyə atmayın, deyə buyurmuşdur. Allah deyir ki, “Öz əlinizlə özünüzü 

təhlükəyə atmayın” (Qur'an, 2/195) Kafirlərlə qəza edərkən təhlükədən uzaq 

durmaq buyrulmuşkən, sayıca on kişinin qarşısında bir kişinin də olmadığı iki 

müsəlman ordunun savaşması üçün necə fətva verim və bu müsəlmanları 

təhlükəyə atım? Atamın sizin atanızla savaşdığı gün Durmuş Xan ilə o biri 

bəylər, hətta ordusunun hamısı sərxoş idi. Axşamdan sabaha qədər şərab içib 

savaşa başlamışlardı. Bu isə ağıla sığmayan çox pis bir şey idi. O tarixdən 

etibarən mən, Çaldıran savaşı hekayəsinin gündəmə gəldiyi hər zaman, Durmuş 

Xana qarğış edirəm
26

. 

İlki Çaldıran meydan müharibəsi ilə başlayan bu savaşların ən böyük siyasi-

iqtisadi, mədəni-əxlaqi zərbəsi heç şübhəsiz türklüyə vuruldu. Bilməyənlərə 

xatırladım ki, Osmanlının Səfəvilərə qarşı kürd əşirətlərindən istifadə 

etməsi ələvi türkmanlar, qızılbaş türklər əleyhinə başlatılmış bir hərəkat idi 

ki, bu Anadolunun demoqrafik xəritəsini çox dəyişdirdi. Tarixi türk 

torpaqlarına kürd tayfaları yerləşdirildi, gələcəkdə baş verəcək hadisələr üçün 

zəmin hazırlanmış oldu. Bu işdə Yavuza kömək edən İdris-i Bitlisi farsca yazdığı 

“Səlim Şahnamə” adlı əsərində kürd əşirət ağalarını birləşdirdiyini, Yavuzu 

qızılbaşlarla müharibəyə təşviq etdiyini, qılınc gücünə Anadolunu qızılbaşlardan 

təmizləmək üçün and içdiyini və 40 min qızılbaşın öldürüldüyünü yazmışdır
27

. 

İdris-i Bitlisi, 1515-ci ildə Yavuz Səlimin verdiyi yetkilərə əsaslanaraq 

Osmanlılar ilə bərabər savaşmış kürd ağalarını vali təyin etdi və o zamandan 

etibarən valiliyin atadan oğula keçməsi qanuniləşdi
28

. 

                                                           

26 
Şah Tahmasb-ı Safevî (2001). Tezkire. Çeviren H.Kırlangıç. İstanbul: Anka Yayınları  

27 
Afyoncu Erhan (2011). Sorularla Osmanlı İmparatorluğu. İstanbul: Yeditepe yayınevi 

28 
Armağan Mustafa. “Yavuz Sultan Selim'in 'Kürt açılımı”, 15 Nov.2009, 

www.memleket.com.tr › ÖNE ÇIKANLAR 

http://www.memleket.com.tr/news_detail.php?id=52421&uniq_id=1272514223
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Ancaq Osmanlı başda Yavuz Səlim olmaqla sünni iqtidarları qoruyub 

saxlamaq üçün bu təhlükəli siyasəti tərəddüd etmədən həyata keçirtdi. 

Nəticədə, Qafqaz, Azərbaycan türkləri ilə Anadolu türkləri bir-birindən 

ayrıldılar, böyük əksəriyyəti hetorodoks inancında (şiə əqidəsinə çox yaxın) 

olan Anadolu türkmanları Azərbaycan qardaşlarından süni şəkildə 

yaradılan tampon kürd bölgəsi ilə ayrıldılar, hər iki tərəfdən ölənlər 

türkmanlar, talan olunanlar yenə də türkmanlar oldu. Və buna məzhəb donu 

geyindirdilər. Yavuz Sultan Səlimin kürdlərin israrlı təkidi, devşirmə saray 

əyanlarının təşviqi ilə Macarıstan üzərinə getməkdən əl çəkib Səfəvi dövlətinə 

saldırması türklüyə vurulan ən böyük zərbə oldu, türkmanlığı birdəfəlik 

bitirdi, Avropanın işğalı həmişəlik dayandı, çünki xristian avropalılar bu 
müddət ərzində (1512-1521) özlərini toplaya bildilər. İdris-i Bitlisinin başçılı-

ğında kürdlər Yavuzun qətl etdiyi türkman obalarına yerləşdirildi, Osmanlı şafi 

kürdlərin simasında özünə yeni bir müttəfiq qazandı, ancaq 400-450 il sonra baş 

verəcək problemlərin təməlini də qoymuş oldu. Səlimin Qızılbaş dövlətini 

birdəfəlik məhv etmək siyasətini oğlu Sultan Süleyman davam etdirsə də 

Osmanlılar buna nail ola bilmədilər və bir şey açıq şəkildə aydın oldu ki, 

Osmanlı doğuda qurulan bu möhtəşəm dövlətin varlığına heç bir vaxt son verə 

bilməyəcək.  

Hz.peyğəmbərdən yüz əlli-iki yüz il sonra ortaya çıxan və fiqh alimlərinin 

qurduqları əhl-i sünnə məzhəblərinə Əndərun devşirmə din adamları, fars və 

kürd soylu mollalar yeni don geyindirdilər. Sultan II. Murat zamanında qurulan 

Əndərun-ı Hümayun xristian ailələrdən devşirilən bacarıqlı uşaqların xüsusi bir 

şəkildə dövlət işlərini görmək üçün təhsil almasıdır ki, Fatih Sultan Mehmet 

zamanında inkişaf etdirilmişdir. Burada türk uşaqları oxumurdu (oxumaları 

qadağan idi). Bu məktəbdən çıxan din adamları ətrak-ı bi idrak dedikləri 

Osmanlı dövlətinin əsas ünsürü olan türkləri heç bir zaman sevmədilər, 
onlara düşmən münasibət bəslədilər. Əndərundan neçə-neçə sədriazam, paşa, 

yeniçəri ağası, əyalət valisi, sancaq bəyi, şeyxül-islam, kazasgər və s. çıxdı
29

. 

Gələk Yavuz Səlimin savaşına haqlı donu geydirməyə çalışan o dönəmin din 

adamlarına və tarixçilərinə. Heç biri türk olmayan bu adamların başında hanefi 

kürd Müftü Həmzə Saru Görəzin/Gürzün fətvası və şafi olan kürd İbni Kəmalın 
risaləsi, kürdlərin lideri İdris-i Bitlisinin təlginləri, boşnak, hersek, serb, duka 

soylu komandirlərin təşviqi gəlməkdədir. Guya Şah İsmail və qızılbaşlar 

                                                           

29
 Bax: Uzunçarşılı İsmail Hakkı (1945). Osmanlı devletinin saray teşkilatı. Ankara: Türk Tarih 

Kurumu; Baykal İsmail Hakkı (1953). Enderun mektebi tarihi. İstanbul: Halm Basımevi; Akkutay 

Ülker (1984). Enderun mektebi. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları 
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Osmanlı dövləti və aləm-i İslamın birlik və bərabərliyi üçün təhlükə yaradır, 

Anadolunu şiələşdirməyə çalışır, sünni kürdləri narahat edirdi. Çaldıran 

müharibəsində Yavuz Səlimin topların arxasında gizlənməsi və qələbəni 

ordunun sayca və silahca üstünlüyünə görə qazanmasında sünni kürdlərin və 

bəzi türkman əşirət bəylərinin də böyük rolu vardı. Yavuzun 100 minlik 

yeniçərisi ilə 40 minlik türkman və kürdlərdən ibarət əsgəri 50 minə yaxın yalın 

qılınc qızılbaşa qalib gəlmişdi.      

Nəhayət, gələk bu iki dövlət və Çaldıran savaşı haqqında yazılan tarixi 

romanlara. I Şah İsmail haqqında Azərbaycanda Əlisa Nicatın “Qızılbaşlar”, 

Fərman Kərimzadənin “Xudəfərin körpüsü”, Əzizə Cəfərzadənin “Bakı 1501” 

tarixi romanları vardır. Belə romanlardan sonra Şah İsmail haqqında yeni bir 

roman yazmaq təbii ki, çətindir. Hələ Türkiyədə Reha Çamuroğlunun çox satılan 

“İsmail” romanını, İsgəndər Palanın “Şah və sultan” əsərini demirik ki, bu 

əsərlərdə dar Osmanlıçılıq çərçivəsi özünü göstərir. Özbək yazıçısı Pirimkul 

Kadirov da “Babur” adlı tarixi romanında Şah İsmaildən bəhs etmiş, onun 

Babura yardımını, çox nəzakətli bir hökmdar olduğunu, ancaq şiə olduğunu 

yazmışdır.  

Nurəddin Ədiloğlunun “Taxt və tabut” romanı Şah İsmail Yavuz Sultan 

Səlim münasibətinə həsr edilmişdir. Tarixi həqiqətlərə sadiq qalaraq bədii əsər 

yazmağın çətinliyi dünya tarixi romanlarının incələnməsindən də görünür. 

Tarixə sadiq qalmaq, dəyişik dinə, məzhəbə, irqə mənsub olan oxuyucuları 

incitməmək, əsərin bədiiliyini qoruya bilmək və s. bunlardan əsas olanlarıdır. 

“Taxt və tabut” romanı böyük ölçüdə tarixi həqiqətlərə sadiq qalmış, folklordan 

gələn bir çox rəvayət, əhvalat da əsərin oxunaqlığını artırmışdır. Belə bir həssas 

mövzuda yazmağın ilk şərti nə şiə, nə də sünni kimi düşünməkdən keçir. Yoxsa 

ortaya Əzizə Cəfərzadənin, Reha Çamuroğlunun, İsgəndər Palanın təəssübkeşlik 

ruhunda yazılmış əsərləri çıxar. 

Əhl-i beytin yolu ilə gedən şiələrə düşmənliyin haradan gəldiyi məlum olsa 

da, son dövrlərdə Şah İsmailə qarşı Azərbaycanda başladılan düşmənçilik 

kompaniyasının kökü məlum deyildir (Əslində məlumun məlum olmam-

sıdır). Burada deyiblər ki, biz nə İsaya qul, nə də Məhəmmədə ümət ola 

bildik. Bildik bilmədik danışanlarla, sapla samanı ayırd edə bilməyənlərin, 

qula qul olanların, yarınanların, yarımçıq oxuyanların baş alıb getdiyi bir 

vaxtda yenidən Şah İsmail mövzusuna qayıtmaq zamanında atılan addım-

dır. Və “Taxt və tabut” romanı da belə bir zamanda yazılmışdır. 
 

26.06.2019 
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Birinci  fəsil 

 
ƏDİRNƏ  DİVANI 

  

"Cəsarət insanı zəfərə, qərarsızlıq təhlükəyə, 

qorxaqlıq isə ölümə aparır."  

Sultan Səlim 

  

Qırx dörd yaşlı Sultan Səlim xan qalın qaşlarını çatıb, taxtın 

qarşısındakı böyük şahmat taxtasına baxa-baxa dərin fikrə dalmış-

dı. Səltənətin padşahlıq taxtını ələ keçirdiyi gündən xəyalı quş ki-

mi düşüncələr aləmində qanad açırdı; ordan gah Osmanlı dövləti-

nin keçmişinə, gah indisinə, gah da sabahına boylanırdı, üfüqdən-

üfüqə, qitədən-qitəyə xəyalları aşıb-daşdıqca, hökmüdarın könül 

bağçasında yeni-yeni arzuları çiçəkləyirdi. “Sən Sultan Səlim xan 

Sultan Bəyazid xan oğlu, ulu baban İldırım Bəyazid xan həzrətləri 

kimi daim hərəkətdə olmalısan! Savaşaraq, ölkələr zəbt etməyi bir 

hökmüdar olaraq ali məqsədinə çevirməlisən... Dədən Sultan 

Mehmed Fatehin yolunu tutub,  doğuda və batıda çoxlu torpaqlar 

fəth edib Osmanlı xanədanının ərazisini artırmalısan. Arzuların 

gerçək olsun deyə əldə qılınc, at belində düşmən üstə varıb zəfər 

qazanmalısan...” 

Sultan şahmat taxtasından gözlərini çəkib ayağa qalxdı, fikir 

içində gəzə-gəzə sarayın baxçasına açılan böyük eyvana çıxdı. 

Ayaqlarına nisbətən bədəninin gövdəsi uzun görünən hökmüdara 

zirehlə süslənmiş döyüş libası heç yaraşmırdı. Yaşıllığa qərq ol-

muş Ədirnə sarayının xas bağçasında yaz gülləri qızıl tac kimi par-
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daxlanmışdı. Küləyin asta-asta tumar çəkdiyi təzə-tər qızılgüllərin 

ətri adamı bihuş edirdi. Ləçəkləri qan rəngində olan qızılgüllər 

Sultanın yadına qanlı savaşları saldı. 

Qılıncların səsi, havada ucan oxların vıyıltısı, ərləri qətl edilən 

qadınların ah-naləsi, atdöşü edilən oğlan uşaqlarının çığırtısı, diz 

üstə çökən qocaların aman diləyən yalvarışları qulaqlarında əks-

səda verdi. İnsanların bədənindən fışqıran qan çeşmələri bir-birinə 

qarışıb böyük qan dəryasına dönürdü. Sultan “İnsan qanından ya-

ranmış dərya!..”-deyə pıçıldadı.  

Altı il öncə Səfəvilər dövlətinə hər il bac-xərac verən gürcülər 

üzərinə yürüş edəndə qılıncla başını kəsdiyi on dörd yaşlı yeniy-

etmə oğlan gəlib gözlərinin önündə dayandı. Onun başsız qalmış 

bədəni sanki ölümlə savaşıb, ona təslim olmaq istəmirdi. Sultan 

başını bulayıb düşündü: “Yenə savaş olacaq, yenə al qırmızı bu 

güllər kimi insan qanı dizə çıxacaq!”. 

Son günlər sultanın qəlbindən keçən fikirləri onu qılınc qurşa-

nıb, at belində hərbi səfərlərə çıxıb, sahib olduğu top-tüfənginin 

gücünə qonşu ölkələri fəth etməyə çağırırdı: “Tanrı fironun1 tax-

tında oturub, üç cahana padşahlıq etməyi, dövləti-alinin xəzinəsi-

nə tükənməz sərvət toplamağı, mənim qismətimə yazmışdır. Mən 

islam xəlifəsi ünvanı alan ilk Osmanlı sultanı olacam...” 

Sultan Səlim dərindən köks ötürüb, geri döndü, yenə taxtın 

önündəki böyük şahmat taxtasına yaxınlaşdı. Üzbəüz dayanan ağ 

və qara şah fiqurlarına tamaşa edə-edə Roma Papasının göndərdi-

yi məktubun məzmununu xatırladı: “Hörmətli Sultan, atanız Sul-

tan Bəyazid xandan sonra Sizin Osmanlı taxt-tacına sahib olmağı-

nıza ürəkdən şad olduğumu bildirirəm. Əminəm ki, Sizdən və ata-

nızdan öncə bizim xristian xalqlarına qarşı imperiyanızın yürütdü-

yü siyasətə son qoyacaqsınız. Sizi qonşuluğunuzda günü-gündən 

                                                           

1 Qədim Misirdə padşah, çar, kral. 
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güclənən Səfəvi imperiyasının Osmanlı dövlətinə rəqib olacağın-

dan xəbərdar etmək istəyirəm. Sufi Şah Osmanlı İmperiyasına qar-

şı hərbi ittifaq yaratmaq təklifi ilə dəfələrlə elçi heyətini Venesiya-

ya göndərmişdir. Venesiya hökuməti Şah İsmayılın odlu silah əldə 

etmək və Osmanlı dövlətinə qarşı hərbi ittifaq yaratmaq barədə 

təklifinə bu günəcən başdansovdu cavab verməklə kifayətlənib. 

Əminəm ki, sultan həzrətləri məktubumuzu diqqətlə sərf-nəzər-

dən keçirib, kiminlə münasibətlərini sahman saxlayıb, kimə qarşı 

mübarizə aparmağa düzgün qərar verəcək!”  

Sultan Səlim papanın bu fikirlərini yada salanda Şah İsmayıl 

gəlib durdu gözünün qabağında. Qəzəblə şahmat taxtasındakı ağ 

şahı böyrü üstə yıxıb dedi: “Ey Ərdəbil oğlu, mən az öncə bir qə-

rar verdim, zira sənin varlığın və şahlıq etdiyin qonşu Səfəvi səltə-

nəti Osmanlı dövlətinin əzəmətinə kölgə salır, qüdrətinə əngəl tö-

rədir. Azərbaycanın mərkəzində az bir müddətdə qüdrətli Səfəvi-

lər dövləti yaratmağın hələ babam2 Sultan Bəyazid xanın hökmü-

darlığı dönəmində mənim rahatlığımı əlimdən almışdı. İllərdi ki, 

təriqətinin hakim olduğu Anadoluda şeirlərin də, şəcərən də dil-

lərdə əzbərdir. Digər tərəfdən xiristian ölkələrinə elçi göndərib bi-

zə qarşı müttəfiqlər arayırsan!” 

Sultan Səlim özü də “Səlimi” ləqəbi ilə şeir yazırdı. Amma far-

sca, ərəbcə yazdığı şeirləri onun sarayının qapısından uzağa gedə 

bilmirdi. “Əcaba, necə olur ki, Şah İsmayılın “Xətai” təxəllüsü ilə 

yazdığı şeirlər Anadolu ellərində ibadət duası kimi əzbərlənir? Ni-

yə onun şah beytlərindən sufi məclislərində müqəddəs ayə kimi 

məsəllər çəkilir?” Səlim belə düşünürdü, yaxşı bilirdi ki, Xətai türk 

dilində yazıb-yaradır, eynən Yunus Əmrə, Mövlana Cəlaləddin 

Rumi, Qaracaoğlan, Hacı Bektaş Vəli kimi ruhən xalqa yaxın biri-

dır. Osmanlı dövlətinin bel sümüyü sayılan mücahid türkmənlər 

                                                           

2 ata 
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ona rəğbət bəsləyir. Sultan nə düşündüsə, şahmat taxtasında böy-

rü üstə yıxdığı şah fiqurunu götürüb, yerə çırpdı: “Səni qəhr ola-

san, ey Ərdəbil oğlu! Sən mənim başımın bəlasımısan?!” – deyə pı-

çıldadı. 

Xəyalı bir anlıq Səlimi on-on iki il əvvələ - şahzadəliyi dövrün-

də Səfəvi hökmüdarı Şah İsmayılla Təbriz sarayında tanış olduğu 

günlərə apardı. O vaxt atasının döndərdiyi böyük elçi heyəti ilə 

birlikdə Şahzadə Səlim on yeddi yaşlı İsmayılın hüzurunda dayan-

mışdı. On yeddi yaş özündən kiçik İsmayılın ağlına, zəkasına, at 

çapmasına, ox atmasına, qılınc döyüşdürməsinə, şahmat oynama-

sına və şirin ləhcəylə bəlağətli danışığına elə ilk görüşdən heyran 

olmuşdu...  

Lakin elə o zaman şahzadə Səlimin təkəbbürü və qüruru Şah 

İsmayıla olan heyranlıq hissini qəlbinin lövhəsındən birdəfəlik sil-

mişdi. “MənTrabzonda sancaqbəyi ikən Şah İsmayıldan çox üstün 

biriyəm, vaxt gələcək Osmanlı səltənətini özüm yönəldəcəyəm.” 

Çox çəkmədi ki, o, doğma atasını Səfəvi hökmüdarı ilə mehriban 

münasibətlərinə görə qınadı. Həsəd hissi Səlimin içindəki nifrəti 

getdikcə alovlandırdı. 

Günlərin bir günü müəllimi Mövlanə Əbdülhəlim Əfəndi həsəd 

hissinin əsarətinə düşən çılğın Səlimə belə demişdi: 

- Peyğəmbər əfəndimiz demiş ki, həsəd Habilin öz doğma qar-

daşı Qabil tərəfindən öldürməsinə bais olmuşdur.  

- Səltənətin taxt-tacını ələ keçirmək üçün mən də gözümü qırp-

madan qardaşlarımı öldürərəm... 

Səlimin cavabı müəllimini elə də təşvişə salmamışdı. Yaxşı bi-

lirdi ki, Səlimin qardaş qatili olmaq istəyinə babası Sultan Fateh 

Mehmedin: “Səltənətə sahib olacaq oğullarımdan hər hansı biri öz 

qardaşlarını öldürməlidir” qanunu qol-qanad verir. Bir dəfə atası 

II Bəyazid şahzadə Səlimin hakimiyyət hərisliyindən duyuq dü-

şüb, ona belə təklif etmişdi:  

- İsmayılla savaş sənin çoxdankı arzundu. Onunla savaş fikrin-
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dən vaz keçməyi sənə dəfələrlə tövsiyyə etdim. Səni həmişə o ca-

hangirin hakim olduğu torpaqların cazibəsi özünə çəkir. Əgər 

gerçəkdən onunla savaşmaq niyyətin varsa, onda get, səni Şah 

İsmayıl üzərinə səfərə Sərdar təyin etdim.  

Atasının belə qəfil təklifindən Səlim şübhəyə düşmüşdü. 

“Demək, atam məni savaşa göndərib, taxtını-tacını qardaşlarım-

dan birinə buraxmaq istəyir...”  

Sonra o, atasının solgun çöhrəsinə baxıb demişdi: 

- Hünkarım, Şah İsmayılla savaşan ordunun başında hökmda-

rın olması lazım. Əgər bu savaşı siz etməli olmasanız belə, özüm 

Əcəm şahının qarşısına bir zamanlar sultan kimi çıxacam... 

 

Bir sillənin əks-sədası 

 

Sultan Səlimin “Əcəm şahı”, “Ərdəbil oğlu”, bəzən də “əmir” 

dediyi Şah İsmayıla qarşı içində bəslədiyi həsəd hissinin getdikcə 

kin - küdurətə, düşmənçiliyə çevrilməsinin ayrıca səbəbi də vardı. 

Bu, Ədirnə sarayında çoxunun bilmədiyi şəxsi məsələ idi. Təbriz-

dən elçi heyətiylə geri dönəndən bir müddət sonra Səlim yenə ora 

getmək qərarına gəlmişdi. Qızılbaş-Səfəvi dövlətinin iç işlərinə ya-

xından bələd olmaq, Şah İsmayılın zəif tərəfini öyrənmək istəmiş-

di. Hətta şahla görüşmək niyyətinə düşmüşdü. Bunun üçün Təbriz 

şivəsini, şahmatın bütün incəliklərini öyrənmişdi. Və günlərin bir 

günü dərviş libasında Təbrizə yollanmışdı. Şəhərin karvansarayla-

rında gecələmişdi, burada yerli və gəlmə tacirlərlə həmsöhbət ol-

muşdu, gündüzlər şəhəri qarış-qarış dolaşıb Şah İsmayıl barədə 

sadə adamların sevgi dolu söhbətlərinə qulaq asmışdı. 

Bir gün sarayın qapısına dayanıb ucadan şeir oxuyanda bağça-

da gəzən şah qorçularını göndərib onu hüzuruna çağıtdırmışdı: 

“Baba dərviş, hardan gəlüb, hara gedirsün?” soruşanda, o da Təb-

riz şivəsiylə cavab vermişdi: “Qəzvindən gəlüb, Qarsa gedürəm”. 

Beləcə Şah İsmayılın şeirə, şahmata tutqusu barədə danışıb onunla 
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şahmat oynamaq arzusunu dilə gətirmişdi. 

-Əgərçi şahmat oynamağun da oxuduğun şeir kimidüsə, ondə 

gəl bərü, – deyə şah onu sarayına dəvət etmişdi. Oyun zamanı sağ 

və sol cinahlardakı toplardan istifadə etməyən şahı asanlıqla mat 

etmişdi. Şah İsmayıl dərvişin hiylə işlətdiyini zənn edərək, əvvəlcə 

ona sol əli ilə möhkəm bir şapalaq vurmuşdu. Sonra yanındakı 

əyanlarına sarı çönüb: “Dərvişə mükafat olaraq bir kisə qızıl pul 

verin” – deyə əmr etmişdi. Səlim də əsl dərvişlər kimi şahı mənalı 

baxışlarla süzüb uzaqgörənlik edərək: “Ya Şeyx, bir dövrü - zaman 

gələr ki, gerçək savaşa toplarsız qatıla bilərsiz və bu üzdən o sa-

vaşda da yenilərsiz”-demişdi. Şah ona: “Müharibədə toplarla dö-

yüşmək qorxaqlıq əlamətidir, dərviş... Əsl cəngavər topa-topxana-

ya deyil, qolunun gücünə arxalanmalıdır!”- deyib əlinin işarəsi ilə 

görüşün başa çatdığını bildirmişdi. O vaxtdan şahzadə Səlim ürə-

yində “mənə vurduğun o bir tokatın3 bədəlini4 sənə fazlasıyla ödə-

təcəm, İsmayıl” deyə özünə söz vermişdi. Amma bu əhvalatı onun 

özündən savayı heç kim bilmirdi, hətta atası Sultan Bəyazid xan 

da. Özü isə qulağına sırğa taxmışdı ki, Şah İsmayılın o solaxay sil-

ləsini heç vaxt unutmasın! 

Başqa bir səbəb, hökmüranlıq məsələsi idi; o, atasının mənəvi 

oğul deyə dostanə davrandığı gənc Şah İsmayılı gələcəkdə Os-

manlı taxtının gerçək varisinə çevirəcəyindən qorxurdu. Həm də 

bu qorxunu onda İsmayılın İstanbula olan sonsuz sevgisi yarat-

mışdı.  

Ona elə gəlirdi ki, Əcəm hökmüdarı Şah İsmayılın ən böyük ar-

zusu İstanbulu yer üzündə yaşayan bütün türk uluslarının mərkə-

zinə çevirməkdi. Çünki hələ on il öncə o, Osmanlı elçilərinə bütün 

türk ümmətinin başçısının İstanbul sarayında oturmasını Allahın 

böyük lütvü olduğunu demişdi...  

                                                           

3 tokat- şillə, şapalaq. 
4 bədəl – misli, əvəzi 



21 

Elə buna görə də Sultan Səlim Osmanlı ordusunun qərbə doğru 

yürüşlərinə ara vermək qərarına gəlmişdi. Düşünürdü ki, Qızılbaş 

sərkərdəsi İsmayıl İstanbula yürüş edə bilər. Bununla da Osmanlı 

taxt-tacını ələ keçirib böyük Turan dövləti yaradar...  

Sultan Səlim Şah İsmayıla qarşı alışıb-yanan qəzəb tonqalına 

Batı dediyi, Qərbi Avropadan da çır-çırpılar atılırdı: Əslində Roma 

papasının başında dayandığı qərb məmləkətləri osmanlı ordusu-

nun Cənub – Şərqi Avropaya irəliləməsinin qarşısını almaq məra-

mı ilə taxt-taca sahib çıxan gündən onu dolayı yollarla Şərqdə on 

dörd ildə on dörd böyük əyaləti fəth etmiş Şah İsmayılla mühari-

bəyə təhrik edirdilər: “Əlahəzrət Sultanla savaşmaq üçün bizdən 

odlu silahlar istəyən Sufi Şahının xahişlərini illərdi ki, təxirə sal-

maq məcburiyyətində qalmışıq...” 

Döyüş silahları qılınc, nizə, təbərzindən olan orduya qarşı top-

tüfənglə savaşmaq fikri Sultan Səlimin casarətinə ikiqat güc qatır-

dı. Sarayın Divanxanasında huzurunda ayaq üstə dayanan vəzir-

vəkillərəinə deyirdi: 

- Çoxunuz yaxşı bilir ki, mən hələ Trabzon valisi olanda ba-

bamın izni ilə Şah İsmayılın Ərzincana ziyarətindən çox quşqu-

landım5. O zaman Anadolu qızılbaşları ilə Səfəvilərin xoş müna-

sibətlərindən babam Sultan Bəyazid xan zərrə qədər də təşvişə 

düşmürdü. Mən ona “Qızılbaşlardan əhli-islamın, misirlilərdən 

osmanlıların öcünü almağın”6 tam zamanı çatmışdır fikrini də-

fələrlə söyərdim. Fəqət, o zaman Sultan Bəyazid xan həm mə-

nim, həm də mənimlə həmfikir olan saray vəzirlərinin bu kimi 

təkliflərinə ciddi-cəhdlə rədd cavabı verirdi. Təbiətcə dincliyi 

sevən babam özündən öncəki Osmanlı padşahı olan sələflərinə 

bənzəmirdi. Həmişə məni “ali məqamlı övlad”- deyə xitab etdi-

yi Şah İsmayılla münaqişəyə girməkdən çəkindirməyə çalışardı. 

                                                           

5 Quşqulanmaq – şübhəyə düşmək. 
6 Bu fikiri Şah İsmayılın hakimiyyətinin ilk illərində Sultan II Bəyazid söyləmişdir. 
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Lakin mən onu da yaxşı bilirdim ki, vaxtilə babam Sultan II Bə-

yazid xan Kürd Hacı Rüstəmlə və Ağqoyunlu Əlvənd Mirzəylə 

həmrəy7 olub İsmayılı hələ taxta çıxmamış məhv etmək istəmiş-

di. Fəqət bu mümkün olmadıqda onu taxta çıxandan az sonra 

tanımağa məcbur olmuşdu... 

Sultan Səlim yenə xəyalən altı il əvvələ döndü; atasının xəs-

təliyindən sui-istifadə edərək, Anadoluda qızılbaşlara rəğbət 

bəsləyən və Səfəvi sarayına diləkçə göndərib, Şah İsmayıldan sı-

ğınacaq istəyən adamları necə qılıncdan keçirdiyini, sonra qo-

şun toplayıb Səfəvi dövlətinin vassalı olan Gürcüstan üzərinə 

yürüş etdiyi günləri xatırladı. Gənc Şah İsmayıl Səlimin bu hə-

rəkətindən çox hiddətlənsə də, Sultan Bəyazid xanla sülh danı-

şıqlarına sadiq qalıb, öz elçilərini İstanbula göndərdi. Qızılbaş 

elçilərini İstanbul sarayında etiramla qəbul edən Sultan Bəyazid 

xan Səlimə çaparla əmrnamə yolladı ki, dərhal qoşununu geri 

çəksin və ancaq öz sancağını8 mühafizə etsin, ondan ziyadəyə9 

təcavüz etməsin!.. 

Əslində Sultan II Bəyazid də, Şahzadə Səlim də çox yaxşı bilirdi 

ki, Trabzonu vaxtilə Şah İsmayılın babası Azərbaycan hakimi Sul-

tan Həsən Bayandur genuyalıların əlindən almışdı. Bu şəhər 

Ağqoyunlu dövlətinin tacirlərindən ötrü Qara dənizə oradan da 

Avropaya əlverişli çıxış yolu idi. O zaman Sultan II Mehmetin baş-

lıca məqsədi Trabzonu Osmanlı xanədanına qatmaq, Avropa ilə 

ipək ticarətini öz əlində cəmləşdirmək idi.  

                                                           

7 Həsən padşahın nəvələri Murad Mirzəylə Əlvənd Mirzə əmioğu idi, xeyli qarşıdurmadan 

sonra müqavilə bağlamışdılar: İraq və Fars bölgəsi Muradın, Azərbaycan və Diyarbəkr 

Əlvəndin tabeçiliyində idi. 1501-ci ilin ortalarında Şərur düzündə həlledici döyüşdə 

İsmayıl yüksək sərkərdəlik məharəti və hünər nümayiş etdirərək, sayca Qızılbaşlardan 

qat-qat çox olan Ağqoyunlu qoşunlarını məğlub etdi. Əlvənd Mirzə Ərzincana qaçmaqla 

xilas ola bildi. Şərur qələbəsindən dərhal sonra İsmayıl təntənə ilə Təbrizə daxil oldu və 

özünü şah elan edərək Səfəvilər dövlətinin əsasını qoydu.  
8 valisi olduğu Trabzonu. 
9 artığına, kənara 
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Həsən Padişahın anası - Şərq aləmində və Avropada dövlət xa-

dimi kimi məşhur olan Sara Xatun10 başçılıq etdiyi elçi heyətiylə 

Trabzonu müasirəyə alan osmanlı ordusunun düşərgəsinə yollan-

mışdı. Sultan II Mehmet Sara xatunu öz düşərgəsində təmtəraqla 

qarşılamışdı. Həmin görüşün şahidlərinin dediyinə görə, bu danı-

şıqlar zamanı Sultan II Mehmetlə Sara xatun bir-birinə “ana” və 

“oğul” deyə müraciət edirmişlər. Fəqət bütün sülh danışıqlarında 

parlaq qələbə qazanan Sara xatun o gün Sultan II Mehmeti Trabzo-

nu işğal etmək fikrindən daşındıra bilməmişdi. Sultan Həsənlə 

Sultan Mehmetin sülh bağlamasına nail olsa da, iki tərəfdən mü-

hasirəyə alınan Trabzon şəhəri bir aydan sonra, osmanlı ordusu tə-

rəfindən zəbt edilmişdi. Və belə bir mürəkkəb şəraitdə Sara Xatun 

öz gəlininin - Dəspinə Xatunun Trabzon taxtına varislik hüququnu 

irəli sürmüşdü, bu təklifdən istifadə edərək o, Trabzon xəzinəsini 

osmanlı sultanı ilə bölüşüb geri qayıtmışdı. 

...Bəlkə Sultan II Bəyazid ən çox da bunu düşünərək, ərkəsö-

yün, dəliqanlı şahzadə oğlunun tez-tez minib çapdığı qəzəb atının 

cilovunu çəkməyə məcbur olurdu?! Axı Şah İsmayıl istəsəydi, öz 

babasının və nənəsinin mülkünü geri tələb edə bilərdi. 

1507 –ci ildə Şah İsmayıl ermənilərin və kürdlərin yaşadığı 

Ərçiş və Əhləti, sonra da Maraşı Səfəvi xanədanına qatdı. Bitlisin 

kürd hakimi Şərəf xan başda olmaqla kürd əmirləri o zaman Xoy 

şəhərində olan Şah İsmayılın hüzuruna gedib ona itaətkarlıq etdi-

lər. Şah İsmayıl əmirlərin bu könüllü itaətkarlığına şübhəylə yana-

şıb onları həbsə aldırdı. Səlim də Səfəvilərlə kürd əmirləri arasında 

münasibətlərin belə hal almasından öz xeyrinə faydalanmaq qəra-

rına gəldi.  

Çox çəkmədi ki, o, yenə atasının Şah İsmayılla “təminati-dosta-

nə” ilişkiləri barədə öyüd-nəsihətlərini qulaq ardına vurdu. Bu də-

                                                           

10 Osmanlı mənbələrində Gövhərşah xatun. 
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fə Şah İsmayılın nəzarətində olan Ərzincana basqın etdi. Bayburt 

qalasını ələ keçirdi. 

Yenə sülhsevər və uzaq görən Sultan II Bəyazid oğlunu tənbeh 

etdi və onun hərəkətindən narahat olub Təbriz sarayına elçisi ilə 

dostluq məktubu göndərdi. Şah İsmayıl Sultan Bəyazid xana cavab 

məktubunda şahzadə Səlimin Ağqoyunluların doğma diyarı və 

keçmiş paytaxtı Diyarbəkirə olan iddialarını əsassız saydı: “Sizin 

hüququnuz çatmır ki, zati-alilərinizlə Həsən padşahın vilayətinin 

davasını edəsiniz!”11 

Bununla da hər iki tərəf öz aralarında savaş çıxmasına əngəl ol-

du. Şahzadə Səlim də atasının tənbehindən sonra zəbt etdiyi 

Ərzincanı və Şah İsmayılın nəzarətində olan qalaları geri qaytar-

maq məcburiyyətində qaldı.  

Lakin şahzadə Səlimin Şah İsmayıla qəzəbi, kin-küdurəti zərrə 

qədər də olsun soyumaq bilmirdi. O, qızılbaş hökmüdarını məhv 

etməyin yeganə yolunu sufi xislətli atasını taxtdan salmaqda gör-

dü. Fəqət, taxtı-taca gedən yolda ona mane olan qardaşları ilə mü-

barizə aparanda Anadoluda Şahqulu Baba adlı bir türkün başçılığı 

altında üsyan qalxdı. Hərçənd bu üsyan da Səlimin Şah İsmayıla 

qarşı qəzəb tonqalını daha da alovlandırdı. O, Şahqulunun qızılbaş 

şahının qulu olduğunu eşidəndə qəzəbli səsi Trabzondakı köşkü-

nün divarlarında əks-səda verdi: 

- Axı, bu kafir Şeytanqulu12 Anadolunun göbəyində ot otlayan 

türkmənlər arasında hardan peyda oldu? Bu rum elində nə dərə-

bəylikdir? Oralarda türkmənlər özlərinə təriqət hakimiyyəti qurub 

qos-qocaman Osmanlı dövlətini təhdid edirlər.  

 O vədə vəkili Qaraca paşa özündə cürət tapıb şahzadəyə belə dedi:  

- Deyilənə görə, atası Həsən Xəlifə Şah İsmayılın babası13 Şeyx 

                                                           

11 Tarixi aləmarayi- Şah İsmayıl” (57, s.512; 59, s.473)  
12 Osmanlı qaynaqlarında Şahquluya Şeytanqulu deyildiyi bildirilir 
13 yəni atası 
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Heydərdən dəsturu-əməl almışdır. Barəsində masal var ki, Həsən 

xəlifə Ərdəbildən gəldi14, amma Təkə elinə özüylə yan ar atəş gə-

tirdi. Kəndisini qızılbaş şahına qul bilən kafir oğlu da öz namını 

Şahqulu ağa Təkəli qoyub. O, öz tərəfdarları ilə cəm olub Məhər-

rəm ayında şiələrin Kərbəla vaqesini matəm mərasimi kimi keçir-

diyi Aşura günü Misirə qaçmış15 qardaşınız Şahzadə Sultan Qorqu-

dun xəzinəsini ələ keçirib xüruc16 etmişdir. 

Şahzadə Səlimin uşaqlıq dostu Həmdəm paşa da söhbətə qoşuldu: 

- Rəiyyəti Ərdəbil oğlu İsmayıla biət etməyə çağıran bu adam 

təqva sahibi olduğu üçün babanız Sultan Bəyazid xan həzrətləri –

Allah ondan şəfasını əsirgəməsin - həm ona, həm də Yalınlı köyü 

civarında mağaraya çəkilib zahidanə həyat keçirən babasına hər il 

altımış yeddi min axça göndərir ki, rahat yaşam sürsünlər... 

Səlim başını buladı: 

- Babam Səfəvi təhdidinin ciddiliyini heç cür fəhm edə bilməz! 

İlginç17 bir şey bu; qos-qoca Bitlisli İdrisə fars dilində Osman Qazi-

dən bəri səkkiz sultanın həyatından bəhs edən səkkiz min beytlik 

müfəssəl “Həşt Behşt”18 qələmə aldırsa da babam vəd etdiyi para-

yı19 ona vermir. O da sarayı kırgın biçimdə20 tərk edib Məkkəyə üz 

tutur. Amma gözünü qırpmadan para göndərdiyi“heyvan biçi-

mində yaşayan insanabənzər kişilər”21 Şeytanqulu qısmində türk-

mən rəiyyətinin ayaqlanmasına22 səbəb olur . 

Həmdəm paşa sözünə davam edib dedi: 

                                                           

14 19 aprel 1511-ci ildə 
15 Şahzadə Qorqud elə həmin ilin baharında atasıyla barışandan sonra Antaliyanın sancaq-

bəyi təyin olunmuşdu.   
16 xüruc –qiyam 
17 Ilginç – diqqət çəkən, maraqlı 
18 Əsərin adı. farsca “Səkkiz Behişt” deməkdir. 
19 pulu 
20 Kırgın biçimdə - küskün, könülü qırılmış halda 
21 Ələvi türkləri o dönəmdə belə adlandırıldığına görə üsyan etmişdir. 
22 ayaqlanma -üsyan etmək, ayağa qalxmaq. 
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- Şahzadəm, amma üsyana qatılanlar təkçə “heyvan biçimində 

insana bənzər kişilər” deyil, həm də babanız Sultan Bəyazid xan 

həzrətlərinin xəstəliyindən sui-istifadə edib, güya ölkədə rüşvət-

xorluğa, fitnə-fəsada rəvac verən vəzirlərin özbaşınalığını bəhanə 

gətirən dövləti-alimizin minlərlə əsgəridir… 

 Mustafa paşa şahzadəyə təzim edib, Həmdəm paşanın sözünə 

güc verdi: 

- Bəli, şahzadəm, o kafirə uymuş nankor əsgərlərin ucbatından 

Şahqulu öncə Anadolu bəylərbəyi Qaragöz Paşanın, sonra Sultanı-

mızın vəziri Əli Paşanın başçılıq etdiyi Osmanlı ordusunu ağır 

məğlubiyyətə uğratdı, üstəlik paşaları öldürməyə cəsarət edib. 

Sultan Bəyazid xan üsyanı yatırtmağı Sədrəzəm Xadim Əli paşaya 

həvalə edib. İndi qardaşınız Şahzadə Əhməd də böyük qoşunla 

ora gedir... 

Səlim əyani-şəriflərini dinlədikdən sonra: 

- Mənə dərhal Bitlisli İdris əfəndini bulun!23 – dedi, - İdris əfən-

di, mən taxta çıxan zaman doğu üzərə bir müstəşarım olacaq. Za-

tən bu gündən onu Anodoludakı kürd bəylərini qızılbaşlara qarşı 

savaşa təşviq etməyə görəvləndirrəm.24 Nitəkim25 kürdlər ona 

mövlanə deyir. Mənim amacım Səfəvilərlə Osmanlı dövləti arasın-

da gələcəkdə kürdlərdən bir böyük divar hörməkdi... 

Əslində Səlim yaxşı bilirdi ki, onun Səfəvilərə qarşı ən güclü fi-

kir ortağı da elə Bitlisli İdrisdir. Kürd əsilli Bitlisli İdris Osmanlı 

sarayına təşrif gətirənəcən Təbrizdə Ağqoyunlu hökmüdarlarına 

xidmət etmişdi. O, Həsən şah Bayandurun etimad göstərdiyi Möv-

lana Şeyx Hüsaməddin Əlinin oğlu idi. Ağqoyunlu sarayında Hə-

sən şahdan sonra onun oğlu Sultan Yaqubun divanına münşi vəzi-

fəsində qulluq göstərmişdi. İsmayıl taxta çıxanda Ağqoyunlu hök-

                                                           

23 Bulun –tapın 
24 Görev –rəsmi iş, vəzifə 
25 Nitəkim -əski türk sözü, ciddi surətdə, gerçəkdən 
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müdarlarına iyirmi ilə yaxın xidmət edən İdrisə sarayda qalmağı 

təklif etsə də o, şahdan rüsxət alıb İstanbula köçmüşdü. Sultan Bə-

yazid xan ona səlnaməçi işini həvalə etmişdi. Səlimin niyyəi taxta 

çıxandan sonra Bitlisli İdrisin həm qələmindən, həm də nüfuzun-

dan istifadə edib, Anadoluda öz siyasətini həyata keçirmək idi. 

Yaxşı bilirdi ki, o, kürd bəylərini bir araya gətirəcək və onların gü-

cü ilə özünün dediyi kimi, Anadolunu qızılbaş ünsürlərindən tə-

mizləyəcək.26  

...Səlim ən çox güvəndiyi və etibar etdiyi dostu Həmdəm Paşanı 

üsyançılara divan tutmağa göndərdi. Şahqulunun üsyançı dəstəsi 

artıq Antaliya, Almalı, Burdur, Keçiborlu ərazilərini ələ keçirmiş-

di, Qaraman hakimi Heydər bəyi məğlub edəndən sonra Qeysəriy-

yə27 üzərindən Sivasa doğru irəliləyirdi. Altun yaylaya çatanda 

Harmandalı28 obasından xeyli cavan-comrul da üsyançılara qoşul-

du. Çox çəkmədi ki, onlar Sədr-Əzəm Xadim Əli paşanın qoşunu 

ilə qarşılaşdılar. 

Rəbi-ül-axır ayında29 Sivas yaxınlığında Göyçay adlı yerdə baş 

verən döyüşdə üsyançılar ağır itki30 verdilər. Bu qeyri-bərabar sa-

vaşda həm Əli paşa, həm də Şahqulu Təkəli həlak oldu. 

                                                           

26 Sultan Səlimin tapşırığı ilə kürd bəylərini bir araya gətirməyi bacaran İdris Bitlisi 

(1452-1520), farsca yazdığı “Səlimşahnamə” əsərində kürdləri Qızılbaşlarla savaşa təşviq 

etdiyini, onların da qılınc zoruna Anadolunu Qızılbaşlardan təmizləmək için and 

içdiklərini və 40 min Qızılbaşın (Ələvinin) öldürüldüyünü qələmə almışdır. Mənbə Dr. 

Erhan Afyoncu. Sorularla Osmanlı İmparatorluğu. 2004.  
27 Kayseri 
28 Salnamələrdə harmandalı, xarmandalı, xərbəndəli, xudabəndəli kimi qeyd edilən bu 

tayfanın Oğuz türklərinin dögər, bayat, əfşar boylarına, bəzi mənbələrdə Şamlı qoluna 

mənsub olduğu və XI əsrdən etibarən Mərkəzi Asiya, Azərbaycan, Türkiyənin Anadolu 

bölgəsində məskunlaşdığı bildirilir. Şimali Azərbaycanın Masallı və Biləsuvar 

rayonlarında, Cənubi Azərbayacanım Ərdəbil, Qəzvin, Zəncan vilayətlərində Xarmandalı 

yanlış olaraq “Xırmandalı” kimi yazılır. 
29 2 iyul 1511-ci ildə 
30 Osmalı qaynaqlarında Şahqulu üsyanının əlli min adamın ölümünə səbəb olduğu 

bildirilir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sava%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1lba%C5%9F
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Şahqulunun ölümündən sonra başsız qalan üsyançıların bir qis-

mi Azərbaycana üz tutdu. Anadolunun türk tayfaları Azərbaycanı 

ümid yeri, sonuncu istinadgah bilir, Şah İsmayıla on ikinci imam 

Mehdi Sahib-əz-Zamanın naibi kimi səcdə edirdilər...31  

Şahzadə Səlim üsyanın yatırıldığı xəbərini eşidəndə öz-özünə 

pıçıldadı: 

-Qadir Allah, mənə bir gün fürsət verər inşallah, haqq yoluma 

işıq tutar! Əlbət ki, Əcəm ölkəsinin əmiri İsmayıl Səfəvini bərtaraf 

edib, sonra Misirə, Hində yürüş etməyimində zamanı gələcək. 

Mən yalnız İsmayılı taxtan yendirib tarix səhnəsindən siləndən 

sonra Böyük İpək və Ədviyyət yolunu ələ keçirəcəm! Və doğudakı 

bütün ticarət yollarını nəzarətim altına alacam... 

Səlim qəlbindən keçirdiyi başqa arzularını da dilə gətirdi: "Gö-

nül ister ki, Afrikanın kuzeyinden Endülüse çıkayım ve sonra Bal-

kanlar üzerinden tekrar İstanbula döneyim!"32  

Sultan Səlimi bu dəfə xəyalı  başqa səmtə apardı... 

Üç il əvvəl atası Şahzadə Əhmədi özünün vəlihədi elan etdi, 

bu xəbər onu çox qıcıqlandırdı. Gözü qızmış Səlim etiraz əlamə-

ti olaraq kiçik ordu ilə İstanbula yürüş etdi. Qəzəb atını çapa-ça-

pa düşündü ki, atasının süstlük içində kecirdiyi güşənişin həya-

tından bezən döyüşkən yeniçərlər alayı33 qiyam qaldırıb ona qo-

                                                           

31 Tarixçi Xacə Zeynalabdin Əli Əbdi bəy Şirazi "Təkmilətül-Əxbar" adlı əsərində yazır: 

"Şah İsmayıl Xorasandan İraqa təşrif gətirdi. O günlərdə 15 minə yaxın Təkəli tayfası 

Rumda üsyan edərək...Ərzincan ətrafında 500 nəfər camaatı olan qafiləni qarət və qətl 

etdikdən sonra ali dərgaha üz tutmuşdular. İraqın Şəhriyar (adlı yerində) onların sərdarları 

cəzalandırıldı, həmin camaatı əmirlərə bölüşdürdülər..." Şahqulu ağanın qoşunundan 

qalanların bir hissəsi Muğanda yerləşdi. Həmin oymaqlara, yaşayış məskənlərinə sonralar 

Təklə deyildi. 
32 “Könül istər ki, Afrikanın şimalından İspaniyaya gedib çıxım və sonra Balkan ərazi-

lərindən İstanbula dönüm!”Mənbə: Osman Nuri Topbaş, Abide Şahsiyetleri ve Müessese-

leriyle Osmanlı, I.Bölüm, Kısım – Yavuz Sultan Selim. 
33 Güclü və daimi ordu bölüyü. Sultan Murad zamanında qurulan “Yaniçəri Ocağı”nda 

sonralar xristian gənclər də cəlb olundu. Venesiyalı zabitlər, serb, yunan və başqa xristian 

vəzirlər, əsgərlər, tacirlər Osmanlı dövlətinin sayılıb-seçilən zümrəsi sayılırdı. “Osmanlı 
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şulacaq. Səlim qardaşı Əhmədin taxt-taca çıxacağından narazı 

olan yeniçərilərin gizlincə ona rəğbət bəslədiklərini çox yaxşı bi-

liridi. 

Odur ki, “Yeniçəri Ocağı”nın irəli çıxanlarına  xitabən dedi: 

-Mən padişah olursam, İslam birliyi yolunda ciddiyətlə yürüyə-

cəm; hətta, Mövlam rüsxət verirsə, Hind ve Turana gedəcəm, do-

ğuda ve batıda İlahi kəlimətullaha çalışacam. Zalimlərə, evladım 

olsa da mərhamət etməyəcəm. Zamanımda... əhaliyə təsallut 34 

edilməyəcək. İştə mənim halim!.. Bəradərim isə, rahatlığı sevər və 

yumuşaq bir təbiəti vardır. Əgər səfərdən qorxmaz və çiləyə talib 

olursanız, mənə beyat ediniz! Əks halda sultanlıq üçün qardaşım 

Şahzadə Əhmədi tərcih ediniz ki, onun zamanında rahat və səfa-

nızla məşğul olasınız!35  

Fəqət o zaman Səlimin güvəndiyi dağlara qar yağdı, özünə bö-

yük araxa-dayaq bildiyi yeniçərlər onun bu xitabından sonra da 

üsyana qalxmadılar. Səlimin Balkan torpaqlarından çəkib gətirdiyi 

ordusu sarayın mühafizəçiləri ilə çarpışmada darmadağın edildi, 

özü isə döyüş meydanından qaçmağa məcbur oldu. Atası adəti üz-

rə, yenə ürəyiyumşaqlıq etdi, onun təqib olunmasını rəva bilmədi. 

Sərkərdələrinə əmr etdi ki, şahzadə Səlimi izləməsinlər: “Qoyun 

hara istəyir getsin... Nə hali var görsün...”  

O vaxt qırx bir yaşlı Səlim çarəsiz qalmışdı. Əlacı qaynatası 

Krım xanı Gəray xana sığınmaqda gördü. Şahzadə Əhməd ata-

sına asilik edən qardaşını Gəray xandan İstanbula göndərməyi 

tələb etsə də, xan ona rədd cavabı verib kürəkənini qorudu. Sul-

tan Bəyazid də artıq oğlanlarının taxt-tac uğrunda ardı-arası kə-

                                                                                                                                   

Toplumsal Düzəni” adlı əsərində Prof. Dr. Taner Timur bu fikri haqlı olaraq belə təsbit 

edir: “Osmanlılar Balkanları fəth edərkən, Balkan zədaganları da Osmanlı dövlətini fəth 

etməkdədir” 
34 təsallut–ağalıq etmə 
35 Osman Nuri Topbaş, Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı, I.Bölüm, Kısım - 

Yavuz Sultan Selim. 
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silməyən çəkişmələrinə biganəlik göstərirdi. Bundan sui-istifadə 

edən Səlim qaynatasından aldığı hərbi yardım sayəsində Trab-

zona geri döndü. Sonra da Anadolunun içərisinə doğru yürüşə 

başladı. 

Bu dəfə Səlimin əməli-başlı bəxti gətirdi. Qardaşları Şahzadə 

Əhmədlə Şahzadə Qorqud atalarını ona asi olan Səlimlə savaşa təhrik 

etsələr də Sultan Bəyazid buna razılıq vermədi. Ötuz bir illik sultanlı-

ğı dövründə ölkədən- ölkəyə yürüş etməyi xoşlamayan hökmüdarın 

süstlüyü quruca donluq umuduna qalan yeniçərlərı lap bağaza yığ-

mışdı. Osmanlı səltənətinin ən davakar əsgərləri olan yeniçərlərin gü-

nü-güzaranı döyüşlərdə əldə etdikləri yağmaların, qənimətlərin sayə-

sində xoş keçirdi. Ona görə illərlə döyüşlərə ara vemək məcburiyyə-

tində qalan yeniçərlər şir kimi döyüşkən Səlimə güzlincə sevgilərini 

bu dəfə aşkar büruzə verib, üsyana qalxdılar və Sultan II Bəyazidi 

taxt-tacdan imtina etməyə məcbur etdilər. 

  

Taxt-tac “oyunu” 

 

1512-ci ilin aprel ayının on doqquzu idi. Səlim böyük zəfərlə 

İstanbula girdi. Onu saray qapısında qarşılayan atasının əlini öp-

dü. Sultan Bəyazid xan taxtı-tacı ondan təhvil alan oğluna dedi: 

- Qardaşlarını bağışla, səndən xahişim budur ki, onların valilik-

lərinə toxunmayasan.  

Səlim də atasına söz verdi: 

- Bu gündən etibarən, babam əmin olsun ki, məndən dilədiyi 

hər şey onun könlüncə olacaq! 

 O zaman İstanbul sarayında qonaq olan böyük qardaşı Qorqud 

Səlimin əlini öpdü və onun hakimiyyətini tanıdığını bəyan elədi:    

- Zəfərin qutlu36 olsun! Dövləti- Aliyyə37 adına Sultan Səlim həz-

                                                           

36 qutlu -uğurlu, səadətli, xoşbəxtlik gətirən 
37 Osmanlı  imperiyası. 
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rətlərinə canla-başla hizmətdən38 məmnunluq duyacam! 

Könüllü sürgünə yola düşən Bəyazid isə oğluna son dəfə nəsi-

hət verdi:  

- Ədalətdən ayrılma, acizlərə və biçarələrə qarşı mərhəmətli ol. 

Kimsəsizlərə şəfqət, ülaməyə sayğı göstər. Zərurət olmadıqca heç 

kimə qarşı sərt olma...  

Səlim bir daha atasına söz verdi. Bəyazid xan onun bir cüt qay-

nar, həm də rəhimsizlk yağan gözlərinin içinə baxdı. Elə bil güz-

güdə acizanə görkəmini görüb xoflandı. Fitnə-fəsad hopmuş sara-

yın ab-havasında onun rəngi-rufu qaçmışdı. Daxilində ümidsizlik, 

halsızlıq vardı. Ağır-ağır addımlayıb sarayın baxçasına çıxdı,  lə-

çəkləri qan rəngli ətirli qızılgüllərə baxdı. Sonra əyilib qoxladığı 

bir gülün ətrini canına çəkdi və gözlərindən yanağına iki damla 

yaş yuvarlandı. Az sonra sarayın çıxış qapısına yan alan pərişan 

atanın köçü sürgünə doğru yol aldı...  

* * * 

O, yolboyu çox narahat idi. Sanki mənzil başına sağ-salmat ça-

tacağından heç əmin deyildi. Və bir an ona elə gəlirdi ki, getdikcə 

Dimetoka gedən yolun deyil, ölümlə onun arasındakı məsafənin 

ömrü qısalır... Bəyazid qorxu və təlaş içində ətrafa boylanırdı. 

Doğrudan da, Bəyazid düşündüyü kimi, sürgünə yollandığı Dime-

toka çata bilmədi. Yolda qəfildən halı pisləşdi. Sonra gözlərini ma-

vi səmanın sonsuzluğuna dikib kəlmeyi - şəhadətini oxudu. 

 Onun cənazəsini geri - İstanbula gətirdilər. Sultan Səlim mər-

hum sultanı sağlığında öz adına tikdirdiyi Bəyazid camisində39 di-

ni və dövlət törəni40 ilə dəfn etdirdi. 

Yas mərasimində iştirak edən Sultan Səlimin sədaqətli saray əyan-

                                                           

38 xidmət etmək 
39 İbadət evi, məscid. 
40 törən –qanun, təntənəli mərasim, məclis. 
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ları altımış iki yaşlı Bəyazidin müəmmalı ölümünə qocalığı və xəstəli-

yi əsas səbəb kimi göstərirdilər. Amma xalq arasında söz-söhbət gəzir-

di ki, Bəyazid öz oğlu Sultan Səlimin göstərişi ilə zəhərlənib.41 Dildə-

ağızda gəzən bu xəbər sarayın daş divarlarından su kimi sızıb Sultan 

Səlimin də qulağına çatmışdı. O, gah susub: “Dədəm Sultan Fateh 

Mehmetin ölümü də belə dedi-qodulara səbəb olmuşdu42” - deyə özü-

nə haqq qazandırır, gah da gözlərinin önünə atasının may günü son 

dəfə göz yaşı içində qoxladığı qızılgülü gətirirdi. Sultanın bu susqun-

luğu saray başbilənləri arasına pıçhapıç salmışdı: “Ehtimal ki, oğlu gə-

ləcəkdə atasının taxta iddia edəcəyini düşünərək onu zəhərləyib...” 

Sultan Səlimin bir-birinin dalınca qəbul etdiyi sərt qərarlar da 

onun ata qatili olduğuna dəlalət edirdi. Taxtında yerini möhkəm-

ləndirmək qayğısı bir an da olsun onu tərk etmirdi. Buna görə də 

etibarlı adamlarına ilk əmri öz sülaləsindəki bütün kişilərin məhv 

edilməsi oldu: 

- Yolumun üstündə mənim soyumdan gələn bir daş da olsa 

görmək istəmirəm! 

O, qardaşlarının aqibəti barədə atasına verdiyi sözü tutmadı və 

əvvəlcə Manisa Sancaqbəyliyinə vali təyin etdiyi və ağlı kəsəndən 

“Ağabəy”43 dediyi qardaşı şahzadə Qorqudu xəyanətdə suçlayaraq 

əsir aldırdı. Əsir alınmış qardaş Sultanın yaraqlı-yasaqlı adamları-

nın müşayiətilə Bursaya göndərildi, amma o zavallı Qorqud da 

atası kimi mənzilbaşına çatmamış Əyrigöz deyilən yerdə Səlimin 

əlaltılarının tərəfindən qətlə yetirildi. Bursada Orxan Qazi Türbəsi-

nin yanında dəfn edilərkən Sultan Səlim qardaşının cənazəsi 

önündə  göz yaşı axıdaraq dedi: 

                                                           

41 mənbə:“Osmanlı İmperiyasının sultanları necə ölüblər?” (Türkiyənin “Sabah” qəzetinə 

istinadənMadern.az. 22 Noyabr 2011) 
42 II Mehmet dövrünün araşdırmaçısı F. Babinger onun zəhərlənərək öldürüldüyünü iddia edir. 
43 Böyük bəy, böyük qardaş. “Ağabəy” sözünün qısaldılmış forması olan “Abi” həm də 

müasir Türkiyədə özündən böyüklərə müraciət kimi işlənir. 
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- Ey kardeşim! Ne sen böyle yapsa idin, ne de ben böyle yap-

mak mecburiyetinde kalsaydım!.. 

Qəddarlığına və cəsurluğuna rəğmən o gün özünün və şahzadə 

Qorqudun yaxın ətrafı onu həssas və incə ruhlu insan kimi tanıdı. Sə-

lim sonra üzünü ağabəyinin Piyalə adlı sadiq dostuna tutub dedi: 

- Səni, böyük bir fəzilət sahibinə xas olan sədaqətin səbəbiylə 

əhv edirəm! Bu sədaqətinin mükafatı olaraq da səni istədiyin mə-

qama təyin edəcəm. İstəsən vəzirim ol!  

Piyalə ona təzim edib, təşəkkürünü bildirdi.  

-Sultanım, bundan sonra mənim vəzifəm Şahzadə Qorqudun 

türbədarı olmaqdır, -dedi. 

Səlim onun Şahzadə Qorquda sonsuz sədaqətinə heyran qalıb, 

razılıqla başını tərpətdi. 

Həmin gün Sultan Səlim Bursada olan əmisinin beş oğlunu özü ilə 

İstanbula apardı. Və onun əmriylə qətlə yetirilən qardaşı Mahmudun 

oğulları - Mehmet, Musa, Orxan və Osman kimi onların da həyatına 

son qoyuldu... Sonra o, taxtında oturub Osmanlı taxtı-tacının əsas id-

diaçısı olan qardaşı şahzadə Əhmədi hansı yolla aradan götürəcəyini 

düşündü. Və bu məqsədlə səltənətin ikinci adamı sayılan sədri - 

əzəm44 Hersekli Əhməd paşanı hüzuruna çağırdı. Yaşı əllini ötmüş 

Əhməd paşa Sultan Bəyazid xanın səltənətində üç dəfə sədri-əzəmlik 

vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Sarayın ən tədbirli və ağıllı əyanlarından 

idi. Onu atası - Cənub-Şərqi Hersoqovina45 hakimi Stefan Koşaça hələ 

kiçik yaşlarında Osmanlı sarayına girov kimi göndərmişdi.46 Herso-

qovina Osmanlı xanədanına qatılandan sonra Əndərunda47 təhsil al-

                                                           

44 Baş nazir 
45 Indiki Bosnya – Hersoqovina 
46 Yılmaz, Mehmet "Ahmet Paşa (Hersekzade)", (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar  

Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.146-147 
47 Əndərun- II Muradın dövründə yaradılmış saray məktəbi. Əndərun məktəblərinə 

əvvələr yeniçərilər qəbul edilirdi. Xristian uşaqlar, müsəlmanlaşdırıldıqdan sonra Əndərun 

məktəblərində təhsil alırdılar. 

http://az.wikipedia.org/wiki/II_Murad
http://az.wikipedia.org/wiki/Yeni%C3%A7%C9%99ril%C9%99r
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mışdı. İyirmi beş yaşında ikən Anadolu bəylərbəyi təyin olunduğu il 

Səlimin bacısı Hundi xatinla evlənmişdi. Lakin Əhməd paşa Səlimin 

yeznəsi olsa da  bütün vəzirlər kimi ondan ehtiyat edirdi.  

Sultan Səlim: 

- Paşam, de görüm, mənimlə hələ babamızın sağlığından bü gü-

nəcən taxt qovğası aparan qardaşım Əhməddən nə xəbər var? –

deyə soruşdu.  

Sədri -əzəmin dili-dodağı qurudu.Özündən əvvəlki Sədr-əzəmi 

Qoca Mustafa paşanın başını öz əlləriylə kəsdikdən sonra onun 

qanlı kəlləsini günlərlə yanında daşıyan Sultan Səlimə verəcəyi xə-

bər onu qorxuya salmışdı.  

- Cəladət48 və fəzilət sahibi olan padşahıma hər şey doğru ola-

raq söyləmək zorundayam. Amasiyanın sabiq valisi olan qardaşı-

nız Şahzadə Əhməd Konyaya getmiş və orada özünü sultan elan 

edib, adına xütbə oxutmuşdur... 

Səlim gözlərini ona dikib susurdu. Sədri-əzmin dediyi bu boyat 

xəbəri sanki eşitməmişdi. Sədr-əzəm sözünə davam edib dedi: 

- Bu azmış kimi Əhməd Səfəvi şahı İsmayıldan kömək istəmək 

amacıyla oğlu Muradı onun xənadanına göndərmişdir... Murad da 

qızılbaşlığı qəbul edərək başına tac qoymuşdur...  

Bu xəbər Sultan Səlimi daxilən çox qəzəbləndirdi. Amma ona ən 

çox toxunan Şah İsmayılın osmanlı sultan kimi Səlimi tanımaması, 

taxta çıxandan sonra məqamına etinasız münasibət bəsləməsi idi. 

- Ərdəbil oğlu İsmayıla da həddini bildirmək zamanı gələcək! 

Mən taxt-taca sahib olandan sonra nə bir təbriknamə yolladı, nə də 

elçi... Halbuki sultanlıq taxtına çıxan kimi,batı və doğu dövlətləri-

nin başçıları məni təbrik etmək üçün öz səfirlərini Ədirnəyə gön-

dərdilər. Bəs onların içərisində Səfəvilərin elçisinin olmamasına nə 

ad vermək olar? Sayqısızlıq... 

                                                           

48 Mətinlik, igidlik, qəhrəmanlıq 
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- Hünkarım, Şah İsmayıl sufilərə rəğbəti olan qardaşınız şahza-

də Əhmədin taxta çıxmasını güman edirdi...  

- İndi də bu amacla qadaşım oğlu Muradı himayə edir... 

Bu cür söhbətlər Sultan Səlimin içini şübhələrlə doldurur, onun 

canını sıxıb, bütün rahatlığını əlindən alırdı. Düşünürdü ki, özünə 

ən böyük rəqib hesab etdiyi qardaşı Şah İsmayılın köməyi sayəsin-

də onu hər an taxtdan sala bilər. Sədri-əzəm sultanın ürəyindən 

keçən bu fikri sanki onun gözlərindən oxuyurdu: 

-Sultanım, mən qardaşınız şahzadə Əhmədi yenmək üçün onun 

ağıl etmədiyi bir təklifimi uca məqamınıza ərz etmək istəyirəm... 

- Paşam, çox uzatma, söylə,  təklifin nədir? 

- Cəsarətimdən dolayı bu təklifimə görə üzr dilərəm. Təklif edi-

rəm ki, şahzadə Əhmədə bir neçə məktub göndərilsin. Həmin mək-

tubların məzmunu bundan ibarət olsun ki, “zati-aliləri qardaşınız 

Sultan Səlim taxtdan endirilib həbsə alınmışdır. Sizin - Əhməd xan 

Sultan Bəyazid xan oğlunun bir an öncə taxta çıxmağını istəyirik...” 

Sultan Səlimin qırmızı sifətində məmnunluq ifadəsi peyda ol-

du. Sədri-əzəm ürəyində Allaha şükür elədi və ürəkləndi: 

- Bu məktublardan biri məncə yeniçərlərin sərdarı Sekbanbaşı49 

Balyeməz Osman Paşanın kəndi imzasıyla göndərilməli. Şahzadə 

Əhməd yeniçərlər arasında bəktaşilərə güvənib paytaxta üz tuta-

caq. Bu zaman yolda öncədən qurulan pusquya salıb onu bərta-

raf50 etmək olar... 

Sultan Səlim sədri-əzəmin təklifinin icrasını elə onun özünə hə-

valə etdi. 

 

                                                           

49 Yeniçəri dəstəsinin ağası, eyni zamanda Divani Hümayun üzvü. Yeniçəri ağalarına vəzirlik 

rutbəsi verilərkən onlara ağa, paşa müraciət olunurdu Adətən, paytaxtı və sarayı qorumaq 

Sekbanbaşıya həvalə olunurdu. Sekban (farca segban -"köpek bağıcısı"deməkdir..) Sultan 

Səlimin dövründə bütün piyada və süvari sekbanlar, padişahla bərabər ova gedərdilər, ov 

köpeklərinə qulluq edərdilər. 
50 bərtaraf - ortadan qaldırmaq, çıxarmaq. 
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Ağılla gedilməyən yolun sonu qaranlıqdır... 

 

...Doğrudan da aldığı məktubun məzmunu Əhmədi bir anlıq 

fikrə qərq etdi. O, yaxşı bilirdi ki, Sultan Səlimin taxtı-taca çıxma-

sına yeniçərlərin üsyanı səbəb olsa da, onların arasında sufi-dərviş 

Hacı Bəktaş Vəlinin51 könül qibləsinə səcdə edənlər də az deyil. 

Bəktaşiliyin təməl daşı Səfəvi-şiə dini inancına çox yaxın idi. Neçə 

qərinə idi ki, Bəktaş Vəlinin öyüd-örnəklərini, söz yadigarını nəsil-

dən-nəsilə yaşatmaq Anadolu türkləri arasında savab əməllərdən 

sayılırdı. Onun “Nəbilər, vəlilər insanlığa Allahın hədiyyəsidir”, 

“Ara, bul!”, “Mərifət əhlinin ilk məkanı ədəbdir”, “Əlinə, dilinə, 

belinə sahib ol!” kimi hikmətli kəlamları yaddaşlardan yaddaşlara 

körpü, ürəklərə işıq salırdı. Şahzadə Əhməd də məktubu oxuyan-

dan sonra sufi- dərvişin könül dünyasından qopan mənalı misrala-

rını xatırladı:  

 

       Hərarət nardadır, sacda deyildir, 

       Kəramət səndədir, tacda deyildir, 

       Hər nə arar isən, kəndində ara, 

       Qüdüsdə, Məkkədə, Hacda deyildir… 

 

 “Demək, hər şey insanın öz əlində-əməlindədir”-deyə düşün-

dü. Ətrafındakılar onun qəti qərarını gözləyirdilər. 

- Zira, “ağılla gedilməyən yolun sonu qaranlıqdır...” kəlamı da 

Bəktaşi əfəndimizin könül xəzinəsindən yadigardı. Bəlkə də bu bir 

                                                           

51 Bektaş - “Dost”, “Yoldaş”, “Bəy”, “Bəy dostu” (“Bəydaş”) mənalarını verir. 

Bəktaşiyyə və ya Bəktaşilk türk sufi cəmiyyətinin adıdır. Təriqətin banisi Hacı Bektaş 

Vəlinin 1243-cü ildə Xorasanın Nişapur şəhərində anadan olmuşdur. 1281-ci ildə Məkkə 

ziyarətindən sonra Anadoluya gəlmiş, əvvəlcə Əskişəhir ətrafındakı Seyidqazıdə, sonra 

Qırşehirdə yaşamışdır. Mənbə:Şapolyo. “Mezhebler ve tarikatlar tarihi”, s. 256. İndi 

Hacıbektaş adlanan yaşayış məntəqəsində ziyarətgaha dönən türbəsi önündə yazılan 

qeyddə Hacı Bektaş Vəlinin 1248-1337-ci illər arasında yaşadığı göstərilir. 
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hiylədir? – deyəndə  kəşfiyyatçıların gətirdiyi xəbər şübhələrini ta-

mam alt-üst etdi.  

- İstanbulda bir üsyan çıxmış, sultanım...  

Bundan sonra Əhməd atının yəhərinə qalxıb tərəfdaşlarına səs-

ləndi: 

- Hacı Bəktaş əfəndi demişkən, bir olalım, iri olalım, diri olalım! 

Haydı İstanbula varalım... 

Oğlu Ələddin də özünün süvari dəstəsiylə atasına qoşuldu. 

Çox çəkmədi ki, yolda onları mühasirəyə aldılar. Əhməd ətrafına 

baxanda Sultan Səlimin qalibanə baxışlarla ona necə tamaşa etdiyi-

ni gördü, məyus halda başını bulayıb dedı: 

- Böylə tuzak52 zatən Səlim kimi bir taxtı-tac düşkününün, sər-

sərinin aklına gələ bilərdi. Heyhat, mən Hacı Bəktaş əfəndimizin 

“Düşməninizin dahi insan olduğunu unutmayın” kəlamının dü-

rüstlüyünü bu hala düşəndə sınaq etdim. O gözəl kəlamın sınağı 

mənə və oğluma həyatımız bahasına başa gəldi... Artıq hər şey çox 

gecdi... Öldür bizi!  

Sultan Səlim qəhqəhə çəkib güldü: 

- Zəfərə ulaşmağın yolu təkcə calalətdən deyil, qardaşım, həm 

də hiylədən keçir. Sən bu gerçəyi də unutdun... – dedi. 

-Hər taxtın yanında bir tabut var demişlər, zira sənin taxtının 

yanında tabut sayısı hesaba gəlməz...  

Səlim əlini yuxarı qaldırb qardaşının sözünü ağzında qoydu və 

adamlarına üzün tutub dedi: 

- Əcəm padişahını özünə bəradər bildiyinə görə qardaşım 

Əhmədi oğlu ilə bahəm qanını bu torpağa tökmədən öldürün! 

Onların boğularaq qətl olunmasını əmr edirəm... 

 Bu əhvalatdan az sonra Konyaya gələn Sultan Səlimin göstərişi 

ilə əsgərlər qardaşı Şahənşahı və onun oğullarını da boğaraq qətlə 

                                                           

52 Tuzak –tələ 
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yetirdilər. Əhmədin bir oğlu Murad Səfəvi dövlətinə sığınmışdı, o 

biri  Misirə qaçmışdı... 

- Yerin yeddi qat dibində də olsa, axtarın tapın onları!  

... Qardaşı oğlu Muradın Təbrizdə şiəliyi qəbul etməsi xəbərini 

Sultan Səlimə təşviş içində çatdıran Sədri-əzəm dedi: 

- Başına qırmızı tac geyib, “ayini-islamı tərk etmiş...” Ətrafında 

cəm olan iyirmi min nəfərlə hər an islamın dayağı olan hünkarımı-

za qarşı gələ bilər... 

Sultan Səlim Şah İsmayıla məktub göndərib Muradı onun hü-

zuruna göndərməyi tələb etdi. Bir müddətdən Səfəvi şahının rədd 

cavabını gətirən elçilər Səlimin göstərişi ilə edam edildilər. Bun-

dan sonra Səfəvi sarayına elçi sifətiylə göndərdiyi xəfiyyələr Mu-

radı qətlə yetirdilər. Misir dövlətinə qaçan qardaşı oğlu da tutulub 

amansızlıqla qətlə yetirildi. Bununla da Sultan Səlim öz soyundan 

özünə raqib olacaq bir kişini də sağ buraxmadı. Bu əməllərinə görə 

Sultan Səlim xalq arasında özünə Yavuz53 ləqəbi qazandı. 

Yavuz qızılbaşların arxa cəbhəsi olan Qaraman bəyliyində və 

bəyliyin ətrafındakı Səfəvi tərafdarlarını da yox etməyi qərara aldı. 

İki əsr idi ki, Qaraman bəyliyi Osmanlı xanədanının təhlükəli rəqi-

bi sayılırdı. 

İstanbuldan yola çıxmaq ərəfəsində ikən Sultan Səlim Osmanlı 

sarayının adlı-sanlı üləmalarından şiəliyin kafirliklə eyni tutulması 

və qızılbaşlarla savaşın vacib olduğunu ifadə edən fətva vermələ-

rini tələb etdi. Müfti Əl Həmzənin də iştirak etdiyi divanda əsib-

coşan sultan dedi: 

- Anadolu əldən gedir, oradakı insanların hamısı içdən Əcəm 

əmiri İsmayıl Səfəviyə tutkuyla54 bağlanıblar. Divanıma gələn bir 

diləkçədə görün nə yazılıb: "Budur, bir zaman gəldi ki, Rum ölkə-

sinin xalqının çoxu Ərdəbilli olub kafirə döndü..."Bu Allahsız-din-

                                                           

53 Yavuz – qorxunc, zalım. Hərfi tərcümədə «yavuz» kəlməsi «quduz köpək» mənasını verir. 
54 Tutku – güclü istək 
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siz azğınlar bütün Anadolunu başına götürüb. Onları yox etmək 

üçün kəskin bir fətvaya gərək var. Elə bir fətva ki, mənim döyüş-

çülərimin bu dinsizlərə qarşı qəzəbini ikiqat artırsın. Fətvada onla-

rın öldürülməsi vacib və fərz olduğu göstərilsin ki, o inancından 

asılı olmayaraq hər bir osmanlı əsgərinə  izn və yetki belgesi55 ol-

sun!   

Onun sözünə Sədri-əzəm Hersekoğlu Əhməd paşa güc verdi: 

- Onların hamısı toy-düyündə Şah İsmayılın varsağılarını oxu-

yurlar. İsmayıl öz şeirləri ilə türkcəni səs bayrağı haline gətirmiş 

və Anadoludakı türklərin ürəyini fəth etmişdir. Görün türkmən 

tayfaların cocuqları Allaha necə dualar edir: “İlahi, bizə Sahib-əz-

zamanı görməyi tezliklə nəsib et!” Onların kiçiyi də, böyüyü də 

Şeyx İsmayıla imam övladı kimi güvənirlər. Ayaqyalın yola düşüb 

onun ziyarətinə gedirlər. Rum türkmənlərindən olan gənc sufi-

aşıqlardan biri isə məxluqata “Haydı yürüyəlim, şaha gedəlim”56 

deyir...   

Sultan Səlimin çatma qaşları kaman kimi dartıldı, kiprikləri ox 

kimi sədri-əzəmə tuşlandı: 

- Beləsinin dərisini Nəsimi kimi xalqın gözü qabağında soymaq 

gərək. Bu gündən etibarən dövət ərkanları ələvi şairlərin üzərində 

nəzarəti daha da gücləndirsin. Osmanlı qoşunu batıya yürüşünü 

dayandırıb, doğuya yan alması üzrə əmrimizi gözləsin. 

 Sədr-əzəm təlaş içindəydi, tez baş əyib: 

- Hünkarımız necə istəyirsə, elə də olacaq!-dedi. 

Çox çəkmədi ki, ona şeyxülislamın yazılı fətvası təqdim 

olundu.  

Fətvada yazılırdı: 

                                                           

55 səlahiyyət sənədi, dəlili, imtiyaz. 
56 Araşdırmaçıların dediyinə görə Pir Sultan ləqəbi ilə bir neçə şair olmuşdur.. “Açın 

qapıları şaha gedəlim” beytini yazan Pir Sultan Abtal isə qızılbaşların Anadoluda xəlifəsi 

olub. 
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- Qızılbaş ələvilərin kafirlər və dinsizlər topluluğu olduğuna dair 

fətva verdik. Dövləti – aliyyeyi – Osmaniyyə adına, Anadolu ellərində 

İslam dininin bərqərar olması naminə qızılbaş tərəfdarları ilə savaş-

maq bütün müsəlmanların müqqədəs vəzifəsidir. İslam əsgərlərindən 

onları öldürənlər qazi sayılacaqlar, bu savaşda ölənlər şəhidlik şərbəti 

nuş edib Allah dərgahında ən yüksək mərtəbədə olacaqlar. O kafirlər-

dən ölənlər isə həqir olub cəhənnəmin dibində yer tutacaqlar...” 

 Səlim vəzir-vəkilinə səsləndi: 

-Bir gün ərzində yeddidən yetmişə varınca ol yaramazlardan 

təsbit olunan eşkiyaların57 adlarının dəftər olunub mutlu kapıya 

bildirilməyini əmr edirəm. 

Müfti Həmzənin çıxardığı fətvanı Sultan Səlim Konyada bütün 

sancaqbəyləri arasında yaydı və sərkərdələrini üsyan bölgəsinə 

göndərdi. Qaraman bəyliyinin yönətməyi isə dostu Həmdəm pa-

şaya həvalə etdi. Təkcə qılıncla, odlu silahla deyil, qızılbaşlara qar-

şı kin və nifrət duyğuları ilə silahlanmış osmanlı əsgərlərinə Sultan 

Səlim yeddidən yetmişəcən şiə kişilərinin öldürülməsini əmr etdi. 

Üç gün, üç gecə davam edən qətliamda Qaraman bəyliyində 

qırx mindən58 artıq müsəlman öldürüldü. Ələvilərə “kafirlər” deyə 

vəhşicəsinə qılıncdan keçirənlərin əksəriyyəti yezidi kürdləri idi.59 

Onların şiə-qızılbaşlara, ələvilər qarşı amansız olması səbəbsiz 

deyildi. 1506–cı ildə Şah İsmayıl “islamın düşməni” olan yezdi 

kürdlərin üsyanını yatırmaq üçün Bayram bəy Qaramanlını və 

Əbdi bəy Şamlını Urmiyaya göndərmişdi. Kürdlər Urmiya gölü 

ərazisində çətin keçilən dağlarda yerləşsələr də qanlı döyüşdə on-

ların başçısı Şirsərim tutulub edam edilmişdi. 

                                                           

57 Eşkiya - yolkəsən, quldur 
58 Bəzi mənbələrdə qətlə yetirilənlərin sayı 70 min göstərilir. 
59 Bu rəqəm qırğında rolu olan İdrisi Bitlisinin farsca yazdığı “Səlimşahnamə” əsərində 

açıq - aşkar göstərilmişdir. Əsərdə İdrisi Bitlisi kürdləri qızılbaşlar ilə döyüşə təşviq 

etdiyini, onların da qılınc gücünə Anadolunu qızılbaşlardan təmizləmək üçün and 

içdiklərini və bu vaxt 40 min Qızılbaşın öldürüldüyünü yazmışdır. 
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Qaraman qətliamında yeniçərilər iştirak etmədilər. Çünki onla-

rın əksəriyyətinin rəğbət bəslədiyi Bəktaşi təkkəsi60 şiəliyə yaxın 

cəmiyyət hesab olunurdu. 

* * * 

Anadoluda qan dizə çıxmışdı. Çığırlar, yollar ələvilərin cəsədi 

ilə doluydu. Bu qırğının dəhşətləri xalqın dilində ağılara, bayatıla-

ra, qəmli nəğmələrə dönürdü. Anadolunun fəryadı dildən-dilə, 

eldən-elə yayılırdı. Qaraman qırğınını el arasında Pir Sultan 

Abdal61 adı ilə tanınan suvaslı dərviş – ozan:“Türkmən qalxıb yay-

lasına yürüməz” deyə nəzmə çəkmişdi: “Pir Sultanam yaradıldım 

qul deyə, Zalım paşa əlindənmi öl deyə”62 söyləyən ozan sonralar:" 

Çeke sancağı götüre, Şah İstanbula otura" beytində Səfəvi şahına 

sevgisini izhar etdiyinə görə edam olunmuşdu.63 

...Ədirnə sarayında isə Qaraman qırğınını “uğurlu və mühüm 

iş” kimi yada salan  Sultan Səlim fovqaladə çağırdığı divanı bu 

sözlərlə açdı: 

- Qaramanda Şeyx İsmayıl Səfəvinin tərəfdarlarını qırıb-çat-

maqla doğu Anadolunu kafir qızılbaş ünsürlərdən təmizlədik. 

Bununla da biz arxadan öz müdafiəmizi təmin etmiş olduq. 

Həm də bu, yaxın zamanda Səfəvilərin əmiri Şah İsmayıla qalib 

gəlməyimizə zəmin yaratdı. Artıq bu azğın kafirlərin dərviş 

hökmüdarına savaş elan etmək barədə sizin də fikrinizi bilmək 

istəyirəm...  

                                                           

60 Bektaşi təkyələrinin (“Təkyə” və ya “Təkkə” ibadət və təlim yeri) giriş qapısında hər kəsin 

görə biləcəyi bir yerdə böyük hərflərlə “Ədəb” sözü yazılıb asılırdı. Bu o demək idi ki, bura 

ədəb, əxlaq mərkəzidir. Bura ədəblə girilir, ədəblə çıxılır. “Ədəb”(ادب) kəlməsi ərəb əlifbası ilə 

“Ə” ( ا), “D” (د), “B” (ب) hərflərindən meydana gəlmişdir. Bu üç hərf, üç kəlməyə dönmüşdür. 

Bunlar “Əl”, “Dil”, “Bel” kəlmələridir. Yəni, “Əlinə sаhib оl, dilinə sаhib оl, belinə sahib ol” 

kəlmələri, Bektaşi fəlsəfəsinin əхlаq və mənəviyyat prinsipi sayılmışdır. Bеktаşiliyə daxil 

olanlar bu üç kəlmənin dərin mənasını dərk etmiş və ona əməl etmişlər. 
61 əsl adı Heydər olub, XVI əsrdə yaşamış ələvi-türk xalq şairi, 7 Ulu ozandan biri 
62 Sivas Valisi  Xızır Paşa tarəfindən edam edildiyi bildirilir. 
63 Nurettin Albayrak, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 34, sayfa: 277 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C4%B1z%C4%B1r_Pa%C5%9Fa&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/TDV_%C4%B0sl%C3%A2m_Ansiklopedisi
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Sonra o, əsl niyyətini din xadimlərinə, vəzirlərinə və sərkərdə-

lərinə belə söylədi: 

-Vükela və üməra əhli bilsin ki, Devleti-Aliyeyi Osmaniyyə im-

peratorluğunun doğuda hökmüranlıq etməsi yolunda Əcəm diya-

rında qurulan gənc Səfəvi dövləti böyük əngəldir. Qərarım paytaxt 

Təbrizə yürüş etmək, qılincımla Qızılbaş kafirlərini savaş meyda-

nında cəhənnəmə vasil etməkdir. Şah İsmayıl bir eşkiya64 kimi öz 

mürüdlərini artıraraq gənclərin könlünü özünə çəkib. Peyğəmbə-

rin könüllər açan qanunlarını... təməlindən yıxıb xarab etmişdir. 

Başımızın tacı, cövhər əsaslı dini davam etdirmək və şəriət yolun-

da addımlamaq sevinc qaynağımız olub. Tanrının köməyi ilə gü-

cümüz ən yüksək səviyyədədir. Cahanı tutan qılıncımız İslamın 

nuruyla parlamaqda ikən, ağır itkilərin qaynağı Şiə topluluğunun 

ipini qırmaq və şanlarını varlıq dünyasından yox etmək... din qay-

dalarına görə boynumuza borc olmuşdur...65 Madəm ki, bu qüsur-

lu məzhəbin getdikcə gücü artır, zərərinin bizə toxunması da gü-

nün mövzusu olmuşdur. Zira Anadolu ellərində yaşayan ağıldan 

yoxsul türklər tanımadan, bilmədən o azğınlıq örnəyinə uymuşlar, 

uşaqlarını, mal və varlıqlarını onun yoluna fəda edirlər. İmkanlı 

olanlar bahalı ərmağanlarla onun ziyarətinə gedirlər. Onun yıxıla-

sı dərgahının kölgəsini haşa 66 hacet67 qapısı və dilek kəbəsi bilir-

lər... 

Onun bu odlu-alovlu nitqi vəzirlərini çaş-baş salmışdı: 

- Əcəm diyarının hökmüdarı Şah İsmayılla savaş qorxunc bir şey, - 

sədri -əzəm  içindəki qorxuya güc gəlib özü-özü ilə danışırmış kimi 

sakitcə dilləndi, - bu savaş bizə böyük itkilər və qurbanlar bahasına 

                                                           

64 quldur 
65 Mənbə:Hoca Sadeddin,Tac üt-tevarih. I. Selimin ölümüe kadar Osmanlı Tarihi. Hoca 

SadeddinEfendi (1536 -1599, İstanbul), Türk tarihçi, şeyhülislam ve müderris. Sultan 

Səlimin nədimi Həsan Canın oğlu. 
66 haşa - bir davranışın əsla qəbul ediləməcəyini bildirən söz. 
67 Hacət -etiyac, lüzum 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tac_%C3%BCt-tevarih
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyh%C3%BClislam
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCderris
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başa gələ bilər. İndiyə qədər kimsə tərəfindən məğlub edilməyən Qı-

zılbaşlar üzərində qələbəyə ümüd bəsləmək...  

Sultan zəhimli gözlərini bərəldib onun sözünü kəsdi: 

- İmperatorluğumuzu qəlbini, ruhunu gəmirən bu qorxu-hürkü 

mütləq aradan qalxmalıdı. Mən hələ Trabzon canişini olanda qızıl-

başların gözünün odunu almışdım. Bayburt, Gümüşxanə, Ərzin-

can çevrəsini ələ keçirib böyük başarılar qazanmışdım. Nə tez 

unutdunuz türkmən ozanların sazlarında çalıb-oxuduğu qəhra-

manlığımı öyən nəğməni: 

 

“Yürü, Sultan Səlim, dövran sənindir” 

  

O zaman babam Sultan Bəyazid yazılı fərman göndərdi ki, “do-

ğu vilayətlərlə ilgili olan yerlərə girməyə rizam yox”, Zatən İsma-

yıl da elçi göndərib ələ keçirdiyim yerlərin iadə edilməsini istədi. 

Odur ki, indi Əcəm ölkəsinə yürüşdən öncə üləmalardan qızılbaş-

lar barədə məqsədi-məramımıza uyğun fətvalar verməsinl istəyi-

rəm. Mən Əcəm ölkəsinin bütün şəhərlərində qızılbaş zülmünü 

bərtəraf etməkdə israrlıyam.68 Bəs Siz? 

Sultan Səlim donuq gözlərini ona zilləmiş əyanlara baxıb ayağa 

qalxdı. Osmanlı sərkərdələrini, üləmalarını bir-bir gözdən keçirdi. 

Divanın mühavizəçisi sıravi yeniçəri gənc Abdullah farağat da-

yansa da, ortaya çökmüş sükutu pozdu: 

-Padşahım, mən sizin əmrinizlə qızlbaş kafirlərindən öc almağa 

hazıram.  

Sultan zəndlə ona baxdı. 

                                                           

68 Osmanlı tarixçi Münəccimbaşıya əsaslanan Rəmzi Kılıç bu barədə yazır: “Yavuz Sultan 

Səlim dövlət adamlarını, yeniçəri başçılarını, Rumeli bəylərini toplayıb cihat etmək 

arzusunda olduğunu, Ərəb diyarını Çərkəzlərdən (Məmlüklərin), Əcəm diyarını da 

Qızılbaşların (Səfəvilərin) əlindən almaq istədiyini, hətta Hində və Sində səfər edəcəyini 

bildirdi .  
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-Sənin adın nə, əsgər? 

-Adım Abdullahdı padşahım, kürd oğlu kürdəm! 

-Bu gündən sənin ləqəbin Ocalandı. Mən səni Trabzona sancaq-

bəyi təyin edirəm.  

-Uca padşahın hizmətində hər zaman hazıram,- deyə Abdullah 

baş əyib Sultan Səlimə təzim elədi. 

Sultan birdən əyanlarına sarı döndü. İçindəki qəzəbi alov kimi 

püskürdü: 

- Heç sizin sıradan bir əsgər qədər cürətiniz yoxmu?! Ey saray 

ərkanı, Atalarımın yanında bulunan hünersiz yankesiciler, mal ve 

mülke düşkünler, bağış ve hediyyeye tapınanlar... beceriksizler, 

pinti ve alçaklar... 

Özünü ələ ala bilməyən sultan qeyri –ixtiyari fikirlərini təkrar-

layırdı. Vəzirlərin, sərkərdələrin, din xadimlərinin çoxunun içində 

elə bil ödləri partlamışdı. Bu zaman Yavuz qəzəbli baxışlarını za-

manəsinin məşhur şeyxülislamı Zənbilli Əli əfəndiyə dikdi. 

Şeyxülislamın çiynlərinə elə bil dağ boyda yük düşdü. Qəddi 

əyildi. Ağır-ağır danışmağa başladı: 

- Rəhimli və mərhəmətli Allahın adıyla. Sultan həzrətlərinin uca 

divanına ərz edim ki, Allah ədalət sahiblərini sevər və onlara uğur və 

zəfər qapılarını açar... Uca Allah bəyan etmişdir ki, onun hökmü Qu-

randır. Kim bundan başqa hökmü üstün tutsa, cahillik hökmünü üs-

tün tutmuş olar. Buna görə Qurani-şərifin Əl-Maidə surəsinin qırx 

dördüncü ayəsində buyurmuşdur. “Allahın nazil etdiyi ilə hökm 

etməyənlər, əlbəttə, kafirdirlər!” Sultanımızın savaş amacında bulun-

duğunu Səfəvi əhlinin müsəlman olduğuna və Şah İsmayılın kəndisi-

ni Həzrəti Peyğəmbərimizin soyundan gəldiyini iddia etməsinə rəğ-

mən hər kim ortada baş verən ixtilafa Quran və sünnəyə müxalif olan 

adətlərlə hökm versə, küfrdür. Anadolu üsyançılarının aqibətindən 

bəlli oldu ki, Şah İsmayılın onlarla heç bir ilgisi yox, hətta ona sığınan 

üsyançıların sərdarlarını belə cəzalandırdı. 

Sultan Səlim əlini havaya qaldırıb onun sözünü kəsdi: 
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- Kafidir,-dedi,- çox ilginc bir şey bu, on dörd sənə69 öncə kuru-

lan Şiə-Səfəvi xanadanı Osman Qazinin iki yüz on beş sənə öncə 

kurduğu bir böyük dövlətlə uğraşır. Zira, kafir Şeytanqulunun üs-

yanına sünnülərin də qatıldığı məlum idi, onların cəzasını biz 

verdik, amma Şah İsmayıl ona pənah aparan üsyançıların sərdar-

larını ona görə cəzalandırdı ki, onlar Həccə gedən karvanları qarət 

etmişdilər. Üstəlik zamanın böyük ülamalarından sayılan, “Ənbi-

yanəmə”ni yazmış Şeyx İbarahim Şəbüstətini oğlu ilə bahəm qətlə 

yetirmişdilər. Bu, məlum. Bəs Nurəli Xəlifə olayına nə dersiz? O 

ki, Şah İsmayılın Anadoluda qızılbaşları ayağa qaldıran gercək xə-

lifəsidi. Qardaşım oğlu mənə qarşı Nurəli Xəlifənin gücündən fay-

dalanmaq üçün şiəliyi qəbul etmişdi və xəlifə öz əliylə onun başı-

na qızılbaş tacı qoymuşdu. Sonra da Tokat üzərinə yürüyub, Şah 

İsmayılın adına xütbə oxutdurmuşdu, - sultan iki il əvvəl baş 

verən olayı xatırladıqca qəzəblənir, adəti üzrə eyni sözü  bir neçə 

dəfə təkrar edirdi.  

Ülamalar hamısı təşviş içindəydi. Yavuzun şeyxülislam Zənbilli 

Əli əfəndiyə zərər yetirəcəyindən qorxurdular. Ona görə Kamal 

Paşazadə özünə əmin tərzdə bir-iki addım irəli ataraq təzim edib 

dilləndi: 

-Sultanım, mən kafir qızılbaşlarla savaşı caiz bilirəm. Odur ki, 

bütün üləmalar adından çox tutumlu bir fətvanın məzmunun ha-

zırlamışam. İzninizlə onu uca divanınıza ərz etmək istəyirəm.  

Kamal Paşazadənin Yavuzun hüzurunda arxayıncasına danış-

masına rəvac verən səbəb də vardı. Bunu Sultan Səlimin özü də, 

saray əyanlarının əksəriyyəti də bilirdi. 

Bir dəfə Səlim qoşunuyla Adana yaxınlığında şiddətli yağmura 

düşmüşdü. Yol-yolaq palçıq gölməçəsinə dönmüşdü. Səlim Kamal 

Paşazadə ilə yan-yana at üstündə söhbət edə-edə gedirdi. Birdən 

                                                           

69 sənə -il 
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necə oldusa Kamal Paşazadənin atı fınxırıb hürkdü. Bu zaman şa-

hə qalxan atın ayağından sıçrayan sulu palçıq külçəsi şahzadənin 

üst-başına çiləndi. Səlimin kaftanı başdan-başa palçığa bulaşdı. 

Kamal Paşazadənin qorxudan qanı qaçdı. Onun üzüldüyünü və 

həyacan keçirdiyini görən Səlim hamının eşidəcəyi səslə dedi: 

- Üləmanın atının ayağından üst-başımıza sıçrayan bu çamur, 

bizimçün şərəfdir. Mübarəkdir. Bu çamurlu kaftanı, mən öləndə 

sanduqəmin üzərinə kapatın!.. 

O vaxtan Kamal Paşazadə ilə Səlimin arasında qarşılıqlı ehti-

ram vardı. İndi qəzəbindən qırmızı sifəti titrəyən Sultan Səlim öz 

taxtında qurcalana-qurcalna oturub rahatca nəfəs alırdı. Zənbilli 

Əlidən zəhimli baxışlarını çəkib amiranə səslə:  

- Möhtərəm Şeyxülislam İbni Kamal əfəndimiz, buyurub fətva-

nı oxusunlar! –dedi. 

- Hünkarım, mən Şah İsmayıl və tərəfdarlarının kafirlikdə suçlan-

masını, küfrə düşmələrinin səbəbini bu şəkildə sıraladım -deyə Ka-

mal Paşazadə qoynundan çıxardığı fətvanı oxumağa başladı: -1. Rəşi-

di xəlifələrinin üçünə küfr edirlər. 2. Şəriəti təhqir edirlər. 3 Müctəhid 

və imamlara küfr edirlər. 4. Qızılbaşlar şahın halal saydıqlarını halal, 

haram saydıqlarını haram sayırlar. 5. Kafir olduqlarından onların 

yurdu dar-i hərbdir70. 6. Kəsdikləri meytədir,71 yeyilməz. 7. Kim onla-

rın qızıl külahını geysə küfür təhlükəsi galibtir. 8.Qızılbaşlar hakkın-

da höküm, mürtədlərin hökmü kimidir. 9.Onların həm kendi arala-

rında, həm də başka topluluklarla yaptıkları evlenmeler geçerli değil-

dir. Bunlara Miras bırakılmaz . 10. Onlarla savaşan birisi qalip gelirse 

qazi, ölürse şehittir... Mən və bütün İslam dini alimləri şariat hökmü-

nün və kitapların verdiği haklara dayanarak fetva verdik: “Ey müsəl-

manlar, bilin və agah olun ki, rəisləri Ərdəbil Şeyxi Heydər oğlu 

İsmayıl olan Qızılbaş birliyi, peyğəmbərimizin şəriətini, sünnəsini, 

                                                           

70 müharibə yoludur. 
71 meytə (özü ölən heyvan, leş) 
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İslam dinini, Quranı kiçik gördülər. Allahın qadağan etdiyi günahları 

halal bildilər… Onlara rəğbət bəsləyən, batil dinlərini qəbul edən, ya-

xud da onlara köməkçi olanlar da kafir və dinsizdirlər. Bu kəslərin 

birliyini dağıtmaq bütün müsəlmanların başlıca vəzifəsidir. Bu za-

man müsəlmanlardan ölən müqəddəs şəhidlərin yeri uca cənnətdir. 

O kafirlərdən ölənlər isə, cəhənnəmin dibində yer tutacaqlar. ...Bu 

birliyin kəsdiyi və ovladığı heyvanlar murdardır. İslam Sultanının 

onlara aid qəsəbələrdəki bütün insanları öldürüb mallarını, mirasları-

nı, övladlarını götürmə haqqı vardır. Onlardan doğan çocuklardan 

her biri veledizinadır. Bu şəhərdə də (İstanbul) onlardan olduğu bili-

nən və ya onlarla birliyi təsbit edilən kəslər öldürülməlidir... Dinə kö-

mək edənə Allah kömək edər. Müsəlmanlara pislik edənlərə isə 

Allah pislik edər”. 

Sultan saray əyanlarının və sərkərdələrin fikrini dinlədikdən sonra 

Səfəvi dövləti ilə savaşmaq üçün səfərbərlik barədə fərmayiş verdi: 

- Dərhal döyüş hazırlığına başlansın. Şeyxülislam Kamal Paşa-

zadə əfəndinin fətvası məmləkətin bütün camilərində xütbə  kimi 

oxunsun! 

Sonra  hökmüdar üzünü “Səlimşahnamə”ni  yazan Bitlisli İdri-

sə tutdu: 

- Hakiməddin72 sən qal, digərləri getsin! 

Hamı çıxandan sonra Bitlisli İdris Sultan Səlimin qarşısında tə-

zim edib dedi: 

-Bəndei əhkar və çakəri əfkar73 İdris hünkarımızın buyruğunda 

müntəzirdir. 

Sultan əlilyə ona əyləşməyi işarə etdi və dedi: 

- Ey İdris əfəndi, sən mənim ağıllı müstəşarımsan. Səninlə bir 

                                                           

72 Osmanlı və Ağqoyunlu qaynaqlarında İdris Bitlisliyə “Hakiməddin”, “Kəmaləddin”, 

“Mövlana”, “Kutlu Müdərris” (Mübarək müəllim) və s.  xitab olunduğu bildirilir.   
73 ən aciz, həqir bəndə və fikir nökəri, xidmətçisi (təvözökarlıq məqamında deyilən ifadə) 
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çox ortaq fikirlərimiz var. Yaxşı bilirəm ki, kürd aşirətlərinin74 qos-

qoca Osmanlı İmparatorluğu ilə gənc Səfəvilər səltənəti kimi - iki 

böyük güc arasındı sıxışıb əzilməsini istəmirsən! Zira kürd bəyləri-

nin bir çoxu sayənizdə Anadoludakı qızılbaş ünsürlərin bərtaraf 

etməkdə dövləti-alimizə yardımçı oldular. Fəqət bəzilərinin də 

seçim qarşısında qalmasını təbii sanıram. Əcaba, onlar Osmanlı - 

Qızılbaş davasının kəndilərinə heç bir faydası olmayacağını nədən 

düşünsünlər ki? İndi böyük bir savaş qarşısındayıq, istəyirəm ki, 

bu savaşda onların önəmli payı olsun. Əminəm ki, onlardan kim-

lərə iltifat ediləcəyini sən daha yaxşı bilirsən!  

İdris əfəndi bir an dərin fikrə getdi. O, çoxdan bəri ürəyində-

ki arzusunu gerçəkləşdirməyə fürsət axtarırdı. Budur, bundan 

gözəl fürsət ələ düşməzdi.   

-Cahan padişahı, istər sizdən, istər cənnətməkan atanız Sul-

tan Bəyazid xandan sevgi və teveccühlər75 görmüş, hədiyyələr 

almışam. Sizin sayğınızı, rəğbət və ehtimadınızı qazandığıma 

görə özümü çox bəxtiyar sanıram. Allahdan diləyim budur ki, 

məni sizin dosluğunuzdan əskik eləməsin! Şah İsmayıl taxta çı-

xan zaman məndən Təbriz sarayında qalıb çalışmama davam 

etməyimi istəsə də, onun məzhəbindən xoşlanmadığım üçün 

imtina etdim. Ağqoyunlu hökmüdarı Yaqub bəyin dönəmində 

onun adından Sultan Bəyazid xan həzrətlərinə bir təbriknamə 

yazmışdım. Həmin təbriknamədən xoşlanan Bəyazid xan həz-

rətləri məni İstanbul sarayına dəvət etmişdi. Odur ki, onun də-

vətinə gec də olsa, icab76 edərək Təbrizdən ayrılandan sonra bu-

ra təşrif gətirdim. Gerçəkdən deməliyəm ki, sizin hökmüdarlıq 

dönəminiz Osmanlı xanədanlığının nicatıdı. Mən zamanında 

Bəyazid xana demişdim, əgər zındıq Sah İsmayılı və onun məz-

                                                           

74 qəbilələri 
75 teveccühlər – gülər üz, xoş rəftar, yaxınlıq duymaq. 
76 icab -lazım, zəruri, vacib 



49 

həbi – nahaq olan qızılbaş ünsürləri bərtaraf edilməzsə, gələcək-

də onlar bu bölgədə tam hakim olacaqlar. Hünkarım, qaldı kürd 

aşirətləri məsələsinə, bilməniz lazımdır ki, onların Şah İsmayılın 

yanında yer alması zatən imkansız... 

İdris Bitlisli sultanın ona diqqətlə qulaq asdığını görüb ürək-

ləndi və əsas mətləbini söylədi: 

- Onlar sizin mübarək məqamınıza gəlib əllərinizdən öpmək 

və Osmanlı səltənətinə biət etməyi qərara alıblar. Məni də sizin 

çakəri - əfkarınz olaraq kəndi adlarından uca divanınıza diləkçə 

yazmağa vəkil ediblər.  

Sultan Səlim qaşlarını çatıb: 

- Diləkcəni yazarsan, -dedi, - zira bu ərəfələrdə batı dövlətlə-

rinin rəhbərlərinə mənim adımdam sülh və barış məzmunlu 

məktublar yazıb yollamağınız daha mühüm bir iş!  

İdris Bitlisli məmnunluqla sultana baş əydi və sözünə davam etdi: 

- Əfəndim, indi Anadoluda barəmizdə çox söz-söhbətlər do-

laşmaqdadır. Kimisi məni Qaramanda qızılbaş qətliamının mi-

marı77 sanır, kimisi də ismimə “İdris-İblis” deyir. Sizin də ləqə-

binizi Yezid qoymuşlar. Qətliamdan canlarını qurtarmış qızıl-

başlar kürd dilini öyrənib kəndilərini kürd kimi qələmə verirlər. 

Düşünürəm ki, kürd bəylərinin başında dayandığı aşirətlərinin 

bir qismi Boz Ulus, digər qismi Qara Ulus və ya dağ köçəbəsi 

adıyla deyil, siz ali-zatın izni ilə yeni yaradılacaq öz bəylikləri-

nin adı ilə tanınmasının tam zamanı. Sizi əmin edirəm ki, bu ad-

dımınız kürd bəylərinin Osmanlı dövlətinin həm hərbi, həm 

mədəni və həm də ticari həyatında daha mühüm iştirakını tə-

min edəcəkdir... 

Sultan Səlim onun təklifini başıyla təsdiqləsə də soruşdu: 

- Bundan dolayı daha hansı mühüm  təklifin var? 

                                                           

77 mimar –memar 
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-Sultanim, istər Anadoluda, istərsə Şah İsmayılın nəzarəti altında 

olan müsəlman əyalətlərində şiyə əndişəsini aradan qaldırmaqçün 

Qahirədəki İslam xəlifəliyini İstanbula gətirməyiniz çox vacibdir.  

Sultan Səlim heyrətlə ona baxdı: 

-Mərhaba, Hakiməddin! – dedi, - bu təklifin elə yaxın zaman-

larda sənin öz iştirakınla gerçəkləşəcək. Fəqət kürd bəyləri ko-

nusuna78 gəldikdə, qoy onların hamısı Osmanlı səltənətinin tə-

bəəsi olaraq xəzinəyə vergi, orduya da əsgər versinlər və Səfəvi-

Qızılbaş xanədanı ilə savaşda bizə qatılsınlar. Əmin olsunlar ki, 

bu xüsusda iş birliyindən onlar gələcəkdə idari və ticari yönə-

timdə daha çox nüfuz qazanacaqlar... 

- Mən də Sizi əmin edirəm ki, kafir Şah İsmayılın qoşunu 

üzərində qazanılacaq mübarək zəfərdə  kürd savaşçıların da 

yetərincə payı olacaqdır...  

Sultan Səlim ayağa qalxıb İdris Bitlisliyə yaxınlaşdı:  

- Öncədən bilmələri lazım. Bir sultan olaraq əsla xəyanəti ba-

ğışlamıram. Mən - doqquzuncu Osmanlı padişahı Sultan Səlim 

xan Sultan Bəyazid xan oğlu iqdidar mücadiləsində kimsənin 

gözünün yaşına baxmadım, bu taxtı-tac naminə iki ağabəyimi, 

səkkiz yegənimi79, üç vəzirimi öldürtdüm. İndi niyyətim üç ca-

hana padişah olmaq yolumda mənə əngəl yaradan Qızılbaş-Sə-

fəvi dövlətini yox etməkdir. Ərdəbil oğlu İsmayılla iş birliyi qu-

ranlar hər kim olursa olsun, mənim düşmanımdır. Sən də get 

hazırlaş, illər öncə tərk etdiyin Təbrizə yola düşürük! 

-Qəzanız mübarək olsun, Hünkarım! 

İdris Bitlisli təzim edib gedəndən sonra Sultan Səlim fiqurları 

fil sümüyindən hazırlanmış şahmat taxtasına yaxınlaşdı.  Rəqib  

şahı topla vurub böyrü üstə yıxdı. Gülümsəyərək: “Sənin taxtını 

yerlə yeksan edəcəyəm, İsmayıl” deyə pıçıldadı... 

                                                           

78 Konu -mövzu 
79 iki böyük qardaşımı, səkkiz qardaşım oğlunu 
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SƏFƏRBƏRLİK 

 

...Çox çəkmədi ki, Osmanlı sultanının göstərişi ilə ölkənin hər 

yerindən qoşun toplandı. O, yeniçəri  ocağının əsgərlərini sarayın 

qarşısında sıraya düzdürüb: 

- Mən sizin hər birinizlə igid və qorxmaz savaşçı kimi qürür du-

yuram! –dedi, - qərinələrdi ki, yeniçəri ocağı batının xofu, balkan-

ların bəlası, İslamın şirləri kimi tanınmaqdadır. Yabançılar düşü-

nür ki, sizlər sadəcə Osmanı sultanlarının əli silahlı qullarısınız. 

Fakat siz nə bir qulsunuz, nə də sıradan əli silahlı əsgər. Sizlər bir 

qazi olaraq Osmanlı bayrağı altında İslam dinini müafizə edən və 

bu yolda canınızdan belə keçməyi gözə alan peşəkar döyüçülərsi-

niz!.. Sizin “Allahu əkbər!” hayqırtınız dəfalarla düşmən qoşunu-

nu qaçmağa vadar etmişdir. Kafir Səfəvilərlə savaşımız da böylə 

olacaqdır. Yeniçərlər, siz qos-qoca Osmanlı sultanlığının vuran qo-

lusunuz!.. Qəzanız mübarək olsun! 

Bu məqamda yeniçərilərin ön cərgəsi arxasında dayayan "meh-

təran takımı", yəni şeypur və nağara çalanlar dəstəsindən  gürultu 

qopdu... 

... Sonra sultan xəzinədara sərkarlara80 və əsgərlərə pul və bəx-

şiş paylamağı əmr etdi. Qanuna görə yeniçərlər sultanı ata, mən-

sub olduqları ocağı isə doğma evi sayırdı. Bir qayda olaraq iyirmi 

beş yaşlarında yenicəri ocağına daxil olan bu əsgərlər saqqal uzat-

mırdılar, üzlərini qırxıb, yalnız bığ saxlayırdılar. 

Onların həyatının mənası döyüşdə, ya da üsyan yatıranda şü-

caət göstərmək, ən ümdə arzuları onbaşı və ya yüzbaşı olmaq idi. 

Təcrübəli yeniçərilər börklərini başlarına əyri, gəncləri isə düz 

qoyardılar. Sultan Murad dönəmində yaranmış qaydalara görə 

yeniçəri evlənə bilməzdi. “Arvad almış yeniçəridən sultana xid-

                                                           

80 sərkarlar – komandirlər 
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mətçi olmaz!” Xidmət isə “oturaq”81 olanadək davam edirdi. Yal-

nız oturaq yeniçərlər sultan xəzinəsindən təqaüd almaq, evlən-

mək, saqqal saxlamaq, ev tikmək, torpaq sahibi olmaq hüququna 

malik idi. 

Yeniçəriləri yetişdirmək üçün sultanın xristian təbəələrinin 

uşaqları seçilərdi. Kiçik yaşlı oğlan uşaqları sünnət olunub müsəl-

man adət və ənələrini öyrənmək üçün Anadolunun türk ailələrinə 

verilirdi. Bir neçə ildən sonra həmin uşaqlar İstanbula gətirilir, 

yeniçəri məktəblərində təlim-tərbiyə alaraq döyüş fəndlərinə yiyə-

lənirdilər. Hər beş-altı ildən bir Osmanlı sultanının məmurları səl-

tənətin nəzarəti altında olan xristian əyalətlərindən yeddi – on iki 

yaşlarında olan oğlan uşaqları arasından sağlamlarını hərbi mü-

kəlləfiyyətə cəlb edirdilər. Bu cür zorakı yığım osmanlıların fəth 

ediyi xristian uluslarında pis qarşılanırdı. Çox vaxt valideynlər oğ-

lan övladlarını Osmanlı ordusuna vermək istəmirdilər, onları sul-

tanlığa aid ərazilərdən kənara yollayıb, gizlətməyə çalışırdılar. Bu 

sərt qaydaya slavyan mənşəli təbəələr “qan vergisi” deyirdilər. Bə-

zən “qan vergisi”ndən oğlan uşaqlarını yayındırmaq üçün onları 

erkən evləndirirdilər. Müsəlmanlar arasında yalnız Bosniya əhalisi 

sultana xüsusi sədaqət göstərdikləri üçün övladlarını yeniçəriliyə 

könüllü verirdi. 

Döyüş zamanı hərbi tərtibatla yeniçərilər Osmanlı sultanının 

çevrəsində yer alırdılar. Əksər hallarda vuruşmanın taleyini onlar 

həll edirdilər. Əvvəllər yeniçərilər ağac və sümükdən hazırlanmış 

yaylardan, yatağanlardan,82 dəyənək və arbaletlərdən ustalıqla isti-

fadə edərdilər. 

                                                           

81 oturaq - veteran 
82 yatağan - türk qılıncı. Əsasən Dənizlinin Yatağan kəndində hazırlandığından belə 

adlandırıldığı ehtimal olunur. Mənbələrdə Hacı Bektaşi Vəli Həzrətlərinin tövsiyəsi ilə 

Türkmən ustalar tərəfindən hazırlanan bu qılıncın yalnız bir tərəfinin kəsici olması təslim 

olan düşmənə aman vermək məqsədi daşımasıyla fərqli sayılırdı. 
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 "Od püskürən yeniçər dəyənəyi" deyilən tüfəngisə ilk dəfə 1453-

cü ildə İstanbulun fəthi zamanı bizanslılarla döyüşdə tətbiq edilmiş-

di. Yeniçərilər əlbəyaxa döyüşdə də fədakarlıq göstərirdilər. 

 Sultan Orxan Qazi zamanında ilk piyada alayı kimi yaradılan 

bu döyüşcülərə yeniçəri adının verilməsinin də maraqlı tarixçəsi 

vardı. Rəvayətə görə, islamı qəbul etmiş xristian alayına Şeyx Də-

mirdaş Dədə xeyir-dua vermişdi. Sultanın özünün də iştirak etdiyi 

min nəfərlik dəstənin əsgərlərinə qazi adının verildiyi ayin zamanı 

şeyx ağ əbasının sağ qolunu qoparıb qarşısında farağat durmuş 

yeni çərin83 başına qoymuşdu. Ağ əbanın qolunun bir hissəsi əsgə-

rin boynunun ardından aşağı düşmüşdü. Dəmirdaş Dədə qarşısın-

da diz çökmüş əsgərin başı üzərində əllərini tutaraq demişdi: "Ya 

Allahım, onları yeniçəri adlandırıram! Qoy onların cəsarət və mər-

dliyi zəfərli, qılıncları kəsərli, qolları təpərli olsun!" 

Bu ayindən sonra İslam dinini qəbul etmiş xristianlardan ibarət 

yeni alay "yeniçərilər"adlandırıldı. Qəlblərində Allah eşqi güclü 

olan yeniçərilərin təriqəti Bektaşiyyə, musiqisi məsnəvi, rəvayətlə-

ri dastan və əfsanələrdən ibarət idi. Arxadan sallanan ağ şallı pa-

paqları Dəmirdaş Dədənin ağ əbasının qolunun rəmzi olan börk 

oldu. Börk ağ keçədən tikilərdi. Börkün arxasından sallanan ağ 

rəngli şala isə "yatırtma" deyilirdi. Bektaşi dərvişləri döyüşlərdə 

yeniçəriləri zəfərlərə ruhlandırırdılar. 

Sultan Səlim taxta çıxandan sonra  yeniçərilərin sayı  da xeyli 

artmışdı. 

                                                           

83 çəri- sıra ilə düzülmüş döyüşçü səfidir. Əski türk savaşı sənətində ayrıca təlim görmüş oxçu 

qvardiyasına da çəri (çərik) deyirdilər. Bu söz “ordu”, “yürüş”, “bahadırın yoldaşları”, “igid” 

anlamında işlənmişdir. Qədim türklərdə xanın (xaqanın) xüsusi qvardiyasına da çerik (çəriq - 

çəri) deyilmişdir. Osmanlılar yeni üsul ilə hazırladıqları əsgəri korpusu “yeniçəri” 

adlandırmışdılar. Azərbaycan dövlətçiliyinin ordu terminologiyasında bu söz “könüllü əsgər” 

korpusu ifadə etmişdir. Mirzə Yusif Qarabağinin “Tarixi Safi” əsərində xüsusi piyada şah 

qvardiyası “çanbaz”, qızılbaş ordusunun könüllü əsgərləri isə “çəri” adlanır. 
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Özündən əvvəlki sultanların fərmanına uyğun olaraq hər yeni-

çəriyə ildə beş dəfə mavi çuxa, otuz iki qızıl axça, altı arşın astar 

verilərdi. Sələflərindən fəqrli olaraq Səlim yeniçərilərin xorla ifa 

etdiyi marşdan xoşlanmırdı.  

Amma bu gün yeniçəril alayı xoş əhval–ruhiyyədə idi. Aldıqları 

bəxşişə görə sultana öz minnətdarlıqlarını  izhar etmək üçün uca 

səslə oxumağa başladılar. 

 

"Müminiz Kalü-Belidən beri, 

Hakkın Birliğine eyledik ikrar, 

Bu yolda vermişiz seri, 

Nebimiz vardır Ahmedi Muhtar! 

La Yezal mestaneleriz, 

Nurı ilahide pervaneleriz, 

 Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile 

 On iki imam Piri tarikat cümlesine dedik beli 

Allah Allah İllallah, baş üryan, göğüs kalkan, dide al kan, sine püryan; 

 Bu meydanda nice başlar kesilir hiç olmaz soran; 

 Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan; 

 Sayılmayız parmakla, tükenmeyiz kırmakla, 

Demü, devranına hü diyelim, Hüü! 

 

Sultan Səlim yeniçərilərin ifasını sonacan dinləməyə səbri 

çatmadı. Yeyin addımlara saraya döndü. Yeniçəri Ocağının 

“tüstüsü” dalğa-dalğa ətrafa yayılıb sanki onu boğurdu. O mü-

havizəçilərinə meydana açılan pəncərələri bağlamağı əmr etdi. 

Sonra Səfəvilərin üzərinə yürüşdən əvvəl xəzinənin durumunu 

öyrənmək üçün sarayın baş dəftərdarı84 Pir Məhməd Çələbini  

hüzüruna çağırtdırdı.  

                                                           

84 kargüzar 
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...Hələ iki il öncə xəzinənin açarlarını atasından təhvil alanda, 

Səlim oranı boş görüb: “Qos-qoca bir xanədanın xəzinəsi böyləmi 

olar?!” - deyə qəzəblənmişdi. Ona görə taxtıgahın85 sultanlıq tacı 

başına qoyulandan sonra yaxşı tanıdığı zəngin bir erməni bəzirga-

nından xeyli borc almışdı.  

Baş dəftərdarı Pir Məhməd Çələbi hüzuruna gələn kimi Sultan 

Səlim soruşdu: 

-Xəzinənin hazırkı durumu nə yerdədir, Pir Məhməd bəy? 

Pir Məhməd bəy əlini sinəsinə qoyub təzim elədi: 

-Sultan həzrətləri, məlumunuz olsun, Balkanlarla savaşa ara 

verəndən xəzinəmiz parayla ağzınadək dolmuşdur...  

- Çox yaxşı, bəs iki sənə bundan öncə xaçpərəst bəzirgandan al-

dığımız paranı kəndisinə iade86 etdinmi?  

Baş dəfdar  bir az susduqdan sonra: 

-Cahan padşahımıza ərz edim ki, xəzinəmizə ziyadəsiylə para 

yığılandan sonra borcu sahibinə qaytarmaq istədim. Ancaq adam 

paranı almaqdan vaz keçib, onu xəzinəyə bağışladığını söylədi. 

- Necə yəni, vaz keçdi? Çələbi, dilinin altındakı paxlanı çıxart, 

mən onu tanıyıram, o bu parayı təmannasız xəzinəyə bağışlamaz! 

- Bir Allah şahidimdir ki, o erməni bəzirganın təklifini sizə ərz 

etməkdən qorxdum.  

-O nə təklifdir  elə? 

-Sultanım, o adam böylə bir təklifini hüzurunuza ərz etməyimi 

rica etdi ki, onun sərvəti çoxdu. Fəqət, bir oğlundan başqa kimi- 

kimsəsi yoxdu. Əgər qəbul edərsinizsə, xəzinəyə bağışladığı para-

ya müqabil oğlu dövlət qapısında işlər... 

Sultan Səlim baş dəfdərdarın sözündən övkə ilə coşub bağırdı: 

- Çələbi, sənin də, təklîf sahibinin də qətlinə bir an əmr verər-

dim. Fakat, Sultan Səlîm, parasına tamah ettiği üçün bəzirganı və 

                                                           

85 səltənət 
86 özünə qaytarmaq 
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dəftərdarı öldürttü şaiyələrindən çəkinirəm. Gedin bəzirganın pa-

rasını iade edin və böyle qanuna uyğun olmayan təklifi dolayısıyla 

bir daha huzuruma getirmeyin!  

Sonra övkəsini udub, dərindən köks ötürdü. Baş dəftərdarını 

gözucü süzüb, amiranə səslə dedi: 

-Dərhal xəzinədara çatdırılsın ki, odlu silahların artırılmasına 

bir takım para ayırsın. Topxanaye-Amirədə çoxlu toplar hazırlan-

sın, Unkapanı tufəngxanasında düzəldilən tüfənglər qısa müddət 

ərzində orduya ulaşdırılsın!  

...Bir neçə gündən sonra sədri-əzəm Sultan Səlimə təqribən yüz 

min nəfərdən çox bir qoşunun qızılbaşlarla vuruşa hazır duruma 

gətirildiyini xəbər verdi: “Anadoludan daha əlli min civarında  dö-

yüşçü  orduya qatılacaqdır!”  

Səlim xüsusi qulamı Mehmed bəyi məktub və hədiyyələrlə Şey-

bani hökmdarı Übeydulla xanın hüzuruna yolladı. Sultanın məq-

sədi özbək xanını Şah İsmayılla döyüşə cəlb etmək idi: “Allahın 

inayətilə ittifaq və ittihad sayəsində dünyanın pərdəsindən fəsad 

tozu silinib o zalim qaniçənin natəmiz vücudu aradan götürülsə... 

aramızda səmimiyyət yolu açılacaq və əlaqələr genişlənəcəkdir. 

Hər iki tərəfdən məktublar, sifarişlər, elçilər, məhəbbət və mehri-

banlıq artıran hədiyyələr və töhfələr göndəriləcək, aradakı birlik 

ipi ikiqat olacaqdır” 

Sultan Səlim Şah İsmayılın vaxtilə süquta uğratdığı Ağqoyunlu 

Fərruxşad bəyə də məktub yollayıb onu da özünə həmfikir olmağa 

dəvət etdi: “Sizlərin və sizə tabe olanların dindarlığı və Əhli- sün-

nət yolunda olduğunuz hər kəsə məlumdur. Sizin ata mülkünüz 

olan Diyarbəkri qızılbaşlara tərk etməniz bir məcburiyyətin nəticə-

sidir. Ancaq indi biz şahın üstünə yürüş edirik. Artıq siz də üzəri-

nizə düşən vəzifəni həyata keçirməlisiniz!”  

Luristan hakimi Şah Rüstəmə yazırdı: “Məlunların rəhbəri, 

şeytan ordusunun qoşun başçısı və dinsiz İsmayıl... ilə savaşdığım 

zaman o kafirin bərtaraf edilməsi üçün Siz də azuqələrinə mane 
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olmaq, İsmayılın adamlarının yolunu kəsmək, öldürmək və pərən-

pərən salmaq üçün ixtiyarınızda olan imkan və sərvətdən istifadə 

etməlisiniz”.  

Eyni məzmunda yazdığı məktubu Əlbistan hakimi Əlaüddövlə 

Zülqədəroğluna yollayandan sonra Yavuz Sultan Səlim döyüş atı-

na  süvar oldu. 

Hicri təqvimiylə 920-ci il məhərrəm ayının 23-də87 Osmanlı or-

dusu Ədirnədən İstanbula doğru hərəkət etdi. O, Ədirnənin mü-

hafizəsini Manisada olan oğlu şahzadə Süleymana tapşırdı: 

- Üzümüzü nəşələndirən gün gəldi oğlum, biz islamı qorumaq 

namına bu savaşa gedirik. Əgər atam Bəyazid sağ olsaydı, yenə tə-

kid edər və bu savaşı mənə rəva görməzdi. Onun İsmayıla olan 

dost sevgisinə bir anlam verə bilmirdim. Bircə onu bilirdim ki, ba-

bam88 onun fəth etdiyi Rum eli89 ərazilərində yaşayan türkmən şiə-

lərin üzərimizə qalxacağından qorxub mənə qızılbaşlarla döyüş-

məyə razılıq vermirdi. Bax, Süleyman, dediklərimi qulağında sırğa 

elə, zira ki, mənə Əcəm elində bir şey olarsa, bu savaş həm də sə-

nin savaşın olmalı... İsmayılı durdurmaq yolunda mücadiləmi sən 

davam etirməlisən! 

Sultan qollarını açıb oğluna sarıldı: 

- Oğlum, bu dünya bir hökmdar üçün çox, iki hökmdar üçün 

isə azdır. Ona görə də davamlı olaraq belə davalar olacaq...  

Şahzadə Süleyman da atasını qucaqladı: 

- Gözünüz arxada qalmasın hünkarım! 

Sonra Sultan əlləri ilə şahzadə Süleymanın hər iki çiynini möh-

kəmcə sıxdı:  

- Qəzamız mübarək, Süleyman, qılıncımız kəskin olsun!  

- Allah yardımçımız olsun, baba! 

                                                           

87 miladi təqvimiylə 19-20 mart 1514 –cü illdə 
88 ata 
89 Kiçik Asiya 
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Şeypurlar çalındı, nağaralardan gürultu qopdu. İstanbulun sə-

masında ildırımlar çaxdı. Sarayda Sultan Səlim illər öncə ən gözəl 

cariyələri arasından seçib evləndiyi Polşa yəhudisi Helqa xanımla 

- Hafizə Sultanla xüdafizləşəndən sonra qoşuna Maltapəyə yola 

düşməyi əmr etdi.  

... O gün göy üzündə lay-lay qara bulud kərvanları, yerdə Ya-

vuz Sultan Səlimin bölük-bölük  qoşunları Səfəvi səltənətinin üzə-

rinə  gedirdi. 
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İkinci fəsil 
 

ŞAH XƏTAİNİN XƏTASI 
 

 “Düşmən mənə qarğış etdikdə kədərlənmirəm. Düşmənin  

qarğışı xeyir-duaya bərabərdir”. 

Şah İsmayıl Xətai 
 

 Azərbaycana allı-gülü bahar gəlmişdi. Eldə-obada, geniş mey-

danlarda Novruz şənlikləri keçirilirdi. Mağarlarda çalınan musiqi 

sədaları Savalan dağının qarlı zirvəsinə gedib çatırdı. Əyilməzlik, 

ucalıq, vüqar nişanəsi kimi boy verib ucalan bu qocaman dağı hər 

iki ətəyində yaşayan türk oymaqları əzəl çağlardan Tanrı ocağı, 

pir sanaraq ziyarətgaha çevirmişdi. 

 Səfəvilər dövlətinin qurucusu və ilk hökmüdarı gənc Şah İsma-

yıl Şeyx Heydər oğlu Şeyx Cüneyd Səfəvi öz vəzir-vəkilinin əhatə-

sində vüqarla dayanaraq zirvəsi ağ çalmalı, başı qarlı Savalana ba-

xa - baxa fikrə dalmışdı. O, bu şəfalı, füsünkar Savalanın ətəyində 

yerləşən Ərdəbildə dünyaya göz açmışdı. Tay-tuşları kimi o da bu 

müqəddəs Tanrı dağının döşündən axan büllur çeşməli, yarpızlı 

bulaqların gözündən su içmişdi. Çox vaxt günlərlə Savalanın Göy-

təpə yaylaqlarına dincəlməyə gələr, burada şeir və qəzəllərini qə-

ləmə alardı..."Səfvət üs-Səfa"nı1 da ilk dəfə burada oxumuşdu. İndi 

                                                           

1 XIV yüzilliyin Səfəvi tarixçisi Təvəkkül ibn Bəzzaz Səfəvilərin əcdadı Şeyx Səfiəddinin 

həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş "Səfvət üs-Səfa" ("Saflığın saflığı") əsərində Səbalan 

(Səvalan) dağının Allah məskəni olduğunu, oranın məbədə çevrildiyini və ziyarətçilərin 

gəldiyini yazır: Tarixçi "türk şeyxi", "türk piri" Səfiəddinin tez-tez Allah adamlarının 

olması ilə məşhurlaşmış Savalan dağına getməsini və o müqəddəs yerdən təbərrik olaraq 

su və torpaq götürməsini qələmə almışdır. 



60 

ona elə gəlirdi ki, bu mübarək məkanda dolaşan ulu əcdadlarının 

müqəddəs ruhları da əziz bayrama qatılıb şadyanalıq edirlər. 

   İlin yaz vədəsi, həyatın təzələnməsi, nəslin artması, azar-beza-

rın candan çıxması, arzu və niyyətlərin yerinə yetirilməsi diləyi ilə 

Savalanda lap qədimdən dini ayinlər, mərasimlər icra edilirdi, 

qurbanlar kəsilirdi. 

  İndi bu dağın ətəyində bayram tonqalları yanırdı. Çəmənlikdə 

zorxana qurulmuşdu. Şah burada Novruz şənliyinə yığışan təbəə-

ləri ilə birlikdə döşək üstündə qol çirməyib, qurşaq tutan pəhlə-

vanların güləşinə tamaşa edirdi. Döşək üstündə güləşmək ənənəsi-

ni məmləkətdə Şah İsmayıl qoymuşdu. Bir az aralıda bahar rəngli 

libaslara bürünmüş rəqqasə qızlar boy-boya verib hökmüdarın  şə-

ninə mahnı oxuya-oxuya rəqs edirdilər.   

Bir tərəfdə şirvanlı xanəndə Mirzə Xəlil sədəfli qavalını atıb-tutur, 

şövqlə şahın varsağılarından birini zərbi muğam üstə oxuyurdu: 

 

Allah-Allah den, qazilər, 

Ğazilər deyən şah mənəm, 

Qarşu gəlin, səcdə qılın, 

Ğazilər deyən şah mənəm. 

 

Uçmaqda tuti quşuyam, 

Ağır ləşgər ər başıyam, 

Mən sufilər yоldaşıyam, 

Ğazilər deyən şah mənəm. 

 

Nerdə əkərsən, bitərəm, 

Xanda çağırsan, yetərəm, 

Sufilər əlin tutaram, 

Ğazilər deyən şah mənəm. 
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Mənsur ilə darda idim, 

Xəlil ilə narda idim, 

Musa ilə Turda idim, 

Ğazilər deyən şah mənəm. 

 

Qırmızı taclı, bоz atlı, 

Ağır bir ləşgər nisbətli, 

Yusif peyğəmbər sifətli, 

Ğazilər deyən şah mənəm. 

 

Xətaiyəm, al atlıyam, 

Sözü şəkərdən datlıyam, 

Murtuza Əli zatlıyam, 

Ğazilər deyən şah mənəm. 

 

Mirzə Xəlil ifasını tamama yetirəndə yerbə-yerdən adamlar 

ona: “Əhsən”, “sağ ol”, “ var ol”, “yüz yaşa, Xəlil dadaş” dedi-

lər. 

Şah da asta addımlarla xanəndəyə yaxınlaşdı.  Ona ənam verib 

soruşdu: 

- Gərək ki, sən Şirvan mahalındansan? 

- Bəli, şahlar şahım! –deyə xanəndə cavab verdi. 

Şahın çöhrəsinə xəfif təbəssüm qondu: 

- Onda de görüm, Xəqani Şirvaninin bu ulu Savalanı vəsf 

etməsndən nə bilirsən2? 

                                                           

2 Azərbaycanın dahi mütəfəkkir şairi və orta əsr Şərq intibahının "Zöhrə ulduzu" sayılan 

Xaqani Şirvani (1120-1199) 1151-ci ildə Xorasan ziyarətinə gedərkən Ərdəbildə 

olmuşdur. Şəhərin yaxınlığındakı Savalan dağı öz təbii gözəlliyi və əzəməti ilə onu 

heyrətə salmışdır. Müqəddəs dağın cazibədar təbii mənzərələrinə məftun olan şair 

"Savalan dağının tərifi" şeirində Savalanı haqq yolu, səadət, ədalət qibləsi, ən ülvi, ən pak 

arzular, diləklər məkanı kimi təsvir etmişdir! 
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Xanəndə yüngülcə öskürüb boğazını arıtladı. Sonra Savalan da-

ğına baxa-baxa  gümrah səslə oxumağa başladı: 

 

Səadət qibləsi Savalan dağı, 

 Şərəfdə Kəbətək qazanıb şöhrət. 

 Kəbə yaşıl geyər, ağ bürünər o, 

Çünki, ehram tutan geyər ağ xələt... 
 

Şah əlini onun çiyninə qoyub: 

-Qəlbindən, dilindən vətən sevgisi əskik olmasın! –dedi. 

Xanəndə  əyilib şaha təzim elədi: 

-Allah-təala sizin kimi köksü söz çeşməsiylə çağlayan şahənşahı 

üstümüzdən əskik eləməsin! 

Ətrafdakılar bir səslə: “Amin” dedilər. Sonra şah bahar rənglərinə 

boyanmış qırmızı, bənövşəyi, narıncı, sarı, qəhvəyi, yaşıl rəngli iplər-

dən ilmələr vurub xovlu Ərdəbil, Muğan, Təbriz xalı və xalçaları 

toxuyan qız-gəlinlərin güşəsinə getdi. 

Burada ağbirçək nənələr də cavan gəlinlərə qoşulub həvəslə gə-

bə, kilim, palaz, cecim, canamaz, çuval, ipək xovlu, zərif ilməkli 

heybə və xurcunlar, çeşid-çeşid yun corablar toxuyurdular. Bu cər-

gədə dulusçu kişilər də oturub gildən qab-qacaq düzəldirdilər. Şa-

hı görcək kişilər diz üstə çökdü, qadınlar ayağa qalxdı, hamı 

sevinc içində dillənib: 

-Allah ömrünüzü uzun eləsin, şah! 

- Mübarək qədəmlərinizə qurban olaq! 

- Xudavəndi-aləm daim taxtınızı uca eləsin! –dedilər. 

Şah da: “Bayramınız mübarək olsun!”-deyib onlarla kef-əhval 

tutub, gün-güzaranların soruşdu. Hamı razılığını bildirdi:  

- Allaha şükürlər olsun!.. 

- Göydə Allah, yerdə pənahımız sizsiniz! 

- Bazarlarda ucuzluqdu... 

- Bayram süfrələrimizdə bolluqdu... 
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Şah İsmayıl  yan-yörəsindəki saray əyanlarını göstərib soruşdu: 

-Bəs bunların hansı birindən narazılığınız var? 

- Hamısından razıyıq şah! 

- Allah razı olsun! 

- Allah tifaqınızı qorusun! 

Şah onlarla sağollaşıb öz dəstəsiylə atlarını yəhərləyib cıdıra ha-

zırlaşan igidlərin  meydanına üz tutdu. Hamı şahın sanki işarəsini 

gözləyirdi. O, sağ əlini qaldırıb çaparlara uğur dilədi. Atlar ildrim 

kimi irəli şığıdılar.  

 Başqa bir mağarda oxatanlar yarışırdılar. Şah İsmayıl burada 

da ayaq saxladı, özü də əlinə yay-ox alıb hədəfi nişan aldı. O yayı 

solaxay əlinə alanda  meydanın ətrafında dayanmış adamların 

yerbəyerdən səsləri eşidildi: 

- Allah Şahımızı qorusun! 

- Yaşasın cahanın pənahı Sah İsmayıl Xətai! 

Şahın oxu nişan aldığı hədəfə sancıldı. Hamı bir səslə: 

- Əlin-qolun var olsun, şah! - dedi. 

- Əbülmüzəffərə eşq olsun! 

Sonra Şah İsmayıl çaparların və öz əyanlarının da qatıldığı oxatma 

yarışının qaliblərini bir-bir hüzuruna çağırıb onlara xələt verdi.   

Kənardan şahı fəxarətlə seyr edən sadə adamların arasında pıç-

hapıç düşmüşdü. 

 - Ötən sənə Novruz bayramında şahımızı Təbriz meydanında 

çövkən yarışmasında iştirak edəndə görmüşdüm. 

- Deyilənə görə qurban olduğum şahı-mərdanımız bu sənə bay-

ramqabağı dərviş libası geyinib Təbrizi, Ərdəbili qarış-qarış gəzib-

dolaşırmış.  

 - Elədir. Ona görə də bizim hər dərdi-sərimizi pir olmuş yaxşı 

bilir. Allah Şah İsmayılı bizə çox görməsin. 

-Amin ya rəbbülaləmin! 

... Geniş bir meydanda bir aşıq sazda ruhları coşduran hava ça-

lırdı. Şah əyani-əşrəfi ilə birlikdə aşığa yaxınlaşıb soruşdu: 
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-Aşıq, çaldığın bu havanın adı nədır? 

Aşıq dedi: 

 -Şah sağ olsun, bu “Şahsevəni” havasıdır. Bu havanı  vəziriniz 

haqqaşığı Miskin Abdal sizin  şərəfinizə araya-ərsəyə gətirib. 

Şah dönüb əyanları arasında Miskin Abdala baxıb gülüm-

sündü. 

Miskin Abdal da əlini sinəsinə qoyub şaha təzim etdi.  

Onların ilk tanışlığından ön dörd il keçirdi. Bəlkə elə bu an hər 

ikisinin şahın da, vəzirin də xəyalı on dörd əvvələ - Səfəvilərin sə-

daqətli mürşidlərinin yaşadığı Göyçə mahalında tanış olduqları 

həmin günlərə qanadlanmışdı. 

O zaman xalq arasında müqəddəs övliya kimi tanınan Miskin 

Abdal on üç yaşlı Qızılbaş sərkərdəsini böyük etiramla qarşılamış-

dı. Zərgərli şəcərəsindən olan Miskin Abdalın ulu babası Yaqubla 

Şeyx Səfi arasında dosluq münasibətləri neçə qərinə öncə yaran-

mışdı. Sonradan hər iki nəslin törəmələri uzaqdan-uzağa da olsa, 

bu dosluğu davam etdirirdilər. Sufi aşığın babası Cəfər, atası Mə-

həmməd Ərdəbil şeyxlərinin müridləri kimi Göyçədə ad-san qa-

zanmışdılar. 

O ilk görüş zamanı Miskin Abdal bu əzəli və əbədi dosluğun 

nişanəsi kimi  İsmayıla doğma balası kimi bağrına basdığı telli sa-

zını bağışlamışdı. Gənc sərkərdə ilə sazlı, sözlü el aşığının o unu-

dulmaz görüşü sonralar xalq arasında rəvayətə. əfsanəyə çevrildi.3 

İsmayıl çox çəkmədi ki, Təbrizdə özünü şah elan etdi. Gənc Səfəvi 

hökmüdarının sarayında söz və sənət adamları böyük hörmət sa-

hibləri oldular. Şah el arasında Miskin Abdal ləqəbi ilə tanınan 

Seyid Hüseyni də Təbriz sarayına dövlət qulluğuna dəvət etdi. Və 

səlahiyyətli vəzirlərindən biri kimi Miskin Abdala  dövlətlərarası 

münasibətlərə rəhbərlik etmək işini tapşırdı. 

                                                           

3 Sonralar saz-söz ustadı sujetində real tarixi hadisələri dayanan “Şah İsmayıl və Miskin 

Abdal” dastanı yaratmışdı 
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İşinin öhtəsindən məharətlə gəldiyinə, göstərdiyi xidmətlərə qarşı-

lıq olaraq Şah İsmayıl da Miskin Abdala- aşığın doğma ocağı sayılan 

ata baba yurdunu -Sarıyaqubu bağışlamışdı.4 Ətrafdakı beş kən-

din vergisi şahın xüsusi fərmanı ilə Miskin Abdala ayrılmışdı. O ilk 

tanışlıqlarından ötən bu on dörd ildə Miskin Abdal Şah İsmayıl Xəta-

inin şərəfinə saysız qoşmalar, şərəfnamələr qoşub, saz və söz divani-

ləri, dastan yaratmışdı. 

Şahla vəzirini bu əziz Novruz günündə daldığı xəyallardan 

aşıq Qurbaninin səsi ayırdı. İndi meydanda var-gəl edə-edə, sazını 

sinəsinə sıxmış ustad aşıq da Şah İsmayıldan oxuyurdu:5 

 

Gövhərin keçməyən yerdə,  

Satma, qardaş, kərəm eylə! 

Ləl daşını çay daşına 

Qatma, qardaş, kərəm eylə! 
 

Gördün bir yerdə aşina, 

Hər nə dersən özbaşına. 

Yol daşını yol quşuna 

Atma, qardaş, kərəm eylə! 

 

Gördünsə, bir yerdə rəqib, 

Neylərsən üzünə baxib 

Münkiri qatara çəkib 

Getmə, qardaş, kərəm eylə! 

                                                           

4 Şah İsmayıl dünyasını dəyişəndən sonra Miskin Abdal saray həyatı ilə birdəfəlik 

vidalaşaraq Göyçə mahalına –doğma yurduna qayıdır. 1535-ci ildə Sarıyaqub (Zərgərli) 

kəndində 105 yaşında vəfat edib. 
5 Qurbaninin yaradıcılığına yaxşı bələd olan Şah İsmayıl onu da hamiliyə götürmüş, 

köməklik etmiş, bir müddət sarayında saxlamışdır. Xətaiyə həsr etdiyi şeirlərdə Qurbani 

onu “Mürşidi-kamil”, “şahların şahı”, “pir” adlandırmışdır. Və Şah İsmayılın şərəfinə 

yeddi saz havası (“Şah Xətai”, “Şahsevəni”, “Şahsarayı”, “Baş divani”, “Heydəri”, 

“İbrahimi”, “Sultani”) bəstələmişdir. 
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Xətaim çağırır, ərə! 

Dünya böylə gəlmiş zirə. 

Arif oxun əbəs yerə 

Tutma, qardaş, kərəm eylə!    

 

Yenə yerbə-yerdən camaat aşığa “sağ ol” dedilər. 

Şah İsmayıl el aşığının vaxtilə onun divanına şikayətə gələrkən 

dediyi qoşmanın dörd misrasını hafizəsində saxlamışdı: 

 

Mən haqq aşiqiyəm, haq yola mail, 

Kitabım Qurandır, olmuşam qail. 

 Ey mənim sultanım, Şahım İsmayıl, 

 Dərdimin əlindən fəryadə gəldim. 

 

...Şah İsmayıl Şirvana yürüş edəndə Qurbaninin sorağını eşit-

mişdi. O vaxtlar  Qara vəzir adlı bir saray əyanı aşığı incitmişdi. 

Onu şiələrin düşməni kimi qələmə verib əli-qolu bağlı şahın hüzu-

runa gətirmişdi.  

 

Mürşidi-kamilim, şeyx oğlu şahim, 

Bir ərzim var qulluğuna, şah, mənim. 

 

deyə aşıq dərdini sonra belə ərz etmişdi: 

 

Bülbül idim, ayrı düşdüm gülümdən, 

Fələk vurdu, cüda saldı elimdən. 

Qurbaniyəm, qara vəzir əlindən 

Şeyx oğluna şikayətə gəlmişəm. 

 

Şah İsmayıl sazı çox sevirdi. Ordusunda ozanların böyük bir 
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dəstəsi vardı. Qızılbaş əsgərlərini  həmişə döyüşqabağı aşıqlar saz-

la, sözlə cuşə gətirərdilər.6 

 

* * * 

...Bahar bayramı təbiətin insanlara böyük səxavəti idi. İnsan-

ların qəlbi də, ruhu da bu bayramda sanki çiçək açmışdı. Saray 

əyanları da, sadə peşə sahibləri də Novruzu eyni əhval-ruhiyyə-

də qarşılayırdılar. Baharın rəmzi olan Keçəllə qışın rəmzi olan 

Kosa bir-biri ilə söz güləşdirə - güləşdirə şaha yaxınlaşdılar. 

Keçəl dedi: 

-Şah sağ olsun, bu Kosa qocalıqda yorğalıq edir. 

Kosa: 

- Şahım, mən deyirəm ay Keçəl oğlu Keçəl, sən hələ indi-indi 

ayaq açırsan, get  uşaq-muşağa qatıl, aşığını at! 

Şah: 

-Axı niyə höcət edirsiz? 

Keçəl: 

-Bu Kosa deyir ki, mən şahla yumurta döyüşəcəm. Mən də 

deyirəm ki, yəqin bu gethaget çağında bu qoca əbləh ağlını itirib... 

Şah: 

-Gedəni yola salmaq, gələni də qarşılamaq elimizin adətidi, sə-

nə ona görə də, Kosaya da yaxşı yol, sənə də xoş gəldin düşür... 

Kosa: 

-Bir halda ki, hamı mənə xoş getdin deyir, barı vida çağında heç 

olmasa, dedim şahənşahla yumurta döyüşüm barı, - deyə heybə-

sindən yumurta çıxardı. 

                                                           

6 “Ozanlar vuruş günlərində qalib yürüşlü ordunun müqabilində çukurlar (saz) çalmaq, 

türkü-varsağılar oxumaqla igidləri döyüş həvəsilə coşdururdular. Ozanların çalıb -

oxumasında onların vuruş əzmi güclənirdi. Onlar ruh yüksəkliyi ilə düşmən üzərinə 

yürüyüb özlərini hərb dəryasına vururdular” (“Cahan arayi-Şah İsmayıl Səfəvi” vərəq-69). 
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Bu zaman Keçəl də öz heybəsində yarı qırmızı yarı yaşıl rənglə 

boyanmış yumurta çıxarıb şaha uzatdı: 

 - Şah sağ olsun bu, Ərdəbilin anac toyuğunun yumurtasıdır.. 

Şah yumurtanı  Keçəldən alıb Kosaya dedi: 

-Hə, nə deyirsən ay Kosa, baxışıb döyüşək ya dəyişib döyüşək? 

Kosa əlindəki yumurtanı göstərib dedi: 

-Bu yumurta mənimlə Azər bayramı7 boyu yoldaşlıq edib. 

İnşallah üzümü qara çıxarmaz... 

 Şahla Kosa yumurtaları döyüşdürdu. Kosanın yumurtası sındı.  

Keçəl sevincək dedi: 

-Hə nə oldu? Ay başıbatmış Kosa, aldın payını? Şah da xoruzu-

nu verdi qoltuğuna, daha nə durmusan, indi çıx get, sənə kəfənsiz 

ölmək yaraşır... 

Adətə görə uduzan öz yumurtasını udana verirdi. Şah isə Kecə-

lin də, Kosanın  da yumurtasını qaytarıb dedi: 

-Yumurta canlı aləmin yaranmasının, həm də bərəkətin rəmzi-

dir. Qoy ellərimiz şadyanalıq və bolluq içində yaşasın. Bayramınız 

mübarək olsun! 

Şah İsmayıl onların hərəsinə öz adının zərb olunduğu on şahı 

gümüş pul verdi. Kosa da, Keçəl də təzim edib ona: “Ömrün uzun 

olsun, Şah!” -dedilər. 

Bir azdan şah onun üçün qurulmuş alaçığa yaxınlaşdı. İyirmi 

yeddi yaşı hələ tamam olmamışdı. Gözəl simalı, cavan hökmüda-

rın görkəmində cəm olan mərdlik, məğrurluq, elpərvərlik, yurd-

sevərlik ona pərəstiş edənlərin qəlbini fərəhlə doldurmuşdu. Bu 

əziz bayram günü heç kim ağlına gətirməzdi ki, gəlişiylə şənliklə-

                                                           

7 Azər bayramı- dekabrın 21-dən fevralın sonuna qədər kişilərin çöl-bayırdan ayağını 

yığıb evdə qaldığı dövr. Adətən bu dövrdə qadınlar hamilə qalırdılar. Mart ayıdan hamilə 

qadınlar qarın formasında şəkərbura, şorqoğalı, paxlava bişirərdilər. Şəkərbura ayın 

(doğulacaq oğlan uşağının), şorqağalı günəşin (qız uşağının), paxlava ulduzun 

(qadınlığın) simvolu sayılırdı. 
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rinə rövnəq qatan ortaboylu, saqqalı təzə qırxılmış, xoşsifətli gənc 

hökmüdarın bayram əhvalını pozacaq nəsə fövqaladə bir hadisə 

baş versin...  

 

Bu xalq bizə Allahın əmanətidir... 

 

Amma Diyarbəkr hakimi Xan Məhəmməd Ustaclının göndərdi-

yi qasidin dilindən Yavuz Sultan Səlimin Səfəfi xənadanına hərbi 

yürüşə hazırlaşması xəbərini eşidəndə Şah İsmayılın əhvalı dəyiş-

di. Bir müddət onu narahat edən düşüncələri içində saxlayıb giz-

lətməyə çalışdı. 

Sonra yenə sağ çiyni üzərindən boylanıb Savalanın başının üs-

tündə ağ bulud karvanına baxdı. Sanki onun xitab etdiyi ucalar-

dan uca varlığın taxtı orda - Savalanın başına dirənən o bulud kar-

vanının üstündə qurulmuşdu:  

- Allah da şahiddir ki, mən Osmanlı xanədanı ilə savaşmaq niy-

yətində deyiləm. Peyğəmbərimizin önəm verdiyi və min bir əziy-

yət bahasına Sultan Məhəmmədin fəth etdiyi İstanbulu bu günə-

cən islam dünyasının əzəmətli paytaxtı hesab etmişəm, - sonra ba-

xışlarını əyani-əşrəflərinə dikib sozünə davam etdi, - Mənimlə Sul-

tan Bəyazid xan arasında illər boyu davam edən babalıq və oğul-

luq riayətinə axır ki, Səlimin Anadoluda qardaş qanına bulaşmış 

qılıncı son qoydu. Qaraman bəyliyi, Malatiya səltənətimizin öndə 

duran sipəri sayılırdı... 

Şah İsmayıl alaçıqda var –gəl edə - edə çeşid-çeşid naz-nemətlər 

- şirniyyatlar, çərəzlər düzülmüş bayram süfrəsinə baxıb dərindən 

köks ötürdü. Süfrənin baş tərəfində “Quranı-Şərif” qoyulmuşdu. 

Quranın süfrə nemətlərinin başında qoyulması adətini qızılbaş-

lar Həzrət Əlinin Novruz günü imam seçilməsi ilə bağlayırdılar. 

Səfəvi – Qızılbaş sarayının ruhaniləri, Quran təfsirçiləri, hətta zə-

manə şairləri Məkkədən vida Həccindən qayıdarkən Həzrət 

Peyğəmbərin Qədir Xum adlı bir yerdə son xütbəsindən bəhs edir-
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dilər: “Ey insanlar! Sözlərimə yaxşı diqqət yetirin və Rəbbinizin 

əmrlərinə itaət edin!.. Bilin ki, Allah Əli ibn Əbi Talibi sizlər üçün 

vəli, rəhbər və itaət edilməsi vacib olan şəxs müəyyən edib. Onun 

göstəriş və əmrləri şəxsiyyətindən və rəngindən asılı olmayaraq 

bütün mühacir və ənsara, ərəb və əcəmə vacibdir...” 

Rəvayətə görə, həmin gün Novruza təsadüf etmişdi. Ona görə 

bu bayram Səfəvi qızılbaşlarını türk kimi öz keçmişlərinə, müsəl-

man kimi dinə sıx tellərlə bağlayırdı. Şah İsmayıl bayram süfrəsi-

nin başında qoyulmuş müqəddəs “Quran”a baxıb  dedi:          - 

İndi Anadolu ellərində də bayram süfrələri açılıb. Yavuz Sultan 

Səlim heç düşünmür ki, bu törənin8 nə şiəliklə, nə də sünniliklə ya-

xından uzaqdan bir əlaqəsi var. İslam dininin böyüklüyü və əzə-

məti ondadı ki, bu törəni biz türklərə yasaq etmədi. Çünkü biz 

başqa xalqlardan fərqli olaraq baharın gəlişini Allahın bizə verdiyi 

nemətlərə şükranlıq günü kimi bayram edirik... Peyğəmbər salava-

tullahın cənab Haqqın buyruğu ilə Həzrət Əli əleyhissəlamı Əmi-

rəlmömin ləqəbi ilə özünə vəsi bəyan etdiyi günün Novruzda ol-

mağında da İlahi bir hikmət var... İndi Qədir Xumda o mübarək 

hadisə də bizim üçün əziz bayram sayılır... Müharibə sevdasına 

düşmüş Sultan Səlim üçünsə heç bir bayramın dəyəri yox. Qara-

man bəyliyində qan tökdüyü gündən zatən fəlakət qapısını üzü-

müzə açmışdı... 

- Anadoluda qətl etdirdiyi ələvilərin qanı qurumamış Yavuz lə-

qəbi daşıyan sultan hələ İslam xəlifəsi olmağa da can atır, - deyə 

                                                           

8 Mahmud Kaşğarlının “Divan-i-Lüğəti-türk”ündə, Səlcuqlu Vəzir Nizamülmülkün 

“Siyasətnaməsi”ndə, Məlikşahın təqvimində, Ağqoyunlu hökmüdarı Həsən şahın 

qanunlarında, Qazi Bürhanəddinin, Səfəvi şahı Şah İsmayılın divanında türklərin yaşam 

tərzini, adət-ənənəsini əks etdirən Novruz bayramının ortaq türk bayramı olduğu 

göstərilir. Qədim dövrlərdə bu bayram Tura adlanardı. Tura – Törə (törəmək) sözündən 

yaranıb ki, bu gün dilimizdə işlətdiyimiz Turan sözü də bu addan götürülüb. Tura yeni 

günün başlanğıcı kimi qeyd edildiyindən, farslar bu sözü Nov-yeni, ruz-gün ilə 

əvəzləyiblər. Sonralar elə bayramın adı Novruz kimi yaddaşlarda daha çox qalıb.  
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adlı-sanlı qızılbaş sərkərdəsı, Səfəvilər səltənətinin eşikağası9 Dur-

muş xan Şamlı  şahın sözünə qüvvət verdi. 

Neçə illər idi ki, Səfəvi şahı döyüşlərdə yenilməyən sərkərdə ki-

mi şöhrət qazanmışdı. Yeniyetmə çağlarından çox qovğalar apar-

mışdı, sərkərdəlik maharəti, dərin zəkası sayəsində rəqiblərini 

məğlub etmişdi... 

"Ölümə gedən yolda qalibiyyət yoxdursa, ölüm vardır!" – O, bu 

sözü ilk dəfə Ağqoyunlularla savaşdan əvvəl dilinə gətirmişdi. 

Amma indi susub labüd olan fəlakətin qarşısını necə alacağını dü-

şündü. Şah öz nigarançılığını gizlətməyə çalışsa da, danışığından  

hiss olunurdu ki, Osmanlı sultanı ilə müharibə istəmir: 

- Əgərçi bu savaş olarsa, ondan əsl zəfər qazananlar həm 

Osmanlını bizimlə savaşa təhrik edənlər olacaq! Onlar təkcə bu iki 

səltənətin deyil, cümlə müsəlmanların düşmənləridir. 

Bu sözü deyəndən sonra şah əmirlərini bayram süfrəsində qo-

yulmuş nemətlərdən dadmağa dəvət etdi. Özü isə yenə bu gün 

dönə-dönə tamaşa etdiyi başı qarlı Savalana boylandı. Bu dəfə Sa-

valanın seyrinə dalaraq özünün uşaqlıq çağlarını xatırladı. 

  Tale onu uşaq çağlarından çox sınağa çəkmişdi. Hələ İki yaşı 

tamam olmamış İsmayıl anası Aləmşah bəyim9, böyük qardaşları 

Sultanəli və İbrahimlə birlikdə İstəxr qalasında10 həbsdə saxlanıl-

mışdı. Anasının tədbirli davranışı sayəsində onların başının üstü-

nü alan təhlükə sovuşmuşdu. Amma yenə dönə-dönə təqib olu-

nub, ölümlə belə üzləşmişdi.  

Altı yaşında müridləri tərəfindən qaçırılmasaydı öldürüləcəkdi. 

Lahicanda olduğu müddətdə də daim onu təhlükə gözləyirdi, altı 

il gizlində- əvvəl Qazi Əhməd adlı türkmən əsilli bir mürüdün 

evində, sonra Həncan adlı bir qadının komasında yaşadı. Bəzən də 

müqəddəs ziyarətgahlara sığındı. Amma düşmən casusları onu 

                                                           

9 Osmanlı mənbələrində Həlimə bəyim,Səfəvilər də Şeyxə Həlimə Sultan kimi göstərilir. 
10 İstəxr qalası –Şiraz 
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hər yerdə axtarırdılar. Xalası Xatun onu gizlətsin deyə Zülqədər 

tayfasından olan Cərrah Ubayadlı tanış bir qadına verdi. O. İldı-

rım Bəyazidi məğlub edəndən sonra Əmir Teymurun əsir kimi 

Ərdəbilə gətirdiyi Anadolu türkmənlərinin yerləşdiyi məhəllədə 

yaşayırdı. Türk əsilli tayfalar gələcəkdə öz birlikləri naminə varisə 

çox güvənirdilər. Hətta bu amal uğrunda canlarından vaz keçərək 

İsmayılı qoruyurdular. İsmayılı öz evində gizlətdiyinə görə Ubay 

xanım da Ağqoyunlu hökmüdarı Rustəmin əmriylə Təbrizdə -ca-

maatın gözü qarşısında edam edildi. 

İsmayılınsa sidq-qəlbdən varlığına inandığı uca Allahın nəzəri 

üstündən əskik olmurdi. Peyğəmbəri, onun əhli-beytini qəzəl və 

qəsidələrində vəsf edən bu incə ruh sahibini Allah sanki Azərbay-

canda  dövlət qurmaq üçün qorumuşdu.  

İndi Şərqin qüdrətli dövləti olan Səfəvi sarayına Avropadan 

axın-axın elçilər gəlirdi. Asiyanın ucu-bucağı görünməyən böyük 

bir ərazisində qurduğu Səfəvilər İmperiyası öz yüksəlişinin zirvə 

nöqtəsinə çatmışdı. Dünyada hərc-mərcliyin artdığı, hərbi toqquş-

maların mövcud olduğu bir vaxtda qüdrətli dövlət yaratmaq və 

onu qorumaq özü də bir möcüzəydi. Bu möcüzəni Allahın iradəsi 

və özünün bacarığı sayəsində Şah İsmayıl Xətai yaratmışdı. İndi 

qan qardaşı, dili, dini bir olan Osmanlı sultanı onun qurduğu əzə-

mətli səltənəti müharibə ilə təhdid edirdi. 

Şah İsmayıl Savalana baxa-baxa öz sarayında Səlimlə tanış ol-

duğu qış gününü də yada saldı. On il əvvəl Sultan Bəyazid oğlu 

şahzadə Səlimi Məhəmməd Çavuş Balabanın başçılıq etdiyi elçi 

heyətiylə Səfəvi sarayına göndərmişdi. Sultanın göndərdiyi bəxşiş 

və ərmağanları on yeddi yaşlı Şah İsmayıla təqdim edəndə Mə-

həmməd Çavuş gənc hökmüdarın hüzurunda dayanan elci heyəti-

nin arasında şahzadə Səlimi nişan verərək Sultan həzrətlərinin oğ-

lu olduğunu bildirmişdir. 

Elçilərin başçısının şaha təqdim etdiyi məktubunda əlli yeddi 

yaşlı Osmanlı sultanı İsmayıla “möhtərəm ali məqamlı övlad” 
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deyir və onu Ağqoyunlu Murad Mirzə üzərində qazandığı qələbə 

münasibətilə təbrik edirdi. İyirmi üç il Osmanlı imperatorluğunu 

yönəldən sultan məktubunda həm gənc İsmayılı İslam dünyasında 

təfriqə salmamağa, sünniləri təqib etməməyə çağırır, həm də döv-

lət idarəçiliyi ilə bağlı ona dostanə tövsiyələr verirdi. 

Şah İsmayıl məktubdakı fikirlərdən məmnun qalsa da, çox yax-

şı bilirdi ki, taxta çıxdığı ilk vaxtlarda Ağqoyunlu şahzadələri 

Əlvənd Mirzəni, Qasım bəyi və Murad Mirzəni qızılbaşlar əleyhi-

nə birləşməyə çağıran II Bayəzid yalnız Ağqoyunlu dövlətinin sü-

qutundan sonra Səfəvilərlə münasibətlər qurmaq qərarına gəlib. 

Özü də böyüklük göstərərək ona tərəf ilk addımı atıb, elçilərini  

hədiyyələrlə sarayına göndərib. O zaman Şah da elçi heyətinə özü-

nü və Səfəvilər dövlətini belə təqdim etmişdi: 

- Mən peyğəmbərin nəsli, yeddinci imam Museyi Kazımın törə-

mələri ilə qohumlaşmış bir ailədənəm. Ulu babam Şeyx Səfiəddin 

Ərdəbili ürfan və din aləmində tərifə layiq şəxsiyyət kimi ad-san 

qazanıb. Piri-türk müqəddəs Şeyx Səfinin beşinci ulu babası Firuz-

şah Qızılbaş olub11.  

Cənnətməkan Şeyx Səfi babamın şöhrəti Hindistandan tutmuş 

Romayacan yayılmışdı... Onun təməlini qoyduğu “Darül-irşadi” 

(“Hidayət evi”) təkcə Qızılbaş-Səfəvi səltənəti üçün deyil, cümlə 

bəşər əhlinə qalan böyük mənəvi xəzinədir. Bu xəzinədən islamın 

təqriqətləri və məzhəbləri qidalanır. Məlumunuz olsun ki, məni 

oğuz türklərinin Bayandır boyundan olan bir türkmən qızı-Aləm-

şah bəyim dünyaya gətirib. Buna görə mən özümü ədalətli padi-

şah, zamanəsinin İkinci Teymuru adını qazanmış, “Kitabi –Diyar-

bəkriyyə” yazdıran12, “Dəsturi-Həsən bəy” qanunlar toplusunu 

                                                           

11 Firuzşah Zərrinkülah  
12 Həsən Bayandur(Uzun Həsən) Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə etdirmiş, o dövrün 

görkəmli tarixçi – salnaməçi Əbu Bəkr əl-Tehrani əl-İsfahaniyə Oğuz türklərinin 

tarixindən bəhs edən «Kitabi – Diyarbəkriyyə» adlı kitab yazdırmışdı. 
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yaradan babam Həsən bəy Bayandurun qanuni varisi sayıram. 

Mən - Şah İsmayıl Şeyx Heydər oğlu Səfəvi Oğuz xaqanın özünə 

yurd olaraq seçdiyi qutsal bir məkanda-Savalan dağının çevrəsin-

də böyüyüb boya-başa çatmışam... 

Sonra Şah İsmayıl sözünə davam edərək Osmanlı sultanının 

elçilərinə belə demişdi: 

- Osmanlı sultanına münasibətimizə gəldikdə, deməliyəm ki, bi-

zim sayğımız Krım xanlarının o zati ali-həzrətə münasibətindən heç 

nəyi ilə fərqlənmir. Zira, mən bütün türklərin başçısının məhz İstan-

bul sarayında oturmasını uca Allahın o məkana lütvü hesab edirəm... 

Necə ki, qədim zamanlarda bizim İsfahan Böyük Səlcuq İmperatorlu-

ğunun paytaxtı olub. Odur ki, Sultan Bəyazid xanın məktubda yazdı-

ğı müdrik nəhsihətləri hər iki səltənətin həyatına uyğun sanıram. Mə-

nə ali məqamlı övlad deyə xitab edən sultan da mənim Şanlı babam-

dır.  O, ixtiyar yaşına, uzun illər taxt-tacı yönəltmək səriştəsinə görə 

bu böyük etimada layiqdir. Dilimiz də, dinimiz də birdir. Bəyazid 

xan həzrətlərinin sülhməramlı məktubuna bir mürşüdün öz mürü-

dünə nəsihəti kimi dəyər verirəm. Bizim Türk xalqlarının gələcək zə-

manəti də məhz Osmanlı - Səfəvi xənadanlarının sülh içərisində əm-

niyyətdə olmağından keçib-gedir. Şanlı, böyük babam Bəyazid doğru 

buyurub ki, bu xalq bizə Allahın əmanətidir... 

O vədə Təbriz sarayında təntənəli qəbul mərasimi düzənləyən 

Şah İsmayılı heyrətlə süzən və onun ifadələrində dərin məna axta-

ran təkcə Səlim deyildi. Bütün Osmanlı elçiləri Səfəvi dövlətinin 

əzəmətinə, onun gənc hökmüdarının zəkasına, doğma ana dilində 

danışığına mat qalmışdılar... “Mən özümü on ikisi də məsum olan 

əlahəzrət imamların mülazimlərindən biri hesab edirəm, və bu 

müddət ərzində gördüyüm işləri o həzrətlərin göstərişiylə etmi-

şəm...”13 

                                                           

13 “Tarixi aləmarayi Şah İsmayıl” –“Şah İsmayılın dünyanı bəzəyən tarixi” əsəri. Bu əsər 

həm də “Tarixi aləmarayi Səfəvi” və “Mürşüdnamə” adları ilə məşhurdur. 
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Şah İsmayıl: “Həzrət Əlinin peyğəmbərin varisi, əmisi oğlu ol-

duğunu qəbul etməyən sünni varmı?” sualı qarşısında osmanlı 

elçilərinin susmasını razılıq əlaməti kimi dəyərləndirmişdi. Şahın: 

“Mən, Şah İsmayıl Şeyx Heydər oğlu Səfəvi Həzrəti Peyğəmbər 

nəsliyəm. İmam Əli varisiyəm... Qazilər qazisiyəm, sufilər şahi-

yam, türk oğlu türkəm...” sadası elçilərin qulaqlarında əks-sada 

vermişdi. 

O gündən bəri iki qonşu dövlət arasında bir-birinə elçilər və 

məktublar göndərmək yolu ilə isti münasibətlər yaranmışdı. Sul-

tan II Bəyazid də Səfəvilərlə müharibə etməmək qərarına öz haki-

miyyətinin sonunadək sadiq qaldı. Lakin iki böyük türk dövləti 

arasında bu dostluq münasibətləri padşahların özündən asılı ol-

mayan səbəblər üzündən zahirdə yaxşı görünürdü. Çünkü Azər-

baycanda – Təbrizdə sünnilərin, Anadoluda, lap İstanbulun özün-

də belə, qızılbaşların təqibinə rəvəc verən, bir-birnə kin - küdurət 

bəsləyən, qılıncını qınına qoymayan qüvvələr mövcud idi. Və bu 

qüvvəllərin qanlı toqquşması əsasən, Novruz bayramı, Məhərrəm-

lik mərasimi, hətta Qurban bayramı ərəfəsində müqəddəs Məkkə-

yə həcc ziyarəti  zamanı baş verirdi. 

Bu səbəb üzündən Həcc yerinə Şeyx Səfi türbəsini ziyarət 

etmək məqsədi ilə Anadolu ələviləri: “Biz diriye varırız, ölüye 

değil..." deyib, axın-axın Ərdəbilə gəlirdilər. Bu sayaq gəliş-gediş-

lər, nəzir-niyazlar, Şah İsmayıla pərəstişkarlıq, onu qeyb olmuş on 

ikinci imamın nəbisi sananların söz-söhbətləri  Sultan Səlimi və 

onunla həmfikir olan osmanlı üləmaları da  çox qıcıqlandırırdı. 

 “Görəsən, Yavuz Sultan Səlimi Səfəvi – Qızılbaş dövləti ilə müha-

ribəyə hazırlaşmağa sövq edən təkcə bu kimi qıcıqlanmalardı?!.. Axı 

xaçpərəst dövlətlərə qarşı hərbi yürüşünü birdən-birə dayandırıb ni-

yə mənimlə savaşmaq sövdasına düşüb? Bəlkə elə o xaçpərəstlərin 

başında duran Roma papasıdır  onu mənimlə savaşa təhrik edən?..” 

... Öz-özünə verdiyi suallara cavab axtaran Şah İsmayılı xəyalla-

rı dartıb çox uzaqlara aparmışdı. Şahın hüzurandakı əyanların ha-
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mısı susmuşdu. Səfəvilər sarayının Vəkili-əzəmi Seyyid Əbdülba-

qi14 bir-iki addım irəli yeridi. O, böyük fars şairi və sufi alimi 

Nemətulla Vəli Kirmaninin nəslindən idi. Şahın ona böyük ehti-

ram bəslədiyini saray əyanlarının  hamısı bilirdi . 

Seyyid Əbdülbaqi hökmüdarın Qaramandakı müdhüş qətliamın 

ağrı-acısını ürəyində daşıdığından agah idi. Hüzünlü səslə dedi: 

 - Şahənşah, bu əziz gündə adətən, hamı əzizlərinin məzarı üzə-

rinə gedir. İndi bu gün Anadoluda analar qara geyib cavan oğulla-

rının, ərlərinin məzarları üstə göz yaşı tökürlər. Bizim sağ qalanla-

ra səbr diləməkdən ayrı əlacımız yoxdur! Qaramanda yeddidən 

yetmişəcən qətlə yetirilən Əli aşiqlərini Allah cəmiyyən rəhmət 

eləsin! Qoy, Qaraman şəhidlərinin Cənnəti-əladakı məkanları Kər-

bəla şühadalarına yaxın mərtəbədə olsun... Amin. Bir daha sizə ba-

şınız sağ olsun, deyirəm... 

Sonra Seyyid Əbdülbaqi “amin”- deyən əmirlərin nəzərlərinin 

gah ona, gah da xəyala dalmış hökmüdara dikildiyini görüb sözü-

nə davam etdi:  

- Ali məramlı Şahımıza ərz edim ki, Sultan Səlimin təkidiylə 

fars və ərəb əsilli ülamalar tərəfindən yazılmış fətvalarda təkcə 

Anadoludakı tərəfdarlarımızın qətlə yetirilməsi deyil, həm də cə-

mi qızılbaşların məhv edilməsi bildirilib...  

Vəkilin bu sözündən sonra şah da nəzərlərini Savalandan çəkib 

ona baxdı. 

- Fars, ərəb əsilli  üləmalar... – deyə pıçıldadı. 

- Bəli, şahım, əsli-nəcabəti türk soyundan olmayan osmanlı 

Şeyxülislamı fətvada sizinlə və sizin qazilərinizlə savaşmağı başqa 

din düşmənlərinə qarşı savaşlar kimi cihad sayır. Müftilər Sultanın 

əsgərlərinə bizim - əhli-beyt dostları olan şiələrin öldürülməsini 

cayiz, mallarını halal, nigahlarını da batil olduğunu söyləyirlər...  

                                                           

14 Əmir Nizaməddin Əbdülbaqi Yəzdi 
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Məhəmməd Ustaclının göndərdiyi qasid bu zaman qoynundan 

çıxardığı fətvaları vəkilə uzatdı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Möhtərəm Vəkili-əzəm, bu fətvalarda dediklərinizin hamısı 

açıq-aydın yazılıb. Yavuz Sultan Səlimin fərmayişi ilə müftülər bu 

fətvaları osmanlı camilərində xütbə kimi oxuyurlar.  

Seyyid Əbdülbaqi fətvaları alıb məzmununa baxa-baxa qaşları-

nı çatıb, başını buladı, sonra dedi: 

-Hə, əgərçi Osmanlı sarayının üləmaları bir olan Allahı və onun 

peyğəmbərini tanısaydılar, onda bu ağır iftiralarla dolu hökmü çı-

xarmaqdan vaz keçərdilər. Çox əfsus ki, onlar Allahı yaddan çıxa-

rıb, doğma atasının, qardaşlarının qatili olan Yavuz kimi bir cəlla-

dın bizimlə savaşına haqq verirlər. Bu fətvaların biri Müfti Həmzə 

Əfəndinin, digəri Şeyxülislam Kamal Paşazadə tərəfindən verilib. 

Din qardaşlarının qanını tökməyə bais olan bu fətvaların məzmu-

nu nə  oxunulasıdı, nə də  dilə gətiriləsi... 

 Şah İsmayıl təmkinini pozmadan dedi: 

- Buyur, Seyyid Əbdülbaqi, oxu... 

Seyyid Əbdülbaqi  şaha təzim eləsə də, könülsüz ordan-burdan 

bir-iki cümlə oxumağa başladı: 

- ...Zira qızılbaş ünsürləri kafir olmuşlar. Onlarla əlbir olanların 

etdiklərini edənlər də kafirdirlər. Bu kafirlər cəmiyyətini dağıtmaq 

bütün müsəlmanlara vacib və fərz olmuşdur. Bu iş uğrunda döyü-

şən müsəlmanların ölənləri şəhid, qalanları isə qazi olacaqdır. 

Öldürülən qızılbaşlar isə cəhənnəmlikdir...” 

Seyyid Əbdülbaqi susub yaylığını çıxardı, anlında puçurlanmış 

təri sildi.   

Şah İsmayıl onun bərk həyacan keçirdiyini və fətvalardakı yal-

nız yumuşaq  fikirləri seçib könülsüz oxuduğunu  hiss edirdi. 

Odur ki, dedi: 

- Hə, dostlar, görünür, özünü İslamın xəlifəsi məqamında hesab 

edən Osmanlı səltənətinin sultanı Səlim xan Allahın peyğəmbəri 

Məhəmməd salavatullahın qəzəb barəsində buyurduğu kəlamı 
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unudub: “Qəzəb şeytan alovunun bir hissəsidir”... Fəqət bu alov 

təkcə osmanlı əhlini deyil,  hər iki xanədanda Allahın çox məsum 

və günahsız bəndələrini yandırıb-yaxacaq!.. 

Seyyid Əbdülbaqi özünə gəldi. Ürəyində Allaha şükür edirdi 

ki, şah fətvaların məzmununu ona axıracan  oxutdurmadı.  Odur 

ki, tələm-tələsik dilləndi: 

- Bəli, şahım, İmam Sadiq əleyhissəlam da qəzəblə bağlı  buyu-

rur ki: “Kim öz qəzəbinə sahib deyilsə, ağlına da sahib deyil”. 

Şah İsmayıl razılıqla başını tərpədib, bir anlıq fikrə getdi. 

O, yeniyetmə cağlarından əhli-beyt haqqında hədisi-şərifləri, 

xüsusilə də Həzrət Əlinin yüz kəlamını gözəl xətlə qızılı və mavi 

mürəkkəblə özünün məxmər müşəmməli dəftərinə köçürmüşdü. 

İndi yaddaşına həkk olunmuş o kəlamlardan birini xatırlayaraq 

üzünü Seyyid Əbdülbaqiyə və ətrafındakı əyanlarına tutub  dedi: 

- İmam Əmirəl-mömin əleyhissəlam da mübarək kəlamlarında 

ümmətə belə buyurub: “Qəzəblənmə, qəzəbin əvvəli dəlilik, sonu isə 

peşmançılıqdır. Çünki qəzəb öz sahibinin eyblərini açır..” Gözəl deyiş-

dir. Bəs görəsən bizə kafir deyərək qəzəbi ilə öz eybini açan bu Yavuz 

lənətə gəlmiş bizimlə savaşa nə zamandan belə tədarük görür? 

Qasid bir addım irəli atıb baş əydi və dedi: 

-Şah sağ olsun, siz hələ özbək xanı Şeybani xanın arxasınca dü-

şüb onu cəhənnəmə vasil edərkən, Səlim qızılbaş ləşgərinin uzaq-

da olmasından sui-istifadə edib bu döyüşə tədarük görməyə başla-

mışdı. Onda rəhmətlik atası Sultan Bəyazid xan sağ idi. Qəzəb atı-

na süvar olan Səlimin cilovunu çəkdi. Atasının ölümündən heç bir 

il keçməmiş Sultan Səlim Qaramanda Əli aşiqlərinin qətliamına 

fərmayiş verdi. O müsibətdən az sonra Osmanlının bütün gücünü 

səfərbər edir. Özünün əsas düşməni hesab etdiyi qızılbaşları yox 

etmək niyyətiylə müttəfiqlərinə də elçilərlə namələr göndərir... 

 Durmuş xan üzünü şaha tutub dilləndi: 

- Deyilənə görə, sizin Çingiz xanın nəslindən olan Şeybani xanı 

öldürəndən sonra onun baş tasından qədəh hazırlatmağınız barə-
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də dildə-ağızda gəzən söhbətlər, üstəlik o, nadürüstün başının də-

risinə saman doldurularaq Sultan Bəyazid xana göndərməyiniz 

şahzadə Səlimi qəzəbləndiribmiş... 

Qaziəsgər Seyid Şərif fövrən dilləndi: 

 - Belə qənaətə gəlmək olar ki, başbiliciləri ona Qədim türk ənə-

nəsini yalnış izah ediblər. Rəqibin baş tasından şərab içib, onu kə-

mərindən asmaqla Böyük Türk Xaqanı şanına şan qatarmış... Sul-

tanı da inandırıblar ki, siz ali-həzrət bu hərəkətinizlə Osmanlı xa-

nədanına meydan oxumaq məqsədi güdürsünüz. 

Şah İsmayıl aram-aram danışaraq Seyid Şərifə baxdı:   

- Əvvəla, mən Şeybani xanın üzərinə Sultan Bəyazid xanın məs-

ləhətiylə yürüş etmişəm... Çünkü Şeybani sultanı, sultan da Şeyba-

ni xanı özünə müttəfiq bilirdi. Bəyazid xana o da məlum idi ki, 

Şeybani xan mənə dərviş çomağı və sədəqə kasası göndərmişdi. 

Bununla da o, mənim zadəgan yox, güya "dərviş nəslindən" oldu-

ğuma eyham vurmuşdu.Belə olan halda mən- Şah İsmayıl Şeyx 

Heydər oğlu Səfəvi həm sultana, həm də Misrin məmlüklər sülalə-

sinin hökmdarı Qansu Quri əl – Əşrəf xana məktub yazıb bildir-

dim ki: “… Çingiz xanın küfr ağacının bir budağı olan Şeybək 

Şeybani Mavərənnəhr15 məmləkətləri və bütün Xorasanda ağalıq 

əldə etmiş, təkəbbür, qürur və lovğalıq küləyi onun lovğalanması-

na səbəb olmuşdur. Və doğru yoldan azaraq müqəddəs torpaqlara 

hücum edib, hər yeri qarət və talan etmişdi...” İkincisi də ki, zama-

nə müvərrixləri16 və təzkirəçiləri17 yaxşı bilir ki, Məhəmməd 

                                                           

15 Mavərənnəhr -(ərəbcə: "çayın o tayı"), farsca Vərarud kimi tanınan Orta Asiyada tarixi 

bölgə. Bu adı VIII əsrdə buranı fəth etmiş ərəblər verib. İndiki Özbəkistanın və 

Tacikistanın böyük qismini ehtiva edir. 
16 müvərrixlər - tarxçilər 
17 Təzkirəçilər - Təzkirə yazan adamlar, təzkirə müəllifləri. Təzkirə – (zikr – ərəb-

cə yada salma) Şərqdə sufi mürşidlər, ustad ədib və sənətkarlar, onların əsərləri və 

bioqrafiyası haqda məlumatlar verən əsərlərdir. Şərq ədəbi təzkirəçiliyi yığcam və 

ensiklopedik xarakter daşımışdır. 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fr%C9%99b_dili
http://az.wikipedia.org/wiki/Fars_dili
http://az.wikipedia.org/wiki/Orta_Asiya
http://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fr%C9%99bl%C9%99r
http://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96zb%C9%99kistan
http://az.wikipedia.org/wiki/Tacikistan
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Zikr&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fr%C9%99bc%C9%99
http://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fr%C9%99bc%C9%99
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99rq
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Şeybani xan Heratı ələ keçirərkən Teymurlu sülaləsinin bir çox 

şahzadəsini həbs edib, işgəncə ilə öldürmüşdü. Bəzilərinin də ba-

şından şərab qədəhi hazırlatdırmışdı.18 Mən də öz məktubumda 

ona bir beyt yazmışdım ki, “Sevinmə. Sənin də başına eynisi gələ-

cəkdir...” . 

... Əslində bu əhvalatdan çox-çox əvvəl özbək xanı lovğalanaraq 

Şah İsmayıla sərt və özündən müştəbeh məzmunlu bir məktub yaz-

mışdı. Həmin məktubunda o, Şah İsmayıla amiranə tərzdə bildirirdi: 

“Zamanənin imamı, əsrin xəlifəsi Məhəmməd Şiban xandan İraq da-

ruğası İsmayıl mirzəyə. Hal-hazırda şikar etmək məqsədi ilə iqbal və 

səadətlə darüssəltənə19 Herata gəldim. Əgər İraq vilayətində bizim 

keçəcəyimiz yerlərdə sınıq körpülər və nahamar yollar olarsa, onları 

təmir etdirin ki, ordumuz keçib getsin. Azuqə və savəri (məcburi 

“bəxşiş”) tədarük edib, öz xidmətinin keyfiyyətini zahir et. Bizim nə-

zərlərimiz Misir, Şam və Hələb mülkünə dikilmişdir. Yoxsa İraq və 

Azərbaycan nədir ki, biz bu cür dərya təlatümlü ordu ilə xaraba İraq 

mülkü və susuz Ərəbistan üçün səfərə əzm etmiş olaq...” Özbək xanı  

məktubunu bir beytlə tamamlamışdı: 

 

 “Xaraba İraq deyildir məqsədim,  

 Gərək Məkkə, Mədinəni zəbt edim!” 

 

Şah İsmayılın da cavab məktubunda bildirmişdi ki: “Xeyir qurum-

larını təmir və təzim etmək bizim vacib işlərimizdəndir... Məşhəddə-

ki səkkizinci İmam Rza məqbərəsini bir “dərviş” kimi ziyarət etmək 

niyyətindəyəm və buna görə  Xorasana qoşunla gələcəyəm... 

                                                           

18 O zaman Şah İsmayılın müasiri və Moğol imperyasının banisi Qazi Zəhirəddin 

Məhəmməd Babur (1482-1530) da Şeybaninin yaramaz hərəkətlərini pisləmişdir: 

“Şeybani xan Heratı alınca bu padşahların ailələri ilə pis rəftar etməyə başladı. Yalnız 

onlara qarşı deyil, bütün xalqa da eyni şəkildə pis davrandı. Bu qaba, görməmiş adam beş 

günlük fani dünyada belə yaman ad qazandı”. (“Baburnamə”, Bakı, 2011, s.225) 
19 darüssəltənə -(farsca) səltənət evi 
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Hər kim deyil candan Əli qulamı, 

Yüz min Məkkə tutsa, yoxdur anlamı!” 

 

Dünyanın işini, gedişatını bilmək olmurdu. Şah İsmayılın hökmü-

darlıq məqamını özündən aşağı tutan, onu “kəmağıl” adlandırıb təh-

qir edən Şeybani xan da aqibətinin faciəli sonluqla bitəcəyini düşün-

məmişdi. Özbək xanlığı adlanan Şeybanilər səltənəti də Səfəvilər xa-

nədanı ilə əslində həmyaşıd idi. Şah İsmayılın Şirvan səfərində olma-

sından sui-istifadə edən Şeybani xan Xorasanı maneəsiz ələ keçirmiş-

dil. Səfəvi şahi iki dəfə elçi göndərərək özbək xanından Xorasanı tərk 

etməsini tələb etmişdi. Sünni ruhanilər də Şeybani xanı şiələrə qarşı 

“müqəddəs müharibə” aparmağa təhrik edirdilər. Nəqşi təriqətinə 

mənsub olan Məhəmməd xan Şeybani Xorasanda öz hökmüdarlığını 

möhkəmləndirmək məqsədilə sünni ruhanilərin dini düşmənçiliyi qı-

zışdırmasından sui-istifadə etmək qərarına gəlmişdi. Ona görə Şah 

İsmayıldan tələb edirdi ki, o, özbək hökmdarının adına məscidlərdə 

xütbələr oxutdursun və sikkələr kəsdirsin! Məhəmməd xan Şeybani 

məktubunda kinayə ilə yazırdı ki, dərvişlər və onların övladları döv-

lət idarəsi ilə deyil, ibadətlə məşğul olmalıdırlar... 

 Beləcə Şah İsmayılla söz güləşdirib, onu cəngə sövq etməklə 

özbək hökmüdarı özünü bəlaya salmışdı. Şeybani xan nəzarətində 

olan Xorasanda şiələrin İmam Rzanın qəbrini ziyarət etməsini qa-

dağan etmişdi. 1510-cu ildə Şah İsmayıl on yeddi minlik qoşunla 

Xorasana yürüş etdi. Qızılbaşlar tezliklə Xorasanı, Məşədi özbəklə-

rin işğalından azad edib, Mərv qalasını müasirəyə aldılar. Artıq 

1510-cu ilin sonu yaxınlaşırdı. Qızılbaşlar qalanın ətrafında düşər-

gə qurdu. Şeybanı xan hələ də Mərv qalasında daldalanıb döyüşə 

girməyə ürək eləmirdi. Çaparlar göndərib özbək qəbilələrindən 

hərbi yardım gözləyirdi. Şah İsmayıl mühasirəni dayandırıb, 

Şeybani xana belə bir məzmunda məktub yazdı: "Sən söz vermiş-

din ki, bizimlə Azərbaycanda görüşəcəksən, amma sözünün üs-

tündə durmadın. Amma biz vədimizə əməl etdik və Xorasana 
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gəldik. Bizimlə üz-üzə gəlməkdən yayındın. İndi biz qışı Xora-

san ətrafında keçirmək üçün geri çəkilirik, yazda - zanbaqlar 

açanda yenidən səninlə döyüş meydanına atılacağıq..."  

Şah İsmayıl hər şeyi məharətlə ölçüb-biçmişdi. O, məktubu yola 

salandan sonra sərkərdəsi Əmir xan Mosulluya göstəriş verdi ki, 

kiçik bir dəstəylə qalanın yaxınlığında dayansın! Əgər Şeybanı xan 

məktubu oxuyan kimi qoşunu ilə qaladan çıxsa, Əmir xanın dəstə-

si dabanlarına tüpüb geri qaçmağa üz qoysun! 

 Bu minvalla Qızılbaşların əsas qoşun heyəti düşərgənin çadır-

larını söküb, yır-yığış elədi. Şah İsmayıl Mərv qalasından geri çəki-

lib şəhərdən üç fərsəng20 aralıda Mahmud çayının üzərindəki kör-

pünü keçib, düşərgə saldı. O, bu "geri çəkilmə" fəndinin mümkün 

qədər inandırıcı alınmasına çalışırdı. Hətta, guya düşmən əlinə 

keçməsin deyə, onun göstərişi ilə qızılbaş əsgərləri Mərv qalasının 

ətrafında yüzlərlə köhnə çadırları da yandırmşdı... 

Şeybani xan şahın məktubunu alandan sonra “kəmağıl” adlan-

dırdığı Şah İsmayılın iradəsizlik göstərdiyini zənn etdi. Qoşunu ilə 

birlikdə Mərvdən çıxaraq Azərbaycana “qayıdan" səfəvi ordusunu 

təqib etməyi qərara aldı. Bu zaman Əmir xanın dəstəsi də Şah 

İsmayılın dediyi kimi, atlarına süvar olub qaçmağa başladı... 

Şeybaninin təqib etdiyi qızılbaş dəstəsinin ardınca özbək qoşunu 

körpünü kecdı... Özbəklər körpünü keçəndən sonra qızılbaş əsgər-

ləri körpünü dağıtdılar. Artıq Şaybani xanın geriyə - Mərvə yolu 

bağlanmışdı. Və yalnız bu zaman özbək xanı Şah ismayıl tərəfin-

dən necə tələyə salındığıni anladı.  Çıxış yolu axtarmaq çox geç idi.  

  Dekabrın ikinci günü Qızılbaşlar onun qoşununu darmadağın 

etdi. Başını itirən Şeybani xan canını xilas etsin deyə beş yüz nəfər-

dən ibarət qvardiyası və əyan-əşrəfi ilə birlikdə qaçıb özünü çöl-

lükdə mal-heyvanı saxlamaq üçün istifadə edilən bir yerə sığınma-

                                                           

20 Fərsəng və ya fərsəx - 12 min addım, təqribən 6 km məsafə. 
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ğa məcbur qaldı. Sığınacaq dörd tərəfdən qum təpələr ilə əhatələn-

mişdi. O, Səfəvi şahından aman diləməyi, ona təslim olmağı qüru-

runa sığışdırmadı. “Şah İsmayıla yazdığım təhqirlərə görə məni 

irəlidə nə gözlədiyini yaxşı bilirəm...” 

Səfəvi əsgərləri Şaybanı xanın sığındığı yeri dövrəyə alıb onun 

dəstəsinin üzərinə ox yağışı yağdırmağa başladılar. Özbəkləri bir 

tərəfdən qızılbaş oxları qırır, o biri tərəfdən isə özlərinin hürkmüş, 

yaralanmış atları ayaq altına salıb tapdalayırdı. Çox çəkmədi ki, 

Şeybani xanın başı kəsilib Şah İsmayılın ayaqları altına atıldı... 

Şah İsmayıl indi o anı xatırlayaraq sözünə davam edib dedi: 

- Əvvəlcədən dediyim qəzavü-qədər lovğa özbək xanının az-

ğınlığından və həyasızcasına yazdığı məktubların ucbatından öz 

başına gəldi. Bir də mən Şeybani xanın baş dərisinə saman doldu-

rulub Osmanlı hökmdarı Sultan Bəyazid xana ona görə yolladım 

ki, ağılsız sərkərdələrin və hökmdarların bu şəkildə cəzalandırıl-

ması qədim padşahlardan gələn bir adətdi. Qədəh halına gətirilən 

kəlləsinin üzərinə ərəbcə bir beyt həkk etdirib Misir hökmdarı əl-

Əşrəf xana göndərdim. Deyirlər, qədəhin üzərindəki beytə Misirin 

məmlüklü şairləri iki yüzdən çox nəzirə yazıblar. Əşrəf Qansu isə 

qədəhi mərasimlə dəfn etdirib. Beləcə, Misirə səfər etmək istəyən 

başıboş, ağılsız Şeybani xanın yalnız kəlləsi Qahirəyə gedib çata 

bildi... - Şahın bu sözünə əyanlar hamısı  gülüşdülər. O, sözünü 

Sultan Səlimin üzərinə gətirdi, - Hər, nə isə... Bu cahan mülkündə 

savaşmaq niyyətinə düşən mütləq bir bəhanə tapır. Səlim hələ ata-

sı Bəyazid xanın sağlığında bizə qarşı çox özbaşınalıq edərdi. Ha-

mınızın yaxşı yadındadı ki, vaxtilə ana babası Bozqurd bəyi cəza-

landırmağımızı bəhanə edərək, o, bizimlə ixtilafa girmişdi... 

Hamı yeddi il bundan öncə ilk dəfə şahzadə Səlimlə Səfəvi şahı 

arasında baş vermiş həmin ixtilafı xatırladı. O zaman Şah İsmayıl 

Sultan II Bəyazidə məktub göndərib bildirmişdi ki, Şərqi Anadolu-

dakı Ağqoyunlu torpaqlarına göz dikən Maraş və Əlbistan hakimi 

Əlaüddövlə Zülqədəroğluna qarşı yürüşə hazırlaşır. 
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...Əlaüddövlə Bozqurd bəy Süleyman bəy oğlu Zülqədər21 Sultan 

II Bayəzidin qaynatası idi. Hakimiyyətinin ilk illərində osmanlılarla 

yaxın münasibət qurmuşdu. Buna baxmayaraq onun hökmüdarlıq 

etdiyi Zülqədər bəyliyi üzündən Osmanlı-Məmlük ilişikləri pozul-

muşdu. Əlaüddövlə Bozqurd bəy isə Məmlük və Osmanlı torpaqları 

arasında olan bəyliyini qorumaq üçün hər iki dövlətlə yaxınlıq edirdi. 

İsmayıl özünü Təbrizdə şah elan edəndən sonra Bozqurd bəy də bir 

çoxları kimi gənc Səfəvi hökmüdarı ilə mücadiləyə baş qoşurdu. 

Dildə-ağızda söz-söhbət gəzirdi ki, Şah İsmayılın Maraş və 

Əlbistana yürüş etməsinin bir səbəbi də Bozqurd bəyin ona şiə22 

olduğunu bəhanə gətirərək, qızı Bəyli xatunu ərə verməkdən bo-

yun qaçırması idi. 

Şah İsmayıl Əlaüddövlənin ölkəsinə yürüş zamanı Osmanlı tor-

paqlarından keçmək məcburiyyətində qaldığını və həmin ərazilərə 

hicri 913-cü ilin rəbi-üs-sani ayının on iksində23 daxil olacağını 

Sultan Bəyazidə bildirmişdi. Bununla yanaşı, o, Osmanlı təbəələri-

nə heç bir ziyan vurmayacağını və qorxaraq ev-eşiyini tərk edənlə-

rin geri qaytarılması barədə qızılbaş ordusuna göstəriş verdiyini 

sultanın nəzərinə çatdırmışdı. 

Bu yürüş zamanı Şah İsmayıl öz arzularından daha birini 

gerçəkləşdirdi. Onun Diyarbəkiri Səfəvilər dövlətinə birləşdirmək 

çoxdankı arzusu idi. Babası Həsən şahın vətəni Diyarbəkirin və 

şərqi Anadolunun Qızılbaş dövlətinin hakimiyyəti altında olması 

onun üçün çox böyük önəm daşıyırdı. Bu uğuru qazanmaqla Şah 

İsmayıl rəqiblərinə bir daha özünün Ağqoyunlu dövlətinin qanuni 

varisi olduğunu isbatlamış oldu. 

Zülqədər bəyliyinə yürüş zamanı Osmanlı torpaqlarından 

keçərkən Şah İsmayıl Sultan II Bəyazidə verdiyi sözə sadiq qaldı. 

                                                           

21 Əlaüddövlə Zülqədəroğlunun  hökmüdarlıq  illəri -1479-1515-ci il. 
22 Şiəlik - təriqəti (ərəb dilində “şiə” ardıcıl, tərəfdar mənasını verir) 
23 miladi 21 avqust 1507-ci ildə 
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Qızılbaşların əzəmətindən təşvişə düşüb yurd-yuvasını tərk edən-

lər geri qaytarıldı. Şahın yerli əhalinin satmaq istədiyi malların ha-

lallıqla alınmasına verdiyi göstərişə əməl olunurdu. O, özü də əs-

gərlərinə nümünə göstərərək, şəxsən aldığı malların pulunu ödə-

yirdi. Sərkərdələri, çarçıları qızılbaş əsgərləri arasında gəzib-dola-

şır, onları Şah İsmayılın bu davranışından nümunə götürməyə ça-

ğırırdılar. Hətta bir dəfə çığallıq edib, Osmanlı təbəələrinin birin-

dən aldığı əşyaların pulunu verməyən bir qızılbaş süvarisi Şah İsa-

mayılın göstərişiylə başqalarına ibrət dərsi olsun deyə dərhal 

edam olundu. 

Şah İsmayılın ordusu Osmanlı torpaqlarından keçərək Qeysə-

riyyə24 uzərindən Əlbistana doğru irəlilədi. Çox çəkmədi ki, Əlbis-

tanla Maraş qızılbaşlara təslim oldu. Bozqurd bəyin döyüşçüləri 

əlbəyaxa savaşda məğlub olub pərən-pərən oldular. Onun oğlu 

Tuqay bəy və iki nəvəsi qızılbaşlar tərəfindən qətlə yetirildi, özü 

isə əyan - əşrəfi ilə qaçıb canını qurtara bildi. Qızılbaş ordusu geri 

dönəndən sonra Bozqurd bəy yenə Əlbistana qayıtdı. Amma şəhər 

qızılbaşların hücumu zamanı xaraba günə qalmışdı. Ona görə də 

o, paytaxtı Maraşa köçürdü. Bu hadisədən sonra Əlaüddövlə bəy, 

osmanlılardan üz çevirdi. Və həmişəlik məmlüklərin yanında yer 

almağı qərara aldı.  

Sultan Bəyazid xan da istər Şah İsmayılın hərəkətinə, istərsə də 

qaynatasının Osmanlı sarayından üz döndərməsinə soyuqqanlı 

yanaşdı. Osmanlı sarayının xadimləri sultana onun bu soyuqqanlı-

lığı sayəsində Şah İsmayılın Anadoluda nüfuzunun artmasını bil-

dirsə də, o, belə söz-söbətlərin artıb-çoxalmasına və gələcəkdə Sə-

fəvilərlə münaqişəyə səbəb olmasına rəvac vermədi. Amma saray 

xadimləri ilə həmfikir olan Sultan Bəyazidin oğlu şahzadə Səlim 

dinc durmadı. Səlimin anası Gülbahar xatun25 Bozqurdun qızı olsa 

                                                           

24 Kayseri 
25 Bəzi mənbələrdə Ayişə 
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da oğlunun Şah İsmayılla ixtilafa girməsini istəmirdi. Savaşa, qan 

tökməyə əyləncə kimi baxan Şahzadə Səlim isə ana babası Bozqur-

dun məğlubiyyətinə, dayısının və iki dayısı oğlunun qətlinə döz-

məyib qızılbaşlardan intiqam almaq fikrindən əl çəkmədi. Səlim 

qoşun çəkib Azərbaycan sərhədinə qədər gəldi. Səfəvi xanədanlı-

ğının təbəələrindən əsir götürdüyü qız-gəlinləri Trabzona apardı. 

Atasının tənələrinə məruz qalsa da, şahzadə Səlimin bu cəsarəti 

osmanlı sərkərdələri və rəiyət arasında böyük səs-küyə səbəb ol-

muşdu. 

Gəzərgi türkmən ozanlarının dildə-ağızda gəzən, eldən-elə ya-

yılan “Yürü, Sultan Səlim, dövran sənindir...” öyməcəsi də bu ha-

disədən sonra yaranmışdı. Bu öyməcəni eşidəndə Diyarbəkir haki-

mi Məhəmməd xan Ustaclı əsəblərini cilovlaya bilməmişdi və Şah 

İsmayıldan xəbərsiz Səlimə qadın libası göndərib, naməsində onu 

ağır söyüşlərlə təhqir etmişdi. 

Şah İsmayıl da Sultan Bəyazid xan kimi bu cür ixtilafların də-

rinləşməsini istəmirdi. O, Anadolunun içərilərinə doğru yürüş 

etmək fikrindən vaz keçib Bəyazidə "Şanlı böyük babam" deyə xi-

tabı ilə başlayan bir məktub yollayaraq 1508 - ci ilin əvvəlindən or-

dusunu baba yurduna - Diyarbəkirə çəkdi. Səfəvi şahının bu dəfə 

“geri çəkilməsi” Osmanlı xənadanı ilə Səfəvi münasibətlərində sa-

vaş gərginliyinin yaranmasının qarşısını almağa xidmət edirdi. 

Sultan II Bəyazid də, Şah İsmayıl da Osmanlı dövlətiylə Səfəvi im-

periyasının sülhməramlı münasibətlərinin davamlı olmasına çalı-

şırdı. 

Hətta Trabzon valisi Sultan Səlimlə Diyarbəkir hakimi Məhəm-

məd xan Ustaclı arasında tez-tez baş verən sərhəd münaqişələri də 

iki böyük hökmdarı müharibəyə başlamağa təhrik edə bilmirdi. Bu 

iki türk dövlətlərinin münasibətləri ciddi siyasi və məzhəb fərqlərinə 

rəğmən, yalnız Sultan Bəyazid xanın dönəmində barış ortamında 

davam etmişdi. 
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ƏHD -PEYMAN GÜNÜ 

 

...O gün şahın qızılı rəngli alaçığında hökmüdar və onun  

əyan-əşrəfi Sultan Səlimin müharibəyə hazırlaşdığından nara-

hatçılıq keçirməsindən xəbərsiz sadə adamlar  Novruz şənliklə-

rində ürəkləri istədiyi kimi əylənir, deyib-gülürdülər. Hamı 

bayram münasibətilə əyinlərinə təzə paltar geyinmişdi. Xalqın 

inancına görə bu müqəddəs bayramda təkcə geyim-keçimləri 

deyil, hissləri, duyğuları da təzələnir. Hamı bir-birinə mehri-

bancasına çan deyib, can eşidir, cavanlar bayram tonqallarının 

üzərindən atılır, ağsaqqallar “Bayram küsülü sevmz!” deyə kü-

sülüləri barışdırır, ağbirçəklər el-obaya xeyir-bərəkət diləyirdi-

lər. 

Dini rəvayətlərdə nəql olunurdu ki, Novruz Tanrının öz bəndə-

ləri ilə  əhd-peyman bağladığı gündür. Şah İsmayıl bayram coşqu-

su ilə şadyanalıq keçirən  təbəələrinə baxıb dedi:  

- Novruz ta qədimdən bizim türk ellərində əhd-peyman günü 

olub! Çox əfsuslar ki, mənimlə Bəyazid xanın barış cəhdlərini, əh-

di-peymanını Səlim davam etdirməkdən vaz keçdi. Və cahanın iki 

böyük dövləti arasında gərginlik yaradıb münaqişə yolunu seçdi... 

Heyhat, bu münaqişə ocağını qalayan o şahzadə Səlimdi ki, öz 

doğma atasını devirəndən sonra onun canına qıydı. Bu həmin Sə-

limdi ki, öz doğma qardaşlarına belə rəhm etmədi. Gözlərini qırp-

madan hamısını qətl etdirdi. İndi həmin Səlim tutduğu qəddalrıq 

yoluyla üstümüzə gəlir ki, qızılbaşları yox etsin. Nə deyirəm, gələ-

nə gəlmə deyə bilmərəm ki, qoy gəlsin! Zira öncə Ərzincan hakimi 

Rumlu Nurəli Xəlifəyə dərhal xəbər göndərin ki, qoşununu Azər-

baycana doğru geri çəksin!.. 

Əyan-əşrəfi şahın döyüşə hazırlığı üçün səfərbərlik əmrini göz-

ləyirdi. O isə təmkini pozmadan üzünü sarayında böyük nüfuz qa-

zanmış vəziri Miskin Abdala tutub dedi: 

 -Bəs bizim ozanlar ozanı, şairlər şairi bu barədə nə düşünür?  
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Miskin Abdal əlini sinəsinə qoyub ədəb-ərkanla baş əydi və bə-

dahətən dedi: 

 

Türk Əcəmə, əcəm türkə zülm eyləsə günahdı, 

Hər ikisi bir kökdəndi, yaradan da Allahdı,  

Öz elinə düşmən çıxmaq, axır günü günahdı,  

Qadir Mövlam, uzaq eylə, bayquşdan-sardan bizi. 

 

- Əhsən, sənə Seyid Hüseyn, nə yaxşı dedin, hər ikimiz bir kök-

dənik, yaradan da Allahdı...  

 Şah bu sözləri deyəndən sonra əlini vəzirinin çiyninə qoyub 

onun xoşuna gələn son misranı təkrar pıçıldadı: 

– Qadir Mövlam, uzaq eylə bayquşdan –sardan bizi... 

Və üzünü vəzir-vəkillərinə tutub: 

- Qoy qadir Allah bizim xalqımıza bu bayram sevincini çox gör-

məsin! 

Hamı bir səslə “Amin” dedi. Şah onlara “Bayramınız mübarək, 

dostlar” - deyib səmənd atının yəhərinə oturdu. 

... O gün Şah İsmayıl Novruz şənliyi keçirən təbəələri ilə xüda-

hafizləşib Ərdəbildəki Seyx Səfi türbəsində uyuyan əzizlərinin mə-

zarının ziyarətinə yollandı. Novruz bayramı ərəfəsi - ilaxır çərşən-

bədən başlayaraq bura şərqin hər güsəsindən axın-axın ziyarətçilər 

gəlib-gedirdi. Şah İsmayıl Şex Səfi türbəsinə ziyarətə gələnlər üçün 

ibadət evi və gecələmək üçün hücrələr tikdirmişdi. Uzaq əyalətlər-

dən gələn ziyarətçilərə Şeyx Səfi türbəsinə aid olan mətbəxdən hər 

gün şorba, ət və plovdan ibarət ehsan yeməyi verilirdi. 

Səfəvilər sülaləsinin başçısı və mənəvi atası sayılan Şeyx Səfi 

əd-Dinin məzarı üzərində ucalan qülləvari türbə füsünkar kaşı iş-

ləmələri, gözəl tağ və firuzeyi günbəzləri, möhtəşəm alaqapısı ilə 

şəhərin hüsnünə məxsusi gözəllik verirdi. Bayır və iç divarlarına 

hüsnüxətt sənətkarları tərəfindən zövqlə yazılmış quran ayələri və 

“Allah” kəlmələrinə görə xalq arasında bura “Allah - Allah” türbə-
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si də deyirdilər. Türbənin içindəki arakəsmələri qızıl və gümüşdən 

işlənmiş əşyalar bəzəyirdi.26 

 Şeyx Səfi ziyarətgahı həm Qaraqoyunlular, həm də Ağqoyun-

lular zamanında Ərdəbil şəhərini Səfəvi təriqətinin mərkəzi kimi 

tanıtdırmışdı. Şah İsmayıl Təbriz şəhərini paytaxt etsə də, Ərdəbil 

dini mərkəz kimi öz əhəmiyyətini  itirməmişdi.  

 Səfəvilər dövlətinin banisi və ilk hökmüdarı Şah İsmayılın 

beşbarmağının izi türbəyə həkk olunmuşdu. Bu həm də Qızılbaş - 

Səfəvi  dövlətinin gerbi hesab olunurdı.27 

Əyanları ilə birlikdə ziyarətə gələn Şah İsmayılı Şeyx Səfi 

türbəsini qoruyan Qızılbaş qorçuları28 təntənə ilə qarşıladılar. 

Şah atası Şeyx Heydərin zamanından üzü bəri başlarına qırmizi 

qızılbaş tacı geyinmiş uzun bığlı cəsur qorçulara baxıb daxilən 

qürur hissi keçirdi. Hərbi yürüşlər zamanı başlarına zəncirli zir-

ehli dəbilqələr qoyan, yay, nizə, qılınc, xəncər, döyüş baltaları 

və qalxanla silahlanmış qorçular alayı döyüşlərdə böyük igidlik 

və şücayət göstərir, bir göz qırpımında düşmənin gözünün odu-

nu alırdılar. Hətta sayca Qızılbaşlardan qat-qat çox olan rəqib 

qoşunun əsgərlərində  belə inam yaranmışdı  ki, qorçuların yüz 

nəfər seçmə süvarisi Şah məiyyətinin29 başqa üzvlərinin mininə 

bərabərdi. 

Şah İsmayıl Bakı qalasını alanda, Şeybani xanı tələyə salanda 

sadiq qorçularına ən  mühüm işləri həvalə etmişdi. 

Şah indi – Şeyx Səfi türbəsinin önündə onun hüzurunda hər bir 

əmrə müntəzir dayanan bu cəsur qorçular dəstəsinə baxa-baxa bir 

anlığa Sultan Səlimin qoşun toplayıb üstünə gəldiyini və osmanlı 

                                                           

26 Əksəriyyəti ruslar tərəfindən qarət edilən bu əşyalar indi Ermitajda eksponat kimi 

saxlanılır. 
27 5 rəqəmi İslamda müqəddəsdi, rəvayətə görə Şah İsmayıl əli öndə danışıb əmr verərmiş. 
28 qoçu - Səfəvilər dövründə şahın seçmə, xas qvardiyasının üzvü. Bəzi mənbələrdə bu 

sözün azərbaycanca "qoruyucu" mənasında olduğu bildirilir. 
29 Məiyyət - böyük vəzifəli şəxsi müşayiət edən heyət. 
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üləmalarının qardaş qırğınına bais olan fətvalarını xatırladı. O, 

üzünü  qorçulara və onların başçısına tutub dedi: 

- Bayramınız mübarək olsun, ey mənim Ərkani- dövləm,30 ey 

cəsur qorçularım! Və şanlı mürüdlərim! Bu əziz gündə, piri – tür-

kün31 uyuduğu bu müqəddəs məkanda mən sizə səltənətimizin 

qüdrətinin güclənməsində və qazandığımız zəfərlərin qorunma-

sında uğurlar diləyirəm! Unutmayın ki, bizim doğma yurdumuz 

Azərbaycan şiə-qızılbaşların ana beşiyidir... Sizin cəsurluğunuz, 

mətinliyiniz, döyüşkənliyiniz sayəsində dövlət qurdum. İndi sizə 

ən önəmli tövsiyyəm budur: Vətəni göz bəbəyi kimi qoruyun ki, 

vətən olsun!... Bu sözlərimi vəssiyyət kimi qulaqlarınızda sırğa 

edin. “Məmləkət gəlinini o şəxs möhkəm quca bilər ki, sivrilmiş 

qılıncın dodağından öpə...” 

Araya ani sükut çökdü. Bu zaman qorçubaşı  uca səslə çığırdı:  

- Canımız fəda olsun piri-mürşüdümüz Şah İsmayıla! 

Qorçular bir ağızdan: 

   - Yaşasın  Şah İsmayıl! 

   - Bismi Şah, Allah, Allah... Huu  Yaa Əli!.. 

* * * 

Şeyx Səfi türbəsini ziyarət edəndən sonra Şah Təbriz sarayına 

yola düşdü. O gün gecədən bir xeyli keçənədək tək qalıb düşüncə-

lərə daldı. Nə düşündüsə, kətan parça üzərində yarımçıq qalmış 

rəsmin qarşısında dayandı. 

Bir neçə gün öncə çəkməyə başladığı rəsmdə bahar gülləri ara-

sında gözəl simalı şux və şad-xürrəm görünən insan surəti çanla-

                                                           

30 qorçuların başçısı dövlətin sütunu (Ərкani-dövlət) hеsab edilirdi. Qorçubaşı sədir və 

vəkildən sonra Səfəvilər dövlətinin ən böyüк əmirlərindən idi. Bütün qorçuların işini 

qorçubaşı idarə еdirdi. 
31 piri-türk - müqəddəs türk, türk piri, Şeyx Səfi əd –Dinə belə xitab olunurdu.Mənbə 

Təvəkkül ibn İsmayıl ibn Bəzzazın "Səfvət əs – səfa" ("Saflığın saflığı") əsəri. 

http://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99f%C9%99vil%C9%99r
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nırdı. O fırçanı götürüb rəsmi tamamlamaq qərarına gəldi. Bahar 

çağı təbiətin qoynunda güllər açanda insan könül dünyasında hə-

yat eşqi, sevgi duyğuları da gül kimi pardaxlanırdı.  

 Çox çəkmədi ki, aylı-ulduzlu gecənin sükütunu şahın həzin sə-

si pozdu. O, ən çox sevdiyi üzü şam ağacından hazırlanmış bər-

bət32 alətini dizlərinin üstünə qoyub, yenicə yazdığı qəzəli zümzü-

mə edirdi: 
 

Qızıl gül, bağü bustanım, nə dersən? 

Fəda olsun sənə canım, nə dersən? 
 

Qərarü səbrü aramım tükəndi, 

Kəsildi külli-fərmanım, nə dersən? 
 

Əridi iliyim, qaldı sümüyüm, 

Bu təni tərk edər canım, nə dersən? 
 

Əgər yatsam min il torpaq içində 

Dürüstdür əhdü peymanım, nə dersən? 
 

Xətai can ilə çün səni sevdi, 

Sevən ölsünmü, sultanım, nə dersən?  
  

Çalğının və şahin həzin səsini eşidən Şahbanu Taclı xatun33 öz 

hücrəsindən çıxıb onun qapısına yaxınlaşdı. Şah sözünü bitirib 

                                                           

32 Bərbət və ya barbəd. Məşhur musiqi tədqiqatçısı alətin ərəblərdən köçmə olduğunu 

bildirir.Ona görə ərəbsə “əl-üd” adlanıb. Qədim adı isə bərbətdir. (yəni, ördək döşü) Bərbəd  orta 

əsrlərdə müğənni,bəstəkar, bu musiqi alətinin yaradıcısı və ifaçısı olmuşdur. Əsasən saray 

məclislərində istifadə olunan bətbətlə çəng birlikdə gözəl səslənmişdir. Uddan fərqli olaraq 

bərbətin qoluna 10-12 pərdə bağlanır. Azərbaycanda başqa, İranda, İraqda, Türkiyədə, Orta 

Asiyada istifadə olunmuşdur.Mənbə: Məcnun Kərimov,“Azərbaycanın qədim musiqialətləri” 

kitabı. 
33 Əsl adı Şahbəyim olub, Şamlı tayfasından Abdi bəy Şamlının qızı olan bu qadına 

«Taclı» adı Şah İsmayıl tərəfindən verilmişdir. Bəzi mənbələrdə “Şahbəyi Taclı bəyim 

vəValidə Gülzar Sultan” yazılır. 
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“Bərbad” pıçıldayaraq düzinin üstündəki çalğı alətinə baxa –baxa 

yenə fikrə getmişdi. Daldığı düşüncələrdən qapısında dayanan 

qorçunun səsini belə eşitmədi: Artıq qapı taybatay açılmışdı. Yam-

yaşıl ipək parçadan tikilmiş təzə bayram libası geyinmiş sevimli 

həyat yoldaşı içəri daxil olmuşdu. O, bayaqdan bəri şahın qəmli 

səsindən narahat olub hücrəsində duruş gətirə bilməmişdi. Odur 

ki, sakitcə xəyala dalmış Şah İsmayıla yaxınlaşdı: 

- Ey Tacidarım, ey xurşudi – cahan, -dedi, - Allah eləməsin, bu əziz 

bayram günündə bəgəm kefinizi qaçıran xoşagəlməz nəsə olub? 

Şah İsmayıl çalğı alətini kənara qoyub ona yaxınlaşdı. Taclının 

sinəsindən sud qoxusu gəlirdi. Şah əlini uzadıb başına qızıl naxış-

lar vurulmuş mavi calma qoyan zövcəsinin daş-qaşla bəzədilmiş 

çıqqasının altından sinəsinə və çiyinlərinə tökülmüş xurmayı saç-

larını sığalladı.  

Gülümsəyərək soruşdu: 

- Taclım, sən mənim varisimi dünyaya gətirəndən sonra daha 

gözəlləşibsən!.. De görüm, bizim Xorasan hakimi balaca Tahmasib 

mirzə yatıbmı?  

 - Hmm, Xorasan hakimi... Onun bu işıqlı dünyaya gəldiyi cəmi 

–cümlətanı on yeddi gündür ki...34 

- Növruz yeni günün doğuluşu deməkdir... Elə Novruzqabağı 

Allahımın mənə gözəl hədiyyə kimi bəxş elədiyi varisim də ömrü-

mə doğulan yeni günəşdir!.. Mənə yaşatdığı bu sevincin müqabi-

lində onu elə bələkdəykən Səfəvi Darul- səltənətinin Xorasan35 

bəylərbəyinə - o müqəddəs məkana hakim təyin etdim...  

- İnşallah, o da atasına və Şeyx Səfi ocağına layiq övlad olar! –

deyə Taclı xatun ərinin əlini öpdü. – Fəda olsun, canım sənə, könül 

                                                           

34 mənbələrdə Şah I Təhmasibin həm 26 fevral, həm də 3 mart 1514-cü ildə doğulduğu 

bildirilir. 
35 Xorasan - farsca  gün çıxan yer. 
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sultanım, biz İsfahandan dövlətxanaya36 gəldik ki, əziz bayramda 

yanında olaq... - Taclı xatun ərinin hər iki əlindən tutub sözünə da-

vam edib dedi, - Sərvərim, oğlumuzun qızıl güllərlə süslənmiş 

beşikdə necə şirin-şirin yatdığına baxmaq istərsənmi? 

Şah İsmayıl da zövcəsinin əlini dodaqlarına yaxınlaşdırıb öpdü. 

Sonra: 

- Gedək, görüm varisim necə yatıb. Atalar demişkən, aslan yatı-

şından da bəllidir. 

 Onlar sarayın çıraqban dəhlizindən keçib balaca Təhmasibin 

uyuduğu hücrəyə gəldilər.  

Uşağa nəzarət edən cariyə şahı görən kimi təzim edib hücrədən 

çıxdı. Şah İsmayıl beşiyində şirin yuxuya getmiş Təhmasibə baxdı. 

Və nə fikirləşdisə dərindən köks ötürüb dedi: 

-Oğlum, mən sənə bu əziz və müqəddəs gündə Allahdan uzun 

illər Səfəvi səltənətinin taxtında hökmüdarlıq taleyi nəsib etməsini 

arzulayıram.    

Sonra bir an susub saray bağçasında səs-səsə verən quşların 

cəh-cəhinə `qulaq asdı.   

- Bu dünya evi də yırğalanan beşiyə bənzəyir, -dedi, - fəqət, ba-

har güllərinin ətrinə bələnsə də dünya nə gecələr uyuyur, nə də 

gündüzlər dinclik tapır... – üzünü Taclı xatuna tutub, - Kaş, bül-

büllərin cəh-cəh vurduğu bu laləzar bağ – baxçaya insan ruhunu 

saraldan xəzan çağları gec gələydi... 

Zövcəsi onun bu sözləri nəyə görə dediyinin fərqinə varmasa 

da dilləndi: 

- Hə, hökmüdarım, cənnət güşəsinə dönən bağı –gülüstan gözəl-

likləri, quşların səsi, ulduzların sayrışması insana sanki ey insan, sən 

də bu cahan mülkündə varsan deyir, fəqət, xəzan ruzigarları isə bu 

cahan mülkünün faniliyindən soraq verib, adamı məyus da edir...  

                                                           

36 dövlətxana - Səfəvilər paytaxtı belə adlandırırdılar. 
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Xətai gülümsündü və onu qucaqlayıb dedi: 

 

Neylərəm ol cənnəti, içində dildar olmasa?! 

Qoy onu viranə qalsın – bağçada bar olmasa. 

 

Taclı xatun da qollarını onun boynuna doladı, başını köksünə 

qoyub dedi: 

- Ey şəhriyarım, ümidim-pənahım! Gəl bu gecəni birlikdə qönçə 

güllərin ətri qoxuyan hücrəmizdə keçirək. Çoxdandı ki, ağuşunda 

yuxuya getməyin xəyalındayam.  

Şah İsmayıl: 

- Sən, Taclım, gül ətirli yatağında şirin-şirin yat, -deyib zövcəsi-

nin yanağından öpdü. Sonra pıçıltıyla sözünə davam edib dedi: 

 - Səltənətimin başının üstünə qara buludlar yaxınlaşdığı, sər-

həddində düşmən atlarının kişnədiyi bir vaxta mən düşünüb-da-

şınmaq üçün bu gecə tək qalmaq istəyirəm... 

- Allah həmişə sənin yar və yardımçın olub. İnşallah bu dəfə də 

xudavəndi-aləm rüsxət və rizasını səndən əsirgəməz!...  

Taclı xatun onu qapıyacan ötürdü. Birdən Şah İsmayıl geri dö-

nüb bərk-bərk ona sarıldı.   

 -Taclım, -deyə şah  bir an süsub səsindəki qəhəri boğmağa çalışdı. 

- Eşidirəm, sərvərim! Mənim könlümün padşahını üzən nədir belə? 

- İstəyirəm biləsən, - deyə Şah onun gözlərinin içinə baxdı, - qə-

zavü-qədərin işini bilmək olmaz. Nizamı Gəncəvi demişkən, fələ-

yin gərdişi rəqqasə qadınlar kimidir... Rəqqasə qadınların verdiyi 

şərab bəzən adamı məst edir, bəzən də sirkə kimi zəqqum olur, zə-

hər kimi öldürür... Hərçənd mən nə şəraba, nə də saray rəqqasələ-

rinə canın fəda edən hökmüdarlardan deyiləm. 

Taclı xanımın sual dolu baxışları şaha dikilmişdi. 

- Əgər mənim ömrüm yarımçıq qalsa, başıma bir xəta gəlsə, 

Təhmasib işimi davam etdirən varisimdir. Ona səltənəti idarə 

etmək işində sənə daha çox güvənirəm. Ayağı yer tutan kimi Əmi-
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rim Əli bəy Türkməni ona lələ təyin edəcəm. Mən ona Div Sultan 

deyirəm... O, Təmasibə havadarlıq edəcək. 

Taclı xatun çox kövrəldi. Uzun kirpiklərinin ucu nəmləndi. 

- Şahi-mərdanım, - deyib ağlamaqdan özünü güclə saxladı, -

Allaha gecə-gündüz dualar edirəm, sənə bu səltənəti yönəltməkdə 

uzun ömür versin!.. 

Şah: “Allah xeyir-dualarını qəbul etsin, Taclım!” – deyib qapı-

dan çıxdı. 

...O gecə şahın digər zövcələri - gözəllər gözəli Mehdi Ülya xa-

nımın37 və Bəhruzə bəyimin də gözlərinin yuxusu qaçmışdı. Ayna 

qabağında süslənib könüllərinin padşahının yolunu intizarla göz-

ləyirdilər. Şahın zövcələrinin üçü də əsilzadə türk xanımları idi. 

Bəzən gecələr şair təbiətli xanımlardan olan Həyat və Cahan adlı 

məhbubələrinin hücrələrinə də  baş çəkərdi... 

...O gecə şahın yolunu intizarla gözləyən xanımlar özlərini və 

Səfəvi məmləkətini qarşıda nələrin gözlədiyini bilmirdilər. Zama-

nınsa heç kimə və heç nəyə rəhmi gəlmirdi, o nə şaha güzəşt edir-

di, nə də onu Tanrı kimi sevənlərə... 

 

                                                           

37 Mehdi Ülya - əsl Xanbəyim olub, Səfəvi sarayında bu sülaləyə mənsub kişilərə “Əla-

Həzrət”, qadınlara isə “Ülya – Həzrət – deyə müraciət edirdilər. “Ülya”- yüksək, ali 

mənasındadır. Şah İsmayılın həyat yoldaşları:Taclı bəyim Şamlı - Əbdi bəy Şamlının 

qızı,Xanbəyim xanım Mosullu - Mahmud Bektaş bəy Mosullunun qızı, Behruzə xanım - 

Bağdad valisi Xüləfanın qızıidi.   
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Üçüncü  fəsil 
 

ROMA PAPASININ SEVİNCİ 

 

 “Biz (papalar) bütün xalqlara və dövlətlərə ağalıq etməliyik” 

Roma Papası  III İnnokenti1 

 

 

Qan rəngini xatırladan qırmızı alovun dilimlərinin səssizlikdə 

sanki pıçıltısı eşidilirdi. Bir az əvvəl çır-çırpı ataraq qaladığı qədim 

divar ocağının istisinə qızınan Papa X Lev əllərini sinəsinin üstün-

də xaç kimi çarpazlayıb xəyala dalmışdı. Əyninə lacivərd kaftan 

geyinmiş papanın boynundan asdığı qızıl zəncirli iri xac piyli gö-

bəyinin üstünəcən sallanmışdı. İri latın xaçın üzərində incə naxış-

ların haşiyəsində çarmıxa çəkilmiş İsa təsvir olunmuşdu. Xaçpə-

rəstlər cəmiyyətləri tərəfindən yer üzünün mənəvi hökmüdarı 

hesab edilən Tanrının oğlu İsa Məsihin ruhu da sanki Roma papa-

sının yeni qaladığı ocağin istisinə qızınırdı. 

İrili –xırdalı ikonalar düzülmüş mərmər sobanın tən ortasında 

yerləşdirilən kürəyə kral tacı kimi qiymətli daş-qaşlarla bəzədilmiş 

böyük xaç pərçimlənmişdi. Kürə - dünyanın, xaç isə bütün yer 

üzündə xristian hakimiyyətinin qurulmasının rəmzi sayılırdı.  

X Lev kürə üzərinə kölgə salan xaça baxıb, qanı qaçmış dodaq-

larının altında İsanın: “Birisi sizin sağ üzünüzə vurursa, siz sol 

üzünüzü də ona çevirin” fikrini pıçıldadı. İsanın yer üzərində nü-

mayəndəsi hesab edilən papa özünün ən çox güvənib etibar etdiyi 

                                                           

1 Lotario de Kontini(1161-1216)  O, 37 yaşında III İnnokenti adı ilə sayca 176-cı Roma 

papası olmuşdur.. 



97 

kardinalları ilə söhbətdə bu fikri dəfələrlə özünəməxsus tərzdə 

belə izah etmişdi.  

- İstəyirəm hamınız biləsiniz ki, bu fikir bəzilərinin bəsit şəkildə 

anladığı kimi,  İsa peyğəmbərin zülmün qarşısında boyun əymək, 

dözmək çağırışı deyil. Bu müqəddəs kəlamın məna qatı çox dərin-

dir. Əmin olun ki, bu fikirlə Tanrının oğlu özünün davamçılarını 

zülm edən zalımla savaşa çağırmışdır. Sizin hər biriniz müqəddəs 

İncildə onun son sözlərini təkrar-təkrar oxumusunuz. İsa deyir: 

“Elə düşünməyin ki, mən dünyaya sülh gətirmək üçün gəlmişəm. 

Mən qılınc gətirmişəm, sülh deyil. Öz taleyini götürüb mənim ar-

xamca gəlməyənlər mənə layiq deyillər”… 

Öz sələfləri kimi, onun da fikri-zikri  Avropa hökmüdarlarını öz 

tabeliyində saxlamaq, onların gücündən xristianlıq dinini dünyanın 

ən ucqar güşəsinədək yaymaq idi. “Biz (papalar) bütün xalqlara və 

dövlətlərə ağalıq etməliyik” 

Qərinələr boyu Papanın vassalına çevrilən Qərb dövlətlərindən 

axın-axın sərvətin Vatikandakı xəzinəyə toplanması buradakı katolik 

kilsəsinin qüdrətini, eləcə də Romadan çox-çox uzaqlarda yerləşən 

monastrların və xristian məbədlərinin nüfuzunu artırmışdı.    

Vatikan böyüdükcə Allahın xristian bəndələrinin Müqəddəs 

Ata dediyi Roma papalarının iştahası da artıb - çoxalırdı. İndi də 

gözlərində alov şölələri əks olunan Papa X Lev ağalıq etmək yükü-

nü təkcə qərbdə deyil, şərq dünyasında da öz çiyninə götürdüyü-

nü və gənc Səfəvilər imperiyası ilə qoca Osmanlı İmperiyası ara-

sında qalayacağı düşmənçilik ocağını kardinalları ilə müzakirə 

etməyi düşünürdü. 

Vaxti ilə sərdabə kimi inşa olunan Müqəddəs Mələk qəsri dərin 

süküt içindəydi. Roma papasının iqamətgahı kimi tanınan bu qə-

dim qəsri İmperator Adrianın özü və xanımı Sabina üçün sərdabə 

kimi tikdirirmiş. Onun ölümündən dörd il sonra xələfi Antonin 

Piy sərdabənin inşasını başa çatdırır. Din xadimləri rəvayət edirdi-

lər ki, 590 – cı ildə taun epidemiyası zamanı Papa Böyük Qriqori 



98 

məbədin üzərində Mələk Mikayılı görmüş və o vaxtdan bura Mü-

qəddəs Mələk qəsri kimi məşhurlaşmışdı.  

Din pərdəsi altında öz mənafelərini düşünən Roma papaları 

sonralar buranı əsl qəsrə və özləri üçün iqamətgaha çevirmişdi-

lər. Məbəddə vaxtilə onu sərdabə kimi tikdirən Adrian və Anto-

nin Piy ilə yanaşı bir çox Roma imperatorlarının məzarları da 

yerləşirdi. Amma həmişə təklikdə düşüncələrə dalanda Papa 

İmperator Adrianın qəbri üzərində həkk olunmuş epitafiyanın 

sözlərini zümzümə etdirdi:  
 

Həlim ruhum, azmış ruhum 

Bədənimin yol yoldaşı və qonağı 

Tərk edib tələsdiyin yer, 

Solğun, kimsəsiz və sükutdur... 

Oralarda vərdişincə zarafat edə bilməzsən. 
 

Bayaqdan bəri rəngli daşlarla bəzədilmiş divarlarındakı böyük 

şamdamların işığında Şah İsmayılla Sultan Səlimin yanaşı qoyul-

muş rəsmlərinə uzun-uzadı baxandan sonra Roma papası X Lev 

burda hakim olan sükütu pozdu:   

- Allahın Romaya – bizim bu əbədi şəhərə rəhmi gəldi, –deyə o, 

sözə başladı. 

İki böyük türk dövləti arasında yaranan gərginlik barədə xəbəri 

eşidəndən bəri içində gizlədə bilmədiyi sevincini kardinallar və 

monarxlarla bölüşüb, onlara  irəlidə atılacaq addımların, görüləcək 

tədbirlərin faydasını izah etməyə çalışan papa iqamətgahına hərbi 

müşavirləri də dəvət etmişdi. O, hamının üzündəki ifadəyə bir-bir 

nəzər salıb öz kürsüsünə əyləşdi və sözünə davam edib dedi:  

-Bu ixtilafın böyük müharibəyə çevrilməsi Allahın bizim xristian 

dünyası üçün yaratdığı əlverişli fürsət olacaq... Mən gecələr çox nara-

hat yatırdım. Son günlər əcaib-qəraib qarışıq yuxular görürdüm. Mə-

ni haldan- hala salan o yuxularımda gah Şah İsmayılın, gah da Sultan 

Səlimin başına tac qoyub Avropanın imperatoru elan edirdim... Belə-
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cə səksəkə ilə yuxudan oyanıb sübhəcən oyaq qalırdım... - O bu söz-

ləri deyib xaç çevirdi, - Allahım, sənə çox şükürlər olsun ki, məni bu 

qorxunc yuxunun əndişəsindən qurtardın!  

Sonra papa dərindən köks ötürdü, amma onu narahat edən bö-

yük fəlakətin əndişəsindən qurtulsa da, papanın gözlərindən kə-

dər yağırdı. Hüzurunda cərgə ilə dayanmış monarxlar hamısı 

heyrət içindəydilər. Onlar sanki papanın yuxuda gördüklərinin 

gerçəkdə baş verəcəyinə  şəkk edirdilər.  

Papaya bir an elə gəldi ki, din qardaşları üzdə biruzə verməsə-

lərdə daxillərində ona gülürlər və əlində tutduğu qızıl və gümüşlə 

işlənmiş əsasına söykənib dik ayağa qalxdı.  

- Hə, sizə yuxuda gördüklərim qəribə gəldiyindən təəccüb edir-

siz. Amma bilin ki, tarix təkrar olunmaqdan heç vaxt sığortalan-

mayıb... Vaxtilə türk tayfalarının başında duran Muncuq xanın oğ-

lu Atilla Romanın qapılarına çatanda mənim ulu əcdadım I Lev 

məcburiyyət qarşısında qalıb onu qarşılamışdı və Atilladan Roma-

nın bağışlanmasını istəmişdi.  

İndi hamı maraq içində qulaqlarını şəkləyib  müqəddəs atanı 

dinləyirdi. 

-Bəli, əzizlərim, bu əhvalat bir çox qərinələr bundan öncə - 452-

ci ildə olmuşdu. Məsihin və Romanın yolunda ölməyə hazır olan 

iki yüz minlik Roma legionçuları Katalaun düzənliyində Atillanın 

ordusuyla ölüm-dirim savaşına girmişdi. İki gün çəkən bu dəhşətli 

savaşdan qalib çıxan Atillanın qoşunu  Romanın qapılarına çatan-

da papanın öz nümayəndə heyəti ilə onun qərərgahına getməkdən 

ayrı əlacı qalmırdı... 

O, sözünə ara verib qəsrin divarına qədim heykəltəraşlar tərə-

findən işlənmiş  xaç yelkənli nəhəng gəmi təsvirinə baxdı.  

-Şübhəsiz ki, ulu əcdadım Hippolitusun2 müdrük kəlamını xa-

                                                           

2 Hippolitus (III əsrdə yaşamışdır) xristian məşhur roma ilahiyyatçısıdır. O, xristian 

kilsəsini "dalğalar üzərində üzən və heç zaman batmayan" gəmiyə bənzədirdi. Ona görə 
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tırladıqdan sonra Atillanın ayağına getməyi qərara almışdır. Doğ-

rudan da, xristianlıq  bəşəriyyət üçün nicat gəmisinə bənzəyir. Və 

müqəddəs İsanının Həvarisi Pyotrun varisi olan ulu əcdadım bir 

türk barbarına bu gəmini yandırıb kül etməyi özünə rəva görməz-

di də... Və o, Atillanın önündə diz çöküb ondan Romanın əhvini 

dilədi... 

Hamı başını aşağı dikmişdi, din xadimləri sanki uzaq keçmişdə 

baş vermiş hadisəni göz önündə canlandıraraq məyus olmuşdular. 

Bu zaman papa da öz aləmindəydi. Nəyisə xatırlayıb gülümsü-

nürdü. O ağır addımlarla yaxınlaşıb sobanın yaxınlığında qoyul-

muş büllur qarafindən gümüş piyaləyə  su tökdü. İlıq sudan bir-

iki qurtum içəndən sonra  qırmızı xaçlı ağ cib yaylığı çıxırıb doda-

ğını quruladı. Getdikcə gur alışıb yanan ocağa baxa-baxa sözünə 

davam etdi: 

- Amma Atillanın önündə diz çöksə də, Roma Papası ona kina-

yə ilə belə xitab etdi: “Səni salamlayıram, Allahın bəlası...” Və bun-

dan sonra  ulu əcdadım xristian ocağını xilas etmək naminə Atilla-

nın bütün şərtlərinə razı olur. İndi gəlin bir an biz özümüzü onun 

yerinə qoyub düşünək! Görəsən o zaman papa Atillanın ayağına 

düşüb, onun şərtlərinə razı olmasaydı, onda Romada nələr baş 

verəcəkdi?! 

Çünkü mənim əcdadım I Lev çox yaxşı bilirdi ki,  əgər qoşun 

Romaya girsə, onda bu qədim şəhər nə hala düşər... Bəli, mənim 

qardaşlarım, o zaman Atillanın ordusu Konstantinopala3 girmədi-

yi kimi Romaya da girmədi. Nerondan, bir Makedoniyalı İsgən-

dərdən, Yuli Sezardan fərqli olaraq adına köçəri barbar dediyimiz 

                                                                                                                                   

gəmi Xristianlığın ən qədim rəmzlərindən (simvollarından) biri sayılır. 
3 Osmanlılar 1444-cü ildə macarları, çexləri, 1453-cü ildə Bizans imperiyasını məğlub 

etdilər. Bizansın paytaxtı Konstantinopol İstanbul adlandırıldı və dövlətin paytaxtına 

çevrildi. 20 yaşında Osmanlı xəlifəsi olan Sultan II Məhəmməd İstanbulu fəth edərək 

Fateh adını qazandı. Daha sonra Krım xanlığı, Albaniya, Moldova, Afina hersoqluğu və 

bəzi Yunan knyazlıqları da Osmanlı imperiyasından asılı vəziyyətə salındı. 
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türk sərkərdəsi tarixi əlyazmaların, əzəmətli abidələrin gələcək nə-

sillərə qalmasına razı oldu. Və bu alicənablığına görə ulu əcdadım 

olan Papa həzrətləri Atillanın başına tac qoydu və  onu Avropanın 

imperatoru elan elədi. 

Papa X Lev bu sözləri deyəndən sonra yenə nəfəsini dərdi, onu 

maraqla dinləyən monarxların sual dolu nəzərlərinin gah onun 

üzünə, gah da Şah İsmayılla Sultan Səlimin portretlərinə diqqətlə 

dikildiyini görüb bayaqdan başladığı söhbətini belə yekunlaşdırdı: 

- İndi agah oldunuz ki, niyə mən yuxuda gah İsmayılın, gah da 

Sultan Səlimin başına tac qoyuram? Çünki öz tərafdarları tərəfin-

dən Allah kimi pərəstiş olunan Şah İsmayıl da, gücləndikcə özünü 

İslam peyğəmbərinin davamçısı hesab edən Osmanlı padşahı Sul-

tan Səlim də böyük türk sərkərdələridi... Axtarsanız hər iksinin kö-

kü Atillaya gedib çıxar. Ona görə bu gün bizim hədəfimizdə hər 

ikisi eyni tutulmalıdır. Məsləhət görürəm ki, onların burdakı elçi-

lərinə dövlət xadimlərimiz soyuqqanlı yanaşsınlar, o cümlədən öz 

elçilərimizi şahla sultanın hüzurlarına göndərib onların hər ikisinə 

müttəfiq olacağımızı vəd etməliyik. Bu minvalla onların arasında 

münaqişəni daha da gərginləşdirmək olar...  

Monaxlardan biri dedi:  

-Amma müqəddəs atamız papa həzrətləri yaxşı bilir ki, bizimlə 

Osmanlılar arasında baş verən müharibə ərəfəsində4 Venesiyalı dip-

lomat Konstantino Laskari Qaraman bəyliyində olmuş, orada Səfəvi-

lərlə danışıq aparmaq üçün Azərbaycana getmişdi. Laskari vətənə 

qayıdandan sonra Şah İsmayılla apardığı danışıqlar barədə 1502-ci il 

oktyabrın 14-də Venesiya hökumətinə yazılı şəkildə hesabat vermiş-

di. Bu hesabatda o, Səfəvilərin odlu atəş silahı əldə etmək istədikləri-

ni bildirmişdi. Onun fikrincə, türk mənşəli Səfəvi əsgərinin və ümu-

mən bu xalqın hərbi döyüşdə silah işlətməkdə zəngin təcrübəsi var... 

                                                           

4 Venesiya-Türkiyə müharibəsi ( 1499-1502-ci illər) 
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Bu xalq üçün başlıca məsələ silah və atdır. Səfəvi qoşununda "döyüş 

qaydası" mütləq hakimdir...Sofinin5 başqa layiqli cəhətlərindən danı-

şarkən Laskari bildirirdi ki, türk torpaqlarında çox adam ona rəğbət 

bəsləyir və onun hakimiyyəti altında yaşamağa can atır... Mənim fik-

rimcə, biz öz münasibətlərimizdə Səfəvilərə üstünlük verməliyik. 

Papanın əvvəl nəzərləri məchul nöqtələrə dikildi, sonra başını 

tərpədib dedi: 

- Doğrudur, əvvəllər mən də Şah İsmayılın taxt-taca gəlişindən, 

şərqdə güclü səltənət qurmasından çox məmnun idim. Hətta Osman-

lı imperatorluğunun başına böyük bəla olacağını düşünüb sevinir-

dim də. Amma son yeddi-səkkiz il ərzində Asiyadaki zəfərlərin gö-

rəndən sonra indi ayrı cür düşünürəm... – papa sözünün gerisini 

deyə bilmədi, onu öskürək tutdu. Sakitləşəndən sonra susub  yenə 

gözlərini Şah İsmayılın portretinə dikdi, -məsələ burasındadır ki, mə-

ni indi daha çox Avropanın gələcəyi narahat edir... Qorxuram ki, xris-

tian dünyası nə vaxtsa İslam düşüncəsinin təsirinə məruz qalsın!..  

Papa böyük kürənin üzərindəki İsa peyğəmbərin qızıldan tö-

külmüş təsvirinə baxıb xaç çevirdi: “Tanrının oğlu İsa köməyimiz 

olsun!” deyə pıçıldadı. Kardinallar və monaxlar da  xaç çevirdilər. 

Bu zaman Konstantinus adlı qoca kardinal ehtiramla hamıya təzim 

elərək papanın söylədiyi son fikrinə öz  münasibətini bildirdi: 

- Cəsarətimə görə, Papa həzrətlərindən üzr istəyirəm. Bu gün 

ətrafımızda İslam dinindən xəbəri olmayan elə bidətçilər6 var ki, 

onlar kilsə mərasimlərinə gəlməkdən boyun qaçırırlar. Onlar Mü-

qəddəs Atamız haqqında ağızlarına gələn cəfəngiyyatlar danışır, 

hətta Roma papasını Allahın deyil, şeytanın canışini hesab edirlər. 

Məncə, inkvizisiya7 belə kafirləri daha ağır cəzalara məhkum 

                                                           

5 Şah İsmayıl 
6 dinindən dönən 
7 inkvizisiya –“təhqiqat” deməkdir; kilsə təliminə qarşı çıxanları mühakimə etmək üçün 

Roma papasının yaratdığı kilsə məhkəməsi. 
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etməlidir.Belə davam etsə, onların arasından Janna Dark kimi öz-

lərini tanrının elçisi adlandırıb ətrafında silahlı quldur dəstələri 

yaradanlar da peyda olacaq!.. 

Papa dedi: 

- Konstantinus qardaş, istər Janna Darkın, istərsə də Yan Qusun 

odda yandırılması onu göstərdi ki, kilsə belə ağır cəzalarla xalq 

qəhrəmanlarının və elm fədailərinin axırına çıxmaq məqsədi gü-

dür. Mənə qalsa  indiki zamanda günahların bağışlanması barə-

də indulgensiyalara8 daha çox üstünlük vermək sərfəlidir. Belə 

olan halda Cənnət qəbzləri verib günahlarını və cinayətlərini ba-

ğışladığımız adamların kilsə xəzinəsinə özləri ağırlığında ödədiyi 

pullar xristianlığın qorunmasına  xidmət edəcəkdir... Qaldı nəzəri-

nizə çatdırım ki, bu gün bura yığışmağımızın mövzusu Sultan Sə-

limlə Şah İsmayıl arasında yaranmış münaqişədir. Ona görə də  bu 

barədə fikirlərinizi bildirməyi rica edirəm. 

Nikolas adlı monax söz alıb dedi: 

- Papa həzrətləri, nəzərinizə çatdırım ki, gənc olmasına baxma-

yaraq, Şah İsmayıl da taxt-taca gəldiyi ilk vaxtlardan Babası Uzun 

Həsən, ulu nənəsi Sara xatun9 kimi bizim xristian olkələri ilə diplo-

matik əlaqələr yaratmağa başlayıb. Qısa müdət ərzində10 onun səyi 

ilə Papalıq, Venesiya, Neapol krallığı, Kipr və Rodosla Səfəvilər 

arasında qarşılıqlı münasibətlər yaradılıb. Hələ doqquz il bundan 

qabaq o, Venesiyanın doju11 Leonardo Loredanoya göndərdiyi 

məktubda yazıb bəyan edirdi ki, "Biz bütün Əcəm ölkəsini öz 

hökmüdarlığımız altına aldıq, indi səltənətimiz günü-gündən çi-

çəklənir. Allahın kəramətinə inanırıq ki, elə bu ümidlə düşmən 

                                                           

8 indulgensiyalar -cənnət qəbzləri (günahların bağışlanması haqqında xüsusi kilsə fərmanı 

belə adlanırdı) 
9 Osmanlı mənbələrində Gövhərşah xatun göstərilir. 
10 1507-1508-ci illərdə 
11 doju (yerli hakim)  
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üzərində daha böyük qələbələr əldə edəcəyik. Venesiya Respub-

likası və digər Qərb dövlətləri ilə hərbi-siyasi ittifaq yaratmaq 

üçün məşhur hakim Əli bəy Avropaya göndərildi" Şah İsmayılın 

dediyi kimi hakim Əli Bəy dörd il bundan əvvəl12 İtaliyaya gəldi. 

Onun dediyinə görə, Şah İsmayılın əsas niyyəti öz ordusunu odlu 

silah və Artilleriya ilə təmin etmək idi. Fəqət Sufinin dövlətiylə 

aramızda olan  məsafə  uzaqlığı bu işi uzun illərdi ki, təxirə salır. 

Bundan başqa da osmanlı imperatorluğu Qızılbaş tacirlərinin Ara-

lıq dənizinə yolunu bağlayıb. 

Bir az əvvəl papanın iradından sonra susaraq fikrə gedən qoca 

kardinal danışmağa məqam gözləyirmiş kimi dilləndi:  

- Bizə o da məlumdur ki, elə osmanlılara bu hərəkətinə görə 

Aralıq dənizi vasitəsi ilə Qərbdən odlu silah almağın baş tutmaya-

cağını duyan şah dərhal başqa yollar düşünüb tapıb... 

-O hansı yollardı ki, Konstantinus qardaş? – deyə papa soruşdu. 

-Mənim bildiyimə görə. Hörmüz körfəzi və Hind okeanı vasitə-

si ilə avropalılardan odlu silah almağa çalışan Şah İsmayıl Portu-

qaliyaya öz elçilərini göndərib... Hətta məqsədinə tez çatmaq xati-

rinə Sufi şah Portuqaliya donanmasının Hörmüz körfəzində möh-

kəmlənməsinə də razılıq verib...  

Bunu eşidəndə Papanın dodağına təbəssüm qondu. O, əvvəl 

qarşısındakı iri xəritəyə baxdı. Titrək əllərini xəritənin üzərində 

gəzdirdi. Sonra gözlərini qıyıb məchul nöqtəyə zillədi. Onun nə-

zərləri sanki çox uzaqlara dikilmişdi.  

 - Çox yaxşı, - dedi və xəyalının cövlan elədiyi uzaqlardan nə-

zərlərini çəkib hərbi səriştəsi olan kardinala baxdı, - Məncə, portu-

qaliyalılar Sufi şahın bu məqsədindən yaxşıca yararlana bilərlər. 

Qoy onlar tezliklə Hörmüzü ələ keçirib, Səfəvilərin Hind okeanına 

çıxış yolunu bağlasınlar. Bu gələcəkdə həm də osmanlıların Şərqə 

                                                           

12 1510-cu ildə 
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doğru hərbi yürüşlərinə mane olar...  

- Bəs silah məsələsi? 

- Məhəmmədilərin əlinə odlu silah vermək olmaz! – deyə Papa 

qətiyyətlə bildirdi və yenə əlini xəritənin üzərində gəzdirdi, bu də-

fə o, Təbriz şəhərini göstərib belə dedi: 

- Təbriz çox varlı şəhərdir. Sufi şaha quru vədlər verib bu pay-

taxt şəhərin və Azərbaycanın sərvətinə yiyələnmək olar! Hələ neçə 

qərinə bundan qabaq Təbrizdə olan bizim səyyahlardan biri Odo-

rik de Pordenon yazırdı ki, Hülakü hökmüdarının bu şəhərdən əl-

də etdiyi gəlir Faransa kralının bütün Fransadan əldə etdiyi gəlir-

dən qat-qat çoxdur. Bilirsiniz ki, Təbriz Avropa-Asiya arasında ti-

carəti tənzim edən ən önəmli şəhərlərdəndir. Dünya ticarətinin 

karvan yolları burada qovuşur. Bu şəhərin digər tərəfdən Xəzər 

dənizi ilə Moskva knyazlığına tiçarət yolu var. Məncə gələcəkdə 

Xəzər dənizində imtiyazları ələ keçirmək üçün Böyük Moskva 

knyazlığı öz ciddi cəhdlərini artırmalıdır.Xəzərə sahib olmaq həm 

Qafqaza, həm də bu dənizin ətrafında yerləşən Orta Asiya əyalət-

lərinə sahib olmaqdır... 

Vyana baş yepiskopu, kardinal Georgius öz mülahizələrin söylədi:  

- Bayaqdan burada Dövləti – Qızılbaş haqqında fikirlər səslənir. 

Bəlkə Sufi şahını silahla təmin etmək bizim məqsədlərimizə daha çox 

fayda vermiş olardı. Papa həzrətləri, nəzərinizə çatdırım ki, Sultan 

Səlim də bizim xristian dövlətləri tərəfindən olacaq hücumları düşü-

nərək Macarıstan, Venesiya, habelə Böyük Moskva knyazlığı ilə sülh 

müqavilələri bağlayıb və özünün bütün qüvvələrini Səfəvilərə qarşı 

yönəldib. Bizdə olan məlumata görə odlu silahlara malik  yüz qırx 

min nəfərlik qoşunla Şah İsmayılın üzərinə gedir... Şübhəsiz  Səfəvilə-

ri məğlubiyyətə uğradandan sonra yenə üzünü bizə çevirəcək. Və yu-

xuda gördüyünüz gerçəkləşə bilər. Yəni Sultan Səlim də Atilla kimi 

Romanın qapısında peyda ola bilər... 

Papa etiraz əlaməti olaraq başını buladı.  

-Belə görünür ki, Georqius qardaşımızın ayaqları burada - Müqəd-
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dəs Mələk qəsrində, fikri xəyalı Vyanadakı Stefan kilsəsində gəzib-

dolaşır. Bayaq söhbətimə başlarkən qeyd etdim ki, Şah İsmayılın taxt-

taca gəlişindən, Şərqdə güclü səltənət qurmasından çox məmnun 

idim. Fəqət, onun qısa müddət ərzində Asiyada qazandığı uğurları 

görəndə, ayrı cür düşünməyə vadar oldum!..Çünki məni Avropanın 

gələcəyi daha çox narahat edir. Siz heç bilirsiniz ki, Sufi şahını nəinki 

öz rəiyyətinə, hətta Osmanlı təbəələrinə sevdirən nədir? Və mənə elə 

gəlir ki, gənc olsa da,  o, insanları qılınc gücünə deyil, Səfəvilik inan-

cının qüdrəti ilə öz iradəsinə tabe edir. Söylədiklərimə diqqət yetirin! 

Onun bu gün başında dayandığı və banisi olduğu Səfəvi hakimiyyə-

tini yönəltməkdə yararlandığı şiə məzhəbi ilə xristianlıq atributları 

arasında bənzər cəhətlər çoxdur! Baxın, on iki həvari bizdədir, on iki 

imam onlarda. Biz qeybə çəkilmiş xilaskar İsa Məsihin intizarındayıq, 

onlar qeybə çəkilmiş on ikinci imam Mehdi Sahib əz-Zamanın... Xris-

tianlığın nişanı xaç işarəsidir, şiə qızılbaşlarınkı beşbarmaq əl işarəsi... 

Əgər biz gənc Şah İsmayıla odlu silahla yardım etsək, onda Avropa-

nın gələcəyini təhlükə qarşısında qoymuş olarıq. Sultan Səlim nə qə-

dər qəddar olsa da, Sufi şahla müqayisədə yaşlıdır... Gücü-qüdrəti 

ona aman versə də, ömrü aman verməz!.. 

Yaşca hamıdan böyük olan qoca kardinal dilləndi: 

- Elədir, Müqəddəs Ata!.. Fəqət bu hər iki türk imperatorluğu 

bizim şərqdəki məqsədlərimizin həyata keçirilməsi yolunda çox 

böyük maneədir. Doğrudur, Osmanlı imperiyası ilə getdikcə Asi-

yada mərkəzləşən Səfəvi dövləti arasında dini şüarlar altında məz-

həb münaqişələri mövcuddur! Lakin Osmanlı sarayı şiəliyi, Səfəvi-

lər isə sünniliyi rədd etsələr də, əslində böyük bir regiona - Qafqa-

zın cənubuna, Ön Asiyaya, Fars əyalətinə, İraqa nəzarət etmək, 

Qafqazdan Mesopotomiyaya uzanan ticarət yolunu ələ keçirmək 

uğrunda mübarizə aparırlar. 

Papa onun fikrini başı ilə təstiqləyib bir anlıq fikrə daldı. O, yenə 

Şah İsmayılın florensiyalı rəssam tərəfindən çəkilmiş portretində 

məğrur və əzəmətli duruşuna baxdı və sonra  heyrətlə dedi: 
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- Sultan Səlimdən fəqli olaraq Şah İsmayıl üçün türk dünyası daha 

böyük məna kəsb edir. Yəni diqqət etsək görərik ki, Səfəvi hökmüda-

rı bu zəmanədə böyük regionda türkçülük hərəkatının yeganə rəhbə-

ridir. Əgər o, türkləri şiə məzhəbi sayəsində bir bayraq altında birləş-

dirsə, yaxın gələcəkdə Avropa xristianlarının taleyi türklərdən asılı 

olacaq! Buna heç vəchlə yol vermək olmaz... Bir baxın, damarlarında 

türk qanı axan bu cəngavər özü çətin durumda olmasına baxmaya-

raq Hindistanda Dehli sultanlığının varisi kimi Baburlar sülaləsini hi-

mayə edir. Ona görə ki, Babur da türkdür... 

Monax Nikolas dedi: 

- Müqəddəs Atanın narahatçılığını çox yaxşı başa düşürəm. 

Amma Baburlar sülaləsi türk mənşəli olsa da, taxt-tacını qorumaq 

naminə təkcə Şah İsmayıla bel bağlamır. Deyilənlərə görə, Babur 

İsmayılın əlini öpəndə özünü şiə kimi qələmə verir, öz ata mülkü-

nü ələ keçirmək üçün onunla müqavilə bağlayaraq, adına xütbə 

oxutdurub, hətta sikkə kəsdirib. Amma Osmanlı sultanından odlu 

silah istəyərkən sünnilər kimi dualar oxuyur.13 

Papa xəfifcə gülümsündü: 

- Belə görünür ki, Məhəmməd Babur odlu silah əldə etmək xati-

rinə belə ikiüzlülük edib. Babur14 şahın soykökü ata tərəfdən Əmir 

Teymura, ana tərəfdən Çingiz xana gedib çıxır.15 Əgər Şah İsmayıl 

Sultan Səlim arasında münaqişə müharibəylə nəticələnsə və Qızıl-

başlar məğlub olsa, onda Babur da bu məğlubiyyətin acısını dada-

caq!.. Buna mənim şübhəm yoxdur!.. Türklərin birliyini sarsıtmaq 

üçün  Osmanlılarla Səfəvilərin savaşı çox mühüm məsələdir. 

 - Müqəddəs Ata, biz istəsək də, istəməsək də bu iki türk cənga-

                                                           

13 Şah İsmayılın müasiri və Moğol imperyasının banisi Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Babur 

Şah İsmayıla itaətkarlıq edəndə kəlmeyi-şəhadətdəki "Əliyən vəliyullah” kəlməsini deyirdi. 

Osmanlıdan top-tüfəng alan kimi "Əliyən vəliyullah”-ı dilinə gətirməkdən çəkinmişdi 
14 "Babur" sözü əski türkcədə "bəbir", "pələng" mənasına gəlir. 
15 Baburun atası Fərqanə hakimi Ömər Şeyx Mirzə Əmir Teymurun nəticəsi, anası Qutlu 

Nigar xanım isə Çingiz xanın 14-cü nəslindən idi. 
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vərindən biri ağır məğlubiyyətə uğrayacaq. Mənim fikrimcə də, 

dediyiniz kimi, bu savaşın qalibi Osmanlı padşahı olacaq. Birinci-

si, o, qızılbaşları müsəlman hesab etmir və bütün müsalmanları 

onlarla savaşa çağırır, ikincisi, burada deyildiyi kimi, Osmanlıların  

Konstantinopolda odlu silah, top istehsal edən emalatxanaları var.. 

Papa: 

- Yox, bu düzgün fikir deyil, Nikolas qardaş,-dedi, - əslində iki bö-

yük imperiya arasında baş verəcək döyüşün nəticə etibarı ilə qalibi 

bizim bütün xristian dünyası olacaq... Əgər gözlədiyimiz kimi, böyük 

müharibə baş versə onların hər ikisi məğlub olacaq və dediyim kimi 

bu məğlubiyyətin acısını Babur şah da dadacaq! Bununla da şərqin 

qapıları üzümüzə açılacaq... Siz unutmayın ki, Səfəvi –Osmanlı mü-

nasibətləri bizi çoxdan narahat edirdi. Çünki bizə  yaxşı məlum idi ki, 

Sultan Səlimin atası II Bəyazit Şah İsmayılla öz arasında Qərbin bir 

çox vilayətlərinin sahibi olan Osmanlı dövləti ilə Şərqin sahibi Səfəvi 

İmperatorluqlarını birləşdirmək barədə anlaşmışdılar, - papa bir an-

lıq nəfəsini dərib sözünə davam etdi, - Bu anlaşmaya görə yeni quru-

lacaq Türk dövlətinin paytaxtı ya Təbriz, ya da İstanbul nəzərdə tutu-

lurdu. Ona görə də biz  atasının yolunu davam etdirmək məramında 

olan şahzadə Əhmədə taxt-taca sahib çıxmasına mane olduq. Çünki 

Şah İsmayıl da öz arzusuna çatmaq üçün rəhbərlik etdiyi təriqətə pə-

rəstiş eləyən şahzadə Əhmədin sultan olmasını istəyirdi...    

Əgər Osmanlı taxtı-tacına şahzadə Əhməd sahib çıxsaydı, nə 

ordusunu Balkan torpaqlarından geri çəkərdi, nə də  bizimlə sülh 

danışıqlarına elçilər göndərərdi... Biz isə həm Təbrizə, həm də 

İstanbula göndərdiyimiz elçilərimizi Həzrəti İsa şagirdlərinə bu-

yurduğu bir kəlamla silahlandırdıq: “Sizi qurdlar arasına quzular 

kimi göndərirəm. Ona görə də ilan kimi müdrik və göyərçin kimi 

məsum olun...” Və beləcə Səlimin taxta gedən  yolundaki maneələri 

bir-bir aradan qaldırdıq...  

Qoca Kardinal Konstantinus qamətini şax tutub əsasına söykən-

di və aramla danışmağa başladı: 
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  - Hamınıza yaxşı məlumdur ki, mən Tanrının oğlu müqəddəs 

İsa həzrətlərinə xidmətdən qabaq Varşavanın müdafiəsi uğrunda 

Osmanlılara qarşı savaşda bir əsgər kimi döyüşmüşəm.16 İndi də 

Papanın iqamətgahında xidməti işimlə bağlı şərq dünyasının 

yetişdirdiyi böyük sərkərdələrin həyatı ilə maraqlanıram. Buna 

görə də məni yaxşıca dinləməyinizi və deyəcəklərimdən düzgün 

qərar çıxarmanızı xahiş edirəm ... 

Papanın işarəsiylə  o,  sözünə davam edib dedi: 

- Sufi şahı gənc olmasına baxmayaraq çox qeyri-adi həm mənəvi, 

həm də fiziki gücə malikdir. Bu qeyri-adi mənəvi gücün bir səbəbi də 

Şah İsmayılın ulu babası şeyx Səfiyəddinin İslam peyğəmbərinin iyir-

mi doqquzuncu və yeddinci İmam Museyi Kazımın isə  iyirmi birinci 

nəvəsi olmasıdır. Xalq arasında Sufi şahını qeyb olmuş on ikinci ima-

mın zühur etməsi kimi qələmə verirlər.Şiyə təriqətçiləri Zəmanənin 

Sahibi adlandırdığı on ikinci imamın Sufu şahında təcalla etdiyini dü-

şünürlər, - kardinal papadan üzrxahlıqla izn alıb, su içmək istədi. Və 

papanın əli ilə “buyur” işarəsindən sonra qrafindən piyaləyə su tö-

küb içdi. Sonra ona təşəkkür edib dedi, -Şah İsmayılın on iki – on üç 

yaşından hakimiyyətə yiyələnməsi və bu günəcən səltənətinin ərazi-

sini üç milyon kvadrat kilometrə çatdırması onun barəsində söyləni-

lən bir çox rəvayətlərin həqiqət olduğunun isbatıdır. Eləcə də Müqəd-

dəs Atanın onun barəsində düşündükləri, yəni Sultan Səlimdən də 

bizim üçün təhlükəli rəqib olduğu fikriylə tam razıyam. Sufi şah həm 

şair, həm də döyüşlərdə bu günəcən yenilməyən mahir sərkərdədi. 

Bu vaxta qədər o, “Ya Əli” sədası ilə dəfələrlə özündən sayca çox 

olan rəqib qoşununa hücum edib, zəfərlər qazanıb. İcazənizlə onun 

zəfər qazandığı bir necə müharibədən misal gətirməklə bu fikirlərimə 

aydınlıq gətirmək istəyirəm... 

Papa bu dəfə yorğunçuluq duyulan səslə ona “Buyurun!” - dedi. 

                                                           

16 Budapeşti, Sofiyanı ələ keçirdikdən sonra 1498-ci ildə Osmanlı ordusu Varşavaya 

qədər  böyük zəfər yolu keçmişdi. 
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-Bu dediklərimə ən bariz misal kimi Şah İsmayılın yeddi minlik 

qoşunla iyirmi min süvarisi və altı min hərbi nizamla düzülmüş piya-

dası olan Şirvanşah Fərrux Yasara, bir o qədər qoşunla Ağqoyunlu 

Əlvəndin otuz minlik qoşununa qalib gəlməsi, on iki minlik qoşunla 

Ağqoyunlu Muradın yetmiş minlik qoşununu məğlub etməsini gös-

tərmək kifayətdir!.. Müxtəsər desək, Sufi şahı hakimiyyətdə olduğu 

on dörd il ərzində on dörd əyaləti fəth edib, öz hökmüdarlığı altına 

alıb. Bu gün Fərat çayından başlayaraq Amudəryaya kimi böyük bir 

ərazi onun hakimiyyəti altındadır. Sufi şahın özbək xanı Məhəmməd 

Şeybaninin17 kəlləsindən piyalə düzətdirməsi isə qədim Hun xaqan-

larından qalma bir adətdir. Hun xaqanları düşmənlərini öldürdük-

dən sonra kəllə sümüyünü qızılla bəzəyib kasa düzəldərdilər.   

Onu dinləyəndən sonra Roma papası bütün kardinallara və sər-

kərdələrə üzünü tutub dedi: 

- Baxın, elə məhz buna görə də Sufi Şahın  bizə odlu silah almaq 

məqsədiylə göndərdiyi məktubların surətini çıxırıb Sultan Səlimə 

yollamağı sizə tövsiyyə edirəm! Məncə, Sultan Səlimin zövcəsinin 

Polşa yəhudisi olmağı da bizim məramımızı gerçəkləşdirməyə kö-

mək edən amillərdən biri ola bilər!.. Osmanlı sarayında yüksək 

qulluq tutan xaçpərəstlər var. Onlar məcburiyyət qarşısında qalıb 

İslam dinini qəbul ediblər. Biz belələrini tərəfimizə çəkməklə Sul-

tan Səlimin Şah İsmayılla aralarında böyük müharibənin baş 

verməsindən ötrü əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. Hər iki döv-

lətə dərhal səriştəli xəfiyyələr göndərilməlidir... Bir daha təkrar 

edirəm. Qoy onlar İsanın öz şagirdlərinə dediyi bu sözləri unut-

masınlar: “Sizi qurdlar arasına quzular kimi göndərirəm. Ona 

görə də ilan kimi müdrik və göyərçin kimi məsum olun...” Bəli, 

əgər bu müharibə baş versə, onda qanı eyni kökə bağlı bu iki döv-

lət uzun illər, bəlkə də əsirlər boyu bu savaşın əzabını çəkəcək. Və 

                                                           

17 Məhəmməd Şeybani hakimiyyəti (1500-1510)-Şeybani sülaləsindən özbək xanı, şair 
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bizim xristian dövlətləri onların hakim olduğu şərqdə əsas söz sa-

hibi olub öz müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirə biləcəklər... 

Qoy gələcəkdə bütün türk dövlətlərinin taleyi Vatikana sədaqətlə 

xidmət edən Avropa krallarından asılı olsun! 

Papanın hüzurunda ayaqüstə dayananların əksəriyyəti məm-

nunluqla başlarını tərpətdilər. Polşa Kardinalı isə narahatçılığını 

dilə gətirib dedi: 

- Şəksiz-şübhəsiz ki, Sultan Səlimin arzusu da Şah İsmayılı 

məğlub edəndən sonra dünyanın üç qitəsində ağalıq etməkdir. 

Əslində bu, elə dünyanın yarıdan çoxuna sahib olmaqdı. Sufi şa-

hın ən ali məqsədi isə Müqəddəs Atanın dediyi kimi, vahid Türk 

imperatorluğu yaratmaqdır. Son nəticə etibarı ilə bu da, digərin-

dən fərqlənməyən böyük təhlükədir.Yəni hər iki halda Avropa 

Məhəmmədilərin əsarəti altına düşə bilər! 

Hərbi səriştəsi olan  kardinal təmkinlə  ona cavab olaraq dedi: 

- Hər halda Şah İsmayıl Sultan Səlimə rəğmən daha təhlükəli rə-

qibdir! Onun müharibədə elə fəndləri və taktiki gedişləri var ki, bü-

tün dünyadakı hərb sənəti üçün örnək ola bilər. Əgər bizə məlum 

“Troya atı” əməliyyatı bir yunan əsatiridirsə, Şah İsmayılın “Aypa-

ra”, “Turan taktikasi” və ya “Qurd oyunu” adlı döyüş manevrləri, 

geri çəkilməklə qəflətən qurduğu “pusqu əməliyyatı” gerçək hərbi 

fəndlərdi.18 

Papa X Lev bu zaman yorğunluğunu bir daha büruzə verib əs-

nədi. Sonra: 

- İndicə Həzrəti İsanın bir kəlamı yadıma düşdü, -dedi, - Buyur-

muşdu ki:“Həqiqətən, gecə və gündüz iki xəzinədir, elə isə onlarda 

nəyi tələf etdiyinizə nəzər salın!”Görünür, gecə sübhətək dualar 

edəndə, yuxumu tələf etmişəm. Gündüzə qalanda isə, məncə,bu gün 

hər iki zalım türk padşahları haqqında bütün təfərrüatlar  açıqlandı.  

                                                           

18 Mərv döyüşü zamanı (2 dekabr 1510-cu il) Şah İsmayıl geri çəkilməklə “pusqu 

əməliyyatı”ndan uğurla istifadə edərək Şeybani xanı tələyə salmışdı. 
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Amma son anda onun baxışları hündürboylu, çatma qaşları 

olan, qırmızıbənizli, enlikürəkli Sultan Səlimin rəsminə dikilib qal-

dı və heyrətlə soruşdu: 

- Bəs qırx dörd yaşlı Osmanlı Sultanının qulağındakı bu sırğa 

nəyin rəmzidir? 

Kardinallardan biri dedi: 

-Deyilənə görə, Sultan Səlim qulağındakı bu sırğanı Kəbə evi-

nin xidmətçisi olmasının əlaməti olaraq daşıyır. Amma bizim 

Venesiyada qulağı sırğalı belə asiyalı kişilərin çoxunu  yeniyetmə 

oğlan həvəskarı kimi tanıyırlar.  

Papa başda olmaqla  hamı  onun bu sözünə gülüşdü. 

Bu zaman kilsənin zəngləri çalındı. Papa zəngə qulaq asa-asa indi-

ki Müqəddəs Pyotr kilsəsinin ərazisinin qədim çağlarda sirk meydan-

çası olduğunu və burada İmperator Neronun19 xristianları amansız-

lıqla edam etdirdiyini düşünüb xəyala daldı. Neronun göstərişi ilə 

edam olunan ilk Roma Papası Pyotrun məzarı bu ərazidə yerləşdiyi 

təxmin edildiyindən bura sonralar xristianların ziyarətgahına çevril-

mişdi. Papa X Lev kilsəni tikdirən Roma imperatoru Konstantinin ru-

huna həmişə dualar oxuyurdu. İlk dəfə xristianlığı qəbul etdiyinə gö-

rə o zaman Papa I Silvestrin rəhbərliyi ilə tikintisi başa çatan kilsəyə 

imperator Konstantinin adı verilmişdi. Müqəddəs Pyotrun adı ilə ta-

nınana qədər bu kilsədə Roma İmperiyasının iyirmi üç imperatoru-

nun tacqoyma mərasimi keçirilmişdir.  

Səkkiz il əvvəl20 Papa II Yuli kilsənin yerində yenisini inşa 

etdirməyə başladı. Əhali əvvəl bu gözlənilməz dəyişikliyə etiraz 

elədi, hətta memar Donato Bramanteyə "Dağıdıcı usta" adını verib 

səs-küy qaldırdı. Amma eşidəndə ki, burada daha əzəmətli, 

hündür yaraşıqlı kilsə ucaldılacaq və geniş mərkəzi zalda daha çox 

                                                           

19 Klavdi Sezar Neron (15 dekabr, 37 - 9 iyun, 68) - Roma imperatoru (54-68), Nero sözü, güclü, 

igid və xoşbəxt mənasını verir. 
20 18 aprel 1506 –cı ildə 

http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=II_Yuli&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Donato_Bramante&action=edit&redlink=1
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insan ibadət edəcək, narazılıq səngimişdi. 

İndi öz sələfinin işini canla-başla davam etdirən Papa X Lev içində 

həm qürur, həm də təəssüf hissi keçirdi: qürur hissi keçirirdi ki, tikin-

tisi başa çatandan sonra Müqqədəs Pyotr kilsəsi dünyada yaşayan 

bütün xristianların döyünən ürəyi və katolik zəvvarların ən müqəd-

dəs ziyarətgah məkanı sayılacaqdı. Kilsənin inşası başa çatandan son-

ra Papalıq iqamətgahı da ora köçürüləcəkdi. Təəssüf hissi ona görə 

keçirdi ki, özündən əvvəlki Papa kimi kilsənin inşasının başa çatma-

sını görmək ona nəsib olmayacaq... Bir-iki ay olardı ki, papanın əmri 

ilə  otuz bir yaşlı italiyan rəssamı Raffaello Santini21 kilsənin inşaat iş-

lərinə rəhbərlik etmək üçün baş memar təyin olunmuşdu. Heykəlta-

raş Mikelancelo Buonarroti22 də burada çalışırdı... 

Papa zəng səsinə qulaq asa-asa bir neçə dəfə xaç çevirdi: 

-Böyük tufan yaxınlaşır. Bu tufan bizim üçün təhlükəli olan rə-

qiblərimizə Tanrı tərəfindən göndərilən cəza olacaq!.. – dedi və 

əsasını yerə vurdu. O, bununla da Şah İsmayılla Sultan Səlim ara-

sında münaqişəyə həsr olunmuş kilsə məclisinin başa çatdığına 

işarə etdi və təkrar xaç çevirərək dedi:  

- Qoy Tanrının oğlu Müqəddəs İsanın ruhu köməyimiz olsun və 

mənə də bütün xristian ölkələrində üç gün aramsız kilsə zənglərinin 

sədası altında şükranlıq duası23 oxutdurmaq nəsib olsun... Amin 

Hamının xorla dediyi “Amin” kəlməsi Müqəddəs Mələk qəsri-

nin divarlarında əks səda verdi.  

                                                           

21 Rafael Santi (d. 6 aprel 1483 – ö. 6 aprel 1520, Roma) məşhur İtalyan rəssamı. 

Raffaello, Raffaello Sanzio, Raffaello Santi, Raffaello de Urbino və ya Rafael Sanzio de 

Urbino kimi de tanınmışdır. 
22 Mikelancelo Buonarroti (6 mart, 1475, -18 fevral, 1564) – italyan heykəltəraşı, boyakar, 

memar və şair. Renessans mədəniyyətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri.  
23 1402-ci ildə Ankara düzənliyində Osmanlılar Teymur tərəfindən məğlub edildi və I 

İldırım Bəyazid əsir alındı. Osmanlıların məğlubiyyət xəbərini eşidən Roma Papası 

sevincindən Avropa ölkələrinin kilsələrində üç gün aramsız, kilsə zənglərinin sədaları 

altında Teymur üçün şükranlıq duaları oxutdurmuşdu 

http://az.wikipedia.org/wiki/6_aprel
http://az.wikipedia.org/wiki/1483
http://az.wikipedia.org/wiki/6_aprel
http://az.wikipedia.org/wiki/1520
http://az.wikipedia.org/wiki/Roma
http://az.wikipedia.org/wiki/Renessans
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Dördüncü  fəsil 
 

ŞAH VƏ SULTAN 

 

Bu dünya bir hökmdar üçün çox, iki hökmdar üçün isə azdır.  

Ona görə də davamlı olaraq döyüş olacaq.  

Yavuz Sultan Səlim 

 

 ...Günəşli aprel günlərindən biri idi. Yavuz Sultan Səlim Səfəvilər 

dövlətinin üzərinə hərbi yürüş ərəfəsində İstanbuldakı Əyyub Sultan 

türbəsini ziyarət edirdi. Osmanlı sarayınıın əyan-əşrəfləri türbənin 

önündə dayanmışdılar. Sultan Səlim ziryarətgahın içərisində diz üstə 

oturub dua oxuyurdu. İstanbulun fəthindən sonra Əyyub Sultan tür-

bəsində Osmanlı sultanları adətən, taxta çıxarkən qılınc qurşanar, du-

alar edərdilər... Onların Əyyub Sultan deyə tanıdığı və məzarını ziya-

rət etdiyi həzrətin əsl adı Xalid, atasının adı Zeyd, künyəsi Əbu 

Əyyub idi: o, Məhəmməd peyğəmbərin zamanında Mədinə şəhərin-

də Nəccaroğulları qəbiləsinin rəisi kimi ad-san qazanmışdı. İslam 

peyğəmbərinin babası Əbdülmüttəlibin ana tərəfi Nəccaroğulları qə-

biləsinə mənsub idi. Həzrəti Əlinin xəlifəliyi dönəmində Mədinəyə 

basçı təyin olunmuş Əbu Ənsar xəlifə ilə birlikdə əcnəbilərə qarşı vu-

ruşmuşdu. Yaşının ixtiyar çağında İstanbulun mühasirəsi zamanı 

xəstələnərək vəfat etmişdi. Öz vəsiyyətinə görə dəfn olduğu yer son-

radan İstanbulda bütün müsəlmanların  ziyarətgaha dönmüşdü... 

Hər il Həcc ziyarətinə gedən zəvvarlar əvvəlcə Əyyub Sultan 

türbəsini ziyarət edər, sonra müqəddəs torpaqlara yola düşərdilər. 

Yavuz Sultan Səlim isə Şah İsmayılla savaşdan öncə bu türbədə 

uyuyan və İstanbulun mənəvi fatehi olan mədinəli Əbu Əyyub əl- 

Ənsarinin məzarı önündə deyirdi: 
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- Ey Həzrəti Əbu Əyyub əfəndi! Ey kəndisini İslam uğruna fəda 

edən din mücahidi! Ey ailəsi ilə bahəm peyğəmbər əfəndimizə xid-

mətlə şərəflənən böyük övliya!..1 Sən Bədr, Ühid, Xəndək savaşla-

rında kainatın əfəndisi Rəsulillahın bayraqdarı olmuş bir qazisən!.. 

Rəsuli-əkrəm əfəndimiz buyurmuşlardı ki: “İstanbul əlbəttə fəth 

olunacaqdır! Onu fəth edən əmir, nə gözəl əmir, onu fəth edən əs-

gər, nə gözəl əsgərdir.” İştə öyülüb mədh edilən o əsgərlər sırasına 

yetmiş yaşın ötmüşkən sən də qatılaraq buralaracan gəldin! Yaxın-

ların sənə demişlər ki: “Ya Əba Əyyub! Yaşın yetmişi ötüb, üstəlik 

xəstəsən, İstanbul üzərinə yürüş həm uzun çəkə bilər, həm də təh-

lükəlidir... Sən bu səfərə getmək fikrindən əl çək!” O zaman sən 

qətiyyətlə cavab vermişsən ki: “Cihad və savaşı tərk etmək daha 

təhlükəlidir!” Və sevgili mücahid arkadaşlarınla İstanbulun önü-

nədək gəlmişsən!.. Burada vəfat etmək üzrə olarkən, Allah rəsulu-

nun buyurduğu hədisini nəql etmişsən: “Konstantinopol qala di-

varlarının dibinə saleh bir insan dəfn ediləcəkdir... İstərdim ki o 

insan mən olum” demişsən!..   

Vəsiyyət etmişsən ki, “öldükdən sonra cəsədimi qazilər Bizans 

torpaqlarının İstanbula ən yaxın nöqtəsinə dəfn etsin!” Neçə qəri-

nələr sonra məzarı- şərifinin bulunması İstanbul uğrunda savaşan 

osmanlıların gücünə güc qatmışdı. 1453 –cü ildə Uca Allahın izni 

ilə Onun Elçisinin - peyğəmbər əfəndimizin (ona Allahın salavatı 

və salamı olsun) müjdələdiyi o gözəl əmir mənim dədəm Fateh 

Sultan Mehmed Xan həzrətləri və o gözəl əsgər bizim osmanlı əs-

gərləri oldular!.. Fatehlər atası Qazi Mehmed Xan buyumuş ki, 

məzarının üstündə dərhal məscid və türbə inşa edilsin! Cümlə 

                                                           

1 Xalid bin Zeyd Əbu Əyyub əl-Ənsari (576- 672) Mədinəli müsəlmanlardan və hicrət 

(köç) əsnasında Peyğəmbəri (s.a.s) 7 ay evində qonaq edən səhabədir. Peyğəmbərin 

Qüsva adlı dəvəsi onun evinin qabağında çökmüşdü. Əbu Əyyub əl -Ənsarinin ən böyük 

arzusu Allah naminə aparılan müharibələrdə döyüş atının üstündə ölmək idi. Yavuz 

Sultan Səlim də özünü Əbu Əyyub kimi din mücahidi hesab edirdi (müəlllif) 
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Müsəlmanlar beş vaxt namaz üstə İstanbulun mənəvi fatehinə - 

Əyyub Sultana dua etsinlər! 

Allahın Peyğəmbərinə ev sahibliyi edən ey Həzrəti Əbu Əyyub, 

indi də sən burada - İstanbulda bizlərə ev sahibliyi etməkdəsən!.. 

Bu gün mən də İslamın uğruna böyük bir savaş öncəsi hüzuruna 

gəlib, məzarı – şərifin önündə diz çökmüş Allah quluyam... Bura-

larda Allaha təslim edib, sevgili peyğəmbərimizə qovuşmuş mü-

qəddəs ruhundan mənə yardımçı olmağı təmənna edirəm!.. 

O, ayağa qalxıb türbədən çıxmaq istədi. Bir anlıq ayaq saxlayıb 

İstanbulun fəthi barədə yaxın dostu və məsləkdaşı İdris Bitlislinin 

özündən əvvəlki səkkiz Osmanlı padşahının həyatından bəhs 

edən kitabindan oxuduğu bir hekayəti xatırladı.  

* * * 

Altmış bir il bundan öncə idi. Yol boyunca əllərində gül-çiçək 

dəstəsi tutmuş  əhali İstanbula daxil olan qalib Osmanlı ordusunu 

təntənə ilə qarşılayırdı. Ağ atına minmiş Fateh Sultan Mehmedlə 

müəllimi Göynüklü Ağ Şəmsəddin2 qoşa gedirdi.  Adamlar ətirli 

gül-çiçək dəstələrini Sultan Mehmet zənn etdikləri Ağ Şəmsəddinə 

vermək istəyəndə, o atının başını geri çəkib Fatehi göstərərək: 

"Sultan Mehmet odur, çiçəkləri ona veriniz...", - deyirdi. 

Fateh Sultan Mehmet də, çiçəklərlə ona doğru yürüyənlərə Ağ 

Şəmsəddini göstərərək təvəzökarcasına gülümsünüb: "Sultan 

Mehmet mənəm, amma o, mənim hocamdır... Çiçəkləri yenə ona 

veriniz”.  

Üz - gözündən məsudlıq yağan Ağ Şəmsəddin min illik Bizans 

İmperiyasının hakimiyyətinə son qoyan Sultan Mehmeti təbrik 

edərək deyirdi:  

                                                           

2 Şeyx Mehmet Şəmsəddin Bin Həmza (1389 – 1460) Dövrünün böyük həkimi və 

süfilərindən biri kimi tanınmışdı. Saçının və saqqalının ağ olduğuna və ağ libas geydiyinə 

görə “Ağ şeyx” və ya Ağ Şəmsəddin adlarıyla məşhur olmuşdur. 
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 -Ey islam dünyasının ən xoşbəxt sərkərdəsi, sən bu əlli üç gün 

müasirədən sonra İstanbul qalasını fəth etməklə cənnəti qazandın və 

kainatın son peyğəmbərinin müjdələdiyi ən xoşbəxt əmirlərdən ol-

dun. Bu müqəddəs işi həyata keçirmək xoşbəxtliyi sənə nəsib oldu... 

-Ustadım, bu gündən etibarən İstanbul Osmanlı səltənətinin 

paytaxtıdır. İlk qərarım Ayasofiya məbədini məscidə çevirməkdi... 

Xocam, sənə də bütün zəhmətlərinin qarşısında burda mənim sa-

rayımda yaşamağı təklif edirəm. 

-Sultanım, əgər izn versəydin, könül rahatlığı içində Göynüyə 

qayıdardım... Orda biliyimi gənc öyrəncilərimə vermək və özümü 

axirət dünyasına hazırlamaq istərdim... 

İyirmi bir yaşlı Sultan Mehmet təbəssümlə Ağ Şəmsəddini sü-

züb deyirdi: 

-Xocam, yolun açıq olsun! Mən də artıq öz üzərimə düşən mü-

qəddəs vəzifəni yerinə yetirdim. Artıq rahatam və padşahlıq 

etmək istəmirəm. Ona görə bir gün hüzuruna gəlib, bəlkə məni də 

öz dərvişlərinin sırasına qəbul etməyini diləyəcəyəm!.. 

 Ağ Şəmsəddin də cavabında deyirdi ki:  

 -Sultanım, sən bizim daddığımız ləzzəti dadacaq olsan, səltə-

nətdən əl çəkib, dövlət işini buraxacaqsan. Amma müsəlmanların 

sülh və sabitlik içində yaşaya bilmələri üçün dövlətin qalması, səl-

tənətin yaşaması daha vacibdir... 

Bu əhvalatı xatırladıqca Sultan Səlimin üzünə xəfif təbəssüm 

qondu: 

-İslamı qorumaq sırası indi padişah olaraq mənim borcumdu, -

deyə pıçıldadı, -mən də tezliklə Şah İsmayılı məğlub edəcəyəm... 

Təbrizin küçələrində şəhər əhalisi tərəfindən təmtəraqla qarşılana-

cağam, özümün və müzəffər əsgərlərimin başlarına gül-çiçək səpi-

ləcək, sonra Təbriz camisində adıma xütbə oxutduracağam və 

İstanbula zəfərlə dönəcəyəm ... 

* * * 
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... Sultan Səlim Əyyub Sultanın və əcdadlarının məzarını ziya-

rət edəndən sonra səfər ayının iyirmi dördüncü günü3 ordusunu 

dənizlə Anadolu bölgəsinə keçirtdi. 

Ərəb cinsindən olan uzun ayaqlı, alnı ağ qaşqalı Qaraduman4 

adlı atına süvar olan Yavuz Üsküdarın yaşıllığa qərq olmuş çölləri 

ilə bir xeyli irəlilədi. Onun Allahdan və peyğəmbərdən sonra hə-

yatında ən çox sevdiyi öz atları idi. Maltəpəyə çatanda Qaraduma-

nın yorulduğunu hiss edən Osmanlı sultanı ayaqlarını yəhərin 

üzəngisinə basıb atının üstündə ayağa qalxdı və ordusuna dincəl-

mək üçün düşərgə qurmağı əmr etdi. 

Çox çəkmədi ki, Roma papasının əlaltıları Osmanlı sultanının 

çadırına təşrif gətirdilər. Onlar Sultan Səlimin hüzurunda etiramla 

baş əyib Papanın salamını ona çatdırdılar. Sonra gəlişlərinin məq-

sədini söyləyərək, Şah İsmayılın qərb dövlətlərinə son illərdə yaz-

dığı məktubların surətini Yavuza təqdim  etdilər.  

Sultan məktublara baxıb əvvəlcə qaşlarını çatdı, sonra gur bığ-

larına sığal çəkərək razılıqla gülümsündü. Vəzirləri və sərkərdələri 

zalımlıqda və qəddarlıqda ad çıxarmış sultanın üzündə nadir hal-

larda təbəssüm görməyə atət etmişdilər. Ona görə hamı böyük 

maraq içindəydi. Sultan mənalı-mənalı əyanlarını süzüb: 

 -Çox əla - dedi, - Bu məktublar həm də batı tərəfdən dövləti-

aliyyəmizin sərhədlərinə təhlükənin olmayacağına zəmanət verir. 

Bundan sonra kafir qızılbaşların üzərinə yürüşümüzə arxayınlıqla 

davam edə bilərik. Gözümüz daha arxada qalmaz! Batıdan savun-

mamıza5 lüzüm yox artıq... 

Sonra o məktubları baş dəftərdarı6 Pir Mehmed Çələbiyə uzatdi: 

                                                           

3 1514 –cü il aprelin 20-də 
4 Osmanlı qaynaqlarında yazılanlara görə Sultan Səlim Qaraduman adlı atını hərbi 

yürüşlərdə, Ağduman adlı atını isə sülh zamanı minərmiş. 
5 hərbi müdafiə 
6 kargüzar 



120 

- Paşam, bunları dəftərxanada iyicə saxlamaq lazımdır! –dedi, - 

Batı ölkələriylə barış sürəsini uzatmaq bizim üçün bundan belə 

çox gərəkli addımlar atmamız hicab edər. İlk növbədə Papa həz-

rətlərinə mənim adımdan bir təşəkkürnamə yazın və dərhal o zati 

–alilərə çatdırılması üzərə etibarlı adamlarımızın birini Romaya 

yola salın!  

Pir Mehmed Çələbi təzim edib dedi: 

- Başımız yoluna fəda, Sultanım, bir an öncə məktubunuzu yaz-

maq üçün izninizi istərəm.  

Sultan əlinin işarəsiylə ona çadırdan çıxmaq üçün izn verdi. Və 

özü də ayağa qalxıb bərli-bəzəkli cadrının qarşısında var-gəl edə-

edə döyüş əmrinə müntəzir dayanmış qoşununa baxdı. Zəfər eşqi 

ilə bəslənən Osmanlı ordusunun sayı artıb-çoxaldıqca Sultan Səli-

min qəlbi fərəh hissiylə dolurdu. 

Bir neçə gündən sonra ikinci vəziri Əhməd paşa Səlimin çadrı-

nının keşiyində dayanmış mühafizlərə vacib xəbər gətirdiyini söy-

lədi: 

 - Gəlsin- deyə içəridən sutanın amiranə səsi eşidildi. 

 Əhməd paşa təzim edib dedi: 

- Hünkarım, çox mühüm xəbəri hüzürünüza ərz etmək üçün 

gəldim. Şahi-ali-şanımızın tədbirlərindən agah olmaq üçün Əcəm 

ölkəsinin hökmdarı Şah İsmayılın kəşfiyyat amacı ilə göndərdiyi 

Klıc ismində bir cəsusu əsgərlərimiz  yaxalamışdır. Barəsində əm-

rinizi... 

Sultan Səlim sağ əlini qaldırıb “Kafidir” –dedi. 

Əhməd paşaya elə gəldi ki, Yavuz casusun edam edilməsini 

əmr edəcək. Lakin Sultan vəziri zəhimli baxışlarla süzdü. Nə dü-

şündüsə: 

- Əhməd paşa o casunun  həyatından sən sorumlusan!7 –dedi. 

                                                           

7 cavabdeh 
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Vəzir hər iki əlini sinəsinə basıb “Baş üstə” dedi. 

Sultan Səlim bir xeyli düşündükdən sonra üzünü baş dəftərda-

rına tutub:  

- Paşam, dərhal Ərdəbil oğlu İsmayıla bir məktub yaz! –deyə, 

əmr etdi. 

Pir Mehmet Çələbi qələm –kağız götürüb gözlərini sultana zil-

lədi. 

 -Yaz, - deyə Sultan Səlim səsini qaldırdı, - Əcəm diyarının hökm-

darı, böyük sərkərdə, güclü sərdar, zəmanənin Zöhhakı, döyüş 

meydanının Darabı8, dövrün Əfrasiyabı9 Əmir İsmayıla... 

Belə bir xitabla başladığı məktubunun məzmununu düşünən 

Sultan Səlim əlini anlına qoyub  aramla sözünə davam etdi: 

 -Kafirləri və müşrikləri qətlə yetirən, dinin düşmənlərini məhv 

edən, fironların burnunu əzən, xaqanların başını üzən, qazilər və 

mücahidlər sultanı, Firudin əzəmətli, İsgəndər qüdrətli, Keyxosrov 

ədalətli Sultan Səlim xandan...  

Osmanlı sultanı məktubda özünü uzun-uzadı təqdim edəndən 

sonra əsas mətləbə keçdi: 

-Biləsən və agah olasan ki, ilahi hökümlərdən üz çevirənlərin, 

dini və səriəti yıxmağa çalışanların hərəkətlərinə, fitnə-fəsad yara-

danların fəsadlarını aradan qaldırmaq... ədalətsevər hökümdarla-

rın, qüdrətləri nisbətində mane olmaları fərzdir. Bunu söyləməkdə 

məqsədimiz budur... Allah qatında din, heç şübhəsiz, İslamdır. 

Kim İslamdan qeyri bir din ardınca gedərsə, o din heç vaxt ondan 

qəbul olunmaz. Axirətdə isə o şəxs zərərə uğrayanlardan olar... 

Sonra “Qurani-Kərim”in “Ali-İmran” surəsinin səksən beşinci 

ayəsini misal gətirən qəzəbli sultan getdikcə coşaraq məktubunda 

Şah İsmayılın ünvanına ağır ifadələr də yağdırmağa başladı. O, qı-

                                                           

8
 müharibəyə meyilli Dara 

9 
qədim türk hökmüdarı Alp Ər Tonqa 
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zılbaşlara qarşı yürüşünə haqq qazandıraraq Şah İsmayılı daha 

çox islam dininə müxalif olmaqda və şəriət qaydalarını pozmaqda 

ittiham edirdi: 

-Təcavüz etməklə Şərq ölkələrini ələ keçirdin. Əmrə tabe oldu-

ğun miskin Təkkə guşəsindən əmr verən əzəmətli saraya qədəm 

basdın, hakimiyyətə yüksəldin, bu yolda yürüdün... Müsəlmanla-

rın üzünə zülm və əziyyət qapılarını açdın. Dinsiz və zındıqları 

bir-biri ilə evləndirərək qarışdırdın. Fitnə və fəsadın aşkar olması-

nı özünə şüar və hədəf seçdin. Zülm bayraqlarını qaldırdın… 

 Sultan Səlim daha sonra Şah İsmayıla yazırdı: “Bu durum qar-

şısında mən Allahın əmirlərini yerinə gətirmək,dini gücləndirmək, 

məzlumlara yardım etmək üçün ipək əlbisələrimi çıxardım, zireh 

və dəmir libas geyərək, qılınc qurşandım, ata mindim, Səfər ayın-

da dənizdən keçib Anadolu yakasına10 gəldik. Məqsədim, Allahın 

inayətiylə sənin padişahlığını yox etmək və acizlər üzərindən zül-

münü və fəsadını qaldırmaq, güc və qüvvəmizlə təşvişli başından 

qalib olmaq sevdasını çıxarmaqdı” 

Sultan Səlim arada təhqirə də keçirdi: “Meşədə aslanın nəriltisi 

yoxdursa, çaqqalın səsi hündürdən gələr... Bəzi xasiyyətlərin pis 

olması təbiidir və düzələn deyil. Belə ki zəncini yumaqla ağar-

maz... Xasiyyətin süstlüyü, şər işlərə adətkardə olmaq şəhvətin ha-

kim olmasından qaynaqlanır”. 

Məktubunun sonunda Osmanlı sultanı Səfəvi şahına iki yol tək-

lif edirdi:  

-“...Allah-təalanı yanında bilib bəd işlərindən, nasəvab əməllə-

rindən və çirkin xasiyyətlərindən peşman olsan, cani könüldən 

tövbə və istiğfar edib bağışlanmağını diləsən, bir zamanlar bizim 

qalibiyyətli ordumuzun atlarının tapdağı olan və bizə itaət halqa-

sını boynuna keçirmiş qala və nahiyələri sevimli Osmanlı məmlə-

                                                           

10 Yaka – sahil, kənar, tərəf. “Anadolu yakası” ifadəsi Osmanlılar zamanı Asiya 

qitəsindəki torpaqlara şamil olunurdu. 
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kətinə... geri versən, xoşbəxt olacaqsan. Bizdən yaxşılıq, mehriban-

lıq, mərhəmət və xoş münasibət görəcəksən... Yox, əgər o qəbahət 

işlərini və rüsvayçı əməllərini davam etdirsən, zorla ələ keçirdiyin 

məmləkət, inşallah, müzəffər ordumun düşərgəsinə çevriləcək... 

Zulməti zulümdən simsiyah yaptigin yerləri nura qovuşdurmaq 

və sənin əlindən almak üzere insallah yakinda gələcəyəm. Təqdir 

nə isə öyle olacaktir.  

Salam hidayətə tabe olanlaradır” 

Yavuz nəfəsini dərib, vəzirə baxdı: 

-Bu məktubu əsir tutduğunuz o kafir Kılıcla dərhal Səfəvi hökm-

darına yollayın, -dedi. Sonra məmnunluq içində məktubda yaz-

dıqlarını bir-bir yadına salıb fikrə daldı... 

 Sultan Səlim özü də bilirdi ki, məktubunda heç bir padşahın 

qüruruna sığışdırıb qəbul etməyəcəyi təkliflər edir. O ki, ola Şah 

İsmayıl Səfəvi... Sultan onu da yaxşı bilirdi ki, Səfəviləri savaşma-

ğa təhrik etməkdə sünni-şiə  söhbətini bəhanə kimi atıb ortaya. 

Əsas məqsədi şərqdən qərbə, qərbdən də şərqə uzanan ticarət yol-

larına sahib olmaqdı. “Mən üç Cahanın padşahı olacam... Asiya, 

Avropa, Afrika xalqları mənim təbəələrim olacaqlar...”  

Məktubunu yola salandan sonra çadırında tək qalan Sultan Sə-

limin içində sanki bir səs ona pıçıldayırdı:  

- Kaş İsmayıl döyüşsüz təslim olaydı...    

 “Tutaq ki, döyüşsüz təslim olmadı? Müqavimət göstərməyə cəhd 

etdi. Onun ki, heç bir odlu silahı, topxanası yoxdur! Üstəlik inanmı-

ram ki, Qızılbaşlar  sayca mənim ordumdan çox olsun... Deməli əgər 

İsmayıl savaşa qalxsa, çox qısa müddətdə məğlub olacaqdır!..” Beləcə 

Sultan Səlim gecə-gündüz Şah İsmayılla aralarında  baş verəcək mü-

haribə barədə düşünürdü. Öz məqsədinə çatmaq üçün hətta əsgərlər 

arasında xüsusi dəstə yaratmışdı. Həmin dəstənin üzvləri osmanlı əs-

gərlərinə Qızılbaşların müsəlman dininə mənsub olmadığını, İslam 

dininin yer üzündə dayağı olan Sultan Səlimin kafir şiələri Əhli-sün-

nə yoluna dəvət etdiyini, Allahın risalətini tanımağa çağırdığını söy-
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ləyir, hər vasitə ilə onları hərbi yürüşə həvəsləndirirdilər... 

Sultan Səlimin çadırına təşrif gətirən Molla Ərəb adlı türk alimi 

təşviqat dəstəsinə başçılıq edirdi. O, vaxtı ilə Ərdəbildə yaşamışdı. 

Əsli-nəcabəti Xorasandan olan Molla Ərəb Anadoluya sığınandan 

sonra şiəliyin çox ciddi həm də zərərli bir təriqət olduğu barədə 

etdiyi söhbətləri sultanın qulağına çatmışdı. Sultan da Molla Ərəb-

lə görüşüb-söhbət etmüşdi və Azərbaycan paytaxtına yürüş ərəfə-

sində Osmanlı əsgərlərini Qızılbaşlarla döyüşə ruhlandırmaq işini 

ona həvalə etmişdi. Molla Ərəb də gecə-gündüz əsgərlər arasında 

gəzib-dolaşır, sultanın tapşırığını canla-başla yerinə yetirirdi. İndi 

o, təşviqat işinin gedişatı barədə məlumat vermək üçün sultanın 

hüzuruna gəlmişdi. 

- Molla Ərəb, de görüm, ordunun əhvalı nə durumdadı? –deyə 

Sultan Səlim soruşdu. 

-Böyük sultanımıza ərz edim ki, indiyətək məğlubiyyət görmə-

yən mübarək islam döyüşçüləri bu səfərdə də zəfər qazanmağa 

hazırdırlar! Təşviqimiz inşallah öz bəhrəsini verəcək! Cənabi- 

Haqq cümləmizin yardımçısı olacaq və padşahımızı zəfər müjdə-

siylə sevindirəcəkdir. Şükürlər olsun ki, əsgərlərimizin əhval-ru-

hiyyəsi xoş təsir bağışlayır. İnşaalah, tez bir zamanda onların gü-

cüylə kafirlər yuvası Təbriz yerlə-yeksan olacaq!.. 

Onun söylədikləri fikirlər Sultan Səlimin içindəki narahatçılığı 

heç cür sakitləşdirə bilmirdi. Ona görə Molla Ərəbin sözünü kəsib: 

- Vəlakin bu təşviqin yeniçərlər arasında aparılması daha 

önəmli, - dedi, - Çünki arada-sırada səbrimizi daşıran yeniçəri oca-

ğınından od-alov almış bir çoxlarının qəlbi Yunis Əmrənin, Hacı 

Bektaş Vəlinin və başqa təkkə-sifi ozanlarının ədəb-ərkan barədə 

dürlü - dürlü deyimlərilə dopdoludur. Belə olan halda onlar fitnə-

kar düşmənə necə nifrət bəslər? Molla Ərəb, mən istərəm ki, biz 

ata-babalarımızın düşündüyü kimi bu cihada qatılaq... 

Molla Ərəb sultanin narahatçılığının hardan qaynaqlandığını 

yaxşı bilirdi. Qaramanda yeniçərlər “Əli aşiqləri” dedikləri ələvilə-
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rə qılınc çəkməyi özlərinə rəva bilməmişdilər. Onların tam islah 

etməyin nə qədər çətin bir iş olduğunu bilsə də,  Sultan Səlimi sa-

kitləşdirmək xatirinə dedi: 

- Bu cahanda dini – islamın imdadı olan Sultanımız, əminəm ki, 

Cənabi - Haqq niyyətiniz kimi bu səfərinizi də mübarək qılacaq-

dır! Radşahımızın əmri-fərmayişləri başımız –gözümüz üstünə ol-

sun! Allahın köməyi ilə yeniçərləri də islah edərik. Odur ki, bu ba-

rədə qəlbinizdə heç bir sıxıntınız olmasın, sultanım! 

Sultan Səlim başını bulayıb acıqla dedi: 

-Mənim qəlbimdə heç bir sıxıntım yox, gərəkirsə bir çoxunu or-

dunun gözü qarşısında edam etdirərəm, digərlərinə görk olar! 

Molla Ərəb pərt halda əvvəl başını aşağı dikdi. Sonra başını 

qaldırıb sultanın qırmızı sifətinə baxdı.  Nəsə demək istəyirmiş ki-

mi, udqunanda sultan ona:  

- Gedə bilərsən, - deyə əlinin işarəsi ilə çadırın çıxışını göstərdi. 

Molla Ərəb suyu süzülə-süzülə, məyus halda çadırı tərk etdi. 

Sultan da az sonra sərin bulaq suyu ilə dəstəmaz alıb iki rükət na-

maz qılandan sonra ən çox güvəndiyi Bitlisli İdrisi  hüzuruna çağı-

rıb ona da xüsusi tapşırıq verdi: 

- Bitlisli, səni Səfəvilərə qarşı savaşda kürdlərin ordumuzun cərgə-

sinə qatılmaları üçün görəvləndirirəm. Əminəm ki, kürt topluluqları 

çoxunu Əcəm şahı İsmayılla  savaşa təşviq etməyə qadir birisən!.. 

-Bundan heç bir quşqunuz11 olmasın, sultanım!  

O gün  İdris Bitlisli atına süvar olub  mühafizəçiləri ilə Qara-

man elinə yola düşdü. Bir neçə gündən sonra Səlimin ordusu 

Avropa və Asiyanın qapısı adlanan Konyaya çatdı. Sultan bura-

da Mövlana Cəlaləddin Ruminin12 türbəsini ziyarət etdi. Sağlı-

ğında"Gəl, gəl, nə olursan ol, gəl. İstər kafir ol, istər bütə sitayiş 

edən. Amma gəl. Bizim dərgahımız ümitsizliyin dərgahı deyil. 

                                                           

11 Quşqu- şəkk, şübhə 
12 Mövlanə Cəlaləddin Rumi (1207-1273)türk şairi vəmütəfəkkiri.  
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Yüz kərə tövbəni pozmuş olsan da, yenə gəl" – deyən Mövlanə-

ni dünyasını dəyişəndən sonra burada dəfn edərkən, müsəl-

manlar qeyri dindən olanların cənazə namazından çıxmasını tə-

ləb edirlər. Onlar da: “Bizə İsanı da, Musanı da Mövlanə öyrət-

di” -deyə etiraz edir və Diyari-Rumda13 Xüdavəndiyar, Sulta-

nül-Aşiqin14, Sultanül-Muhibbin15 ləqəbləri böyük ad-san qazan-

mış Mövlanənin dəfn mərasimində iştirak edirlər.“Öləndən 

sonra məni torpaqda deyil, ariflərin qəlbində axtarın” deyən 

Mövlanənin öz vəsiyyətinə görə cənazə namazını Sədrəddin 

Konyəvi qılmağa hazırlaşırmış. Ancaq o, çox sevdiyi Mövlanə-

nin itkisinə dözə bilməyib cənazədə huşunu itirmişdi. Sonra cə-

nazə namazını Qazı Siracəddin qılmışdı... 

Mövlanənin həyatı və ölümü haqqında oxuyub bildiklərini ya-

da salan Sultan Səlim türbənin gül bağçasında dayanıb onun ruhu-

na fatihə oxudu. Sonra yaxınlaşıb sevimli Qaradumanının yəhəri-

nə oturdu. Ətrafına göz atdı və əyilib atının qulağına Ruminin bir 

kəlamını pıçıldadı: “Eşq davaya bənzər, cəfa çəkmək də şahidə: şa-

hidin yoxdursa, davanı qazana bilmərsən”  dostum... 

Qoşuna o gün“Kayseriyə doğru irəli!..”  əmri verildi. 

 

Kəsilən kəllə dinməz, Kəsən qəssablar ağlar. 
 

...Anadolunun ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Qeysə-

riyyə16 hələ Səlcuqlar zamanında Konyadan sonra dövlətin ikinci 

paytaxtı kimi tanınmışdı. Burada təkcə dini deyil, hətta dünyəvi 

elmlərin tədrisi ilə məşğul olan məşhur mədrəsələr vardı. Gövhər 

Nəsibə Sultanın adını daşıyan tibb mərkəsində təbiblər yetişdirilirdi. 

                                                           

13 Diyari-Rum  - Calalədin Rumi dönəmində Anadolu belə adlanırıd. 
14 Aşiqlər Sultanı 
15 Sevgililər Sultanı 
16 Kayseri 
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Ankara savaşından17 sonra Qeysəriyyə vur-tut dörd il əvvəl qatıldığı 

Osmanlı idarəçiliyindən çıxıb Qaramanoğulları ilə Zülqədir hakimiy-

yətini tanıyırdı. Aradan yüz on iki il keçəndən sonra Yavuz Sultan 

Səlimin əlinə böyük fürsət düşmüşdü. Qaraman qırğınından sonra 

Anodolu bölgəsinin bir çox şəhərləri onun göstərişiylə Osmanlı Səltə-

nətinə qatılmışdı. İndi isə sıra bu şəhərə çatmışdı. O, Malik Mehmet 

Qazinin18 inşa etdirdiyi Ulu Caminin önündə dayanıb bu barədə dü-

şüncələrə dalanda İdris Bitlisli atından enib ona yaxınlaşdı. “Səlim-

şahnamə” müəllifi sanki qəhrəmanın ürəyindən keçənləri oxuyurdu:   

-Sulatanım, - dedi, - məncə, bu istəyiniz inşallah Təbrizdən zə-

fər dönüşünüz zamanı  öz həllini  qan tökülmədən tapacaqdır.    

Onunla gələn Qaramanlı döyüşçülərin Osmanlı qoşununa qatıl-

ması xəbərini Sədr-əzəmindən eşidəndə Sultan Səlim məmnunluq-

la başını tərpətdi.  

İdris Bitlisli də atından enib, Sultan Səlimlə və Sədr-əzəmlə bir-

likdə adamları seyrəlmiş şəhərin seyrinə daldı. Səmada uçan qa-

ranquşlar, leyləklər hərdən yarımçıq qalmış yuvalarına dönür, 

dimdiklərində gətirdiyi palçığı, çör-çöpü yuvalarına hörüb yeni-

dən qanad çalıb havaya qalxırdılar. Osmanlı qoşununun gəlişin-

dən qorxuya düşən şəhər əhlinin çoxu ev-eşiklərini atıb dağlara 

çəkilmişdilər. Araya sükut çökmüşdü. Təkcə şəhərin köhnə məhəl-

lələrindən ara-sıra miskər çəkiclərinin səsi eşidilirdi.  

-Demək, dağlara-ormanlara üz tutub gedənlər azuqələrini də 

aparıblar... – deyə Sultan Səlim şəhərin güney tərəfində Ərciyəz 

dağına sarı boylandı. Dağların başı qarla örtülsə də ətəyinə çoxdan 

yaz gəlmişdi. Qoyun-quzu sürüləri yamyaşıl yamaclarda ağappaq 

qar kimi ağarırdı. 

Sədr-əzəm çox ehtiyatla və yavaşça dedi: 

-Hünkarım, onlar üçün zatən dağların içində oyulmuş mağara-

                                                           

17 1402-ci il 
18 1134-1143-cü illərdə Kayserini dövlətinə paytaxt edən Danişmendlərin üçüncü hökmdarı  
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lar ev kimidir. Bütün ilboyu oralarda keçinə bilirlər. Səfərimiz 

uzun sürə bilir. Əgər əmriniz olursa, ordu üçün buralarda azuqə  

ehtiyatı görəlim... 

Yavuz dönüb həm ona, həm də İdris Bitlisliyə baxdı.  Sədr- 

Əzəmə  bu səfərin uzun sürəcəyini söylədiyinə görə qızdı, amma 

“Səlimşahnamə” müəllifinin də susqun qalması baş vəzirin sözünə 

haqq qazandırırdı. 

-Sədri-Əzəm, - deyə Sultan Səlim əmr etdi, - nə gərəkirsə, həll 

et! Bir də  Sivasa  çatar- çatmaz ordunu təftiş edib, əsgər sayısını 

mənə bildirin! 

Sədri-əzəm təzim etdi:   

-Əmriniz başımız-gözümüz üstünə, sultanım, -dedi. 

...Onlardan bir az aralıda iki yeniyetmə oğlan toplara, əli tüfəngli 

yeniçərilərə  heyrətlə tamaşa edirdilər. Oğlanlardan biri özündə 

cəsarət tapıb yeniçərlərdən birinə yaxşınlaşdı.  

-Heyy, yeniçər, sənə  bilməcə desəm, taparsan? 

Əsgər də maraqla uşağa baxdı. 

-O nə bilməcədi elə qoçaq? –soruşdu. 

-Bu bilməcənin açmasını hər kim biləməz əfəndim.... 

-Yaxşı  de görüm, şərtin nədir sənin qoçaq? 

Oğlan  onun çiynindəki tüfəngə  əlini uzadıb: 

- Əgər açmasını bilməsən ,  bu od püskürən dəyənəyini mənə 

verərsən. 

-Bəs bilməcəni bilsəm,  onda sən  əvəzində nə verəcəksən? 

Oğlan əliylə qulağının dibini qaşıdı və gözlərini qıyıb yavaşca-

dan dedi: 

-Mən sənə əti dadlıdan dadlı, kök bir Hələb keçisi verrəm, kəsib 

çəkərsən şişə!  

Yeniçəri əsgər başını buladı və gülümsünərək dedi: 

- Qoçum, sən  hələ bilməcəni de, baxalım. 
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Al üstünə al bağlar, 

Mor üstünə mor bağlar. 

Kəsilən kəllə dinməz, 

Kəsən qəssablar ağlar. 

 

Bu dəfə yeniçər qulağının dibini qaşıya-qaşıya fikrə getdi. Son-

ra  yanındakı əsgər yoldaşından soruşdu:        

-Yusuf sən bu bilməcənin açmasını bilirsən? 

Yusuf dediyi əsgər çiyinlərini çəkərək öz yoldaşını him-cimlə 

başa saldı  ki, Sultan Səlim  bu sövdələşmədən xəbər tutsa,  onun 

başını üzər… 

Əsgər gah alt, gah üst dodaqlarını çeynəyib başının işarəsiylə 

ona “haqlısan” dedi. Və üzünü məyus halda oğlana tutub: 

-Bu bilməcəni sizin Kayseridə düzüb-qoşublar, -dedi, -  düzünə 

qalsa, biz tərəflərdə böyləsini heç eşitmədim. Ona görə kafa sındır-

mağa lüzüm yox! Hə, bir də sənə bir söz deyim ki, biləsən, əgər 

bilməcənin cavabin bilsəydim belə, səndən o Hələb keçisini almaz-

dım, axı bir yeniçəri əsgərinə döyüş yaraq-yasağından mədəsinə 

görə vaz keşməsi  yaraşmaz! 

Oğlan pərişan olsa da, dedi:    

-Əsgər, sən mənə od püskürən bu dəyənəyi verməsən də, mən 

gedib sənə o  kök Hələb keçisini gətirəcəyəm… 

Əsgər başını buladı: 

-Sağ ol qoçaq, amma buna gərək yox… Əgər mənə iyilik etmək 

fikrin varsa,  onda  bilməcənin açmasını  de! 

Oğlan sevincək cavab verdi: 

-Açması gözləri yaşardan soğandı, əfəndim! 

Əsgər əlini onun çiyninə qoydu: 

- Hə belə de, soğanın axı qabuğu qat-qat olur… - sonra yavaş-

dan  pıçıldadı, - burda olduğumuz zamanda çalışın bizdən uzaq 

qalın,  padişahımızın özü kimi  paşaları da çox zalım və acımasız-

dılar, sizə bir zarar toxunmasını  istəməm…  
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Bunu eşidən kimi, yeniyetmə öğlanlar bir-birinin əlindən tutub, 

yeniçərlə sağollaşaraq  oradan tez uzaqlaşdılar… 

* * * 

Osmanlı ordusu may-iyun aylarında gah yağışlı – yağmurlu, 

gah küləkli, gah da isti havalarda uzun yol qət edəndən sonra iyul 

ayının əvvəlində Sivasa çatdı. Vaxtilə Əmir Teymur tərəfindən is-

tilaya məruz qalan bu şəhər şərq dünyasına gedib-gələn ən əhə-

miyyətli yolların qovuşduğu coğrafi məkanda yerləşirdi. On sək-

kiz gün Sivası mətanətlə, igidliklə qoruyan sivaslılara: “Əgər təs-

lim olarsanız, kimsənin canına toxunmayacağam” deyə söz versə 

də, Teymur böyükdən - kiçiyəcən on minlərcə adamı qılıncdan 

keçirmişdi. İndi aradan bir əsrdən çox vaxt otsə də, misli görün-

məmiş o zülmün dəhşətlərini xalq arasında zərb-məsələ dönüb 

dildə-ağızda gəzirdi: “Sənə bir iş edəyim ki, Teymurləng Sivasa 

etməmiş ola...”  

- Otluqbeli savaşından19 sonra Sivas elində uzun müddətdi ki, 

dinc həyat sürür, -deyə İdris Bitlisli sanki “Səlimşahnamə”yə yaza-

cağı fikri dilə gətirdi.  

 - Faqət Sivasın Teymur tərəfindən işğalı ilə başlayan Ankara 

savaşı İstanbulun fəthini əlli il  yubandırdı və Anodolu ellərində 

yenidən bəyliklərin yaranmasına səbəb oldu. 

 İdris Bitlisli sultana üzünü tutub nəsə demək istəyirdi ki, bu 

zaman mühavizəçinin səsi eşidildi. 

-Sədri -əzəm  həzrətləri hünkarımızın hüzuruna təşrif buyurublar. 

 Sivasa gələn kimi Osmanlı ordusunda əsgərlərin, süvarilə-

rin, odlu silahların sayını yerli-yataqlı öyrənən Sədri - əzəm 

Hersekoğlu Əhməd paşa içəri daxil olandandan sonra izin alıb 

Sultan Səlimə: 

                                                           

19 1473 –cü il 
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-Zat-aliləri, - deyə təzim etdi, - əmr etdiyiniz kimi, tərəfimizdən 

ordunun sayısı və qüvvətləri təsbit edilmişdir. İzninizlə uca məqa-

mınıza ərz edim ki, əsgərlərin sayısı hal-hazırda yüz əlli min civa-

rındadır... Bundan dolayı on dörd min əli tüfəngli yeniçəri savaşçı-

larımız və iki yüz civarında topumuz vardır...   

Sultan Səlim əlinin işarısiylə onun sözünü kəsib: 

-Kafidir, -dedi, -vəziri-əzəm, bildiyim qədər Zülqədər bəyliyi 

hələ də bizim mütəffiqlik təklifimizə çavab bildirməyib. Odur ki, 

hər hanki ehtimala rəğmən arxadan savunmamızı təmin etmək 

amacıyla, ordudan qırx min əsgər ayır. Onların Sivasla Kayseri 

arasında qalması bizzat sənə həvalə olunur.  

Sədri -əzəm: 

- Baş üstə, hünkarım, əmriniz olsun, -deyib sultanın xalı-xalça 

döşənmiş bərli-bəzəkli çadrından çıxdı. 

 İdris Bitlisli isə Sultan Səlimlə yarımçıq qalmış söhbətinə da-

vam edib dedi: 

-Sultan həzrətləri, Anadoludakı bəyliklər Teymurun tərəfini 

tutaraq İldırım Bəyazidə qarşı vuruşmuşlar. Ankara qanlı sava-

şının bir sonucu da Osmanlı səltənətində iktidar boşluğuna yol 

açmış olması. İndi siz əlahəzrət böyük ixtiyar sahibisiniz. Şah 

İsmayıla rəğbət bəsləyən Anadolu ellərində Osmanlı idarəçiliyi 

qurmalısınız!  

-İdris əfəndi, Kayseridə konuşduğumuz zaman kəndin belə 

dedin ki, zəfərlə dönüşümüz Anadoluda  bir çox şeyin həllinə sə-

bəb olacaq... 

-Elədir  padişahım!.. – İdris sultanın zəhimli baxışlarına tab gə-

tirməyib ikiqat əyildi. Onun bu cür itaətkarlığı Səlimin qəlbini 

yumşaltsa da, dilinin kəsərinə əsər eləmədi. Sultan dedi: 

- İdris əfəndi, Mövlana Cəlaləddin Rumi demiş ki, “Düşündü-

yünü de, dediyini et, etdiyinin arxasında dur. Amma diqqət et ki, 

sözünün altında əzilməyəsən!..” - sonra üzünü çadırın girişinə sarı 

tutub orda dayanan mühafizəçilərə səsələndi: 
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- Mühafizlar!... 

İdris Bitlislinin rəngi-ruhu qaçdı. “Əcaba görəsən hansı qüsu-

rum padişahın qəzəbinə səbəb oldu?” Sultan Səlim də sanki öz 

dostunu, məslək ortağını intizarda saxlamaqdan  həzz alırdı. 

Mühafizəçilərdən iki nəfəri çadıra daxil oldu. 

-Dərəhal qoşuna əmr verilsin yürüşə hazır olsun! 

Yalnız bundan sonra İdris Bitlisli özünə gəldi və ürəyində Alla-

ha şükür etdi.  

 

On dərviş bir həsir üstə yatar, 

amma iki şah bir səltənətə sığmaz 

 

...Ərzincanın Ərgah dağının ətəklərindəki sərin yaylaqlar, yam-

yaşıl çəmənliklər göz işlədikcə şərqə doğru uzanıb gedirdi. Dağ-

lar-dərələr sükuta qərq olmuşdu. Mingöl yaylağında qoyun sürü-

sü otaran çobanin neyinin səsi ətrafı başına götürmüşdü. Çobanın 

görkəmindən qəm-qüssə yağırdı, neyinin ucundan göz yaşı kimi 

su damçılayırdı... Birdən yaylağa hakim olan ney səsi kəsildi, ço-

ban nəfəsini dərib ətrafa boylandı. Sonra ağır-ağır bir neçə addım 

atandan sonra boz yapıncasını çıxarıb yastı qayanın üzərinə döşə-

di. Elə bil illər yorğunu idi. Əvvəlcə bardaş qurub oturdu, sonra 

yastıq kimi yapıncısına dirsəkləndi. 

Ötən gecə səhərəcən dağı arana, aranı dağa daşımışdı. Sübhün 

gözü açılandan həyacan içində gah Keşişə, gah da Munzuda20 boy-

lanırdı. Elə bil uzaq yoldan gələn birini gözləyirdi. Və o gələn hər 

kim idisə çobana “ölüm-dirim” məsələsi qədər vacib bir xəbəri çat-

dıracaqmış... Çobanın yolların ağına boylanmaqdan gözünün kö-

kü saraldı. Mürgü tutub, təzə-təzə yuxuya getmişdi ki, itinin mırıl-

tısını eşidib gözlərini açdı. Şələ quyruğunu bullayan qara köpəyi 

                                                           

20 Ərzincanı əhatə edən dağ adları. 
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yaylağa qalxan yola sarı bir-iki ağız hürüb dayandı. Coban  gözlə-

rini ovuşdurub  əsnədi.  

Yaylağa qalxan yoxuşdan həzin bir səs gəlirdi, hər kim idisə 

dərvişanə oxuya-oxuya yoxuşu qalxırdı. Çoban gələn adamın oxu-

duğu kəlmələrdən nəsə anlasın deyə diqqətlə səsə qulaq kəsildi: 

 

Aqil, gəl bəri, gəl bəri, 

Gir könülə nəzər eylə. 

Görür göz, eşidir qulaq 

Söylər dilə nəzər eylə. 
 

Gələn adamın özü görünməsə də səsi aydın eşidilirdi: 
  

Başdır gövdəyi götürən, 

Ayaq mənzilə yetirən, 

Dürlü məsləhət bitirən 

İki ələ nəzər eylə. 
 

Sufi isən, alıb satma, 

Hilalına haram qatma, 

Yоlun əyrisinə getmə,  

Dоğru yоla nəzər eylə... 
 

Çoban qalxıb çomağını götürdü və insan oğlunun səsi, hənirtisi 

gələn tərəfə addımladı. Dərviş libası geyinmiş ixtiyarı görcək 

sevindi. Dərdini danışmağa çoxdandı ki, adam axtarırdı. 

- Ayə,  bir dayan görüm haradan gəlib hara gedirsən? Kimsən, 

nəçisən? 

Uzun əbasının ətəyi yerlə sürünən, saç-saqalı ağarmış dərviş li-

baslı adam onu görcək dayandı, qırmızı əsasına söykənib nəfəsini 

dərdi və ucadan: 

- Sübhanallah –dedi, sonra - nədir ay Allahın çobanı, qoyun-qu-

zu ilə danışmaqdan bezibsən yoxsa? – deyə soruşdu. 
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Çoban heyrətləndi. Qərib yolçu uzun yol yorğunu olsa da, elə 

bil onun ürəyindən keçəni oxumuşdu.  

- Dərviş qardaş, bizim eldə bir məsəl var, deyir, çox oxuyan çox 

bilməz, çox gəzən çox bilər! Siz dərvişlər də ki, maşallah olsun, 

eldən-elə gəzib dolaşırsınız...  

- Hə, çoban qardaş, əvvəla bir içim su ver içim, sonra de görüm, 

sənin bilmək istədiyin nədir ki, belə içindəki əndişədən qaşın-qa-

bağın yer süpürür?!  

Çoban cürdəkdə saxladığı sudan saxsı dolçaya töküb dərvişə 

verdi. Dərviş dolçanı başına çəkib içəndən sonra: 

- Oxayy,  ay çoban  ölənlərinin ehsanı  olsun! –dedi. 

Çoban da dərindən köks ötürüb soruşdu: 

-Deməyim budur ki, sən bu dünyanın gərdişindən hali olarsan, 

düz deyirlər ki, Yavuz Səlim padişah mübarək zatına qurban ol-

duğum Şah İsmayılla dava edəcək? 

Dərviş qara qaşlarını çatıb fikrə getdi: 

- Ay çoban, görükür, sənin başın qoyun-quzuya yaman qarışıb, 

ağzında Yavuz padişah deyirsən... Hə, o, Yezidin qoşunu gəlib çı-

xıb bizim Sivas elinə... Anadolu elləri suyu sovrulmuş dəyirmana 

bənzəyir. Çox çəkməz ki, sənin qoyun-quzu otardığın bu yamya-

şıl, axar-baxarlı çəmənliklər də onun sayı-hasabı bilinməz orduga-

hının tapdağına dönər... 

Çoban bu xəbəri eşidcək çox məyus  oldu. Çönüb dağlara, ya-

maclara baxdı.  

- Eh, dərviş, birtəfəlik desənə ki, Osmanlı padişahı gəlib budur ey, 

dirənib bizim Ərzincana... Vay, vay... Nə bəd xəbər oldu bu... Desəm 

ki, dilin quruyaydı, kaş bu lov xəbəri verincə... Yox, yox, dilinə heyfim 

gəlir, çün o dilinlə az öncə İmam Zamanın vəlisi Şah Xətainin gözəl 

kalamını oxuyurdun sən... Amma bizim eldə bir təzə qarğış yaranıb 

ay dərviş, eşitməmiş olmazsan, belə ki, hər kim xoşagəlməz iş tutsa, 

ya bəd xəbər olsa, ona deyərlər, səni  görüm, Yavuza vəzir olasan!21  

                                                           

21 Avstriya şərqşünası Von Hammer «Böyük Osmanlı tarixi» əsərində yazır ki, Sultan 
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Dərviş gülə-gülə soruşdu: 

- Mənə niyə qarğış etmək istəyirsən, ay çoban? Suçüm nədir? 

Çoban: 

- Deyirsən axı savaş olacaq!.. Bundan  dəhşətli nə ola bilər, bu 

cahanda? 

Dərviş: 

- Ay pir olmuşun oğlu, sən soruşdun, mən də səni gərdişi-döv-

randan agah elədim. Güya sən ah - vay eləməklə olacağın qarşısını 

alacaqsan!.. Bəlkə eşitdiyin bu bəd xəbər sənin xeyrinədir elə... Bəl-

kə özünün, sürünün başına carə qılasan deyə, Allah mənim yolu-

mu burdan salıb?!. 

Çoban dönüb sürüyə baxdı. İçindən yanıqlı bir inilti qopdu. Ço-

mağını saz kimi  sinəsinə sıxıb  dərdli-dərdli oynayıb-oxumağa 

başladı: 

 

Ağ qoyun, qarə qoyun, 

Mən başımı harə qoyum. 

Bu dünya yasxanadır, 

Axirətə qaldı toyum... 

 

 -Eh ay dəvriş, Yavuzun köpəkləri Anadolu camaatının başına 

savaşsız-qovqasız da oyun açırdı. İndi yazıqlar lap ayaq altda qa-

lacaqlar.  

Sonra başını qaldırıb dərvişə baxdı. Dərvişin çiynindən cecim-

dən tikilmiş  heybə asılmışdı. Çoban nə düşündüsə heybəyə işarə 

edib:   

                                                                                                                                   

Səlim zamanında onun vəzirlərinin hamısı öz ciblərində vəsiyyətnamələri ilə birgə 

dolaşırdılar. Çünki vəzirlərin hansı anda Səlimin qəzəbinə gələcəklərini təxmin etmək 

qeyri-mümkün idi. Onlar hər dəfə sultanın qəbulundan sağ-salamat çıxdıqları zaman 

özlərini yenidən dünyaya gəlmiş kimi hiss edirdilər. Xalq arasında bu qarğış da o 

zamandan yaranmışdı. 
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- Görürəm heybən boşdur, -dedi, - gəl qarakeçili22 çobanın süf-

rəsinə qonaq ol. Sənin heybənə də yol üçün ayın-oyun qoyaram...  

Dərviş əllərini sinəsinə çarpazlayıb razılığını bildird: 

- Xüdavəndi –aləm  bu darül-hərb zamanı elinizə-obanıza zamin 

dursun, çoban qardaş, -dedi, - Allah süfrəndə ruzunu bol eləsin! 

Çoban yeyin hərəkətlə və həvəslə yastı qayanın üstündə al- ya-

şıl rəngli yamaqlı süfrəsini sərdi, üstünə pendir-çörək, süzmə - qa-

tıq qoydu. 

 - Buyur, -dedi, - mən elə sandım ki, sən o zalım sultanın adamı-

san. Onun adamları da buralarda dərviş qiyafəsində gəzib-dolaşır-

lar. Hətta qəsdən Vəli Şah İsmayıl həzrətlərinin əşarlarina türkülər 

qoşub oxuyurlar. 

Dərviş əlini süfrəyə uzadıb çörəkdən bir tikə kəsib ağzına qo-

yub yavaş-yavaş çeynədi. Sonra yağlı motal pendirindən bir diş-

dəm aldı. 

- Bəs dərviş qiyafəsində buralarda gəzib –dolanan adamların 

məramları nədir? 

- Çölümüz bəllidir ki, ustaclıyıq, bəlkə onlar qaranlıq içimizi 

açıb-ağardırlar. Bu amacla qurbanı olduğum Həzrət Əlinin nəbisi 

Şeyx İsmayıl Alişanın aşiqlərini aradan götürürlər. Çox qorxulu 

zamanədə yaşayırıq, qardaş. Yavuz taxta çıxandan sonra olumla 

ölüm arası bir himə bəndlik yol olub, - sonra çoban motal papağını 

başına qoydu, tumacdan23 tikilmiş çarığının patavasını qurdalaya-

qurdalaya sözünə davam edib dedi,- elə sən də tez getsən buralar-

dan, yaxşı olar, hər şey ovucunun içi kimi sənə bəlli olandan son-

ra, ölümünü burada aramaq divanəlikdi... 

- Hə, çoban qardaş məsləhətinə, qonaqpərvərliyinə görə sağ ol. 

Amma Yavuz Sultan Səlim padişah kimi zalım olsa da, düşmən ki-

mi çox ağıllı adamdı.  

                                                           

22 qarakeçili  - tayfa adı. 
23 tumac - camış gönü 
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Çoban gözlərini qıyıb ona baxdı, sanki nə dediyini anlamadı. 

 - Əgərçi ağıllı olsaydı, nə özünə Yezid ayaması qazanardı, 

nə də Yezidin yolunu tutub Şah İsmayılın üstünə gedərdi. Mən 

çoban olsam da bir şeyi bilirəm ki, Peyğəmbər salavatullahın 

əhli-beytinə inancı olan türkmən tayfalarının uşaqdan tutumuş 

qocasınadək qılıncdan keçirməyi özünə rəva bilən adama ağıllı 

demək olmaz! Onun Qaramanda tökdüyü qanlar qurumayıb hə-

lə də... 

- Haqlısan çoban qardaş, fəqət bir şeyi bilmən lazım, eyni kök-

dən, eyni dindən olan qardaş öldürməyi ənənə halına salan Sultan 

Səlimin babası Fateh Sultan Mehmet padişah oldu. Qırx il bundan 

irəli elə bu yerlərdə o da Şah İsmayılın babası Sultan Həsən Bayan-

durlunun başdan - başa türkmənlərdən ibarət olan ləşgəri ilə qanlı 

savaş aparmışdı.24 

  Dərviş gözlərini uzaqlara zilləyib bir an susdu. Elə bil boylan-

dığı yerdə o qanlı savaş səhnələrini bir-bir görürdü. Sonra sözünə 

davam edib dedi: 

 - O zaman qılınc, şeşbər, toppuz, xəncər, yay-ox, gürzlə savaş 

meydanına atılan Ağqoyunlular nə qədər cəsur olsalar da Sultan 

Mehmetin odlu silahlarla döyüşən ləşgərinə məğlub oldu. Ağqo-

yunlulardan sonra Təbrizdə yaranan Səfəvi - Qızılbaş xanədanını 

Osmanlı sarayı şərq aləmində özünün rəqibi sayır. 

-Bəs indi necə, qurban olduğum qızılbaşların Yezid Yavuzla dö-

yüşməyə  top-tüfəngi varmı görəsən? - deyə çoban həyəcanla so-

ruşdu. 

- Bu çox uzun söhbətdir, çoban qardaş! Kəsəsi, xaçpərəst aləmi 

eyni dindən olan bu iki müsəlman xanədanının arasında qovğa 

tonqalı qalayıb. Biri digərini məhv etsin deyə, islam dininin düş-

mənləri məzhəb ayrı-seçkiliyini alovlandırırlar.  

                                                           

24 11 avqst 1473-cü il “Otluqbeli döyüşü” nəzərdə tutulur. 
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Birdən dəviş bir anlığa gözlərini bərk-bərk yumdu. Sonra açıb 

dəli kimi çobana baxdı. Qorxulu yuxu görmüş adamlar kimi onun 

gözləri az qala hədəqəsindən çıxacaqdı: 

-Aman Allah, yalvarıram, xaçpərəstlərin Həsən Bayandurluya 

etdikləri xəyanəti Murtaza Əli zatlı Şah İsmayıla rəva görmə... 

 Çoban gözünü döyüb  həyəcan içində soruşdu: 

-Ay dərviş, axı de görüm, nə xəyanətdi o elə? Xaçpərəstlər 

məmləkəti hara Vəli Şah İsmayılın oturduğu Təbriz sarayı hara? 

Dərviş dərindən köks ötürdü. Sonra aramla danışmağa başladı: 

- Qırx il bundan əqdəm bir tərəfdən qüdrətli türk sərkərdəsi 

Həsən Bayandurluyla odlu silah vermək barədə anlaşma imzala-

yan xaçpərəst hökmüdarı ikiüzlülük edib o biri tərəfdən həmin an-

laşmanın mətnini osmanlı elçilərinə göstərdi. Bu, əslində Sultan 

Mehmeti Həsən padşaha qarşı qanlı savaşa sövq etmək niyyətin-

dən irəli gəlirdi. Sonucda bəd niyyətləri baş tutdu. 

-Axı xaçpərəstlərin Ağqoyunlu padşahını ya da Şah İsmayılı al-

datmaqda məramları nədir? - deyə coban çənəsini çomağına söy-

kəyib maraqla dərvişi süzdü. 

 - Onlar həmişə  bir qardaşın əlinə  odlu silah, o birinə quruca 

ümid verirlər. Xaçpərəst başbilənlər iki böyük türk səltənətinin 

bir-biri ilə barış içində yaşamasına mane olurlar. Araya ixtilaf sa-

lırlar ki, hər ikisi zəifləsin! Axı, bu iki türk dövləti əl-ələ versə cəmi 

xristian məmləkətini əsarətdə saxlaya bilər. Məgər bu gün batıda 

bir çox xaçpərəst diyarını Osmanlı sarayı idarə etmirmi? 

- Dərviş qardaş, mən çoban adamam, gözümü açandan bəri gö-

rüb – götürdüyüm ən böyük iş bu qoyun-quzunu otarmaq olub. 

Amma bax, mən bir bunu annamıram ki, Osmanlı padşahı qulağı-

nın dibində qala-qala niyə Həsən padşah, ya da Şah İsmayıl o riya-

kar xaçpərəst aləmi ilə anlaşma yapırdı?  

-Bayaq dedim axı, bu çox uzun söhbətdi. Əvvala, Həsan padşa-

hın zamanında Azərbaycandan batı səmtinə gedən ticarət karvan-

larının yolunu Osmanlılar tutmuşdular. Aparılan mallardan bö-
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yük məbləğdə yolbasdı25 haqqı alırdılar. Əslində yolbasdı haqqını 

bilərəkdən xaçpərəst erməni tacirləri artırırdılar. İstanbulda olan 

erməni tacirləri çörəyini yediyi Osmanlıya qarşı olduqca məkrli iş 

aparırdı, iki qardaş türk dövlətini bir-birinə qarşı qoymaq üçün 

dəridən - qabıqdan çıxırdılar. Məqribdən məşriqəcən Osmanlı iş-

ğalları da xristian məmləkətlərini qorxuya salırdı. Sultan Həsən 

padşah kimi Şah İsmayıl da həmin məmləkətlərin kralları ilə saziş 

bağlayıb, odlu silah almaq istəyir ki, ondan qan tökmək üçün 

deyil, güc-qüdrət nişanəsi kimi bəhrələnib şərq dünyasında Turan 

birliyi yaratsın. Çox əfsuslar olsun ki, tarixin çarxı təkrar geri fırla-

nır. İndi də tarix bu cahanda yaşayan türkləri bir bayraq altında 

yığıb vahid Türk tifaqı yaratmaq niyyətində olan Şeyx Heydər oğ-

lu İsmayılı da babası kimi sınağa çəkir...  

Çoban dərvişə qulaq asa-asa ağır fikrə getmişdi. O, Şah İsmyılın 

son məramını tam anlamasa da, böyük tifaq yaratmasının nəsə 

yaxşı bir niyyət olduğunu düşünərək söruşdu: 

-Səncə a dərviş, top-tüfənsiz böyük tifaq qurmaq olar? 

Dərviş başını buladı, yenə uzaqlara boylanıb dedi: 

- O, həzrətin əziz-girami babaları kimi bu dünyanın malında 

zərrə qədər də gözü yoxdur! Təbrizdə səltənətin taxtına oturandan 

bu çağacan rəiyyətlə ədalət və şəfqətlə rəftar edib. Ona itaət edib, 

qulluğunda dayanan məmurlardan heç kəs xalqın üzünə zülm qa-

pılarını aça bilməz. Bayramlardan öncə Şah İsmayıl təğyiri -libas 

olub dərviş qiyafəsində məmləkəti gəzib dolaşar, xalqın dərd-səri-

ni öyrənir. Sarayında qonaq olan yadelli əcnəbilər belə onun ağlı-

na, zəkasına heyran qalırlar. O, həm alicənab, həm də çox nəcib 

varlıqdı, insanlığa, gözəlliyə, sevgiyə böyük qiymət verir... Şah 

İsmayıl həzrətləri döyüş meydanında xəncər vuran şirə, şeir məcli-

sində isə incilər yağdıran buluda bənzəyir. Səxavətinin çoxluğun-

                                                           

25 yolbasdı - yəni kömrük haqqı 
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dan onun nəzərində yüksək əyarlı qızıl ilə qiymətsiz daş arasında 

fərq yoxdu... Əliaçıq və həddən ziyadə səxavətli olduğundandı ki, 

o şəhriyarın xəzinəsi çox vaxt boş olur... – dərvişin gözləri yaşar-

mışdı, çomağını götürüb ayağa qalxdı, - Yavuz Sultan Səlimsə 

məqribdən məşriqəcən bu cahanın bütün sərvətini xurcun-xurcun 

yığsa da, Şah İsmayılda olan alicənablığın, insanlığın, ləyaqətin bir 

tikəsini belə ala bilməz! 

Çoban da çox qayğılanmışdı. Səsindən –görkəmindən kövrəklik 

yağırdı. 

- Allah hifz eləsin, onu! - dedi, - On beş sənə  bundan əqdəm  o 

Əlahəzrət bu yaylaqlaracan gəlmişdi. Ayağının tozuna qurban ol-

duğumu Həmzə bəy Ustaclı başda olmaqla kiçikdən –böyüyəcən 

Ərzincan yörəsində yaşayanların hamısı, sevinc içində pəhpəhlə 

qarşıladılar. O qurban olduğumun canişini bir neçə ay burda qal-

dı. Özü Tərcan mahalındakı Sarıqayaya yola düşdü. Orada Ustaclı 

qəbiləsinin Çavuşlu tirəsindən olan Süleyman oğullarıyla görüşüb. 

İki aydan artıq Sarıqayanı özünə məzilgah qurub, ov etməyi çox 

sevdiyindən müridləri ilə tez-tez ova da çıxarmış. Bir dəfə yerli ca-

maata hücum edən yepyekə bir ayını oxla nişan alıb vurub... Onun 

bu cəsarəti, yekə ayını bir oxla ovladığı bu günəcən Sarıqayada 

dildə - ağızda gəzir. 

- O həzrətin şücaətindən yeddi gün, yeddi gecə danışsam yenə 

az olar... Fəqət vaxtdı, çoban qardaş, salamat qal, yolçu yolunda 

gərək, deyiblər. Mən də yavaş - yavaş düzəlim yola.  

-Hara gedirsən dərviş? 

-Ayağım hara getsə, başımı da ora doğru gedəcək ... 

Çoban süfrədəki ayın-oyunu yığışdıra-yığışdıra: 

- Dayan, mən də səninlə gəlirəm, -dedi. 

Dərvişi heyrət bürüdü: 

- Niyə? Sən hara belə? 

-Bu qoyun sürüsü Yavuzun köpəklərinə qismət olunca, qoy ço-

ban ərmağanı kimi aparım qurban olduğuma verim.  
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Dərviş yolu gedə-gedə ürəyində düşündüklərini öz-özünı pıçıl-

dadı: 

- Şah İsmayıla indi qoyun-quzu yox. əli qılınc tutan igid döyüşçü-

lər lazımdır, qardaş... Mən Yavuz Səlimin qazamatında yuxumda bö-

yük qan dəraysı gördüm. Gördüm ki, osmanlının ağır yaraqlı, bu 

dağlar böyüklükdə, ormanların ağacı sayda ləşgəri Təbrizin qapısı 

ağzına dirənib... Sonra oyanıb bəd dediyin bu xəbəri eşitdim... 

Hə,yuxumu pis görmüşəm çoban, Allah axırın xeyr eləsin... 

Sonra yola boylanıb“ Ey könül, sidq ilə hər kim Şah ilə yoldaş 

ola” mətləli qəzəlini oxumağa başladı... Dərviş sözünü bitirər-bitir-

məz çoban dedi: 

-Elə mən qurban olduğumun Şahın ayağına gedib, bu dar gün-

də ona yoldaş olacam, gərəkirsə onun yolunda lap bu dəyənəyim-

lə savaşa  qatılacam... 
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Beşinci  fəsil 
 

TAXT VƏ TABUT 

 

“Biz sufilər taxt ilə tabut arasında  

fərq bilməyənə sultan deyərik”  

Şah İsmayıl Xətai 

 

 ...Təbriz şəhərində sakitlik hökm sürürdü. Adətən, paytaxtın 

küçələrində canlanma Göy məsciddə1 və Həsən padşah camesində 

sübh azanından sonra başlayırdı. Qeysəriyyə bazarında2 isə şəhər 

əhli hələ sabah-sabah alış-verişə başlar – başlamaz çarçıların gür 

səsi eşidilirdi: “Salam olsun sizə, ey bazar əhli! Allahdan qorxun 

və and içməkdən çəkinin. Çünki and içmək alveri canlandırar, am-

ma malın bərəkətin aparar. Həqiqətən, qazanc əldə edən tacir öz 

ticarətində haqqa riayət etməyincə günahkardır. Vəssəlam!.. Ey 

bazar əhli, Həzrət Əli əleyhissəlamın bu öyüdünü qulağınızda sır-

ğa edin!..” Bazarda bu ənənə Şah İsmayıl taxta çıxandan sonra qo-

yulmuşdu. Şəhərə gələn əcnəbi tacirlər belə carçıların nə dediyini 

anlayır və ona riayət edirdilər. Onlar Səfəvi şahına çox böyük hör-

mət bəsləyirdilər. Çünki Şah İsmayıl ilk gündən yerli hakimlərin 

şəriət pərdəsi altında özbaşınalığına son qoymuşdu. Şah İsmayıl 

həm yerli əhalinin, həm də gəlmələrin etiqadlarına hörmətlə yana-

şırdı və onları dövlət dinini qəbul etməyə məcbur etmirdi3. Şahın 

                                                           

1 1465 –ci ildə tikilmişdir 
2 "Qeysəriyyə" sözünün mənası şahlara məxsus daş-qaş, ləl-cəvahirat satılması məqsədilə 

tikilmiş örtülü Şərq bazarı deməkdir. 
3 Şah İsmayılın zor gücü ilə əhaliyə şiəliyi qəbul etdirməsi barədə yazılanlar Osmanlı 

dövlətinin uydurmalarından başqa bir şey deyildir. Səfəvilərin hərbi qarnizon kimi əsasını 
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taxta çıxan kimi təbəələrinin şəriətdə nəzərdə tutulmamış vergilər-

dən azad etdiyini də tacirlərə elə  bazar çarçıları bəyan eləmişdi. 

Yeni usul-idarə köhnədən qalmış qayda-qanunlardan bezmiş ba-

zar əhlinin xoşuna gəlirdi. Şah göstəriş vermişdi ki, dinindən asılı 

olmayaraq tacir karvanlarını qarət edənlər ağır cəzalansın!.. 

 Böyük karvansaraları, irili - xırdalı dükanları, baqqalları, pinə-

çiləri, dulusçuları, toxucuları, zərgərləri, misgərləri, bir sözlə, adlı-

sanlı sənətkarları Təbriz bazarını qonşu ölkələrdə tanıtdırmışdılar. 

Şəhər əhalisinin çörəyi əsasən ticarətdən çıxırdı. Paytaxtın eynilə 

Qeysəriyyə bazarı kimi Ərdəbildə də üstü örtülü bazar vardı 

Bazarlarda nizam - intizama, asayişin qorunmasına, vergilərin 

yığılmasına və xəzinəyə göndərilməsinə darğalar4 nəzarət edirdi-

lər. Vəzifələrinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə onların öz dəs-

tələri var idi. Şəhərin asayiş mühafizəçilərinin başçıları, onbaşı və 

yüzbaşılar darğanın tabeçiliyində xidmət göstərirdilər. Bazar dar-

ğasına şəriət qanunlarını müdafiə etmək üçün çox böyük imtiyaz-

lar verilmişdi.  Darğalar şəhəri idarə edən kələntərə5 tabe idi..  

 Səfəvilərin hakimiyyəti altında olan bütün şəhərlərdə kələntərlər 

əsasən yerli əyanların, şəhərin adlı-sanlı tacirlərinin, yaxud ruhanilə-

rin nümayəndələrindən olurdu. Ona görə də bu vəzifəyə şah tərəfin-

dən təyin olunan şəxs adətən, şəhər əhalisinin yuxarı zümrələrinin 

müdafiəçisi kimi çıxış edirdi. Bəylərbəyilik kimi kələntərlik də 

getdikcə yerli zadəgan ailəsinin irsi hakimiyyətinə də çevrilirdi.  

...Kələntərin əmri ilə darğalar səhər tezdən bazarı, bazarətrafı 

meydanı gəzib-dolaşırdılar. Qeysəriyyə bazarında sanki bütün 

şərq dünyasının qəlbi döyünürdü. Ədvə baqqalxanasından ətrafa 

yayılan ətir nəinki Təbriz bazarını, hətta bazara yaxın küçə və da-

                                                                                                                                   

qoyduğu Azərbaycanın Ağdaş şəhəri də əsasən sünnülərdən ibarət idi. 
4 darğa – inzibati- polis funksiyası daşıyan şəxs. 
5 Kələntər – Səfəvilər dövründə şəhərin inzibati işlərinə baxan rəhbər, başçı. Bəzi 

mənbələrdə kələntərə sadəcə “vergi yığan” yaxud “Bazarbaşı” da deyilir. 
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lanlarını da başına götürmüşdü. Sıra-sıra düzülmüş ağzı çirməkli 

kisələrdəki rəngbərəng, çeşni-çeşni ətirli zəfəran, sarıkök, istiot, 

zəncəfil, sumax, darçın, zirinc, razyana, cirə, zirə, xaş-xaş, çətənə, 

küncüt, bədrənc, quşüzümü, batbat, əzvay, hil, müxək, quluncan, 

dəfnə, xardal cənnət nemətləri kimi adamı bihuş edirdi. Qoca baq-

qal satdığı hər nemətin bir-bir adını çəkə-çəkə əvvəlinə “yaxçı” 

kəlməsi artırıb  şirin dillə, xoş avazla müştərilərini çağırırdı.  

Beləcə təkcə bazarda deyil, paytaxtın hər tərəfində şəhər həyatının 

qaynar çağı başlamışdı. Həsən padşahdan yadigar qalan Nəsriyyə və 

Məqsudiyyə mədrəsələrində dərslər başlamışdı. Mədrəsələrdə mü-

dərrislər6 tələbələrə dini dərslərlə yanaşı dünyəvi elmləri – hikmət, 

məntiq, bəlağət,7 elmi - həyat8 və ədəbi – bəhs9 öyrədirdilər.  

Təbrizin Cənnət səltənəti10 “sarayının üzərində qanovuz ipək 

parçadan olan dördkünc yaşıl rəngli Qızılbaş – Səfəvi imperiyası-

nın bayrağı dalğalanırdı; bayrağin tən ortasında parlaq aypara təs-

vir olunmuşdu. Bayraqda yaşıl rəngin və Ayparanın əks olunması 

islam dininin rəmzi sayılırdı. 

Sarayın bağçasında pardaxlanmış rəngbərəng, növbənöv yaz 

gülləri -qırmızı, çəhrayı, ağ və narıncı qızılgüllər, yasəmənlər, bə-

növşələr, qərənfillər, zambaqlar... məhəbbətin, məğrurluğun, 

sevginin, dostluğun, gözəlliyin, sülhün nişanəsi kimi vəsf olunan 

zərif qoxulu, təravətli gül-çiçəklər göz oxşayırdı..   

Şah İsmayıl saray divanxanasındakı taxtında oturmuşdu. Sə-

fəvi şahı eyni zamanda şiələrin ruhanı başçısı –Şeyxi idi. Onun 

taxtının sağında və solunda qızılbaşların döyüş bayraqları qo-

                                                           

6 Müəllim, professor, dərs verən adam 
7 bəlağət - gözəl danışma, ritorika 
8 astronomiya və astrologiya 
9 danışmaq ədəbi 
10 Mənbələrdə 1483-cü ildə Həsənin padşahın oğlu Sultan Yaqub padşah tərəfindən 

tikildiyi bildirilir. Bəzi mənmələrdə “Həşt Behişt “sarayı yazılır. Mənası Səkkiz cənnət 

deməkdir. 
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yulmuşdu. Bayraqların mərkəzində ərəbcə qızılı zərlə yazılmış 

“Allah” və “Məhəmməd” sözləri vardı. Bir necə qiymətli meta-

lın xəlitəsindən hazırlanan və bayrağın yuxari bucağında zərb 

olunmuş “sin” hərfi dua edən insan şəklində idi. Bayrağın üzə-

rində qalaların qapılarına və bürclərinə bağlamaq üçün dəmir 

həlqələr bərkidilmişdi.  

Döyüş bayrağına həkk olunmuş on üç nöqtə isə Səfəvilər dövləti-

nin tabeçiliyində olan bəylərbəyliyin sayını bildirirdi.11 Bu rəmzlər, 

nəm – nişanlar özünün getdikcə kamillik çağına qədəm qoyan bir 

müsəlman dövlətinin inzibati-ərazi baxımından Şərqdə geniş əyalət-

ləri əhatə etdiyindən soraq verirdi. Əyalətlərə mərkəzdən – yəni Təb-

riz sarayından şahın “Əbülmüzəffər sözümüz” adlanan fərmanı ilə 

təyin olunan bəylərbəyilər başçılıq edirdilər. Əbülmüzəffər Şah İsma-

yılın ləqəbi idi. Şah ənənəvi olaraq bəylərbəyilərinə xan titulu verirdi. 

Bəylərbəyilərin rəhbərlik etdikləri əyalətlər də vilayətlərə bölünmü-

şdü. Azərbaycan əyalətinin tərkibində Qaradağ, Ərdəbil, Ürmiya və 

başqa vilayətlər vardı. Bu vilayətlərə rəhbərlik edən hakimlər də xan, 

bəziləri isə sultan titulu daşıyırdılar. 

Hər bir vilayət isə qəzalara bölünmüşdü. Bir qayda olaraq qəza-

lara Hakim və Qazi başçılıq edirdi. Qəzalar mahallara, mahallar 

isə nahiyyələrə ayrılmışdı. Mahallara naiblər, məliklər, nahiyələrə 

bəylər başçılıq edirdilər. Nahiyələr kənd və obaları özündə birləş-

dirmişdi. Bu inzibati ərazilərə yerli adamlardan kəndxuda, kovxa, 

yüzbaşılar rəhbərlik edirdi. Əyalətdə olan ellərə yerli elxanlar, 

elbəyilər, minbaşılar nəzarət edirdi. Oymaqları isə oymaqbəyiləri 

idarə edirdilər. 

                                                           

11 “Təzkirat əlmülk”də qeyd olunur ki, o dövürdə bəylərbəyilərin idarə etdikləri 

vilayətlərin sayı on üç idi. 1. Şirvan, 2. Qarabağ və Gəncə, 3. Azərbaycan (indiki Cənubi 

Azərbaycan, 4. Cuxursəəd (İndiki Ermənistan), 5. Qəzvin, 6. Qələmrovi Əli Şəkər 

(Həmədan), 7. Kuqiluyə (Fars), 8. Kirman, 9. Astrabad, 10. Məşhədi -müqəddəsi -müəlla, 

11. Herat, 12. Mərvi-Şahicahan, 13. Qəndahar. 
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Səfəvilərdə bəylərbəyilik çox zaman irsi idarəçilik üsulu sayılır-

dı. Azərbaycanı Türkmanlar, Qarabağı Qacarlar, Şirvanı Ustaclılar, 

Çuxursəədi isə Qacarlarla Ustaclılar idarə edirdi. Bəylərbəyi əyalə-

tin həm hakimi, həm də baş sərkərdəsi olduğuna görə xüsusi qızıl 

kəmər, zərli çalma, xalat, tuğ12 və təbil daşıyırdılar. Qızılbaş Əmir-

ləri təyin olduğu əyalətə öz tayfasıyla gedirdi. 

Qızılbaşların “Tacı-Heydər” dediyi baş geyimləri Şah İsmayılın 

atası Şeyx Heydər dönəmindən miras qalmışdı. O, öz müridlərinə 

tapşırmışdı ki,adına "Təkiyyə"deyilən Türkmən papağının əvəzinə 

on iki imam şərəfinə on iki qırmızı zolaqlı Səfəvi tacı qoysunlar13. 

Saray xadimləri, zadəganlar və rütbəli hərbi xidmətçilər isə çalma-

nın üstündən on iki qaş taxar və ya zərli xətlər çəkdirərdilər. 

Ən yüksək rütbəli əyanların qoyduqları belə baş geyimlərinin 

üstündə bəzən böyük və qiymətli qaşlar, ətrafında nisbətən kiçik 

həcmli qaş-daşlar olurdu. Böyük qaşlar Məhəmməd peyğəmbərə 

və Əliyə, kiçik qaşlar isə on iki imama şamil olunurdu. 

İmperiyanın hərbi rəhbərliyi, maliyyə idarəçiliyi, vilayətlərin 

başçıları, demək olar ki, sarayın bütünlüklə yüksək kürsüləri 

Azərbaycan əyanlarının əlində idi. Səfəvilərin ordusu əsas etiba-

riylə Azərbaycanda məskunlaşan türk tayfalarından toplanırdı. 

Şahın sarayında qanunların tərtibatında, onların üzünün köçürül-

məsində və diplomatik yazışmalarda Azərbaycan türkcəsindən is-

tifadə olunurdu.  

Şah İsmayıl 1501-ci ildə Təbrizdə taxta çıxandan sonra onun 

göstərişi ilə pul dövriyyəsinə üzərində şiə etiqad rəmzini bildirən 

yeni sikkələr buraxıldı: “Allahdan başqa tanrı yoxdur; Məhəmməd 

– Allahın elçisidir; Əli Allahın dostudur”. Pulların üstündə on iki 

                                                           

12 Tuğ - əski türkcə bayraq dеməkdir. Tarixi bilgilərə görə tuğ başında at və ya çöl öküzü 

quyruğu bağlanan nizədir. Tuğ bayraq və sancaqdan fərqli bir bəlgə idi. Bu bəlgə оrdu, 

qоşun başçılarına təqdim оlunurdu. 
13 Mənbə. Fəzlullah bin Ruzbaxan əl-İsfahani "Tarixi Aləm arayi Amini” əsəri. 
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şiə imamlarının adları və “Müqəddəs Şahın qulu”14 sözü ilə yanaşı 

kiçik həriflərlə Şah İsmayılın adı göstərilmişdi. Üzərinə “Əliyyən - 

Vəliyullah” sözləri həkk olunmuş sikkələr hicri 911-ci ildən15 baş-

layaraq Şamaxı və Şabranda da zərb edilirdi. Bununla yanaşı Səfə-

vilərin hökmüranlığı altında olan əyalətlərin bazarlarında alver di-

nar, dirhəm, əşrəfi, şahı, tümən kimi pullar ilə aparılırdı.  

Səfəvi sarayının əyanları şahın mədəniyyət aşiqi olduğuğunu 

yaxşı bilirdilər. Təbriz Sarayının qızıl suyu ilə naxışlanmış divarla-

rına baxan hər kəs onun gözəlliyinə heyran olurdu. Özündə mü-

qəddəs imamları ehtiva edən on iki rəqəminin rəmzləri hər yerdə 

gözə çarpırdı. Qəribə də olsa bu gün şah hüzuruna da on iki bəy-

lərbəyi təşrif gətirmişdi. Fars bəylərbəyi Xəlil Sultan Zülqədər ali 

divanın məşvərət məclisinə gəlməmişdi.  

Ortaboylu, enlikürək, ağbəniz, şabalıdı saçlı Səfəvi şahı sol əli 

ilə qırmızi tacını başına qoydu. Hüzürunda hər buyuruğuna mün-

təzir dayanmış on iki bəylərbəyiləri ani seyr edəndən sonra məclisi 

açaraq üzünü vəkilə tutub soruşdu: 

- Hörmətli Vəkaləti divani – ali16, biz Əməd bəyi Zülqədər17 

elində Sarışeyxli oymağının rəisi vəzifəsindən götürüb farsa vali 

təyin etdik. Ona yüksək etimad göstərib Xəlil sultan ləqəbi verdik. 

Bəs niyə bu günkü ali divana təşrif gətirməyib? Düzü, mən onun 

üzünü heç Novruz bayramı şənliklərində də görmədim. 

Vəkil təzim edib dedi: 

-Şah sağ olsun, qasiddən diləkçə göndərib və səbəb kimi Ma-

zandaran meşəsində ova çıxarkən ona bir pələngin hucum etdiyi 

zaman yara aldığını ərz edib. 

Ov əhvalatını eşitcək şahın üzündə təbəssüm nişanəsi göründü: 

                                                           

14 yəni Həzrət Əlinin 
15 miladi təqvimi ilə 1505-ci il 
16 Ali divanın vəkili 
17 Bəzi mənbələrdə, xüsusilə osmanlı qaynaqlarında bu söz Dulqədir kimi yazılır. 
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- Bir pələngin əlində aciz qalmaq qoşun sərkərdəsinə yaraşmaz. 

Zira bu günkü divanımız hərbiyyə işlərinə yox, məmləkətimizin 

mədəni həyatındakı durumuyla bağlıdı.  

Şah vəzirləri və əmirləri ilə ölkədəki abadlıq işlərini müzakirə 

etmək, eləcə də ünvanına gələn diləkçələrin məzmunu ilə bağlı 

məsləhət-məşvərət aparmaq üçün divan çağırdığını bildirəndən 

sonra vəziri Rəvanqulu xandan xəbər aldı: 

- Xan, neçə sənə bundan əqdəm sənə Cuxursəd18 bəylərbəyində 

Zəngin çayının sahilində daş və kərpicdən bir qala tikməyi həvalə 

eləmişdim. De görüm, o qalanın inşa  işlərindən nə xəbər var? 

Rəvanqulu xan təzim edib dedi: 

-Nəvabbi əşrəf19, on il bundan öncə buyurduğunuz həmin qalanın 

tikintisini yeddi il müddətində başa çatdırdıq. Bundan əlavə Çüxür-

səd əhlinin hamısı müsəlman olduğunu nəzərə alıb qalanın iç ərazi-

sində bu çağadək yeddi məscid də tikdirmişik. Və uca divanınıza ərz 

edim ki,qalanın ərazisində olan hər yüz evə  bir məscid düşür. Əhali-

nin artımını nəzərə alıb daha bir məscid inşa edəcəyik. 

Şah İsmayıl razılıqla başını yırğalayıb dedi: 

- Osmanlı sərhədlərinə yaxın olan bu qalanı möhkəmləndirmək 

bizim üçün çox önəmlidi. Qala divarlarının müqaviməti necədir?  

Rəvənqulu xan qalanın şəklini şaha göstərmək üçün izn istəyib 

ona yaxınlaşdı: 

- Şahım, bu qala ikiqat divarla hörülmüşdür. On yeddi bürcü 

olan qala divarları çox hündürdür. Güman edirəm, Osmanlı bal-

yeməzlərinə20 belə davam gətirər. 

Şah əlinin şəklin üstündə gəzdirdi. Sanki özünə xas qeyri-adi 

səriştə və fəhmlə qala divarlarının möhkəmliyini yoxlayırdı. Sonra 

iti baxışlarını Rəvanqulu xana dikib xəbər aldı: 

                                                           

18 Çuxursəd -Bu gün Ermənistan Respublikası adlanan ərazi 
19 Şərəfli hökmüdar 
20 balyeməz  kiçik və orta çaplı top növü. 
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- Bəs bu qalanın neçə qapısı var? 

- Şah sağ olsun, Quzey21 səmtdə iki qapısı var, biri Meydan, o 

biri Körpü adlanır, güney22 səmtdə isə bir qapı var – Təbriz qapısı. 

Bu qapı siz Alihəzrətin mübarək qədəmlərinin intizarındadır. 

- Çox əcəb! Sağlıq olsun, oralara bir gəlmişəm, inşallah bir də 

gələrəm. Mənə de görüm, bəs qalanın adı nədir? 

- Şah sağ olsun! Mən ora əvvəl-əvvəl “Qaranquş” qalası deyir-

dim. Fəqət xalq arasında bu qalaya Rəvan qalası deyirlər. Hətta 

qara camaat qalaya Rəvan qalası da yox, İrəvan qalası deyir. 

Şah İsmayıl gülümsündü, nəzərlərini uzaqlara dikdi və sonra 

Rəvənqulu xana baxıb dedi: 

-Hə, bir halda ki, xalq bu qalaya İravan deyir, qoy onda elə İrə-

van da olsun. Əlbəttə, hər bir ad uca Allahın qüdrətindən nazil 

olur. O kəslər bu cahanda cani-könüldən bəxtiyardı ki, hələ sağlı-

ğında adı dillərdə əzbər olur... Hə Rəvənqulu xan, bu səadət də sə-

nə nəsib oldu ki, adın sağlığında təzə qalaya möhür kimi vuruldu. 

Zira bir tövsiyyəmi unutmayın ki, İrəvan qalası İran və Turan 

məmləkətlərinin əbrusudu23, Naxçıvan və Şirvanın qapısı, Azər-

baycan mülkünün gözüdür...24 

Rəvənqulu xan baş əyib etiramla təzim edib: 

-Ey möhtərəm xaqani-Süleyman –şan,25 - dedi, - ədalətli və rəiy-

yətpərvər padşahımızın hər buyruğu və tövsiyyəsi bizim Qızılbaş 

səltənətinin sabahına işıq salan çıraqdır! İrəvan qalası barədə dedi-

yiniz bu mübarək və müdrik kəlamlar izninizlə İrəvan qalasının 

divarlarına həkk olunacaq... 

                                                           

21 quzey –burada şimal nəzərdə tutulur. 
22 güney - cənub 
23 əbru -qaş 
24 İrəvan adı XX əsrin ortalarına kimi deyildiyi kimi də yazılırdı. Yalnız 1936-cı ildə 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə İrəvanın adı dəyişdirilərək 

Yerevanla əvəz olunmuşdur. 
25 Süleyman şanlı xaqan 
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Sonra şah Təbriz hakimi Məntəşə Sultana üzünü tutub soruşdu: 

- Təbriz məmləkətin həm də mənəvi paytaxtına çevrilməlidir. 

Çün Təbriz deyişinin bir anlamı da işıq saçan deməkdir. Bura qə-

dimdən sənətkarlıq və mədəniyyət ocağı olub. Babam Sultan Hə-

sən Bayundurdan bizə miras qalan həm məddi, həm də mənəvi 

sərvəti göz bəbəyi kimi qorumağa borcluyuq. Ona görə də ilk növ-

bədə buradakı kitab sərvətimizin gələcək nəsillərə çatdırmaq barə-

də tövsiyyələrimizə necə əməl olunduğunu bilmək istərdim... 

Təbriz hakimi təzim edib dedi: 

- Şah sağ olsun, babanız Həsən padşahdan yadigar qalan saray 

kitabxanasının ərazisini buyurduğunuz kimi, bir xeyli genişləndir-

mişik. İndi bu kitabxana həm gözəl, həm də çox yaraşıqlı görükür. 

Şah həzrətlərini şəxsi saray xəttatı Mahmud Nişapuri öz ecazkar 

sənətinin sirrlərini burada yeniyetmələrə öyrədir. 

Saray kitabxanasının rəisi Sultan Məhəmməd və dövrünün 

məşhur rəssamı Kamaləddin Behzad26 da söhbətə qoşuldular: 

- Mürşidi - kamil, indi sayənizdə bu böyük və zəngin kitabxana 

şərq aləmində elm ocağı kimi tanınır, onun xidmətindən  həm 

yerli, həm də qonşu vilayətlərin bilim adamları barınırlar..  

-Himayənizdə olan xəttatlar burda nadir kitabların üzünü kö-

çürür. Müsəvvirlər28 onlara tərtibat verib, şəkillər çəkirlər. Müzəh-

hiblər27 tərəfindən naxışlar vurulur, mücəllidlər28 də kitablara cild 

çəkirlər. 

Şah İsmayıl məmnunluq hissiylə hər iki rəssama baxdı. Heratli 

Kamaləddin Behzad vur-tut dörd il əvvəl Təbrizə gəlmişdi. 

Behzad çəkdiyi gözəl rəsm əsərləri ilə şahın böyük rəğbətini qa-

zanmışdı. O isə vaxtilə Şeybani xanın şəklini çəkdiyinə görə şah-

dan ehtiyat edirdi.  

                                                           

26 Kəmaləddin Behzad (1455-1536) — "Şərqin Rafaeli” adını daşıyan rəssam. 
27 qızıl suyu ile işləyen ustalar 
28 dəridən və kartondan cild çəkənlər. 
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- Fikrim budur ki, yaxın vaxtlarda kitabxana işi haqqında əlahiddə 

dövlət sözümüzü imzalayım, - deyə Şah İsmayıl ayağa qalxıb taxtın 

yanındaca var-gəl etməyə başladı, - Axı bizim Ərdəbildə Şeyx Səfi 

türbəsindəki dini kitabxanaya, minlərlə kitab sərvətini özündə cəm 

edən Marağa rəsədxanasındakı kitabxanaya, eləcə də Rəşidiyyə Da-

rülfununda olan kitabxanaya xüsusi diqqətimiz və qayğımız gərək-

dir. Bəli, nadir kitabların gərəkdir ki, xəttatlara üzü köçürülsün ki, 

itib-batmasın... Qoy gənclərimiz, həmçinin sarayın əyanları da bu ki-

tabxanada xəttatlıq və rəssamlıq sənətinə yiyələnsinlər...  

 

Əgildim səcdə qildim xanədanə 

Nuş etdim şərbətindən qanə - qanə 

Ərənlər asimanın dirəğidir 

Dirək yerdən dayanır asimanə 

Ululuğ istər isən qulluğ eylə 

Ayağ bir-bir basarlar nərdibanə... 

Cəhanı açdı Sultan Heydər oğlu  

İrişdi qazilər kövnü məkanə... 

Sürər Düldül çalar şah Zülfiqarı 

Əlidən qaldı bu zərbü nişanə 

Xətaiyəm bu gün meydan içində 

Şahın mədhin oxuram dərvişanə. 

 

Şah Ismayıl dediyi bu kiçik şeir parçasından sonra sözünə ara 

verib, sarayın bağçasından eşidilən quşların civiltisinə bir xeyli qu-

laq asdı. Sanki saray bağçasından kəpənək kimi qanad açan xoş tə-

bəssümlər xəfifcə şahın üz-gözünə qonub onu nəşələndirirdi. Şah 

elə bu təbəssümlər içində üzünü sarayın Məlik üş – süarası29 Həbi-

biyə tutub soruşdu: 

                                                           

29 Məlik-üş-şüara - şairlər başçısı 
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- Çox gözəldi, Yüzrəddin bəy30 baxıram baharın xoş növrağıdır 

dəxi, gül -gülü çağırır, bülbül-bülbülü. Məlik üş-şüara kimi bəs nə 

zaman şeiriyyət məclisi quracaqsan ki, biz də bahar təravətli könül 

nəğmələrinə qulaq asıb feyziyab olaq? 

Məlik-üş-şüara Həbibi bir –iki addım irəli yeridi. Elə bil şahın 

az öncə seyrinə daldığı bahar mənzərəsinə o da öz ruhunun gözlə-

ri ilə boylanmaq istədi. Və şaha etiramla təzim edərək:  

 - Mürşüdi kamil, -dedi, -bir Məlik-üş-şüara olaraq ismi-əzəm 

Şahənşahımıza ərz edim ki, bu gün saray bağçasında şairlik təbinə 

malik xanımların tər-təzə əşarlarını dinləyəcəyik. Əgərçi mübarək 

qədəmlərinizlə buyurub təşrif gətirsəniz  məclisimizə rövnəq qat-

mış olarsınız... 

Şah İsmayıl  ona qulaq asa-asa  taxtına otururdu: 

-Mərhaba, Yüzrəddin bəy! – dedi, - düzü son vədələr ölkədarlıq 

işləri başımı o qədər qatmış ki, nə müddətdir, heç ova da çıxa bil-

mirəm. Hə, çox istərdim ki təbiət qoynunda gözəl bir şeir məclisi 

quraq, telli sazdan qopan səs-sədanı dinləyək, sonra da təklikdə 

ova çıxmaq istərdim, gedib şirdən, pələngdən,  ovlayardım ...    

Bu arada şah nə düşündüsə Əmir Şərifəddin Əli Şiraziyə üzünü 

tutub dedi:  

- Əmir, deyirəm, bəlkə bu gün-sabah əməlli-başlı ova çıxaq... 

Qoy Mirşikarbaşı31 hər yana çarçı salsın, hər kəs şir sorağı gətirsə, 

ona yəhərli bir atla yaraq-yasaq bağışlayacam, pələng sorağı gəti-

rənə  isə yəhərsiz at32. 

Əmir təzim edib  çox məyus halda dedi: 

-Mənə qalsa, belə bir zamanda əbül-müzəffər və əbül-mənsur33 

Şah İsmayıl Bahadır xanın təkbaşına ov etməsi heç məsləhət deyil. 

                                                           

30 Şah İsmyıl  Azərbaycan şairi Həbibiyə  belə müraciət edərdi. 
31 Mirşikarbaşı  - şah ovunun sahibi, bütün ovçular ona tabe idi. 
32 mənbə - Həsən bəy Rumlunun “Əhsənüt-təvarix” əsəri 
33 zəfər və qalibiyyət sahibi 
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İndi şəksiz ki, Yavuz Sultan Səlim xanın xəfiyyələri əllərinə uzun 

əsa alıb dəvriş qiyafəsində hər yanda gəzib-dolaşırlar. 

Şah İsmayıl: 

-Sözlü-sovlu adama oxşayırsan Əmir. Yoxsa osmanlılardan tazə 

bir xəbər-ətər var? 

- Şahi-mərdanımız, Seyid Şərif haqlıdır! Bir az bundan əq-

dəm Yavuz Sultan Səlim xandan bir məktub gətirdilər, - deyə 

Məhəmməd xan Ustaclı yaxınlaşıb möhürlü məktubu şaha uzat-

dı: 

- Elə isə oxu! Qoy hamı eşitsin, -deyə şah buyurdu.         

Məhəmməd xan Sultan Səlimin məktubunu açan kimi üzü-gö-

zü qəribə ifadə aldı. Onun əhvalının çaşqınlığı şahın və hamının 

diqqətini cəlb etdi. Şah:  

-Məhəmməd xan, nədir bu halın? Elə bil ki, Səlim xanın məktu-

bunu açan kimi  burnuna pis qoxular doldu... 

- Məktub farc dilində yazılıb, qibleyi-aləm! 

Şah məktubu alıb baxdı, göz ucu məzmununa nəzər salan kimi 

başını buladı: 

-Fars dilində məktub yazmaqla Səlim xan bizə nəyə eyham vur-

maq istəyir?–dedi, - barı öz mərhum atası Sultan Bəyazid xandan 

ibrət alaydı... Əcəb günlərə gəlib çatdıq!.. 

Şah İsmayılı xəyalları çəkib keçmiş günlərə apardı.Vaxtilə Sul-

tan II Bəyazidin ona böyük etiramla yazıb göndərdiyi şanlı mək-

tublarını bir-bir yada saldı. O zamanlar öz məktubunu “Mükəm-

məl səltənətin, zəngin hakimiyyətin, sonsuz qüdrətin, həqiqi sə-

adətin, əsl-nəsəbin ağası, səltənət, hakimiyyət, izzət və səadət 

yolunun mübarizi Şah İsmayıl!” sözləri ilə başlayan Osmanlı sul-

tanı Səfəvi şahına sevinc və şadlıq əhval-ruhiyyəsi ilə uğurlar dilə-

mişdi: “Allah ədalətini və fəzilətini qiyamətə qədər davamlı 

etsin!..” . 

Osmanlı padşahı Sultan II Bəyazid xan Şah İsmayıla başqa bir 

məktubunda yazmışdı: “Böyük padşah, Əcəm məmləkətlərinin 
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əzəmətli hökmdarı, Türk və Deyləm34 diyarlarının əmiri, dövrü-

müzün Cəmşidi, zəmanənin Keyxosrovu, əzəmətli Allahın yar-

dım etdiyi Şah İsmayılın, – Allah dövlətinin əsaslarını möhkəm-

ləndirsin, ömrünü uzatsın, ona uğurlar və qələbələr bəxş etsin, – 

bəlağətli məktubu gözəl ovqat və zamanda əlimizə gəlib çatdı...” 

Hər iki dövlətin başçısı bir-birinə dostyana məktublar yazardılar. 

O zaman Trabzon hakimi Şahzadə Səlimin narazılıq yaradan bir-iki 

əməli nəzərə alınmasaydı, Osmanlı-Səfəvi xanədanlarının əhalisi əm-

niyyət içində yaşayırdılar.“Bu xalq bizə Allahın əmanətidir” yazan 

Sulatan Bəyazidə Şah İsmayıl bir dəfə ərk edib, öz məktubunda bil-

dirmişdi ki, Osmanlı dövlətinin daxilində Şeyx Səfi türbəsini ziyarətə 

gəlmək istəyənlərə bəzən mane olurlar. Belə hallarda müridlərə icazə 

verilməsini xahiş edən Şah İsmayıla o zaman Sultan Bəyazid də bil-

dirmişdi ki, ziyarət niyyətində olanlar bəzən işi, əkini-biçini atıb 

gedirlər.Bu hal orduya da mənfi təsir edir. Amma fərman verildi ki, 

nizam ilə gedib-gəlsinlər və onlara heç kim mane olmasın. Sultan Bə-

yazid xan yazırıdı:“Sizin mübarək xəbərdarlığınızı aldıqdan sonra 

fərman verdik ki, bu təbəqə arasında kimsə Allah övliyalarını - Alla-

hın rəhməti onların üzərinə olsun, - ziyarət etmək niyyətində olarsa, 

geri dönüş istiqamətində kimsə onlara mane olmasın…” 

İndi Sultan Səlimin farsca yazdığı məktubunda səmimiyyətdən 

zərrə qədər də əsər-əlamət görməyən Şah İsmayıl elə daldığı dü-

şüncələr aləmində pıçıdadı:  

- Məgər Səlim xan bilmir ki mənim sarayımda, ordumda  hakim 

dil türkcədi? Üstəlik mənə əmir deyərək kinayə edir,bundan da zi-

yadə məni zalım hökmdar kimi Zöhhakla, Dara ilə böyük Turan 

hökmdarı Əfrasiyabla yanaşı qoyur, süstlukdə və şəhvətpərəstlik-

də məzəmmət edir, - şah üzünü Məhəmməd xana tutub, - Əmir əl-

                                                           

34 Deyləm – Mənbələrdə Xəzər dənizinin qərbindəki dağlıq bölgənin tarixi adıdır. 

Şərqindəki Təbəristan (bugünkü Mazandaran) qərbindəki Gilanda geniş anlamla tarixi 

Deyləm bölgəsini əhatə edirdi. 

http://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_d%C9%99nizi
http://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99b%C9%99ristan
http://az.wikipedia.org/wiki/Mazandaran
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üməra35 Məhəmməd xan Ustaclı, bir halda ki, məktubun məzmu-

nundan hali oldun, de görüm, əcaba, Yavuz Sultan Səlimi bizimlə 

savaşa vadar edən nədir belə?- soruşdu. 

- Şah sağ olsun, Osmanlı sultanı səlcuq-türkmən gələnəklərin-

dən uzaq biridir. Adamları Anadoludakı türklərə rumlu, bizə 

əcəm deyirlər. Sarayında fars, erməni, slavyan, arnavut36, yunan, 

kürd, əsilli vəzir-vəkillər yer alıb! Ordusunda müsəlmanlığı qəbul 

etmiş, lakin xristian kimi doğulmuş yeniçəri37 bölükləri var. Belə 

olan halda düşünürəm ki, Səlim xan hətta bizimlə savaşı da türk 

törəsi ilə aparmayacaq... 

Şah İsmayıl qətiyyətlə:  

-Biz hər iki səltənətin sabahını düşünərək bu savaşın qarşısını 

almağa səy etməliyik,- dedi.  

Sonra şah sultanın məktubunu bir də nəzərdən keçirib bəzi 

cümlələrini ucadan oxudu: “Məqsədim, Allahın inayətiylə sənin 

padişahlığını yox etmək və acizlər üzərindən zülmünü və fəsadı-

nı qaldırmaq, güc və qüvvəmizlə təşvişli başından qalib olmaq 

sevdasını çıxarmaqdı...” 

-Yaxələfi dudmani vilayət38 Türk ruhuna yabançı bu zalım pad-

şahla dil tapa biləcəyimizə Əmir əl-üməra kimi mən də şəkk edi-

rəm,-deyə vəkil Seyid Şərif xan da məktubda şahın ünvanına yazı-

lanlara münasibətini bildirdi,- Əgərçi zülm və zorakılığa qalsa, bu 

cahanda Yavuzun özü qədər zülmkar və amansız ikinci bir padi-

şah yoxdur! Öz zövcəsinin hansı məzhəbdən olduğunu düşünmə-

dən Mürtaza Əli zatlı Şəhriyarı - islamı39 “Dinsiz və kafirləri bir-bi-

ri ilə evləndirərək qarışdırdın” deməklə suçlayır... 

                                                           

35 Əmir əl-üməra -yəni "əmirlər əmiri". Bu titiul Marşal hərbi rütbəsinə bərabər idi. 
36 arnavut - alban 
37 Yeniçəri - Osmanlı ordusunda adətən polis, cəza məqsədləri üçün istifadə edilən 

imtiyazlı piyada qoşun və onun nəfəri 
38 Xələfi dudmani vilayət -peyğəmbər sülaləsinin xələfi 
39 şəhriyari islam” -islam hökmüdarı. 
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Ərzincan hakimi Rumlu Nurəli Xəlifə onun sözlərinə qüvvət 

verib dedi:                                               

- Şəhriyari kişvəri imamət40, gerçəkdən də Yavuz Sultan Səlimin 

zövcəsi Hafiza Sultanın özü Polşa yəhudisidir41. Əzəl adı Helqa xa-

nım olub. Müqəddəs Tövratda deyilir ki, yəhudi bir qadının yəhu-

di olmayan bir kişidən doğduğu uşaq yəhudidir. Qarışıq evlilikdə 

uşağın yəhudi olması anasının yəhudi olmasına bağlıdır, - vəzir 

şahın ona diqqətlə qulaq asdığını görüb sözünə davam etdi, - 

Odur ki, süstlüyə, şəhvətpərəstliyə qalsa, tiryəkə aludə olan os-

manlı sultanlarıdı slavyan, yunan, yəhudi, erməni, çərkəz, ərəb 

qızları ilə hərəmxanaları ağzınacan doldurublar. Həmin hərəmlər-

dən doğulan Yavuz xislətli vəlihədlərini də tərbiyə edən, yaxud 

yaxın məsləhətçisi və müşaviri olanlar türk törələrindən uzaq ya-

bançılardı. 

Təbriz hakimi Məntəşə Sultan da qeyri-ixtiyarı söhbətə qoşuldu 

və kinayəli tərzdə dedi: 

-Sultan Səlim başını türk soyuna yabançı olanların qoltuğu altı-

na soxmasaydı taxt-tac sahibi olmazdı ki?! Rumlu tacirlərin dedi-

yinə görə indi Osmanlı Sarayında türk əsilli vəzirləri barmaqla sa-

dalamaq olar! Mənim bildiyimə görə onun serb, xorvat əsilli sədrə-

zəmlərindən savayı iki sədr-əzəmi də erməni əsilli xaçpərəstdir. 

Osmanlı xənadanı erməniləri “Milleti – sadika” adlandırır. Hətta 

sultan İstanbuldakı xəzinəsini Eliyah Mizahi42 adında bir yəhudiyə 

etibar edib!..  

Şah İsmayıl onlara qulaq asa-asa təmkinini pozmadan gah 

mənalı-mənalı başını tərpədirdi, gah da Sultan Səlimin məktu-

buna baxırdı. Əslində o, bu günkü divan məclisini çox böyük 

                                                           

40 şəhriyari kişvəri imamət - imamət ölkəsinin hökmüdarı. 
41 (Mənbə:S. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. I, 1976. p.148) 
42 Mənbə: Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971. Vol. 18, s. 269, Haşiyə: H. Inalcik, hə 

Ottoman Empire the Classical Age 1300-1600.1973, p. 23 
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həvəslə səltənətin mədəni işlərinə həsr etmişdi. Sultan Səlimin 

üzərinə yürüş etməsindən də çox, məktubu hamının əhval-ru-

hiyyəsini körlamışdı. Birdən o əlinin işarəsi ilə əmirlərinə “sus-

maq” işarəsi verib yenə məktubdan oxuduğu kəlmələrə onların 

diqqətini cəlb etdi: 

 -“...Bir müddətdir yelbeyinliyin şiddətindən sərdarlıq sevdası-

na düşmüsən və lovğalığın çoxluğundan cahangirlik və fatehlik 

iddiası dilində car olur. Əgər mərdsənsə, mərdlərin meydanına çıx 

ki, taleyin hökmü müəyyən olsun...”  

Bu sətrləri oxuyandan sonra Şah İsmayıl başını yuxarı qaldırıb 

vəzir-vəkilinin, əmirlərinin üzünə baxdı və dedi:  

-Taleyin hökmü müəyyən olunsun...Taleyin hökmü?! Bədbəxt 

Yavuz Sultan Səlim xan hardan bilsin ki, Osmanlılarda sultan taxt-

tac sahibi olanlara deyirlər, bizdə -Səfəvi-Qızılbaş səltənətində isə 

taxtla tabutu eyni bilənlərə...43 

Bağdad hakimi Xadim bəy Xülafə həm sultanın məktubunda 

yazdıqları sözlərdən, həm də şahın son dediklərindən narahatçılı-

ğını dilə gətirib dedi: 

- Qibleyi-aləm, mənim fikrimcə, bu quduzu durdurmağın yega-

nə yolu onu aradan götürməkdi, labüd olan savaşın qarşısını təkcə 

Yavuzun ölümü ala bilər.. 

Əmir əl-üməra Məhəmməd xan Ustaclı dedi: 

- Mümkünatı olmayan bir yoldu bu, məktubu gətirən sahibi –

xəbər44 Şəbpərə45 ləqəbli dəvrişin dediyinə görə, Osmanlı padişahı 

                                                           

43 Türk ədəbiyyatında “sultan” ilk dəfə müsəlman-sünni hökmüdarlar tərəfindən onların 

qız və analarına deyilmişdir. Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda isə bəylərə, din 

xadimlərinə, elm adamlarına “sultanım” deyə müraciət edirdilər. Titul kimi “sultan” adı 

ilk dəfə Osmanlı hökmüdarı İldırım Bəyazidə Qahirədəki Abbasi xəlifəsi tərəfindən 

verilmişdir. Sufilər isə TAXT ilə TABUT arasında fərq görməyənlərə SULTAN 

deyirdilər. 
44 sahib-xəbər - kəşfiyyatçı 
45 gecəquşu 
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çərkəs, yeniçəri cangüdənlərinin arasında hərəkət etdir, yanından 

nəinki insan oğlu, heç quş da səkə bilmir. 

Xadim bəy Xülafə: 

-Hər necə olursa olsun, bir çıxış yolu olmalı, - dedi, - axı beləcə 

əl-qolumuzu sallayıb osmanlıların buralaracan gəlib yetişməsini 

gözləmək də olmaz!..  

Şah İsmayıl onları sakitləşdirmək üçün amirnə səslə etiraz elədi: 

- Dostlar, buna heç bir lüzum da yoxdur! Həzrəti Məhəmməd 

Səlləllahuəleyhi və alihi vəsələm buyurmuş ki, Sənə xəyanət edənə 

xəyanət etmə ki, sən də onun kimi olarsan. Əgərçi bu savaş tək bir-

cə sultanın ölümü ilə bitəcəksə, onda mən Yavuzun özünü təkbə-

tək döyüş meydana çağıraram... Qaldı ki, onun üzərimizə yürüş 

etməsinə, qoy gəlsin!  

 

Həqiqət bir gizli sirdir, 

Aça bilərsən, gəl bəri! 

Küfr içində iman vardır, 

Seçə bilərsən, gəl bəri! 

  

Şah Xətai eydir həman, 

Dağları bürüdü duman, 

İştə İncil, iştə Quran, 

Seçə bilərsən, gəl bəri! 

 

- Gəlmək hələ istədiyini əldə etmək deyil... – şah bu sözləri deyib 

eşikağasına baxdı. Adətən, səltənətdə üsyan, ya da yağı hucumu 

olanda şah birinci olaraq Şamlı elinin Bəydili oymağından olan qızıl-

baş sərkərdəsi Durmuş xanı tez ora göndərərdi. İndi də Durmuş xan 

Şamlı bayaqdan şahdan belə bir buyuruq gözləyirdi. Amma şahın 

“Biz hər iki səltənətin sabahını düşünərək bu savaşın qarşısını alma-

ğa səy etməliyik...” fikri onu əməlli-başlı çaşdırmışdı. Odur ki, bir 

çoxları kimi o da sözünə bədbin əhval-ruhiyyə ilə başlayıb dedi: 
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- Bəli, gerçəkdən də kamili-mürşüdümüzün dediyi kimi, “gəl-

mək hələ istədiyini əldə etmək deyil...” Fəqət, Osmanlı sultanının 

qalın meşələrin tükənməz ağacları əsgərləri həddən ziyadə çox-

dur. Məncə, ölkədə səfərbərlik elan etməyin tam zamanıdı... 

Şah İsmayıl Səlimin məktubunu kənara qoyub yenə ayağa 

qalxdı: 

-Bir şah olaraq hamınızın cani-könüldən narahatçılığının sə-

bəbiyyətini yaxşı başa düşürəm. Amma səltənətimiz var olan-

dan bəri azlarla çoxlara qalib gəldiyimiz dönəmlər az olmayıb. 

Səfərbərlik məsələsinə gəldikdə isə mən bu savaşda çoxlu qan 

tökülməsini istəmirəm. Əgərçi, ağılla düşünmək iqtidarında ol-

saydı, Səlim xan özü də bu savaşdan vaz keçərdi... Dəxi xaçpə-

rəstlərlə sülh bağlayıb bütün qüvvətlərin Azərbaycana qarşı sə-

fərbər etməzdi...  

Şah sözünə bir anlıq ara verib qoç baxışlı nəzərlərlə vəzirləri 

arasında saqqalına dən düşmüş Miskin Abdalı süzdü. Sanki ba-

yaqdan hamının əhval-ruhiyyəsini təlx edən söhbətin mövzusunu 

dəyişmək, gərginliyi ortadan qaldırmaq istəyirdi: 

-Sazına, sözünə, özünə hörmət bəslədiyimiz Seyid Miskin 

Abdal, sən necə də dürüst söyləmişsən: 

 

...Türk Əcəmə, əcəm türkə zülm eyləsə günahdı, 

Hər ikisi bir kökdəndi, yaradan da Allahdı, 

Öz elinə düşmən kəsmək, axır günü günahdı, 

Qadir Mövlam, uzaq eylə, bayquşdan-sardan məni.... 

 

Şah bu misraları deyəndən sonra Miskin Abdal da bütün saray 

xadimləri kimi “mürşüdi-kamil” deyə xitab elədiyi şahın hafizəsi-

nə heyran qalmışdı. Vəzir öz minnətdarlığını şaha bildirmək niy-

yətiylə nəsə demək istəyirdi ki, Şah İsmayıl ona:  

-Haqq aşığısan Seyid Hüseyn, de görüm, Novruz bayramında 

bədahətən dediyin bu əşarının gerisi necədi? 
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Miskin Abdal təzim edib dedi: 
 

Qırxlar piri özü verib dərsimi ümman mənim, 

Çətin girə ürəyimə ləini-şeytan mənim, 

Seyid Miskin Abdal mənəm, söz mənim, meydan mənim. 

Qoru, ya rəbb, özün qoru, xain dostlardan məni... 
 

Şah ona “afərin” deyib üzünü divan üzvlərinə tutdu: 

- Hə, dostlar, uca Rəbbimiz bizi xain dostlardan, səltənətimizi 

də zalım düşmənlərdən qorusun. 

Hamı bir səslə: “Amin” söylədi. Şah nə düşündüsə, divana 

yekun vuraraq dedi: 

- Deyəsən, mətləbdən çox uzaq düşdük, sabah ova gedərik. 

Ovda süfrə başında oturub bu məsələni dübarə məsləhət-məşvərət 

edərik. İndi isə qoy mübarək dövlətxana əmirləri cəmi vilayətlərin 

vəqf idarələrinə çaparlarla xəbər yollasın, elbəylərə, kələntərlərə 

çatdırsın ki, rəiyyətlə xoş rəftar etsinlər. Tacirlər insafı əldən 

verməsinlər. Bir də həmişə dediyim kimi, istər müsəlman olsun, 

istər xaçpərəst – harda hansı bir tacirin karvanı qarət olunsa, kar-

vanbasan quldurlar tutulub edam olunsun!.. 

O, bu sözləri deyib sarayın geniş ağ sütünlu eyvanına çıxdı. 

Burdan şah sarayının bağ-baxçası görünürdü. Qızılgül kolları ara-

sından cəh-cəh vuran bülbüllərin, yamyaşıl ağaclarda budaqdan-

budağa qonan rəngbərəng tutuquşuların səsləri gəlirdi. Ceyranlı-

cüyürlü bu cənnətməkan bağın səfalı qoynunda əsən xəfif meh şa-

hın üzünə toxundu. Nədənsə, bu an o, istəməsə də Sultan Səlimin 

hədə və həqarətlə dolu məktubu barədə ağır düşüncələrə daldı.  

Səriştəli sərkərdə olaraq Şah İsmayıl vətəni qorumağı mü-

qəddəs borc bilirdi. Fəqət incə ruhlu şeirlər yazan şair kimi na-

haq tökülən qanlara, yandırılıb-yaxılan yurd yerlərinə görə qəl-

bində iztirablar çəkirdi. Gilandan yeddi nəfər sufi ilə birlikdə -

xəzinəsiz- ordusuz ata süvar olub qısa zaman kəsiyində parça-
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lanmış Azərbaycan torpaqlarını birləşdirərək nəhəng bir türk 

imperatorluğu yaratması müasirlərini və rəqiblərini hələ də 

heyrətdə qoymuşdu.46 

Neçə illər idi ki, at belində savaş aparmışdı, məmləkətdən – 

məmləkətə yürüş etmişdi, ona meydan oxuyan neçə-neçə şan-şöh-

rətli, adlı-sanlı hökmüdarı atından salıb, diz çökdürmüşdü. Dö-

yüşlərdə öndə vuruşduğuna görə bədəninin hər yerində qılınc ya-

ralarından nişanə qalmşdı. Yaxın dostlarını, mürüdlərini itirsə də, 

həmişə Təbrizə zəfərlə dönmüşdü. Amma müharibənin bir adı da 

ölüm-itim, qan-qada idi. Savaşların-qovğaların məmləkətdə dağ 

çəkmədiyi sinə qalmamışdı. İndi Sultan Səlimdən savaş xəbəri alsa 

da Şah İsmayılı ən çox düşündürən ölkəsinin mədəni-iqdisadi 

yüksəlişi idi.   

...Baxçada qızılbaş mühavizləri iki-iki, üç-üç o yana- bu yana 

gedib gəlirdi. 

 Cariyələri Taclı xatunun əhatəsində gəzib-dolaşırdılar. Gənc 

cariyələrdən biri üç aylıq Təhmasibi ağuşuna almışdı.İlki Rüstəm 

Mirzə dünyasını çox erkən dəyişmişdi. Ona görə şah balaca Təh-

masibin adını qulağına ilk dəfə pıçıldayanda onu taxtgahın varisi 

elan etmişdi. Şahın baş hərəmi Bəhruzə bəyim də at üstündə otu-

rub bir az aralıda dairəvi dəri hədəfi nişan alıb ox atırdı.  

 

Şeir məclisində 

 

Günorta çağı Təbrizin Nəsriyyə məscidinin hündür minarəsin-

də azan səsi gəldi. Namazından sonra Şah saray baxçasında vəziri 

Miskin Abdalla ahəstə gəzə-gəzə şeir və musiqi məclisinin qurul-

duğu güşəyə sarı yaxınlaşdı. Uzaqdan neyin həzin avazı gəlirdi. 

Kimsə ucadan şeir deyiri. 

                                                           

46 “Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” [57, s.145; 60, v.37a]. 
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- Nemətullah Kişvərinin səsidir, – deyə Miskin Abdal dilləndi.    

Şah bir anlıq ayaq saxladı, Kişvəri öz şeirində şahı mədh edir, 

onun bir çox ölkələri fəth etdiyini, “Xurşudi - mülk Şah İsmayıl 

Heydəri” deyə ədalətini  vəsf edirdi. Şair Şah İsmayıldan əvvəl öl-

kədə qarmaqarışıqlığın hökm sürdüyünü, indi isə asudəliyin bər-

qərar olduğunu bildirir, onu “Mehdiyi-zamanə” adlandırırdı. 

Məmləkətin əmniyyətini, asudəliyinin, çiçəklənməsinin əsas səbə-

bini gənc hökmüdarın ədalətində görən şair şeirinin bir bəndində 

belə hikmətli fikir də işlətdi ki, “...insafü ədillə əkiz irür divani-

mülk”. 

Şah bu fikri ürəyində təqdir etdi. Kişvəri bu fikirdə bəyan edir-

di ki, dövlətin insaf və ədaləti onun sabitliyi və davamlılığı ilə əkiz 

qardaşdır. Bunlardan biri olmasa, digəri də  mövcud  ola bilməz... 

Şah İsmayıl vəzirə baxıb dedi:  

-Xalqının qulu olmayan, onun padşahı da ola bilməz!.. 

Miskin Abdal: 

- Allah  ömrünü uzun, taxtıni uca eləsin, mürşüdü-kamil!  

Şahla vəziri şairlər məclisinə çatar-çatmaz çarçının gur səsi eşi-

dildi: 

- Cahan hökmüdarı, söz mülkünün fatehi və şəhriyarı Seyyid 

Vəli Şah İsmayıl Əbülmüzəffər Şeyx Heydər oğlu Səfəvi. 

Şairlərlər etiramla ayağa qalxıb şahı salamladılar. Güldanlar qo-

yulmüş süfrəyə meyvələr, çərəzlər, rəngbərəng meyvə şirələri düzül-

müşdü. Şeir məclisində Kişvəridən başqa Süruri, Tüfeyli Əbdal, Ma-

təmi, Həqqaş kimi şairlər,Ustad Sultan Məhəmməd, Yusif bəy, Kə-

maləddin Behzad47,  Mahmud Zərrinqələmi, Fransisko kimi rəssam 

və nəqqaş, xəttat və təzkirəçilərlə yanaşı Şahın məhbubələri Cahan 

                                                           

47 Şah İsmayıl özünün xüsusi fərmanı ilə Behzadı 1522-ci ildə Kitabdar (kitabların 

qorunmasına cavabdeh şəxs) və baş sənət müfəttişi təyin edir. Ancaq şah İsmayılın 

ölümündən sonra onun oğlu şah I Təhmasib həmin vəzifəyə yenidən Sultan Məhəmmədi – 

öz müəllimini qaytarır. 

http://az.wikipedia.org/wiki/I_T%C9%99hmasib
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xanımla Həyat xanım da vardı. Onların hər ikisi şahın könül həmdə-

mi idi, hər iksi də bir-birinin bəhsinə rübailər, qəzəllər yazırdılar. 

Məlik üş - şüara Həbibi Bərgüşadi48 şaha xitabən dedi: 

 -Şahım, elə indicə Nemətullah Kişvəri dəftəri-divanından, sizin 

şəninizə təzə yazdığı qırx beytlik tərkibbəndini oxudu. İstərsəniz...  

 Şah onların dost olduğunu, bu dosluq münasibətlərinin hələ 

Ağqoyunlu hökmüdarı Sultan Yaqub bəy Bayandurun49 sarayında 

başladığını bilirdi. 

 Şah İsmayıl üzünü Həbibiyə tutub dedi: 

 -Tərkibbəndin bir çox beytini uzaqdan eşitdim. Təkrar oxuma-

sına nə hacət var ki? Çox yaxşı olardı ki, Kişvəridən bir qəzəl də 

eşidək! 

Bu dəfə Kişvəri dəftərini kənara qoydu. Rübab çalan gənc xanı-

ma baxdı.  

Qoşqar50 rübabının  pəstən səsi eşidildi. Kişvəri dedi: 

 

Bəs ki sənsiz göyürür bağrımı hicran qayğusu,  

Nə könül pərvası qaldı məndə, nə can qayğusu. 

 

Küfrün istər kafirü iman müsəlman mən səni, 

Aşiqi-sadiqə yoxdur küfrü iman qayğusu. 

 

Dərdü möhnət rəhgüzardır mana qanhlı könül, 

Vəh ki öldürdü məni hər ləhzə mehman qayğusu. 

                                                           

48 Məşhur Azərbaycan şairi, böyük Füzulinin ustadlarından sayılan Həbibi təqribən 1470-

1475-ci illərdə,Göyçay qəzasında indiki Ucar rayonunun Bərgüşad kəndində anadan 

olmuşdur. 
49 Sultan Yaqub bəy (1478-1490), Ağqoyunlu sultanı. Şair. Sultan  Həsən bəyin oğludur. 
50 Bəzi qaynaqlara görə, Çində Kaşqar adlı çayın ətrafında uyğurlar yaşadığından alətə də 

Qaşqar rübabı adını veriblər. Orta əsrlərdə Səlcuqlarla birgə Anadoluya çox sayda uyğur 

sənətkarlar da gəlib X əsrdə yaşamış görkəmli alim Əl- Fərabiyə görə, rübab qədim 

mənşəliŞərq musiqi alətidir. 

http://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6y%C3%A7ay_q%C9%99zas%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/Ucar
http://az.wikipedia.org/wiki/Uzun_H%C9%99s%C9%99n
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Ey müsəlmanlar, bulun axir mənə bir çarə kim, 

Küfrə döndərdi məni ol namüsəlman qayğusu. 

 

Çün bilirsən Kişvərinin dərdi dərmansız dürür, 

Ey təbib, axir məni öldürdü dərman qayğusu. 

 

Şah İsmayıl gülümsünüb: 

- Çox əcəb... Gözəl qəzəl də, insanın ruhunu dincəldir, - dedi və 

gənc xanımları göstərərək, - İstərəm ki,xanım şairələr də cani- kö-

nüldən nəsə desinlər. 

Həyat xanın Şah İsmayılı oğrun baxışlarla süzdi. O da şeir dəf-

tərini kənara qoydu. Bir qədər fikrə gedəndən sonra  sinədən farca 

bir beyt dedi: 

 

To padşahi-cahani, Cahan ze dəst mədeh51 

Ke padşahi-cahanra Cahan be kar ayəd. 

 

Bunu eşidən kimi Həyat xanımın sinəsi qabardı. Üzünü şaha 

tutsa da, əlini Cahana uzadaraq bu beyti söylədi: 

 

Tərki-qəmi-Cahan bekon, ta ze həyat bərxori, 

Hər ki qəmi-cahan xorəd key ze həyat bər xorəd.52 

 

Cahan xanımın pəri çöhrəsi qızardı. O, rəfiqəsinə tələm-tələsik 

bir misra şeirlə cavab verərərək üzünü şaha tutub dedi: 

 

To padşahi-cahani, tora Cahan bayəd.53 

                                                           

51 Tərcüməsi: - Sən cahan padşahısan, cahanı əldən vermə, Cahanın padşahına Cahan gərəkdir.. 
52 Tərcüməsi: - Cahan həsrətini tərk elə, taki həyatdan faydalanmış olasan,  

Cahanın dərdini çəkən həyatdan nə vəchlə faydalanar? 
53 Sən cahan padşahısan, sənə Cahan lazımdır. 



165 

Həyat xanım da rəqibini acıqla süzüb dübarə dedi: 

 

-Əgər həyat nə başəd Cahan çekar ayəd ?54 

 

Şahın üzündə qəribə təbəssüm yarandı, gülümsünə-gülümsünə 

dedi:  

-Məhraba, bəs niyə farsca?... - dedi və Sultan Səlimin ona farca 

göndərdiyi məktubu xatırladı, - Zira sizi qınamalı da deyil, çün tür-

kün böyükləri hətta farsca yazır. Nemətullah Kişvəri demişkən görü-

nür, o böyüklərə “namüsəlman dayəsi bivafalıq südü vermişdir.”  

Hər iki xanım şahın bu sözündən pərt olmuşdu. Cahan zahiri 

görkəminə və batini cəsarətinə naz-qəmzə qatıb dodaqaltı mızıl-

dandı ki: 

- Şahanşahım, Gəncəli Nizami də farca yazıb-yaratmışdı...  

Şah İsmayıl bir-iki addım ona yaxınlaşdı. Al qumaşa çalan məx-

mər libas geyinmiş Cahan xanımın boyun-boğazı gəlin köçən qız 

kimi zinət əşyaları ilə süslənmişdi. İncə belinə dəri zolaq üstünə üç 

sıra gümüş pul tikilmiş qurşaq bağlamışdı, başına od-alov rəmzi 

olan qırmızı çalma qoymuşdu. Xırda mirvari düzülmüş saçlarına 

müşk ətri səpilmişdi. Şah qaşlarına vəsmə, gözlərinə sürmə çəkmiş 

gözəldən gözünü çəkib üzünü digər şairlərə tutub dedi: 

- Gəncəli Nizamınin zamanından dörd qərinəyə55 yaxın zaman 

keçir. Özü türk olsa da, Nizaminin zamanında türk dilinə indiki 

kimi meydan verilmirdi. Ona görə deyirdi ki:   

  

Torkiyəm-ra dər in həbəş nə xərənd, 

Lacərəm, duğba-ye xoş nə xorənd!56 

                                                           

54Həyat olmasa, Cahan nəyə lazımdır? Mənbə: Marağalı Məhəmmədhəsən xan Etimadüs-

səltənə “Xeyrati- hesan” (“Gözəllər sərvəti”) əsəri. Bakı, “Nurlan”-2009 
55 Burda qərinə bir əsr mənasında nəzərdə tutulur. 
56 Türkcəsi: Türkcəmi bu həbəşlikdə alan yox, Dovğanı bir yemək deyə sayan yox 
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 -Bu əşarında həbəşlik deyəndə Nizami Gəncəvi dövrünün 

cahələtindən giley-güzar edirdi. Siz isə bu gözəlliyi və şəkkər-

dən dadlı türkçə danışmağı bəxş edən uca Allaha və bu dili 

dövləti -aliyəmizin rəsmi dili-ünvanı kimi tanıdan şaha şükür 

etməlisiniz! Türk dili ləhcələri arasında Azərbaycan türkcəsi 

mənə daha doğmadır. Məmləkəti – Qızılbaş üçün mən bu dili 

sevib-seçdim. Necə ola bilər ki, məmləkətin şahı öz şeirlərini 

Azərbaycan türkcəsində yazsın, amma sarayındakı şairlər farsca 

yazsınlar? Fəqət bu dünya taxt-tac, var dövlət dünyası deyil, 

eşq dünyasıdır. Burasıda məlumdur ki, qəm-kədər, iztirab, hic-

ran məhəbbət əhlinin sərmayəsidi. Türkcəni gözəl bir dilbər 

timsalında sevmək gərəkdi!.. Eşqi kamil aşiqinsə öz rüsvaylığın-

dan qorxusu olmur...  

  Şahın gözü birdən Sultan Məhəmmədin fırçayla yaratdığı ov 

səhnəsinə sataşdı və sözünə davam edərək dedi: 

-Təbrizli müsəvvirlərin (rəssamların) böyük ustadı Sultan Mə-

həmməd, sənin çəkdiyin bu ov səhnəsi adamın nəzərlərini özünə 

çəkir. Deyəsən axı bayaq ovdan danışmağım sənə bu yeni mövzu-

nu işləməyə rəvac verib?!.  

Sultan Məhəmməd şaha təzim edib: 

-Bəli, mürşüdi-kamil! –dedi. 

Şah əlini onun çiyninə qoyub: 

- Mərhaba, - dedi, - haqqında da əbəs yerə demirlər ki, Ustad 

Sultan Məhəmmədin qələmi İsa dəminə bərabərdir, doğrudan da, 

sənin mübarək fırçanın altından çıxan hər bir təsvir sanki dirilib-

dirçəlir, göz önündə canlanır...  

* * * 

Şah İsmayıl vaxtilə Sultan Yaqubun sarayında xidmət edən 

Nemətullah Kişvəriyə, Şeybani xanın şəklini çəkən sünni məzhəb 

Kamaləddin Behzada, Ağqoyunlu sarayının Məlik-üş-şüərası ol-

muş Həbibi Bərgüşadiyə xoş münasibət bəsləyirdi, onların hər bi-
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rinə qayğı göstərirdi.Saray şairləri, rəssamlar, aşıqlar, xalça ustala-

rı, xəttatlar şahı “səltənət və bilik dəryasının incisi”adlandırdılar. 

Şahın məsləhəti ilə Təbriz sarayında yeni kitablar hazırlanırdı, 

şərq dünyasında yazıb-yaradan məşhur müəlliflərin əsərlərinə gö-

zəl miniatürlər çəkilirdi, çeşid-çeşid Təbriz xalçaları toxunurdu. 

Şah Təbriz sarayının yaxınlığında müsəvvirlər (rəssamlar), xəttat-

lar, kitab cildçiləri və başqa sənətkarlar üçün ayrıca məhəllə də sal-

dırmışdı... 

Şeir məclisində səslənən musiqinin sədası şahı daldığı fikirdən 

ayırdı: 

-Həmişə şeirdən-sənətdən söz düşəndə rəhmətlik təbrizli şair, 

dərviş Baba Eşqi yadıma düşür. –dedi, -Mən onunla Təbriz məsci-

dində adıma xütbə oxunarkən tanış olmuşdum. Baba Eşqi camaa-

tın arasından əlində tutduğu təbərzinlə irəli çıxaraq qarşımda da-

yanıb ucadan təbərra etdi. O gündən mən onu Təbərrayi ləqəbi ilə 

çağırdım. Ərəb İraqının fəthindən sonra bizimlə birgə müqəddəs 

yerləri ziyarət etdi. Nəcəfdə, Həzrət Əlinin məzarı başında öz qəsi-

dələrindən birini elə şövqlə oxudu ki, bunun müqabilində ona ora-

daca xələt və ənam verdim. Hüseyn bəy Lələ Herat hakimi olarkən 

Baba Eşqini onun xidmətinə göndərdim. Əfsus ki, ötən sənə öz-

bəklərin Xorasana yürüşü zamanı o şair şəhid oldu. 

Hamı bir ağızdan:  “Allah rəhmət eləsin!” dedi. 

...O gün şah şairlər məclisindən ayrılıb saraya dönəndə Sultan 

Səlimin məktubuna cavab verib-verməmək barədə düşünürdü. O, 

döyüşü qışacan yubatmaq, qışda Osmanlı qoşununun geri çəkil-

məyə məcbur olacağı qənaətinə gəlib, cavab məktubu yazmaqdan 

vaz keçdi. 
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Altinci fəsil 
 

DƏRVİŞ XİRQƏSİ VƏ QIZIL MÜCRÜ 
 

“Çihada qalxıb, döyüşdən qabaq xəbərdarlıq etmək islamın  

hökmü və şəriətin tələbidir” 

Sultan Səlim 
 

Düm ağ rəngli döyüş bayrağına "İnna Fətəhnə”1 sözləri yazıl-

mış Sultan Səlimin qoşunu Osmanlı-Səfəvi sərhədi boyunca axan 

Çaysu çayını keçib Ərzincana girdi. Burada heç bir müqavimətə 

rast gəlməyən Səlimin qəlbinə şübhələr dolurdu. Ona elə gəlirdi 

ki, qızılbaşların müqavimətsiz geri çəkilməsinin, savaşdan yayın-

masının arxasında düşünülmüş bir hərbi fənd dayanır. Ərzincan 

əhalisi Sultan Səlimdən aman istədi. O, bu xahişi qəbul edərək qo-

şununu taxıl və ərzaqla təmin etməyi əhalidən tələb etdi... 

Amma Şah İsmayılın saymazyana davranışı, məktubuna cavab 

yazmaması sultanı çox qıcıqlandırırdı, ona qarşı kin - küdurətini 

daha da artırırdı. Səlim hələ Qeysəriyyədə dincəlmək üçün qərər-

gah qurarkən, qoşununa yenidən baxış keçirmişdi.Yüz əlli min nə-

fərlik qoşunun qırx min nəfərini yerli şiələrin baş verəcək hər han-

sı qiyamının, eləcə də Qızılbaşların keçmiş müttəfiqi olan Misir 

sultanının qəfil hücumunun qarşısını almaq üçün Sivasla Qesəriy-

yə arasında saxlamağı əmr etmişdi. Üstəlik döyüşə gedən ordusu-

nun ərzaq və hərbi ləvazimatla təmin edilməsi vəzifəsi də həmin 

qoşun hissəsinə həvalə olunmuşdu.  

                                                           

1 Biz fəth edəcəyik Yeri gəlmişkən, Səlcuqlar da aypara təsviri olan bayraqlarına bu 

sözləri yazmışlar. 
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Əslində osmanlı ordusunun yerləşdiyi əraziyə ərzaq və döyüş 

ləvazimatı Trabzon limanına Avropadan göndərilən və Osmanlıla-

rın nəzarətində olan qərb bölgəsindən karvanla gətirilməli idi. La-

kin düşərgəyə gələn karvanlar həmişə Şah İsmayılla dostluq mü-

nasibətlərində olan gürcülərin və rumlu–türk tayfalarının basqın-

larına məruz qalırdı. 

Günlərin bir günü iki əcnəbi elçi gizli yollarla Osmanlı sultanı-

nın düşərgəsinə gəlib çıxdılar. Onların məqsədi Sultanla Şah İsma-

yıl arasında baş verəcək savaşı tezləşdirmək idi. Romalı elçi bu də-

fə ona Səfəvi Şahının tacqoyma mərasimində oxuduğu on iki cüm-

lədən ibarət mətnin surətini gətirmişdi.  

Sultan Səlim mətni əyanlarının yanında ucadan oxutdurdu. Şah 

İsmayılın tacqoyma mərasimində dedikləri kəlmələri hamı maraq 

içində dinləyirdi:  

 “Mən bu gün yerə endim. Sərvər və şahənşah mənəm. Əmin 

olun ki, Şeyx Heydərin oğlu mənəm. Allah və məsum imamlar 

mənimlədir. Mənəm Firudin. Mənəm Xosrov. Mənəm Cəmşid. 

Mənəm Zaloğlu Rüstəm. Mənəm İsgəndər. Ənəl-həq sirri mənim 

bağrımda qızıldır. Çünkü mənəm mütləq həqiqət. Həqiqət mənim 

sona çatdırdığım işlərdir”. 

-On dörd yaşlı bir cocuğun bu fikirləri söyləməsi imkansız,- 

deyə sultan romalı elçiləri şübhəli nəzərlərlə süzdü. 

Elçilərdən biri dedi: 

-Sultan həzrətləri bu mətn Sufi şahın tacqoyma mərasimində iş-

tirak edən xəfiyyəmiz tərəfindən Romaya gətirilib. 

Sultan baxışlarını məchul nöqtələrə dikib kinayə ilə dedi: 

- O Roma ki, neçə yıllar öncə Papa hazrətləri Şah İsmayılın zu-

hurundan böyük məmnunluq hissi keçirmişdi və onun taxta çıx-

masını, Osmanlıya qarşı hərəkətə keçə bilmək için ilahi bir fırsat 

olarak dəğərlendirmiştir. 

O biri elçi əlini sinəsinə qoyub təzim etdi: 

-Əlahəzrət, həyat bir yerdə dayanmır. Hər zamanın öz hökmü var... 
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Sultan Səlim yerində qurcalandı. Qəlbindən Roma Papasının 

ünvanına qəliz bir söyüş demək keçdi. Sədri-əzəm sanki onun ürə-

yindən keçən o söyüşü  əzbərdən bilirdi. Tez təzim edib yüngülcə 

öskürdü və sultan əsas mətləbdən yayınmasın deyə:  

- Hünkarım, on iki rəqəmi qızılbaşlar üçün çox önəmli, - sədri-

əzəm dilləndi,- belə ki, on iki imam adına on iki qırmızı zolaqlı 

börklər qoyurlar. Mətnin on iki cümlədən ibarət olması da bunun 

təcəssümüdür. Fəqət bu mətnin İsmayılın xocası2 Şəmsəddin Lahi-

cinin tərəfindən yazılması şəksizdir... 

Sultanın uşaqlıq dostu və yoldaşı Qaraman bəylərbəyi Həm-

dəm paşa dedi:  

-Adətən, şahlar tac qoyarkən öz adlarına xütbə oxutdururlar. 

Mənim fikrimcə, bu on iki cümləlik mətni sultanımizi Şah İsmayıl-

la savaşa təhrik etmək istəyənlər də hazırlaya bilər... 

-Yəni paşam, demək istəyirsən bu saxtadı? – deyə sədri-əzəm 

bildirdi, -Bəs şiələrin iki təməl qavramı olan “təvəlla” və “təbər-

ra”ya3 nə sözünüz? Hər halda buna şəkkiniz olamaz? Onlar təvvə-

la deyərkən əhli-beyti sevənlərə yaxınlığı, təbərra deyəndə əhli-

beyti sevməyənlərdən uzaqlaşmağı nəzərdə tutur. Şiyə məzhəbinə 

görə sünnilər əhli-beyti sevmədikləri üçün onlardan uzaqlaşmaq, 

hətta fürsət düşəndə onları qətlə yetirmək fərzdir... 

Bu məşvərət zamanı vəzirlərindən biri sultanın qərərgahına da-

xil oldu: 

-Sultan həzrətləri, Özbək xanı Ubeydulla xanın elçisi hüzurunu-

za təşrif buyurub. 

 Sultan Səlim Həmdəm paşaya baxdı. İşarə ilə ona romalı elçilə-

ri yola salmağı həvalə edib  üzünü vəzirə tutdu. 

-Gəlsin! 

İçəri daxil olan elçi sultana təzim edib dedi:  

                                                           

2 müəllimi, tərbiyəçisi 
3 “Təvəlla” ərəb dilində yaxınlaşmaq,sevmək, “təbərra” uzaqlaşmaq deməkdir. 
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- Zamanın sultanı, zatı - möhtərəm Səlim padşah, mən Ubey-

dulla xanın sərkərdəsi Xurşud Bahaduram, uca dərgahınıza xanı-

mızın salamlarını və məktubunu gətirmişəm.  

Sultanın işarəsiylə Sədri-əzəm məktubu elçidən alıb açdı. Məz-

mununa göz atıb Sultan Səlimin üzünə baxdı və dedi: 

- Übeydulla xan həzrətləri  hünkarımızın humayun məktubuna 

cavab yazaraq  bildirir ki, kəndilərini qorxuya salan Şah İsmayılın 

qısmində ildirıma bənzər bir zalımın meydana çıxmasıdır. Xüsusilə 

kafirlərin ən böyüyü dinsiz qızılbaş,- Allah onları məhv etsin,- bir 

neçə dostlarıyla ortaya çıxdıqdan sonra qələbə və hakimiyyətə nail 

olub, zülm və sitəm etməyə başladı… Səltənət sevdasının xam xəyal-

larına qapılıb ağıl kasasında bişirdi... Zəmanənin sultanları ilə söz gü-

ləşdirib qol gücü sınamağa başladı. Bu tayfanın aradan qaldırılaraq 

məhv edilməsini hər kəsin icra etməkdə mükəlləf olduğu vacib əməl 

hesab edirəm. O əxlaqsızdan bir heyf almaq,yolunu azaraq zəlalətə 

düçar olmuş tayfanı (Şah İsmayılın dövlətini) məhv etmək üçün qu-

rultay çağırdıq və uca Osmanlı sultanına tərəfdar olduq...“Siz hücum 

edən kimi biz də hərəkətə gəlməyi qərara almışıq...”  

 Sultan Səlim məmnunluqla başını tərpətdi və üzünü əvvəl Səd-

ri -əzəmə sonra Ubeydulla xanın elçisinə tutub: 

 -Sədri-əzəm, Xurşud Bahadur bəyi ən iyi şəkildə ağırlayın,4 - 

dedi, - bizim salamlarımızı xana çatdırmaq və ondan məmnunlu-

ğumuzu bildirmək üzrə  məmləkətinə yola salın!.. 

Elə o gün Sədri-əzəm Hersekoğlu Əhməd paşa sultana Əlbistan 

hakiminə5 Şah İsmayıla qarşı Səlimin etdiyi müttəfiqlik təklifinə 

Bozqurd bəyin özünün yaşlı olduğunu bəhənə gətirərək rədd ca-

vabı verdiyini bildirdi . 

Sultan Səlim  qaşlarını çatıb dedi: 

 -Mən ki, onun intiqamını qızılbaşlardan almışdım. Axı dədəm 

                                                           

4 ağırlamaq: - hörmət etmək, ehtiram göstərmək, qonaq eləmək . 
5 Maraş və Əlbistan hakimi Əlaüddövlə Zülqədəroğlu (1479-1515) 
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nə haqla mənimlə belə kəcrəftar edir. Əgər incidiyi bir sahibi-ixti-

yar var idisə, o da zamanında rəhmətlik babam olub... 

Sədri-əzəm verəcəyi növbəti xəbərdən sultanın qəzəblənəcəyini 

çox yaxşı bilirdi. Amma belə mühüm xəbəri gizlincə saxlamağın ona 

həyatı bahasına başa gələ biləcəyindən də qorxurdu. Ona görə dedi: 

-Hünkarım, Bozqurd bəyin bu davranışı azmış kimi, kafir İsma-

yılla ittifaq qurmuş kimi bizə qarşı asilik əməllərinə rəvac verir.  

- O necə əməllərdi elə, Əhməd paşa? 

- Ordumuzun iaşə yollarını kəsərək azuqələri yağmalatdırır. 

Sultan Səlimin qırmızı sifəti xəfifcə titrədi, o, dişini-dişinə sıxıb: 

- Ərdəbil oğlu İsmayılı doğulduğuna peşman edim hələ bir, - 

dedi, - ondan az sonra Bozqurdun bəyliyinə də əlbət ki, son qoya-

cam!.. Elə bu amacla da himayəmizdə  bulunan Əli bəyə böyük 

önəm verməyimiz hicab edər.  

Sədri-əzəm dedi: 

- Hünkarım, zatən, Bozqurd bəyin Osmanlı sarayından üz 

çevirməsinin bir səbəbi də Əli bəydir. Çün Sultan həzrətlərinin ya-

nında yer alan qardaşı oğlu Əli bəy Şahsuvar bəy oğlunu himayə 

etdiyimizdən quşqulanaraq Bozqurd bəy Şah İsmayıla qarşı elan 

etdiyiniz  cihada qatılmaqdan vaz keşmiş ola bilir... 

Bu dəfə Sultan Səlim başını buladı: 

- Zənn etmirəm, -dedi, - Fəqət mən onun bizimlə bir ittifaqa gir-

məkdən boyun qaçırmasının başlıca səbəbini Misir sultanından 

asılı olmasında görürəm. Yoxsa onu bir an içində bərtaraf edərəm. 

İndiki durumda Misir Sultanı Əşrəf Qansu Qurinin bitərəf qalması 

hələki işimizə çox yarayır. 

-Haqlısınız, hünkarım! - deyə Sədr - əzəm  təzim edərək baş əydi. 

Sultan nə düşündüsə, əmiranə səslə: 

 -Molla Ərəbi çağır gəlsin! – dedi. 

 

* * * 
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O gün Çubuq ovalığına qaranlıq çökəndə Sultan Səlim çadırın-

da üzərinə pələng dərisi atılmış kətildə oturmuşdu. Qarşısındakı 

dairəvi masanın üstündədki süfrədə taxda qabının içində çeşnici-

başının6 gətirdiyi təzə bişmiş ət parçası buğlanırdı. Al qırmızı zərli 

saçaqlı ipək süfrədə nə duz, nə də çəngəl –bıçaq gözə dəyirdi. O, 

da sələfləri kimi süfrəsinə çəngəl-bıçaq, duzqabı  qoyulmasını ya-

saq etmişdi. Bu yasaq hər hansı qızıl və ya gümüş məmulatından 

hazırlanmış çəngəl - bıçağa zəhərin sürtülməsi etimalından, du-

zunsa içinə ağı dənəciklərinin qatılması qorxusundan yaranmışdı. 

Ona görə Səlim istər sarayda, istər yürüşə çıxanda süfrədə taxta 

qab-qaşıqdan istifadə edirdi. İndi də naxışlı- boyalı taxta qaşıqla 

xörəkdən azacıq götürüb ağzına apardı. Bir neçə gün idi ki, iştaha-

sı tamam küsmüşdü. 

Maltəpədən göndərdiyi ilk məktuba Səfəvi şahından cavab al-

mayan Sultan Səlim qəlbində düşünüb-danışırdı: “Çihada qalxıb, 

döyüşdən qabaq xəbərdarlıq etmək islamın hökmü və şəriətin tələ-

bidir. Şah İsmayılı savaş meydanına çəkmək üçün Ərzincandan 

yeni bir məktub yazıb yollamam gərək...” 

Yandıqca əriyən şamlara baxa – baxa fikrini çəmləşdirməyə ça-

lışırdı. Beləcə o, taxtına uzansa da gecənin çoxunu oyaq keçirdi. 

Ertəsi gün Osmanlı sultan baş dəftərdarı çağıtdırıb ikinci dəfə 

Şah İsmayıla məktub yazdırdı. Bu məktubu da dini moizə ilə baş-

layan Sultan Səlim yenə özünü mədh edərək Şah İsmayılın şərəfini 

alçaldan təhqirli sözlərlərdən gen-bol istifadə edirdi.  İkinci mək-

tubun giriş hissəsində yazırdı: 

 “Səmadan enmiş vəhy kimi bu zəfər tuğralı məktub Süleyman ki-

mi uca mərtəbəli, İskəndər kimi cahangir, Firudin kimi şərəfli, kafir 

qövmə qarşı vuruşan, (Allah yanında) çox möhtərəm və çox müti 

(mələkləri) qəbul edən, qoruyucu mücahid, müzəffər yardımçı, şir 

                                                           

6 çeşnicibaşı - Osmanlı padşahlarının sarayında yeməyin zəhərli olub-olmamasına nəzarət 

edən şəxs. 
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nəslindən olan (Leys bin əl-Əsəd bin əl-Qəzənfər), ədalət və yaxşılıq 

bayrağını genişləndirən, bizim əzəmətli ağamız Sultan Səlim şah ibn 

Sultan Bayazid xan tərəfindən... Əcəm məmləkətinin padişahı, zülm 

və sitəm diyarının ağası, pislərin sevinci və rəhbəri, zəmanənin Dara-

sı, dövrün Zəhhakı, Qabilə bənzər əmir İsmayıla göndərilir...” 

Baş dəftərdar gözlərini sultanın ağzına dikmişdi. Sultan köks  

ötürüb ona baxdı,  “gerisini  şöylə yaz”  dedi: 

“...İsmayıl Bahadır, Allah səni islah etsin!..Qaralmış qəlbə moi-

zə oxumağın faydası olmaz. Allahın köməyi və ən gözəl yardımla-

rı ilə başında tac olanın tacını odlayaram və yer üzünü o insanlar-

dan təmizlərəm.... Mən o şəxsəm ki, qılıncımı sıyırdıqda Yer üzün-

də qiyamət qopararam... Pəhləvanların qanından sübh vaxtı şərab 

içərəm... Qılıncımdan Günəşin ürəyi titrəyər...Səni yox etmək üçün 

şərqə hərəkətimi daha öncə bildirmişdim... Fəqət uzun zamandan 

bəri mənim hazırlıqlarıma və gurultulu hərəkətlərimə, hətta 

Ərzincanın dağ və təpələrinə gəlmiş olmama baxmayaraq səndən 

hələ heç bir hərəkət yoxdur. O şəkildə gizlənirsən ki, yoxluğunla 

varlığın arasında bir fərq görünmür. Halbuki, qılınc davası edənlə-

rin sipər kimi bəlalara köksünü gərməsi gərəkdir... 

...Əsgərlərimin çoxluğundan qorxmayasan deyə 40 minə qədə-

rini Kayseri- Sivas arasında buraxdım. Əgər səndə qeyrət və və-

tənpərvərlikdən əsər-əlamət varsa qarşıma çıxarsan...” 

Sultan Səlim sözünü bitirib zəhimli baxışlarla ətrafına göz gəz-

dirdi. Düşüncələr içində əlini qılıncına atıb ayağa qalxdı. Elə bil  

Şah İsmayıl onun lap bircə addımlığında dayanmışdı. “Mən o şəx-

səm ki, qılıncımı sıyırdıqda yer üzündə qiyamət qopararam...” - 

deyə təkrar pıçıldadı. Elə bil sultanın ürəyi Şah İsmayılı ağır cüm-

lələrlə həqarət etməklə soyumamışdı. Əmr etdi: 

-Məktubla bərabər Ərdəbil oğluna uzun əsa, dərviş xalatı, hind 

qozundan hazırlanmış piyalə və təsbeh göndərin.  

Bu “hədiyyələrlə” Yavuz Sultan Səlim Şah İsmayılın şeyxliyinə 

işarə edərək onu alçatdığın zənn edirdi... 
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HALAL VƏ HARAM 

 

...Molla Ərəb düşərgəni qarış-qarış gəzməkdən yorulmurdu. Bu 

dəfə yaşıl çəmənlikdə dövrə vurub oturmuş  osmanlı sipahilərini7 

uzun saqqallı çənəsinin altına salmışdı: söhbət edə-edə gah əllərini 

göyə açırdı, gah da diz üstə çöküb alnını torpağa sürtürdü. Əsgərlə-

rin diqqətini özünə cəlb etmək üçün hər oyundan çıxırdı. Deyirdi: 

- Mən əxlaqsız qızlbaşların dabbaqda gönünə bələdəm. Onlar 

Həsən padşahın taxtını ələ keçirəndən sonra şəriət qanunlarından 

üz döndərdilər. Allaha inanan, peyğəmbəri sevən mənim kimi 

adamların çoxu da  qızılbaşlardan  üz çevirdi. Beləcə çoxu Təbrizi 

tərk etdi. Çünki o kafir qızılbaşların əl vurduğu hər nə varsa mur-

dar idi. Siz də eşidin, bilin və agah olun, onların oxla ovladığı qır-

qovul da, bildirçin də olsa, ətini yemək haramdır. Onların əkdiyini 

yemək, tikdiyini geymək, içdiyini içmək Allah dərgahında böyük 

günahlardan sayılır... 

Şələ bığlı, ortayaşlı sipahilərdən biri ona baxıb qımışır, gah gülür, 

gah da başını bulayırdı. Onun bu saymazyana hərəkəti Molla Ərəbi 

getdikcə hövsələdən çıxarırdı. Molla Ərəb səbrini basa bilmədi: 

   - Görürəm aranızda elə ətraki-biidrak8 var ki, hələ də mənim ka-

fir qızılbaşlar barədə dediklərimə şəkkaklıq edir. Sözlərimi bu qula-

ğından alıb, o birindən buraxır. Ayıq olun, sayıq olun, qulaqlarınızda 

dediklərimi küpə9 edin! Allah rəhmli və mərhəmətlidir. Eşidin, bilin 

və agah olun, Allah qılıncla Əcəm ölkəsini bir azğın şiədən təmizlə-

yən  müsəlmanın axirətdə yüz günahını bağışlayacaq... 

Molla Ərəbin gözünün içinə baxdığı və bayaqdan qaraladığı si-

pahinin dili dinc durmadı, əvvəlcə şələ bığlarına sığal çəkdi, sonra 

qarşısında oturan yoldaşına göz vurub soruşdu:  

                                                           

7 Sipahilər- atlı əsgərlər (suvarilər) 
8 ətraki –biidrak – ağılsız türk 
9 küpə -sırğa 
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-Deyirsən ki, ay molla, yəni qızılbaşların oxla vurduğu qırqovu-

lu, bildirçini, kəkliyi də yemək olmaz? 

-Olmaz! –deyə Molla Ərəb hirslə cavab verdi. 

-Bəs əgərçi Əcəm meşəsində  bir ov iti tutduğu bildirçini gətirib 

versə tutalım mənə, mən də acından ölməyim deyə, onu şişə çəkib 

yesəm, onda necə? 

Hamı onun bu sözünə pıqıldayıb güldü. 

-Haramdır dedim! - Molla Ərəb daha da qızışdı, - çünki o iti 

bəsləyən kafir əcəmlidir. 

Sipahi yenə  şələ bığlarına  sığal çəkdi. Elə bil bığlarına hər dəfə 

sığal çəkəndə ağlına da təzə sual gəlirdi. 

-Yəni ay molla, deyirsən əstəğfurullah, itin də bu qızılbaş məz-

həbinə dəxli var? Bəs bunu nədən bilmək olar. Axı it adam kimi 

danışmır ki, soruşasan sən haralısan, sahibin kimdir? Qızılbaşdır, 

ya qarabaşdı? 

Molla Ərəb bu adamın onu qəsdən doladığını  düşünərək özü-

nü ələ aldı, üzünə-gözünə hiyləgər təbəssüm yayıldı:  

- Qoçaq, sənin adın nədir, hardansan?  

- Adım Həmdullahdı, Qramanlıyam. 

Molla Ərəb heyrətini gizlədə bilmədi: 

-Belə de, onda sən yəqin ki, Əfşar tayfasındansan? 

Həmdullah elə əvvəlki tərzlə halını pozmadan: 

- Bəli, soyum-sopum Əfşarlardandı, Molla Ərəb, -dedi, - elə sən 

də geri zəkalı dediyin türkün böyük alimisən... Türkünsə böyük 

alimləri saya-hesaba gəlməz! Arayıb-axtaranda səninlə biz bir ağa-

cın iki budağıyıq,  axı sən də mənim kimi türksən, ay molla!.. Bax, 

səninlə şirin-şirin danışdığımız bu dili də mərhum ulu babam Qa-

ramanoğlu Məmməd Bəy vaxtilə mübarək bir əmrnamə yazıb 

dövlət dili kimi miras qoyub bizə... 

Molla Ərəb bic-biz gözlərini qıydı: 

- Belə de, mən düşündüyüm qədər də sən gerizəkalı türk deyil-

mişsən... 
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Həmdullah: 

- Hə, kiminin əvvəli, kiminin axırı demişlər. Ulu babam Məm-

məd Bəy hərbiyyə və idarədarlıq işlərində bilikli və ağıllı dövlət 

adamı olub, sənin kimi alimlərə də hörmət edərmiş, gördüyi vacib 

işlərdə də onlarla məsləhətləşərmiş. Sən də bilməmiş olmazsan ay 

molla, ulu babam Qaramanoğulları bəyliyinin10 ikinci Bəylərbəyi 

Kəriməddin Qaramanın oğlu olub.  

-Bilirəm, mən çox şeyi bilirəm... –Molla Ərəb bu dəfə candərdi 

dilləndi. 

- Onda onu da bilirsən ki, qərinələr boyu  Səlcuqların şeiriyyət 

dili farsca, divan dili də ərəbcəydi. Bizim Qaraman elləri yada ya-

laq, özünə dalaq olmaq istəmirdi, çün xalq öz ana dilini, türkçəni 

buraxıb fars, ya da ərəb dilini danışmırdı, öz dilinə arxa çevirmir-

di. O zaman Qaraman oğlu Məmməd Bəy türklərin birlikdə gün-

güzaran sürməyinin, cəm olmasına başlıca yolunun dil birliyindən 

keçdiyinə böyük anlam verdi. Ona görə də Türkmən tayfalarını ət-

rafına yığıb güclü bir ordu yaratdı. Üstünə hücum çəkən Səlcuqlu 

və Monqol ləşgərlərini bərtaraf edib  Qonya11 şəhərini tutdu. Bu 

çevrədə yaşayan səlcuqlu tayfaları da ona qatıldılar. Öz ana dilini 

uca tutan Məmməd Bəy bir fərman yaydı:"Bu gündən divanda, 

dərgahda, bargahda, məclisdə və meydanda Türkcədən özgə dil 

işlədilməyəcəkdir. 13 may 1277". 

Molla Ərəb rişxəndlə güldü: 

- Onda ay Həmdullah, day deynən ki, sənin Əcəm padşahı Şah 

İsmayılla əskidən dil ədavətin varmış... 

Həmdullah gözlərini döydü: 

-Necə yəni, heç nə anlamadım... 

                                                           

10 Qaramanoğulları bəyliyi (1250-1487) Anadoluda Səlcuqlu imperiyasından sonra 

qurulan və mərkəzi Qaraman olan bəylik. Qaramanoğulları Oğuzların Avşar boyuna 

mənsubdurlar. 
11 Konya 
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-Axı o sənin ulu babanın dilini indi Şah İsmayıl o kafir qızılbaş 

xənədanının dövlət dili edib... Dediyin kimi, divanda, dərgahda, 

bərgahda, ordugahda  türkcədən özgə dildə danışmağı yasaq 

edib... 

Həmdullah adəti üzrə bığına sığal çəkib ucadan güldü: 

- Ay molla, sən ki ağıllı adamsan, qızılı  misdən, gümüşü bürünc-

dən yaxşı seçə bilirsən. Babam türkcəni təkcə Qaraman bəyliyinə şa-

mil etmişdi, Şah İsmayılsa Hindistandan Turanacan bu cahanda qur-

duğu böyük Qızılbaş səltənətinin on üç bəylərbəyliyinə...  

   Molla Ərəb qəzəbini boğa bilmədi: 

 -Həmdullah, belə çıxır sən bu cihada o kafirlərin padşahına 

darğalıq etməkçün qoşulubsan? Əgər Sultan bunu eşitsə, bağırsaq-

larını çıxardıb boğazına dolayar... Arzun da ürəyində sənlə o biri 

dünyaya gedər! 

 -Canım nə cahad, çarçılar çar çəkdi ki, bu savaşa qatılan sipahi-

lərə Səlim padşah topraq verəcək. Mənim də bir çətən külfətim var 

dedim ki, torpaq sahibi olaram, əkib-becərib külfətimin qarnını 

doydurram... Vallahi-billahi mən nə göydəki Alahın işinə qarışı-

ram, nə də onun yerdəki padşahlarının. 

- Görürəm necə də qorxmazsan, cəsarətlisən! Onda de ki, Şah 

İsmayıl kafirdir, cəmi qızılbaşlara Allah lənət eləsin... 

Həmdullahın boğazı qurudu. Dodağının altında mızıldandı: 

-Allah mərdimazarın evin yıxsın! Dilim-dilim olasan ay dilim! 

Axı İsmayıl padişah Sultan Bəyazid zamanında bizim Anadoluya 

gəlmişdi. Özü də Hacı Bəktaş Vəlinin mübarək məzarını ziyarət 

etmişdi...  

Savaşçı yoldaşlarının ona maraqla baxdığını görüb ürəklənib 

səsini yüksəltdi: 

-Müqqəddəs ocaqda yatmış, bu əsnada Hacı Bəktaş Vəli həzrət-

ləri onun düşünə giribmış. Vəli də İsmayıla qılınc verib demiş ki, 

“Oğlan, gəldiyin yerı get, getdiyin yoldan da dönmə!.. Orda sən 

padşah olacaqsan!” Bundan sonra İsmayıl da oyanıb vaxt itirmə-
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dən gəldiyi yerə, Təbrizə geri dönmüş, orda da şah olmuş... Bunu 

bizim Anadoluda hamı bilir. 

Molla Ərəb başını buladı: 

 -Yox, ay Həmdullah, sən gəl mənə nağıl danışma! Ətrafındakı 

əsgərləri də çaş salma! Yaxşısı budur ki, dediklərimi bir-bir təkrar 

elə! De ki, Şeyx Heydərin oğlu əmir İsmayıl kafirdir. Allah cəmi qı-

zılbaşların qırmızı papaqlı başlarına göydən lənətlər yağdırsın. 

Vəssalam. 

Həmdülla az qaldı diz çöküb yalvarsın, amma içindəki qüruru 

itaətkarlıq göstərmək istəyinə güc gəldi: 

-Yəni Məhəmməd peyğəmbər salavatullahın əhli-beytinin vəlisi 

olan bir şeyxə kafir deyim? Allahın peyğəmbəri buyurub ki, "Mə-

nim əhli-beytim Nuhun gəmisinə bənzəyir, hər kim ona süvar ol-

sa, nicat tapar, hər kim ondan ayrılsa, həlak olar." 

Molla Ərəb hirsindən kəkələdi: 

- Yalandı... Bu söhbəti Ərdəbil şeyxləri uydurub... Onların ha-

mısı fasiqdi12, onlar sünnilərin düşmənidir... 

Həmdullahın da elə bil tərs damarı tutmuşdu. Dil qəfəsə qoy-

maq istəmirdi: 

- Ay Molla Ərəb, Ərdəbil şeyxləri necə düşməndir ki, Əmir 

Teymur İldirım Bəyazidi məğlub edəndən sonra xeyli əsirlə Ərdə-

bilə dönmüş, Şah İsmayılın babalarından olan Şeyx Xoca Əli13 də 

əmirdən xahiş edir ki, bütün osmanlı əsirlərini azad etsin. Düş-

məndirsə, kafirdirsə onda bu yaxşılığı niyə edirdi? 

-Bu sicilləməni sənə kim danışıb, - deyə Molla Ərəb  tez soruşdu, - 

yoxsa sən o kafir Şah İsmayılın üzdəniraq mürüdlərindənsən? 

Həmdullah çiynlərini çəkdi: 

 -Vallah mən yazıq nə mürüd tanıyıram, nə mürşüd, dədə-ba-

badan eşitdiyim söhbətdir. Rəhmətliklər deyirdilər ki, Əmir 

                                                           

12 fasiq - Günah işlərlə məşğul olan adam; dinsiz. 
13 Xoca Əli (1392- 1429) Şeyx Səfiəddinin nəvəsi 
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Teymur Rum qeysərinin14 üzərinə yürüş edəndə yolunu Xorasan-

dan salır. Atının yəhərində bardaş qurub ətrafı seyr edəndə  Əmi-

rin qamçısı əlindən yerə düşür. Bu zaman dərviş paltarında bir nu-

rani adam peyda olur. O əyilib qamçını götürüb Teymura verəndə 

hökmüdar soruşur ki, ay adam sən kimsən, nəçisən, haralısan? 

Dərviş də qayıdıb cavab verir ki, ey böyük hökmüdar, mən Şeyx 

Xoca Əliyəm. Vaxt gələr, inşallah ulu babam Şeyx Səfinin türbəsi-

nə ziyarətə gələrsən, orda görüşərik. Zaman gərdişi elə gətirir ki, 

Əmir Teymur böyük İldırım Bəyazidə qalib15 gəlir. Apardığı qırx 

min osmanlı əsirləri ilə Ərdəbilə çatanda Şeyx Səfinin türbəsini zi-

yarət edir. Orda vaxtilə qamçısını ona verən Xoca Əlini görür. 

Əmir deyir: “Bax, deyirdin ki, zaman gələcək bu ocaqda görüşəcə-

yik! İndi mən ölkəmə zəfərlə dönürəm. Ya Şeyx, duydum ki, sən 

Allahın lütfündə olan bir övliyasan. Elə isə dilə məndən, nə dilə-

yirsən” Şeyx deyir: “Ey böyük hökmüdar, biz Ərdəbil şeyxləri 

dünyanın malından-mülkündən əl-ətək çəkmiş sufilərik. Gözü-

müz- könlümüz toxdur. Əmir Teymur heyrətə gəlib soruşur: “Ya 

Şeyx, eləsə sən məndən dünyanın malı – mülkü olmayan bir şey 

istə! Mən də  onu sənə bağışlaya bilim...” 

Şeyx Xoca Əli bu zaman Ərdəbil küçələrində əldən düşmüş 

yorğun əsirləri göstərib deyir: “Ya Əmir, bir halda ki təkid edirsən, 

onda Allah rizası üçün Osmanlı əsirlərini öz uca adın şərəfinə ba-

ğışla, onlar da bizim qan qardaşlarımızdı. Sizdən fəqət bundan 

qeyri bir təmənnam yoxdur”. Əmir buyurur: “Ya Şeyx, bu gündən 

etibarən bu qırx min əsirin hamısını bağışladım sizin bu müqəd-

dəs ocağınıza!.. Ya azad et, ya da qul kimi saxla, özün bilərsən”.  

Şeyx Xocə Əli də: “Allah səndən razı olsun, ya Əmir” –deyir, sonra 

əsirləri azad edir, onların çoxu  bizim Anadoluya qayıtdılar. 

Molla Ərəb: 

                                                           

14 Osmanlı padşahının 
15 1402-ci il Cubuq döyüşü. 
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- Hə qayıtdılar qayıtmağına, Və Qızılbaş hərəkatı zühur 

edəndə elə sənin dediyin o Xocə Əlinin azad etdiyi həmin soy-

suzlar meydana şiə kimi atıldılar. Qiyam törətdilər. Bir yandan 

Şeytanqulu xüruc elədi, o yandan Nurəli Xəlifə... Sultan Səlimin 

qılıncından qorxmasaydılar, Allah bilir Anadoluda nələr baş 

verəcəkdi. 

Həmdullah saymazyana dedi: 

- Anadoluda acından ot otlayan adamlar ayağa qalxıb qarnı-

nın davasını edirsə, buna görə Şeyx Heydər oğlu Şah İsmayılla 

cəngi-cidayə çıxmağa nə hacət vardı ki?  

Molla Ərəb dişini bir - birinə sıxıb: 

 -Ay bədbəxt, -dedi, sən elə bilirsən Ərdəbildə, Təbriz camaa-

tı kef edir? Mən Allahın mömin bəndəsi Xorasanda ibadətlə 

məşğul idim, o kafirlərin zülmündən baş götürüb gəlib bu kən-

duvana  sığındım. 

Həmdullah: 

-Molla Ərəb, sən necə Allahın mömin bəndəsisən ki, adamla-

rın zehniyyətinə  ədəvət toxumu əkirsən? Səndə möminlükdən 

əsər-əlamət olsaydı, haqqa, barışa rəvac verərdin, savaşa  yox!.. 

- Hə doğru sözmüş ki,  keçini əcəl girələyəndə öz buynuzunu 

çobanın  çomağına sürtər... Bu haqq işini mənə Sultan Səlim pa-

dişah həvalə edib, ay bədbəxt. Dedin ki, sən bu qəzavata topra-

ğa görə qatılıbsan? 

Həmdullah sadəlövcəsinə dedi:  

 -Hə, axı Sultanımız özü vəd edib ki, sipahilərə torpaq verilə-

cək. Yoxsa Molla Ərəb, Həzrəti Peyğəmbərimizin “Verən əl alan 

əldən üstündür?" mübarək kəlamından bixəbərsən?  

Molla Ərəb kinayə ilə:  

-İnşallah Sultanımız cəmi müsəlman torpaqlarında tək hakim 

olanda sən də öz topraq payını alacaqsan.. Vəssalam! 

Bu sözləri deyəndən sonra Molla Ərəb hirslə sipahi dəstəsin-

dən uzaqlaşdı. 
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Həmdullahın əsgər yoldaşları  onun başına toplaşdı.  Ona cə-

sarətli adam kimi baxanlar da vardı, yazığı gələn də... 

* * * 

...Ertəsi gün əfşar soyundan olan Həmidullanı bütün sipahi qo-

şununun gözü önündə dar ağacına apardılar. 

Bu zaman Molla Ərəb yaxınlaşıb pıçıldadı:  

- Sultan Səlim öz sözünə əməl etdi. Onun fərmayişi ilə sənə bir 

məzarlıq topraq yeri ayrılıb. Qoy sənin ölümün hamıya görk ol-

sun! İndi isə unutmayıbsansa, kəlmeyi-şəhadətini oxu, ay yazıq. 

Həmdullah ona qəzəblə baxdı. 

-Sənin də sonun çatacaq, yaltaq molla! Yaltaqlıq elə bir bəladır 

ki, lap böyük səltənəti də dizə çökdürüb məhv edər. Səni öldürmə-

məyimə peşmanam. Çünki o murdar nəfsinlə hələ çox başlar yeyə-

cəksən! Son duam Allahdan budur  ki, Yavuz Sultan Səlimə vəzir 

olasan! 

Molla Ərəb ucadan qəhqəhə çəkib güldü: 

- Ay tərsəməzhəb, mən Allahın əsgəriyəm!  

- Allah sənin kimi yaltaqlardan özünə əsgər tutmaz...Bədbəxt, 

Sultan Səlimlər gəldi gedərdi, Şah İsmayıl İsə Kərbalada öz ölümü 

ilə qalibiyyət qazanan İmam Hüseyn kimi əbədi olacaq, yer üzün-

də bir əhli-şiə qalsa da, Şah İsmayıl var olacaq!.. Çünkü o öz 

şeyriyyəti ilə çoxdan könülləri fəth edib... 

-Allah Şah İsmayılın varlığına  tezliklə Sultan Səlimin qılıncıyla 

son qoyacaq! 

- Yezid də Peyğəmbər nəvəsi İmam Hüseynə rəhm etmədi. 

Amma qərinələr ötsə də onun məhəbbəti əhli-beyt aşiqlərinin ürə-

yində yaşayır. 

Molla Ərəb cəllada işarə elədi. Edama Sultan Səlim özü də ta-

maşa edirdi. 

Həmdullah edam edildikdən sonra Səlim Molla Ərəbi yanına 

çağıtdırıb dedi: 
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-Molla Ərəb, Şeyxülislamın fətvasınü türkcəyə çevirmək lazım-

dı, əsgərlər arasında bu əfşar sipahisi kimi o kafirlərə qəlbən bağlı 

olanlar hələ də çox... 

Molla Ərəb təzim edib: 

-Baş üstə-dedi, - cahan padişahı... 

* * * 

Bağlı-bağatlı Təbriz sarayının yamyaşıl meydanında pəri çöhrə-

li xanımların kimisi qılınc döyüşdürür, kimisi ox atır, kimisi də öz 

cariyələri ilə birlikdə əyinlərinə kişi libası geyinib əlbəyaxa olub 

qurşaq tuturdular. Həyat xanımla Cahan xanım isə xanəgahın16 

eyvanından onları seyr edirdilrər. Onları xanəgaha gəlməyə eşqlə 

bağlı aralarında yaranmış mübahisə vadar etmişdi. Yaşı altımışı 

ötmüş Müfəssir17 Hacı Molla Niftullah Harmandalı əvvəlcə avazla 

ərəbcə oxuduğu Qurani-Şərifin əş-Şura surəsini  xanımlara türkcə 

anlatdı: 

 “Allah iman gətirib yaxşı əməllər edən bəndələrinə bununla 

müjdə verir. (Ya Peyğəmbər!) De: “Mən sizdən bunun (risaləti təb-

liğ etməyimin) müqabilində qohumluq məhəbbətindən (əhli-beytə 

sevgidən) başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşı iş görərsə, onun 

yaxşılığının savabının (mükafatını) artırarıq!” Həqiqətən, Allah ba-

ğışlayandır, qədirbiləndir! (Şükrün və itaətin, gözəl əməllərin əvə-

zini verəndir!)”  

Həyatla Cahan bir-birlərinə baxıb gülümsədilər. Molla Niftul-

lah Harmandalı sözünə davam edib dedi:  

- Eşq sufi əqidəsinə görə insanın Allaha yaxınlaşmağının və 

Onun razılığını qazanmağın ən əsas amili hesab olunur. Allaha 

olan eşq insanda Allahın sevdiyi şeylərə qarşı məhəbbət yaradır. 

                                                           

16 xanəgah - sufilərin yaşayış və dini mərasimlər keçirdikləri yerlərə deyilir. Zikr, vəcdə 

gəlmək, çillə çıxarmaq və bu kimi mərasimlər xanəgahlarda keçirilirdi. 
17 müfəssir – Quranı təfsir edən alim 
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İlahi yolunu tutan və bu yolun yolçusu olan kəs Allaha qovuşmaq 

naminə Onun adının məzhəri olan hər bir varlığa qarşı öz sevgi və 

məhəbbətini biruzə verməlidir. Sevgi və istəyin bu şəkildə zahir 

edilməsi irfanda eşq adlanır və bu eşq məhəbbətin yüksək mərtə-

bəsidir... 

Xanımlar yenə bir-birinin üzünə baxdı. Bu baxışlar mollanın 

söhbəti onların qəlbində düşündükləri məhəbbətin üzərinə gətirə-

cəyini intizarla gözlədiklərindən soraq verirdi. 

-Bizə görə eşq və din Allaha və onun peyğəmbərinin əhli-beyti-

nə olan məhəbbətdən başqa bir şey deyil... Məhəbbət olan yerdə 

ədalət olur. Piri-mürşüdümüz Şeyx İsmayıl demişkən: 

 

Məhəbbətdir yerin-göyün dirəyi, 

Məhəbbət edənin yanar çırağı.  

Aşiqə beytullah – məşuq durağı, 

Həq nəzər etdiyi yerdir məhəbbət. 

 

Həyat xanım  da həvəslə mollanın  söylədiyi şeirin ardını dedi: 

 

Məhəbbətdi ya İlahə İllahlah, 

Məhəbbətdi Mühəmməd rəsulillah 

 Məhəbbətdi Əliyyən-vəliyullah 

Üçü də mənada birdir–məhəbbət. 

 

Cahan xanım dedi: 

-Şahımız bü xüsusda  həm də  belə deyib: 

 

Məhəbbət dediyin xaslar xasıdır. 

Məhəbbət olmayan haqqın nəsidir?  

Dost Xətayinin bu haq nəfəsidir, 

Məhəbbətdən keçən haqdan da keçər. 
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Bu zaman Həyat xanım əlində qılnc tutub öz çariyələri ilə məşq 

edən Bəhruzə bəyimdən  bir az aralı dayanmış Sultanəli Mirzə 

Əfşarı göstərib dedi:  

- Məncə, o gənc Əfşar sənə aşiq olub, hərdən oğrun-oğrun  bura 

baxır. Bir bax, özü də görkəmdə, boy-buxunda bizim Şahənşaha 

bənzəyir. Elə bir bir almadır yarı bölünüblər.   

Cahan xanım özünü bilməməzliyə qoyub: 

- Səncə onlar niyə bir-birinə belə çox oxşayırlar? – deyə soruşdu.  

- Güya dayı oğlu-bibi oğlu olduqların bilmirsən, ay bəxtəvər? 

Cahan xanım onun “bəxtəvər” sözünə çiyinlərini çəkib, söhbəti 

dəyişmək üçün  pıçıltıyla:  

-Sən hələ Bəhruzə bəyimə bir bax, onun ağappaq incə əllərinə 

qılınc yox, qələm yaraşır... –dedi. 

-Şahənşahımızı sevən hər kəs öz həyatını əgər gərəkirsə, onun 

yolunda qurban verməyə hazırdı. Məgər sən savaş olsa, qələm 

yerinə qılınc götürməzdinmi? 

Cahan xanımın bu sözü Həyat xanımı bərk tutdu. Molla qarşı-

sındakı kitabı vərəqləyir, xanımların  kimdən, nədən bəhs etdiyini 

eşitsə də özünü o yerə qoymurdu: 

- Bəs sən ölümdən qorxmursan?- deyə  Həyat xanım  rəfiqəsin-

dən soruşdu. 

Cahan ona baxıb sualına sualla cavab verib dedi: 

-Sultan Səlim kimi yağının tapdağında qalıb qapazaltı olmaq-

dansa qılınc qurşanaraq qızlbaş döyüşçüsü kimi  halak olmaq yax-

şı deyilmi? 

-Yəni deyirsən ki, doğrudan-doğruya savaş olacaq? 

- Deyilənlərə görə, Sərvərimiz osmanlılarla savaş istəmir. Fəqət 

Sultan Səlimin ləşgəri  yurdumuzun sərhəddini keçdiyi də mə-

lum... 

-Yağı qara bulud kimi başımızın üstünü almaqdaykən, şahı- 

mərdanımızın İsfahan civarında ov sevdasına düşməsi hansı mə-

həbbətin nişanəsidi? 
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Molla da boğazını artlayıb onların söhbətinə qoşuldu: 

-Xanımlar, cümlə kainatda cövlan edən sərsəm xəyallar bir olan 

Allahın varlığına nə xələl gətirər, nə  də Əhli -beyt aşiqlərininn 

məhəbbətini məhdud edər. Həzrəti Əli aşiqlərinə Allahdan gələn 

hər bir bəla bir imtahandı.  

Cahan xanım dedi: 

- Bizim həyatımız indi o zati –möhtərəmə aiddir. Allah onun 

ömrünü uzun, taxtını qədim-qayım eləsin! Əgər savaş olsa, biz də 

əsgər kimi döyüşəcəyik...  

Birdən saray carçısı şahın ovdan qayıtdığını xəbər verdi: 

-Süleyman şanlı xaqanımız İsmayıl şah həzrətləri... 

Döyüş libası geymiş saray xanımları və cariyələri şahın gözün-

dən yayınıb tez xəlvətə  çəkildilər. 

Şah ağac qəfəsdə gətirilmiş iki ceyranla üç cüyürü saray bax-

çasına buraxdı. Və dayanıb bir xeyli ürkək və yaraşıqlı çöl 

heyvanlarına tamaşa etdi. O gün şahın doğum günü, iyirmi 

yeddi yaşını doldurduğu gün idi. Amma Osmanlılarla savaş hə-

yəcanı keçirən saray əyanlarının çoxu şahın doğum gününü 

belə unutmuşdular.  

Bir azdan Şahın ovladığı qırqovullardan, kəkliklərdən sarayın 

aşpazlarının hazırladığı yeməklər süfrəyə gətirildi. Süfrənin başın-

da şah, ətrafında saray əyanları oturmuşdu.  

 –Vəkili-dövlə Əmir Nizaməddin Əbdülbaqi Yəzdinin süfrədə-

ki yeməklərə könülsüz əl uzatması şahın gözündən yayınmadı: 

-Vəkili-dövlə, gözümə bikef dəyirsən iştahan küsüb yoxsa?  

Dövlət vəkili bir an duruxdu, əslində şah düzgün deyirdi. Doğ-

rudan da onun iştahası küsmüşdü.  Mühüm xəbərlər isə vaxt göz-

ləmirdi. Odur ki, dedi:  

- Şahım, bu əziz gündə cəmi əyani-əşrəfiniz adından Allahdan 

sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. Türki - tacidarımiz, siz bi-

zim üçün Allahın lütfi ilə dünyaya gələn, məzlum bəndələri zülm-

dən qurtaran zati- möhtərəm, Süleyman şanlı xaqansız. On dörd il 
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əvvəl Səfəviyyə səltənətini müəssis18 etdiz, Xətai təxəllüsü ilə əşar 

yazmaqla könüllərin fatehi olduz. Fəqət bu dünyada xeyir və şər 

bir-biriylə əzəldən yanaşı olub. İstəyirəm ki, agah olasız,Yavuz 

Sultan Səlimdən hədiyyələrlə bahəm daha iki məktub gəlib!.. 

- Nə yaman darqursaqdı Bu Səlim xan... O nə hədiyyələrdi elə? 

Vəkili-dövlə sultanın məktubuyla göndərdiyi hədiyyələri şaha 

göstərəndə, o gülümsünüb: 

- Sağ olsun! Bəh-bəh, -dedi, - Yavuz mənim doğum günümə 

əcəb yaxşı hədiyyələr göndərib...  

-Kaş səltənətimizin belə əziz günündə bu xəbər əhvalınıza təlx-

lik qatmayaydı, -deyə  dövlət vəkili  günahkar kimi başını sinəsinə 

əydi. 

Şah əlinin işarəsiylə vəkilə “eyb etməz” dedi. Və sözünə davam 

edib: 

 - Bu hədiyyələr göndərdiyi ikinci məktubun məzmunundan 

yaxşıca soraq verir. Məlum. Bəs görəsən o biri məktubunda nə ya-

zır, qoy bu məktubu bizə vəzirim Miskin Abdal oxusun! 

Vəkil məktubu vəzirə verdi. Amma sanki məzmunuyla tanış 

imiş kimi mənalı baxışlarını Miskin Abdala dikdi. Miskin Abdal 

arif adam idi. Bu baxışların ona nə dediyini yaxşı bilirdi. Ona görə 

səbrli görkəm alıb gözlərini yumub açdı. Bununla da vəkilə “nara-

hat olma” işarəsi verdi. Sultan Səlimin üçüncü məktubunu da 

İsmayılın islama müxalifliyi iddiası ilə başlayırdı. 

- Qibleyi -aləm, izn verin gözəl ovqatınız daha təlx etməsin 

deyə məktubun şərəfinizə toxunan cümlələri oxumaqdan vaz 

keçim, - Yetmiş beş yaşlı Miskin Abdalın bu sözündən sonra şah 

yenə gülümsündü və:  

-Oxu, Seyid Hüseyn, oxu, -dedi, - vəkili-dövləyə xahişin getmə-

sin, iştahamı küsdürməz!  

                                                           

18 Müəssis-  əsasını qoyan. 
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Vəzir köks ötürüb məktubu aram-aram oxumağa başladı. 

“Qoçaq İsmayıl… islama qarşı hörmətsizlik və məxluqatın ağa-

sının, – salam olsun ona, – şəriətini məhv etməyə ciddi-cəhdlə ça-

lışmağın (haqqında) yetərincə məlumat almışıq... Alimlər və din 

rəhbərləri yekdilliklə fətva verib əsasən Məhəmmədin (s.) dini qa-

nunlarını dirçəltmək və ... şəriət hökmlərini bərpa etmək üçün 

düşmən şikarına susamış çoxsaylı ordu ilə səni məğlub etmək 

məqsədi ilə Şərqə doğru yönəldim... Məqsədim Fitnə-fəsad dairə-

sinin mərkəzi olan zərərli vücudunu ruzigarın səhnəsindən iti qı-

lınc və xəncər ilə silməkdir...Bu səfərimlə sənin hökmranlıq etdiyin 

və tabeçiliyində olan torpaq və ərazilərdə fəth bayrağımın dalğa-

lanması şərəfinə nail olacağam ... 

Şeyxülislam da Səfəvi şiələrinin qanı, malı, arvad və uşaqlarının 

halal olması haqqında fətva verdi...Hazırda Azərbaycanda olan 

dağ və təpələrdə qalib ordunun dördayaqlılarının dırnaq izi aypa-

ra ilə dolu səmaya dönmüşkən, hənuz nə səndən bir səs-soraq (na-

mə) var, nə də özün itaətə gəldin. Elə yox olmusan ki, varlığınla 

yoxluğun arasında fərq yoxdur...Təhlükəsiz yerdə pərdə arxasında 

gizlənənləri ər adlandırmaq xətadır. Ölümə doğru getməkdən 

kimsə qaçırsa, zorla dartıb (ölümə doğrü) yerindən tərpədər-

lər...Əgər səndə az da olsa qeyrət və cəsarət varsa, gəlib şanlı və 

qalib əsgərlərimlə qarşılaşarsan... 

Əzəldə müqəddər19 ol an hər nə isə, baş verər”. 

...Hamı əlini süfrədən çəkmişdi. Səlimin məktubu ziyafətin da-

dını-duzunu qaçırsa da şah özü ucadan süfrə xeyir-duasını oxudu: 
 

Süfrə haqqına, 

Şahən dövlətinə, 

Qazilər qüvvətinə 

Allah deyəlim... 

                                                           

19 müqəddər - təyin edilmiş 
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Hamı bir ağızadan “amin” dedi. Sonra Şah İsmayıl ayağa qalxıb 

bir xeyli var-gəl elədi. Asta-asta addımlayan şah ayaqlarının altına 

baxa-baxa düşüncələrə dalmışdı. Sonra başını qaldırıb saray əyan-

larına dedi:  

-Səlim öz ayağının altına baxsaydı, özgənin qazmış olduğu qu-

yuya düşməzdi. İndi o quyudan çıxmağın yeganə yolunu mənimlə 

müharibədə görür.Daha ona nə desən faydası yoxdu. Onun ağlın-

ca, şiə olmaq kafirlikdi, əgərçi mən bu əqidənin çevrəsində ucu-

bucağı görünməyən böyük səltənəti yönəldirəmsə, əgərçi bu səltə-

nətin ürəyi bir eşq ilə döyünürsə, sən niyə boynuna günah götü-

rüb din davası edirsən? Günah əhli öz ağlının güzgüsündə gözünə 

günahsız qiyafəsində görünür. İndi Yavuz Sultan Səlimə şeytanın 

dəyirmanına su tökdüyünü anlatmaq çox çətin...Hərçənd ona ca-

vab yazmağın artıq məqamı yetişib,- dedi, - düşünürəm bu hədiy-

yələrinə qarşılıq olaraq Səlimə məktubla bahəm tiryəklə dolu qızıl 

mücrü göndərməm gərəkdi. Qoy agah olsun ki, əgər döyüşə təkid 

edirsə, onda babası İldırım Bəyazidin aqibəti ona da nəsib olacaq-

dır... 

Ürəyində düşündü: “... Mən Şeyx Heydər oğlu Şah İsmayıl qə-

dim-qayım vətənimin parçalanmış torpaqlarını ona görə birləşdir-

mədim sən də özünü meydana atıb deyəsən ki, istiğfar elə, o tor-

paqları qat bizim osmanlı xanədanının tərkibinə. Deməli, Sənin 

din və məzhəb davan bəhanədir, ay Səlim. Bir düşünmürsən ki, 

mən -Şah İsmayıl sənin dədə-baba torpaqlarını deyil, dədə-babala-

rının işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını Səfəvi-Qızılbaş sənltənə-

tinə birləşdirmişəm. Məzəmmət ediləsi sənsən ki, bizim torpağımı-

za tamah salırsan...”  

Şah İsmayıl bu fikirləri desə də, ertəsi gün  Sultan Səlimə ehti-

ram hissiylə belə məktub yazdı:“İlahi lütfü əldə edən, səltənəti ilə 

yamyaşıl islam bağının himayəsində duran (islamın himayədarı), 

dövlət, səltənət, dünya və din yolunun mücahidi cənab Sultan Sə-

lim şaha, – Allah dövlətinizi daimi, əbədi səadətinizi isə tükənməz 
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etsin, – sevgi və məhəbbət dolu dostluq ifadə edən salam və duala-

rımı göndərir və səninlə “görüşmək” arzusunda olduğumu bildiri-

rəm.. 

 Məlumunuz olsun ki, son zamanlar göndərdiyiniz şərəfli mək-

tublarınız bizə yetişdi. Onların məzmunu düşmənçilikdən, ədavət-

dən xəbər verib, hədə və kobudluqla dolu olsa da cürət və mətanət 

etdiyiniz üçün bizə ləzzət verdi. lakin bu düşmənçiliyin səbəbi və 

mənşəyi nədir bilmirəm... Cənnətməkan atanızın zamanında Əla-

üddövlə Zülqədərin dikbaşlığı səbəbindən biz Rum ölkəsinə hərə-

kət etdik və o vaxt tərəflər arasında dostluq və birlikdən başqa bir 

şey görünmədi... Siz həzrət də o zaman Trabzon valisi idiniz. Ara-

mızda birlik göstərdik. İndi isə bu kin-küdurətin, ədavətin səbəbi 

anlaşılmır... Əgər hakimiyyət davası üçün bu tərəflərə gəlmişsiniz-

sə, qoy belə olsun! Ancaq təhqirlər, söz dava-dalaşı o həddə çatdı-

rar ki, köhnə (xanimanın bünövrəsini bərbad) dosluqları viran 

edər... Bizim siz tərəfə gəlməyimizin iki səbəbi vardı. Birincisi, o 

diyarın sakinlərinin əksəri bizim yüksək əsil-nəsəbli babalarımı-

zın- bağışlayan və qüdrətli Allah öz mərhəmətini onlardan əsirgə-

məsin - müridləridi, ikincisi də, sizin müqəddəs xanədanınıza olan 

məhəbbətim idi. İstəmirdim ki, Teymur zamanındakına bənzər bir 

çaxnaşma gözlənilməz halda o məmləkətdə baş qaldırsın. Və 

Teymurilər dövründə o diyara edilən yürüşü (təkrar etmək) istə-

mirdik və hələ də istəmirik. Bu olanlara görə incimirik, niyə də in-

ciməliyik ki?! Hökmüdarlar (sultanlar) arası ədavət qədim ənənə-

lərdəndir. Necə ki deyiblər məmləkət gəlinini o şəxs möhkəm quca 

bilir ki, suvarılmış qılıncın dodağından öpə... Lakin sultanlara ya-

raşmayan nalayiq sözlərin mənası yoxdur. Şübhəsiz ki, həmin din-

siz ifadə və fikirlər sərxoş, həşiş və tiryəkə alışmış münşilərin və 

mirzələrinin beynləri quruduğu vaxt yazılmış və eləcə də göndə-

rilmişdir. Ona görə içi xüsusi keyfiyyətli tiryəklə doldurulmuş qı-

zıl mücrünün üzərinə öz möhürümü vurub yaxın adamlarımızın 

başçısı və etimad etdiyimiz Şahqulu ağa ilə sizə göndərirəm. Və Si-
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zə elçini incitməməyi məsləhət görürəm. Bu məktubu yazan vədə 

İsfahan ətrafında ov etməklə məşğul idim. Belə düşünürük ki, si-

zin qarşınıza çıxmağa bu qədər yubanmağımız əsassız olmayıb. 

Ancaq məsələnin əsli barədə düşünülsə yaxşıdır. Cünki axırıncı 

peşmançılıq fayda veməz. 

Cavabı dostca yazdıq və sizin qarşınıza çıxmaq üçün döyüş ha-

zırlığına başladıq. Kim Əli nəsli ilə döyüşübsə, özü məhv olub.  

 

Mən pirimi haqq bilirəm, 

Yoluna qurban oluram, 

Dün doğdum bugün ölürəm, 

Ölən gəlsin - iştə meydan. 

 

Əgər iş hərbə çəkərsə, hərblə bitəcəksə, bunu təxirə salıb uzat-

mayın. Amma uzaqgörənlik yolu ilə hərəkət edin və aqibətini dü-

şünün! Vəssalam...”  

* * * 

19 iyun 1514-cü ilin adi yay günlərinindən biri idi. Şah Ismayil 

Şahqulu bəy Boynökəri20 hüzuruna çağırdı. Möhürdarının bir az 

əvvəl üzərinə qızıl tozu səpib möhür vurduğu məktubu ona verib 

dedı: 

- Mənim əmirlərim dövlətin sütunlarıdır. Bu sutunların möh-

kəmlənməsində sənin mənsub olduğun Harmandalı tayfasının21 

xidməti az olmamışdır. Niyyətim irəlidə səni Şahsevən qızılbaşla-

                                                           

20 Boybəyi , boy nökəri - bayanduri bəyi , bayanduri əsgəri deməkdir. 
21 XI-XII əsrlərdə Qəzvində bəyliklərini qurmuş bu tayfa birliyinin bir hissəsi sonralar 

Türkiyə ərazisinə köçmüş, burada artuqoğlular (artuklular) tayfası ilə birləşib 

Diyarbəkirdə Artuqoğlular dövlətinin qurulmasında iştirak etmişlər. Mənbə: Araz 

Qurbanov “Damğalar, rəmzlər... mənimsəmələr” Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Bakı, 

2013. Səh. 32-33. Masallının Xırmandalı kəndində yaşayan yeddi əsas tayfadan biri bu 

gün də Artıqlı adlanır (Müəllif) 
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rına sərdar təyin etməkdi. Fəqət bu gün mən səni bir elçi sifəti ilə 

Sultan Səlimin düşərgəsinə göndərirəm. Sənə yaxşı yol arzu edi-

rəm. Get, Allahın əmanətində ol, bəy! 

Şahqulu bəy təzim etmək istəyəndə şah onun çiynlərini tutub 

saxladı. Və bir xeyli elçinin gözlərinin içinə baxdı. Sanki şah elçi-

nin irəlidə başına gələcəklərindən agah idi. Elçi yola düşəndən 

sonra Şah İsmayıl taxtında oturub fikrə daldı. 
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Yeddinci  fəsil 
 

Ş A H   V Ə   M A T1 

 

Sanma daim şad yürüyə düşmanı,  

Bir gün olub, növbət ona da gələ.  

Xətai 

 

Şah İsmayıl əlini anlına söykəyib dərin düşüncələrə dalmışdı. 

Fikirlər beynində bir-birini qovurdu. Düşünürdü ki, paxıllıq, nif-

rət, kin-küdurət nəinki insanların, hətta səltənətlərin dincliyini po-

zur, narahatlığına səbəb olur. Şah Sultan Səlimə yolladığı məktu-

bun məzmununu yada sala-sala həm də elçisinin - Şahqulu bəyin 

aqibəti barədə düşünürdü.Onu yola salandan bəri ürəyinə dam-

mışdı ki, Yavuz göndərdiyi məktub və hədiyyədən qıcıqlanıb Şah-

qulu bəyi həbs etdirəcək. “Yox, bəlkə də edam etdirəcək?”  

Xatırlayırdı ki, altı il əvvəl də onun elçisi Ustaclı Ümmət bə-

yi Zülqədər oğlu Əlaüddövlə həbs elətdirmişdi. Bunu bəhanə 

edən Şah İsmayıl o zaman2 onun üzərinə yürümüşdü... 

İndi isə düşünürdü ki, min-bir əziyyətlə iki qitəni əhatə edən 

məkanda böyük dövlət qurub. Daha qanlı savaşlardan əl çəkib, 

səltənətini çiçəkləndirmək, mədəni işlər görmək, xalqın gün-güzə-

ranı qayğısına qalmaq lazımdır. Belə arzularla yaşadığı bir vədədə 

Sultan Səlimin onu savaş meydanında çəkmək sevdasına düşməsi 

heç insafdan deyildi. “Bəs nə etməliydim. Sultanın o cür təhqir do-

lu, üstəlik farsca yazdığı məktublarına  bir cavab verməliydim, ya 

                                                           

1 “Şahmat”sözü farsca “şah”, ərəbcə “mat” (ölü) sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. 
2 1508-ci ildə 



194 

yox?! Bir olan Allah da şahiddir ki, mən Osmanlılarla doğmalıq, 

qohumluq duyğusu ucbatından  bu davanı istəmirəm... ” 

İki qüdrətli səltənətin müsəlmanları arasında çox qan tökül-

məsin deyə o, vəzir-vəkilinin ölkədə səfərbərlik etmək təklifini 

məqbul saymırdı. Şah bu fikirlərlə gəzib-dolaşır,yatıb-dururdu. 

Son günlərdə çox qarmaqarışıq yuxular da görürdü. Bir dəfə 

yuxusunda Səlim xanı gah sultan, gah da dərviş qiyafəsində 

gördü...  Gördükləri sanki yuxuda deyil, gerçəkdə baş verirdi. 

Yox, bu, Sultan Səlim deyildi, illər öncə sarayda şahmat oynadı-

ğı rumlu dərviş idi... Şah saray baxçasında güllərin seyrinə dal-

mışdı. Bu zaman qulağına hasarın o üzündən həmin dərvişin 

səsi gəldi: 

 

Bülbül gibi gülistan-bostandan ayrı düştüm, 

İstemem altın kafes, vatandan ayrı düştüm.  

 

Ey gam öldürme beni bu hicran gecesinde,  

Zira bir güneş yüzlü handandan ayrı düştüm.  

 

Gönül feryad ediyor karanlık gecelerde  

Qamlıyam, bir mah-cemal sultandan ayrı düştüm.  

 

Hicran ile ne hale geldiğimi soranlar,  

Sormayın ahvalimi, ben candan ayrı düştüm.  

 

Selimi3 kınayanlar bilmez istirabımı, 

Şu canıma can katan canandan ayrı düştüm. 

 

 

                                                           

3 Sultan Səlimin  təxəllüsü. 
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Şah dərhal adamlarından birini göndərib o dərvişi hüzuruna 

çağıtdırdı. 

Dərvişin əbasından karvansaray qoxusu gəlirdi, qırmızı sifəti-

nin yarısını örtən lopa bığları çənəsinin altına kimi uzanmışdı. 

Şah xəbər aldı: “Baba dərviş, oxuduğun qəzəldən qərib oldu-

ğun məlum. Bəs de görüm, buralarda nə gəzirsən?” 

- “Şah sağ olsun, mən ellər- obalar gəzə-gəzə Təbrizə gəlib 

yetişdim” 

Şah dedi: “Hə, dərviş baba qızılbaşlar demiş ki, ana kimi yar, 

Təbriz kimi diyar ola bilməz! De görüm, bə saray qapısına neyçün 

gəldin?” 

Dərviş lopa bığlarına sığal çəkib dedi: “Ya şeyx, karvansaray 

köşəsində müsafir olarkən eşitdim ki, bu xanədanın padşahı şat-

ranç4 oynamağa tutqun biridir. Ona görə rast gəldiklərim adamla-

rın hamısını şatranç oynayan gördüm. Mən də bu oyuna qatılma-

ğa qərar verdim. Bu çox harika5 və həyacanlı oyunda mən qəribin 

bəxti gətirdi. İstər bəyaz olsun, istər siyah taşlarla oynayaraq bü-

tün rəqiblərimi bir-bir mat etdim. İndi bura gəlməkdə amacım6 

Şah İsmayılla şatranç oynamaqdır”. 

Şah ona ehtiram göstərdi və sarayına dəvət etdi. 

...Bir azdan ortaya fil sümüyündən hazırlanmış daşları diq-

qəti cəlb edən şahmat taxtası gətirildi. Püşk atıldı, şah ağlarla, 

dərviş qaralarla oyuna başladı. Dərviş usta oyunçular kimi şa-

hın oyun tərzini izləyəyir, gözlərini bir an da şahmat taxtasın-

dan çəkmirdi. Bir azdan dərviş şahın atlarını toplarla aradan gö-

türdü və çox çəkmədi ki, onu mat qoydu. Üzü qələbə sevincin-

dən çuğundur kimi qızaran dərviş şahmat taxtasına baxıb gül-

dü.  

                                                           

4 şatranç –şahmat 
5 harika- gözəl 
6 amac -məqsəd 
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Şah səbrini basıb ondan nəzakətlə xəbər aldı: “Ayə, bir dərviş 

də heç şahı mat edərmi?” Dərviş cavab verdi: “Şah, mən qərib bir 

müsafirəm, sizin topsuz-kalesiz həmlə etdiyinizi gördüm və oyun 

tavrınız karşısında sizi mat etmək zorunda qaldım...” 

Şah soruşdu: “Müsafir dediyin kişi ağır olmalı. Sənsə göstərilən 

ehtimada rəğmən hələ bir şadyanalıq da edirsən!” 

 “Şah həzrətləri, şu oyunun kuralları7 böylə... Siz xəfif taşlarla8 

oynarkən, mən ağır taşları9  kullandım10 və sonucda qalib oldum...” 

Şah İsmayıl ani fikrə getdi və onun dərviş olduğuna şübhə edib 

soruşdu:“Bə nədən gülürsən, kimsən sən?” 

Dərviş qiyafəsindəki adam mənalı-mənalı şahı süzüb dedi: “Su-

filər ki, batini görürlər, batinimi görürsüzsə, onda kim olduğum 

bəlli olur...” 

Şah dərvişə zənd ilə baxdı: “Dayan, dayan, yoxsa... sən dərviş 

qılığına girmiş Səlimsən?” 

Dərviş qəhqəhə çəkib güldü: “Əvət, mən Səlim padşaham. Bu 

gün səni şatrançda mat qoydum, yarın savaş meydanında  məğlub 

edəcəm!..” 

Şah kinayə ilə dedi: “Hmm... Padşahların münəccimlik etdiyini 

bilmirdim”.   

 “Xayır, mən münəccim-zad deyiləm. Amma bu şatranç oyu-

nundan hasil olan fikr budur ki, elə bir zaman gələcək ki, mənimlə 

böyük bir savaşda topsuz döyüşə girdiyin üçün ağır məğlubiyyətə 

düçar olacaqsan!..” 

Şah İsmayıl ayağa qalxıb solaxay əllə ona möhkəm bir sillə vur-

du: “Sən ədəb-ərkan bilməzmisən, heç bu çağadək Şah İsmayılı 

döyüşdə məğlub edən bir padşah olubmu?” 

                                                           

7 Kuralları - qaydaları 
8 xəfif taşlar – iki at, iki fil 
9 ağır taşları- vəzir və iki top (türkcə qala) 
10 kullandım – istifadə etdim. 
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Dərviş sol əli ilə sillənin dəydiyi sağ üzünü tutub: “Bana vurdu-

ğun bu tokatı asla unutmam. Şah, bunun bədəlini fazlasıyla ödəyə-

cəksən!” – dedi.   

Şah xəzinədara işarə etdi ki, dərvişə bir kisə qızıl pul versin. 

Dərviş məxmər parçadan tikilmiş kisəni əlinə alanda bir an özünü 

itirdi, nə deyəcəyini bilmədi. Şah soruşdu: “Bəs sənə vurduğum 

bu solaxay sillənin əvəzini necə çıxacaqsan?” 

“Əvət, Ərdəbil oğlu, bir zaman sənin bu sarayına bir padşah ki-

mi gəlib, taxtını boş görəcəyəm. Bu dörd misralıq qitə məndən sə-

nə kiçik bir ərmağan olacaq:  

   
        Sanma şahım /her kesi sen / sadıkane / yar olur, 

        Her kesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyar olur. 

        Sadıkane / belki ol / bu alemde / dildar olur, 

        Yar olur / ağyar olur / dildar olur / serdar olur”11 
 

Şah İsmayılı heyrətlə dərviş qiyafəli müsafirini başdan ayağa 

süzdü: “Mərhaba, məlum sən gerçəkdən də Səlimsən! -dedi, -Zira 

sən ki, bütün məktublarını mənə farsca yazırsan, bəs onda bu şeiri 

türkcə düzüb-qoşmağı necə başara bildin ?” 

Dərviş bu dəfə şahın ədalətinə çox əmin şəkildə gülümsündü 

və dedi: “Dərviş libasında şu diyarın karvansaraylarını o qədər 

dolaşdım ki, türkcə şeir qoşmağı da öyrəndim. Diqqət etsən görər-

sən ki, bu dördlük şahmat xanalarına uyğun yazılıb, birinci 

beytdəkı kəlmələr qalan üç beytdə də təkrar olunur... Divan ədə-

biyyatında bu özəlliyə vəzni – axər deyilir. Bu şeir soldan sağa, yu-

                                                           

11 Şahım sən hər kəsi özünə sadiq dost sanma, 

  Sən hər kəsi dost sandın, bəlkə o düşmən olur, 

  Bəlkə o şəxs aləmlərdə sözü keçən əğyar olur. 

  Dost olur, əğyar olur, sözü keçən sərdar olur. 
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xarıdan aşağı oxunduqda eyni misra alınır. Eşit və bil ki, vəzni -

axəri yazıb-yaratmaq hər əhli-qələmə müyəssər olmur...” 

Şah başını bulayıb sakitcə: “Eyvah, Yavuz Səlim, - dedi, - gərçi 

sən türkcə yazıb-danışsan da, əfsus ki,təpədən-dırnağa türk oldu-

ğun şübhə doğurur. Özün fikirləş, axı Qaramanda qırx min günah-

sız müsəlman türkünün qanını tökənə necə türk demək olar?” 

Sonra şah səsini qaldırıb sözünə davam etdi: “İslamın xəlifəsi iddi-

asında olan padşah da kökü beyti-peyğəmbəri və dini paklıqda zəri-

cəfəri olan bir Şahla qanlı savaşa qalxarmı?” 

Dərviş yenə güldü. Bütün saray əyanlarının nəzəri ona dikil-

mişdi. O, özünü qalib kimi haqlı sayırdı. Və nə deyəcəyindən asılı 

olmayaraq saraydan sağ-salamat çıxıb gedəcəyinə əmin idi. Şah da 

ona qarşı rəftarı dəyişməmişdi. Dərviş olsun, ya şahzadə, ya da 

padşah, fərqi yox idi. Gözlərini ona zilləyib sakitcə cavab gözləyir-

di: O isə saymazyana cavab verdi: “Türk...müsəlman... Şeyx... dər-

viş... mürşidi-kamil... Nə fərqi var? Sən ki, islam dinimizə müxalif 

bir məzhəb yaradıbsan... “ 

Şah əlini yuxarı qaldırdı. Bu da onun susmağına,  həddini aş -

mamasına bir işarə idi:  

“Ey Yavuz, mən Harpağın xəyanəti12 nəticəsində öz müstəqilli-

yini itirmiş Azərbaycan torpaqlarının iki min il sonra Qızılbaş 

inancı, şiyə məzhəbi sayəsində yaşıl islam bayrağım altında birləş-

dirdim. İllər öncə bu səltənəti quranda Sultan Hüseyn Bayqaraya 

                                                           

12 Harpaq - e.ə. VI əsrdə yaşamış Midiya sərkərdəsi. Midiya hökmdarıı Astiaqa xəyanət 

edib II Kirin tərəfinə keçmişdi, II Kir Maday taxtını ələ keçirdikdən sonra dövlətdə ən 

hörmətli şəxslərdən biri olmuşdur. Herodotun "Tarix" əsərinə görə Harpaq Midiya 

hökmdarının sarayında yaşayaraq, sonuncu Midiya hökmdarı Astiaqın şəxsi 

qvardiyasında xidmət etmişdir. Astiaqa Kirin ordu toplamasıyla bağlı xəbər çatarkən, o, 

məşhur sərkərdəsi Harpaqı yanına çağıraraq ona, ordunu Kirə qarşı döyüşə hazırlamağı 

əmr etdib. Lakin, Pasarqad döyüşündə Harpaq oğlunun öldürülməsinə görə Astiaqdan 

qisas almaq üçün II Kirin tərəfinə keçir və bu xəyanəti nəticəsində Midiya ordusu farslara 

məğlub olur.. 
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məktubumda bu barədə yazmışdım, sən də qulağını aç, yaxşı eşit: 

Həqiqət budur ki, bizim pak şəriətin və hidayət imamlarının haqq 

məzhəbinin qanunlarının icrasından, Mustafa və Murtəzanın par-

laq təriqətini yaymaqdan başqa, (hər hansı) bir niyyətimiz yox-

dur... Allah bilir ki, fani dünyanın işlərinə bel bağlamaqdan və za-

hiri (maddi aləmlə bağlı olan) qanunları icra etməkdən əsas məq-

səd və ümumi hədəfimiz mübarək şiəliyin hökmlərini yaymaqdan 

və nicat əhli olan firqənin təsirlərini genişləndirməkdən başqa bir 

şey deyildir...Allah qorusun, əgər bu məzhəb barəsində xoşagəl-

məz bir şübhə ağlınıza gəlmiş olsa, etibar etdiyiniz alim və fəzilətli 

elm sahiblərini təyin edib göndərin. Əqli və nəqli dəlillərlə onlara 

iddiamızı razı qalacaqları şəkildə isbat edəcəyik...  Sən də yaxşı –

yaxşı düşün!” 

 “Hah, hah, yaxşı düşünməyimin nə faydası olacaq? Sən nəyi is-

bat edəcəksən Ərdəbil oğlu? Yoxsa əqli dəlillərlə göndərdiyin qızıl 

mücrüdəki hoqqeye - məcunu neçə kullanmağı? Əcaba, bu 

hoqqeye - məcunu gətirən elçini edama göndərdiyini düşünmə-

dinmi?”. 

Səlim bu sözləri dedikcə geri çəkilirdi. Şah İsmayıl təəssüflə ba-

şını buladı: “Axı sənə yazmışdım ki, onu incitmə! Hələ özünü İsla-

mın mücahidi sanırsan. Bilmirsən ki, mömünin mömünə məhəb-

bəti yoxsa, o iman əhli ola bilməz? Görükür, kafər dayələrin sənə o 

qədər namüsəlman südü içirib ki, heç bir ədəbə-ərkana sığmayan 

işə əl atıb, elçimi edam etdiribsən... Fitnə-fəsad törədib, günah qa-

zanmaq çirkinlikdi, Səlim xan! Əgərçi sən islam dininin batini gö-

zəlliyini dərk etsəydin, naxələflik edib Əli siəsinə kafir deməzdin! 

Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü deyirdi ki, əgər mən di-

nin özüyəmsə, Əli dinin qapısıdır...” 

Birdən dərviş libası geyinmiş Səlim qatı dumana çevrilib yavaş-

yavaş əriyib yoxa çıxdı. Qeybə çəkilsə də onun səsi sarayın divar-

larında əks-səda verirdi: “Ey Ərdəbil oğlu, qəflətdən oyan, sən hə-

lə də yuxudasan... Şahqulu bəy Boynökəri isə bizim səninlə ara-
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mızda başlamış savaşın nə ilk nə də son qurbanıdır. İrəlidə hələ 

çox Qızılbaş sərkərdələrini cəhənnəmə vasil edəcəm...Şah İsmayil, 

oyan, oyan! Üzərinə səfərim vardır! Məktubunda dediyin kəlmələ-

rini sənə belə yönəldirəm: 
 

Sən pirini haqq bilirsən, 

Yolunda qurban olursan, 

Dün doğdun, bu gün ölürsən, 

Ölən gəlsin - iştə meydan. 
 

Əgər bu şeirində özünü öydüyün təki cəsursansa, qılıncını qur-

şan, ağ atına süvar ol, qarşıma çıx! Qarşıma...” 

...Şah İsmayıl hövlank yuxudan oyandı. O, bir xeyli yatağında 

oturub yuxuda gördüklərinin aşkarda baş verdiyini hiss etdi. 

“Demək, o zaman mənimlə şahmat oynayan dərviş doğurdan da 

Səlim imiş... Bəs yuxuda onun qızıl mücrüdəki hədiyyəmdən, 

elçim Şahqulu bəy barəsində dedikləri nə idi?.. Yox, görünür elçi-

min başında bir fəlakət var!”  

O gündən bəri Şah tək qalanda çox pərişan görünürdü. Qəlbin-

dən “Allah elçim Şahqulu bəy Baynökərinə rəhm eləsin!” – fikrini 

tez-tez  keçsə də yuxuda görüb eşitdiklərinin ona İlahi xəbərdarlıq 

olduğuna şəkk eləmədi. 

O, dərindən köks ötürüb düşünürdü: “Portakiz kralı da namər-

dlik etdi. Mənə vəd etdiyi silahqayıranlarıda, top-tüfəngi də gön-

dərmədi... Demək, mən yuxuda eşitdiyim kimi, Sultan Səlimlə sa-

vaşı topsuz-tüfəngsiz aparmalı olacam....”   

* * * 

Şah İsmayıl öz sarayında dərin düşüncələrə dalıb, son gördüyü 

yuxusunu yozduğu vədələrdə Sultan Səlimin qoşunu Ərzincan 

mahalından keçib Tərcan yaxınlığındakı vadidə düşərğəsini qur-

muşdu. Bura vaxtilə gənc Səfəvi şeyxi İsmayılın öz mürüdləri ilə 

gəzib-dolaşdığı, ova etdiyi gözəl təbiət guşəsi idi. 
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Qırx bir il əvvəl Şah İsmayılın ana babası Həsən şahla Sultan 

Səlimin babası Sultan Mehmed bu vadinin Otluqbeli adlanan təpə-

liyində vuruşmuşdular.13 

Təzkirəçilərinin bəzən Otluqbeli, bəzən də Tərcan savaşı adlandır-

dığı həmin vuruşmada indi babasının qələbəsini xatırlayan Yavuz 

Sultan Səlim də öz çadırında otururub müharibəyə təhrik etdiyi Şah 

İsmayıldan gələn məktubu oxuyub məğrurcasına dayanmış elçinin 

gətirdiyi hədiyyəyə baxırdı. Qızıl mücrünü açan kimi birdən onun 

üzünə qəzəb və nifrət tozu qondu. Zəhmli baxışlarla elçini süzüb dedi: 

 

Padişahı aləm olmaq bir quru qovğa imiş, 

Bir vəliyə bəndə olmaq cümlədən əla imiş…14 
 

Şahqulu bəy Boynökəri dərindən köks ötürdüb, başını aşağı 

dikdi. Bir an elə zənn elədi ki, sultan şeir deyirsə, ürəyində ona 

qarşı mərhəmət hissi yaranacaq. O, Şah İsmayılı həmişə belə gör-

müşdü. Şeir dediyi məqamlarda şah içindəki kini, nifrət hissini 

sanki boğurdu. Amma elçi onu da düşünürdü ki, Sultan Səlim el 

arasında Yavuz ləqəbini əbəs yerə qazanmayıb. 

Sultan Səlim dediyi beyti bir də təkrar etdi və üzünü elçiyə tu-

tub dedi:  

- Səndə bu nə cürət, bu nə cəsarət elçi? Qızılbaş İsmayıldan kö-

nül yaralayıcı bir namə ilə hüzuruma gəldiyin azmış kimi, hələ on-

dan bir hoqqa məcun da gətirmisən. Zira nə sən, nə də sənin nökə-

ri olduğun padişahın bilmir ki,dövlətləri yıxan tüm xataların altın-

da nice qururun gafleti yatar... 

Elçi sağ əlini sinəsinə qoyub dedi: 

-Sultan həzrətləri, buyurduğunuz kimi, biz əmr quluyuq. Fəqət 

bu fani cahanda təkəbbür və qürur heç bir zaman kamilliyin nişa-

                                                           

13 11 avqust 1473-cü il 
14 beyt Sultan Səlimindir 
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nəsi olmayıb. Dinimiz də, təriqətimiz də təkəbbürlə qürurun batini 

xəstəlik olduğunu bəyan edir. 

Sultan Səlim yerində qurcalanıb coşdu: 

- Sən mənim qarşımda dayanıb hansı dindən, hansı təriqətdən 

danışırsan, kafir. Siz Qızılbaşlar ki, insanları bir olan cənab Allahın 

yolundan sapdırmısınız. 

Şahqulu bəy bundan sonra aqibətinin necə olacağını düşün-

mürdü. Amma bu dəfə  ürəyindəkiləri demək üçün sultana təzim 

edib aramla söhbətə başladı:  

- Allah birdir, mötərəm sultan! Böyük və əzəmətli bir şəhərə 

yetməyin bir-necə yolu olduğu kimi, Qüdrətli və bir Allahın ətə-

yindən tutub ona ulaşmağın da yolları çoxdur. Bu yollar yer üzün-

də müsəlman ümmətinin sayısı qədər də ola bilər. Fəqət bütün 

yollar-təriqətlər ilkin başlanğıcını müqəddəs Qurandan götürür. 

Biz də Allahı məhəbbət yolu ilə dərk edirik, yalan, qorxu, zülm yo-

lu ilə deyil. Sufilər - haqqa aşiq olan, bu Eşq və Sədaqətlə Aləmlə-

rin Rəbbinə və Kamilliyə qovuşmağa can atanlardır. 

Sultan qəzəblənib “Sus” dedi, əlini qılıncına atıb qınından çıxar-

sa da elçi susmadı: 

-Mürşüdü – kamilim, Şeyx oğlu Şahım İsmayıl həzrətləri şillə-

tokat gərəkən yerdə heç vaxt qılıncın siyirməyib. Bir elçiyə əsla... 

Sultanın qəzəbdən qırmızı sifəti titrədi, ona elə gəldi ki, yer 

üzündə Şah İsmayılın ona möhkəm şillə vurmasını bilən bir adam 

varsa, o da Şahqulu Baynökəridir. Qılıncını qınına qoyub boğuq 

səslə: 

-Şahqulu Baynökəri, isimin mənə üsyankar kafir təkəli Şeytanqu-

lunu xatırlatdı. Belə çıxır sənin mürşüdi-kamil dediyin İsmayıl 

şeytanlar ordusunun əmiridir, - sonra bərkdən çığırdı, - Mən cəhən-

nəmə qədər də olmuş olsa, Şah İsmayılın arxasınca gedəcəyəm... 

- Çox şadam ki, bir olan Allah lütf göstərib, mənə o günü nəsib 

etməyəcək... –Şahqulu bəy bu sözləri deyib sultanın üzünə baxdı. 

Sultan Səlimsə üzünü Həmdəm paşaya tutub əmr etdi: 
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- Həmdəm paşa bu kafiri akınçilar15 dəstəsindən olan bütün 

rumlu türkmənlərin gözü qarşısında edam edin! 

Həmdəm paşa dərhal elçini çadırdan çıxarıb edam yerinə apardı. 

Səfəvi elçisinin edam xəbəri  qoşun arasında dildən-dilə düşdü. 

Uzaqdan - yaxından bu səhnəyə şahid olanların hamısı Həmdəm pa-

şaya açıqla baxırdılar. Çox çəkmədi ki, akınçılar dəstəsi arasında gə-

zən pıçhapıç ehtiraza çevrildi. Kimsə paşanın eşidəcəyi tərzdə uca-

dan gileyləndi:  

- Elçiyə zaval yoxdur! 

Həmdəm paşa bunu deyən adamın üzünü görmədi. İndi o tək-

cə bir şey düşünürdu: edamı başa çatdırıb Sultan Səlimin qərərga-

hına tez dönməyi... Qoşundakı narazılığın getdikcə artıb-coxalma-

sından ehtiyat edirdi. Həmdəm paşa son dəfə Qızılbaş elçisi Şah-

qulu Boynökərinə nəzər salanda, onun üzündəki təbəssümü görüb 

heyrətləndi. Soruşdu ki: 

- Bu nə şad-xürrəmlikdi sənin cöhrəndə, zavallı?  

Elçi dedi: 

– Biz sufilər özümüzə sual edərik: Mən kiməm? Hardan gəlmi-

şəm? Hara gedəcəyəm? 

Həmdəm paşaya marağı güc gəldi. Amma elçi ilə söhbəti uzat-

mağa da həvəsi yox idi. Dilucu dedi: 

- Kim olduğun bəllidi, hardan gəldiyin də, sultanımızın hök-

müylə getdiyin yer də şimdi sənə bəlli olar... 

Şahqulu bəy ona baxıb gülümsündü: 

- Hmm... Paşa, unutma ki, bu fani dünyada hər şey qəzavü-

qədərin hökümlərinə tabedir. Sizin sultanınızın edam hökmü 

də, bu savaşa can atması da təkcə Şah İsmayılın qüdrətinə, zə-

kasına paxıllığından deyil, həm də öz nəfsinə qul olmasından 

doğur. Böyük sufi Məhəmməd bin Əli Şəmsəddin Təbrizinin16 

                                                           

15 akınçılar -süvari birlik 
16 Şəms Təbrizi (1185-1248) – Azərbaycanın məşhur sufi alimi, şair və dərvişi 
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kəlamıdır: “Müsəlmanlıq – nəfslə savaşmaqdı, kafirlik –nəfslə 

barışmaq!” 

Həmdəm paşanın get-gedə səbri lap tükənirdi. Üstəlik Qara-

manlı akınçıların arasında eriraz səsləri də getdikcə artırdı: 

- Elçiyə zaval yoxdur! 

- Eçini öldürmək günahdır! 

-Biz bura döyüşməyə gəldik, hər gün bir edam vəhşətini izlə-

məyə yox... 

Həmdəm paşa “bıkdım, yetər...”-deyə edamın icrasına tapşırıq 

vermək istəyəndə, Şahqulu bəy halını pozmadan ona: 

- Yox paşa, yetməz, –dedi, - çox çəkməz, sən də sultanın zavalı-

na gələcəksən... Dostu, yoldaşı, arkadaşı olsan belə o, sənə də 

rəhm etməyəcək. Xalq ona bihudə yerə Yavuz demir ki... 

-Az öncə özün sultanımıza dedin ki, biz əmr quluyuq, -deyə 

Həmdəm paşa yavaşdan dilləndi, - Sənə öz şahın buyurmuşdu ki, 

onun məktubunu və hədiyyəsini bura gətirəsən, mənə də öz sulta-

nım əmr etdi ki, səni edam edim... Mənə qalsa, nə səni edam etdi-

rərdim, nə də Şah İsmayılla savaşa qalxardım... 

* * * 

Edamdan sonra Həmdəm paşa çiynində ağır yük daşıyan yor-

ğun adamlar kimi sultanın çadırına döndü. Bu zaman gördü ki, 

Yavuz Sultan Səlimin önündə iki nəfər qızılbaş əsiri dizləri üstə 

çöküb. Sultansa əsirlərə deyil, xəritəyə baxa-baxa katiblərinin Şah 

İsmayıla yazdığı məktubu baş dəfdardarına ucadan oxutdururdu: 

 “Ərdəbil oğlu Əmir İsmayıla!.. 

İndi cəsarətini artıracaq bir məktub göndərildi ki, gəlməkdə tə-

ləskənlik edəsiz, biz dəxi intizardan xilas oluruz.  

Səninlə vuruşmaq üçün ağır leşgərlə uzaq yol qət edib hökmü-

ranlığın altındakı məmləkətinə daxil olmuşuq. Böyük hökmüdar-

ların qanununda və qüdrətli xaqanların məzhəbində məmləkət 

padşahların namusu hesab olunur. Kişilikdən, cavanmərdlikdən 
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payı olanlar, casarətli şəxslər özündən başqalarının ona toxunma-

sına heç cür dözə bilməzlər. Əgər belədirsə, indi neçə gündür mə-

nim qalib əsgərlərim məmləkətinə daxil olub kamranlıq edirlər, 

hənuz səndən nə nam, nə nişan, nə də vücudundan bir əsər görü-

nür. Elə gizlənmisən ki diri olmağınla ölümün arasındakı fərq bi-

linmir... Məsələnin əsli budur ki, indiyədək səndə bahadırlıq və 

mərdlik əlaməti olan bir iş  ortaya çıxmayıb... Əgər bundan sonra 

da qorxaqlıq və cəsarətsizlik guşəsinin küncünə qapanmış olsan, 

ərlik sənə haramdır. Dəbilqə yerinə yaylıq, zireh yerinə çadra 

geyib sərdarlıq və şahlıq sevdasından əl çək. Səndə ki belə əməl 

yoxdur neçin ona əl atırsan ...”  

Sonra Səlim gözünü xəritədən çəkib üzünü məktubu yazanlara 

tutdu: 

- İndi deyəcəklərimi də birər-birər bu məktuba əlavə edin!Ya-

zın, igid sərkərdələrim Şahsuvar oğlu Əli bəy, Mihal oğlu Məhəm-

məd bəy, Bali Voyevoda və Ağqoyunlu şahzadəsi Fərəhşad bəyin 

başçılığı ilə kəşfiyyata göndərdiyim dəstələrin əsir aldığı qızılbaş-

lardan iki nəfəri azad etdim və “hoqqe-ye məcunu17 gətirən məq-

tul18 elçinin gətirdiyi naməyə… cavabını onlarla göndərdim”.  

Sultanın dediklərini münşilərindən biri dərhal məktuba əlavə 

etdi. Sonra Yavuz Sultan Səlim məktuba möhrünü basıb, əsirləri 

öz əyanlarına göstərərək əmr etdi: 

- Onlara boyunbağı, çadra və baş örtüyü verin! 

Sultanın əmri bir göz qırpımında icra olundu. Sultan ayağa qal-

xıb əsirlərə yaxınlaşdı. Və üzünü onlara tutub dedi: 

- Hər ikinizi azad edirəm. Mənim naməmi və bunları, - əli ilə 

əsirlərin əlindəki qadın qiyafəsini göstərdi, - aparıb əmirinizə 

verin. Xəlvət guşədə daldalanıb eyş-işrət edən biqeyrətin libası bu-

dur... Əgər bu qiyafəni özünə yaraşdırmasa, onda bilsin və agah 

                                                           

17 məcun- burada tiryək nəzərdə tutulur. 
18 məqtul- öldürülmüş, qətl olunmuş. 
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olsun ki, mənim onunla savaşım Çaldıran düzündə olacaq, vəssa-

lam! Gedə bilərsiniz... 

* * * 

Qızılbaş əsirləri çadırdan çıxandan sonra özünün Şah İsmayıla 

qarşı sərt davranışına haqq qazandıran Sultan Səlim yalnız yaxın 

dostu Həmdəm paşanın eşidəcəyi sakit bir səslə dedi: 

- Trabzon sancaqbəyi olduğum zaman İsmayılın Diyarbəkir va-

lisi Məhəmməd xan Ustaclı da mənə bax belə, qadın paltarı gön-

dərmişdi. Üstəlik məktubunda şanıma şayan olmayan təhqir və 

hədələr yazdırmışdı. Mən Sultan Səliməm, heç nəyi unutmur, heç 

bir pisliyi bağışlamıram... 

Həmdəm paşa gözlərini Sultan Səlimə dikmişdi. Amma qulaq-

larında  bir az əvvəl Səfəvi elçisinin ölümqabağı dediyi sözlər hələ 

də təkrar-təkrar səslənirdi: “...çox çəkməz, sən də sultanın zavalına 

gələcəksən... Dostu, yoldaşı, arkadaşı olsan belə o, sənə də rəhm 

etməyəcək. Xalq ona bihudə yerə Yavuz demir ki...” 

-Nədir paşam, gözümə çox yorğun  görünürsən? 

Sultanın qəfil sualından Həmdəm paşa duruxdu. Nə cavab 

verəcəyini bilmədi.  Özünü qıvraq, şən göstərməyə səy etsə də, ba-

carmadı. Güclə: 

-Mən... Mən... yorğun deyiləm, hünkarım, - deyə bildi. 

-Bəlkə sən edama apardığın o kafir elçiyə görə üzgünsən? 

-Yox, hünkarım, sadəcə akınçılardan bir neçəsi onun edamına 

narazılıq etdilər.  

-Bir neçə akınçımı? Hmm... Paşam, sən o bir neçə akınçını da 

kafir elçiylə o biri dünyaya gərək göndərəydin! – Sultan Səlim 

getdikcə səsini qaldırırdı. Həmdəm paşa həyəcan keçirirdi. Dili to-

puq vura-vura: 

-Mən... mən əmrinizi qüsursuz yerinə yetirdim, hünkarım. Başı-

mı qaldırıb o adamların heç üzünə belə baxmırdım.  

-Başını qaldırmırdın? Baxmırdın? – Sultan Səlim qızışdı, - 
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Amma başın çiyinlərin üstə qalsın deyə baxman hicab edər, pa-

şam!..   

Sultanın qəzəbli baxışları indi təkcə Həmdəm paşaya deyil, hü-

zurunda lal-dinməz dayanan bütün vəzirlərinə dikilmişdi. Hamı 

başını aşağı salmışdı, sultanın öz yaxın dostu Həmdəm paşaya xə-

bərdarlığının onlara da aid olduğunu yaxşı bilirdilər. 

Sultansa bir xeyli susandan sonra dedi: 

-Yarın qoşunu dərhal ayaqlandırın! – dedi, - öncə Tərcana, or-

dan da Maku qalasının yaxınlığındakı Çaldıran düzünə doğru 

gedirik! 

 

“ARA, BUL...” 

 

Şirvan canişini olmamışdan çox-çox əvvəl Hüseyn bəy Şamlı 

Şah İsmayılın yeniyetmə çağlarından tərbiyəçisi olmuşdu. Ona gö-

rə şahın həm batini, həm zahiri aləmini fəhmlə duyur və onu sanki 

ruhunun gözüylə görürdü. Bəzən şah susanda belə,onun bir baxışı 

da Lələyə bəs edirdi ki, verdiyi qərarın əsl mabədini yaxşıca anla-

sın. Hamının etiramla Hüseyn bəy Lələ deyə xitab etdiyi bu adam 

hələ Fərrux Yasarı vurub atdan saldığı vaxtdan Şah İsmayılın nü-

fuzlu sərkərdələrindən biri kimi ad-san çıxarmışdı. Odur ki, Şah 

İsmayılın Osmanlılarla müharibəni yubatmağın zərurətini bildi-

yindən sərhəddar qızılbaşlara geri çəkilməyi əmr etmişdi. Sonra 

caparlar göndərib ön hissədə olan Harmandalı oymağından olan 

qızılbaş əsgərlərinə tapşırıq verdi ki, geri çəkilərkən Osmanlı qo-

şununun yolu üzərindəki körpülər dağıdılsın, ərzaq ehtiyatları 

məhv edilsin.  

-Vəli-nemət şahımız bu savaşı qışacan yubatmaq fikrindədir. 

Qışda Səlimin sayca bizdən çox olan qoşununun xeyli hissəsi ac-

lıqdan və soyuqdan ölümə düçar olacaq... Onda biz az itkiylə səl-

tənətin varlığını qoruyub-saxlamağa qadir olacağıq... Əgərçi şah 

səfərbərlik etsə, onda itkilərimiz ikiqat çox ola  bilər... 
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Lələ Hüseyn bəyin tapşırığından osmanlı kəşfiyyatçıları da xə-

bər tutmuşdular. Sultan Səlim bu xəbərdən agah olanda, sədr-əzə-

mə və ikinci vəziri Dukakınoğlu Əhməd paşaya əmr verdi: 

-Dərhal Şahzadə Süleymana qasid göndərin! Qoy Anadoludan 

ordunun ərzağını davamlı olaraq təmin etsin. Əks-təqdirdə irəlidə 

aclıq fəlakəti ilə üzləşə bilərik. 

Sultan Səlim böyük təlaş içindəydi. Bir tərəfdən Maltəpədən 

Tərcana qədər böyük məsafə qət edən ordusu yorulub əldən düş-

müşdü, bir tərəfdən Qızılbaşlar Osmanlı qoşununun yolu üzərin-

dəki körpüləri, yollar dağıdır, ərzaq ehtiyatlarını məhv edirdilər, 

digər tərəfdən də qoşunun keçdiyi yaşayış yerlərinin əhalisi mal-

qarasını, qoyun quzusunu, ev quşlarını götürüb əlçatmaz dağlara 

çəkilirdilər.  

Buna görə çox çəkmədi ki, osmanlı əsgərləri arasında ərzaq qıt-

lığına görə narazılıqlar baş qaldırdı. Hətta bu narazılıqların əndi-

şəsi onun yaxın adamlarına — vəzirlərə və məsləhətçilərinə sirayət 

edirdi. Sültanın qəzəbindən qorxsalar da, onun əyanlarından bəzi-

ləri irəli gedib yeniçərləri də özlərinə həmfikir edirdi.  

Onlar da yerbəyerdən: 

-Biz burayacan döyüşməyə gəldik, fəqət Qızılbaş viranələrində 

əylənmək qeyri – mümkündür, - deyirdilər. 

Günlərin bir günü Molla Ərəb yeniçərlərin öz aralarındakı söh-

bəti eşidəndə hövüllənib dedi: 

– Nə boş-boş danışırsız? Sultanımız o kafir İsmayıla bir-birinin 

ardınca dörd məktub yazıb ki, bu savaşı tez bitirsin! 

Yenicəri alayından olan Qaramanlı Yusif adlı savaşçı dedi: 

-Bizim Həmdullahı nahaq edam etdirdin Molla Ərəb, bə sən 

deyirdin ki, onların ovladığı çöl quşunu, saxladığı ev quşunu 

yemək haramdır. Biz qarnımızı doyurmağa nə bir ev quşu, nə də 

qoyun-quzu tapırıq. Viranə qalan bu yurdda bizə qənimət götür-

məyə bir keçi də saxlamayıblar. 

Molla Ərəb kinayə ilə: 
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-Həmdullahı görmək könlünə düşüb deyəsən? -deyə soruşdu. 

-Hamını edam etdirə bilməzsən ki... Onsuz da azuqəmiz yox-

dur, acından qırılırıq. Belə getsə, savaş aparmağa kim qalacaq, ay 

Molla Ərəb? Yoxsa sən əlinə qılınc alıb təkbaşına döyüşəcəksən? 

Molla Ərəb  başını buladı: 

- Bir savaşçı ki, qarnını doyurmağa bir keçi də bulmur, özünü 

suçlamalı, siz qaramanlılar ki, Hacı Bəktaş Vəlinin kəlamlarını Qu-

ran ayələrindən də yaxşı bilirsiniz. Məgər o deməyib ki ha, “Ara, 

bul”? Sən də get, ara, bul... 

Kürd oymağından olan savaşçısı Rövnəqulu qəhqəhə çəkib güldü: 

- Ay Molla, inan ki, bizim bu bektaşilərdən heç xoşumuz gəl-

mir, amma bu ara, bul kəlməsi mənim döşümə çox yatdı. Gedib 

özümə keçi nədi, lap yanıbalalı inək bularam. 

Qaramanlı Yusif, Harmandalı Hüseyn onu çox yaxşı tanıyırdı-

lar. Bir il əvvəl Qaraman qırğınında o, Şah İsmayıla diləkçə göndə-

rib ona pənah aparmaq istəyən şiələrin qanın tökmüşdü. Bəktaşi-

lər təkyəsinə inam və etiqad bəsləyən yeniçərlər alayı isə şiələri 

qırmaqdan imtina etmişdi. Odur ki, Yusif  üzünü Rövnəquluya tu-

tub dedi: 

-Sən inək nədir, lap istəsən adam əti də yeyərsən. Bizim xəmiri-

miz halallıqdan yoğrulub...Oğurluq, quldurluq, zinakarlıq məslə-

yimizə yaddır... 

Rövnəqulu  gülə-gülə dedi: 

-Onda sən acından öl, mən də gedim qarnımı doydurmağa... 

Yusifin sözünə Harmandalı Hüseyn qüvvət verib Rövnəquluya 

dedi: 

-Hə, indi mənə qulaq as, sənin kimi birinə nəfsi güc gəlir. Gedib 

başqasının inəyini oğurlayır. Elə bu Molla Ərəbsayağı bir əhli - 

Quran ona böyük günah işlətdiyini deyir. Səhvini başa düşsədə 

adam inəyi sahibinə qaytarmağa qorxur. Odur ki, inəyi Hacı 

Bektaşi Vəli dərgahına qurban aparır. Oğurluq inək haram sayıldı-

ğından Bektaş Vəlinin halal ocağında qəbul edilmir. O zavallı 
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adam Həzrəti Mevlanaya gedir. Onun qurbanı qəbul edilir. Adam 

deyir, axı Hacı Bektaş Vəli bu qurbanı haramdı deyə qəbul etmə-

di... Həzrəti Mevlana gülümsünüb deyir ki: “Biz bir qarğa isək, 

Hacı Bektaş Vəli bir şahindi. O, hər leşə qonmaz!” Adam da gedib 

bunu Hacı Bektaş Vəliyə anladır. O behiştlik də adama deyir ki: 

“Bizim könlümüz bir damla sudursa, Mevlananın könlü böyük 

dəryadı. Bu səbəbdən bir bizim könlümüz bulana bilər. Amma 

Mevlananın əngin könlü bulanmaz...  

Araya ani süküt çökdü. Molla Ərəb, Rövnəqulu ona nə deyə-

cəklərini bilmirdilər. Hüseyn yenə sözünə davam edib dedi: 

 - Hə, bax o zati-paklar bir-birinə belə dəyər verdilər. Fəqət, sən 

Rövnəqulu ötən sənə Qaramanda o qədər günahsiz adamların qa-

nın tökübsən ki, haram bir inək əti qaranlıq könlünü heç bulandır-

maz. Hacı Bektaş əfəndimiz demiş ki: “Könül qaranlığı Eşq nuru 

ilə aydınlanır” Səndəsə Allah eşqindən, bəndə sevgisindən əsər-

əlamət yoxdu belə... 

Rövnəqulu əlini qılıncına atanda Yusiflə Hüseyn də qılınclarını 

qından çıxarıb döyüş vəziyyəti aldılar. Molla Ərəb çaş-baş qalmış-

dı. Nə deyəcəyini bilmirdi. Bu zaman Qaraman bəylərbəyi Həm-

dəm paşanın uzaqdan amirana səsi eşidildi: 

-Bu nə cürət, durun, aptallar! -dedi  və yaxınlaşıb soruşdu, - no-

olub, nəyi  bölə bilmirsiz? 

- Oğurluq İnəyi.. - Molla Ərəb rişxəndlə cavab verdi, - azuqənin 

qıtlığından xüruc etmək halinə gəlmiş bu xainlər... 

Həmdəm Paşa Molla Ərəbin sözünə əhəmiyyət vermədi, qılınc-

larını aşağı salan əsgərləri acıqla süzsə də, təmkinlə dedi: 

-Səbr edin! Sultanımız Şahzadə Süleymana xəbər göndərib, 

azuqə dolu karvanlar tez bir zamanda ordumuza yetişəcək ... 

Molla Ərəb paşaya yaxınlaşıb qulağına pıçıldadı: 

-Amma Paşam, bunları cəzasız buraxmaq olmaz, Yoxsa sulta-

nın qoşununda narazıların sayısı arta bilər... 

Həmdəm paşa onu kənara çəkdi: 
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-Keşkə, narazı olan beş-on nəfər əsgər olaydı, indi Devleti-Aliyeyi 

Osmaniyyə səltənətində yüksək məqam tutan məmurlar da narazı-

dırlar. Məni vəkil ediblər ki, Sultanımızı  bu savaşdan vaz keçməyə 

razı salım... 

Molla Ərəb bir-iki addım geri çəkildi: 

- Nə?! Aman Allahım, yəni Şah İsmayıl başlarından alov çıxan19 

şeytanlarıyla yenə öz zövqü - səfasınımı sürəcək?.. – sonra o dizlə-

ri üstə çöküb əllərini göyə qaldırdı, - Yalvarıram ey uca Rəbbim, 

bu şeytanları bizə güldürmə... 

Qaramanlı Yusiflə Hüseyn Həmdəm paşanın Molla Ərəbə xəl-

vətdə nə dediyini eşitmşdilər. Hər ikisi səs-səsə verib Hacı Bektaş 

Vəlinin könül nəğmələrini ucadan oxumağa başladılar. Əvvəlcə 

Yusif başladı, ardınca Hüseyn ona qoşuldu: 

 

Haqqa talib olan kişi, başqa murad istəmə, 

Dost səninlə bərabərdi, başqa vuslat20 istəmə. 

Bu dünya bir sofradır, arzular gəlir geçər, 

Əğər bizi buldun isə, başqa murad istəmə. 

 

Sonra daha yeddi-səkkiz yeniçər də onlara qatıldı: 

 

Ədəb, ərkana bağlıdır, ayağımız - başımız, 

Güllərdən qoxu almış, toprağımız- daşımız. 

Soframızda bulunan, lokmalar həp helaldir, 

Yeyənlərə nur olur, əkməyimiz -aşımız…  

 

                                                           

19 Qızılbaşların  on iki imamın (müqəddəs şiələrin) şərəfinə başlarına qoyduğu on iki 

zolaqlı qırmızı çalma nəzərdə tutulur. 
20 Vuslat - mənası “qovuşma” (sevgiliyə qovuşma), islamiyyətdə vuslat Allaha qovuşmaq, 

Onunla birlikdə olmaq anlamı daşıyır. Vəsl, visal, vüsul kəlmələri də bu sözlə eyni 

mənada işlənir.  
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Yeniçərlərin sidqi-ürəklə oxuduğu mahnı dalğa –dalğa ətrafa 

yayılırdı. Osmanlı əsgərlərin çoxu bu həzin avazın sehrinə düş-

müşdülər. Mahnı susuz əsgərlərin qəlbinə sərinlik gətirirdi. Röv-

nəqulu da sanki peşman olmuşdu. Başını aşağa dikib, qılıncının 

ucuyla torpağı qurdalayırdı. Molla Ərəblə Həmdəm paşa bir-biri-

nin üzünə baxıb susmuşdular. Bəktaşi ocağına tapınan yeniçərlə-

rin oxuduğu bu mahnı elə bil hamının ruhuna qida verirdi. Bir an-

lıq onlar aclığı-susuzluğu unutmuşdular. 
 

 

HƏMDƏM PAŞANIN EDAMI 

 

...Həmdəm paşanı o gün elə bil əcəl girələyirdi. Özünün başçılı-

ğı altında olan Qaramanlı əsgərlərin arasında bir xeyli hərlənib-fir-

lansa da yorğun ayaqları onu Səlimin mənzil-qərargahına gətirdi.  

Sultanın cadırının qarşısında dayanan əyanlar onu görən kimi 

dövrəyə aldılar. Vəzir Mustafa paşa xəbər aldı: 

- Paşam, haralardasan? Sən Sultanımızın uşaqlıq dostu və arka-

daşısan! Ona görə belə bir qərara gəldik ki, Səni vəkil edək, yəni 

həm bizim, həm qoşunun fikrini ali-həzrətə ərz edəsən... Bəlkə sən 

onu bu savaşdan vaz keçməyə razı sala bildin... 

Həmdəm paşa susub Mustafa paşanın və onun ətrafında olan-

ların üzünə baxdı. Və onu donuq baxışlarla süzüb qapıda dayan-

mış mühafizə bölüyünün başçısına Sultanın hüzuruna gəldiyini 

bildirdi. Mühafizəçilərin başçısı içəri keçər-keçməz: 

- Gəlsin,- deyə Yavuzun içəridən amiranə səsi eşidildi. 

 İçəri girən kimi Sultan Səlim uşaqlıq dostunun pərişan halını 

görcək, onun sözlü adam olduğunu təhər-tövründən anladı.   

-Nədir belə sənin bu halın, paşam, bu gəliş tavrın heç öncəkilə-

rinə bənzəmir? 

Həmdəm paşa sıxıla-sıxıla dedi: 

- Sultan həzrətləri, bu gün mən bir vəkil olaraq hüzurunuza təş-

rif gətirmişəm. Əsgərlər arasında bir həyəcan yaşanmaqdadı...  
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Sultan  Səlim:  

- Təbii ki, ərzaqla ilgili, məlum, -deyə onun sözünü kəsdi, - bil-

mələri hicab edər ki, Şahzadə Süleymanın göndərdiyi karvanlar 

tez bir zamanda bizə ulaşacaq, - sonra Həmdəm paşanı başdan 

ayağa süzüb, - Zira sənin azuqə ilə bağlı vəkil edilmən mənə çox 

qərib gəlir, paşam, heç mütavazi də deyilsən... Bica yerə təlaş edir-

sən. 

Həmdəm paşa içindəki qorxu hissini boğub dedi: 

- Hünkarım, bilməm necə anlatım, təlaşım budur ki, şayəd bu 

yürüşdən vaz keç desəm, mənə qızmazsanki?! Allah əsirgəsin, Sə-

lim, orduda bir üsyan qoxusu duyulmaqda...  

Sultan sanki diksinib yuxudan oyandı, qırmızı sifəti bozardı. 

Səsini qaldırıb soruşdu: 

 -Sən nəyin peşindəsən, Hamdəm paşa? Yoxsa ağlınımı itirmisən? 

Nə üsyanı? Heç bilirsən buracan neçə fərsənglik yol qət etmişik?21 

Həmdəm paşa başını aşağı salıb adəti üzrə sakit tərzdə dedi: 

- Bir zaman özün demişdin ki, “Ey canım, əgər sana Səlim gibi 

yüz tane devlet ve saltanat daha verilse, cihana bağlanıp dosttan 

uzak olma”.22 Mən də bu kəlama riayət edib, çevrənizdə baş verən 

olaylardan uzaq durmadım, çün  bir dost olaraq Hünkarımın hə-

yatı mənimçün bu savaşdan da daha önəmli... 

Sultan Səlim başını bulayıb ayağa qalxdı və dostuna acıqlanıb 

dedi: 

- Zira, sən mənim başqa kəlamımı nasil unutarsan? “Ey gönül! 

Başkasından yardım ve dostluk umarak yaşama, düşmandan da 

korkma! Devlet ve saltanat ancak cənab Allahın verdiğidir”23. 

                                                           

21 Mənbələrdə göstərilir ki, Osmanlı qoşunu Çaldırana qədər 2500 kilometrlik məsafə qət 

etmişdi. 
22 Osman Nuri Topbaş, Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı, I Bölüm, Kısım - 

Yavuz Sultan Selim. 
23 yenə orada 
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Sonra sultan “təəssüf...” pıçıldayıb susdu.  Həmdəm paşa da 

günahkar kimi başını aşağı salmışdı. Bu zaman uzaqdan dördnala 

çapan at ayaqlarının səsi eşidildi. Qəfildən Sultan Səlimin çadırı 

sağdan – soldan oxa tutuldu. Çadırda iri bir dəlik açıldı. Atılan ox-

lardan biri həmin dəlikdən keçib Səlimin ayaqları altındakı xalça-

ya sancıldı. Oxun ucunda kağıza oxşar dəri parçası vardı. Sultan 

əyilib  oxu götürdü, ucundakı dəriyə yazılan kəlməni oxuyan kimi 

çığırdı: 

- Muhavızlar! 

Keşikçilərlə bərabər vəzirlər də, sultanın bütün əyanları da içəri 

girdi. 

Sədr-əzəm Sultan Səlimin əlindəki oxu görcək: 

- Hünkarım, bu, akınçıların işi ola bilir. Yalnız bir akınçı atını 

çapa-çapa uzaqdan belə sərrast ox ata bilər... 

Sultan qəzəbli baxışlarla onu süzüb soruşdu: 

-Akınçılar olduğunu hardan bilirsən? 

- Mənə elə gəlir ki, bu yenicəri bölüyünün savaşçılarındandı, - 

Mustafa paşa dilləndi, -axı onlar hələ Qaramanda Sultan həzrətlə-

rinin əmrinə qarşı gəlmişdilər.  

Sədr-əzəm Mustafa paşaya etiraz etdi: 

-Paşa, yeniçəri bölüyünün silahı yalnız tüfəng və qılıncdır... 

 Sultanın nəzərləri hələ də öz dostunün üzünə dikilmişdi. O, 

Həmdəm paşanı bu dəfə başqa nəzərlərlə süzdü, qəlbində elə bil 

düşündü ki,  çadırına atılan bu oxlardan, oxun ucundakı dəridəki 

“Yürüşdən əl çək, geri dön!” yazısından Həmdəm paşanın da xə-

bəri var... Həmdəm paşa da artıq dostunun ürəyindən keçən son 

qərarını anlamışdı. İstədi desin ki, “Sultanım, az öncə həyatınız 

üçün təhlükə olduğundan sizi xəbərdar etmişdim”. 

Amma Səlimin qəzəblə verdiyi əmr ona danışmağa fürsət 

vermədi: 

-Həmdəm paşanı edama götürün, - dedi,- qoşun dərhal döyüş ha-

zırlığına gətirilsin!  Mənim əsgərlərə bu xüsusda xitabım olacaq... 
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Bütün vəzirlər  güya içəridə  nə baş verdiyindən  xəbərsiz kimi, 

heyrətlə gah Sultan Səlimə, gah da Həmdəm paşaya baxdılar. Mü-

hafizəçilər Həmdəm paşanı əhatəyə alıb çadırdan  çıxardılar. Ətra-

fa sakitlik çökmüşdü. Hamının üzündə hüznlü ifadə vardı... 

* * * 

... Bir azdan Sədr-əzəm içəri girib, döyüş libası geyinib, qılıncını 

qurşanan sultana Həmdəm paşanın edama, ordununsa döyüşə ha-

zırlandığını bildirdi. Sultan Səlim çadırdan çıxıb atının yəhərinə 

oturdu. Vəzirlərin və ulufəçilər dəstəsinin24 əhatəsində atını cərgə 

ilə düzülmüş qoşunun qarşısına sürdü. Əvvəl əlini edam ağacının  

yanında əli-qolu zəncirlənmiş Həmdəm paşaya, sonra sərkərdələ-

rinə və orduya uzadıb zabitəli səslə dedi: 

- "Be hey asker kıyafetli korkaklar! Maiyetimde25 yiğitlik ve kah-

ramanlık göstereceğinize böyle mi hareket edersiniz! Askerde itaat 

emre karşı gelmekmidir?.. Biz bunca meşakkate alkış uğruna kat-

lanmadık, halis niyetimiz rızayı ilahidir. ...Ben cənab Allahın emir-

lerini yerine getirmek, zulüm görenlere yardım etmek için zıreh 

giydim, kılıç kışandım... İsteyenler, karılarının yanına dönüp enta-

rilerini26 giye bilirler! Ben düşmana karşı tek başıma da gide bili-

rim!.. 

Qoşundakı ayrı-ayrı bölüklərin cərgəsində uğultu qopdu. Sul-

tan Səlim  əlinin işarəsiylə  onları sakitləşdirdi:   

- Siz ey çadırıma ox atacaq qədər irəli gedən asgərlər, deyin 

şimdi, siz mənə qarşı üsyandan vaz keçib, düşmənlə savaşa hazır-

sınızmı? 

Ani sükutdan sonra qoşundan: 

                                                           

24 Osmanlı dövlət adamlarını, vəzirləri və bayrağı qoruyan xüsusi dəstə. 
25 Maiyət – əski türkcə. Yüksək vəzifəli dövlət məmurunun buyuruğu altında qulluq edən 

şəxs. 
26 Gecə paltarı. 
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-Əvət... Əvət... Əvət, -sədaları  eşidildi. 

Sultan Səlim var gücü ilə qışqırdı: 

- Eləysə, İslam dininin düşmənləri olan Səfəvilərə ölüm! 

İlk olaraq Molla Ərəb də cır səsiylə qıyya çəkdi: 

-Kafirlərə ölüm!.. 

Qoşunun arasından yerbəyerdən  onun səsinə xorla səs verdilər: 

-Kafirlərə ölüm! 

-Qızılbaşlara ölüm!.. 

Bu zaman Sultan Səlim son dəfə dostu Həmdəm paşaya tərəf 

boylandı. Həmdəm paşa üzünü göyə tutub kəlmeyi-şəhadətini 

oxuyurdu. Sultan əlini yuxarı qaldırıb onun edamına işarə verdi. 

Hamı bu edam səhnəsini kədərli və üzgün baxışlarla seyr edirdi. 

“Öz uşaqlıq dostunu edam etdirən, bizi yeddi yerə şaqqalatdırar... 

Tikəmiz dəfn etmək üçün ələ də gəlməz!” 

Həmdəm paşa son anda yenə Səfəvi sarayının elçisi Şahqulu 

bəy Bəynökəri xatırladı: “...çox çəkməz, sən də sultanın zavalına 

gələcəksən... Dostu, yoldaşı, arkadaşı olsan belə o, sənə də rəhm 

etməyəcək.. Xalq ona bihudə yerə Yavuz demir ki...” 

 Edamdan sonra Sultan Səlim ətrafındakı vəzir və sərkərdələri-

nə qoşunu irəliyə doğru hərəkətə gətirmək üçün əmr verdi. Və 

üzünü əvvəl Zeynal paşaya, sonra vəziri Mustafa paşaya tutdu: 

- Zeynal paşa, sən məqtul Həmdəm paşanın qoşunu başında 

dur! Bu gündən etibarən Qaraman bəylərbəyi sənsən. Mustafa pa-

şa, sən də buradan Bayburd qalasını mühasirəyə almağa get! Mən 

isə üzü Təbrizə doğru gedirəm... Allahın fəzilətindən ümidüm bu-

dur ki, səninlə tez bir zamanda Çaldıranda görüşək... 

 

Mən düşmənin dostuyam 

 

...İyirmi yeddi illik ömrünün çoxunu qovğaların içində keçirən 

Şah İsmayıl Sultan Səlimə məktub göndərəndən sonra bir müddət 

dincəlmək üçün Həmədana getdi. O, bir yandan Səlimlə savaşın 
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qışa qədər ləngiyəcəyinə ümid bəsləyirdi, digər yandan gah mən-

zilgahından, gah da gəzib-dolaşdığı təbiət güşələrindən nigarançı-

lıqla yollara boylanır, Təbrizdən savaş xəbəri gözləyirdi. 

Həmədanın təbiəti, yay günləri daha valehedici olurdu. Bu qə-

dim Azərbaycan şəhəri Midiya hökmüdarı Astiaqın yay paytaxtı, 

istirahət məkanı olmuşdu. Harpaqın xəyanəti sayəsində farslar 

maday sulaləsini devirəndən sonra, Azərbaycanın bu gözəl, zən-

gin və “bəyaz şəhər”ini27 talan etmişdilər. 

Avqust ayının ortaları olsa da, güllü-çiçəkli çəmənliklərdə ba-

har ab-havası hökm sürürdü. Şah İsmayıl zirvəsi qarlı Əlvənd da-

ğının ətəyində yerləşən Həmədana baxa-baxa düşüncələrə dalmış-

dı. Şah bu şəhərin qədimdən dəfələrlə böyük imperiyaların işğalı-

na məruz qaldığını yaxşı bilirdi. Assuriyalıların, Makedoniyalı 

İsgəndərin, monqolların və Əmir Teymurun qoşunlarının işğalı 

zamanı şəhər yerlə yeksan edilsə də, bacarıqlı sənətkarların sayə-

sində yenidən bərpa edilmişdi. 

Öz zəmanəsinin böyük sərkərdəsi kimi Şah İsmayıl da on altı ya-

şında Həmədan uğrunda savaş aparmışdı. 1503-cü ilin yayında şəhə-

rin yaxınlığındakı Almaqulağı28 adıyla tanınan yerdə Sultan Murad 

bəy Bayandurun yetmişminlik qoşununu məğlub etmişdı. Şah İsmayıl 

Həmədanın axarlı-baxarlı guşələrini gəzə-gəzə həmin döyüşün necə 

baş verdiyini xatırladı; əslində onda da Səfəvilərlə Ağqoyunluların qo-

humluq əlaqələrini düşünərək müharibə etmək niyyətində deyildi. 

Azərbaycanın bir parçası olan bu şəhəri sülh yolu ilə Səfəvi səltənətinə 

qatmaq istəyirdi. Döyüşdən əvvəl – yaz çağı Qənbər ağa adlı müridini 

məktubla Muradın yanına göndərib ondan itaət etməsini tələb etmiş-

di. Qızılbaş şahı məktubunda onun hakimiyyətini tanıdığı təqdirdə 

Əcəm İraqının bir hissəsini Sultan Murada təklif etmişdi.  

                                                           

27 Ekbatan 
28 21 iyun 1503-cü ildə Səfəvilər dövləti və Ağqoyunlu dövləti arasında baş verən döyüş 

http://az.wikipedia.org/wiki/21_iyun
http://az.wikipedia.org/wiki/1503
http://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99f%C9%99vil%C9%99r_d%C3%B6vl%C9%99ti
http://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fqoyunlu_d%C3%B6vl%C9%99ti
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Amma Sultan Murad bəy Bayandurun sərt və xoşagəlməz cava-

bından sonra Şah İsmayıla savaşmaqdan ayrı yolu qalmamışdı. O, 

on iki min nəfərlik qoşunla Təbrizdən çıxaraq, Qızılüzən çayını 

keçib cənuba – Həmədana doğru hərəkət etmişdi.  

Rəqib qoşununun sayca qat-qat çox olsa da Şah İsmayıl öz məq-

sədinə böyük sərkərdəlik məharəti ilə nail olmuşdu. Ağqoyunlular 

üzərinə yürüş zamanı Şah əmirləri Xüləfa bəylə Mənsur bəy Qıp-

çağa öndə hərəkət etməyi həvalə etmişdi. Qara Piri bəy Qacarı isə 

min beş yüz süvari ilə ehtiyatda saxlamışdı.  

Təkəli tayfasından olan Yeqan bəy Təkəli, Sarı Əli bəylə birlik-

də digər qızılbaş əmirləri – Dədə bəy Talış29 Hüseyn bəy Lələ, Mə-

həmməd bəy Ustaclı, Bayram bəy Qaramanlı, Əbdi bəy Şamlı ci-

nahlardan, Şah İsmayıl özü isə ordunun mərkəzindən döyüşə girə-

rək Ağqoyunlu qoşununu darmadağın etsə də Muradın özü ara-

dan çıxıb qaça bilmişdi. 

Qələbədən  İsmayılın Həmədana vali təyin etdiyi Qaraca Sultan 

Təkəlinin bu əyalətdə tiyul torpaqları30 vardı. Gənc Səfəvi şahının 

qulluğunda Təkəli bəylərinin bir çoxu böyük nüfuz sahibi idilər. 

Şah İsmayılın ilk dəfə Səltənətin möhürdarlıq31 vəzifəsinə təyin 

etdiyi Təkəli Sarı Əli 1506-cı ildə Şamlu Abdi bəylə Kürd Sarımla 

savaşda həlak olmuşdu. Şahın zarafatla Çuxa sultan dediyi Bəxşi 

bəy də Təkəli əmiri idi.  

İndi Həmədanda yay istirahəti zamanı şahı və onun ailəsini 

öz şəxsi qvardiyasından savayı Qaraca Sultanla Çuxa Sultanın 

əsgərləri mühafizə edirdi. Şah ünsüyyətdə olduğu adamlarla 

mehribanlıqla davranırdı. Uşaqla uşaq, böyüklə böyük kimi rəf-

tar edirdi 

                                                           

29 Əbdüləli bəy Dədə 
30 feodal torpaqları 
31 Möhrdar şahın xüsusi möhrünü qoruyan şəxsə deyilirdi. Onun sənədlərə vurduğu möhür 

şahın imzası demək idi. Zərurət olduqda möhrdar hərbi səfərlərdə də iştirak edirdi. 

http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Q%C4%B1z%C4%B1l%C3%BCz%C9%99n_%C3%A7ay%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99m%C9%99dan
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Səfəvi hökmüdarı Həmədanda şiələrin altıncı imamı Cəfər Sa-

diqin övladları İmamzadə İsmayıl Əmin və İmamzadə Abdullahın 

uyuduğu müqəddəs məkanı ziyarət etdi. Onların məzarı şəhərin 

mərkəzində Səlcuqlar dövründə tikilmiş Ələvilər məqbərəsində 

yerləşirdi. Böyük türk təbibi zəmanəsinin Hüdcətül-Haqq32, Şeyx-

ur-Rəisi33 və Şərəf-ül-Mülkü34 sayılan İbn Sinanın və məşhur dər-

viş, rubai ustası Baba Tahirin35 türbələri bu şəhərdə idi. 

Şah İsmaıl Həmədanda dünyaya göz açmış Əbülməali36 ləqəbi 

ilə tanınan Eynəlqüzat Miyanəçinin37, habelə  Təbrizdə "Rəbi-Rəşi-

di" və "Darüş-Şəfa”38 adlı mərkəz təsis edən Fəzlullah Rəşidəddi-

nin39 həyatı barədə yeniyetmə çağlarından xeyli bilgilər əldə etmiş-

di. Farsca yazılmış “Oğuznamə”ni oxumuşdu. 

Günlərin bir günü şah Əlvənd dağının qoynunda yerli əhalinin 

“Əlisədr” dediyi qədim mağaranın önündə böyük bir qayanın üstün-

də oturub düşüncələrə dalmışdı. Bu vaxt qoca bir dərviş ona ya-

xınlaşdı və şahın qılıncına baxıb dedi: 

- Ey əhli- qılınc! Əlvənd dağından bu fani cahanın seyrinə dal-

mağın sənin əzəmətinə əzəmət qatar...-o boyundan da bir qarış 

uca olan əsasını özünə dayaq edib, sözünə davam etdi,- dağda elə 

bil insan öz qəlbinin səsini yox, uca Rəbbimizin səsini dinləyir... 

Məhəmməd səlalahü-əleyi və səlləm Allahın rəsulu təyin olma-

mışdan əqdəm ildə bir ay insanlardan uzaqlaşaraq Məkkə yaxınlı-

ğındakı Hira dağında məskunlaşarmış. Həzrəti Əli əleyhissələm 

xütbəsində buyurur ki, “o həzrət hər dəfə dağdan evə dönəndə 

                                                           

32 həqiqət carçısı 
33 böyük, müdrik 
34 ölkənin ən şərəfli insanı.Əbu Əli Sina (980-1037) 
35 Baba Tahir Üryan . -təxminən 1000 — 1055 arası yaşayan sifi şair 
36 Fəzilətlər atası, "Eynəlqüzat" isə - qazilərin gözü deməkdir. 
37 Eynəlqüzat Abdulla Həmədani (1099-1131) filosof və şair, sufiliyin panteist fəsəfəsinin banisi. 
38 Səfa evi 
39 Fəzlullah RəşidəddinHəmədani (1247-1317 ) – tarixçi, Elxanilərin saray həkimi və 

vəziri, dövlət xadimi. 

http://az.wikipedia.org/wiki/1000
http://az.wikipedia.org/wiki/1055
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onda vəhy və ilahidən elçilik nurunu görür, nübuvvət və peyğəm-

bərlik ətrini duyurdum...” 

Bu sözləri deyəndən sonra dərviş əlini irəli uzadıb Şah İsmayı-

lın qılıncını istədi. Şah qılıncını dərvişə verdi. Dərviş qılıncı öpüb 

dua oxudu və onu şaha qaytardı.  

- Qoy Həzrət Əlinin Zülfüqarı kimi Heydəri qılıncın kəsgin ol-

sun! Qılınc çalan qolun dərd-bəla görməsin!.. 

- Baba dərviş, sən məni tanıyırsan? 

Dərviş gülümsəyərək dedi: 

-“Alıb Şamu Rumu müsəxxər40 qılıb,   

Pəs ondan həvayi Firəng eylərəm” 

- Bu deyiş sənindir? 

Şah başı ilə “hə” dedi. Dərviş “xələfi dudimani-vilayət”41 

deyib,ona təzim elədi;  

- Sən Əlvənd dağı boyda həşəmətə yüksəlmis mürşidi kamil42, 

zillillah fil ərzi43 Şeyx Heydər oğlu Şeyx Şah İsmayılsan!  

Təbrizdən xəbər gözlədiyi bu vədələrdə qoca dərviş sanki şahın 

ürəyini oxuyurdu.  Dərviş sözünə davam edərək dedi: 

- Böyük fəzilət sahibi Miyanəci demiş ki, Vətən sevgisi, insan fit-

rəti ilə qatışmış imandır...Sənin qayğıların artmış, qəlbin qəm-qüs-

sə üçün istirahət yeri olmuşdur. Təskinlik içinə yol tapmaz. Sən 

düşməni görürsən, amma düşünürsən ki, onun dostusan. Öhdə-

sindən gələ bilmədiyin zəmanə müsibətilə baş-başa qalıbsan. Əgər 

bu müsübət dağlarda olsaydı, uçub dağılardı... 

Sonra qoca dərviş daldalı çəkilə-çəkilə: 

- Qəzəvü-qədər Allahın təqdiri ilə baş verir.Ey əhli-qılınc,qə-

zavət yolunda qəzan mübarək! Allah səni qorusun, sən də təri-

                                                           

40 müsəxxər - ram 
41 xələfi dudimani-vilayət – peyğəmbər sülaləsinin xələfi 
42 mürşidi kamil - mükəmməl dini rəhbər 
43 zillillah fil ərzi- Allahın yer üzündəki kölgəsi 
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qətini... Təkcə fars meyilli sərkərdələrinə güvənmə...- deyib 

uzaqlaşdı. 

Bu zaman yaxınlıqda şahın əmiri Çuxa Sultanın- Bəxşi bəy Tə-

kəlinin atı kişnədi. Şah daldığı düşüncələr aləmindən ayrıldı. Az 

öncə dərvişlə söhbətinin xəyalda və gerçəkdə baş verdiyinin fərqi-

nə varmadı. O, Bəxşi bəyə üzünü tutub: 

- Çuxa  Sultan, de görüm çuxanda nə gətiribsən? –deyə soruşdu. 

Bəxşi bəy atın yəhərindən enib təzim etdi: 

 - Şah sağ olsun, Darüsəltənədən44 qasid gəlib, Yavuzdan daha 

bir namə gətirib. 

Şah məktubu ondan alsa da açmadı, soruşdu: 

- Bəs Şahqulu ağadan nə xəbər var? 

- Başın sağ olsun şah, Yavuz onu edam etdirib.  

Şah İsmayıl dərindən köks ötürdü: 

 - Eh, Səlim, Səlim... Sən bu günahların müqabilində qiyamət 

günü öz qardaşlarının ətini yeyəcəksən! Allah haqq-hesab günü 

rastına özün kimi quduz cəhənnəm köpəkləri çıxaracaq... – dedi və  

son yuxusunu xatırladı. 

- İnsan qanına susamış bu quduz sultanla soyuqlar düşənəcən 

savaşmaq niyyətim yox idi. Bir halda ki, təkid edir qoy istədiyi ki-

mi də olsun...  –deyə Şah İsmayıl bükülü məktubu açıb oxuduqca 

qaşları düyünləndi. Sonra Çuxa Sultana tutub dedi: 

- Çuxa, sən get, bu məktubu gətirən qasidi Taxtgahımızın döyü-

nən qəlbi Təbrizə göndər, başqa bir qasid də Qızılbaşların Diyar-

bəkr hökmdarı, əmir-ül ümara Məhəmməd xan Ustaclıya xəbər 

çatdırsın ki, dərhal qoşunun başında Çaldıran düzünə yola düş-

sünlər! Hər iki qasidə de ki, qıvraq tərpənsinlər. 

Çuxa Sultan cəld atına minib geri çapdı. Şah onun arxasınca ba-

xıb yenə dərin fikrə getdi. Sonra ətrafı seyr eləyə-eləyə pıçıldadı: 

                                                           

44 səltənətin mərkəzi 
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-Mən bu günəcən eyni soydan olan və eyni dildə danışan min-

lərlə insanı və Şahqulu ağa Bəynökəri kimi görkəmli sərkərdələri-

mi ölümə sürükləmək istəmirdim... Zira olacağa çarə yoxmuş... Bu 

Səlim söz anlamaz. 

 

Söz vardır kəsdirər başı, 

Söz vardır kəsər savaşı, 

Söz vardır ağulu aşı 

Bal ilən edər yağ bir söz. 

 

O gün Şah İsmayıl özü də Həmadanda olan cüzi bir qoşunla 

Sultan Səlimin meydan savaşı kimi nişan verdiyi  Çaldıran düzünə 

sarı yola düşdü. 
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Səkkizinci fəsil 
                   

ÖLMƏZLİYİN QOŞA DASTANI 

 

 “Gələcəkdə Osmanlılara qarşı heç bir addım atmayın!” 

                                             Sultan Həsən Bayandur 
 

1514-cü ilin 22 avqust gecəsi Osmanlı qoşunu Çaldıran düzünün 

ətrafında sıralanan təpələrə çatdı. Sultan Səlim xan yaxın dostu və si-

lahdaşı Həmdəm paşanı edam etdirsə də, qoşunun içindəki narazılıq-

lardan, xüsusilə yeniçərilərin hər an üsyana qalxmasından hələ də 

ehtiyat edirdi. O, ordunun qərargahı sayılan çadırının öz əsgərləri tə-

rəfindən oxa tutulması əhvalatını heç cür unuda bilmirdi. Ona görə 

düşərgə quran kimi qoşunun son durumunu və savaşa hazırlıq işini 

vəzirləri ilə ətraflı məsləhət-məşvərət etməyi qərara aldı. 

Sultanın ikinci vəziri Dukakınoğlu Əhməd paşa dedi: 

-Hünkarım, qoşun yorulub, həm də neçə gündür ki, sıxıntılar 

yaşamaqdadı. Odur ki, qoşuna bir az dinclik vermək lazımdı. 

Baş dəftərdar Piri Mehmed Çələbi təkcə sultanın narahatçılığını 

bildiyindən deyil, həm də qorxusundan tez Əhməd paşaya etiraz 

etdi: 

-Əsgərlər arasında qızılbaş – türkmənlər, həm də yeniçəri bölü-

yündə Bəktaşilik təriqətinə sayğı göstərənlər çoxluq təşkil edir. Bir 

kaç gün öncə hünkarımızın çadırını hədəfə almış oxları nə çapuq 

unutdun paşam? Buna görə düşünürəm ki, Əcəmi Qızılbaşlarla 

həmən savaşmaq gərəkdir... 

Fərhad paşa da onun sözünə güc verdi: 

-Hünkarım, Piri Mehmed Çələbinin fikri ilə mən də şərikəm. 

Bununla da Səfəvi hökmüdarının ordumuzun durumu ilə ilgili bil-

gilər toplamasını əngəlləmiş olarıq... 
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Sultan kəşfiyyatçı dəstənin bir-iki gün əvvəl çəkib gətirdiyi Çal-

dıran düzünün xəritəsini gözdən keçirsə də əyanlarının fikirlərinə 

yaxşı qulaq asırdı.  

Fərhad paşa sözünü bitirər-bitirməz Sultan Səlim: 

- Çox doğru, - deyə qətiyyətlə bildirdi, - şimdi isə mənim dedik-

lərimi iyicə dinləməniz lazım... 

O, bir anlığa susub yenə nəzərlərini qarşısındakı xəritəyə dikdi. 

Sonra çənəsinədək sallanan bığlarını sığallaya-sığallaya başını qal-

dırıb əyanlarına baxıb dedi: 

 -Yarın Anadolu bəylərbəyi Sinan paşa, sən, Qaraman bəylər-

bəyi Zeynal paşanın sayısı otuz beş min olan süvariləri ilə ordu-

nun sağ cinahında dayanacaqsan. Rumeli bəylərbəyi Həsən pa-

şa, sənin başçılıq etdiyin əsgərlər sol cinahda qərar tutacaq! Ci-

nahların arxasında on min nəfərlik Anadolu və səkkiz minlik 

Rumeli əzabları1 topxananın önündə sipər kimi yerləşdirilsin. 

Qızılbaş suvariləri o zaman topları görməyib həmlə edəcəkdir. 

Sipər həmləyə davam gətirsin deyə topların birini digərinə sıra 

ilə zənçirləmək lazım. Sədrəzəm Hersekoğlu Əhməd paşa, sən, 

vəzirlərim Dukakınoğlu Əhməd paşa və vəzir Mustafa paşa da-

xil, qaziəsgər Fərhad paşa, Qaraca paşa və ülamalar mənimlə 

birlikdə əsas zərbə qüvvəmiz olan mərkəzdə dayanacaq. Bizim 

çevrəmizi sipahi və ülfəçilər əhatə edəcək. Önümüzdə birinci 

cərgədə Ayasın, ikinci cərgədə Osman Balyeməz oğlu Sekban-

başının rəhbərliyi altında on iki minlik yeniçəri tüfəngçiləri yer 

alacaq, onlardan da öndə bir-birinə zəncirlə bağlanmış araba və 

dəvələrdən ibarət sipər yaradılmalıdır ki, ikinci bir səngər kimi 

yeniçəri piyadalarını Qızılbaş süvarilərinin həmləsindən qoruya 

bilsin! Kimin başqa sözü var? 

Sədr-əzəm soruşdu: 

                                                           

1 oxçulardan ibarət xüsusi dəstələr 
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-Sultan həzrətləri, bəs öncül savaşçıların çoxluğunu təşkil edən 

Zülqədər türkmanları Şahsuvar oğlu Əli bəyin, Trabzon sancaqbə-

yi Abdullah bəyin dəstələri harda yer alacaq? 

 Sultan: 

 -Əli bəylə Şadi bəyin dəstələrinin əsas vəzifəsi düşmənin bizi 

arxadan vura biləcəyi zərbəni dəf etməkdən ibarət olacaq, Abdul-

lah bəyin dəstələri mənimlə bərabər mərkəzdə yer alacaq,- dedi və 

sözünü tamama yetirib bir xeyli susdu. Çadıra qəribə sakitlik çök-

dü. Heç kim dinib-danışmırdı. Sanki hamı öz xəyalında sabahkı  

döyüşün qanlı səhnələrini canlandırıb fikrə getmişdi.  

... Sultanın çadırının yaxınlığında Sofiya sancaqbəyi Əli bəy 

Malkoçoğlunun səsi gəlirdi. O, söhbət ediyi akınçılara deyirdi: 

-Yarın Qızılbaş hökmüdarı Şah İsmayılın kəsilmiş başını Sulta-

nımızın ayaqları altına atacam. Umarım bundan  böyük  zövq du-

yacaq hünkarımız!.. 

Onun kiçik qardaşı Tur Əli bəy Silistir sancaqbəyi idi. O da  

özünü öyərək  qardaşına deyirdi ki: 

 - Abi, uca Allahımdan dilərəm ki, bu şərəfi mənə nəsib 

etsin.Yəmin edirəm ki, düşmən qoşunu içərisində Şah İsmayıldan 

başqa heç kəs mənə rəqib ola bilməz. 

Sultan Səlim və əyanları bu iki cəngavərin danışıqlarını eşidib 

razılıqla gülümsünürdülər. 

Sultan Səlim dedi: 

- Bu bəylərin rəhmətlik babaları Malkoçoğlu Balı bəy dədəm 

Fatih Sultan Mehmet Xanın qurduğu Əndəruni-Humayda2 yeti-

şən məşhur akıncı bəyi olub. Babam Sultan Bəyazidin Xan 

devrində Silistre Bəylərbəyi idi. Fövqaladə cəsur, sadıq ve qabi-

liyətli bir komandandı. Macarıstanda Vardin Qalasını almış, 

pək çox yeri zəbt etmişdi, Varşava şəhrinə qədər böyük zəfər 

                                                           

2 Saray Universiteti 
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qazanmışdı. Oğulları Əli bəylə Tur Əli Bəy də qayət kəndisi ki-

mi cəsur kahramandılar... 

* * * 

Gündüzləri isti keçən avqust gecəsi ay işığına qərq olmuşdu. 

Uzaqdan cırcıramaların aramsız və yeknəsək səsi eşidilirdi. Çaldıran 

vadisi tərəfdə ara-bir qurdlar ulaşırdı. Qızılbaş ordusunun qərərga-

hında çıraqlar yanırdı. Şah İsmayılın vəkil-vəzirləri və nüfuzlu sər-

kərdələri Osmanlı qoşunu ilə döyüş ərəfəsində Qızılbaşların hərbi 

qayda- qanuna uyğun tərzdə nizamlanmasını müzakirə etmək üçün 

məşvərət məclisində toplaşmışdılar. Hamı bayaqdan intizarla şahın 

gəlişini gözləyirdi. Kimi dərin fikrə dalmışdı, kimi əllərini qoynunda 

daraqlayıb tez-tez köks ötürürdü. Məhəmməd xan Ustaclının astadan 

dediyi sözlər araya çökmüş üzücü sükutu pozdu: 

- Şahsız söz-söhbətimizin də dadı-duzu qaçıb elə bil. 

Qaziəsgər Seyyid Şərif də onun sözünə qüvvət verdi: 

- Məhəmməd xan, haqlısan, fəqət, Şah İsmayılsız təkcə söz-söh-

bətin deyil, elə düşmənlə vuruşmağın da dadı itib. İnşallah, tez gə-

ləydi barı.. 

Birdən uzaqdan at ayaqlarının səsi gəldi. Hamı ürəyində Allaha 

şükür elədi. Az sonra Soltanəli Mirzə Əfşar atını dördnala çaparaq 

özünü şah üçün qurulmuş çadıra yetirdi. O, içəri girəndə əyanlar 

bir anlıq nigarançılıqdan qurtardılar. Əfşar tayfasından olan Solta-

nəli Mirzə simasından şaha çox bənzəyirdi. Bəziləri hətta onun şah 

olduğunu zənd edib təzim etmək istədi. 

Bu zaman Səfəvi xanədanının eşikağası3 və Şah İsmayılın hör-

mətli sərkərdələrindən olan Durmuş xan Şamlı heyrətlə: 

-Soltanəli Mirzə üzdən dayınoğlu Şah İsmayıla o qədər çox ox-

şayırsan ki,  osmanlıları da bizim kimi çaş-baş salacaqsan ha...  

                                                           

3 eşikağası - vəzir, daxili işlər naziri. 
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Bu sözdən çadırdakı əmirlərin çöhrələrində təbəssüm yarandı. 

- Yaxşı bəs Şah hardadı? –deyə Məhəmməd xan soruşdu. 

Soltanəli Mirzə dedi: 

- Şah bura gələndə yolda xeyli yaraq-yasaqlı qızılbaş qadınları-

na və sənətkarlarına rast gəldi. Sənətkarların arasında müsəvvir 

Sultan Məhəmməd, məşhur xəttat Şah Mahmud Zərrinqələm və 

sarayın başqa sənət adamları vardı. Şah qadınlara geri qayıtmağı 

əmr etdi, amma sənətkarları burda iki fərsəhglik məsafədə bir ma-

ğaraya apardı. Dedi ki, burada gizlənin, işdi-şayəd mən düşmən 

əlinə kecsəm də, siz keçməyin! Mənə də tapşırdı kı, atımı çaparaq 

tez sizə xəbər verim ki, intizarda qalmayasınız! 

Məhəmməd xan Ustaclı gülmsünərək yarızarafat-yarıciddi şə-

kildə dedi: 

- Qadınların savaşa qatılmağı yaxşı halət olardı. Əsgərlərimiz 

arasında bəziləri bu mərd qadınların sayəsində həşəmətli osmanlı 

ordusundan qorxub fərarilik etməzdilər!.. 

- Şah da öz hərəmi ilə gəlir, –deyə Soltanəli Mirzə dilləndi,-bir 

də inanmıram döyüş yaraq-yasağı geyinən o pəriçöhrə xanımlar 

geri dönsün. Şah həmişə ova çıxanda onlar sarayın bağında can-

başla bu savaşa hazırlaşırdılar. 

Qaziəsgər Seyyid Şərif onu zəndlə süzüb dedi: 

- Əfşar cangavəri, mənim məsləhətim budur ki, sən savaş zama-

nı şahımızı bir an da gözdən qoymayasan! Bu sənə Qaziəsgər ola-

raq ilk və son tapşırığımdır. 

Vəkil Nizaməddin Əbdülbaqi qayğılı tərzdə dedi:. 

- Allah qorusun! Bəraehtiyat, biz şahı razı salaq ki, savaşa ön sı-

rada qatılmasın!  

Durmuş xan Şamlı: 

- Özünüzü əbəs yerə yormayın, möhtərəm sədr-əzəm, bu günə-

cən bütün savaşlarda Şah həmişə öndə vuruşub! 



228 

Elə bu zaman bayırdan qoşundan gur səda qopdu: 

- Yaşasın, Padişahi aləm-pənah4.  

- Yaşasın Şah İsmayıl... 

-Şah İsmayıl... Şah İsmayıl! 

Sonra ərşə yüksələn səda qoşunda üç əsas dəstədən gəldi. 

Süvarilər əvvəlcə:   

-La İlahə illallah- dedi.. 

Sonra piyadalar: 

- Mühəmməd rəsulüllah! 

Ox və nizə atanlar da: 

- Əliyən Vəliyullah. 

Daha sonra bütün qoşun bir səslə qıyya çəkdi: 

- Allahu- əkbər, Allahu-əkbər ...  

Gecənin qoynunda şimşək kimi çaxan bu səs dalğası Osmanlı qo-

şununun düşərgəsinəcən gedib çatırdı. Əsgərlər bir an Qızılbaşların 

həmlə etdiyini düşünüb yaraq-yasaqlarına sarı cumdular. Sərkərdə-

lər nə baş verdiyindən xəbərdarmış kimi, onları sakitləşdirdilər. 

Şah İsmayılın qərərgahını mühafizə edən keşikçi qızılbaş ənə-

nəsinə uyğun tərzdə səsini ucaldıb şahın gəldiyini içəridəki əyan-

lara xəbər verdi: 

- Əbül-müzəffər və əbül-mənsur5 Şah İsmayıl Bahadır xan həz-

rətləri. 

Hamı ayağa qalxdı. Şah çadıra girən kimi "əssalam-əleyküm, 

dostlar" - deyə onları salamlayıb doyüş planını hazırlamaq üçün 

qoyulmuş xəritəyə yaxınlaşdı. Əyanları və sərkərdələri yaxşı bilir-

dilər ki o, həmişə mühüm qərarlar qəbul edəndə “Yuxuda Nəcəf 

Şahı Həzrəti Əlidən birbaşa göstəriş almışam” deyərdi.  

İndi o, xəritəyə baxa-baxa Çaldıran təpələrinin ətrafında düşər-

gə salan Sultan Səlimin ordusunun həm topxanasını, həm də sayca 

                                                           

4 dünyanın pənahı olan padşah 
5 zəfər və qalibiyyət sahibi 
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çox olduğunu düşünərək qaşlarını çatıb bir xeyli susdu. Onun od-

lu silahlara, xüsusən də topxanaya nifrət etdiyini də qoşun başçıla-

rı yaxşı bilirdi. Şah hər dəfə savaşa qatılanda “namərdin mərddən 

ayırd edilməsi üçün qılınc sıyırmaq zərurətdir” deyirdi.  

Şah İsmayılın hökmüdarlıq dönəmində artıq hamı buna atət 

etmişdi. Səfəvi – Qızılbaşlar odlu silahın müharibələrdə tətbiq 

edilməsini insanlığa zidd əməl, qorxaqlıq və casarətsizlik əlaməti 

hesab edirdilər. 

 Almaqulağı döyüşü ərəfəsində Osmanlıların Ağqoyunlulara 

verdiyi iyirmi topu qızılbaş savaşçıları ələ keçirsələr də, döyüş za-

manı Şah İsmayıl əmr etmişdi ki, topxanadan istifadə etməsinlər. 

Hətta güc nisbəti rəqibin xeyrinə olduğu savaşlarda zəfər qazan-

ması onun bu qeyri – adi sərkərdəlik məharətinin bəhrəsi olmuş-

du. O, düşmənlə döyüşdə şərəf və mərdliyi üstun tuturdu. 

Şahın xaçpərəst dövlətlərindən topxana istəyi isə ölkəsində sül-

hün, əmin-amanlığın, səltənəti xarici təcavüzlərdən qorumaq niy-

yətindən irəli gəlirdi. Müasirləri onu həm söz, həm də qılınc sər-

kərdəsi kimi tanıyırdılar. Şah indiyə kimi ən zəif rəqiblərinə belə 

sülh təklif edərdi, fəqət qəti rədd cavabı aldıqdan sonra qılınca əl 

atardı. “Aman vermək imandandır” deyə ona təslim olanları ba-

ğışlayar, mərhəmət göstərər, hətta onları öz mülazimləri6 cərgəsi-

nə qəbul edirdi. Şah hərbi yürüş zamanı dinc əhalinin zərər çək-

məsini rəva bilmirdi. Qızılbaşlar tərəfindən əsir alınmış dinc sa-

kinlərin dərhal azad edilməsini əmr edirdi. 

 Ötən il7 Ceyhun çayı kənarında şahın qoşunu özbək və qazax 

qoşunu ilə üzləşmişdi. Qızılbaş əmiri Burun Sultan Şah İsmayıla 

təklif etmişdi ki, çayın o biri sahilindən gələn rəqib qoşunun qızıl-

başların mövqe tutduğu sahilə keçməsini əngəlləmək üçün salların 

ipi kəsmək gərəkdir.Şah ona “mən bu hiyleyi-fəndi özümə ar bili-

                                                           

6 burada əsgər və zabitləri mənasında 
7 1513-cü il 



230 

rəm” demişdi. Əmr vermişdi ki, çaydaki bütün gəmi və salları on-

lara göndərin, qoy Ceyhunu sərbəst şəkildə keçsinlər! 

İndi hamı bu günəcən olan belə əhvalatları xatırlayaraq susub 

Şahın nə qərar verəcəyini gözləyirdi. 

- Dostlar, - deyə şah nəhayət dilləndi, - Osmanlı qoşunun topu-

topxanası, həşəməti olması sizi qorxutmasın! Hamınız yaxşı bilirsi-

niz ki, mən bu davanı istəmirdim. Babam Həsən padşah dayıları-

ma vəsiyyət etmişdi ki, gələcəkdə Osmanlılara qarşı heç bir addım 

atmayın... Onun ölümündən sonra Venesiya elçiləri ardıcıl olaraq 

Ağqoyunlu sarayına gəlsə də, onun varislərini müharibəyə təhrik 

edə bilmədilər8... Fəqət, Səlimin qabalığı və cızığından ziyadə çıx-

ması məni bu savaşa gətirib çıxardı. Hər bir xüsusda Allahın bir 

hikməti var. Çaldırandakı meydan döyüşümüzlə Kərbala çölündə 

İmam Hüseyn əleyhssalamın ölməzlik məktəbindən dərs aldığımı-

zı bu cahana isbat edəcəyik! Dilimizin varlığı, dinimiz, əqidəmiz 

uğrunda qanımızla, canımızla, qeyrətimizlə bahəm savaşacağıq... 

Bir-iki əmirindən başqa hamı bir səsələ: 

- Bahəm savaşacağıq, –dedi. 

Sonra şah üzünü Vəkil Nizaməddin Əbdülbaqiyə sarı tutub:  

-Nəcmi Sani, sübh tezdən sən başda olmaqla sədr və qaziəsgər 

Seyyid Şərifin, Seyyid Məhəmməd Kamunənin dəstələri qoşunun 

mərkəzində yerini alacaq, - dedi, - Sağ cinahda mənim seçmə sü-

vari dəstələrim və Durmuş xan Şamlının süvariləri, sol cinahda isə 

Məhəmməd xan Ustaclının və qardaşı Qara xanın başcılığı altında-

kı on beş minlik Qızılbaş süvarisi cəm olacaq... Önqolumuza 

Qorçibaşı Sarı Pirə Ustaclı pişdarlıq9 edəcək. Pişxanəmizi10 daşı-

                                                           

8 Venesiya elçisi Barbaro yazırdı: “Vaxtilə Venesiya söz verdi ki, iki cəbhədə Osmanlıya 

qarşı müharibə edəcək və yerinə yetirmədi. Uzun Həsəni tək qoydu. Və həm də 

göndərilən odlu silahlar Qaramana yetişmədi. Odur ki, döyüş Osmanlıların qələbəsiylə 

başa çatdı...». 
9 pişdar -avanqard dəstə, qabaqcıl dəstə. 
10 qoşunun cəng yaraq-yasağı 
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yan çərxçilərin11 başında onunla bahəm Xızır ata Ustaclı duracaq. 

Mən sağ cinahdan Osmanlı ordusunun sol cinahına, Məhəmməd xan 

Ustaclı isə osmanlıların sağ cinahına hücum edərək əzabları yaracaq 

və onların sıralarını dağıdaraq qücümüzü birləşdirəcəyik, sonra da 

arxadan  Osmanlı ordusunun mərkəzinə hücum edəcəyik... Cinahlar-

dan sürətli hücum etməklə biz  Osmanlı yeniçərilərinin və toplarının 

kəsərini azaldaraq döyüşün aqibətini həll edə biləcəyik... 

Sonra şah hüzurunda dayanan başqa əmirlərinə baxdı, bir anlı-

ğa ağlında kimə nəyi həvalə etməyi düşündü və bir-bir onların 

adını çəkib: 

- Cinahlardakı ehtiyat və yardımcı dəstələrin başçılığını Bağdad 

hakimi Xülafə bəyə, Fars hakimi Xəlil Sultan Zülqədərə, İraqi-

Əcəm hakimi Pirbudaq xana, Ərzincan hakimi Nurali Xəlifə Rum-

luya, Təbriz hakimi Məntəşə Sultana, Şirvan canişini Hüseyn bəy 

Lələyə, Piri Ömər bəy Şirəçibaşıya, Baba İlyas Çavuşluya, Əfşar 

Mirzə Əliyə tapşırıram, -dedi, - İndi isə kimin savaşla bağlı başqa 

fikri varsa, söyləsin!  

Şah susub bir-bir əmirlərinin üzünə baxdı. O, sanki kimin ürə-

yindən nə keçdiyini üz-gözündən oxuyurdu. Sınayıcı baxışlarla 

şah Məhəmməd xanı süzüb  gülümsündü: 

- Məhəmməd xan, bu Sultan Səlim xan mənim İsfahan yaxınlı-

ğında ov kefimi yaman qaçırdı. Nadürüst imkan vermədi ki, yaxşı-

ca ov edib, dincələm. Bəs sənə nə olub, niyə belə dalğınsan?  

Məhəmməd xan Ustaclı dedi: 

 -Zati möhtərəm Şəhriyari – islam12, fikirləşirəm ki, döyüşü sa-

baha saxlamaq bizə fayda verməz. Rumlu Nurəli Xəlifəylə mən bu 

osmanlıların döyüş vərdişlərinə yaxşı bələdik. Odur ki, gündüz 

döyüşündən vaz keçib, elə indicə düşmən üzərinə şəbxun13 edək. 

                                                           

11 çərxçi - döyüş sürsatının daşıyan dəstə 
12 islam hökmüdarı. 
13 şəbxun-gecə hücumu 
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Osmanlı qoşunu buracan uzun yol gəlib, yorğundu. Üstəlik təpə-

lərdən enib topxanasını qurmaqlarına fürsət vermədən biz üzərinə 

saldıraq. O natamamların işini bu gecə bitirmək daha yaxşı olar... 

Məhəmməd xan sözünü bitirər-bitirməz Nurəli Xəlifənin üzünə 

baxdı.  Bayaqdan Şah İsmayılın fikrinə canla-başla razı olanların 

üzlərinin ifadəsi də dəyişmişdi. İndi bütün əmirləri kimi Şah İsma-

yılın nəzərləri də Nurəli  Xəlifəyə dikilmişdi.  

- Gündüz çağı bizim süvarilərimizin Osmanlı ordusunun tü-

fəng və topxana atəşinə hədəf olmağındansa gecə saldırısı əlverişli 

olar.İndi onlar özlərini qorumaq üçün əllərindən gələni edənə qə-

dər biz döyüşə başlayıb, Yavuz Səlim xanın qoşununu darmada-

ğın edə bilərik, -deyə Nurəli Xəlifə də Məhəmməd xanın fikrinə 

şərik olduğunu dedi. 

Qızılbaş əmirlərinin bir çoxu: 

-Bu çox yaxşı təklifdir, şah! –dedilər. 

Lakin Şamlı Durmuş xan onlara etiraz etdi:  

- Məhəmməd xan bu gün Əmirül-ümara vəzifəsində olsan da, 

sənin nüfuzun kəndxudalıq etdiyin Diyarbəkrdə keçərli ola bilər... 

Nurali Xəlifə də hakazə... Sizin Şəbxun dediyiniz isə qorxaqlıq və 

ürəksizlik əlamətidir... 

Məhəmməd xan şahın susduğunu görüb dilləndi:       

- Durmiş xana, vəzifəsindən dolayı, şahla qohum olduğuna gö-

rə böyük hörmətimiz var. Fəqət bu tərzlə mərdlik qürurunun sa-

vaşda faydası olmaz. Bir halda ki, şəbxun məsləhət deyil, onda gə-

lin döyüşə girməyib dağlara çəkilək, bütün qoşunun cəm olması 

üçün iki ay da gözləyək. Belə olacağı təqdirdə ən azından qoşunu-

muzun sayı yetmiş minə çatacaq...  

Şah əlinin işarəsi ilə mübahisəyə son qoydu və dedi: 

-Dostlar, özlərinə osmanlı desələr də, bu gün Türk səltənətinin 

xaçpərəst ölkələri qarşısında bir nizam ordusu var və onu arxadan 

vurmaq mənə yaramaz! Mürtəza Əli Əleyhissalamın övladı olan 

bir mürşüd dindaşlarını bu yolla tarımar etməz! Mən gecələr kar-



233 

van basan quldur deyiləm, əsl kişi düşməni döyüş meydanında, 

təkbətək qarşılamalıdır. Qoy Allahın məsləhət bildiyi kimi olsun! 

Qaldı, bura qədər gəlib döyüşdən vaz keçib iki ay da gözləmək 

təklifinə o da gecdir. Artıq olan olub, sultan da son məktubunda 

burda –Çaldıranda döyüşəcəyinə qərar verib. Mənim ölkədə səfər-

bərlik elan etmədiyimi isə hamınız yaxşı bilirsiniz, Çünkü bu sava-

şın qalibi nə osmanlılar, nə də biz olacağıq. İtkilərimiz qoy az ol-

sun barı, axı,hər iki tərəfdən tökülən qan bizim- türk-müsəlman 

xalqınındır. Vəssalam... 

Vəkil Nizaməddin Əbdülbaqi yaxşı bilirdi ki, Şah öz təbəələri, 

xüsusilə də əsgərlər və sərkərdələri tərəfindən Allah kimi sevilir, 

ona əmirləri imam deyərək pərəstiş edirlər. Qızılbaş müridləri hət-

ta Həzrət Əlinin Şah İsmayılın vücudunda təcalla etdiyini düşü-

nürdülər. Ona görə düşmənlə əlbəyaxa savaş zamanı qızılbaş əs-

gərlərindən bir çoxu cəngə yalın əllə - dəbilqə və zirehsiz girirdilər 

ki, “Şəhriyari kişvəri imamət”14 onları döyüşdən salamat çıxaracaq! 

Vəkil onu da yaxşı bilirdi ki, Təbrizdə, İsfahanda, Hələbdə onunla 

görüşən əcnəbi elçilər öz ölkələrinin hökmüdarlarına xəbər verir-

dilər ki, İsmayılı öz saray adamları və təbəələri peyğəmbər kimi 

qəbul edir.15 Amma Nizaməddin Əbdülbaqi Yəzdi dəfələrlə şahid 

olmuşdu ki, Şah İsmayıl özünun peyğəmbər və imam adlandırıl-

masından heç vaxt xoşlanmır... 

Odur ki, Şahın “vəssəlam” kəlməsindən sonra söz deməyin nə 

qədər müşkül olduğunu bilsə də, Vəkil özündə cəsarət tapıb dedi: 

- Mürşüdü-kamil, doğru buyurdunuz ki, bu gün Osmanlıların 

xaçpərəst kişvərlərini təşvişə salan həşəmətli, nizamlı ordusu var. 

                                                           

14 İmamət ölkəsinin hökmüdarı 
15 Mənbə.  “Tarixi Aləmarayi Şah İsmayıl” (47. s.450) 

Şahın bu sözündən sonra vəkilin üzünə təbəssüm qondu. O razılıq əlaməti olaraq şaha 

təzim etsə də sərkərdələrin hamısı başını aşağı salmışdı. Şah onlara baxıb gülümsündü və 

qəlbindən gələn beyti hamının eşidəcəyi tərzdə öz-özünə pıçıldadı: 
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Amma bu orduya odlu silahlar verib üzərimizə göndərən də elə o 

diyari - xaçpərəstlər deyilmi? 

Şah təmkinini pozmadan: 

- Doğru sözə zaval yoxdu, Əbdülbaqi. Amma Sultan Səlim xan 

da mənimlə davanı “İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz” deyə 

istəyir, fəqət, başında Roma Papasının dayandığı tamahkar xaçpə-

rəst ölkələrsə hər iki qoçu gücdən salıb, ikisinin başlarını birdən 

yemək, İslam aləminə hökmüdarlıq etmək istəyir... 

 

Dila, mən də sultanəm öz zamanımda, 

Vəzirimdir qəmü-qüsəm oturmuş iki yanimda. 

 

 -Ey mənim dostlarım, deyin bu nə haldır belə? – Şah soruşdu. 

Heç kəsdən səs çıxmadığını görən şah sözünə davam edərək dedi, 

-Allah-təala bizə fürsət verdi ki, hər birimiz Çaldıranda ərənlik və 

məhəbbət sınağından keçək. Öz əsgərlərinizə Allaha, insana, vətə-

nə sevgi dərsini böylə üzgün, qayğılı sifətləmi keçəcəksiniz?  

Yerbəyerdən kimi: 

- Xeyr, İsgəndər şanlı xaqan –dedi. 

Kimi də sadəcə: 

- Xeyir! -deyə dilləndi. 

Şah ayağa qalxıb: 

-İndi isə gedin, namaz qılın, gecə namazının faydası çox olar, 

sübhəcən ibadət edin, -dedi,- və Allaha çoxlu dualar edin ki, bəlkə 

Yavuzun ağlı başına gələ, bu savaşa topxanasız qatıla... 

Hamı çadırı tərk edib gedəndən sonra şah dərindən köks ötü-

rüb fikrə getdi. 

 

QILINC ÜZƏRİNDƏ QANIN QƏLƏBƏSİ 

 

... Sübh çağı dan yerindən boylanan Günəş səmanı qan rənginə  

boyamışdı. Şah İsmayıl ağ atının üstündə qoşunun önündə dayan-
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mışdı. Dəbilqəsini hələ başına qoymamışdı. Onun şabalıdı saçları-

na meh sığal çəkirdi. Çiynindən yay-ox asılmışdı. O, sayca çox 

olan düşmən tərəfə baxan əsgərlərinin və sərkərdələrinin əhval-ru-

hiyyəsini qaldırmaq  məqsədi ilə onlara xitab etdi: 

-Dostlarım, müridlərim, əsgərlərim! Eşidin, bilin, və agah olun 

ki, bu cahan aləmini qanlı savaşlardan yalnız insanların bir-birinə 

məhəbbəti xilas edə bilər... Lakin mərdliklə namərdliyin arası bir 

addımdır! Və bu fani dünyamızda mərdliklə namərdlik, haqq ilə 

batil, imanla küfr, xeyirlə şər arasında mübarizə Həzrəti Sahib-əz 

Zamanın zühur gününəcən davam edəcək. Fəqət bu cahan mülkü 

o həzrətin zuhurunu təxirə salıb, ədalətsiz savaşlara rəvac verən 

Sultan Səlim kimi hökmüdarlardan xali deyil.“Xəlifə” adı ilə ilahi 

dəyərləri olan pak Cəfəri məzhəbimizi tapdaq altında qoymaq is-

təyən, bizə kafir deyən Yavuzun zülümkar Yeziddən heç bir əskik-

liyi yox! 

Qoşun lərzəyə gəldi, hamı bir ağızdan dedi: 

- Yavuz Yeziddir...  

Şah İsmayıl əlini yuxarı qaldırdı. Qoşundakı uğultu dayandı: 

-Mən Şah İsmayıl Səfəvi qeybdə olan on ikinci şiə imamının bu 

cahanda varisi və naibiyəm. Mənə bu şahlıq Nəcəfül-Əşrəfin şahı-

mərdanı Həzrət Əlidən miras qalıb. 

Şah atının başını gah sağ cinaha, gah da sol cinaha döndərdi: 

-Bu gün sizin hər biriniz sevimli peyğəmbərimiz Həzrət Mə-

həmməd salavatullahın nəvəsi, İmam Hüseynlə bərabər Yezidin 

minlərlə əsgərinin önündə qeyrətlə dayanan yetmiş iki cənnətmə-

kanla bir cərgədəsiniz!.. Bu gün Kərbala çölündə olduğu kimi qa-

nın qılınc üzərində zəfər günü olacaq! 

Şahın dediklərini süvarilər cərgəsində qızılbaş döyüşçüləri-

nin qiyafəsini geyinmiş yaraqlı-yasaqlı qadınlar da eşidirdilər. 

Kənardan baxan onların kişi və ya qadın olduğunu ayırd edə 

blməzdi. 

Şah isə qorçuların əhətəsində olan hərəmini nəzərdə tutub dedi: 
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-Seyyudü Şühada16 haqq-ədalət uğrunda, İslam yolunda canın-

dan keçdi, ən yaxınlarını itirdi, ailəsinin əsir düşməsini belə gözə 

aldı, lakin öz əqidəsindən dönmədi. Bu gün əgərçi aramızda in-

sanlıq adında zərrə qədər bir şey qalıbsa, onu Kərbəla qəhrəman-

larına borcluyuq. Allah onlara nəsib etdiyi səadət qapısıni hər biri-

mizin üzünə açsın, inşallah! Amin. 

Hamı bir ağızla “Amin!”-dedi. 

Carçıların gur səsi dalğa-dalğa ətrafa yayıldı: 

-Bizim Kərbəlamız Çaldıran meydanıdır... 

Sonra şah qoşundan azca aralanıb atını Səlimin qoşununa tərəf 

sürdü. Sultanın eşidəcəyi uca səslə dedi: 

-Səlim xan, bu savaş səninlə mənim savaşımdır. Mənim nə 

topum var nə tüfəngim. Qoşunum da gördüyün kimi dörd-beş 

qat səninkindən azdı. Əsl cəngavər toplara deyil, qolunun gücü-

nə arxalanar. Odur ki, mən sənin özünü qorxmaz cəngavər kimi 

təkbətək döyüşə çağırıram. Əgər məğlub olsan, topxanadan isti-

fadə etməyəcəksən! Əgər mən məğlub olsam, onda qanım sənə 

halaldır. Təki bu savaşdan vaz keçək, babalarımız Sultan Həsən 

padşahla, Sultan Məhmət Fatehin səhvlərini təkrar etməyək! 

Əks – təqdirdə bu qardaş qırğınının qanı sənin boynunda qala-

caq. Qiyamət günü bunun hesabını Allah səndən soruşacaq! 

... Səlimin çadırı hündürdə qurulduğu üçün Şah İsmayılı həm 

yaxşı görür, həm də onun səsini eşidirdi. Onlar bir-birindən bir ox 

mənzili məsafədə dayanmışdılar. İsmayılın qoşununun az olduğu-

nü görüb ürəkləndi: 

 -Təklifini qəbul edirəm. Amma səninlə təkbətək mən yox, igid 

sərkərdəm Malkoçoğlu vuruşacaq. Əgər onu yenə bilsən savaş 

topxanasız  olacaq!.. 

Bu zaman Əli bəy Malkoçoğlu irəli çıxmaq istədi. Sultan ona: 

                                                           

16 Şəhidlərin ağası -İmam Hüseyn 
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-Sən dur, - dedi, - qardaşın Turəli bəy daha gənc bir silahşordu. 

O getsin. 

Tur Əli bəy qoşundan aralanıb Şah İsmayıla tərəf gəldi. Bu za-

man arxadan sərkərdələrindən iki-üçü şaha yaxınlaşdı. Qara xan: 

- Qurban olduğum pirim, mürşidim, izn verin mən gedim. Axı 

Şaha sıradan bir əsgərlə vuruşmaq yaraşmaz! 

Şah onlara:  

-Mən həm əsgər, həm də sərkərdəyəm!İstəmirəm haqqımda 

təkbətək döyüşdən boyun qaçırdı desinlər, – deyib geri qayıtmağı 

əmr etdi, -qayıdın və yerinizdə ayıq-sayıq olun! 

Şah İsmayıl dəbilqəsini başına qoyub atını irəli sürdü. 

Tur Əli bəylə Şah İsmayılın atları cəng meydanının ortasında 

döş-döşə gəldilər. Ilk zərbədən sonra hər ikisinin qılınçından ətra-

fa qığılçım səpələndi. Atlar bir-birindən azca aralanıb yenidən üz-

bəüz dayandılar. Şah hər dəfə həmlə edəndə sol əlində tutduğu qı-

lıncı yuxarı qaldırıb var səslə ucadan: “Ya Əli”- deyə qiyyə çəkirdi. 

Ikinci dəfə atlar döş-döşə gələndə şah qılıncını var gücüylə Tur Əli 

bəyin başına endirdi. Zərbə o qədər güclü idi ki, zirehi yaran qılınc 

osmanlı sərkərdəsinin kəmərinə qədər işləyib onun bədənini iki 

yerə böldü. 

Hər iki qoşunun əsgərləri bir ağızdan: “Vayyy” deyə fəryad qo-

pardılar...17 

Osmanlı cəngavərinin atının üstünə sərilən nəşini görcək Yavuz 

Səlim yerində qurcunub udqundu. Araya ani sükut çökdü. Hər iki 

tərəfdə bir çoxunun heyrətdən ağzı açıla qalmışdı. Şah İsmayıl qı-

lıncını havaya qaldırıb yellədi. Səlimə elə gəldi ki, Şah onun özünü 

savaşa çağırır. Sağına-soluna boylandı. Bu zaman Əli bəy Malko-

çoğlu nərə çəkib irəli cumdu və qardaşının nəşini qucaqlayıb hön-

kürtüylə ağladı. Şah da atının başını döndərib yavaş-yavaş qoşu-

                                                           

17 Mənbə.İsgəndər bəy Münşi Türkman, "Tarix-e aləmara-ye Abbasi", səh. 93-98) 
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nuna sarı üz tutmuşdü. Arxadan Əli bəy dişlərini bir-birinə sıxıb 

qəzəblə ona baxırdı. Birdən o Tur Əli bəyin nəşini aparmaq üçün 

ona köməyə gələn svaşçının oxunu çiynindən qapıb, şahı nişan al-

dı. Dişlərini qıcayıb yayı çəkdi. Ox havada şığıyıb şahın dəbilqəsi-

nə azacıq toxunub yan keçdi. Şah da cəld dönüb oxunu çiynindən 

götürüb ona tərəf tuşladı. Bu zaman Əli bəy ikiyə bölünmüş qar-

daşının nəşini göstərib qışqırdı və hüzünlü səslə: 

-O mənim kardəşim! – deyə bağırdı. 

Şah İsmayıl atını bir iki addım da irəli sürdü: 

-Allah rəhmət eləsin!.. Malkoçoğlu, qardaşının ölümünü mən-

dən yox, Sultan Səlim xandan bil. Bu qardaş savaşını başladan 

odur! Və hər birimizin ölüm sırası gələcək, elə sənin də!.. Amma 

öncə ox atmağı öyrən, – dedi və yayı çəkib oxu atdı. Ox Əli bəyin 

köməyinə gəlmiş döyüşçünün alnına sancıldı. Oxun üçgünc uclu-

ğu onun başının arxasından qanlı deşik açıb çıxdı. 

Sultan Səlim: 

-Qaliba, İsmayıl insanlara dastanlardakı Zaloğlu Rüstəmi unut-

duracaq qədər igid və cəsur bir sərkərdəymiş... –dedi və əlini ha-

vaya qaldırıb qoşuna hucum əmri verdi: 

- İslamın düşmənləri olan Səfəvilərə ölüm! 

Osmanlılar təbillərin və gəranayların sədaları və üzərinə “"İnna 

Fətəhnə”18 yazılmış döyüş bayraqları altında hücuma keçdilər. 

Şah İsmayılın işarəsiylə qızılbaş ələmdarları da “Allah” və “Mə-

həmməd” sözləri yazılan bayraqları yüksəyə qaldırdılar.  

  Şahın Çaldıran düzünə sığmayan uca səslə dediyi: “Ya Əli” 

kəlməsindən sonra təbillərin və cəngavər əhvali – ruhiyyəli “Hey-

ratı” zərb muğamının müşayəti ilə Qızılbaş qoşunundan gürultu 

qopdu. Hamı bir ağızdan: 

 

                                                           

18 biz fəth edəcəyik 
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Ya Əli, canım Əli, 

Ey Şahi-mərdanım Əli! 

 

deyə-deyə irəli yeridi. 

Çatışma Qorçibaşı Sarı Pirə Ustaclının başçılq etdiyi Qızılbaş 

qoşununun ön dəstələri ilə Mihaloğlunun başçılığı altında osmalı 

süvarilərinin üz-üzə gəlməsiylə başlandı. Ağır itkilərə məruz qal-

salar da, osmanlıların ön dəstələri Səfəvi süvarilərinin hücumunu 

dəf etdi. Bu zaman Şah İsmayıl Osmanlı ordusunun sol cinahına 

hücum etdi. Onun başçılıq etdiyi Qızılbaş süvarilərinin güclü hü-

cumundan osmanlı əzabları elə çaş-baş qaldılar ki, oxlarını çıxarıb 

rəqibi nişan almağa belə macal tapmadılar və pərən-pərən düşüb 

dağıldılar. 

 Bu, ildırmsürətli hücumla Şah İsmayıl həm sol cinahda Osman-

lı toplarını zərərsizləşdirdi, həm də ümumi sayı Qzılbaş qoşunu 

qədər olan Həsən paşanın rəhbərliyi altında qırx minlik Rumeli 

süvarilərini Səlimin qərərgahı yerləşən mərkəzə doğru geri çəkil-

məyə məcbur edə bildi. 

Qatır, dəvə və əli tüfəngli əsgərlərdən ibarət üçqat sipərin arxasın-

dan savaşı izləyən Sultan Səlimi qızılbaş ordusu heyrətə salmışdı. 

Qızılbaşların təzyiqi altında Osmanlı Həsən paşanın suvariləri 

Sultanı qoruyan Sadi paşayla Əli bəy Malkoçoğlunun başçılıq 

etdikləri mövqelərə sarı sıxlaşdılar. Soltanəli Mirzə Əfşar Əli bəyi, 

Şah İsmayılsa Həsən paşanı üzbəüz qılınc savaşında yerə sərdi.19 

Sultan Səlim öz-özünə pıçıldadı: 

- Əcaba, Şah İsmayıl döyüşdən öncə ordusuna şərabmı içir-

miş?20...  

                                                           

19 Bəzi tarixi qaynaqlarda yalnış olaraq Əli bəyin Şah ismayıl tərəfindən öldürüldüyü 

bildirilir. Malkoçoğulları barədə osmanlı mənbələri Turəli bəyin Şah İsmayılla təkbətək 

savaşdahəlak oduğunuqeyd edirlər. 
20 Osmanlı tarixçisi Lütfi PaşanınTevarîh-i Al-i Osman” kitabında Şah İsmayılın 
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Amma Məhəmməd xanla Qara xan Ustaclı qadaşlarının başcılıq 

etdiyi süvarilər sayca çox olan Sinan paşanın dəstələrinə həmləsi 

uğurlu alınmadı.  

Sultan Səlim ordunun sağ cinahında bu üstünlükdən istifadə 

edərək ətrafında yerləşmiş sipahilərə yan tərəfdən Şah İsmayılın 

özünə və onun başçılıq etdiyi süvarilərə həmlə etmək əmrini ver-

di. Sultanın növbəti əmri ilə yeniçəri piyadalarının dövrəsində ara-

balardan və yük heyvanlarından çəkilmiş hasarlar iki yerdən açıl-

dı və Şah İsmayılın süvarilərini yeniçəri tüfəngçilər atəşə tutdular. 

Bu güclü güllə yağışı zamanı Səfəvi şahı əlindən yaralandı. Tüfən-

glərdən açılan dalbadal atəşlərdən biri onun atını yerə sərdi. Xızır ata 

Ustaclı özünü cəld şaha yetirib atını ona verdi. Şah yaralanmasına 

baxmayaraq atını dəyişib döyüşə davam etdi. Qızılbaş süvariləri şah-

la çiyin-çiyinə hünərlə vuruşur, qəhrəmanlıqla şücaət göstərirdilər, 

onlar gözə dəyən osmanlı sərkərdələrini bir-birinin ardınca atların-

dan salıb, əlbəyaxa döyüşlərdə qılıncdan keçirirdilər.  

Çox çəkmədi ki, Səlimin daha beş sərkərdəsi - Həsən Ağa, Sü-

leyman bəy, Yörgücoğlu İsgəndər bəy, Kayseri hakimi Üveys və 

Anadolu əmiri Ayas bəy cəsur qızılbaşlar tərəfindən öldürüldü. 

Bu zaman Şah İsmayıl Rumeli süvarilərini təqib etdiyi üçün əsl 

məqsədindən - Sultanın şəxsi qarovulları və yeniçəriləri üzərinə 

həmlə etmək fürsətindən uzaq düşmüşdü. 

Hardansa Molla Ərəb Səlimin qarşısında peyda olub, diz 

çökdü: 

- Xudavəndi-aləm, yalvarıram əmr verin topxanalar atəş açsın! 

Yoxsa gücünü şeytandan alan bu Qzılbaşlar dilavər21 sərkərdələri-

mizin axırına çıxacaqlar. 

                                                                                                                                   

döyüşdən öncə orduya şərab içirdiyini idda etdiyi bildirilir. Halbuki mötəbər mənbələr 

Şah İsmayılın orduda şərab içilməsinə və sərxoşluğa qarşı mənfi münasibət göstərdiyini 

qeyd edirlər. 
21 dilavər- farsca qoçaq, igid, cəsur, ürəkli, mərd deməkdir. 
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Sultan Səlim döyüşün gedişatını izləyə -izləyə onun üzünə bax-

madan pıçıldadı: 

- Mən Ərdəbil oğlu Şah İsmayılı sağ ələ keçirib onun bu fovqa-

ladə gücünü şərabdan, şeytandan, ya Allahdan aldığını bilmək is-

tərdim... 

Molla Ərəb kor-peşman geri dönüb Osmanlı qoşununu pərən-

pərən salan Qızılbaşlara baxıb: 

-Allah sizin cəzanızı versin! -dedi.  

...O gün Sultan Səlim də günün ikinci yarısınadək Şah İsmayılla 

ilkin razılaşmaya əməl edib, sözünü tutdu,topxanadan istifadə 

etməyi bir sərkərdə kimi qüruruna sığışdırmadı. Amma açıq-aşkar 

görürdü ki, qılıncla yaxşı savaşan Qızılbaşlar onun yüz iyirmi 

minlik ordusunun gözünün odunu alıb.  

Sultanın alban mənşəli ikinci vəziri Dukakinoğlu Əhməd pa-

şa da topxanadan atəş açmağın zamanı çatdığını söyləmək üçün 

Yavuza yaxınlaşdı. Vəzir müsəlmanlığı öz iradəsi ilə qəbul etib, 

Osmanlı sarayında yüksək mənsəb sahibi olsa da, əslində bir 

xristian kimi Roma papasına xidmət edirdi. Onun iştahasından 

səltənətin Sədri-əzəmi olmaq keçirdi22. Digər tərəfdən də Sultan 

Səlimin bacısının kürəkəni olduğu üçün Əhməd paşa özünə çox 

əmin idi. Odur ki, indi Səlimi yola gətirmək üçün onun bir kəl-

məsi bəs etdi:  

-Hünkarım, şu kafir dediyimiz Qızılbaşlar bizə qarşı elə sava-

şırlar ki, elə bil Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin din düşmənləri 

                                                           

22 Dukakinoğlu Ahmet Paşa doğrudan da Çaldıran döşündən qayıdan da sonra sədrəzəm 

təyin olundu (dekabr 1514 - mart 1515) Lakin cəmi iki ay yarım bu vəzifədə qaldı. Sultan 

Səlim qışı Amasiyada keçirəndəonun baharda Səfəvilərin üzərinə yürüş edəcəyindən 

xəbər tutan yeniçərilər Sədrəzəm Əhmed Paşa ilə Vəzir Piri Paşanın evlərinə hücüm 

etdilər. Ertəsi gün saraya basqın etdilər. Yavuz qiyamın səbəbini gizli araşdırdı və Əhməd 

Paşanı günahlandıraraq hüzuruna gətirdib öz xəncəriylə onu ölümcül yaraladı və 

yanındakı hərəmağasına başını kəsdirərək qətl etirdi. Mənbə Osmanlı Tarihi, II. Cilt, 10. 

baskı, sf: 540,541, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsa İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı. 
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onlar deyil, bizik. Sultan həzrətləri, təbii ki, sahibi-ixtiyar sizsiniz! 

Əmr edin, qoy topxanalar bu kafirlərin başlarına alov yağdırsın!  

Səlim beləcə vədinə xilaf çıxdı. Onu məzəmmət edənlərin təkidi 

qarşısında duruş gətirə bilmədi. Və əmr etdi ki, topların lüləsini 

havaya qaldırsınlar.  

Elə ilk atəş əmrindən sonra topxanaların gürultusundan düş-

mənə həmlə edən Qızılbaş süvarilərinin atları hürkməyə başla-

dı.Toz-torpaq havanı qaraltmağa başladı. Çaldıran savaşının Qı-

zılbaşlar üçün ən böhranlı vədəsi yetişdi. Lakin top mərmiləri 

təkcə Şah İsmayılın döyüşçülərinin deyil, onlarla əlbəyaxa sava-

şan osmanlıların da sıralarını seyrəldirdi. Top mərmilərinin 

düşdüyü yerdə hər iki ordunun çığırtı-bağırtı səsləri bir-birinə 

qarışmışdı. 

Bu dəhşətli ölüm mənzərələrini Sultan Səlim  sakitcə seyr edirdi. 

Şah İsmayıl isə düşmənin top atəşi qarşısından geri çəkilmək is-

təmirdi. “Ya Əli” sədasıyla bir neçə dəfə döyüşçülərini topların 

üzərinə hücuma apardı. O, qılıncı ilə bir - birinə zəncirlənmiş top-

ların arasından özünə yol açdı. lakin Sultan Səlimin göstərişi ilə bi-

ri digərinə zəncirlənən saysız hesabsız yük heyvanları - dəvələr, 

öküzlər və qatırlar onun qarşısında canlı divar çəkib, keçilməz 

sədd yaratmışdı... 

Məntəşə Sultanın, Məhəmməd xan Ustaclının da bu sipərlərə 

hücumu şiddətli top və tüfəng atəşi ilə qarşılandı. Məhəmməd Xan 

Ustaclı təkbaşına Sultan Səlimin çadırınacan yaxınlaşa bildi. İgid 

qızılbaş sərkərdəsini dayandıra bilməyən osmanlılar yaxın məsafə-

dən tüfəngdən açılan atəşlə onu həlak etdilər. 

Top-tüfənglərin lüləsindən çıxan tüstü ətrafı görünməz etmişdi. 

Mərmilər düşdüyü torpağı havaya sovururdi. Yalnız meydandan 

eşidilən dəhşətli çığırtılar, bağırtılar, qılınc səsləri savaşın hələ də 

davam etdiyindən soraq verirdi. Havadan barıt qoxusu və qan iyi 

gəlirdi. Qanlı döyüş səhnələrinin onünə Osmanlıların odlu silahla-

rının yaratdığı qatı duman pərdə çəkmişdi. 



243 

Ləqəbi Yavuz olsa da, Sultan Səlimin özü də getdikcə bu qor-

xunc mənzərədən xoflanırdı. Birdən qeyri – ixtiyari topxanaya və 

tüfəngçilərə atəşi dayandırmaq əmri verdi. Tüstü yavaş-yavaş 

seyrəldikcə mərmilərin torpağın qoynunda yaratdığı çalalar gö-

rünməyə başladı. Çalalara top mərmilərinin param - parça etdiyi 

minlərlə insanın qanı axırdı. Bəzi çalaların ətrafında isə hər iki qo-

şundan olan əsgər cəsədləri iki-iki, üç-üç bir-birinin üstünə yıxıl-

mışdı. 

* * * 

 Tüstü-duman döyüş meydanından büsbütün çəkiləndə artıq 

qaranlıq çökmüşdü. Cəsədləri savaş meydanında qalan Osmanlı 

və Qızılbaş əsgərləri üçün Çaldıran müharibəsi artıq bitmişdi. Sağ 

qalanlar, yaralılar isə öz düşərgələrinə çəkilib nöbəti döyüşə güç 

toplayırdılar. 

Şahbanu Taclı xatun əlindən yaralanmış Şah İsmayılın cadırı 

önündə atından endi, tələm- tələsik içəri girdi. Şahın yarasına ba-

xan həkimə üzün tutub:  

 -Şahın yarasını mən özüm bağlayacam,- dedi. 

Həkim və şahın şəxsi katiblərindən olan Bicə23 ona təzim edib 

çadırdan çıxdılar. Taclı xatun dəbilqəsini çıxarandan sonra Şah 

İsmayılın əlindən aldığı güllə yarasını sarımsaqlı sirkə ilə yuyub 

təmizlədi, sonra ağ kətan parça ilə sarıdı. 

Şah onun əllərini tutub: 

-Taclım, -dedi, - ay işığı bir azdan yolları öz nuruna qərq edə-

cək, hələ ki, gec deyil, sən hərəmlə yola düş. Amma Təbrizə yox, 

Xoya get...  

Taclı xatun başıyla, baxışlarıyla “yox” deyib, dərindən köks 

ötürdü, sonra şahın yaralı əlindən öpüb dedi: 

                                                           

23 “Tarixi-Şah İsmayıl Səfəvi” salnaməsinin müəllifi 
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- Bütün döyüşcü qız-gəlinlər eynən mənim kimi indi vətən əs-

gərlərinin yaralarına məlhəm qoyub, sarıyırlar, onlar firəngi atlas-

lardan, qumaşlardan olan libasların cıxarıb qızılbaş əsgərinin qiya-

fəsini geyinəndə and içiblər: “Öldü var, döndü yox!..” Bu xanımlar 

sevdiyi igidlərin: atalarının, ərlərinin, qardaşlarının şərəfini qoru-

maq üçün bu döyüş meydanına gəliblər24. Mən isə Şah İsmayılın 

fərmayişinə şair Xətainin könül yolumu ay kimi, günəş kimi nura 

qərq edən varsağısıyla cavab verrəm: 

 

Gəl, könül, incimə bizdən, 

Qalsın könül, yоl qalmasın. 

Əvvəl-axır yоl qədimdir, 

Qalsın könül, yоl qalmasın. 

 

Ərənlər bizə busudur, 

Yalan söyləyən asıdır, 

Bu, gerçəklər nəfəsidir, 

Qalsın könül, yоl qalmasın. 

 

Baxçada açılan güldür, 

Mənayi söyləyən dildir, 

Pəs əzəldən qədim yоldur, 

Qalsın könül, yоl qalmasın. 

 

Başındadır altun tacı, 

Budur ərənlər meracı, 

Kəskindir yоlun qılıcı, 

Qalsın könül, yоl qalmasın. 

 

                                                           

24 Mənbə İtaliya tarixçisi Saqreydo “Osmanlı imperiyasının tarixi” kitabı. 
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Ey divanə, ey divanə, 

Aşiq оlan qıyar canə, 

Xətayi der Taclı xanə: 

– Qalsın könül, yоl qalmasın! 

 

Şah onu bağrına basdı: 

- Qalsın könül, – deyə pıçıldadı, - Mən yuxumu görmüşdüm, 

Taclım. Fəqət yeganə yol döyüş olsa da, məmləkətin bütün kişilə-

rini səfərbər edib daha çox insan qanı tökülməsini istəmədim... 

İnanıram ki, Allahın iradəsi və cəmi sultanlar sultanı olan sərvəri-

miz Həzrət Əli əlehissalamın sayəsində yeganə şiə taxtgahının ni-

cat yolu Çaldıran savaşından keçib gedəcək... Çaldıran da Kərbala 

kimi ölməzliyin dastanı olacaq! İndi isə, bir halda ki, qalırsan, 

gedək yaralılara  baş çəkək!  

Çadırın qarşısında Qaziəsgər Seyyid Şərifi, Soltanəli Mirzə 

Əfşarı, Qorçubaşı Sarı Pirə Ustaclını, Qara xanı, Fars hakimi Xəlil 

Sultan Zülqədəri və başqalarını məyus halda dayandıqlarını görüb 

soruşdu: 

- Bəs igid sərkərdələrim Xan Məhəmməd Ustaclı, Hüseyn bəy 

Lələ, Xadim bəy Xülafə, hanı? 

- Şahımızın başı sağ olsun, hamısı şəhid oldular!  

- Adam göndərin, onların nəşini hərbi təşrifatla dəfn edilmək 

üçün ulu babam Şeyx Səfi türbəsinə aparsınlar. Allah şəhid dostla-

ra  əbədi rahatlıq və dinclik  nəsib etsin! 

Araya ani süküt çökdü. Şah Diyarbəkr hakimi Məhəmməd xa-

nın qardaşı Qara xan Ustaclıya yaxınlaşdı, əlini onun çiyninə qo-

yub əyanlarına dedi: 

-  Hamınız yaxşı bilirsiniz ki, mən vəzifə təyinatlarında əsil-nə-

səbi deyil, igidliyi və sədaqəti, vətən sevgisini əsas sayıram. Qara 

xan, bu gündən Diyarbəkr hakimidir, cənnətməkan qardaşı Mə-

həmməd xanın süvarilərinə başçılıq edəcək!.. 

... Bəyaz Ay işığı da o çərşənbə axşamı sanki ağrı içində qıvrılan 
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əsgərlərin yaralarına məlhəm yerinə süd kimi nurundan pay gön-

dərmişdi. Hamı Şah İsmayılı başının üstündə görcək: “Pirim, mür-

şüdüm, qurban olduğum, canımız Şaha sadağa olsun!” deyirdi. 

Şahın o an qəlbindən Səms Təbrizinin “Allahın istəklisi və Ona qo-

vuşmaq arzusunda olanlara, möhnət, məşəqqət, dərd və bəlalara 

dözməkdən özgə çarəsi yoxdur” kəlamı keçdi. Amma “vətən 

sevginiz əskik olmasın!” - dedi. 

Taclı xatunla yaralılara baş çəkib, şəfqət göstərəndən sonra Şah 

İsmayıl öz cadırına döndü.  

* * * 

... O çərşənbə axşamı Sultan Səlim də öz çadırında məyus otu-

rub fikrə getmişdi. Sərkərdələri onu  heç belə pərişan görməyə 

adət etməmişdilər. O, gündüz meydan savaşında gördüklərini göz 

önünə gətirib öz-özünə pıçıldayırdı: 

  -İki yüzdən çox topxanam, on iki min tüfəngçim, yüz minə ya-

xın sipahim, minlərcə yeniçəri əsgərim, minlərcə oxatanım... Nasıl 

olur ki, Batıda topxanası-tüfəngi olan məmləkətləri yenən bir şanlı 

osmanlı ordusunun qabağında sayı otuz beş -qırx minin civarında 

olan qılınc-qalxanla, təbərzinlə, nizəylə, toppuzla silahlanmış ya-

rımköçəri Qızılbaş əsgərləri duruş gətirir? Bu, nə möcüzədi belə... 

Əgər İsmayılın mənim topxanamın yarı misli qədər topxanası ol-

saydı, o, nəinki İstanbulu, lap Firəngistanı zabt edərdi... 

Əhməd paşa sultana yaxın dayanmışdı. Bu an nə deyəcəyini 

öncədən yaxşı ölçüb-biçmişdi. Və o da bu qanlı çarpışmada itirdik-

ləri adlı-sanlı Osmanlı sərkərdələrinin aqibətinə təəssüflənirmiş ki-

mi  hüzünlü səslə dilləndi:   

- Zamanında cənnətməkan atanız Sultan Bəyazid xan həzrətləri 

bu qızılbaş ünsürlərinin bədbəxtlik yağan qırmızı papaqlarını san-

ki topxanalarla qiyaslamışdı, onlardan cahana alov şölələri saçdı-

ğını Ağqoyunlü hökmüdarı Əlvənd Mirzəyə yazdığı mübarək 

məktubunda bildirmişdi. 
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...Sultan Səlim də, vəzir-vəkili də həmin məktubun məzmunu-

nu əzbərdən bilirdi. Sultan II Bayazid Ağqoyunlu Əlvənd Mirzəyə 

yazmışdı ki, “Zülmkar qızılbaş tayfasının, – Allah onları məhv 

etsin, – bədbəxtlik yağan qırmızı papağından dünyaya alov şölələ-

ri saçılır… Ümidvarıq ki… doğru yolda olan bütün firqələr ittifaqa 

girib... o zalım tayfanı məhv və zəlil etmək… iradəsi göstərəcəkdir. 

Fitnə baş qaldırmadan qoy beşiyindəcə boğulsun... əgər zərurət 

yaranarsa, Osmanlılar tərəfindən Səfəvilərə qarşı müharibəyə gir-

mək üçün süstlük olmayacaq...” 

- Fəqət, babam sonralar İsmayıla “ali məqamlı övlad” deyib, 

ona şanlı məktub yazdı, qiymətli hədiyyələrlə bizi elçi sifətiylə hü-

zuruna göndərdi. – deyə Sultan Səlim gözlərini sanki uzaqlara di-

kib pıçıldadı. Gözlərinin önündə Təbriz sarayında on il əvvəl gör-

düyü on yeddi yaşlı Şah ismayıl canlandı. Sonra dərviş libasına 

bürünüb şahmat oynayanda İsmayılın ona vurduğu şillə...  Sol əli 

ilə Səlimin sağ üzünə vurduğu şillənin səsi qulaqlarında əks-sada 

verdi. Sultan əlini sağ qulağındakı sırğaya apardı və ucadan, - o 

mənə sağ-salamat lazımdır, - dedi. - Yalnız İsmayılın özü məni dü-

şündürən suallara cavab verə bilər. Onu mənə sağ gətirməyə cəsa-

rəti çatan bir igid yoxmu?  

Bu zaman Abdullah bəy irəli yeriyib təzim etdi: 

Sultan onu görcək gülümsündü: 

- Abdullah Öcalan!.. Sən altı ay bundan öncə Ədirnədə keçirdi-

yim divanda mənimlə ilk həmrəy olan sıradan bir yeniçəri -əsgəri 

idin...25 İndi sancaqbəyisən! Ərdəbil oğlu İsmayılı mənə sağ - sala-

                                                           

25 Mənbə. Türk şairi, ictimai-siyasi xadim, TBMM-nin 9 dönəm millət vəkili olmuş Vasfi 

Mahir Kocatürkün (1907-1961) “Osmanlı padşaları” kitabı (1949). Sitat: “1514-cü ilin 

martında Ədirnədə dövlət yığıncağında (divanda) Səfəvilərə qarşı müharibə məsələsi 

müzakirə olunarkən Osmanlı sərkərdələrindən heç biri bu təhlükəli müharibəyə tərəfdar 

olmamışdır. Sultan Səlimin Səfəvi dövlətinə qarşı müharibə təklifini din xadimlərindən 

başqa Abdulla adlı bir nəfər sıravi əsgər-yenuicəri müdafiə etmişdir. Sultan ona tərəfdar 

çıxan yeganə hərbçi olan həmin yeniçərini mükafat olaraq sancaqbəyi təyin etmişdi” 
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mat gətirsən, yarından etibarən vəzirim olacaqsan!.. 

Abdullah əlini sinəsinə qoyub yenə təzim elədi: 

- Hünkarım, əmriniz başım üstünə, yarın Ərdəbil oğlu Şah 

İsmayılı sizin hüzurunuza gətirəcəyəm. 

* * * 

Şah İsmayıl da öz çadırında xəyala dalmışdı. Təbriz sarayında 

babası Həsən padşahın qızıl taxtına əyləşdiyi ilk gün gözlərinin 

önündə canlanmışdı: taxtda on dörd yaşlı yeniyetmə oturmuşdu. 

“Mən ata tərəfdən Ərdəbil şeyxlərinin nəslindənəm” söyləyən hə-

min yeniyetmə ana tərəfdən avropalıların Uzun Həsən dediyi sul-

tanın nəvəsi olduğuna görə özünü onun varisi sayırdı. On dörd 

yaşlı şahın tacqoyma  mərasimindəki nitqi indi iyirmi yeddi yaşlı 

Şah İsmayılın qulaqlarında əks-sada verirdi: “Bu gün dövlət Hə-

sən padşahın xanədanından alınıb, onun qızının oğluna keçib… 

Mən, Allahın və əlahəzrət məsum imamların tərəfindən rüxsət al-

mışam ki, cahanı zülm və tüğyan əhlinin vücudundan pak edim 

və Allahın vəlisi olan Əlinin doğru yoluna rəvac verim... Mənəm 

həm pirü, həm sultani aləm...”  

 “Pir” deyəndə o, özünün dini, “Sultan” deyəndə dünyəvi rəh-

bər olduğunu bildirirdi. İsmayıl Lələsi Hüseyn bəy Şamlının həm 

dini, həm də siyasi təcrübəsinə çox güvənirdi.  Gilanda olduğu 

dörd-beş il ərzində Hüseyn bəy səriştəli əhli – ixtisas kimi “Səfə-

viyyə” təriqətinin bütün işlərini idarə etmişdi. Ona görə yeniyetmə 

şah mərasim iştirakçılarına dedi: “Bu gündən etibarən Hüseyn bə-

yi Təbriz sarayında Vəkaləti nəfsi humayun26 vəzifəsinə təyin edi-

rəm...” Sonra uşaq ikən ona Lahicanda fars, ərəb dillərini və Qura-

nı öyrədən tərbiyəçisi Mövlana Şəmsəddin Gilanini sədr, Zəkəriy-

yə Keçəçi Təbrizini vəzir təyin etdi. Uzun müddət Ağqoyunlu 

                                                           

26 yəni "Əlahəzrətin şəxsi müavini"  
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hökmdarlarına vəzirlik etmiş Zəkəriyyə Keçəçi bir il öncə İsmayıla 

qoşulsa da onun böyük ehtimadını qazanmışdı. İsmayıl Zəkəriyyə 

Keçəçinin xidmətlərini yüksək qiymətləndirib, ona “Azərbaycanın 

açarı” adını vermişdi. Mövlana Şəmsəddin də Səfəvi səltənətinin 

ilk sədri kimi “vilayətlərin vəqf idarələrini əlinə alaraq, inam sığı-

nacağının qapılarını açmış”, vəzifəsinin öhtəsindən bacarıqla gəl-

mişdi. Sədrin vəzifəsi seyidlərə və möminlərə himayə göstərmək, 

onların işlərində dövlət nümayəndəsi kimi iştirak edib, həm vəq-

flərin idarəsini, həm də şəriət məqsədləri üçün verilən pulları öz 

nəzarətində saxlamaq idi27. 

Şah düşünürdü: “Bu çağacan vəkil, sədr, vəzir vəzifələrinə tə-

yin etdiyim adamlar müxtəlif xasiyyətli olsalar da, onların gücünü 

bir amala xidmət etməyə yönəltim; məhz bunun sayəsində qısa 

müddət ərzində nəhəng türk imperatorluğu yarada bildim... Peşə-

kar süvari orduma arxalanıb, həmişə açıq döyüşü üstün tutdum, 

rəqiblərimin çoxunu qədim türk savaş ənənələrinə uyğun məğlub 

etdim...” Zəmanə təzkirəçiləri də onun haqqında belə yazırdılar: 

“Özünü hər kimə yetirərdisə, onu bir zərbə ilə yerə sərərdi. Heç 

kim qılınc vurmaqda, zorda, pəhləvanlıqda və şücaətdə o şəhriyara 

çata bilməzdi”.28 Həmişə ordusunu arxasınca aparmağa və rəqibə qa-

lib gəlməyə nail olmuşdu. Şirvanda Kür çayını, İraqda Dəclə çayını 

keçəndə ilk olaraq o, özünü atla suya vurmuş və əsgərlərini arxasınca 

səsləyərək, onları çaydan itkisiz keçirmişdi.29 Almaqulağı döyüşündə 

Sultan Muradın əsgərləri qızılbaş süvarilərinin həmləsinin qarşısını 

almaqdan ötrü döyüş səfləri önündə od qalamışdı. İsmayıl alov-

lu“səddi” keçəndən sonra qızılbaşlar da onun ardınca hərəkət etmiş-

dilər30 . Dağlıq ərazidə yerləşən Gülxəndan qalasına hücum zamanı 

                                                           

27 İskəndər bəy Münşi Türkman Səfəvilər ilk dövründə sədrin vəzifələrini belə göstərirdi. 
28 “Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” (57, s.235; 59, s.153). 
29 Yenə orada: (57, s.53,163; 59, s.58,126). 
30 Yenə orada:(57, s.76; 60, v.20 a). 

http://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99f%C9%99vil%C9%99r
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özü şəxsən ordunun önündə getmişdi: qılınc zərbəsi ilə qala darvaza-

sının çərçivəsini sındırıb, qalaya birinci daxil olmuşdu.31 

Düşmən tərəfin adlı-sanlı bahadırları ilə təkbətək döyüşmüşdü: 

o, Mustafa paşa, Məlik Fəyyaz, Ərəb Nəim, Pəhləvan Möhsün, Po-

lad Sultan, Əbülxeyr xan kimi öz zəmanəsinin məşhur sərkərdə və 

pəhləvanlarını təkbətək çarpışmalarda məğlub edib, yerə sərmişdi. 

Bu gün də Çaldıran meydanında qılıncıyla Osmanlı sərkərdəsi 

Malqoçoğlunu ikiyə bölmüşdü... 

O, özünü şah kimi yüksəkdə tutmurdu,  həm də səltənətin əs-

gəri olmağı ilə qürur duyurdu. Mazandaran hökmdarı Əmir 

Hüseyn Çəlaviyə qarşı müharibə zamanı Marankuh dağı ətrafında 

çayın axarını dəyişdirərkən Şah İsmayıl əlinə bel alaraq, əsgərlərlə 

birlikdə çalışmışdı.32 

Şahın alicənablığının, kəramətinin şahidi olan sufi savaşçılar 

səcdəyə düşüb deyirdilər: “Həqiqətən də, o, Mürtəza Əli Əleyhis-

səlamın övladıdır. Mürşid belə olsun gərək!”33 Əhli-Beyt təəssüb-

keşi olan şairlər onu Azərbaycan türklərinin başçısı, Türküstanın 

piri, İsgəndər şanlı hökmüdar, Süleyman şanlı xaqan, mürşüdü-

kamil deyə mədh edir, müridləri onun yolunda şəhid olmağı özlə-

rinə şərəf bilirdilər. 

 “Mənəm Sultan Xətai Heydər oğlu, mənim yolumda qovğa gə-

rəkdir”– deyən söz və qılınc sərkərdəsini qızılbaş əsgərləri fövqəl 

insan kimi tanıyır, ona böyük kəramət sahibi kimi səcdə edirdilər. 

Amma şah yaxşı bilirdi ki, əgər şiə bayrağı altında mübarizə 

meydanına atılmasaydı, yeddi yerə parçalanan qədim Azərbayca-

nı birləşdirib Səfəvi dövlətini qura bilməzdi. O Azərbaycan sərkər-

dəsi Babəkin yarımcıq qalmış arzusunu Qızılbaş taxtgahı quraraq 

gerçəyə çevirmişdi.  

                                                           

31 Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl57, s.116; 60, v.30a). 
32 Yenə orada: (57, s.130; 60 v.33 a) 
33 (57, s.107; 60, v.27 b). 
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Şah İsmayıl şan - şöhrətə çatmasına görə təkcə mürşüdlərinə və mü-

rüdlərinə, şiə ələmdarlarına deyil, həm də anası Aləmşah bəyimə bor-

clu olduğunu da unutmurdu. 1499 –cu ildə Ərdəbildə yaşayan anası 

Gilandan yola çıxan on iki yaşlı İsmayıla qasidlə mühüm xəbər göndə-

rərək onu təhlükədən xilas etmişdi. Şah İsamyıl anasına çox hörmətlə 

yanaşırdı, şeirlərində Aləmşah bəyimi Həzrəti Fatiməyə bənzədir, hər-

bi səfərə çıxanda ondan xeyir –dua alardı. 1503-cü ildə İsfahanı fəth 

edərkən oğlunun qələbəsinə ən çox sevinənlərdən biri də Aləmşah bə-

yim idi. Gənc şahın anası Təbriz sarayında şadyanalıq edib, cariyələrə 

qiymətli hədiyyələr bağışlamışdı. Saray əyanları ona Bəyimağa deyə 

xitab edirdilər. Rəqibləri isə Səfəvi şahına zamanə təzkirəçilərinin əli ilə 

şər atırdı, güya 1501-ci ildə - taxta oturan kimi doğma anasını öldürdü-

yünü idda edirdilər. Amma Şah İsmayıl o vaxt atasının qatilinə ərə 

getdiyinə görə Şeyx Heydərin başqa arvadını edam etdirmişdi.34  

O günlər artıq keçmişdə qalmışdı... İndi yəqin Təbriz sarayında 

Aləmşah bəyim öz hücrəsinə çəkilib əllərini göyə qaldırıb, Allaha du-

alar edirdi. Şah düşüncələrdən ayrılanda obaşdan idi. Durub dəstə-

maz aldı. Gün çıxana qədər niyyət tutub iki rukət sübh namazı qıldı. 

Uşaq vaxtı “Quran”ı qirəaət edərkən müəllimi və tərbiyəçisindən 

eşitmişdi ki, sübh namazına  mələklər şahidlik edir. Bu vədə cənnət 

qapıları açıq olur. Şahın üzü qibləyə dayanıb ucadan dediyi təkbirin 

səsi uzaqdan eşidilirdi:  

-Allahu Əkbər... Allahu Əkbər... 

   ...Sonra şah qələm – kağız götürüb “Mədəd” qəzəlini yazma-

ğa başladı: 
 

Ərzə yazdım mən sana, ey şahi-xubanım, mədəd. 

Ərzi-halim sən bilürsən, dinü imanım, mədəd.  
 

                                                           

34 Mənbə. “Tarixi Aləmara - yi Şah İsmayıl” (53.s52) Ərdəbildə Şeyx Səfi türbəsinin 

həyətində, “Allah-Allah” günbəzinin yanında yerləşən məzar daşı üzərindəki epiqrafik 
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...Bu əlimdür daməniniz, ya Əliyül-Murtəza, 

Buyi-vəslindən sənin hər dərdə dərmanım, mədəd. 
 

Bu Xətayinin günahin sən götürmə yüzinə, 

Şahi-mərdan, şiri-yəzdan, sirri-sübhanım, mədəd. 

* * * 

...Yavuz Sultan Səlim də bu zaman öz bərli-bəzəkli cadırında - 

baş ucunda Kəbə evi naxışlanmış namaz xalçası üstündə üzü qib-

ləyə rüku – yəni Allaha təzim edərək hündürdən: "Allahu-

Əkbər...Allahu-Əkbər...” deyirdi.  

Namazı başa vurandan sonra xeyli dualar etdi: 

-Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha, salavat və salam Həzrəti Mü-

həmməd -Səllallahu ələyhi və Alihi və səlləmə və Onun bütün ai-

ləsinə və əshabına olsun. Allahım, bizim için bağışlamadığın bir 

günah, açıb sevincə çevirmədiyin bir üzüntü, ödəyəməyəcəyimiz 

bir borc buraxma. Ey Cəlal və ikram sahibi Allahım, sən mübarək 

və müqəddəssən. Mənə öz İlahi qüdrətindən qələbə müjdəsi ver 

və dualarımı Rəsulu-Əkrəmin xəlifəsi kimi qəbul et! Dinimiz uğru-

na canın fədə etmişlərə rəhmətini dilərəm. Ey Allahım, bu Çaldı-

ran savaşında kayb etdiyim və edəcəyim bütün sərkərdələrimi, əs-

gərlərimi və məni əhv et, və Məşhər günü cəhənnəm əzablarından 

hifz eylə... Euzu billehi mine-ş-şheytani-r- racim…35 

Duaları başa çatanda Səlimin qırmızı sifətinə çadırın bacasın-

dan gün işığı düşmüşdü. O, hündür səslə: 

- Mühafızlar, - deyə çığırdı. 

Mühafizəçiləri onun səsinin ahənginə alışmışdılar. İndi bu çağı-

rışın ahəngindən bilirdilər ki, sultanın səhər yeməyinin vədəsidi...  

                                                                                                                                   

kitabə Aləmşah bəyimin hicri 929-cu ildə (miladi 1522-23-cü ildə) vəfat ediyini göstərir. 
35 Lənətlənmiş şeytandan Allaha sıgınıram 



253 

 

 

Doqquzuncu fəsil 
 

TÜRK -TACİDARIN SON DÖYÜŞÜ 

 

“Əsl cəngavər toplara deyil, qolunun gücünə arxalanmalıdır” 

Şah İsmayıl 
 

 

...Günəş qırmızı kəhər atına minib üfüqlərin arxasından çıxıb 

göy qübbəsinə qalxanda hər iki qoşun nizamla düzülüb döyüş əm-

rini gözləyirdi. Ətraf lal süküt içindəydi. Çaldıran düzündə - iki 

rəqib türk səltənətinin savaşdığı meydanda təbiətin gözəlliyindən 

əsər-əlamət görünmürdü. Bir gün əvvəl Osmanlı toplarından yağış 

kimi yağan mərmilər torpağın bağrını şırım-şırım eləmişdi. Yay 

səhəri olsa da, dünənki savaşda hər iki tərəfdən həlak olan igid 

türk əsgər və sərkərdələrinin isti qanı ilə suvarılmış  torpağın üzü 

soyuq idi. 

Şah İsmayıl yenə atının üstündə qoşunun qarşısından keçib sər-

kərdələrini, əsgərlərini gözdən keçirdi. Cərgəyə düzülən əsgərlə-

rin çoxu ayağından, qolundan, hətta başından yaralansalar da, ya-

raq-yasaqlarını qurşanıb yenə döyüşə hazır vəziyyətdə dayanmış-

dılar. Arxa cərgələrin birində iki süvarinin öz aralarında söhbətini 

şah da eşidirdi: 

-Kaş bu gün Şahımızın bəxti gətirəydi, Yavuz yolsuzu yola gəti-

rib savaş meydanına gəlməyə razı salaydı. O zaman şahımız onun 

da üstünə yeriyib qılıncıyla qırmızı sifətini bədənindən ayırardı... 

 Yaralı əsgər  silah yoldaşına: 

-Hə, qardaş, düz deyirsən, bu lovğa sultan topxanasına arxayın-

dı, - dedi, - yoxsa, şahənşahımız elə dünən  onu cəhənnəmə vasil 

edərdi.  
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Şah onlara tərəf boylandı, hər ikisi yaralı halda yaraq-yasaqlarını 

qurşanıb, atlarına süvar olmuşdu. Gördüyü bu mənzərədən, eşitdiyi 

söhbətdən sonra şah atının başını çevirib yenə rəqib tərəfə - irəli sür-

dü. Döyüş meydanında dünən atılan top mərmiləri saysız-hesabsız 

çalalar əmələ gətirmişdi. Çalalar sanki hər iki qoşunun bu gün  şəhid 

olacaq əsgərləri üçün qazılan məzarlara bənzəyirdi... 

Şah İsmayıl yenə Sultan Səlimə meydan oxudu:  

- Səlim xan, arxada gizlənənlərə ərlik adı haramdı demişdin. 

Ölümdən qorxan kişilərə ata minmək qılınc qurşanmaq yaraşmaz 

demişdin!.. Məktubunda yazırdın ki, yer üzündə qiyamət qopara-

ram, pəhləvanların qanından sübh vaxtı şərab içərəm! Elə isə gəl,  

ikimiz təkbətək savaşaq, bu fani dünyanın mal-mülkünə görə əzəl-

dən nəhəng ağacın qol-budağı kimi pöhrə verən türk övladlarını 

güdazə vermə! Onların qanlarına bais olma! Topxanaya güvənib 

savaş aparmaq sənin tək qüdrətli bir sultana yaraşmaz! Önə çıx, 

əsl cəngavər toplara deyil, qolunun gücünə arxalanmalıdır və düş-

mənini döyüş meydanında təkbətək qarşılamalıdır. 

Səlimdən səs çıxmadı. Şah İsmayılın sayı seyrələn qoşununa 

baxdı. Onun cəsarətinə, döyüş əzminə heyrət etdi. Top-tüfənginə 

güvənib bu qədər yol qət etməsəydi, bəlkə də döyüşdən vaz keçər-

di. İndi isə “Əfsus ki, gecdir...” -deyib başını bulamaqdan başqa 

çarəsi qalmamışdı. Şah İsmayılla təkbətək savaşa girmək onun 

üçün labüd ölüm demək idi. Bu labüd olan ölüm isə təkcə onun 

deyil, Osmanlı xanədanının süqutu ola bilərdi. “Mənim ən böyük 

arzum İslam xəlifəsi olmaqdı, İsmayıl. Səninlə təkbətək döyüş bu 

arzularıma son qoyar!” Sultan könülsüz əlini yuxarı qaldırdi. Bu 

döyüş əmri demək idi. Təbillər gürultu qopardı, gəranayların səs-

küyu Çaldıranı lərzəyə saldı. 

Dini bir iki türk dövlətinin övladları qanlı savaşa girdilər.Təriqət-

ləri ayrı olan bu zavallı əsgərlər Allahdan da çox öz hökmüdarlarına 

pərəstiş edirdilər. Hər iki tərəfdən özlərinə Şahın və Sultanın yolunda 

şəhidlik arzulayan yetərincə cəsur, fəqət, cənnət xəyallarına düşgün 
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savaşçı var idi. Osmanlı əsgərləri Yavuz Sultan Səlimə müsəlmanla-

rın nicatı, göylərin elçisi, sünniliyin dayağı, cahanı şiə zülmündən 

qurtaran xilaskar kimi baxırdılar. Qızılbaş əsgərləri də Şah İsmayılı 

on ikinci şiə imamı Mehdi Sahib-əz Zamanın naibi kimi sevirdilər. Bu 

düşüncə tərzi təkcə Çaldıranda ölüm-dirim savaşına qatılanların 

deyil, həm də TÜRK ulusunun ən böyük faciəsi idi. Bəlkə bu an ölüm 

mələyinin dili olsaydı, Çaldıran səmasından car çəkərək təbillərin, 

gəranayların səsini susdurub deyərdi: 

- Ey əhli islam, əl saxlayın! Bu savaşın qalibi nə Şah İsmayıl olacaq, 

nə də  Sultan Səlim... Eşidin, bilin, qələbə hər iki türk-müsəlman səl-

tənətinin əzəmətindən təşvişə düşən qərb dövlətlərinin olacaq! Çünki 

onların siyasətinin kökü xristian dininə söykənir... Siz isə bu gün də, 

gələcəkdə də öz dininizi öz əlinizdə savaş alətinə döndərən düşməni 

tanımadıqca, böyük sərvət və can itkiləri verəcəksiniz... 

İndi Çaldıran meydanında ömrünün iyirmi səkkizinci yaşına 

yenicə qədəm qoyan Şah İsmayıl əqidəsi naminə öz qılıncına gü-

vənib rəqibin qoşununa dalbadal həmlə edirdi. Bu gənc, igid və 

qorxmaz türk cəngavəri ölümün bir addımlığında olsa da, on dörd 

il öncə qurduğu dövlətin açarlarını könüllü şəkildə Yavuz ləqəbli 

gözü qızmış bir sultana vermək istəmirdi... Onun ən böyük arzusu 

vətənini, dilini, əqidəsini qorumaq idi. 

Qırx dörd yaşlı digər türk cəngavəri Sultan Səlimsə Göytəpə 

adlı yüksəklikdə zəmanəsinin yeni döyüş silahlarının – topların 

arxasında daldalanmışdı. Şan-şöhrət, qənimət qazanmaq, Misir fi-

ronlarının oturduğu taxta çıxmaq, İslam xəlifəsi olmaq onun ən 

böyük arzusu idi. Arzularına yol Çaldırandan keçirdi. Onun niy-

yəti Şah İsmayılı əsir alıb öz əlləriylə axırına çıxmaq, Qızılbaş döv-

lətini məhv etmək idi. Amma budur, hələ ki hər iki böyük türk 

cəngavəri uğur qazana bilmirdi.  

Şah İsmayılın ordusu “Ya Əli” sədaları altında Osmanlıların pi-

yada qoşununu geri oturtsa da, rəqib tərəfin top atəşləri qarşısında 

geri çəkildi. 
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Qızılbaş ordusu topu ilk dəfə Almaqulağı döyüşündə yaxından 

görsələr də, onun dağıdıcı gücə malik olduğuna Çaldırandakı 

meydan savaşında şahid oldular. Hər dəfə geri çəkilib həmlə 

edəndə Şah İsmayıl atını dəyişib özünü Osmanlı ordusunun gah 

sağ, gah da sol cinahına vururdu. Bu minvalla şah bu döyüşdə 

yeddi dəfə atını dəyişdi. 

Sultan Səlim isə yeniçərilərin arxasında özünü cəsur qızılbaşla-

rın hücumundan qoruyur, zəncirlərlə bir-birlərinə bənd edilmiş 

toplardan dalbadal atəş açmağı əmr edirdi. Qızılbaş süvariləri 

mərmi, güllə yağışı altında həmlələrini hələ də davam etdirirdilər. 

Kişilərlə çiyin-çiyinə döyüşən qadınlar da Osmanlı əsgərlərinə 

mərdliklə müqavimət göstərir, bəzən də sinələri tüfənglərdən açı-

lan güllələrə, kamandan atılan oxlara hədəf olurdu. 

Bir tərəfdə Taclı xatunu öz başının dəstəsiylə yenicəri əsgərlər 

mühasirəyə almışdılar. O, çiynindən ağır yaralanmışdı. Atından 

yerə yıxılanda dəbilqəsi başındam düşdü. Uzun xurmayı saçları 

mərmi atəşindən qovrulmuş torpağın üstünə dağıldı. Bu zaman 

əlində qılınc ona hücüm edən Qaramanlı Hüseynin heyrətdən göz-

ləri bərələ qaldı. 

-Allah, Allah, - deyib, bir iki addım geri çəkildi.  

 Taclı xatun da qılıncına əl atıb ayağa qalxdı. Bu zaman Kürd 

Rövnəqulunun yaxından atdığı ox onun qılnc tutan qoluna sancıl-

dı. Cahan xanım atından enib ona yardım etmək istəyəndə Kürd 

Rövnəqulu ayı kimi onun üstünə atıldı. Onun güclü qolları arasın-

dan vurxunub çıxmaq istəyəndə Cahanın da dəbilqəsi başından 

düşdü, sarışın, gülab ətri gələn saçları Rövnəqulunun üzünə dağıl-

dı. O da heç fərqinə varmadan kobudcasına Cahan xanımın qolla-

rını burub arxadan kəndirlə bağladı. Çariyələrdən beş-altı nəfər 

köməyə gəlsələr də, hamısı əsir alındı.  

Qaramanlı Hüseyn də özünə gəldi. Taclı xanımı qolların bağla-

maq istədi. Taclı xatun həyəcanlanmış gənc osmanlı əsgərinin üzü-

nə baxmadan soruşdu: 
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- İsmin nədir, qoçaq?  

-Hüseyn. 

-Bəs ananın ismi? 

- Fatimə...  

Taclı xatun əzizini görmüş adamlar kimi gülümsünüb: 

-Babanın da ismi Əli, qardaşının da Həsənmi? – deyə xəbər aldı. 

Qaramanlı Hüseyn: 

-Elədir, -dedi və əli-qolu birdən süstləşdi, - biz bəktaşiyik xanım 

əfəndi, Hacı Bəktaş əfəndimizin təkyəsinə inanc gətirənlərdənik. 

Kökümüz də qədim Oğuz elinin Bayat boyundandı. Anadolunun 

Harmandalı tayfasından sayılırız. 

Taclı xatun Şah İsmayılın ona Təbriz sarayında vəsiyyət kimi 

dediyi sözləri xatırladı.“Qəzavü-qədərin işini bilmək olmaz. Əgər 

mənim ömrüm yarımçıq qalsa, Təhmasib işimi davam etdirən va-

risimdir. Səltənəti idarə etməkdə ona sən yardımçı olarsan”1 Şah-

banu bir-iki addım geri çəkildi.Üst-başında olan qiymətli zinət əş-

yalarını2 çıxarıb Hüseynə uzatdı: 

-Sizin həm Bayat, həm də Şamlı tayfalarına mənsub olan Har-

mandalı elinin böyükləri Səfəvi dövlətinin qurulmasına yardımçı 

olmuşlar. Bu üzdən onlara bizlərdə Şahsevənlər deyirlər. Al bunla-

rı, yarısı sənin olsun, yarısını da döyüsdən sağ-salamat qayıdıb 

Bektaş əfəndinin ziyarətgahına nəzir verərsən!  

Hüseyn çaşıb qalmışdı. Nə edəcəyini  bilmirdi. Bu zaman Yusif 

əsir tutduğu Həyat xanımın qolundan tutub ona yaxınlaşdı: 

-Hüseyn , sənə nə olub, qadın görməyibsən? 

Hüseyn Taclı xatundan aldığı zinət əşyalarını  ona göstərdi: 

                                                           

1 Tarixçi Seyidağa. Onullahi müxtəlif mənbələr əsasında sübut etmişdir ki, Şah İsmayılla 

20 il birgə həyat sürmüş Taclı xanım Şah Təhmasib dövründə Səfəvilər sarayında 

yaşamış, dövlət işlərində fəal iştirak etmişdi. 
2 Görkəmli tatar alimi, şair, yazıçı və jurnalist Rzaəddin ibn Fəxrəddin “Məşhur xatunlar” 

əsərində Taclı xanımın Çaldıranda əsir alınarkən zinətlərini verməklə qurtulduğunu 

bildirir. 
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-Yusif, qurban sənə gəl onları buraxaq, bu xanım Hacı Bekaş 

Vəli əfəndimizin ocağına nəzir-niyaz verib mənə... 

Yusif  onun əlindəkilərə baxıb həyəcanla soruşdu: 

- Bəs qorxmursan ki, o kürd gədəsi gedib sultanın adamlarına 

xəbər verər? Bu qızılbaş xanım kimdir axı, ona görə ölümünü gözə 

alırsan?  

Şahbanu Taclı xatun dedi: 

- Mən Allahın Oğuz elinə, Türk ulusuna hədiyyəsi olan nəbinin 

zövcəsiyəm. 

Hər iki yeniçəri əsgəri çiyinlərini çəkib əvvəlcə  bir-birinə, sonra 

isə Taclı xatuna baxdılar. Taclı xatun onların heç nə anlamadığını 

düşünüb dedi: 

-“Nəbilər, vəlilər insanlığa Allahın hədiyyəsidir”kəlamı Bektaş 

əfəndinin deyilmi?  

 

Dərdimənd Xətai edər niyazı, 

Ulu pir qatardan ayırmaz bizi, 

Bu məhşər günüdür istərəm sizi, 

Məhəmməd önündə car Hacı Bəktaş. 

 

Qaramanlı Yüsif, Harmandalı Yusif  bir az aralıda  gedən  qanlı  

döyüşü bir anlığa unudub heyranlıqla  Taclı xatuna  qulaq kəsil-

mişdilər. 

 

Xətayi biçarə quldur şahına, 

Hünkar Hacı Bəktaş nəzərgahına... 

 

Taclı xatun sözünü bitirən kimi Hüseyn dedi: 

 -Vəli Şah İsmayılın könüllərimizin Hünkarı Hacı Bəktaşın oca-

ğını ziyarət etdiyini böyüklərimizdən eşitmişik. Gedin xanım, am-

ma təzədən ələ keçməyin, yoxsa nəzrinizi Bəktaş əfəndinin dərga-

hına yox, özümlə məzara aparram... 
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- İnşallah bu savaşdan salamat qayıdacaqsan! Üstəlik Hüseyn, 

sən mənim salamımı da anan Fatimə xanıma çatdıracaqsan! Bəktaş 

ocağı halal ocaqdı, haram olanı qəbul etməz. O halal zinət əşyaları-

nı da mənə Şahi-mərdanımız Şah İsmayıl bağışlamışdı!.. 

Hüseyn də, Yusif də yalnız indi onun Şah İsmayılın zövcəsi ol-

duğunu anladılar. Şahbanu Taclı xanıma təzim edib, tez atlarını 

verdilər. Hər iki xanım atlara süvar olanda, Taclı xatun: 

-Həyat xanım,- dedi, - sən Soltanəli Mirzə Əfşara xəbər ver ki, 

Cahan xanımı əsir alıb apardılar... 

Həyat xanım atını çapıb qızılbaş əsgərləri arasına qatıldı. Taclı 

xatun isə oxu çıxardıb qolunun yarasını cariyələrinə sarıtdırandan 

sonra onlarla birlikdə Şah İsmayılın dediyi kimi Xoy şəhərinə tərəf 

üz tutdu...  

 

Mərdliklə namərdliyin arasında 

 

Döyüş meydanının mərkəzində isə mətinlik göstərən şahın sufi 

müridləri ağır yaralansalar da, geri çəkilmirdilər. Ölümün ağuşu-

na atılan qızılbaşlar:  “Pirim sağ olsun!”, “Mürşüdüm var olsun!”, 

“Sultanımiz-Şahi Mərdan eşqinə!”, “Murtaza Əli zatlı Şah İsmayıla 

can fəda olsun!” deyə çığırırdılar. Şah İsmayılın at belində qızılbaş 

süvarilərinin başında döyüş meydanında göstərdiyi şücaət 

Osmanlı Sultanını təşfişə salmışdı. O, sərkərdələrinə tez-tez Şah 

İsmayıla və onun süvarilərinə həmlə etməyi əmr etdi. Sultanın əm-

ri ilə yeniçəri piyadalarının dövrəsində arabalardan və yük hey-

vanlarından çəkilmiş hasarlar iki yerdən açıldı və Şah İsmayılın 

süvarilərini yeniçəri tüfəngçilər atəşə tutdu. Seyyid Məhəmməd 

Kamunə, Əmir Əbdülbaği, Təkəlü Çayan bəy və xeyli qızılbaş sər-

kərdələri bir-birinin ardınca şəhid oldular.   

Səlimin qərargahı meydana alov yağdıran “atəş qalasına” bənzə-

yirdi. Ora yaxınlaşıb  müharibənin alovunu söndürmək çox müşkül 

idi. Böyük itkilər verən Rumeli əsgərlərinə yardım etmək üçün Sultan 
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Səlim yeni qüvvələr göndərirdi. Sonra bir-birinə zəncirlərlə bağlan-

mış yük heyvanlarını - dəvələri, qatırları, öküzləri topxananın qarşı-

sından çəkdilər, Səfəvi qüvvələri topların atəşi altına düşdü. Top atəşi 

ilə Səfəvi ordusunun həm sağ, həm də sol cinahı dağıdıldı. 

Döyüşdən qabaq mərdliklə namərdliyin arası bir addım yoldur, 

demişdi Şah İsmayıl... Fars vilayətinin hakimi Xəlil Sultan indi yal-

nız öz canının hayında idi. O, top mərmisi, güllə səsindən hürkən 

qara atının cilovunu çəkib geriyə döndərdi. Yaxınlığındakı yüzba-

şılarindan birinə əmr etdi ki, dərhal adamlarına xəbər çatdırsın: 

“döyüş meydanından çıxıb, ardımca gəlsinlər”. Xəyanət və namər-

dlik yolunu tutan Xəlil Sultanın ona həvələ olunan döyüş möv-

qeyindən başının dəstəsi ilə bərabər fərarilik etməsi qizılbaş ordu-

sunun müqavimətini qırdı. 

Şah İsmayıl da topların zəncirini qıra-qıra öndə vuruşsa da 

getdikcə məğlubiyyətin acısını dadmağa başlamışdı. Və bu zaman 

yaxınlığındakı toplardan elə bil şimşək çaxdı, qəzəblənmiş şah nə-

rə çəkib Həmədanlı dərvişin xeyir-dua verdiyi Heydəri qılıncını 

topun lüləsinə endirdi. Zərbə elə güclü idi ki, qılınc topun lüləsini  

bıçaq pendiri kəsən kimi kəsdi.3 Bu zaman osmanlı əsgərləri ani 

olaraq heyrətdən donub yerə mıxlandılar. Bir anlıq kiminlə üz - 

üzə qaldıqlarını unutdular. Yalnız Abdullahın başçılıq etdiyi sipa-

hi dəstəsi irəli cumub şahla bərabər ətrafında olan süvariləri müa-

sirəyə almağa cəhd etdilər. 

Tüstü dumanı arasından Abdullahın gur səsi eşidildi: 

-Şahı əsir alın! 

Bu çətin anda, şaha “zahirən və libası” ilə çox oxşayan Soltanəli 

Mirzə Əfşar atının başını çəkib onlara “Şah mənəm” dedi. Və ətra-

fında olan iki-üç süvari ilə mühasirədən çıxıb döyüş meydanından 

uzaqlaşdı. Osmanlı süvarilərinin bir qismi onun arxasınca getdi. 

                                                           

3 Hazırda həmin top Parisdə Luvr muzeyində saxlanılır. Mütəxəssislər Şah İsmayılın  

zərbəsini üstinsan gücü sayırlar. 
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Hələ də mühasirədə qalan Şah İsmayıl önünə çıxan osmanlı pi-

yadalarını qılıncla vurub bir-bir yerə sərirdi. Qılınc vurmaqdan 

qolu yorulmuşdu. Birdən tüfəngdən açılan güllə onun qılınc tutan 

qolunu yaraladı. Şah qılıncı sağ əlinə aldı. Güllə yarasının ağrısı 

onu incitsə də, dişlərini qıcıb savaşmağa davam etdi. Amma qılınc 

zərbələri sol qolu kimi kəsərli deyildi. Nəhayət, şahə qalxan atı 

qarşısındakı canlı sipəri aşıb ildırım kimi irəli şığıdı. Yaralanmış 

Şah İsmayıl özünün başçılıq etdiyi süvari dəstəsi ilə mühasirəni 

yarıb geri çəkildi. Əmr verdi ki, gəranaylar çalınsın, ordunun sağ 

qalan qisminə savaşın bitdiyini bəyan eləsin... 

* * * 

Şah İsmayıl döyüşdən sonra elə yaralı halda atını birbaşa iki 

gün qabaq sənətkarları gizlətdiyi mağaraya tərəf çapdı. Onları sa-

lamat görəndə uşaq kimi sevinib: 

- Allaha çox şükür, -dedi, -Allah yolunda sədəqə verəcəm ki, 

sağsınız!.. 

Şahın agir yaralandığın görən adamlar tez onu magaranın içinə 

apardılar. O isə dişini-dişinə sıxıb güllə yarasının ağrısını unutma-

ğa çalışırdı.  

-Şah, yaran haradadir? – deyə müridlərindən biri tez şahın bü-

rünc qolçaqlarını çıxardaraq xəbər aldı. 

 Şah sağ əlini Caldiran duzunə tərəf uzadıb: 

-Yaram bax oradadir!... Orda...- deyə cavab verdi..  

-Allah rəhmlidir, -Durmuş xan dilləndi və yanındakılara, - nə 

durmusunuz, tez olun, şahın yarasına məlhəm qoyun, sarıyın!-

dedi və pıçıltıyla sözünə davam edib, - heç bəndənin yarası göz 

önündə olmasın! 

Bir azdan şah sənətkarları da götürüb başının dəstəsiylə Təbri-

zə sarı yola düşdü...  

Qızılbaşların geri çəkilməsini görən Sultan Səlim sərkərdələrinə 

“Əsgərlərə deyin, fazla dirənməsinlər... Qızılbaşlar hələ təqib edil-
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məsinlər... ” deyə əmr etdi. Sultan Səlim Səfəvilərin geri çəkilməsi-

nin hərbi hiylə olmasından ehtiyat edirdi... 

 

SEVGİLİ ƏSİRLƏR 

 

...Əfşar cangavəri Soltanəli Mirzə arxasınca düşən osmanlı sü-

varilərinin niyyətindən hali idi. “Demək məni sağ ələ keçirmək is-

təyirlər”.Amma bunu büruzə vermir, bacardığı qədər müqavimət 

göstərib, uzaqlaşmağa çalışırdı.  

... Abdullah arxadan onu oxla nişan alan sipahilərin üstünə çı-

ğırdı: 

- Aptallar, biz onu sağ ələ keçirməliyik. Mən hünkarımıza söz 

vermişəm!.. 

Döyüş meydanından bir xeyli aralanmışdılar, qaçanların da, 

qovanların da atları yorulmuşdu. Əfşar oğlu onu əhatəyə alanlarla 

tək qalana kimi xeyli döyüşdü. Sonra Abdullah dedi: 

- Şah, əbəs yerə müqavimət göstərmə, biz çoxuq! Qılıncını at! 

Soltanəli ona baxdı, başını bulayıb gülümsündü. Sonra qılıncını 

başının üstündə sürətlə fırladıb özündən xeyli kənara tulladı. Onu 

əsir alıb Osmanlı ordusunun qərargahına sarı apardılar... 

* * * 

Sultan Səlim də Allaha şükr edirdi. Səfəvi qoşunun döyüş 

meydanından geri çəkilməsi Çaldıran savaşının onun qələbəsilə 

başa çatdığından soraq verirdi... Çadırına girib dərhal oğluna - 

Şahzadə Süleymana qələbə sorağını çatdırmaq üçün divan dəftər-

xanasının rəisinə məktub yazdırdı:  

- Rəis-ül - kitab, ilk fəthnaməmi vəlihədim Şahzadə Süleymana 

yaz! Yaz ki, dün tərəflər arasında son dərəcə şiddətli döyüş baş 

verdi. Uzun müddət iki ordunun bir-biri ilə sərt mübarizəsinin so-

nucu hər iki tərəfdən çoxlu sayda bəylərdən kimisi yaralandı, ki-

misi də öldürüldü. Nəhayət, bu gün cənab Allahın qüdrəti sayə-
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sində üzümüzə doğan mübarək zəfər günəşi könlümüzü  nəşələn-

dirdi. Sipahilərimizdən bir qismi Şah İsmayılın peşində. İki gün 

burda qoşuna rahatlıq verəndən sonra Təbrizə yürüş edəcəm...” 

Sonra o, qarşısına qoyulmuş meyvə qabından bir alma götürüb 

dəstəyi daş - qaşla süslənmiş qızıl xəncərlə soyub iki yerə böldü. 

Elə ağzına yaxınlaşdırmaq istəyirdi ki, mühafizəçiləri Kürd Rövnə-

qulunun əsir tutduğu Cahan xanımı onun hüzuruna gərirdilər.  

Sədr-əzəmin sevincdən üzü-gözü gülürdü, Sultana təzim edib 

dedi: 

-Sultan həzrətləri, müzəffər əsgərlərimiz savaşa qatılan qızılbaş 

xanımlarının bir neçəsini əsir almışlar. Hüzurunuza ərz edim ki, bu 

xatunun Şah İsmayılın hərəmlərindən biri oduğu ehtimal olunur.  

Sultan Səlim Cahanı başdan ayağa süzüb soruşdu: 

-Bu doğrumu? Yəni Ərdəbil oğlu İsmayıl hərəmini bizə buraxıb 

qaçdımı? 

Cahan gah Sultan Səlimə, gah da Sədr-əzəmə baxdı. Başıyla yox 

deyib susdu. 

 Səlim xan səsini qaldırdı: 

-De görüm, onda sən kimsən? 

-Mən Şahənşahın Şüəra Məclisinə yeni gələn şairəyəm. 

Sultan Səlim əlindəki xəncəri meyvə qabının yanına qoyub riş-

xəndlə gülümsündü:  

-Əcaba sən şeirini qələmlə deyil, qılınclamı yazırsan...   

Cahan bu dəfə həyəcanını boğub ona sərt cavab verdi: 

- Mən vətənimin əsgəriyəm. Əsgərsə qələmlə deyil, qılıncla dö-

yüşür.  

-Dilin qılınc kimi itidir, bəs qələmin necə, bir məhəbbət şeiri sö-

yə ki, şairə olduğuna inanım. 

-Bu nəyi dəyişəcək ki? –deyə Cahan xanım soruşdu. 

-Hər halda səni azad edərəm, evinə, ailənə dönərsən!.. 

Cahan xanım qəlbində ilk dəfə türkcə şeir yazmadığına təəssüf 

elədi. Şah İsmayılın son dəfə şeir məclisinə  gələrkən dediyi sözləri 
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xatırladı: “Necə  ola bilər ki, məmləkətin şahı öz şeirlərini Azər-

baycan türkcəsində yazsın, amma  sarayındakı şairlərin bir çoxu 

farsca? Fəqət bu dünya taxt-tac, var –dövlət dünyası deyil, eşq 

dünyasıdır. Burası da məlumdur ki, qəm-kədər, iztirab, hicran acı-

sı məhəbbət əhlinin sərmayəsidir. Türkcəni bir gözəl timsalında 

sevmək gərəkdi!.. Eşqi kamil olan aşiqinsə rüsvayçılıqdan belə 

qorxusu olmur..” 

Cahan bunları xatırlayıb elə şahın yadında qalan bir şeirini  

söylədi: 

 

      Məhəbbətdi ya İlahə İllahlah, 

      Məhəbbətdi Mühəmməd rəsulillah 

      Məhəbbətdi Əliyyən-vəliyullah 

      Üçü də mənada birdir–məhəbbət. 

 

  -Əcaba, bu şeir səninmi? 

  - Xeyir! Sultanlar sultanımız Şah Xətainindir. 

  - Bəs sənin öz şeirin yoxmu?- deyə Sultan Səlim xəbər aldı. 

   -Mən farca yazıram, Şah İsmayıl ərəb-farca şeir yazmağı və 

söyləməyi bizə yasaq edib.  

 - İsmayıl yasaq etmiş, mənsə inzn verirəm, söylə! 

 -Mən sizin əsiriniz olsam da, Şahənşahın təbəəsiyəm. 

Səlim kinayə ilə: 

 -Öyləmi? - soruşdu və sözünə davam edib, - məlum, sən şairə 

deyilsən, Ərdəbil oğlu İsmayılın zövcəsisən... Əgər o, gəlib mənə 

təslim olsa, o zaman səni azad edərəm! Şimdilik bir nəmə yaz ona 

ki, gəlib səni azad etsin, əks-təqdirdə səni əsir alan əsgərimin hala-

lı olacaqsan...  

Cahan xanım onu əsir alan Kürd Rövnəqulunun korkobud vü-

cudunu göz önünə gətirib: 

 -Yox –dedi,-məni zindana atın, edam etdirin, amma o əsgərə 

verməyin! 
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-Onda gəl, o incə-pəmbə əllərinlə əmir İsmayıla bir məktub yaz! 

 Cahan bir-iki addım irəli atıb diz üstə çökdü: 

-Yox, yox! Qoy mənim öldüyümü bilsinlər, amma əsir düşdü-

yümü yox! –dedi. Meyvə qabının yanındakı qızıl xəncəri cəld gö-

türüb öz ürəyinə sapladı. Köksündən fışqıran qanın damcıları Sul-

tanın üzünə çiləndi. Hamı heyrətdən çaş-baş qalmışdı, Sultan Sə-

lim üzünün qanını silib, Cahanın həyatını xilas etmək məqsədiylə 

əmr etdi: 

-Acil Əhməd Çələbi həkimbaşını çağırın! 

Bu vaxt cadırın bayırında uğultu qopdu. Mühavizəçi: 

-Xondgar4, Əcəm Şahı İsmayılı əsir alıb, hüzurunuza gətiriblər, 

– deyə qışqırdı. 

Abdulla Soltanəli Mirzəni arxadan yavaşca itələyib Səlimin ça-

dırına saldı.  

Hamı süküt içində gah ölüm ayağında olan Cahana, gah da Şah 

İsmayıl kimi təqdim olunan Əfşar cəngavərinə baxırdı. 

Sultanəli Mirzə sinəsinə xəncər saplanmış Cahanı qan içində 

görəndə: 

- Cahan,- deyə qışqırdı. 

Cahan da ona gülümsünərək son nəfəsində gücünü toplayıb : 

- Rəbbim dualarımı eşitdi, Sultanım, məni sonda sənə qovuş-

durdu. İndi uca Allahdan dilərəm ki, Cahan padşahımızı qoru-

sun!.. 

Soltanəli Mirzə irəli yeriyib onu ağuşuna aldı:  

- Cahan, mənim yaralı ceyranım, bu, qəzavü-qədərin bizə nəsib 

etdiyi həyatdı, inşallah axirət evində bəxtiyar olarıq. 

Artıq hər şey gec idi. Cahan keçinmişdi. Hamı Cahanın şahın zöv-

cəsi, Soltanəli Mirzənin də Şah İsmayıl  olduğuna zərrə qədər şəkk 

eləmirdi. Sultan Səlim məyus halda Sədr - əzəmə üzünü tutdub dedi: 

                                                           

4 Xondgar -Xudavəndigar- Osmanlı sultanlarının titulu 
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- Sədr-əzəm, mən qızılbaş qadınlarının vətənpərvərliyinə və 

qəhrəmanlığına heyran qaldım. Onların döyüş meydanında qalan 

cəsədlərinin hərbi təşrifatla dəfn edilməsini əmr edirəm. 

Sonra Cahanın nəşini göstərib əlavə etdi: 

 - O cümlədən şahın xatununu da böyük hörmət və ehtiramla 

candan çox sevdiyi darülmülkündə toprağa tapşırılsın... 

Cahanın cəsədini çadırdan aparandan sonra Səlim hökmüdar 

bildiyi əsirə yer göstərib əyləşməyi təklif etdi:  

-Zövcəniz kəndi kəndisini qətl etdi. 

 -O, mənim zövcəm yox, məhbubəm idi, Allah axirət dünyasın-

da onu xanım Fatimeyi –Zəhraya kəniz eləsin! 

Sultan başını yırğaladı və ona acıyırmış kimi dilləndi: 

- Ey Ərdəbil oğlu! Məgər sən bilmirdin ki, mən yüz əlli minlik-

döyüşkən ordu, top-tüfənglə sənin üstünə gəlmişəm? Sən nəyə gö-

rə bu qədər miskin qüvvənlə mənimlə döyüşə girib öz adamlarını 

ölümə məhkum etdin, özün də əsir alındın? 

Sultanəli Mirzə bu zaman Şah İsmayılın savaş meydanından 

sağ-salamat çıxdığını düşünür, qəlbində buna sevinir, bacardıqca 

onun Osmanlılardan uzaqlaşmasını istəyirdi. Ona görə  Sultan Sə-

lim xanla bir müddət Şah İsmayıl kimi rəftar etmək qərarına gəlib 

dedi: 

-Mən bilirdim ki, sənin böyük ordun var, lakin bilmirdim ki, 

sən döyüş meydanına girməkdən ziyadə, toplardan düzəldilən is-

tehkama atılıb bununla da özünü həm bu dünyada, həm də o dün-

yada rüsvay edəcəksən... 

Sultan Səlim rişxəndlə  gülümsünüb: 

-Vay haline, qoçaq İsmayıl, - dedi,- Mən Çaldıranda arzuları-

mın sabahına baxarkən, sənin əlindən ölüm şərbəti içməyə lüzum 

yox idi! Zira, düşüncəsi daima Mustafa sallallahualeyhi vəsəlləmlə 

olan kimse həm huzur, həm də rahatlıq içindedir. O Peygəmbərlə-

rin Padişahıdır. Diğer peygəmbərlər Onun ordusudur... Bu kevnü 

məkan Onun yüzü suyu hörmətinə yaratılmış... Və bu cahanda 
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könlünü və canını Onun aşkına veren kimsə nə kahramandır! 

Mustafa sallallahu aleyhi vəssələmin yoluna qurban edilen can, ne 

əziz bir candır! Sənsə bir zavallı sufisən… son məqsədin nə Allah-

dı, nə də Həzrəti Rəsulallah… 

Soltanəli Mirzə də  onu eyni tərzdə süzüb gülümsündü: 

- Səlim xan, Çaldıran İstanbuldan çox uzaqdır. Məgər ümüdlə-

rinin sabahına İstanbuldan boylana bilmirdin? Heyhat, sən Allah 

eşqinə əziz çanını və taxt-tacını qurban verməkdən vaz keçib, top-

tüfənglə bu qədər qanlar tökdün. Sufi üçünsə taxt ilə tabutun fərqi 

yoxdu! Sənin son məqsədinə yol türk tayfalarının qanın tökmək-

dən keçir, sufi dediyin bizlərin son məqsədinə yolu şəriət, təriqət, 

həqiqət, mərifət mərhələlərindən keçib Allaha qovuşmaqdı. Biz is-

lamın batini qatlarından bəhrələnib Ənəlhəq5 söylərik. Siz isə İsla-

mın zahiri bər-bəzəyinə aşiq oldunuz vəqiblə əhlinin üzünə  mü-

haribə qapıların açdınız! 

Səlim yenə xəfifcə gülümsünüb dedi:  

- Ərdəbil oğlu, yoxsa sarayında olduğu kimi yenə mənə tokatmı 

atacaqsın? Sən Çaldıranda yenildin! Bax, atacaqsan tokatı böylə 

atacaqsın... Şimdi gəl son dəfə səninlə şatranç oynayaq, əgər məni 

yensən səni əhv edəcəm, taxtgahına dönəcəksin… 

Onun işarəsiylə şahmat ortaya gəldi. Əfşar cəngavəri sultanın 

nədən bəhs etdiyini bilmirdi. Əyanlar mat-mətəəl qalmışdılar. Sə-

lim xan əsirə: 

-Sən öz adətincə, yenə toplarsız oynayacaqsan?- deyib ilk gedişi 

özü etdi. 

Əfşar Mirzə Əlinin qırımından bəlli idi ki, o, şahmat oynamağı bil-

mir. Sultan Səlim ona, o da şahmat taxtasında olan şah, vəzir, at, fil, 

piyada fiqurlarına baxırdı. Sonra o qara at fiqurunu götürüb heyran-

lıqla ona tamaşa elədi. Sultan çox gözlədi. Rəqibi atdan nəzərlərini çə-

                                                           

5 mənəm Allah 
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kib indi də sultanın əyanlarına baxırdı. Birdən Molla Ərəbı görüb ona 

“xain” deyib başını buladı. Sonra Sultan Səlimə baxıb: -Əfsuslar olsun 

Səlim xan, düzünə qalsa, mənim bu oyundan başım çıxmır... –dedi. 

Və yenə gözlərini şahmat xanasındakı daşlara zilləyib pıçıldadı: 

-Bu cansız bütlərin canımı xilas edəcəyinə zatən şəkk edirəm... 

Sonra ayağa qalxıb başını aşağı saldı. 

Sultan qəzəblə əyanlarına bağırdı: 

-Bu adam Şah İsmayıl deyil aptallar... – sonra bayaqdan Şah 

İsmayıl bilib həmsöhbət olduğu əsirdən amiranə səslə soruşdu - 

sən kim olursan, de görüm,  İsmayıl hardadır?  

- Mən Soltanəli Mirzə Əfşaram. Bizim Qızılbaşlar arasında piri-

mürşüdimizin mənim kimi yetmiş yeddi bənzəri var. Odur ki, Şah 

İsmayıla ulaşmaq üçün gərək əvvəl o yetmiş yeddi nəfər qızılbaşı 

ələ keçirəsiz! 

-Aparın bunun boynunu vurun! 

Sultanın qərarı Soltanəli Mirzənin tükünü belə tərpətmədi. 

-Fərman padşahındır, qara topraq bizim. Qızılbaşlar ölümü şə-

rəfsizlikdən üstün tuturlar! Amma bunu bilin ki, mən bir Qızılbaş 

sərkərdəsi kimi`öz torpağımda uyuyacam, Osmanlı sərkərdələri-

nin cəsədi isə yad ellərdə çürüyəcək...  

Sultanın işarəsiylə onu dərhal edam etməyə apardılar. 

Yavuz divan katiblərinə və Molla Ərəbə özünün düşündüyü ki-

mi, önəmli göstəriş verib dedi: 

 - Döyüş meydanında ölənlərin dəfnindən sonra Rəisü-ül- kitab, 

sənə oturub Krım xanına, Gürcüstan hakiminə, Zülqədər əmirinə, 

kürd bəylərinə, Misir sultanına fəthnamələr yazıb göndərməyi 

tapşırıram, qoy Şah İsmayıla müzəffər ordumun qalib gəldiyini, 

hətta onun hərəminin əsir aldığımızı hər kəs bilsin!... Bu çox 

önəmli.. Molla Ərəb sənə də əsgərlər arasında İsmayılın zövcəsi-

nin əsir olduğunu car etməyi əmr edirəm, elə car çək ki, dağda-

daşda gizlənən İsmayılın öz qulağına da getib ulaşsın.... Qoy o, bu 

bədnamçılıqdan, rüsvayçılıqdan qəhr olsun! 
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... İki gündən sonra Sultan Səlimin ordusu Təbrizə doğu hərə-

kət etdi. 

 

ŞAHBANU TACLI BƏYİMİN QAYIDIŞI 

 

Şah İsmayıl Təbriz camaatını qırğına vermək istəmirdi. Ona gö-

rə Həmədanın quzeyindəki Dərgəzinə getməyi düşünürdü. Şah 

mühüm qərarlar verərkən məsləhətləşdiyi sərkərdələrinin çoxunu 

Çaldıranda savaş meydanında itirmişdi. Əmir Nizaməddin 

Əbdülbaqi Yəzdi ilə Əmir Şərifəddin Əli Şirazi də həlak olduqları-

na görə səltənətin sədr və vəkil vəzifələri boş qalmışdı. Şahı məyus 

edən həm də Taclı xanımın varlığından bixəbər olmasıydı. O, Təb-

rizə gələn bütün yollara adam salıb Taclı xanımdan xəbər gözləyir-

di. Amma onun nə öldüyündən, nə də sağ qalmasından hələki bir 

soraq gətirən yox idi. 

Saray həkimi qolundakı güllə yarasını son dəfə açıb-bağlayan-

dan sonra şah üzünü Təbrizin darğası Halvaçı oğlu Hüseynə tutub 

dedi: 

-Halvaçı oğlu, bu gündən səni Taclı xanımı axtarmağa məmur 

edirəm. Son döyüşdən qabaq mən ona Xoy məlikinin yanına 

getməyi bildirmişdim... Allah eləməmiş, əgər namus qeysərin əli-

nə əsir düşsə, bundan sonra yaşamağın faydası yoxdur!.. 

Halvaçı oğlunun göstərişiylə bir necə adam atına süvar olub 

Xoya tərəf yollandı. Lakin Taclı xanımın axtarışının nəticəsini göz-

ləmək Halvaçı oğluna nəsib olmadı. Paytaxtı qoruyub əldə saxla-

mağın müşkül olduğunu o da bilirdi. Osmanlı ordusunun hərəkə-

tini izləmək və hansı səmtdən Təbrizə doğru gəldiyini öyrənmək 

məqsədiylə yollara gözətçilər qoymuşdu. O, bütün saray məmur-

larından sonra - Əhməd paşanın dəstəsinin gəldiyini eşidən za-

man paytaxtı tərk etdi. 

* * * 
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...Aylı-ulduzlu gecə idi. Qədim karvan yolunda araba çarxları-

nın cırıltısı eşidilirdi. Kiçik bir qızılbaş dəstəsi yaralıları mənzilba-

şına aparırdılar. Birdən uzaqdan bir həzin səs gəldi, kimsə ucadan 

oxuyurdu: 

 

 Mənim pirim Şahı mərdan Əlidir... 

 

Araba dayandı. Yaralı bir qızılbaş əsgəri qalxıb səs gələn tərəfə 

boylandı: 

-Seyyid Vəli Şah İsmayıl Xətayinin əşarıdır... 

 Və özü də qəmli səslə zümzümə edib, oxumağa başladı:  

 

Sufi Məzhebimin nəsin sorarsan 

 Biz Muhammed Əli diyenlerdeniz... 

 

Bu dəfə uzaqdakı səs də yaxınlaşa-yaxınlaşa “Durnalar Əlini 

görmədinizmi?” şeirini oxumağa başladı. 

gedən yolda uzaqdan bir nəfər atlı göründü. Yorğunluqdan 

fınxıran ərəb atın yəhərində orta yaşlı bir kişi oturmuşdu. 

Arabanın yanında dayanmış gənc qzılbaş əsgəri onu yaxından 

görcək tanıdı. Gələn adam Çaldıran döyüşünün seyrçisi olan 

Məhəmməd İsfahani Şah İsmayılın hafizi6 idi. Şah öz dəstəsiylə 

döyüş meydanından uzaqlaşarkən hafiz ondan xeyli aralı 

düşmüşdü. Hafizin çox yaxşı yaddaşı var idi. Şah İsmayılın 

şeirlərini əzbər bilirdi.  

O da bu aylı-ulduzlu gecədə təkbaşınaTəbrizə qayıdarkən, yol-

da qızılbaş əsgərlərinə rast gəlməyinə çox sevindi. Onlardan şahı 

soruşdu: 

Cavabında qızılbaş əsgəri dedi: 

                                                           

6 Quranı əzbər bilən adam. 
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-Şahımız deyilənə görə, yaralıdır! Kimi deyir, Təbriz sarayında 

oturub, kimi də deyir dağlara çəkilib... Onun yerini bir olan Allah-

dan savayı, ancaq yaxın adamları bilir. 

-Bəs Taclı xanımdan nə xəbər var? Bildiyimə görə, axı o da ya-

ralanmışdı... 

 Qızılbaş əsgəri atını sürə-sürə dedi: 

-Ondan soraq yoxdur, deyilənə görə, şah Təbriz darğası Halva-

çı oğlu Hüseyn bəyi onu tapmaq üçün məmur edib... 

Məhəmməd İsfahani soruşdu: 

-Bəs sən Təbriz darğası Halvaçı oğlu Hüseyn bəyin Taclı xanımı 

tapmağa  məmur edildiyini  hardan bilirsən? 

-Bir az əvvəl dörd-beş atlı burdan keçəndə bizdən Taclı xanımı so-

ruşdular... Onlar Xoy Məliyi Ədil bəyin dövlətxanasına üz tutub getdi-

lər. 

Məhəmməd İsfahani Taclı xanımın yoxa çıxması xəbərini eşidib çox 

pərişan oldu. Atının başını çəkib dayanıb bir xeyli fikrə getdi. Sonra nə 

düşündüsə, Şahbanu Taclı xanımı axtarmaq üçün geri döndü... 7 

* * * 

... Bu zaman döyüş meydanında oxla yaralanmış Şahbanu Taclı 

xanım Təbrizin iki fərsəxliyində8 idi. Cariyələri ilə birlikdə getdiyi is-

tiqaməti itirmiş, qaçaq-quldurdan uzaq bir səhraya gəlib çıxmışdılar. 

hansı tərəfə üz tutub gedəcəyini bilmırdı. Uçuq-salxaq bir komaya sı-

ğınıb daldalanmışdılar. Susuzluq qızılbaş xanımlarını  əldən salmış-

dı. Taclı xatun heç kimin dəstədən ayrılıb su axtarmağa getməsinə ra-

zı olmurdu. “Onsuz da bu tərəflərdə axar çayın, ya su quyusunun 

əsər-əlaməti görünmür. Bir təhər dözək, Allaha pənah...”  

Cariyələr büllür kimi saf, diş göynədən bulaqların suyundan içdik-

                                                           

7 Mir Mahmud Xondəmir “Zeyle həbib üs-siyər” v.163-164). 
8 12 kilometrliyində 
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ləri  günləri xatırlayıb, susuzluqlarını söndürmək üçün özlərindən cür-

bəcür hekayətlər uydurub danışırdılar. Xəyallarında hövuzda çimir, 

zirvəsi ağ çalmalı Savalan dağını  gözləri önündə canlandırırdılar... 

Bu zaman bir atlının onlara yaxınlaşdığını gördülər. Atlı koma-

nın  bərabərinə çatar-çatmaz dayanıb ətrafa göz  gəzdirdi. Taclı xa-

tun onu  tanıyıb dilləndi: 

-Allaha şükürlər olsun, bu qardaşım Durmuş xan Şamlının ya-

vəri Mirzə Hüseyn bəydir. Onun yolunun bu vaxt burdan düşməsi 

Allahın möcüzəsidir. Cariyələr sevincindən atılıb-düşür, bir-birinə 

“gözaydınlığı” verirdilər. Həyat xanım tez irəli çıxıb Mirzə Hüs-

eynə yaxınlaşdı. O, karıxıb qalmışdı.  Buralarda qızılbaş qadınları-

na rast  gələcəyini  heç ağlına da gətirmirdi. Səfəvi sarayının Eşika-

ğası üçün ərzaq aparan Mirzə Hüseyn də qaçaq-quldurdan ehtiyat 

edərək yolunu burdan salmağın daha münasib  olduğunu bildirdi.  

Həyat xanımdan Taclı bəyimin sağ-salamat olduğunu eşitcək az 

qala qanad açıb uçmaq istədi. Yavər ərzağı, suyu cariyələr arasın-

da paylaşdırıb bu göydəndüşmə hal-qəziyyəni Durmuş xan Şamlı-

ya xəbər vermək üçün Səraba üz tutdu...  

  Şah İsmayıldan göstəriş alandan sonra Durmuş xan da bacısını 

axtarmaq üçün böyük dəstə ilə yola çıxmışdı. Çox çəkmədi ki, elə 

yolda Mirzə Hüseyn və Taclı bəyimlə qarşılaşanda gözlərinə inan-

madı. Eşikağası öz yavərinə “Əhsən” deyib onunla birlikdə Taclı 

xanımı Şah İsmayılın yanına apardı. Şah da bunun müqabilində 

şah Mirzə Hüseynə mükafat olaraq onu Dövlət divanının nəzarət-

çisi vəzifəsinə layiq gördü.9 

Taclı xanıma isə: 

   -Səni  bir daha özümlə heç vaxt döyüşə  aparmayacağam- 

söylədi.10 

                                                           

9 Mənbə. Mir Mahmud Xandəmir ,”Tarixi-Şah İsmayıl” 
10 “Tarixi aləmarayi Şah İsmayıl” (“Şah İsmayılın dünyanı bəzəyən tarixi”) əsəri 

(57,s.533-534, s. 501-502) 
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O n u n c u  f ə s i l 
 

TƏBRİZLİ  HƏSƏN CAN 
 

Şirler pençei kahrımda olurken lerzan 

                Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. 

                                                        Sultan Səlim 

 

Xoy və Mərənddən sonra Hicri 920-ci il rəcəb ayının 16-da1 

Sultan Səlim böyük iftixar və fərəh hissiylə Təbrizə gəldi. Şəhərdə 

vahiməli səssizlik, sükut hökm sürürdü. Təbrizin türk əsilli əyan-

ları osmanlılar şəhərə yaxınlaşarkən yır-yığış edib dəstə-dəstə pay-

taxtı tərk etmişdilər. Sultan və ətrafındakı paşalar gah sağa, gah 

sola boylanır, sonra bir-birinin üzünə baxıb çiynlərini çəkərək yol-

larına davam edirdilər. Acısu körpüsünü keçəndə Fars əyalətin-

dən Təbrizə gələn zədəganlar sultanın ayağının altına xalı-xalça 

döşəyib ona təzim elədilər. Səlim xana “xoş gəldin” deyib onun 

Çaldırandakı zəfərini alqışladılar. Başqa bir dəstə onun şərəfinə zi-

yafət verib, eyş-işrət büsatı qurmuşdu.  

Təbriz Sarayının qapısının ağzında sultana məhəbbət və ehtiramını 

bildirmək və ona öz hədiyyələrini təqdim etmək üçün erməni, fars ta-

cirləri növbəyə dayanmışdılar. Sultan onları görcək məmnunluqla gü-

lümsədi. Buna baxmayaraq dövrün hərb adətlərinə görə şəhər üç gün 

yağmalandı. Sultan Səlim özü də Təbriz sarayını seyr edə-edə şahın 

xəzinəsinə və hərəminə baş çəkdi... Xəzinədə Şah İsmayıla aid bir neçə 

qızıl əşya və tac, hərəmdə isə yalnız kənizlər və əli-qolu sarıqlı cariyə-

lər qalmışdı. O, Molla Ərəbi hüzuruna çağırıb ona əmr verdi: 

                                                           

1 6 sentyabr 1514-cü ildə 
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 - Yaralı olanlar Çaldıran da bizimlə savaşanlardı. Bunların ara-

sında mütlaqa biri İsmayılın zövcəsi olmalı. Öyrən hankısı... 

Ertəsi gün Sultan Səlim dəbdəbə ilə bir dəstə yeniçəri tüfəngçi-

lərinin əhatəsində Təbrizdə Qaraqoyunlu hökmüdarı, böyük Azər-

baycan sərkərdəsi Cahanşah Həqiqinin tikdirdiyi əzəmətli Göy 

məscidə gedib özünə xütbə oxutmaq istədi. Məscidin mollası əv-

vəlcədən sultanın adına xütbə oxutdurmaq üçün gəldiyini duyub, 

xanagaha çəkilmiş, az sonra ordan da bir yol tapıb osmanlı əsgər-

lərinin gözündən yayına bilmişdi. Səlim xan Sahibabad məhəllə-

sində digər Azərbaycan sərkərdəsi və Ağqoyunlular dövlətinin 

qurucusu Həsən padşahın uyuduğu Nəsriyyə məscidinə gedib 

orada namaz qıldı. Amma Təbrizin xətibi2 həyacandan çaşaraq 

xütbəni Sultan Səlimin yox, Şah İsmayılın adına oxudu. Yeniçərlə-

rin ağası Balyeməz Osman paşa qılınçını çəkib xətibin boynunu 

vurmaq istədi.  

 -Allahın qəzəbindən qorxun! Məscidə qan tökməyin! – bunu 

deyən gəncin hələ bığ yeri tərləməmişdi. Sultan da, Osman paşa 

da eyni anda gənc oğlana baxdılar. Oğlan da gözlərini onlara zillə-

mişdi. Osman paşa hələ də qılıncını qınına qoymamışdı. 

-Dur, anlaşılan budur ki, bu xətib çox çaşqın durumda...  

Sultan Səlim amiranə səsi ilə barabər əlini də qaldırdı. O, yaxşı 

bilirdi ki, məscidə qan tökülərsə, yenıçəri əsgərləri ilə məsciddə, 

mədrəsədə, sufu xanagahlarında olan müridlər etiraz səslərini bir-

bir ucaldıb qiyama qalxacaqlar... 

Səlim xan məsciddəki adamları bir-bir gözdən keçirdi və gənc 

oğlana yaxınlaşıb onu mehriban nəzərlərlə süzüb soruşdu 

-Sənin ismin nə? 

Oğlan ədəb-ərkanla cavab verdi: 

-Adım Həsən Candır3.  

                                                           

2 Məsciddə xütbə oxuyan din xadimi. 
3 Həsən Can Osmanlı İmperiyasının xarici siyasətində mühüm rol oynayan tarixçi, 
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- Həsən Can, mən bu Təbrizə ilk dəfə şahzadə ikən gəldim. O 

zaman sən cocuq olardın. Burada Əcəm hökmüdarı Şah İsmayı-

la çox yaxın hizzmətdə olan Hafiz Mehmed adlı bir alim vardı. 

Mən onun müqəddəs Quranı-Kerim tilavətindəki üstünlükləri-

nə çox heyran qalmışdım. O zaman bizim Osmanlı elçiləri qira-

ətdə ədasının gözəlliyi və Davudi səsiylə məşhur olan bir Hafizi 

Mehmedi Yakubu eşitdik. Əcaba, o buradamıdır, yoxsa vəfat 

etmişdir?  

Hamı susub gah Osmanlı sultanına, gah da Həsən Canın ya-

nında başını sakitcə aşağı dikib səssizcə dayanan Hafiz Məhəm-

məd İsfahaniyə baxırdı. Sultan Səlim sözünə davam edərək 

dedi: 

- Eğer burada ise onun Quranı -Kerimi okumağını dinlemek 

isteriz!.. 

Həsən Can Sultan Səlim xana yanında dayanmış atasını nişan 

verib: 

-Efendim, sorduğunuz Hafız Məhəmməd İsfahani mənim atam-

dır, -dedi, - budur, hüzurunuzda mənimlə birgə dayanmışdır. 

 Sultan Səlim xan diqqətlə Hafiz Məhəmmədi süzüb buyurdu: 

 -Sizi yene dinlemek isteriz!  

Hafiz Məhəmməd Quranı- Kərimi elə şövqlə oxudu ki, məs-

ciddə hər iki məzhəbdən olan müsəlmanların gözlərinin yaşı 

ahəstə-ahəstə yanaqlarına süzüldü. Sultan Səlim xanın özü də 

heyrət içindəydi. Sanki hafizin səsi onun ayaqlarını yer aləmin-

dən üzmüşdü. Sonra o, Məhəmməd İsfahaniyə iltifat göstərib 

dedi:  

-Bizimle İstanbula gelirseniz, hizmette kusur etmeyiz! - dedi.  

Məhəmməd İsfahani dönüb Hasən Cana baxdı. Sultan Səlim 

əlini Həsən Canın çiyninə qoyub soruşdu: 

                                                                                                                                   

Şeyxülislam, “Tacüt-təvarix”(tarixlərin tacı), “Səlimşahnamə” əsərlərinin müəllifi Xoca 

Sədəddin əfəndinin (1536 - 1599) atasıdır. 
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-Sən də mənim ən iyi arkadaşım olarsanmı? 

Həsən Can atasının üzünə baxdı. Atasının üz-gözündəki ra-

zılıq əlamətini görüb  Sultan Səlimə təzim elədi. 

* * * 

O gün Təbrizdəki məscidlərin böyük günbəzlərini bəzəmiş əl-

van valehedici naxışlarına heyranlıqla baxan Sultan Səlim bir xeyli 

fikrə gedəndən sonra ikinci vəziri Əhməd paşanı hüzuruna çağıt-

dırıb ona belə bir əmr verdi: 

-Əhməd paşa, baxıram Təbrizli sənətkarlar çox bacarıqlıdırlar. 

Buranın adlı-sanlı ustalarını, sənətkarlarını ailələri ilə birlikdə 

İstanbula köçürməyi sənə həvalə edirəm. Qoy onlar orada beş il 

öncə4 zəlzələdən dağılan yerlərin bərpasıyla məşğul olsunlar... 

Əhməd paşanın əsgərləri küçəbəküçə, evbəev gəzib xeyli sənət-

kar ailəsi topladı. Sultan Səlim Təbriz toxucularının böyük bir dəs-

təsini də İstanbulda toxuculuq sənayesi yaratmaq üçün köçürməyi 

əmr etdi. Azərbaycanın görkəmli memarı Əli Təbrizli5, Xorasanın 

keçmiş hakimi, Əmir Teymurun nəvəsi Mirzə Bədiüzzaman6, Şah 

İsmayılın hafizi və ən yaxın dostlarından biri Məhəmməd İsfahani 

və onun gənc oğlu Həsən Can da İstanbula köçürülənlərin arasın-

da idi. 

…Aradan çox yox, vur-tut altı il ötəcəkdi. İmam Həsənin adının 

işığında boya-başa çatan gənc Həsən Can Sultan Səlimin sirdaşı, 

yaxın dostu, həmsöhbəti – nədimi olacaqdı. Atası Hafiz Məhəm-

məd İsfahani ağıllı-kamallı ciyərparəsinə baxıb burnunun ucu 

göynədiyi Təbrizi, dostu Şah İsmayılla keçən günlərini xatırlaya-

caqdı. 

                                                           

4 1509-cu ildə 
5 Əli Təbrizli (Əsir Əli, Əcəm Əli təxəllüsləri il də tanınmışdır) İstanbuldakı Topqapı 

sarayının baştağını və Sultan Səlim məscidini (1522) tikmişdir. 
6 Sultan Hüseyn Bayqaranın (1438-1506) böyük oğlu 

http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=1509-cu_il_%C4%B0stanbul_z%C9%99lz%C9%99l%C9%99si&action=edit&redlink=1
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Heç kim ağlına gətirə bilməzdi ki, Səlim xan ölüm yatağında 

olanda “nədimi-kamil” Həsən Can onun başı üzərində dayanacaq! 

Sultan Səlim can çəkişən zaman ondan: “Hasan Can, bu ne hal-

dir?"-soruşacaqdı. Artıq Sultan Səlimin ömrünün son anlarının ya-

xınlaşdığını sezən Həsən Can da cavab verəcəkdi ki: “Padişahım, 

dünya təlaşı və iztirabı sona erdi. Artık cənabı Allah ilə bərabər ol-

mak zamanıdır!..” 

Səlim də son nəfəsində hazırcavablığından qalmayacaq: “Ha-

san, Hasan!.. Sen bizi bunca zamandan beri kiminle bilirdin?.. 

Cenabı Hakka teveccühümde7 bir kusurmu müşahede eyledin?" – 

deyəcək və ona Quranın “Yasin” surəsini oxumağı əmr edəcəkdi. 

Kim bilir, bəlkə də o an Həsən Canın qəlbinin dərinliyində həqiqə-

ti demək istəyi baş qaldıracaqdı. “Sultanım, qüsursuz, xətasız qul 

olmaz ki, sizin də bir bəndə olaraq qüsurunuz zamanın Şah İsma-

yıl kimi cəngavəri ilə  lüzumsuz yerə savaşmağınız idi…” Amma 

ölüm mələyinin Səlimin başı üzərində vurnuxduğunu duyub 

aramla “Yasin” oxumağa başlayacaqdı və Sultanın özü də müqəd-

dəs Quranın bu surəsinin ayələrini təkrar edə-edə gözlərini əbədi 

yumacaqdı… 

* * * 

…Hələ ki, hadisələr Təbrizdə vaqe olurdu, Sultan Səlim də Şah 

İsmayıl da sağ idi. Üstəlik qüdrətli türk cəngavəri ilə savaşda top-

tüfəngin gücünə zəfər qazanmağını qüsur saymayan Sultan Səlim 

Həsən Canın Mürşüdi-Kamil dediyi Şah İsmayılın Təbriz sarayında 

qərar tutmuşdu. Çaldıran meydan savaşındakı qələbəsi ilə qərbli si-

yasətçilərin dəyirmanına su tökən, ən çox da Roma papasını sevin-

dirən Sultan Səlim Şah İsmayılın əşyalarını acgözlüklə gözdən 

                                                           

7 teveccüh - bir yana doğru yönəlmə, üz tutmaq, gülərüz göstərmək, yaxınlıq duymaq, 

xoşlanma, sevmək. 
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keçirirdi. Üzərindəki yazıya görə yeddi il öncə8 qızıldan hazırlan-

mış kəməri görəndə, heyrətdən ağzı açıla qaldı. Kəmər çox incə, 

zərif nəbati naxışlarla bəzədilmişdi. Biri digərinə qarmaqla bənd 

edilən bu kəmərin ən gözəçarpan hissəsi onun dairəvi toqqası idi. 

Toqqada at belində ova çıxmış bir gənc təsvir olunmuşdu. Gəncin 

əynində gödək qollu dəbdəbəli xalat, başında qızılbaşlara məxsus 

börk vardı. Baş geyiminin yan hissəsinə onun yüksək rütbəyə 

mənsub olduğunu bildirən lələk taxılmışdı. Ov səhnəsi çiçək açmış 

ağaclar arasında təsvir edilmişdi.  

Toqqa üzərindəki təsvirlər naməlum Təbrizli sənətkarın dünya-

da əllə görülən sənətkarlıq işinin ən gözəl nümunəsiydi. Səlim kə-

məri belinə taxmaq istədi. Amma qarmaqlar bir-birinə çatmadı. O, 

öz-özünə pıçıldadı: 

– Əcaba, bu pəhlivan İsmayıla aid deyilmi, bəs bu qızıl kəmər 

onun belinə necə çatırmış?  

O, sualına sanki Şah İsmayılın divardan asılmış şəklindən ca-

vab alacaqmış kimi xeyli susdu. Şəkli əcnəbi rəssam  xüsusi zövqlə 

çəkmişdi. Şah İsmayılın ona dikilən baxışlarından elə bil təəssüf 

hissi yağırdı. “Sən türkün əbədi və əzəli düşmənlərini necə sevin-

dirdiyinin fərqində deyilsən! İllər sonra bu savaşın acısını  bütün 

türkmən elləri çəkəcək...” 

Araya çökmüş sükütu qapıda dayanan  yeniçəri əsgərin səsi 

pozdu: 

-Piri Mehmet paşa Çələbi hünkarımızın hüzuruna  buyurmuşlar. 

-Gəlsin. 

Bu zaman baş dəftərdarı içəri daxil oldu. Onun əlində iki-üç 

məktub vardı. Çaldıran savaşında  iaşə  işlərinə rəhbərlik edən  

baş dəftərdara indi adaşı ikinci vəzir Dükakinoğlu Əhməd paşa ilə 

birlikdə həm də Təbrizin mühavizəsi həvalə olunmuşdu.  

                                                           

8 1507-ci ildə 
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-Sultanım, Çaldıran zəfərinizlə ilgili  bir çoxları təbrik məktub-

ları yollamışlar.  

-Baxalım, nə yazmışlar, -Sultan məktubları bir-bir açıb gözucu 

baxdı və baş dəftarına: 

-Rəis-ül- kitab, şimdilik gedə bilərsən! - söylədi. 

Çaldırandakı zəfərindən xəbər tutan qonşu xanədanların dövlət 

və din başçıları qasidlə təbrik məktubları göndərib Sultan Səlimi 

təbrik edir və eyni zamanda onu Səfəvilərə son zərbəni vurmağa 

təhrik edirdilər. Onlardan biri də İsfahandan Mavərənnəhrə9 qaç-

mış sünni alimiXacə Molla İsfəhanı idi.Səlimə həm farsca, həm də 

türkcə iki mənzum məktub yazıb yollamışdı. O, Osmanlı sultanı-

nın Şah İsmayılı məğlub edib tacını başından endirməsindən duy-

duğu məmnunluğu dilə gətirərək Sultan Səlimə məsləhət görürdü 

ki, Şah İsmayılın başını gövdəsindən ayırsın!.. 

Məktubları oxuyandan sonra Sultan belindən qılıncını, başın-

dan dəbilqəsini çıxıarıb kənara qoydu. Qələm götürüb düşüncələ-

rə daldı. O, Təbriz sarayına dərviş libasında gəldiyi və burada Şah 

İsmayılla şahmat oynadığı günü xatırladı. Nə düşündüsə, indi türkcə 

bir namə yazıb ona göndərmək qərarına gəldi.  

“Qoçaq İsmayıl, Təbriz müzaffər əsgərlərim tərəfindən fəth 

olundu, səndən şu sarayında yediyim tokatın intiqamın şu şəkildə 

almış oldum...Bax,atacaksan tokatı böylə atacaqsan... Bu dört 

beytlik qitəmi sana bir daha türkcə yazdım. Çün farca yazdıqla-

rımdan bir mana çıxarmadığının sonucu artıq malum: 

 

Sanma şahım /her kesi sen / sadıkane / yar olur, 

Her kesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyar olur. 

Sadıkane / belki ol / bu alemde / dildar olur, 

Yar olur / ağyar olur / dildar olur / serdar olur. 

                                                           

9 Orta Asiyada tarixi bölgə. Bu günkü Özbəkistan və Tacikistanın böyük qismini ehtiva 

edir. 
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 ... Əmir İsmayıl, bil ki, Çaldıran savaşı sana olan bu övkəmin 

təzahürü olmuş. Bir də sərdarlıq ömrünü dərviş kimi səhralara, 

dağlara səpmişkən bu naməm sənə ulaşar-ulaşmaz topxanamın 

zencirlerini və topumun lulesini kesen qılıncını  bana göndərməni  

isterem...” 

Sultan məktubunu bitirib üzünü köçürdürdü. Sonra əlində tut-

duğu bir neçə məktubla sarayın baxçasına endi. Burada hovuzun 

ətrafında başı yazı-pozuya qarışan Bitlisli İdrisi görüb ondan: 

- Bitlisli, tarixin yeni səhifəsinimi yazırsan? -  soruşdu. 

İdris farsça yeni qələmə almağa başladığı “Səlimnamə” əsərinin 

əlyazmasını sinəsinə basıb dedi: 

- Xudavəndikar, bəndəniz nə karədir ki,oturub tarix yazsın! Ta-

rixi uca Allahın lütvi ilə qüdrətli hünkarım siz yazdız! Böylə şanlı 

tarixi şu ağ kağıtlara köçürmək də  bizim boynumuzun  borcu... 

-Burada çox qalacağımı düşünmürəm. Amma bu sarayın adı 

mənə sənin Osmanlının sekiz padişahının hayatını anlatan ünlü 

“Heşt Behişt”10 eserini xatırlatdı. 

Sultanın bu sözündən sonra Bitlisli İdris başını aşağı salıb, əlini 

sinəsinə qoydu: 

-Çox yaşa, hünkarım, -dedi. 

Sultan: 

-Babam sultan Bəyazid xan “Heşt Behişt” eseri için sana vaad 

etdiyi parayı ödəmədi. Buna görə o zaman inciyərək sarayı tərk 

etdiyini  bilirəm. Amma mən  öz vaadime emel edeceyim. 

- Bizim kürd aşiretləri nə Dilkadiroğuları11, nə də şu kafir Qızıl-

başlar gibi Türk bəyliklərinin himayəsində mutlu oldular. Əmi-

nəm ki, sultan həzretleri vaad dedikdə Kürd əmirlikləri ilə anlaş-

manı nazarında tutur. Kürdlər Sultanıma hizmətdə bulunmak əz-

mini Qaramandakı kimi, Çaldıranda da göstərə bildilər... 

                                                           

10 (farsca) Sekiz Cennet – 8 min beytlik mənzum əsər 
11 Zülqədir bəyliyi nəzərdə tutulur. 
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- Əvvəllər bu saraya öncə elçi, sonra da dərviş sıfatiında gəldi-

yimdə yəmin etmişdim ki, bir gün buraya hökmüdar kimi gələ-

cəm. Gəldim də... Bitlisli, seninle anlaşmada demişdim ki, mənim 

amacım Səfəvilərlə Osmanlılar arasında kürdlerdən bir duvar hör-

məkdi... Mən Osmanlının Batıya yürüşünü Doğuya çevirdim. Bu-

na görə bəlkə məni qınayacaklar. Amma gec-tez bunu yapmalıy-

dım. Şah İsmayıl qarşısı alınmaz bir devə dönmüşdü... 

- Dev dediyiniz o kafirin babası Uzun Hasan başkəndini Diyar-

bakırdan şu Təbrizə nəkl edincə ailəcə buraya köçtük. Babam 

Mevlana Şeyx Hüsameddin Əli-ül Bitlisli kimi mən də burada sa-

ray katibliyi yaptım. Heratlı Nizaməddin Əlişir Nəvai kimi zama-

nə alimləri ilə arkadaşlıq kurdum. Şah İsmayılla düşmənçiliyimə 

səbəb zatən məzhəb ayrılığı oldu. 

-Məni də səninlə ittifaq yapmağa sevq edən bu oldu... 

-Sultanım, bir zaman Osmanlının Mısırlıdan öcünü alacam 

dediniz ya, bu safar sırasında da bizim Kürd beyləri Osmanlı əs-

gərlərinə eşlik edəcəkdir. Amma Padişahım, bu konuda bir maru-

zatım var!  

-Efendi, ne istediğin varsa hiç çekinmeden söyle, - Sultan dedi. 

-Ədirnə divanında bunu demişdim. Yenə deyirəm, Qızılbaşlar 

üzərində tam nəzarəti saxlamaq üçün Qahirədən İslam xəlifəliyini 

İstanbula gətirməyiniz çox  önəmli... 

Sultan Səlim məmnunluqla başını tərpətdi, sonra eşmə bığları-

na sığal verib: 

-Allahın rizasını qazanmaq üçün hər zaman dinimiz uğruna sa-

vaşırız... - dedi, sonra nə düşündüsə, sözünə davam etdi, - şimdilik 

istərdim Təbrizdə kurulan karakol və gözləmçi12 küvelərinə komu-

tanlıq etməndən əlavə burada Ulu Camedə halkı Osmanlı yönəti-

minə bağlamaq üçün nəsihətlərdə bulunasan. 

                                                           

12 Gözləmçi - müşahidəçi 
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İdris Bitlisli təzim edib: 

-Padişahın fərmanı uca dərgahındır, - dedi. 

Sultan Səlim İdris Bidlislidən aralanıb bağçadakı çeyranlara, cü-

yürlərə, rəngbərəng tutuquşulara, bülbüllərə heyranlıqla tamaşa 

edən Sekbanbaşı Balyeməz Osman Paşaya sarı addımladı. Paşa 

Yavuzun ona yaxınlaşdığından xəbərsiz idi. Sultanın səsi onu dik-

sindirdi: 

-Balyeməz Osman paşa! 

- Hünkarım... 

Sultan dedi:  

-Bu məktublar hər nə yolla olursa,olsun İsmayıla ulaşmalı... 

Dediklərimi  iyicə dinlə! Qızılbaşların bölük-bölük olub Xorasana, 

Ərdəbilə, Həmədana getdiyi məlum... Zatən bəktaşi təriqətinə 

inanc bəsləyən yeniçəri ocağına da çox güvənmirəm. Burdan hər 

an gedə bilərik. Odur ki, sən çarşı-bazardan sufi dərvişlərindən bir 

neçəsin tap, bu məktubları onlara ver. Qoy İsmayıla çatdırsınlar...  

Sultan Səlim saray baxçasında gəzə-gəzə Osman paşa ilə bir 

xeyli söhbət etdi. Paşanın bu an ürəyindən onu düşündürən bir 

sualı Sultana vermək keçirdi. Amma soruşmağa ürək eləmirdi. 

Sultan Səlim də baxçada sanki nəyisə axtarırdı. Tez-tez ora –bura 

boylansa da Osman Paşanın  sözlü adama oxşadığını hiss etmişdi. 

-Səni üzən nədir böylə, paşam?-deyə sultan soruşdu. 

-Sultan həzrətləri, qorxuram ki... 

Sultan Səlimin qırmızı yanağına təbəssüm qondu: 

 

Derdi olan neylesin? 

Derdi neyse söylesin. 

Korkuyorsa neylesin? 

Hiç korkmasın söylesin. 

 

Sultan şeirlə dediyi fikrini özünün məşhur kəlamlarından biri 

ilə tamamladı: 
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- Her dertli, möhnete tahammül için bir az gönlünde kuvvet bu-

luyorsa, kuvvet Mustafasallallahu aleyhi ve sellemden gelir. Onun 

için her dertli Ona minnettardır. 

Osman Paşa nəhayət ürəklənib soruşdu: 

 -Padişahım, böylə bir rivayet var... Siz gerçekdən şahzadelik 

dönəminizdə Tebrizə kadar Şah İsmayılla şatranç oynamağa  

geldiniz mi?  

Səlim gülümsündü və uca çinar ağacının kölkəsində dayanıb 

ətrafa göz gəzdirdi.  

-Paşam, sən sualına cavabı şimdi alırsan, şu kocaman ağacın al-

tını kaz, ordan nə bulursan sənindir.. 

Osman paşa məktubları qoltuqlarının arasına soxub, qınından 

çəkib çıxartığı xəncərlə tez sultanın göstərdiyi ağacın altını qazma-

ğa başladı. Çox çəkmədi ki, ordan çürümüş kisədəki qızıl pulları 

ovularına töküb heyrətlə sultana baxdı. 

Sultan halını pozmadan: 

-Adəta,  bu bir kadifə13 kisədə min altın olur. 

- Allah, Allah, rivayet deyilmiş, gerçəkmiş... 

Sultan amiranə tərzdə: 

 -Evet Balyeməz Osman ağa, pəki unut getsin, az yeyərsin hə-

kimlə işin olmaz, az deyərsin hakimlə... Umarım, şu qızıllar həm 

Ərdəbil oğlu əmir İsmayıla məktub göndərəcəyin dərvişlərə, həm 

də könlün  istədiyin qədər sana bəs edər. Kimi deyir, İsmayil Sul-

taniyyə kalesinə çəkilib, kimi deyir İsfahana. Çapuk olman lazım...  

* * * 

Bir həftə Təbrizdə qalan Sultan Səlim Şah İsmayılı tamamilə 

məğlub etmək niyyətində idi. Amma qoşunun - ələlxüsus da yeni-

çərlərin içində narazılıq, hətta üsyan təhlükəsini hiss edirdi. 

                                                           

13 məxmər 
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O, saray bağçasında düşüncələrə dalarkən, Molla Ərəb qarşısın-

da peyda oldu: 

-Həşəmətli sultanım, dediyiniz kimi, hərəmi incələdim. Xanım-

lardan Bəruzə bəyim deyilən birinin şahın zövcəsi olduğunu öyrə-

nə bildim. O yaralı olduğuna görə Caldıranda vuruşduğu təxmin 

edilir. 

Sultan indi o hayda deyildi. Yenicərlər və qoşuna orda-burda bas-

qın edib gözdən yayınan qızılbaş müridləri onun kələyini kəsmişdi. 

-Bunların hankısının İsmayılın zövcəsi olduğunu bilmək müş-

kül. Apar onların hamısını mənim qalib əsgərlərimə peşkəş et, qoy 

şərab süzüb, onları nəşələndirsinlər! 

Molla Ərəb gedəndən sonra o, sarayın baş odasına döndü. Yenə 

şahmat taxtasının qarşısında oturdu: “Bəlkə öz məqsədimi tam 

gerçəkləşdirmək üçün bu il Qarabağda qışlamaq lazım gələcək. 

Yazda Əcəm İrağını və Azərbaycanı nəzarətim altına almam üçün 

Səfəvi dövlətinin içərilərinə doğru zəfər yürüşü edərəm!”. Yavuz 

yaxşı bilirdi ki, hərb səlnaməsində məğlubiyyətə düçar olan hər 

bir şaha öz taxtını qorumaq nəsib olmur. Əgər Səfəvi şahı öz varlı-

ğını qoruyub saxlayırsa, demək, aradakı düşmənçilik hələ də qalır. 

Sultan Səlimin fikrincə, Səfəvi dövlətinin Çaldıran savaşından son-

ra mövcud olması həm xalqın, həm də qızılbaş müridlərinin Şah 

İsmayıla sonsuz inamının bəhrəsi idi.  

Sultan Qarabağda qışlamaq qərarını vəzirlərinə  belə söylədi: 

- Qarabağ vilayəti Əcəm şahının qışlağıdır. Bəylərin ağırlıqları-

nı14 və çevrələrini bəsləməyə dayanıqlıdır. Ora qonşu ellərdən azu-

qə gətirilə bilər. Təbrizi tərk edib  orada qışlamağı düşünürəm...– 

sonra üzünü Hersekli Əhmət Paşaya tutub, - Sədr əzəm, de, gö-

rüm bizim yürüşdən öncə Qarabağa  göndərdiyimiz adamdan  nə 

xəbər var? –soruşdu. 

                                                           

14 yüklərini 
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Sədrəzəmin həyacandan səsi titrədi. Şah İsmayılın üzərinə yü-

rüşə çıxan gün Azərbaycanın sünni məzhəbli bəylərini öz tərəfinə 

çəkmək üçün Sultanın əmri ilə vilayətlərə etibarlı adamlar göndər-

mişdi. Qarabağa sədrəzəmin şəxsən özünün göndərdiyi İzzət Ça-

pan adlı elçisi əli ətəyindən uzun geri qayıtsa da, o, bu barədə Sul-

tana heç nə deməmişdi. Qarabağda qışlamaq fikri olmasaydı, dü-

şünüdü ki, sultan bu mövzuda onu sorğu-suala tutmayacaqdı. 

-Hünkarım, küsuruma görə üzr dilərəm, heç istəmədim ki, sizin 

Çaldıran zəfərindən sonra nəşənizə pərişanlıq qatam... 

Sultanın bənizinə qəzəb kölgəsi düşdü, sədrəzəmin üzünə di-

kilmiş sərt baxışları onu danışmağa məcbur etdi: 

- Qarabağa elçi qismində göndərdiyimiz İzzət Çapan şu vilayə-

tin  ünlü bəylərindən olan Şahməhəmməd bəylə görüşmüş, sizin 

vəd və təkliflərinizi  ona söyləmişdir. Bəy elçiyə bir sandıq göstər-

miş, oradan bir qanlı gömlək çıxarıb demiş ki, bu köynək mənim 

amcamın. Sultan Səlimin dədəsi Fateh Mehmet amcamın başını 

kəsmiş və qanını tökmüşdür. Bu gördüyün köynək də həmin sə-

bəbdən qana bulaşmışdır. Daha sonra Şahməhəmməd bəy həmin 

sandıqdan bir kəndir çıxarmış və elçiyə  belə demişdir. “Mən ana-

mın qucağında südəmər cocuq olarkən Sultan Mehmet atamı bu 

kəndirdən asmışdır. Bizim Səfəvi şahı ilə aramızda məzhəb ayrılı-

ğı olmasına baxmayaraq, o, mənim adamlarımdan heç kimə pislik 

etməyib . İndi deyin görüm, axı necə Səfəvi Şahını tərk edib Sultan 

Səlimə tabe olum?”15 

-Çox ilginc bir şey, - deyə Səlim başını buladı, - qaliba, Şah 

İsmayılın dədəsi Uzun Həsənə hizmət edən Şahməmməd bəyin 

babasına və amcasına mənim dədəm Sultan Mehmet ödülmü 

verməliymiş? Düşman düşmandır. 

- Hünkarım, bildiyimizə görə, bir çox Qarabağ bəyləri  kimi 

                                                           

15 Hecazifər. H. “Şah İsmaili -Əvvəl və Cəngi –Calderan” Tehran ,1374, 85-86. 
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Şahməmməd bəy də Çaldıran savaşına  qatılmış, bizə qarşı savaş-

mış... - deyə ikinci vəziri söhbətə qoşuldu.  

-Kafidir, - deyə Sultan Səlim bildirdi, - Sadriazəm dərhal Qara-

bağa Yunis Orxanın sərkərdəliyi altında iyirmi beş minlik qoşun 

göndərilsin, biz ora varınca bütün vilayət fəth olunsun!  

* * * 

Yeniçərlərin bir qismiXorasana üz tutan şiə - qızılbaşları təqib 

etməkdən boyun qaçırandan sonra Sultan Səlimin Təbrizdə nara-

hat günləri bir-birini əvəz edirdi. Düşünürdü: “Təbrizdə qalmağın 

daha heç bir anlamı yoxdur”. Yeniçərilərin əhval – ruhiyyəsi 

getdikcə vəzir-vəkillərinə də sirayət edə bilərdi. Gecə-gündüz qor-

xulu düşüncələrdən ürəyi sıxılırdı. Belə düşüncələri sanki onun 

Çaldıran döyüşündəki zəfərinə kölgə salırdı. Odur ki, bir neçə 

gündən sonra Təbrizi tərk edib Qarabağa üz tutdu.  

* * * 

... Sultan Səlimin Qarabağa getməsi xəbərini çaparlar Dərcəzinə 

çatdırdı. Şah İsmayıl Taclı xanım, yeddiaylıq şahzadə Təhmasib Mir-

zə və Qızılbaş əmirləri ilə Azərbaycanın darülmülkünə16 döndü. Şah 

düz on üç il əvvəl, on dörd yaşında ikən Təbrizə ruhun bədənə qayıt-

dığı kimi gəldi. O, buranı qurduğu dövlətin paytaxtı elan edən günü 

xatırladı. Təbriz sanki onda başdan-başa sevinç içindəydi. Göydən də 

şəhərə nur ələnirdi. Savalan dağının başı üstündən qara buludlar 

qeyb olmuşdu. Bisütun dağı yerindən oynayıb zamanəyə: “indi artıq 

başqa bir Fərhad meydana gəlmişdir” – demişdi... 

İndi Şah İsmayıl sevimli paytaxtının halını görüb çox pərişan 

olurdu. Qəzəblə yumruğunu düyünləyib ora-bura boylanır, hələ 

atından enməmiş hardan, nədən başlamağı götür-qoy edirdı. 

                                                           

16 Təbrizə 
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-Div Sultan17, dərhal adamların ətrafına cəm elə,bütün yetki sa-

hiblərinə hakim və naiblərə, divan işçilərinə buyuruğumu çatdır 

ki, Sultan Səlimin qosununun şəhərdə olduğu müddətdə baş 

vermiş dağıntıları aradan qaldırmaqla, səliqə-sahmanla məşğul ol-

sunlar... 

Div Sultan əmri icra etməyə başlar-başlamaz, şah Qorcu Varsaq 

Qara Üveysi hüzuruna çağırdı:  

- Qorçubaşı, sənə Çaldıran savaşından sonra Xorasana üz tutub 

gedən qızılbaş əsgərlərini geri qaytarmağı  həvalə edirəm.  

Qorcu Varsaq Qara Üveysi ata suvar olub yola çıxandan sonra 

Şah İsmayıl Qaraxan Ustaclıya tövsiyyələr verib bir dəstə qızılbaş 

süvariləri ilə onu Diyarbəkrə yola saldı.  

Şahın Təbrizə dönüşü hər tərəfə yayılmışdı. Saraya axışanlar 

bir-birinə  gözaydınlığı verirdilər. Şah Yavuz Səlimin Təbrizdə piş-

vazına çıxıb onun ayaqları altına xalça sərən farslar barədə eşidib 

xeyli mütəəssir oldu. Yadına on il qabaq Sultan Bəyazid xanın 

məktubundakı tövsiyyəsi düşdü: “Farslar konusunda dikkatli ol, 

çünkü onlar kendilerinden olmayan hükümdarlara itaat etmeyen 

bir halktır...” 

Bu biçimdə məsləhəti ona Çaldırana yola düşməzdən öncə Hə-

mədanlı qoca dərviş də vermişdi “...əlinə-qoluna qüvvət, ey əhli-

qılınc, bircə fars meyilli sərkərdələrinə çox güvənmə...” 

 Şah İsmayıl sol əli ilə anlını ovuşdura- ovuşdura ürəyində düşü-

nürdü: “İlahi, əyərçi mən bu savaşda tam məğlub olsaydım, Sultan 

Səlimdən də çox zıfər qazanan farslar olacaqmış.Bu günədək əmirlə-

rimdən mənə döyüş meydanında  arxa çevirəni  olmamışdı...”  

Nə düşündüsə ucadan: 

-Möhürdar! –deyə səsləndi.  

                                                           

17 Əli bəy Rumlu-Səfəvi dövlətinin adlı-sanlı sərkərdələrindən biri - Əmir əl-üməra 

vəzifəsi, sonra vəkil vəzifəsini daşımış, 1517-1526-cı illərdə Çuxur Səd (İrəvan) 

əyalətinin bəylərbəyi olmuşdu. 12 iyul 1527-ci ildə İrəvanda vəfat etmişdir. 
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Möhürdar qapıda görünüb şaha təzim edib: 

- Hüzurunuzdayam hökmdarım!  - deyə saray əyanları arasın-

da hamıdan yaşlı olan Möhürdar əmirə müntəzir dayanıb, qıyıl-

mış gözlərini şahın ağzına zillədi. 

-Sözümüzü yaz! “Əbulmüzəffər Sözümüz”18 

- Çaldıran savaşından fərarilik etdiyinə görə Fars bəylərbəyi 

Xəlil Sultan edam edilsin. Onun yerinə Zülqədər mahalının Çiçək-

li obasından Qorucubaşı İzzəddin Əli  bəylərbəyi təyin edilsin19.  

Şah İsmayılın xeyir-duasını alan İzzədin Əli Fars əyalətinə yola 

düşdü.  

Günün ikinci yarısı şah sarayın eşikağası Durmuş xan Şamlı ilə 

söhbət əsnasında soruşdu: 

- Xan, de görüm, Qarabağ elatlarından nə xəbər var? 

-Şah sağ olsun, Xoşxəbər xanın başı əlində olsa, güman ki, bir 

çaparla soraq yollayacaq. 

-Xoşxəbər xan... – deyə Şah İsmayıl  fikrə daldı. 

Quləməli Qarabaği həmişə Səfəvi şahına xoş xəbərlər gətirdiyinə 

görə Şah İsmayıl ona “Xoşxəbər xan” ləqəbi vermişdi. Çaldıranda 

Şah Osmanlıların üzərinə son dəfə həmlə edərkən Qulaməli bəyin 

başçılıq etdiyi Qarabağ atlıları onun yaxınlığında fədakarlıqla döyü-

şürdülər. Göytəpə yüksəkliyində Osmanlı topxanasını susdurmaq is-

təyən qarabağlı döyüşçülərin çoxu həlak oldu. “Allah Xoşxəbər xana 

qıymasın! Mən döyüşdən öncə ona necə böyük ümidlər bəslədiyimi 

söyləmişdim. Bəs ordumun güney cinahında vuruşan Məhəmməd-

şah Qarabağı necə?  Görəsən sağ-salamatdırmı?” 

Eşikağası şahın ürəyindən keçən fikirləri fəhmlə duymuşdu.  

-İnşallah salamat olarlar, - deyə Durmuş xan da Çaldıran döyü-

şündən az öncə Qarabağ süvari qoşunundan olan Kiçik İbrahim 

                                                           

18 “Əbulmüzəffər” – Şah İsmayılın künyəsidir (ləqəbidir) .Qalibiyyət atası Şah İsmayıl 

Bahadır Əl-Səfəvi. Sözümüz  - yəni fərman . 
19 Zülqədərlilər Şah Abbasın zamanınadək Fars bölgəsini əllərində tutdular 
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adlı bir igidin əlli nəfərlik dəstəsi Osmanlıların ön hissəsinə həmlə 

edib on bir nəfəri əsir alıb gətirməsini və həmin hadisənin Qızılbaş 

qoşununa necə böyük ruh verdiyini xatırladı.  

Şah İsmayılın ata – babasının zamanında Qarabağda qacar və 

qaramanlı tayfasından sədaqətli müridləri və ardıcılları vardı. 

Taxta çıxandan sonra Qarabağ bəylərbəyi yaradılmışdı. Tozqopa-

ran Qara Piri bəy Qacarın oğlu Rüstəm bəyi Qarabağın bəylərbə-

yisi təyin etmişdi. Qara Piri bəy Qacarın vaxtilə Şah İsmayılın 

atası Şeyx Heydərin hərbi yürüşünə qatılmış,20 İsmayılın uşaqlıq 

çağları yeddi nəfər ən etibarlı tərəfdarlarından ibarət olan “əhli –

ixtisas” adlanan heyətinə daxil olmuşdu. Səfəvi şahı beş il əvvəl 

Qarabağda olarkən yerli igidlərin sapandatma yarışını izlədiyini 

xatırladı. Sapandçıların üç yüz zər21 məsafədən nişan aldıqları 

hədəfi vurduqlarına şahid olan şah Qızılbaş qoşununda sapand-

çılar dəstəsi yaratmağa qərar vermişdi. 

Elə Qarabağda keçirdiyi həmin qış günlərinin  birində Şeybani 

xanın elçisini qəbul edən22 Səfəvi şahı özbək xanı ilə aralarında 

olan münaqişənin dinc yolla həllinin mümkünsüz olduğunu düşü-

nərək Qarabağ elatlarının Qızılbaş ordusuna səfərbərliyə alınması-

nı əmirlərinə buyurmuşdu.  

Mərv yaxınlığında Məhəmməd xan Şeybani üzərində qələbə-

dən sonra23 qarabağlı Bayram xan Qaramanlını Bəlx hakimi tə-

yin etmişdir. Səfəvi hakimiyyətinin ilk illərində divanda əmir 

vəzifəsini daşıyan və bir çöx döyüşlərdə şahı müşayət edən 

Bayram xan Qaramanlu həm də Şah ismayılın bacısının əri idi. 

Xorasan, Herat və Fərhat çayından Amudərya çayınadək  ərazi 

                                                           

20 1488-ci ildə 
21 1 zər = 107 sm 
22 “Cahangüşayi-xaqan”, (Tarixi- Şah İsmayıl) İslamabad,1986, 354 
23 1 dekabr 1510-cu  il. 
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Səfəvilərin əlinə keçsə də, iki il sonra24 Bayram xan özbək xanla-

rına qarşı Qicduvan savaşında qardaşı  Əlican sultanla birlikdə 

qətlə yetirilmişdi... 

-Çaldıranda da xeyli Qızılbaş cəngavərləri itirdim... Mənim 

igid sərkərdələrim, cəsur əmirlərim. Allah hamınıza rəhmət 

etsin. 

Şah gecə-gündüz ağır fikrə dalır, Çaldıran savaşının acısını 

heç cür unuda bilmirdi. İndi o Sultan Səlimdən qisas almaq ba-

rədə düşünmürdü. Bacarıqlı sərkərdə və uzaqgörən dövlət xadi-

mi kimi yaxşı başa düşürdü ki, ən güclü silahı şiəlik və şaha mə-

həbbəti olan qılıncla silahlanmış qızılbaş ordusu dövrün ən od-

lu silahlarla təchiz edilmiş Osmanlı ordusuna qalib gələ bilməz. 

Buna görə də, Səfəvi dövlətini özündən qüdrətli və getdikcə 

güclənən Osmanlı imperiyası ilə növbəti müharibəyə girərək 

yenidən eyni soydan olan və eyni dildə danışan minlərlə insanı 

və görkəmli sərkərdələrini ölümə sürükləməkdən vaz keçib 

sülh yolları arayırdı. 

Belə düşüncələrin qoynunda gəzib-dolanarkən Şah İsmayıl 

sarayın qapısında Qarabağdan şad xəbər gətirən çaparın gur sə-

sini eşitdi: 

 - Şaha xəbər gətirdim, Sultan Səlimin Qarabağa göndərdiyi 

qoşun darmadağın edildi.  

Şah İsmayıl gülümsünüb pıçıltıyla: 

-Xoşxəbər xandan axır ki, xoş xəbər gəldi, –dedi, sonra uca 

səslə əmr etdi, - o adamı  yanıma  gətirin!..  

 Durmuş xan, Div Sultanla birlikdə şahın hüzuruna gələn bığ 

yeri yeni tərləyən gənc Şaha ehtiramla  təzim edib sevinclə: 

- Şah Xətaiyə salam olsun! – dedi.  

-Adın nədir qoçaq? 

                                                           

24 12 noyabr 1512-ci ildə 
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-Sahım var olsun, Türki- tacidarımın adaşıyam. 

- İsmayıl?! – deyə Şah heyrətləndi. 

-Bəli, Şahım, mənim adım İsmayıldır,- deyə gənc sözünə da-

vam etdi, - böyük qardaşımın da adı Sultanəlidir. Bütün Səfəvi 

şeyxləri kimi böyük qardaşınız Şeyx Sultanəli də illər öncə25 bi-

zim Qarabağda olub. Həmin qızmar yay günü dünyaya gələn 

ilk övladına – yəni ki, mənim böyük qardaşıma dədəm Səfəvilə-

rin yeddinci Şeyxinin mübarək adını qoyub.  

- Hmmm... Yaxşı adaş, de görüm, necə  oldu ki, Osmanlıların 

kürkünə birə salıb Qarabağda qışlamağa qoymadınız? 

- Şahım, bir olan Allah şahiddir ki, bu sizin xidmətiniz sayəsin-

də mümkün oldu. Vaxtilə yaratdığınız sapandçılar dəstəsi hər tə-

rəfdən Osmanlıların başına daş parçaları yağdırdılar.  

Şahın da, saray əyanlarının da  təəccüblə nəzərləri  gəncin üzü-

nə dikildi. 

 Şah İsmayıl: 

- Yunis Orxan paşanın iyirmi beş minlik qoşunu Qarabağın sa-

pandçılar dəstəsinəmi yenildi?  

Oğlan: 

- Sapançılar dəstəsi keçidlərdən hündürlükdə qərar tutmuşdu. 

Bundan başqa Osmanlıların Təbrizdən Qarabağa gəlməsi barədə 

xəbəri eşidən kim adlı-sanlı Qarabağ bəylərindən Məhəmməd bəy-

lə Qızılbaş əmiri Şövlət bəy İnanlu on vilayətin elatlarından  on 

beş minə yaxın qoşun toplamışdı.  

- Hə? Belə de, - deyə Şahı gülmək tutdu, -yoxsa mən elə bildim 

ki, atəş saçan ağac parcası26 ilə bizə Çaldıranda qalib gələn Osman-

lı qoşununu Qarabağın təkcə sapandçılar dəstəsi əzişdirib... – son-

                                                           

25 1493-ci ilin avqustunda Qarabağda Ağqoyunlu Baysunqura qarşı savaşda Rüstəm 

Mirzəyə kömək edən Sultan Əlini bir il sonra - 1494 –cü ildə Ərdəbildə onun gücündən 

qorxan Rüstəm Mirzə  öldürtmüşdür. 
26 yəni top-tüfəngi 



292 

ra şah üzünü əyanlara tutub, - dostlar,  bizə xeyir xəbər gətirən bu 

cavan oğlanı ən qiymətli hədiyyələrlə Qarabağa yola salın, həm də 

qoy yubanmadan bizim sevgi dolu salam və dualarımızı Qızılbaş 

əmrlərinə yetirsin... İnşallah, Allahın izni ilə yaxın vaxtlarda güza-

rımızı oralara salarıq... 

* * * 

... Çiskinli bir payız günü altımış min qoşunla Araz çayının kə-

narına gəldiyi zaman Sultan Səlim ağlına belə gətirmədiyi mənzə-

rəylə üz-üzə qalmışdı. Çayın qanlı sularında tələf olan atları və 

xeyli Osmanlı əsgərlərini görcək, sanki beli ikiqat büküldü, atın-

dan güclə aşağı endi. Köksünə və kürəyinə ox saplanmış əsgərlə-

rin meydlərinin çoxunu  güclü dalğa sahilə çıxarmışdı.  

Atlar, dəvələr çayda fəryadı ərşə dirənən yaralı əsgərlərin zarıl-

tısından qorxub-hürkürdülər. Səlim xan yan-yörəsində çaşqınlıq 

içində dayanan sərkərdələrinə, saray əyanlarına baxdı, gördükləri 

qəmli hal-qəziyyə onları da qorxuya salmışdı. Hamının gözləri 

iyirmi beş minlik qoşunu pərən-pərən düşüb dağılmış vur-tut beş-

on nəfərlə Arazın daşqın, qəzəbli sularından güclə canını qurtaran 

Yunis Orxan paşaya dikilmişdi. O, suyu süzülən görkəmlə Sulta-

nın hüzürunda dayanıb diz çökmüşdü. Başını qaldırmadan: 

- Hünkarım, bu bir möcüzə, -deyib ağlamsındı, - Qarabağın Qı-

zılbaş tör-töküntüsü sanki yerlə-göylə anlaşmış... Göglərdən başı-

mıza yıldırımlar od-alov ələdi, atlarımız uçrumlara yuvarlandılar. 

Aras nehri aşıb - daşdı, bir yandan oxatanlar dəstəsi, o bir yandan 

da sapandçılar... 

Sultan Səlim qəzəbindən boğulurdu. Əlini qaldırıb boğuq səslə: 

-Sus, konuşma, yetər!..–dedi, - iyirmi beş minlik qoşundan sala-

mat qalanlar bunlarmı? - Yavuz əlini paşanın arxasında diz üstə 

çökmüş, həm üşüdüklərinə, həm də onun qəzəbindən qorxduqla-

rına görə tir-tir əsən əsgərlərə uzatdı, - bu halinizə yazıqlar olsun, 

yazıqlar... 
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Sultan Səlim söhbəti uzatmaq da istəmirdi, eyni zamanda Yunis 

Orxan barədə nə qərar verəcəyini bilmirdi.  

-Bu ağır uğradığın məğlubiyyətə görə cəzan da çox ağır ola-

caq... Şimdilik rütbəni minbaşılığa endirdim. Rədd ol burdan, gö-

züm səni görməsin... 

Sonra sədrəzəmə üzünü tutub əmiranə tərzdə dedi: 

-Aras nehrində daşqınlar duruncaya kadar burada mənzilgah 

salmalıyız! 

-Hünkarım bu daşqın bütün qış uzunu davam etsə, burda yeyə-

cək yox, geyəcək yox, ordunun bəslənməsi zor, əsgərlərin hamısı 

xəstəliyə düçar olar!  

Sultan Səlim: 

-Hər şeydən sən sorumlu olacaqsan! –dedi. O gündən bütün sa-

ray məmurları hamısı təşviş içindəydi. Təbrizdə xeyli qənimət əl-

də edən yeniçərilərin də əlinə bəhanə düşmüşdü. Qoşun arasında 

narazılığı getdikcə artırırdılar: “Padişahın Qarabağa getməsindən 

bizə ölümdən savayı nə fayda ola bilir ?”, “Padişah bizi nereye gö-

türür?”, “Askerde savaşacaq halmı qaldı?” 

Ağız-ağıza verib xorla  oxuyurdular: 

 

Bu vilayət  viranədir, başdan-başa. 

Buralarda qışlamaq olmaz haşa... 

 

Hər şey Sultan Səlimin çadırı qurulandan sonra başladı. Çadır 

necə oldusa alışıb yandı.  Qoşun vahimə içində: 

 -Qızılbaşlar həmlə edib, - deyə ayaqlandı. Yeniçərlər əyin-baş-

larını soyunub nizələrə keçirdi və  Sultanı çevrəyə aldılar. 

Sultan Səlim sədrəzəmin üstünə qışqırdı:  

- Hersekli Əhməd paşa, səni uyarmışdım, əsgəri üsyana təşfiq 

edənlər cəzalanacaq demişdim, qoşunuma qarışıqlıq salanlardan biri 

də sənsən, - dedi, -  bu gündən sədrəzəm vəzifəsindən azadsan, üstə-

lik tutuqlanmana da qarar verdim... – sonra üzünü qoşuna tutub: 
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 -Məni dinləyin. Qarabağda kışlamaq kararından vaz keçdim. 

Buradan Naxçıvana, oradan Qars –Ərzurum yolu ilə Amasiyaya 

dönürük.  

Yeniçərilər  farağat dayanıb bir ağızdan  coşdular : 

 

-Allah yoluna cəng edelim, şan alalım şan, 

Kuranda zafer vad ediyor hazret-i Yəzdan!27 

 

O gün sədrəzəm vəzifəsini alban əsilli ikinci vəzirinə həvalə 

edən sultan dedi:  

- Əhməd paşa, sən bir arnavutlu, sən kəndi iradənlə müsəlman 

olmuş  xristiyan olsan belə, mənə hamıdan yaxınsan... Həm də 

menim qız qardaşımın damadısan! Qışlamanı harada olursa olsun, 

başa vurandan sonra ilk baharda təkrar Səfəvilərin üzərinə yürüş 

yapacam. Bu xüsusda səni uyarıyorum. Hersekli Əhməd paşa tu-

tuqlanmaqla kəndisi qurtardı, səni isə kəndi əllərimlə öldürərəm. 

Get, qoşunu nerəyə lazımsa oraya da götür! 

Yeniçərlər Sultan Səlimi Qarabağda qışlamaq qərarını dəyişdir-

məyə vadar etsələr də, o, oktyabrın ortalarında Naxçıvan şəhərini 

ordusuna yağmalatdıraraq Sədərəkdən keçib İrəvan qalasına yola 

düşdü. Sultan həm də qzılbaşların və yerli əhalinin gücündən çox 

ehtiyat edirdi. Onlar dərə - təpədə peyda olub osmanlı qoşununu 

ox yağışına tuturdular. Sultanı Qarabağda qışlamaq fikrindən də 

daşındıran səbəblərdən bəlkə ən başlıcası bu idi. Osmanlı qoşunu 

Çuxursəd ərazisindəki Zəngi çayından keçib, Dəvəli Ömər elini, 

Keçi Vəli28 yurdunu arxada qoyaraq İrəvan qalasının yaxınlığında 

mənzilgah qurdular.  

                                                           

27 Hz.Yəzdan -Osmanlıda Allah kəlməsi yerinə işlənən ifadə 
28 Mənbələrdə Vedibasar mahalı ərazisində, bir-birindən 15 km aralı Böyük Vedi və Kiçik 

Vedi kəndləri arasındakı düzənlikdə düşərgə saldığı bildirilr. Bu barədə “Sultan Səlimin 

səfər ruznaməsi”ndə bəhs edilib. 
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Ordunun ərzaq və  heyvanların saman ehtiyatı tamam tükən-

mişdi. 

Bir neçə gün əvvəl Sultanın hüzuruna təşrif gətirmiş gürcü 

knyazlarının elçilərindən tələb olunan qoyun sürüsü və ərzaqlar 

Osmanlı ordusuna vaxtında çatdırılmadığından sultan əsgərlərə 

İrəvanı yağmalamaq göstrərişi verdi. Qoşunun suvarilərdən ibarət 

bir hissəsi Göyçə dağı ətəklərinə sığınan türk elatlarına basqın 

etdi. İrəvan qalasının fəthindən sonra Sultan Səlim yeni vəziri Piri 

paşanı hüzuruna çağırıb : 

-Mən burdan Ərzuruma varınca, Bayburt qalasının açarlarını 

gətirməyi sənə həvalə edirəm.  

Ərzurum və Qars ətrafında Türkmən bəyliklərinin torpaqlarına 

hakimlik edən Sevindik xana toxunulmayacağını sərkərdəsinin 

diqqətinə çatdırandan sonra Səlim xan ona möhürlənmiş bir mək-

tub verdi. Çaldıran fəthnaməsində Şah İsmayıldan və Qızılbaşlar-

dan bəsh edən Sultan Sevindik xana geri qayıtmağının səbəbini 

belə açıqlayırdı: «Bu zalım və qəddarın şərindən ətraf əmin olma-

dığı üçün bu vilayətlərdə qışlamaq çox zor olduğundan Osmanlı 

mülkünə dönmək lazım gəldi” 

Sultan Səlim Misir hakimi Qansu Qiri əl-Əşrəfə yolladığı mək-

tubunda da bunu etiraf edərək yazırdı: «…geri döndük və gələn il 

doğu məmləkətlərini idarəçilik altına almaq və rəfizi (dindən dön-

müş) qızılbaşların,- Allah onların kökünü kəsib məhv etsin, – geri 

qalan qılınclarının (təhlükələrinin) qarşısını almaq qərarına gəl-

dik...» 

Qansu Qiri Şah İsmayıla rəğbət bəsləyirdi. Ona görə də cavab 

məktubunda Sultan Səlim xana yenidən Şah İsmayılın üzərinə 

getməyi məsləhət görmürdü. Misir sultanı həm də Yavuz Sultan 

Səlimi dolayı yollarla başa salmağa çalışırdı ki, bu dəfə o özü məğ-

lub və məhv ola bilər: “…bu diyarlardan şərafətli iki hərəmə 

(Məkkə və Mədinəyə) ziyarətə gələnlərin çoxundan eşitmişik ki, 

məğlub İsmayıl müharibə meydanından qaçdıqdan sonra... sizinlə 
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qəti şəkildə qarşılaşmamağı qərara almışdır. Qızılbaşlar Uzun Hə-

sənin Əbu Səid Qorqana etdiyi kimi, yollara, çöllərə və dağlara ya-

yılaraq mübarizə aparmaq fikrindədirlər… Elə isə xalqa zərəri ol-

mayan hiylələri dəf etmək üçün hərəkətə keçməyinizin bir faydası 

yoxdur”.  

Şah İsmayılla bağlı bir-iki xoşa gəlməz sözlər yazsa da, Misir 

sultanının Mahmudabad döyüşündə Həsən padşahın qələbəsini 

xatırlatmağı Səlim xana bərk toxundu. O, bu fikri ilə sanki özünün 

Şah İsmayılla müttəfiq olduğunu bildirirdi. Yəni vaxtilə Azərbay-

cana hucum edən Teymur nəvəsi Əbu Səidi tam şəkildə məhv 

etməkdə Ağqoyunlu Həsən padşaha Şirvanşah və Şeyx Heydər 

dəstək olmuşdular29. 

Xeyrəvan hakimi isə Sultan Səlimin Çaldıran fəthnaməsinə ca-

vab olaraq yazdığı məktubda onun niyyətindən xəbərdar olduğu-

nu belə bildirmişdi: «Buyurmuşsunuz ki, Təbriz sultanlığını şərəf-

ləndirdikdən (tutduqdan) sonra o məmləkətin ərzaq və azuqədən 

boş olduğunu görüb ərzağa ehtiyac olacağını ehtimal etdiyiniz 

üçün Rum məmləkətlərinin ətəklərinə doğru geri dönmüsünüz. 

Gələn il yenidən yola çıxaraq pərakəndə düşmüş düşmənə qulaq-

burması vermək, məğlub və qolları qırılmış topluluğu cəzalandır-

mağı tamamlamaq qərarına gəldiyiniz məlum oldu». 

Sultan Səlim babası Fateh Sultan Məhməd kimi yeni zəbt etdiyi 

Səfəvi ərazilərini bir-bir Osmanlı dövlətınin idarəçiliyinə keçirirdi.  

Amma Azərbaycanda yeniçərilərin üsyanı onun Səfəvilər döv-

lətinin paytaxtında duruş gətirməsini əngəlləmişdi. İravandan mü-

                                                           

29 Teymuri Əbu Səid ((1451-1469) Azərbaycan üzərinə hücum edərkən, keçmiş müttəfiqi 

Şirvanşahın köməyinə bel bağlamışdı. Lakin Şirvanşah Fərrux Yasar və Ədəbil hakimi 

Şeyx Heydər Həsənə padşaha kömək edir Əbu Səidin qoşunları tamamilə mühasirəyə 

alınır. Orduda aclıq başlanır. Həsən padşah gözlənilmədən hücum edərək Əbu Səidi 

məğlub edir. Tarixçilərin yozumuna görə yenidən Azərbaycana hücum edərsə, Sultan 

Səlim də “asanlıqla Qansu Qiri ilə Şah İsmayılın qoşunları arasında mühasirəyə düşə bi-

lərdi”. 
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dafiəsiz qalmış Ərzincan üzərinə yürüşə hazırlaşan Sultanın niy-

yəti bütün Anodolunu yabançı dediyi qızılbaşlardan təmizləmək, 

Şah İsmayılın nəzarətində olan Qarsı, Ərzurumu, Diyarbəkri, Van 

bölgəsini və Misirlə dostluq münasibətində olan Zülqədirlilərin 

torpaqlarını30 ələ keçirmək idi... 

Xristian dövlətləri Sultan Səlimin qərbə yürüşündən çox ehtiyat 

edirdilər, ona görə də öz səfirlərini tez-tez İstanbul sarayına gön-

dərib onunla sülh anlaşmalarını təzələyirdilər. Sultan Səliminsə 

ağlında – düşüncəsində hələki müsəlman dövlətlərini bir-bir süqu-

ta uğradıb Osmanlı imperiyasının ərazilərini bu ölkələrin hesabına 

genişləndirmək idi.  

Bu əməlini İslama böyük xidmət adlandıran Sultan Səlim sədir-

əzəm Əhməd paşaya  qışı Amasiyada keçirmək tədarükü görmək 

fərmanı verdi.    

Sədrəzəm  təzim edib: 

-Fərman sultanımındır!-dedi. 

Qoşun yola çıxanda yeniçərilərin cərgəsində kimsə ucadan 

qəmli-qəmli  oxuyurdu: 

 

Ben Yunusu biçareyim 

Aşk elinden avareyim 

Başdan ayağa yareyim 

Gel gör, bana aşk neyledi 

 

                                                           

30 Osmanlı mənbələrində Dülkadiroğlu yazıan Əlbistan hakimi Zülqədirli Əlaüddövlənin 

bacısı Yavuz Sultan Səlimin nənəsi, bəzən də qızı anası kimigöstərilir. Yəni Əlaəddövlə 

ləqəbini daşıyan Bozqurd bəy qızı Ayşə xatunu Sultan II Bəyazidə vermişdi. Bu 

evlilikdən Səlim Yavuz dünyaya gəlmişdi. 
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On birinci fəsil 
 

Q I LI N C  V Ə  Q Ə L Ə M 

 

  “Vaxt gələcək bu millətin vəzifə sahibləri ən gözəl qadınların pəmbə ya-

naqlarından öpəcək, ən gözəl atları minəcək, ən hörmətli yerlərə sahib olacaq, 

ən yaxşı xörəkləri yeyəcək, amma bunu kimə borclu olduqlarını unudacaqlar”  

Çingiz xan 
 

Şah İsmayıl siyrilmiş qılıncına baxa-baxa dərin düşüncələrə 

dalmışdı. Qılıncıni istəyən Sultan Səlimin türkcə yazdığı dörd mis-

ralıq şeirini və “atacaksan tokatı böyle atacaksın” fikrini dönə-dö-

nə oxumuşdu.  

-Yavuz Sultan Səlim Xan!.. İllər öncə dərviş qılığında sarayıma gə-

lib məni şahmatda udarkən bir bənd şeir dedin.“Şahım, sən hər kəsi 

özünə sadıq dost sanma. Bəlkə o əğyar olur. Belkə o kişi aləmdə bir 

sərdar olur” Dost dediyin o əğyar da sən oldun, sərdar da! Mənimsə 

dostlarım Allah, Məhəmməd, Əlidir! Bu Üçlərə sadiq dost olan kəs 

əğyar olmaz, Sultan Səlim! Allah, Məhəmməd, ya Əli deyib, Üçləri 

dost bilən həm sadiq yar olur, həm dildar olur, həm də sərdar olur... 

Şah düşüncələr qoynunda var-gəl edə-edə sarayın böyük eyva-

nına çıxdı. Kimsə saray bağçasında zümzümə edirdi: 
 

Şah Xətayim edəm bu sirri bəyan, 

Kamilmidir, cahil sözünə uyan? 

Bir başdan ağlamaq ömrədir ziyan, 

İki başdan mühib1 yar olmayınca. 

                                                           

1 mühib - sevən, aşiq olan dost 
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Şahbanu Taclı bəyim şahı hər dəfə belə pərişan görəndə ona tə-

səlli verirdi: 

- Dostların da, düşmənlərin də yaxşı dərk edirdilər ki, Çaldıran 

savaşı sənin məğlubiyyətin deyil. Sən sayca qat-qat çox, odlu silah-

ları olan Osmanlı ordusunun qabağından geri çəkilmisən! Bu hərə-

kətinlə baban Həsən padşahın varislərinə etdiyi “Osmanlılara qar-

şı savaşmayın!” vəsiyyətinə əməl etmisən! Bundan başqa min bir 

əzab-əziyyətlə yaratdığın Qızılbaş-Səfəvi dövlətinin varlığını qo-

rumağın ayrı yolumu vardi?! Bu gün on dörd yaşlı gənc dövlətin 

şahı olaraq sən iki yüz illik qocaman dövlətin sultanı olan Səlim 

xandan üstün və müdriksən... 

Şah İsmayıl onun əllərini tutub: 

-Könül taxtımın Sultanı Taclım! – dedi, - gələcəkdə bu savaşa 

görə bəlkə ən çox məni qınayacaqlar. Çünkü hər nə yolla olursa ol-

sun, zəfər qazanan haqlı olur. 

- O vaxtdan bəri bir dəfə də olsun üzünün güldüyünü görmə-

mişəm. 

-Sultan Səlim İrəvanı işğal edəndən sonra Amasiyaya qayıdıb. 

Niyyəti qış fəslini orada keçirib, yazda yenidən mənimlə dava 

etməkdir. Mən ona xərac ödəmək şərti ilə sülh təklif etmək qərarı-

na gəlmişəm.. Çalışaram ki, bir çox əraziləri itirsəm də vətənin 

azadlığını qoruyum. 

-Sərvərim, bu sülhün naminə mən də bütün varidatımı xeyriy-

yə qurumlarına bağışlayaram, qurbanlar kəsib, fəqir –füqəralara 

ehsan edərəm,..  

* * * 

Ertəsi gün şah Təbriz şəhərinin Şeyxi Seyid Nurəddinin rəhbər-

liyi altında Qazi İsaq, Mövlana Şükrullah Muğani və Şeyx Heydə-

rin müridlərindən olan Həmzə Xəlifədən ibarət elçi heyətini Ama-

syaya göndərdi. Elçi heyəti hədiyyələr arasında Şah İsmayılın qı-

lıncını da Sultan Səlimə aparırdı... Şah öz məktubunda sultana ya-
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zırdı: “...mənim ixlasdan qeyri ayinim yoxdur və bu vurhavurda 

mənim günahım yox idi... mərhum Sultan Bəyazid xan dövranın-

da kimsə məndən sadiqlikdən qeyri nəsnə görməmişdir. Onun 

mülkünə tamah salmadım, Əcəm mülkü ilə qane oldum. Ədəb tə-

riqinə riayət edib xilaf bayrağını qaldırmadım”. 

Sultan Səlimə sülh təklif edən Şah İsmayıl onu bir daha Əcəm 

vilayətinə hücum etməməyə çağırırdı. Osmanlı xəzinəsinə xərac 

verməyi təklif edirdi: “Əgər dilərsəniz, xərac verəlim. Mənim məz-

həbimə tənə edənlər qismindəsiniz. Ol kimsənə ki, mənə allahsız 

münasibət göstərər, ona Allah sözü ilə cavab verərəm. Mənim kö-

küm beyti-peyğəmbəri və dinim paklıqda zəri-cəfəridir”. 

Şah İsmayıl Sultan Səlimə həmədanlı dərvişin Əlinin zülfüqarı-

na bənzətdiyi – Çaldıranda top luləsini kəsən Heydəri qılıncıyla 

yanaşı bir qələm və Anadoluda türk oymaqlarında el aşıqlarının 

sevə-sevə oxuduğu varsağını yolladı: 

 

Bə hey dərviş nə gəzərsin, 

Dərvişlikdə dəm bulunur. 

Bəklə pirin eşiyini, 

Dərdinə dərman bulunur. 

 

Əyər oldun isən xəsdə, 

Gəl dərdinə dərman isdə, 

Doğru gəldin isə dosda, 

Öldün isə can bulunur. 

 

Oldun isə haqqa yaxın, 

Sirrini nadandan saxın, 

İrəqibdən dəyən oxun, 

Yarasına əm bulunur. 
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Bəhri isən ümmana dal, 

Sərraf isən gəl güvhər al, 

Mərd isən bu meydana gəl, 

Meydanda Mərdan bulunur. 

 

Şah Xətayim çağlar özün, 

Türablara sürər yüzün, 

Pişir-pişir söylə sözün, 

Arasında xam bulunur 

 

 

ZÜLÜM VƏ ATƏŞ 

 

Amasiyada olan İdris Bitlisli həyat yoldaşı Zeynəb xatunun bi-

şirib süfrəyə gətirdiyi qovurmadan dilinə də vurmadı. Ocaqlıqda-

kı alov dilimlərinə baxa-baxa özü-özünə dedi: 

-Zulüm bir ateştir, onun küçüğünü hakir sanma, ne çok olur ki, 

bir ateş kıvılcımından bir şehir yanar! 

Zeynəb xatun ərinin dediklərindən heç nə anlamırdı. Gözlərini 

gah onun əlində tutduğu məktuba, gah da ocaqdakı alova dikib 

susurdu. 

-Səlim xanın Çaldıran zəfəri Güneydoğu Anadolunun fəth edil-

məsi anlamına gəlmir... –İdris havalı adamlar kimi hələ də öz-özü 

ilə danışırdı, - Şah İsmayılın göndərdiyi elçilər əgər barışa nail ol-

salar, onda yenə bizim arzumuz ürəyimizdə qalacaq! Məni İsmayı-

lın fərmanı ilə Qara xan Ustaclının Diyarbəkir valisi təyin olunma-

sı çox narahat edir. O dinsiz iti qılıncı ilə Çaldıranda Şah İsmayıla  

qarşı vuruşan kürd əmirlərini param-parça edəcək... 

Amid qalasından gələn qasid İdris Bitlislidən kürd əmirlərinin 

kömək gözlədiyini xəbər vermişdi. O da Sultan Səlimə kürdlərin 

adından ətraflı məktub yazmışdı. Ayağa qalxıb çadırından çıxıb 

Sultan Səlimin hüzuruna yollandı. İstəyirdi ki, həm məktubu ona 
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versin, həm də Diyarbəkirlə Mardin kimi vilayətlərin Osmanlının 

nəzarəti altına  keçməsinin vacib olduğunu söyləsin...  

Amma Təbrizdən gələn elçilər onu qabaqlamışdı.İçəridə Səlim xan 

Səfəvi şahının məktubunu oxuyurdu. Çadırdan aralı yeniçəri alayın-

dan kimsə elə bil qəsdən səsini  Qızılbaş  elçilərinə eşitdirirdi:  

  

Aləmin Nuru Mühəmməd,  

Mürvət ya Əli Mürvət...  

 

Təbrizin Şeyxi Seyid Nurəddin, Qazi İsaq, Mövlana Şükrullah 

Muğani və Həmzə Xəlifə bir-birlərinin üzünə baxdılar. Səs elə bil 

yerdən yox, göydən gəlirdi. İçəridə isə Məhəmməd Peyğəmbərin 

son xütbəsi barədə oxuduğu fikirlər Sultan Səlimin qulağında şim-

şək kimi çaxdı:“Ey insanlar!Mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun 

mövlasıdır... Allah Əlinin məndən sonra canişinim olmasını bə-

yəndi".Bu zaman bütün səhabələr Həzrət Əliyə yaxınlaşaraq, dedi-

lər: "Ya Əli, sən bizim rəhbərimiz oldun! Səni təbrik edirik!"  

Səlim başını bulayıb  kinayə ilə gülümsündü və üzünü elçilərə 

tutub dedi: 

-Buhədislər rəvayətdən başqa bir şey deyil. Belə məlum olur ki, 

aramızda olan bu din davasının təməlini Əlinin haqqına girən üç 

böyük Rəşidi xəlifələri - Əbu Bəkr, Ömər və Osman qoymuş...- 

sonra əlinin işarəsiylə ona şahın hədiyyələrini göstərdilər. Bu hə-

diyyələr arasından Səlim qılıncla qələmi götürdü.  

-Qılınc və Qələm - deyə pıçıldadı. Qınından çıxardığı qılınca 

heyrətlə baxa –baxa ayağa durdu, - şimdi baxalım, bu qılınc sayid-

enmi topun lüləsinə işləyir? 

Sultanın ardınca saray əyanları və Səfəvi elçiləri mənzilgahdan 

bayıra çıxdılar. Onların gözü qarşısında Səlim var gücü ilə qılncı 

topun lüləsinə vurdu. Qılıncın iti tiyəsi lülədən qığılcımlar çıxart-

dı. Amma onu kəsmədi. Ikinci cəhdində qılınc ikiyə bölündü. 

Səlim əlindəki qılınc parasını yerə atıb pərt halda: 
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-Görünür, İsmayıl mənə başqa qılınc göndərib, - dedi, -yəqin, o, 

Çaldırandakı zəfərimə görə hələ də mənə qızğındır. Savaşda to-

pun lüləsinə işləyən qılıncını məndən əsirgəyib... 

Seyid Nurəddin: 

- Sultan həzrətlərinə ərz edim ki, bu, həmin qılıncdır. Mürşüdi-

kamilin həmlə edən zaman “Ya Əli” çağırması bu qılıncı daha kəs-

kin edir.  

Sultan Səlim qəzəblə əlini göyə qaldırdı və vəzirlərinə üzünü 

tutub dedi: 

- İsmayılın xərac ödəmək şərti ilə sülh təklifi nəinki qəbul etmi-

rəm, onun elçilərinin həbsə alınmasını əmr edirəm. 

Mövlana Şükrullah Muğani dedi: 

-Elçinin işi ancaq hökmüdarların bir-birinə sözünü çatdırmaq-

dır! Elçiyə zaval olmaz fikri xandigara2 bəlli ikən bizim qızılbaş 

elçilərinin həbsinə səbəb nədir? 

Sultan Səlim əvvəlcə elçi heyətinə, sonra isə baş vəzirinə səsləndi:  

-Səbəb o lənətli qırmızı papağı başınızdan endirməməniz və qı-

zılbaşlıqdan imtina etməməniz... Sədrəzəm, Təbrizin şeyxülislamı 

Əmir Nurəddinlə Qazi İsaqı Amasiyadan İstanbula göndər, Şük-

rullah Muğani ilə Həmzə Xəlifəni də Dimetok zindanında hapse 

attırın3. 

İdris Bitlisli bu məqamdan yararlanmaq məqsədilə irəli yeriyib 

məktubunu Sultana  təqdim etdi. Səlim xan məktuba gözücu baxıb 

dedi: 

-Mövlana, məktubundan da görünür ki, kürd əmirləri arasında 

münasibətlər  çox bərbaddır.. 

                                                           

2 Sultan Səlim. 
3 Sultan Səlim qəzəblənib zindana saldırdığı Seyid Nurəddin 7 il zindanda qaldıqdan 

sonra Sultan Süleyman tərəfindən azad edilmişdir. Lakin 7 illik zindan həyatından sonra 

əmir Nurəddin elə İstanbulda vəfat etmiş, orada Əbu Əyyub əl-Ənsari məzarlığında dəfn 

edilmişdir. 



304 

- Padşahım, zatən kürd boyları təkbaşına yaşamaqdan xoşlanmaq-

da və kəlimeyi-tovhiddən başqa heç bir məsələdə anlaşmayaraq, sü-

rəkli biçimdə bir-biriylə çəkişməyə adət etmiş durumdadılar... Fəqət 

onların Osmanlı bayrağı altında birliyini yaratmaq mümkündür. 

İslam padşahı qullarından bir əbdi-həbəşi dəxi olursa, itaət edib can-

başla xidmət edərlər. Bu səbəbdən bir qulunuzun təyini zərurətə 

çevrilmişdir. Şah İsmayılın Diyarbakirə vali təyin etdiyi Qara xan 

Ustaclı Amiddə yaşayan kürdlərdən Çaldıranın qisasını almaq üzrə... 

-Əsgeri tevsiyyən  nədir, Mövlana ? 

 –Hünkarım, Kemah Kalesi Kızılbaşların elinde bulundukça, 

Bayburt, Erzincan gibi şehir ve onun çevresindəki el-obanın güv-

enliğini sağlamak mümkün olamaz...  

  Sultan Səlim Ərzincanın müdafiəsiz qaldığını yaxşı bilirdi. 

Çaldırana gedəndə yolun burdan salmışdı.Türkmən yurdu olan 

bu diyarın camaatı hələ Şeyx Cüneydin Diyarbəkir hakimi Sultan 

Həsənin bacısı Xədicə Bəyimlə izdivac bağladığı çağlardan qızıl-

başlara rəğbət bəsləyirdilər. Səlim varsaqların şeir və türkülərinin 

Səfəvi sarayında və Qızılbaş bəyləri arasında zövqlə dinlənildiyini, 

həm də Şah İsmayıla xidmət edən varsaqların çoxunun xassə4 əs-

gəri olduğunu yaxşı bilirdi. Səlim Ərzincanda Qızılbaş idarəçiliyi-

nə son qoymaq üçün Mehmed paşanı ora hakim təyin etmişdi. 

İndi Mövlana İdris Bitlislinin təklifinə cavab olaraq əslən Amid-

dən olan sərkərdəsi İgid Əhmədi hüzüruna çağırıb: 

- Qaraçin oğlu Əhməd bəy, kürdlərin köməyinə səni göndərirəm. 

Get, yürüşə hazırlaş! Səni Kəmah qalasına hakim təyin edirəm. 

İdris Bitlisli: 

-Şükr olsun, Xudaya, padşahım, sayənizdə oradakı kürdlər qı-

zılbaş zülmündən qurtaracaq. Onlar islamın pənahı olan Osmanlı 

padşahının köməyinə çox möhtacdı. 

                                                           

4 Dövlət 
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Sultan İdrisə dedi:  

-Kürd əmirlərinə ilk baharda yenidən Əcəmistan yörəsinə yü-

rüş edəcəyimi söylə! Şah İsmayılın barış təklifindən vaz keçdim. 

Az öncə özün də şahid oldun ki, o dinsiz şahın itaətlə bağışlanma-

sını xahiş edən üləma və qazilərin həbsinə qərar verdim. 

 İdris Bitlisli: 

   -Əmin olun, -dedi-, sultanım, yenidən Səfəvi şahı üzərinə hü-

cum edəcəyiniz barədə xəbər kürd əmirlərinə böyük sevinc bəxş 

edəcəkdir. 

O gün Sultan Səlim Ərzincan hakimi Bığlı Mehmet paşanı da 

Kəmah qalasını mühasirəyə almağa göndərdi... 

* * * 

...Səfəvi elçilərinin zindana atılması  xəbəri yeniçəriləri yeni-

dən qəzəbləndirdi. “Elçilər habsa almaq nə demək? Əgər barış 

yoxsa, demək, ilk baharda yenidən Qızılbaşlarla savaş olacaql!” 

Fevral ayında yeniçərlər qiyam qaldırdılar. Qıyamçılar Sultan 

Səlimin ustadı Həlimi Çələbinin, vəziri Piri paşanın çadırlarına 

hucum çəkib hər ikisinin əmlakını yağmaladılar. Sultan Səlim 

baş vermiş qiyamda  sədrəzəm Dukakınoğlu Əhməd paşanı 

suçladı. 

-Səni uyarmışdım, -deyə qəzəblənərək xəncərini çıxarıb onu 

ölümcül yaraladı. Ürəyi bununla soyumadı, qapı ağasına əmr etdi 

ki, sədrəzəmin başını bədənindən ayırsın.  

Səlim gecə-gündüz düşünürdü ki,hərbi yürüşlər zamanı başa 

bəla olan Yeniçəri Ocağını İstanbula  dönəndən sonra həmişəlik 

“söndürsün”. Amma  Güneydoğu Anodoludan aldığı xəbərlər 

onu  ehtiyatlı olmağa sövq edirdi. Odur ki, mayın əvvəlində özü 

də Amasiyadan Kamah qalasına doğru  hərəkətə keçdi. 

* * * 
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Kamah qalası Varsaqlı Məhəmməd bəyin sərkərdəliyi altında 

müdafiə olunurdı. Qardaşı Yusif sultan qalanı ona və varsaq 

tayfasından olan üç yüz nəfər qaziyə tapşıraraq, özü Çaldıran 

döyüşündən qabaq Şah İsmayılın xidmətinə yollanmışdı. Sultan 

Səlim varsaq qazilərinə amannamə göndərib, onları itaətkarlığa 

dəvət etdi. Varsaq qaziləri bir araya gəlib cümə məscidinə pə-

nah apardılar. 

-Gəlin bu müqəddəs məkanda hamımız din və dövlət yolunda 

şəhidlik şərbətini nuş edəcəyimizə  and içək. 

- And içirik. 

- And içirik ki, Çaldıran döyüşündə bizim mürşidimizə və vəli 

nemətimizə azacıq zərər dəymiş olsa belə, biz o həzrətin rəiyyəti 

olmaqdan heç zaman imtina etməyəcəyik! 

- And içirik, canımız bədənimizdə olduğu müddət ərzində o 

həzrətin düşmənlərinə qarşı döyüşəcəyik. 

Xəfiyələr bu sözləri dərhal Yavuzun qulağına çatdırdı. Sultan 

Səlim Bığlı Mehmet paşaya qalaya hücum əmri verdi. Qeyri – bə-

rabər döyüşdə Varsaq qazilərinin hamısı şəhid oldu. Osmanlılar 

qalanı tutdular... 

Bu qələbə Sultan Səlimin qəzəbini zərrə qədər də soyutmadı. O, 

atının yəhərindən enmədən Mehmet paşaya əmr etdi: 

- Sağ qalan qızılbaş – türkmən kişilərin hamısı qılıncdan keçiril-

sin. Qadın və uşaqlar əsir alınsın. Bu gündən etibarən qalanın mü-

hafizəsini Qaraçin oğlu Əhməd bəyə həvalə edirəm. 

Sultan Səlim Kəmahı ələ keçirəndən sonra Sivasa döndü. Uzaq-

görən müstəşarı Bitlisli İdrisin məsləhətiylə Şah İsmayılın cənub-

şərqi Anadoludakı bəyliklərini tamamən ortadan qaldırmağa qə-

rar verdi.  

Əvvəlcə Diyarbəkiri mühasirəyə almaq məqsədi iləYavuz öz 

doğma ana babası Əlaüddövlənin üzərinə Sinan paşanın başçılığı 



307 

altında on beş minlik qoşun göndərdi. Və Qeysəri5 sancaqbəyi tə-

yin etdiyi Şahsuvaroğlu Əli bəyi hüzuruna çağıtdırıb bildirdi ki, 

Sinan paşaya bələdçilik etsin: 

- Bozqurd bəy sənin dost-doğmaca əmindir, mənim də babam 

sayılır. Şah İsmayılla savaşa gedərkən ona məktub yazıb bizə qatıl-

masını istədim. O isə mənim ordumun iaşə yollarını kəsib, təçhiza-

tını yağmaladı. Üstəlik Kamah qalasının fəthi zamanı bir karvanı-

mıza basqın etmişdir. Odur ki, Zülqədər torpaqlarını ələ keçirib 

Bozqurd bəyin başını mənə gətirdiyin təqdirdə  bil ki, bu vilayət 

əbədiyyən sənin olacaq! 

 1515-ci ilin iyun ayının əvvəllərində Şahsuvaroğlu Əli bəy 

Rumeli bəylərbəyi Sinan paşayla birlikdə Əlaüddövlə bəyin üstü-

nə yürüş etdi. 

Sultan Səlim Əlbistan yaxınlığındakı İncəsu kənarında qərərgah 

qurandan sonra İdris Bitlisliyə Əlaüddövlə Zülqədər üzərinə yü-

rüşə başladığı barədə məktub yazdı. Bildirdi ki,“Məlum yürüş ta-

mamlanıncaya qədər kürdlərə Əcəm sərhəddinin mühafizəsiylə 

məşğul olmağı tapşırıram...”. 

Sultan Səlimin Səfəvilər dövləti üzərinə hücumu təxirə salaraq 

Zülqədər bəyliyinə hücum etməsi xəbəri kürd bəyləri arasında bö-

yük ruh düşkünlüyü yaratdı.  İyirmi beş, otuz  nəfər  kürd bəyi at-

lanıb İdris Bitlisliyə üz tutdular. 

İdris Bitlisli onları sakitləşdirdi: 

-Uca padşahımız Osmanlıyla Əcəm arasında sərhədin mühafizəsi-

ni sizlərə etibar edibsə, tezliklə dilədiyiniz hər şey gerçək  olacaqdır! 

Bəylər Mövlana İdrisə yalvardılar ki, onların adından daha bir 

diləkçə yazıb Sultan Səlimə versin və onu israrla qızılbaşlarla dö-

yüşə təhrik etsin. İdris Bitlisli  diləkçəni yazıb  xüsusi göyərçini ilə  

dərhal Sultan Səlimə yolladı. 

                                                           

5 Kayseri 

http://az.wikipedia.org/wiki/1515
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Diləkçədə kürd bəylərinin dilindən belə yazılmışdı: "Canı -gö-

nülden İslamın Sultanına biat ettik. Mülhid6 Kızılbaşlardan uzak 

durduk. Kürdistan diyarı bir aylık mesafededir. Kızılbaşın dalalet 

ve bidatlerini kaldırıp, Ehli Sünnet üzre Şafii mezhebini icra ettik. 

Hutbelerde İslam Padişahının adını zikr edip, onun yardımını 

bekliyoruz. Mevlana İdrisi yüce huzurunuza gönderdik. Cümlemi-

zin talebi budur. Bu muhlis7 kullara yardım buyuralar! Zira bizim 

beldelerimiz8 Kızılbaşa çok yakındır. Diyarbekir, Bağdat, Azerbey-

can ortasında bulunuyoruz. Yıllardır bu mülhidler sitem kılıcıyla 

kökümüzü kazımış, 14 sene bizimle savaşmışlardır. Muhabbet 

üzre olduğumuz padişahımızdan, temiz inançlı bizleri o za-

limlerden kurtarmasını bekliyoruz. Zira bizler kendi başımıza on-

larla baş edemeyiz. Kürt taifeleri9 muhtelif kavim ve aşiretlerden 

oluşmaktadır. Din birliğimiz dışında bir - birimize tabi olmamız 

mümkün değildir. Sünnetullah (ALLAHın takdiri) böyledir. Padi-

şah bize yardım ederse, Irak, Arap, Acem ve Azərbaycan böl-

gelerinden o sitemkarların elleri kesilmiş olacaktır. Bilhassa İran 

diyarının kilidi ve Bayındır Sultanlarının (Akkoyunlu Tür-

kmenleri) payıtahtı olan Diyarbekir, bir yıldır Kızılbaş askerinin iş-

gali altındadır. Bu civarda 50 binden fazla kişi helak olmuştur. Eğer 

bu sene Sultan bize yardım ederse, uhrevi ve dünyevi kazançlara nail 

Olacaktır." 

* * * 

12 iyun 1515 –ci ildə Sinan Paşanın on beş minlik qoşunu Gös-

sun ovalığını geçib, Bozqurd bəyin iyirmi minlik Türkmən ordu-

suyla qarşı-qarşıya dayanmışdı. Doxsan yaşlı Əlauddövlənin əmri 

                                                           

6 Dindən çıxan, dinsiz, kafir, imansız. 
7 Dürüsr, səmimi, ixlas sahibi qul. 
8 diyarlar 
9 tayfaları 
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ilə hərəmxanası və xəzinəsi Durna dağına çıxarılmışdı. Qardaşı 

oğlu Əli Bəy Osmanlı bayrağını götürüb hündür bir təpəyə çıxdı 

və onun əsgərlərinə səsləndi:  

-Mərhum babamın əkmeğini yiyenler, sancağımın altına gəlsinlər!  

Döyüşdən əvvəl Şahsuvaroğlu Əli bəyin bu çağırışı əmisi Əla-

üddövlə Bozqurd Bəyin əsgərləri arasında böyük çaşqınlıq və çax-

naşma yaratdı... 

O gün osmanlılar ilə zülqədərlilər arasında baş verən savaşda 

Əlaüddövlə Bozqurd bəy məğlub oldu. O, dörd oğlu ilə birlikdə 

edam edildi. Yavuz Sultan Səlim babasının başını kəsdirərək “Tür-

kistan Diyarı” dediyi Zülqədəroğulları bəyliyini və sülaləsini orta-

dan qaldırdı. Əlaüddövlə Bozqurd Bəyin kəsilmiş başı “Fəthna-

mə” ilə Mısır Sultanına göndərildi. Səlim xan sözünü tutub Şahsu-

var oğlu Əli bəyi Maraş və Əlbistan valisi təyin etdi, öz adına bu-

rada xütbə oxutdurub, pul təsis etdi. Xadim Sinan Paşa burada və-

ziri əzam təyin olundu. Bununla da daha bir Türkmən yurdu və 

əsgərləri Sultan Səlimin hökmüranlığı altına keçdi. 

Səlimin edam etdiyi dayılarından birinin - Şahruh bəyin oğulları 

Məhəmməd və Əli Təbrizə qaçaraq, Şah İsmayıla sığındılar. Zülqə-

dərlilərin bir qismi onlara qoşulub Səfəvilərin xidmətinə keçdilər. 

Osmanlılar Maraş və Əlbistanda eyni ilə Əcəm dediyi türk di-

yarında - Azərbaycanda ələ keçirdiyi qənimətlər qədər qiymətli 

ləl-cəvahirat, küllü miqdarda pul-para ələ keçirdilər. Sultan Səlim 

əmr etdi ki, hər əsgərə əldə etdiyi qənimətdən başqa min akça pul 

ehsan edilsin. Sonra Qesəriyyəyə döncək, əsgərlərə öz məmləkət-

lərinə dönüş izini verdi, özü isə İstanbula yola düşdü. 

* * * 

Təbriz sarayına sakitlik çökmüşdü. Qızılbaş əyanları belə sakit-

liyə vərdiş eləməmişdilər.Yavuzun məktubunu oxuyandan sonra 

Şah İsmayıl da susmuşdu. Sükutu şah özü pozdu. Taxtından qal-

xıb əyanların qarşısında dayandı: 

http://az.wikipedia.org/wiki/13_iyun
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- Kor tutduğunu buraxmadığı kimi Sultan Səlim xan da öz 

dediyindən əl çəkmir.Yenə məni dinə qarşı çıxmaqda suçlayır. Ya-

zır ki, “qırmızı papağı başınızdan endirəsiz... Bayanduriyyə sul-

tanlığı10 zamanında dörd böyük- rıdvanullah əleyhum11 nə tərzlə 

və nə əda ilə zikr olunurdusa, olduğu kimi ol üslub üzrə yad etdi-

rəsiz. Ol köprü ki, Araz çayı üzrə olub Çoban köprüsü deməklə ta-

nınır, iki məmləkətin sərhədi olursa, sizinlə iki bəradər kimi ola-

lım....”  Məktubunun sonunda da yazıb ki: “Bəradər demişkən, bir 

qılınc nə idi ki, Qızılbaş şahı onu Osmanlı Sultanına qıymadı? Mə-

nə göndərdiyin o qılınc nəinki topun lüləsini, bostandakı qarpızı 

belə kəsmədi...” 

Şah İsmayıl dərindən köks ötürdü, artıq Səlimin məktubunu 

oxuyub göndərdiyi adlı-sanlı elçilərinin zindana atıldığından da 

agah olmuşdu: 

- Bəradər. Hmm, bəradərə bax, qardaşa bax, ay hay, Səlim xan,  

xalq sənə əbəs yerə Yavuz deməyib ki? Sülh təklifimdən imtina 

etməyin azmış kimi, hələ üstəlik ünlü elçilərimi də zindana saldı-

rıbsan... Çox əfsuslar olsun ki, bu hərəkətindən sonra qardaşlıqdan 

da dəm vurursan! Qılınca gəldikdə, o qılınc elə həmən qılıncdır, 

fəqət qol həmən qol deyil, - deyə pıçıldadı, sonra əyanlarına üzü-

nü tutub, - yenə məktubunu farsca yazıb!.. 

- Çevrəsinə xaçpərəstlərdən törəmiş vəzir-vəkil yığan Səlim xan 

hardan  bilsin ki, Zülfüqar Həzrəti Əli əleyihssalama layiq olduğu 

kimi, Heydəri qılınc da mürşüdümüz Şah İsmayıl Səfəviyə layiq-

dir, - deyə Miskin Abdal  sözünə davam edib Şah İsmayılın bir 

beyt şerini söylədi: 

 

 

                                                           

10 Ağqoyunlular dövləti – Əslində Bayanduriyyə sultanlığı adlandırılması daha məq-

sədəuyğundu. (müəllif) 
11 Rəşidi xəlifələr Əbu Bəkr, Ömər, Osman və Əli. 
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Daş yarıldı, çıxdı Düldül yəhərü yügən ilə, 

Ey münafiq, yola gəlgil, eyləmə Şahdan kənar, 

Xanda varsan, ey Xətai, sən bu ləfzi söyləgil; 

“La Fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfüqar”12 

 

Şah İsmayıl da “La Fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfüqar” –deyə  

təkrar etdi, sonra qələm götürüb Sultan Səlim Yavuza daha bir 

məktub yazmaq qərarına gəldi. Bu dəfə Kəmaləddin Heydər bəylə 

Bayram ağanı elçi göndərib Osmanlı sultanından daha öncə gön-

dərdiyi elçilərin geri qaytarılmasını tələb etdi. 

Köksündə Çaldıran yarası göynəyirdi. Sah yenə özünün sülh 

təklifindən  vaz keçmədi. Türk cəngavəri öz qürurunu da sındır-

mırdı, məğlubiyyətini “tale qisməti” ilə bağlayırdı. Döyüşdən öncə 

sərkərdələri nə qədər təkid etsələr də şah səfərbərlik elan etməmiş-

di. Şah İsmayıl yazırdı: “...O vaxtlarda mən öz əsgərlərimi ətraf 

yerlərdən çağırmadım, bir neçə mülazimim və Diyarbəkir ətrafın-

dan gələn adamlarımla sizin qarşınıza çıxdım... Qəza və qədərə 

əsasən qeybi səhifələr üzərinə yazılmış olanlar maddi aləm səhnə-

lərində həyata keçmiş oldu”13 

Səlimi sülhə dəvət edirdi: “...dindar sultanlar arasında başlanan 

müxalifət din və imanın zəifləməsinə, küfr və üsyan əhlininsə cü-

rət və cəsarətinə səbəb olur... mənim sultan sarayına göndərdiyim 

elçilərin məqsədlərinin yalnız əlbirliyin əsasının qoyulması, arada-

                                                           

12 Dini rəvayətə görə Ühüd döyüşündən sonra Cəbrayıl nazil olub Əlinin fədakarlığını 

tərif edir. Bu zaman səmadan bir səs gəlir: “La seyfə illa Zulfiqar və la fəta illa Əli” –

“Əlidən başqa igid, Zülfiqardan başqa qılınc yoxdur” 
13 Şah İsmayıl bu fəlsəfi fikri əbəs yerə yazmırdı. İsgəndər bəy Münşi də öz əsərində bu 

fikrin məzmununu elə Şah İsmayılın düşündüyü kimi açıqlayırdı: “Əgər Çaldıran 

döyüşündə o həzrət zəfər qazansaydı, onda belə bir təhlükə vardı ki, qızılbaş tayfalarının 

sadəlövlərinin o həzrətin şanı barəsindəki əqidəsi və inancı elə bir həddə çatardı ki, 

onların etiqad ayağı din və imanın doğru yolundan azıb, onları səhv gümanlara aparardı” 

(9, s.117) Yəni Şah İsmayıl o zaman deyildiyi kimi, Mehdi Sahibə Zaman qismində 

gerçəkdən qəbul olunardı. 
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kı düşmənçilik və biganəliyin götürülməsidir... Yəqin ki, bütün in-

sanların xeyrini və islam əhlinin işlərinin qaydaya düşməsinin zə-

ruriliyini nəzərə alıb, anlaşma qapılarını açacaq, karvanların və 

yolçuların gediş - gəlişinə icazə verəcəksiniz... elçilər göndərmək 

və məktublar çatdırmaqda məqsəd bütün təbəələrin əmin-amanlı-

ğı və rəiyyətin təhlükəsizliyindən başqa bir şey olmamışdır və indi 

də başqa məqsəd yoxdur...” 

Məktubunun sonunda göndərdiyi qılıncından gileylənən 

Osmanlı sultanına tökdüyü qardaş qanından ibrət götürməyə ça-

ğırdı: “Zatı möhtərəm Səlim xan, mən sənə istədiyin - Çaldıranda to-

pun lüləsinə işləyən iti qılıncımı göndərdim. Qılınc həmən qılıncdır. 

Fəqət, vuran qol həmən qol deyil. Sənə qızılla süslənmiş Qələm 

göndərdim. Bu da “Qılınc yarası gedər, söz isə əbədi qalar” anla-

mına gəlir... Yəni bir qılınc insan oğluna ölüm bəxş edər, Söz isə 

ölümsüzlük. Mən də zər-qələmimlə xalqımın yaddaşında əbədiy-

yən yaşayacam. Çün bir qələmin zəfəri min qılncın zəfərindən da-

ha üstün və əbədidir...” 

Bir azdan Şah İsmayılı daldığı düşüncələrdən  eşikağasının səsi  

-Mürşüdi kamil, hüzurunuza ərz edim ki, Qara xan Ustaclı 

Mardindən çapar göndərib. Sultan Səlim xan Diyarbəkri ona biət 

edən kürd bəylərinə vermişdir. 

Əgər Qara xana yardım göndərməsək, Diyarbəkr də, Mardin də 

Ərzincan kimi əlimizdən çıxacaq!  

Şah İsmayıl bu dəfəki məktuba Sultan Səlimin necə cavab verə-

cəyi və elçiləri ilə nə cür davranacağı barədə düşüncələrdən hələ 

də ayrılmamışdı. Eşikağasına elə gəldi ki, şah onu eşitmir. Dedik-

lərini dübarə təkrar etmək istəyəndə, şah ona buyurdu:  

-Durmuş xan, dərhal Bağdad valisi Qunqur Sultanı, Həmədan 

hakimi Yegan bəyi və İraqi-Əcəm hakimi Çuxa Sultanı öz süvari 

dəstələri ilə Qara xan Ustaclunun köməyinə göndərmək lazımdı... 

Durmuş xan Şamlı təzim edib şahın buyruğunu icra etmək üçün 

çıxmaq istədi. Amma birdən ayaq saxladı və üzünü şaha tutub: 
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-Şah sağ olsun, -dedi, - bir xəbər də var ki, İrəvana gedərkən 

Sultan Səlimlə görüşən gürcü knyazları tez-tez Qarabağa və Şəki-

yə basqın edir, oralardakı təbəələrinizin malını mülkünü yağmala-

yırlar... 

Şah İsmayıl hüzurunda məşvərətə toplaşan əyanlarına bir-bir 

baxıb: 

 

Gözəl pirim bir dərd vermiş, çəkərəm, 

Bir dərdim var min dərmana dəyişməm... 

 

-dedi və  Div Sultana yaxınlaşdı, - Əmir Əli bəy Rumlu, səni bu 

gündən etibarən gürcü çarlarına əməlli-başlı qulaqburması vermə-

yə göndərirəm. Onları itaətə gətirəndən sonra mücahid igidlərin-

dən ibarət dəstənlə İrəvana gedirsən, Osmanlı əsgərlərini ordan 

qovub çıxarırsan! Bu əyalətdə əmin-amanlıq və Qızılbaş idarəçili-

yini bərpa etmək üçün bəylərbəyi vəzifəsini sənə tapşırıram! 

Bu, Div Sultan Rumlunun başçılığı ilə qızılbaşların Gürcüstana 

ilk yürüşü idi14. 

* * * 

... Çaldıran döyüşündə həlak olan Məhəmməd xan Ustaclının qar-

daşı Qara xanı Diyarbəkir hakimi olsa da, Mardində qərar tutmuşdu. 

Diyarbəkrdə kürd kökənli bəylərin çoxu Səfəvi idarəçiliyindən Sultan 

Səlimə şikayət ərizəsi yollamışdılar. Yavuz Sultan Səlimin müstəşarı 

Bitlisli İdris Diyarbəkırlə Mardin kimi önəmli vilayətlərdə Osmanlı 

dövlətinin idarəçiliyinin qurulması üçün dəridən –qabıqdan çıxırdı. 

O, bu işin asan həllini də bilirdi: çünki bu torpaqların kürd bəylərinin 

əlinə keçməsini qabaqcadan düşünmüşdü.  

                                                           

14 Qızılbaş Əmiri Div Sultan Rumlu Gürcüstana üç dəfə (1516, 1517 və 1521-ci illər) 

yürüş etmişdi. 
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Yavuza da durmadan bunu tövsiyə edirdi15. Nəhayət, Yavuz 

Sultan Səlim ona biət edən kürdləri Safəvilərin təhdidindən qur-

tarmaq üçün hərəkətə keçdi. Onun əmriylə Konya Bəylərbəyi Xos-

rov Paşa və Bitlisli İdrisin sayəsində toplanan kürdlərdən ibarət on 

minlik könüllü ordu Diyarbəkirə yürüş etdi. Sultan Səlimə diləkçə 

göndərən kürd bəylərinin şəhəri osmanlılara təslim etmək istədik-

lərini Qaraxan Ustaclı yaxşı bilirdi. 

Çox düşünüb - daşındı, Osmanlılarla heç bir ixtilafa girmək 

niyyətində olmayan Qara xan əlacsız qalmışdı. Eşidəndə ki, üzəri-

nə qoşun gəlir Təbrizə çapar göndərib kömək istəmişdi. 

...Mardinə gələn yolda Şah İsmayılın göndərdiyi qüvvələr  kürd 

silahlı dəstələri ilə kiçik toqquşmadan sonra Qara xanın beş min 

nəfərlik ordusuyla birləşdilər. İgid qızılbaş sərkərdəsi Mardindən 

çıxıb Osmanlı ordusunu dəf etməyi qərara aldı. Səlimin könüllü 

əsgərlərinin əksəriyyəti məhv edildi, sağ qalanları geri çəkildi. Qa-

ra xan osmanlılara qalib gəlsə də, qara buludlar Diyarbəkiri “mü-

hasirəyə” almışdı. Ətraf vilayətlər Sultan Səlimin qoşunlarının nə-

zarətində idi. Çox çəkmədi ki, onun üzərinə iyirmi min piyada və 

süvarı qoşun göndərildi. 

* * * 

Hicri 922-ci ildə16 osmanlılar qızılbaşların üzərinə hücuma 

keçdilər. Mardinin güneyində - Dədə Quzğun düzündə iki tərəf 

arasında qanlı vuruşma baş verdi. Qara xanın başçılıq etdiyi qızıl-

baş qoşununun sağ cinahında Qunqur Sultan, Durmuş xan və Çu-

xa Sultan, sol cinahında isə Şah İsmayılın bacısı oğlu Hüseyn xan 

dayanmışdılar. Osmanlı qoşununun mərkəzində Bıyıklı Mehmed 

Paşa, sağ cinahda Qaraman bəylərbəyi Xosrov Paşa, sol cinahda 

                                                           

15 mənbə. Sezai Kırlangıçİslâm Birliği Dâvâsının Kürt Kumandan ve Âlimlerinden: İdris-i 

Bitlisî 
16 1516-cı ildə 
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isə Kemah hakimi Qaraçin oğlu Əhməd bəy öz qüvvələri ilə yer al-

mışdılar. İdris Bitlislinin başçılıq etdiyi kürd bəylərinin dəstələri 

də Osmanlı qoşununun sıralarında idilər. Qızılbaş əsgərləri os-

manlıları geri otuzdurdu. Osmanlılar qaçmağa üz qoydular. 

Amma düşməni təqib edəndə Qara xan boğazından dəyən tüfəng 

gülləsindən həlak oldu. Osmanlı əsgərlərindən biri onun başını kə-

sib Bıyıklı Mehmet paşanın ayaqları altına atdı. Qızılbaşlar arasına 

çaxnaşma düşdü, onlar tam qələbə əzmindəykən çox pərişan olub 

geri çəkildilər. Bu fürsətdən istifadə edən Osmanlı qoşunu yeni-

dən hucuma keçib qələbə çaldılar. Diyarbəkir əldən çıxandan son-

ra Qara xanın qardaşı Ustaclıoğlu Süleyman Mardin qalasına çə-

kildi. Qızılbaşların əli çevrədəki vilayətlərdən getdikcə üzüldü. Di-

yarbəkrin işğalından sonra, İdris Bitlisli Yavuz Sultan Səlimə bir 

məktub yazıb yolladı: "Diyarbekir ve civarındaki mazlum Müslü-

manlar Devletimizin hizmetine taliptir. Siz İstanbula döndükten 

sonra bu kullarınız Diyarbekir beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşaya 

itaətlerini arz etmişlerdir. Daha önce düşmanlarımız Kürt beyleri-

ni isyana teşvik etmekteydiler. Kürt belderinin17 Devleti Aliyyeye 

iltihakı İstanbulun fethini tamamlayacak kadar önemlidir. Çünkü 

bu bölgenin ilhakıyla Bağdat, Basra, Azerbaycan ile Halep ve Şa-

mın yolları da açılmış olacaktır. 

Bendei ahkar ve çakeri efkar İdris"18  

İdris Bitlisli  müqavimət göstərən qızılbaşlara namə göndərib, 

“fatehlikdə Rum ləşgərinin qüvvət və qüdrətini bütün xəlqü-aləm 

müşahidə etmişlərdir” kimi sözlərlə onları xəbərdarlıq edib, kö-

nüllü təslim olanların təhlükəsizliyinə təminat verdirdi. 

Diyarbakir valisi Qaraxanın ölümündən sonra onun nəzarətin-

də olan ərazilər Osmanlı xanədanına qatıldı. Amasiya sülh danı-

                                                           

17 çevrə, məkan  yer anlamında 
18 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi,nr E-1019 
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şıqlarından ən çox bəhrələnən kürd bəyləri oldu19. Yavuz Sultan 

Səlim də məsləkdaşı İdrisə cavab məktubunda belə yazırdı: 

“Mektubunda diyanet, emanet, sadakat istikametinle Diyarbekir 

vilayetinin de fethine sebep olduğun bildirilmiştir. Yüzün ak ol-

sun. İnşaallah diğer vilayetlerin de fethine sebep olasın! Her türlü 

ihsan ve inayetim seninledir.” 

Diyarbəkirin fəthinə görə Sultan Səlim qızılbaşlara qarşı yürüşlər-

də iştirak edən əmirləri mükafatlandırdı. Ən böyük mükafata Bıyıklı 

Mehmed Paşa və Mövlana İdris Bitlisli, eləcə də kürd əmirləri layiq 

görüldülər. Osmanlı sultanı kürd məliklərinə 25 yük akça, 500 xələt 

və 17 bayraq, İdris Bitlisliyə iki min flori, samur və vaşaq dərilərindən 

çuxalar, Fransada hazırlanmış qızıl qılaflı iki qılınc göndərdi. Səlimin 

İdrisə göndərdiyi məktubda həmçinin Şah İsmayılın barış üçün gön-

dərdiyi elçilərdən bəhs olunurdu: “ Şah İsmayıl sülh və barışıq təklifi 

ilə Hüseyn bəy və Bəhram ağa adlı adamlarını hüzuruma göndərib. 

Amma onun sözlərinə və niyyətinə qətiyyən etibar etmədiyimə görə, 

adı çəkilən elçiləri Dimatoka qalasında və digər adamlarını da Kili-

dül- bəhr qalasında həbs etdirdim...”  

Sultan Səlimin fərmanı ilə Diyarbəkir bölgəsi Bitlisli İdrisə 

"temlik" olarak verildi20. O da öz  növbəsində  iş birliyi qurduğu 

kürd bəylərindən valilər təyin etdi.Valilik vərəsə kimi atadan oğu-

la keçən vəzifə idi.  

Bitlisli İdris kürd – osmanlı birliyi sayəsində Diyarbəkir, Urfa, 

Bitlis, Urmiyə, Sirit, Cəzireyi İbn Ömər mülkləri daxil olmaqla iyir-

mi beş yaşayış məskənini Osmanlı İmperiyasına qatdı. 

...Sultan Səlim daha bir fərman göndərib fikir ortağını paytaxtı Di-

yarbəkr olmaqla yeni yaradılan Osmanlı dövlətinin “Ərəb və Əcəm 

qəzasgərliyi” idarəsinə rəhbər təyin etdi. İdris Bitlislinin əsas vəzifəsi 

kürd tayfalarından Osmanlı ordusuna əsgər toplamaq idi. 

                                                           

19 Mevlana İdrisi Bitlisinin vasitəçiliyi ilə 1514 –cü ildə Amasyada gerçəkləşən anlaşma. 
20 mülk olarak verilən ərazi. 

http://mulk.nedir.com/
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MİSİRİN FƏTHİ 

 

Bütün dünya mənim olsa, qəmim bitməz, nədəndir bu? 

Çün əzəldən qəm ilə bina olunmuş bədəndir bu. 

Sultan Səlim 

 

İyulun sonunda Yavuz Sultan Səlim İstanbula çathaçat ilk işi 

olaraq Çaldıran səfərində və ondan sonra baş verən yeniçəri qi-

yamlarında barmağı olan saray əyanlarıni üzə çıxarmaq üçün ət-

raflı araşdırmalar apardı. Vəzir İskəndər Paşa, Sekbanbaşı Bal-

yeməz Osman Ağa, Kadıasker21 Cafər Çələbi günahkar kimi edam 

olundular . Yeniçəri ordusunda  islahat apardı. 

Osmanlı Sultanı Təbrizdən İstanbula gətirdiyi elm adamlarını 

mədrəsələrdə dərs verməyə rüsxət verdi. Hafiz Məhəmməd İsfa-

haniyə və onun oğlu Həsən Cana sarayda nədim vəzifəsi verdi. Sə-

lim xan onlarla tez-tez görüşür, şirin-şirin söhbətlər edirdi. Ağlı-

kamalı ilə gənc Həsən Can Sultanı özünə məftun eləmişdi. Günlə-

rin bir günü  Səlim xan  ona dedi: 

-Allahın rizası olmayan bir işə əsla qərar verib yapmam. Mənim 

üçün ən böyük səadət bir övliyaya tələbə olub, xidmət etməkdir. 

 

Padişahı Alem olmak bir kuru kavga imiş, 

Bir veliye bende olmak cümleden əla imiş... 

 

O, bu kəlamını tez-tez təkrar edirdi.  

- Həsən Can,  niyyətim  peyğəmbər əfəndimizin mübarək ayağı 

dəyən yerlərə səfər etməkdir. Oralara Rəsulullah əfəndimizdən 

mənəvi əmir və dəvət almış kimiyəm. 

- Şövkətli Sultanım, hər şey gözəgörünməz Allahın əlindədir. 

                                                           

21 Osmanlı dövlətində şəriət davalarına baxan əsgəri hakim 
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Əminəm ki, Cənabi – Haqq Sizi niyyətinizə qovuşduracaq, inşal-

lah! Əmriniz olursa, Həsən qulunuz da bu səfərdə xidmətinizdə  

olar! 

- Elə isə Xəzinədarbaşı Mehmet ağaya emrimizi söylə  ki, qarşı-

dakı  uzun səfərimizə gərəkən hazırlıqları görsün!  

Sultan Səlim Misir səfərinə  Həsən Canla birlikdə digər saray 

alimlərini də özü  ilə apardı və  hamıya elan edib dedi: 

-Biz Allah-təalanın dinini yaymaq üçün  cihada gedirik. Bu mü-

haribəmizdə kimsə başqa məqsəd aramasın! 

...Səlim xan ordusuyla iyirmi beş gün ərzində Konyaya çatdı. 

Burada Mövlana Cəlaləddîn Ruminin, Sadrəddin Konyəvinin, 

Şəms Təbrizinin məzarı - şəriflərin ziyarət etdi. Diz üstə çöküb göz 

yaşları axıda-axıda dualar oxudu və müzəffər olması üçün onların 

mübarək ruhlarından yardım dilədi. Sultan Səlim iyirmi minlik 

qoşunla Konyadan Kayseriyə, oradan da Əlbistana geçərək orda 

onu gözləyən Vəziri - əzəm Sinan Paşanın  qırx minlik ordusu ilə  

birləşdi.  

-Padşahım, Məmluk Sultanı ordumuza Fərat çayını keçməyə 

izn vermədi. Üstəlik əlli minlik ordu ilə Şama gəldi. Şah İsmayılla 

ittifaqda olduğu kəsin. 

Sultan Səlim vaxt itirmədən divanı topladı. O, din alimlərinə 

üzünü tutub soruşdu:  

-Müslümanlara işgəncə və əziyyət edib, Əshabı Kiramı22 və 

Əhli sünnet alimlərini kötüleyenlere qarşı sefere giderken, buna 

mane olmak isteyen bir İslam hükümdarına karşı ne yapmak la-

zım gelir? 

Şeyxülislam Zənbilli Əli Cəmali əfəndi başda olmaqla ülamalar 

yekdilliklə: 

- Böyle bir hükümdara karşı savaş vacibdir – deyə fətva verdilər.  

                                                           

22 Səhabələr -Həzrəti Məhəmmədə yaxın adamlara verilən ad. 
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Bundan sonra Davudu səsli hafizi-quranlar ucadan Allah kəla-

mı oxuyaraq qoşunun cihad şövqünü artırdı. Suriyaya doğru irəli-

ləyən ordunun keçdiyi yollar bağ- baxçalıq idi. Ağaclar qırmızı al-

malarla, talvarlar salxım-salxım üzümlərlə dopdoluydu. Yavuz Sə-

lim xan meyvə ağaclarına, üzüm bağlarına baxa-baxa düşünürdü: 

“Əcaba, mənim əsgərlərim, bu bağ-bağçaların sahiblərindən iznsiz 

əl uzadıb bir salxım üzüm və ya bir alma qoparıb yeyərlərmi görə-

sən?” Bir xeyli düşündükdən sonra yeniçərilərin ağasını və başqa 

qoşun başçılarını hüzuruna çağırıb buyurdu: 

 -Ağalar! Fərmanımız belədir, bütün yeniçeri, sipahi və azap23 

askerinin heybeleri yoklansın. Heybesinden bir elma ve üzüm sal-

kımı çıkan asker, derhal huzûrumuza getirilsin! 

-Fərman Sultanımızındır! - deyərək saatlarca heybələri yoxla-

dıqdan sonra, Sultan Səlim xanın hüzüruna gələn başçılar: 

-Hünkarım, əskərlərin heybelerini araştırdık, asmaları və elma 

ağaçlarını inceledik. Heybelerde üzüm ve ya elma bulamadık. 

Asma və ağaclarda da koparılma izlerine rastlıyamadık” - dedilər.  

Sultan Səlim bu xəbərə  çox sevindi. Şükr edib əllərini açaraq:  

-Allahım, sana sonsuz hamdü-sənalar edirəm, mənə haram 

yemeyen bir ordu ehsan eyledin... Eğer askerlerim içinde bir tek 

kimse, sahibinden izinsiz bir elma koparıp yese idi, Mısır sefe-

rinden vaz geçerdim” - dedi. 

 Sultan Səlimin indi əsas hədəfi üç yüz ilə Yaxın Şərqə və Şimali 

Afrikaya hökmranlıq edən Misirin Məmlük sultanlığı idi. Bunu 

ona ilk dəfə İdris Bitlisli məsləhət bilmişdi. İslam xəlifəsi olmaq ar-

zusu ilə ata süvar olub, gecə-gündüz məqsədinə doğru gedirdi. 

1516-cı ilin avqustunda ordusunu gözdən keçirib, əsgərlərinə İraq-

da tam istirahət verdikdən sonra sultanın əmri ilə Osmanlı axınçı-

ları Misirin ərazilərinə girdilər. Sədrəzəm Sinan Paşa rəhbərliyində 

                                                           

23 Savaşda ordunu önündə yer alan azablar dəstəsi oxla, yayla, qalxan və qılınc və 

qalxanla silanhlanmış subay –ailə qurmamış gənclərdən  ibarət idi. 
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olan ordu Suriyanın içərilərinə - Hələbə doğru irəlilədi. Bu zaman 

yetmiş minlik qoşunla Hələbə yollanan Qansu Qavri hüzuruna gə-

lən Osmanlı elçilərinə gileylənib dedi: 

-Sultan Səlim xan bizə yazdığı məktublarda Misirin sultanına – 

mənə “Babamız” diyə xitab ederdi. Şimdi üzerimize gelir. Hiç evlat 

babasıyla harp edermi? Gedin bunu vardığınızda kendisine sorunuz... 

Geri dönən elçilərdən bu sözləri eşidən Sultan Səlim gülümsü-

nüb dedi: 

-Biz maksat sahibi kimseleriz. Allahü tealanın yolunda cihada 

giderken, önümüze öz kardeşlerimiz bile çıksa üzerine yürürüz. 

Nitekim24 öyle de oldu. Bunu Memlük Sultanı bilmez mi?.. 

Avqustun iyirmi dördündə Sultan Səlimin qoşunları məmlük 

ordusu ilə Mərcidabık çölündə üz-üzə gəldi. Misir sultanı ordusu-

nun mərkəzində dayanmışdı, sağ cinahını Xeyrbəy, sol cinahını Si-

bay adlı sərkərdələrinə etibar etmişdi. Biri digərinə zəncirlənmiş  

üç yüz topu rəqib qoşunu nişan alaraq Sultan Səlimin əmrini göz-

ləyirdi. Yerində durmayan atlar kişnəyərək şahə qalxırdı. Osmanlı 

əsgərlərinin gözləri  sultana dikilmişdi. 

- Ölmək - yox olmaq deyildir! - Yavuz Sultan Səlimin zəhmli sə-

si eşidildi, - Əgər şəhidlik nəsibimiz olsa, axirətdə səadət bizimdir. 

Şayəd düşmənə qalib gəlsək, dünyada dövlət bizimdir!  

 Sonra o, atından enərək üzü qibləyə dayanıb, əllərini  göyə qal-

dırdı:  

-Ya Rəbbi, Sənin dinini yaymaq, mübarək ismini ucaltmaq üçün  

burdayız. Sonsuz qüvvət və qüdrət sahibi ancaq Sənsən! Əhli sün-

nət iqdidarını qüvvətləndirməmiz üçün bizə yardım elə,  ordumu-

za zəfər ehsan et... 

Dua edib atının yəhərinə qalxdı, qılıncını qınından çıxarıb ha-

vaya qaldırdı: 

                                                           

24 gerçəkdən, həqiqətən də (qədim söz) 
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- Ya Allah, Bismillah, Allahu əkbər! - deyərək hücum əmrini 

verdi.  

Topların yaylım atəşləri ilə məmlük süvarilərini pərən-pərən 

elədi. Misir Sultanının əmri ilə piyadalar nizələrinin ucuna Quran 

kitablarını bağlayıb irəli atıldılar. Osmanlılar hər iki cinahda geri 

çəkilməyə başladı. Toplar bir anlığa susdu. Sultan Səlim  bu za-

man  atını irəli sürüb: 

-Əsgərlər!-deyə səsləndi,- Bu, Həzrəti Əli əfəndimizə “Siffeyn” 

döyüşündə Müaviyənin ordusu tərəfindən yapılan hiylədir... Sa-

kın aldanmayın, hücum edin!.. 

Osmanlılar yenidən hücuma keçdi. Məmluk ordusunun darma-

dağın və çaşqın hala düşdüyünü görən qoca Misir Sultanı Qansu 

həyacanından ürəyini tutdu. Sərkərdəsi Xeyrbəy məğlubiyyət xə-

bərini ona verər-verməz atından yıxılaraq öldü. Məmluk əsgərləri 

Misir Sultanı Qansunun öldüyü xəbərini eşidəndə  Hələbə sarı 

qaçmağa başladı. Onları təqib edən osmanlı suvarıləri günortaya 

yaxın tam qələbə çaldılar. Xeyrbəy əsir alındı, amma Sultan Səli-

min önündə diz çöküb  əhv dilədi və ölənəcən Osmanlı dövlətinə 

canla-başla xidmət edəcəyini bildirdi.  

İki gün sonra Hələb də Sinan Paşaya heç bir müqavimət göstər-

mədən təslim oldu. Bitlisli İdris isə az müddətdə Mosulun fəthin-

də uğur qazanmışdı və bu bölgənin daxilində sabitliyi bərqərar 

etməyə müfəvvəq olmuşdu. 

Bir neçə həftə içində Sultan Səlim sürətlə irəliləyərək bütün ərəb 

yarımadasını zəbt edib Qırmızı dənizə qədər gəlib çıxdı. Mərcidabık 

savaşı nəticəsində Osmanlı imperiyası öz torpaqlarını iki dəfə artırdı, 

Fələstin torpaqları Osmanlıların nəzarətinə keçdi. Hələbdən Şama 

yollanan Səlim xan burada görkəmli ülamalarla görüşdü.  

Üç ay Şamda qalıb ordusuna istirahət verənYavuz Səlim xan 

1516-cı ilin dekabrın ortalarında on beş günlük Qüdsə gedib Da-
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vud peyğəmbərin məzarını ziyarət etdi: məscidi - Aksada25 namaz 

qılıb, Qurani- Kərim oxutdurdu. Minlərcə qoyun kəsdirərək ətləri-

ni Qudsün kasıb müsəlmanlarına paylatdırdı, İslam peyğəmbəri 

başda olmaqla digər peyğəmbərlərə, sahabələrinə və dədə-babala-

rına – Osmanlı sultanlarının ruhuna ehsanlar verdi. 

Amma fikri-zikri Misir taxtı-tacında qalmışdı. Hələ Şamda olar-

kən bir dəfə nədimi Həsən Cana: 

-Misirin fəthi barədə düşüncələr ağlımı daim qurcalayır, - 

demişdi, - Bu fəthin mənə nəsib olub - olmayacağını duşünüb-da-

şınıram. Bizə bu xüsusta sevindirici xəbər verəcək Allah təalanın 

bir vəlisi olsaydı, niyətimizi ona söylərdim. Əcaba, maraqlıdır, o 

adam görəsən, mənə nə buyuracaq ?  

 -Hünkarım, Əməviyə Caminin bir hücrəsində səhərdən-axşa-

macan Allah-təalanı zikr edən bir dərviş var. Ola bilsin ki, o sizin 

məsələnizi həll edər!  

Həsən Canın bu cavabı Sultan Səlim xanın çox xoşuna gəlmişdi. 

Ertəsi gün səhər erkəndən Həsən Canın nişan verdiyi camiyə 

gedib həmin dərvişə yaxınlaşıb salam vermişdi. Yavuz Səlim xan 

ağzını açıb bir söz soruşmamış dərviş ona belə demişdi: 

- Ey müzəffər Sultan! İnşaallah Cənabı Haqq Mısırin fəthini sə-

nə müyəssər edəcəkdir... Misirin fəthindən sonra, İstanbula dön-

düğündə, Sünbül Sinandan gafil olma sakın! 

Sultan Səlim xan dərvişin bu müjdəsindən həddən  ziyadə 

məmnun olmuşdu. Və dizləri üstə şükür səcdəsinə düşüb göz yaşı 

axıtmışdı. Elə həmin gün o, Əməviyə caminin yaxınlığında yaşa-

yan böyük övliya  Məhəmməd Bədaxşinin26 evinə gedib ədəb-ər-

kanla onu ziyarət etmişdi. Sultan ömrünün ahıl çağında üz-gözün-

dən nur yağan vəlinin hüzurunda da susmuşdu. Böyük övliya ona 

                                                           

25 Kəbədən əvvəl müsəlmanların ilk qibləsi, 

26 Mövlana Xacə Ubeydullah Səmərqəndinin tələbəsi, doğum tarixi bəlli deyil, hicri 923 

–cü ildə(1517) Şamda vəfat edib. 
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bildirmişdi: “Səltənət yükü ilə yanaşı ağır bir xilafət yükü daşıya-

caqsız. Çox məşəqqətli, yorucu yoldasız, Allah təala yardımçınız 

olsun!” 

Mənzilgahına dönərkən  gənc nədiminə Səlim xan demişdi: 

“Bilmezmisin ki, Hasan Can, emir olunmadıkça biz şurdan şuraya 

kıpırdamayız...” 

Bu xatirələrin ağuşunda Sultan Səlim  müqəddəs Qüdsü tərk 

edib Sina çölünə yollandı. 1517-ci ilin yanvar ayının doqquzu idi. 

Amma çöllü-biyabanlıq isti təndir kimi pöhrə verirdi. Əmir 

Teymur vaxtilə  bir çox Ərəb ölkələrini fəth edib buralaracan gəl-

mişdi. Ancaq çarəsiz qalıb  geri dönmüşdü. 

Otsuz susuz isti çöldən keçməyi qarşısına məqsəd qoyan Sultan 

Səlimin göstərişi ilə on  beş min dəvəyə  otuz min su kırbası27 yük-

lənmişdi. Bununla belə Misirin yeni sultanı Toman xana qabaqca-

dan elçilər göndərib onu döyüşsüz təslim olmağa çağırmışdı: 

“Əgər sən Mısır sultanı olaraq qalmaq istəyirsənsə, onda xütbəni 

bizim adımıza oxutmalı və sikkəni bizim namımıza bastırmalısın. 

Ayrıca, bizim naibimiz, təmsilcimiz olaraq memleketi idarə etmeli 

və hər şeydən öncə hüzuruma gəlib itaətini bildirməlisin. Əks taq-

dirdə, töküləcək müsəlman qanından... sən sorumlu olacaqsın... 

Size olan şəfkatim və mərhamətim bu məktubu yazmama sebeb 

olmuştur, bilesin!..”  

Məktubu alan kimi Toman xan Yavuzun elçi göndərdiyi Çərkəs 

Murad bəy adlı  sərkərdəsini və onu müşaiyət edən iki əsgərini öl-

dürtdü. Sultan Səlim xan bundan çox hiddətlənib demişdi:  

-Bu Toman bay, hala kim olduğumuzu bilmez. Vaktiyle bütün 

dünyanın, alınması imkansızdır dediği İstanbulu, dedemiz Cennet 

mekan Sultan Mehmed almıştır. Biz onun torunuyuz ve Mısırı bi-

iznillah28 alacağız...Allahü teala yardımcımızdır!  

                                                           

27 keçmişdə içində su daşınan ağzı dar, altı geniş, dəridən düzəldilən qab 
28 Allahın izni ilə. (Osmanlıca yazılışı: bi–iznillah) 
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Nəhayət çətinliklə də olsa, beş gün müddətində ordusu ilə qum 

fırtınalı Sina səhrasını keçdi və Ridaniyyədə Məmlük ordusu ilə 

üz-üzə gəldi. 

Hicri təqvimi ilə Zilhiccə ayını iyirmi yeddinci günü29 idi. Qahi-

rə yaxınlığında Məmluk hökmüdarı Venesiyadan aldığı iki yüzə 

yaxın ağır toplarla Osmanlı ordusunun qarşısına çıxmışdı. Sübh 

tezdən yeni doğmuş Günəş üç nizə boyu qalxmışdı. Səlim xan 

sevimli atının - Qaradumanın yəhərinə oturmuşdu. Enlikürəkli 

Osmanlı Sultan atın üzərində daha heybətli görünürdü. Atını irəli 

sürüb həyəcana gəlmiş ordusunun  önündə dayandı: 

-Ya Allah, Bismillah... Əsgərlərim, igidlərim, zafər bizim ola-

caqdır! Cənabı haqq cümlemizin yardımcısı olsun! Amin. 

Bu zaman mehtərbaşı da uca səslə oxumağa başladı:  

-Əli qan, qılıncı qan! Sinəsi üryan, ciyəri büryan... Allah yoluna 

rəvan... Guzat-ü-Şühedâya...30 görünür ayan... Kahrımız, gəzəbi-

mız düşmana ziyan. Hu diyelim Huuu!... 

Savaş çox ağır keçdi, toz dumanı ətrafı bürüdü. hətta Toman 

xan ən cəsur atlıları ilə Osmanlı düşərgəsinin mərkəzinə girib əs-

gərlərini döyüşə ruhlandıran qocaman sərkərdə, Vəziri-əzəm Si-

nan Paşanı öldürdü.  

-Ax Sinan, bizi yaxdın, - deyə irəli atılan Sultan Səlim məmlük 

ordusunu tezliklə mühasirəyə aldı. Toman xan savaş meydanın-

dan qaçdı. Bu savaşda Osmanlıların itkisi iyirmi beş min nəfəri 

aşırdı. Sultan Səlim şahzadəlik dönəmindən üzü bəri apardığı bü-

tün savaşlarda bu qədər itki verməmişdi. 

Bir neçə həftədən sonra Səlim Qahirənin keçilməz hesab olunan 

divarlarını top atəşləri ilə dağıdıb şəhərə daxil oldu. Təslim olmağı 

düşünməyən Toman xan küçə döyüşlərində böyük rəşadət göstər-

di. Qahirə küçələrində qan su yerinə axdı və qırğında əlli mindən 

                                                           

29 21 yanvar 1517-ci ildə 
30 Din yolunda savaşan əsgərlər, qazilər 
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artıq qahirəli öldürüldü. Göstərilən dirənişdən dəhşətə gələn Sə-

lim 800-dən artıq məmlük bəyinin başının vurulmasını əmr etdi. 

 Toman xanın igid sərkərdələrindən biri Canverdi Gazalı Səlim 

xana könüllü təslim oldu. 1517-ci ilin fevralın 15-də Sultan Səlim 

təntənə ilə Qahirəyə daxil olub, mehtər marşının sədaları altında 

Qəsri –Yusifə doğru irəlilədi və qədim fironların taxtında oturdu. 

Toman xan isə yeddi-səkkiz minlik dəstəsi ilə bir müddət Sultan 

Səlimə müqavimət göstərdi. Mart ayının sonuncu günü onu giz-

ləndiyi mağarada yaxalayıb Səlim xanın hüzuruna gətirdilər. Ya-

vuz Sultan Səlim xan, vətəni üçün fədakarcasına vuruşan bahadırı 

qarşısında görcək:  

-Əlhamdülillah, -dedi, - İşte şimdi Mısır feth olundu. 

Və əsir alınmış Misir hökmüdarını sultan kimi hörmətlə qarşıla-

yıb onu əhv etdi. Sonra Yeniçəri Ağasına buyurdu: 

-Misirdə asayiş yaranana kimi Məmluk Sultanı Yeniçeri Ağası-

na misafir olsun və lazım olan riayetdə kusur olunmasın!  

Əhv edilmiş Misir sultanı xalq arasında görünəndə qahirəlilər 

onu coşqun sözlərlə öydülər: “Allah Sultanımıza yardım etsin... 

Sən Misirin əbədi sultanısan...”  

Sultan Səlim xan xalqın üsyana qalxmasından ehtiyat edirdi. 

Tez ülamalarla məsləhət-məşvərət etdi. Din xadimləri Misir sulta-

nının edamına fətva verdilər. Fətvaya görə Toman xan Qahirə qa-

pısından asıldı. Sultan Səlim onu ehtiramla dəfn elətdirəndən son-

ra sərkərdələrinə müraciətlə dedi: 

-Tomar xan toprağa, üç yüz illik Misir Məmlük dövləti isə bu 

gündən etibarən tarixə qarışmışdır. 

Misirdə asayişin bərpası sentyabradək davam elədi. Məkkə şə-

rifi Əbul-Bərəkət Məkkə və Mədinənin açarlarını Sultan Səlimə 

göndərdi.Sonuncu Abbasi xəlifəsi öz əlilə xəlifəlik xələtini Sultan 

Səlimin əyninə geyindirib, peyğəmbərin qılıncını ona uzadıb onu 
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yeni Xəlifə elan etdi. Bundan sonra Məkkə və Mədinədə Sultan Sə-

limin adına xəlifəlik xütbəsi oxundu31. 

Qəhirənin əyanları Yavuz Sultan Səlimə təzim edib, ona“Haki-

mul Harameyn”32 deyə xitab edəndə, qəzəbləndi: 

-Hayır, Məkkə və Mədinənin sahibi Allahdır. Biz ancak “Hadi-

mul Harameyn”33 oluruz, -dedi. 

Bununla da Şimali Afrika, Misir, Ərəbistan, Suriyə və Fələstin 

Osmanlı hakimiyyətinin nəzarəti altına  keçdi. Sultan Misir valili-

yinə ona ilk biət edən sərkərdəni -Xayrbəyi, Şam şəhərinə isə Can-

verdi Gazalini təyin etdi.  

Əhval – ruhiyyəsinin yaxşı olduğu bu vədələrdə o, Şah İsmayı-

lın hədiyyələrini və məktubunu gətirən elçisini qəbul etdi. Şah 

İsmayıl yolladığı məktubda hörmət dolu ifadələrlə aşağıdakı söz-

ləri yazmışdı: "Sən bir çox əraziyə və təbəqəyə malik oldun, xüsu-

silə də Misiri almaqla Hadimul-Harameyn-uş-Şerifeyn (Məkkə və 

Mədinənin xidmətçisi) ünvanını aldın. İndi sən Şərqin İsgəndəri-

sən. Aramızda olan oldu, keçən keçdi. Bir daha geri dönməz. Sən 

öz məmləkətinə get, mən də öz məmləkətimə. Aramızda müsəl-

man qanı tökülməsin. Arzun və məqsədin nədirsə, mənim qəbu-

lumdur." 

Sultan ürəyində “Zatən qoşunum yorğun, buradan İsmayılın 

üzərinə getməli halda deyil” düşündü və elçiyə sağ əli ilə  “gedə 

bilərsən” işarəsini verdi.    

* * * 

Osmanlı ordusu sentyabrın ortaları İstanbula hərəkət etməyə 

başladı. Geri dönərkən, Sultan Səlim xan Bıyıklı Mehmeti Mardin 

qalasını fəth etməyə göndərdi.  

                                                           

31 Xəlifəlik Abbasilər soyundan 1923-cü ildə ortadan qaldırılana qədər Osmanlı soyuna keçdi. 
32 yəni “Məkkə və Mədinənin sahibi” 
33 yəni “Məkkə və Mədinənin xidmətkarı ”. 
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Qalanı bir ildən artıq idi ki, Ustaclıoğlu Süleyman bəy qoruyur-

du. Bıyıklı Mehmet paşa qalaya hucum edib, qanlı çarpışmada 

Süleyman bəyi qətlə yetirdi.  Qızılbaşların nəzarətində olan bu 

bölgə də Osmanlı dövlətinin torpaqlarına qatıldı.  

Sultan Orxanın “Biz üç qitəyə hakim olmalıyıq”vəsiyyətini yeri-

nə yetirən Sultan Səlim xan Misirin fəthindən sonra İpək və 

Ədviyyat yollarını öz nəzarəti altına aldı. Osmanlı imperiyası dün-

yanın mərkəzi kimi tanındı. Misirdə ələ keçirdiyi sərvət Osmanlı 

xanədanına dünya durduqca bəs edərdi. 

İstanbula dönəndən bir müddət sonra Avropaya səfər etməyi 

təklif edən vəzirlərinə Sultan Səlim etiraz edib dedi:  

-Benim bundan sonra yapacağım sefer, axiret seferidir!  

Vəzirlər söylədikləri təklifə görə məyus olub təşfişə düşmüşdülər. 

Çünki hakimiyyətdə olduğu səkkiz il ərzində Yavuz on yeddi vəzir 

edam etdirmişdi. Dövlət malını israf edən, yalnış fikir söyləyən vəzir-

lər haqqında o, dərhal edam hökmü verməyə adət etmişdi.  

1520-ci ilin avqustunda Sultan Səlim Ədirnədə qurulan düşər-

gəyə yola düşdü. Yolda kürəyində çıxan bir çibandan əziyyət çə-

kirdi. Çorlu deyilən yerdə qərərgah qurdurdu, xalq arasında 

“Aslan pəncəsi” deyilən çibanın hələ xamkən çıxarılmasını Həsən 

Cana əmr etdi. 

-Padşahım, böyük bir çibandır, hələ xamdır, məcbur etmək caiz 

deyil, bəlkə bir münasib məlhəm qoyaq? 

 Sultan Səlim soyuqanlıqla dedi:  

-Həsən Can, biz Çələbi deyilik ki, bir çiban üçün cərrahlara mü-

raciət edək. 

Gecəni əzab içində keçirən sultan, ertəsi gün hamamda çimərkən 

çibanı sıxdırmağı əmr etdi, çiban zədələnib daha da şişdi. Həkim 

Məhəmməd Qəznəvi və başqaları nə qədər səy etsələr də, şiş qırx 

günün içində əlli yaşlı Səlimin bədəninə yayıldı. Can verərkən başı-

nın üstündə Təbrizdən əsir gətirdiyi nədimi Həsən Cana  "Səni din-

ləmədik, amma özümüzü məhv etdik indi bir yasin oxu” deyə son 



328 

buyuruğunu verdı. Şəvval ayının doqquzuncu gecəsi34 vəzir-vəkili-

nə vəsiyyətini edəndən sonra sultan ruhunu Allaha təslim etdi. 

Onun ölümü Manisa valisi olan yeganə oğlu Şahzadə Süleyman 

İstanbula gəlincəyə qədər doqquz gün xalqdan gizli saxlanıldı. 

 Ömrünün son illərini İstanbulda keçirən İdris Bitlisli də məs-

ləkdaşı Yavuz Sultan Səlimlə eyni ildə - altımış səkkiz yaşında və-

fat etdi. Onlar dünyadan köçsələr də Osmanlı –Sərfəvi xanədanları 

arasında miras qoyduqları təriqət münaqişəsi hələ uzun illər da-

vam edəcəkdi… 

 

 

                                                           

34 1520-ci il, sentyabrın 21-dən 22-nə keçən gecə. 
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On  ikinci  fəsil  
 

ƏYİLMƏZ, ƏZİLMƏZ FATEH 

 

“Şah İsmayıl ölümlə bizim aramıza girdi” 

Çaldıran  savaşının  şahidi  olmuş alman səfiri 

 

Mələk qəsrində aramsız kilsə zəngləri çalınırdı. Roma Papası 

başda olmaqla, xaçpərəst dünyasının kralları üçqat sevinc için-

dəydi. Başları adı məişət qayğılarına qarışan İsa peyğəmbərin gü-

nahlı - günahsız ümməti bazarda, küçədə kilsə zəngini eşitcək 

ayaq saxlayır, dinməzcə xaç çevirirdilər. Bəziləri də bir-birindən 

təəccüblə nə olduğunu soruşurdular. 

Qəsrin geniş ziyafət zalında Roma Papası hüzurunda dayanan 

kardinallara üzünü tutub: 

-Çox şükürlər olsun İsaya, bu günləri  bizə  nəsib etdi!  -dedi,  -  

Böyük Türk cəngavəri Şah İsmayılın məğlubiyyətindən sonra,  Sultan 

Səlimin Misirə səfər etməsi və ordan böyük sərvətlə geri dönüşü 

bizim üçün təhlükənin hələ də sovuşmadığı anlamına gəlirdi.  İndi 

bir yandan onun ölüm xəbərini almaq, digər yandan Portuqaliya  

donanmasının Hörmüz boğazında möhkəmlənməsi bizim uzun 

müddət rahat nəfəs almağımız üçün çox önəmli hadisədir. 

Kardinal Konstantinus dedi: 

-Bəli, biz iki böyük türk sərkərdəsini  vuruşdurmaqla gələcəkdə 

Şərqdə qazanacağımız daha böyük zəfərlərə  imza  atmış  olduq.  

Çaldıran savaşının şahidi olmuş Alman səfiri Osmanlıların zəfə-

rindən məmnunluğunu dilə gətirərək çox düzgün yazıb ki, Şah 

İsmayıl ölümlə bizim aramıza girdi... Demək, Sufi şahla mühari-

bə etməsəydi, Sultan Səlim İtaliyaya, Almaniyaya yürüş edərdi. 
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Osmanlı ordusunun qarşısını almaq bizə çətin olardı. Mən də 

düşünürəm ki, Hörmüzün Portuqaliya donanması tərəfindən ələ 

keçirilməsi bizim üçün böyük önəm daşıyır. Bununla Səfəvilərin 

Hind okeanına çıxışı bağlandı. Bu da o deməkdir ki, yaxın gələ-

cəkdə Hindistan və ətraf ölkələrin sərvətini gəmilərlə Qərbə da-

şımaq  mümkün  olacaqdır. 

Monax Nikolas: 

- Konstantinus qardaş, doğrudur, Osmanlı qoşunları bir neçə  il 

şərqdə  ilişib qalmaqla böyük itkilər verdi, üstəlik bu qısa müddət 

ərzində yüz mindən artıq müsəlman hümmətinın qırılmasına səbəb 

oldu. Amma mən belə düşünürəm ki, biz yenə Osmanlıları Şah 

İsmayılla savaşa sövq etmək istiqamətində siyasət yürütməliyik.   

Papa  Monaxı sual dolu baxışlarla  süzüb: 

 -  Biz Müsəlman dünyasında hər hansı  güclü dövlətin mövcud 

olmasını  Şərqdə siyasətimizin  həyata keçirilməsi  yolunda  maneə  

hesab  edirik. Odur ki, bu istiqamətdə apardığımız siyasətdən  heç 

vaxt vaz  keçməyəcəyik. 

Kardinal: 

 -Güman edirəm, Nikolas qardaşımızın  bu məsələdən  söhbət  

açması heç  də əsassız deyil.  Bəlkə bilib demək istədiyi vacib  nəsə  

var? 

Monax Nikolas: 

-Əslində Osmanlı sarayının elçiləri bu günlərdə Fransa kralı ilə  

sülh danışıqları aparıb, yaxın münasibət qurublar. Alman im-

peratoru ilə ixtilaf aparan  fransızlar Osmanlı ordusundan tərəfdaş 

kimi yararlana bilər! Digər tərəfdən hələ bir neçə il öncə Venesiya 

Respublikasının Kiprdəki canişini Nikosiyadan xəbər verirmişdi 

ki, Şah İsmayıl yüz mindən artıq qoşun və güclü artilleriya 

toplamışdır.1 Eyni məzmunda bizə daxil olan başqa yazılı mə-

                                                           

1 29 aprel 1515-ci il 
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lumata görə Sufinin2 yetmiş minlik ordusuna Portuqaliya kralı 

tərəfindən göndərilmiş silahlı əsgərlər, artilleriya mütəxəssisləri 

daxildirlər...3 

Papa  onun  dediklərinə  etiraz  etdi: 

- Bəzən xəfiyyələrimiz ağızdan-ağıza  gəzən  yalan  məlumatları 

da bizə  gerçək  kimi  yazıb  yollayırlar.Əgər Şah İsmayılın  odlu 

silahı varsa,  onda  niyə hələ də Qərb ölkələrinə  silah  almaq üçün 

bir-birinin dalınca məktublar,  elçilər göndərir? 

Kardinal Konstantinus  da   Papanın sözünə qüvvət  verdi: 

-Mən də belə məlumatları  gerçək sanmıram. Belə deyirlər ki 

Sufinin ordusu və güclü silah-sursatı var. Güya o, Çaldıranın qisasını 

almaq üçün Konistantinopola hərbi yürüşə hazırlaşır. Bir də çətin  ki,  

Portuqaliya Sufiyə top-tüfənglə silah mütəxəssisləri versin.  Əslində 

Portuqaliya Şah İsmayılı  aldadaraq Hörmüz  körfəzini ələ  keçirib. 

Digər  tərəfdən,  odlu silaha sahib  olsa belə,  Şah İsmayıl Osmanlı 

dövlətiylə savaşmaz.  Çünki  Çaldıran müharibəsindən  sonra  o,   

Osmanlı sultanına barışıq  təklifi  ilə   dəfələrlə elçilər  göndərib... 

-Əgər Osmanlı imperatoru Sultan Səlimlə Qızılbaş -Səfəvi  İmpe-

ratoru Şah  İsmayıl  bir araya  gəlsəydilər, onda bu  dünya  qərinələr  

boyu türklərin əsarətində olardı. Onlar gələcəkdə  Təbrizdən, ya da 

Kanistantinopoldan bütün dünyanı idarə edərdilər. Fəqət  İsaya çox  

şükür  olsun ki, düalarımızla bərabər,  zəhmətimiz  hədər getmədi, - 

deyə Roma  papası söhbətə  yekun  vurmaq  istədi. 

- İzninizlə  bir fikirimi  bildirmək  istəyərdim, -  Kardinal Georgius  

Papa X Levin  “buyur” işarəsindən  sonra  sözünə davam edib dedi: 

 -İndi Sultan Səlim  həyatda  yoxdur,  deyək  ki, Şah  İsmayıl da 

Çaldıran savaşında məğlubiyyətindən sonra ölənəcən özünə  

gəlməyəcək! Bizə bu da məlumdur ki, hələ ölməmişdən Yavuz 

Sultan Səlim xan Safəvi Dövləti ilə hər cür iqtisadi əlaqələrə, 

                                                           

2 Şah  İsmayılın 
3 28 oktybar 1518-ci il 
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xüsusilə də, silah və dəmir ixracına yasaq qoymuşdur. Hətta va-

lilərinə belə  bir  təlimat  vermişdir ki, bu yasağa uymayan  tacir-

lərin mallarını müsadirə etsinlər. Təklifim budur ki, bizim  xristian  

dövlət başçıları Sultan Səlimdən sonra taxta çıxan oğlu Sultan Sü-

leymanla  sülh  anlaşmalarını  yeniləsinlər. 

Papa həm onu, həm də hüzurunda dayanan ruhaniləri məm-

nunluqla süzüb  dedi: 

-Bəli, çox haqlısan! Bir az əvvəlki söhbətimdə mən də bu vacib 

məsələni qabartdım. Qərbin gücü Şərqdə qüdrətli türk-müsəlman 

dövlətlərini bir-biri ilə vuruşdurmaqdadır. Osmanlı və Səfəvi 

dövlətlərini daim müharibə vəziyyətində saxlayaraq, zəiflətmək 

gərəkdir. Əminəm ki, bu gün Sultan Süleymanın sarayında müsəl-

man kimi xidmət göstərən xaç qardaşlarımızın gücündən də fay-

dalana bilərik. Üstəlik Süleymanın zövcəsi Roksolana bir slavyan 

mənşəli  xaçpərəstdir. 

Roma  Papası sözünə davam edərək  dedi: 

-Sultan Süleymanın atası  Yavuz  Sultan Səlim səkkiz il Osmanlı 

taxt-tacının sahibi  oldu. O, Avropanın işğalından əl çəkib  şərqə üz 

çevirdi. Onun bütün sultanlıq dövrü  demək  olar ki,  at belində və 

müsəlman aləmi ilə qanlı savaşlarda keçdi. Sultan Səlimdən  anası 

Polşa yəhudisi olan yeganə oğluna  böyük xəzinəyə və əraziyə malik 

dövlət miras qalmışdır. Odur ki, bizim qərbli dövlət və din xadimləri 

Sultan Səlimi böyük Osmanlı sultanı olaraq öyməlidir. Səkkiz ildə 

dövləti üçün səksən illik iş görən Sultan Səlimin öz varisinə - yəni 

Sultan Süleymana atasının işini davam etdirməsi təlqin olunmalıdı... 

Qoy  Qanuni  Sultan Suleyman da öz sələfi kimi Səfəvilərlə savaşsın!  

 

NƏ  HƏRB,  NƏ  SÜLH... 

 

Şah İsmayıl sarayın yaxınlığından ötüb-keçən çayın sahilində 

oturub ov edə-edə  ən çox güvəndiyi sərkərdəsi Div Sultan Rumlu 

ilə dərdləşirdi: 
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-Heç vaxt arzulamadığım Caldıran döyüşündən sonra mənim 

yalnız  bir məqsədim vardı: Osmanlı xanədanı ilə sülhə nail olub, 

ölkəmdə quruculuq və abadlıq işləri aparmaq! Mənim səylərim 

yaratdığım mərkəzləşmiş dövlətin əlimizdə qalan hissəsini 

qorumağa yönəlmişdi. Bunun üçün böyük  güzəştlərə də hazır  

idim.  Lakin Osmanlı sarayının  sülhlə bağlı şərtləri  mənim üçün  

çox ağır oldu. Üstəlik Birləşmiş Osmanlı-kürd ordusu  Diyarbəkri, 

Mardini, Mosulu ələ keçirdi... 

Div Sultan gözlərini  tilovdan çəkib şaha baxdı: 

- Şah sağ olsun! Deyilənlərə görə, Mövlana İdris Bitlislinin 

başçılıq etdiyi kürd əmirləri Osmanlı hökumətinin yardımı ilə 

işğal olunmuş qızılbaş torpaqlarında Kürd xanədanı yaratmaq 

istəyirlər... İdris Bitlisi  özü Allahın rəhmətinə qovuşsa da, sözü ilə 

əbədi bir savaşa körpü salmış oldu. 

Qizilbaş  şahı Div Sultana dedi: 

-Söz var kəsər savaşı, söz var kəsdirər başı... Fəqət bəzən  mü-

haribələr qaçılmaz olur. Bir yandan Mesxi çarı IV Kvarkvars mən-

dən  kömək istəyir. O biri yandan Mənuçöhr elçilərini İstanbul 

sarayına yollayıb, Osmanlı sultanından yardım gözləyir.Kaxet ha-

kimi Ləvənd xan4 da bizə itəatkarlıqdan boyun qaçırıb öz  dəstəsi 

ilə Şəkiyə tez-tez basqın edir.  Şəki vilayətinin valisi  Həsən bəy 

mənə ərizə yazıb gürcülərin özbaşınalıqlarından şikəyətlənir.  

Buna görə də Çuxur Səd5 bəylərbəyi olaraq mən səni - yenidən  

Gürcüstan vilayətinə göndərirəm. İstəyirəm ki, bütün gürcü 

knyazlarını özünə tabe edəsən!  

-Əmrinizə müntəzirəm, mürşüdi-kamil! 

- Səndən bir ricam da var, çalış-vuruş bu səfərdən Təbrizə tez 

dön! Axı sən oğlum şahzadə Təhmasib mirzənin lələsisən!  Onunla 

çox məşğul olman lazım. 

                                                           

4 Levan-(1520-1574) 
5 İrəvan 

https://az.wikipedia.org/wiki/1520
https://az.wikipedia.org/wiki/1574
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- Allahın  köməyi ilə tez qayıdaram! 

-İnşallah! 

 * * * 

...Aradan çox çəkmədi ki, Div sultan Qanıq6 çayını keçərək, 

Zəyəm və Qərəm qalalarını tutdu. Gürcü və osmanlı əsgərlərini 

Dəbil yaxınlığında məğlub etdi. 

Ləvənd xan qızılbaş əsgərlərinin qorxusundan boynuna qılınc 

asıb Div sultanın yanına gəldi, günahını etiraf edərək təslim oldu. 

Gürcü valiləri Məlik Qurqura, Davud bəy, Məlvən bəy və 

Mənuçöhr də Div sultanın hüzuruna gəlib, qiymətli hədiyyələr 

gətirdilər...  Gürcülər istənilən  şülh  şərtlərini qəbul etməyə hazır  

idilər7. Bundan sonra onlar Kartli çarı David başda olmaqla Div 

Sultanla birlikdə Naxçıvanda qışlayan Şah İsmayılın yanına 

gəldilər. Burada gürcü çarları Səfəvilərə hər il vergi - bac-xərac 

verməyi öhdələrinə götürdülər və öz mülklərinə qayıtdılar..  

* * * 

Səfəvi  şahı  Şirvanı, onun təbiətini, cins atlarını çox sevirdi, bu 

elin görkəmli sənət adamlarına hörmət  bəsləyirdi.  Bəlkə də bu 

istəyə, bu bağlılığa sadə xalq arasında gəzən söhbətlər rəvəc 

verirdi?! Axı Şah İsmayılın mənsub olduğu xataylar tayfası əzəl-

dən Şirvan şahları İsmayıl peyğəmbərin övladları olduğunu hesab 

edirdi... 

Şah İsmayılın hakimiyyətinin ilk illərindən Şirvanşahla dostluq 

münasibətləri kəsilmirdi. Amma arada Şeyxşah Təbriz sarayına  

ödəməli olduğu xəracı verməkdən boyun qaçırmışdı, hətta Səfəvi 

şahının elçilərinə ehtiram göstərməmişdi.  Və yenidən öz adına  

                                                           

6 Alazan 
7 1521-ci ildə qızılbaşların Div Sultan Rumlunun başçılığı altında Gürcüstana üçüncü yürüşü. 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smay%C4%B1l_pey%C4%9F%C9%99mb%C9%99r


335 

sikkə zərb etməyə başlamışdı. Şah İsmayıl da o zaman əmirlərini 

Şamaxıya, özü isə qoşunlarının bir hissəsi ilə Bakıya yollanmış-

dı. Bakı qalasının kütüvalı8 hədiyyələrlə şahın qərargahına gələrək 

itaət göstərmişdi və şəhərin açarlarını ona təqdim etmişdi. Bundan 

sonra Şah İsmayıl Bakıdan qədim Şəbrana getmişdi. Vilayətin va-

lisi və digər Şirvan qalalarının hakimləri  şahın hüzuruna gələrək, 

öz itaətlərini bildirmişdilər. Şah İsmayıl da onlara bəxşiş verib, 

fəxri qızılbaş geymləri ilə mükafatlandırmışdı.  

İsmayıl Şirvan dağlarında din yolunda şəhid olmuş atası Şeyx 

Heydərin məzarını tapdı9 və cənazəsinin qalıqlarını Ərdəbilə kö-

çürüb Səfəvilərə aid ailəvi türbədə dəfn etməyi əmr etdi. Şirvan 

səfərindən sonra şahın uğurlarını və qələbələrini görən Şirvanşah 

Şeyxşah yenidən onunla yaxınlaşmaq qərarına gəldi və xərac ver-

məyə razı oldu. Şirvanın canişini Hüseyn Lələ bəy Şamlu  Çal-

dıranda şəhid olandan sonra Şah İsmayıl daima Şirvanşahlarla 

sülh münasibətlərinə meyil edirdi. Getdikcə Səfəvi-Şirvanşah xa-

nədanları arasında yaxınlıq qohumluq münasibətlərinə  çevrildi.  

Təbrizdə oğlu Sam Mirzənin10 dünyaya gəlişinin təntənəli şə-

kildə qeyd olunması mərasiminə hazırlıqlar görülərkən Şah İs-

mayıl əmirləri Mirzə şah Hüseyni və Cəmaləddin Məhəmmədi 

Şirvana göndərdi. Onlar Şirvanşaha Şah İsmayılın Təbrizə gəlmək 

dəvətini yetirdilər. Şeyxşah cavab olaraq Şah İsmayıla cins atlar, 

Bərdə qatırları, çoxlu pul, daş-qaş yolladı və oğlunu səfəvi 

sarayına göndərməyi vəd edib şahın  əmirlərinə  dedi: 

-Əgər şah əmr edirsə, mən özüm də ali həzrətin hüzuruna 

gələrəm... 

Vaxt-vədə yetişəndə Şirvanşah söz verdiyi kimi oğlunu  -  Sul-

                                                           

8 Kütüval (türkcə) – qalabəyi,  müafizəçi, farca – qala dizdarı 
9 Xızı dağlarında. Bəzi  mənbələrdə  Tabasaran da  göstərilir. 
10 Sam mirzə Şah İsmayıl oğlu Səfəvi – (1517-1567), Səfəvi şahzadəsi, təzkirəçi, 

ədəbiyyatşünas. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eabran
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Frd%C9%99bil
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99
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tan Xəlili qiymətli hədiyyələrlə Təbriz sarayına, Şah İsmayılın 

hüzuruna göndərdi. Və  gələcəkdə dostluq münasibətlərini daha 

da möhkəmləndirmək məqsədilə şahın qızını oğluna istədi. Təklif 

qəbul edildi və Şah İsmayıl qızı Pərixan xanımı Şirvanşahın oğlu 

Sultan Xəlilə nişanladı. 

Bir  il sonra  Şeyxşah özü də saray əyanları  ilə  birlikdə Təbrizə 

təşrif gətirdi. Şah İsmayıl  Şeyxşahı ehtiramla qarşıladı və  ona 

böyük iltifat gostərdi. Və bir həftədən  sonra Səfəvi şahı  Şirvanı 

idarə etmək haqqında yeni fərmanlar verərək  onu  Şamaxıya yola 

saldı.  

Şeyxşahı yola saldığı o  yaz  günü Şah  saray bağçasında xeyli 

gəzib-dolaşdı. Şah İsmayıl  təbiətin, gözəlliyin aşiqi idi.  Gül-çiçək  

ətrini canına çəkdikcə, könül rubabı birlik, vəhdət, sülh çarçısı  

ahəngi ilə  köklənirdi:  

- Çün Xətaidir bu gün gülzari-vəhdət bülbülü, - deyə  pıçıldadı. 

- Bu  baharın  əlvan  gülləri  cahan mülkünə dinclik,  barış yaraşır, 

demirmi? Mən Şeyx Cüneydin nəvəsi, Şeyx Heydərin oğlu Şah 

İsmayıl insanı yer üzünün ən qiymətli gövhəri sayıram. Zira  

insanlığa zidd olan, insanın sədaqətinə və səadətinə mane, buxov, 

əngəl olan hər şeyi rədd edirəm. Və bu fani dünyanı bütün 

bəlalardan hifz etməyə yalnız məhəbbətin qadir  olduğunu  bəyan 

edirəm... 

 

Könül vermə nadana,  

Haqqı inkar edənə,  

Müridəm, haqq demişəm,  

Məhəbbət xanadana... 

 

-Allahım, verdiyin bu gözəl nemətlərə şükürlər olsun! 

Təbiətə baharda can verirsən! İyirmi ildən çoxdur ki, mən də 

lütvün sayəsində Azərbaycana can dedim, ana dilimizin və 

mədəniyyətimizin çiçəklənməsinə, qol-budaq atmasına töhvələr 

https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99briz
https://az.wikipedia.org/wiki/II_X%C9%99lilullah
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verdim. Vətənimin, dilimin daim var olması üçün bacardığım 

hər şeyi etdim. Pərvərdigara, Sən hər bir çətinlikdə mənim 

arxam, pənahım olmusan!.. Xəzər dənizindən Umman dənizinə 

qədər, Ceyhun çayından Dəclə cayınadək, Dəmir qapı Dərbənd-

dən Diyarbəkrədək böyük bir ərazini bayrağım altında bir-

ləşdirdim. On dörd hökmüdarla savaşda zəfər qazandım. Fəqət 

bütün ciddi-cəhdlərimə baxmayaraq baş verən Çaldıran mü-

haribəsi ucsuz-bucaqsız səltənətimə və mənim şanıma çox zərər 

vurdu. Əgərçi gələcəkdə xələflərim osmanlılarla sülh və əm-

niyyət içində yaşasa, o zaman mənim ruhum dinclik tapar... 

  

 

TOY KARVANI 

 

...Yaz gəlmişdi. Bahar mənzərələrinin seyrinə dalan şahın xəyalı 

Azərbaycan səmasında  pərvazlanmışdı. Onun ürəyində toy-büsat 

qurmaq, ova çıxmaq arzusu baş qaldırmışdı. Şeyxşahla səmimi, 

anlaşma şəraitində keçən görüşünü xatırladı. Ömrünün otuz 

altıncı yaşına qədəm qoyan Şah İsmayıl Şirvanşahla ölkədarlıq 

söhbətlərindən sonra onunla ikibaşlı qohum olmaq qərarına 

gəlmişdi. Bu qohumluğun gələcəkdə Təbrizlə Şamaxı və Bakı 

arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edə-

cəyini düşünürdü. Bu  məqsədlə əmir Cəlaləddin Məhəmmədi və 

Dəmir bəyi hüzuruna çağırıb dedi:  

- Dostlar, hazırlaşın! Sizi qiymətli hədiyyələrlə Şamaxıya - 

Şirvanşah Şeyxşahın qızı ilə evlənmək istədiyimi bildirmək üçün 

elçi  göndərirəm.  

Hər  iki əmir  baş  əyib bir ağızdan: 

-Allah xeyir versin!  Mübarək olsun! 

...Şahın  elçilərini  Şeyxşah – İkinci  İbrahim böyük ehtiramla 

qəbul etdi. Və onların dilindən  şahın təklifini  eşidcək son dərəcə 

məmnun qaldı. 
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-Bu  aləmdə heç bir şey təsadüf deyildir. Hər şey Allahın taqdiri 

ilə  olur.  Başımızın böyüyü və şanlı - şövkətli həzrətimizin bizimlə 

qohumluq istəyi mənim üçün uca Allahın bir lütvüdür. Qızılbaş 

şahımızın mənim qızımla icdivacını  Allah  mübarək  eləsin! 

Əyanlarına dərhal yol hazırlığı üçün tədarük görmək əmri 

verdi. Və qızını şahın əmrləri və Şirvanşah sarayının yüksək 

vəzifəli heyətinin  müşayiətilə Təbrizə yola saldı.   

Hicri tarixi ilə 929-cu il zilhiccə ayının 25-də11 Təbriz yaxın-

lığında Şah İsmayılla Şirvanşahın qızının dəbdəbəli toyu oldu.   

Toy mağarında aşıq Qurbani, Miskin Abdal Xətainin şeirini 

deyişmə kimi oxuyurdular. 

 

Aşıq Qurbani: 

 

Güzəl aşiq cövrümüzü, 

Çəkəməzsən demədim mi?! 

Bu bir Riza Loxmasıdır, 

Yeyəməzsən, demədim mi?!  

 

Miskin Abdal: 

 

Yeməyənlər qalır naçar, 

Gözlərindən yaşlar saçar, 

Bu bir dəmdir, gələr, keçər, 

Duyamazsan demədim mi?! 

 

 

 

 

                                                           

11 5 noyabr 1523-cü il 
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Aşıq Qurbani: 

 

Bu aşiqlik bir nemətdir, 

Bilənə böyük hikmətdir, 

Mənsiz, yaxasız köynəkdir, 

Geyəməzsən demədim mi?! 

 

Miskin Abdal: 

 

Şah Xətayim der varımız, 

Gerçəyə gedər yolumuz, 

On İki İmam qatarımız, 

Uyamazsan, demədim mi? 

 

Ozan aşıqlar sözü tamama yetəndə  məclısdən  alqış , “Əhsən”  

“Yaşasın Şah İsmayıl” sadaları qopdu. Aşıq  Dirili Qurbani da:  
 

Bu dünyada bir haqq divan, 

O dünyada cənnət-məkan, 

Qoy var olsun türki zəban,  

Şah Xətayi, Şah Xətayi... 
 

-deyə - deyə deyişməyə xitam verdi. 

Toy ərəfəsində şaha xeyir-dua verən sevimli  zövcəsi  Şahbanu 

Taclı xatun ondan izn alıb səkkizinci imam Həzrət Rza  əleyihssa-

lamın bacısı Fatimənin12 Qum şəhərindəki məzarı şərifinin ziya-

rətinə  yollandı.  Taclı  xatun  Qumdakı və Qəzvin ətrafındakı sa-

hib olduğu bütün tarla, bağ-bağça və kəndləri İmam Rzanın 

Məşhəddəki  türbəsinə və xanım Fatimənin Qumdakı hərəminə 

vəqf olaraq bağışladı. 

                                                           

12 Əsl adı Fatimə, məşhur ləqəbi isə Məsumədir. 
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Gözəllikdə və lətafətdə şöhrət qazanmış Şahbanu Taclı xatun 

sarayda çox böyük nüfuza sahib idi. Şah İsmayılın əmrləri, vəzir-

ləri, dövlət ərkan və əyanları çətinə düşəndə və ya Şahın qəzəbinə 

düçar olanda Taclı xatuna pənah aparıb, onun mərhəmətinə sığı-

nırdılar. O, xeyirxah  işlər görməkdən, ehsanat paylamaqdan şərəf 

duyurdu. Taclı xatun Azərbaycan əyalətində qədim Xudafərin 

körpüsünü yenidən bərpa etdirmişdi, xeyriyyə məqsədilə xeyli 

binalar  tikdirmişdi . 

Ömrünü iffət  və əzəmət  pərdəsi  altında yaşayan bu qadın 

dövlət işlərində Şah İsmayılın adına oz xeyirxah əməlləri ilə ucalıq 

gətirir, əzəmətinə əzəmət qatırdı. Şah bir çox mühüm məsələlərdə 

ən yaxın məsləkdaşı kimi onunla  hesablaşırdı. Taclı xatun Səfəvi 

memarlığının əsas hamisi idi. Onun tövsiyəsi ilə sənətkarlar 

daşoyma və ilmə sənətində xətai naxışlarından istifadə edirdi. 

 

QÜRUB  ÇAĞI 

 

...Toyundan altı ay keçmişdi. Şah canında yorğunluq hiss 

edirdi, sarayda oturmaqdan ürəyi sıxılırdı. Günlərin bir günü: 

Şahbanu Taclı xanımla söhbət edəndə: “Bəlkə təbiət qoynuna 

çıxmaq, ov etmək, ruhuma dinclik verər” –dedi.   

 Taclı xanım: 

-Get, -dedi, -amma yolunu dörd gözlə  gözləyəcəm. 

Novruz bayramından sonra, Şah İsmayıl böyük qoşunla Qara-

bağ düzündə cərgə üsulu ilə öv edə-edə Şəki hökmdarının 

ərazisinə daxil oldu. 1524-cü ilin güllü-çiçəkli  yaz günü idi. Şəki 

valisi Həsən bəy öz əyanları ilə Şah İsmayılı qarşılamağa çıxdı.  

Vali şahın hüzuruna  gəlib  ona təzim etdi: 

- Zəmanə hökmdarına Şəki camaatı adından bol-firavan 

peşkəşlər təqdim edirəm.  Gəlişinizdən məmnun olduğumuzu və  

böyük  şərəf  duyduğumuzu  ərz edirəm.  

Əlahəzrət şah gülümsünüb dedi: 
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-Həsən bəy,  mən buralaracan ov etmək sevdasıyla  və  bu gözəl 

dağlara tamaşa etmək həvəsiylə  gəldim... 

- Bu qiymətli hədəyyələrlə bahəm, başımız da şahənşaha qurbandır. 

 Şah  at belində sol əlini  alnının üstə qoyub ətrafa göz gəzdirdi. 

Şəkinin füsunkar təbiəti adama “gəl- gəl” deyirdi. Şah: 

-Mənim Allahdan ən qiymətli hədiyyəm bu ana təbiətin qoy-

nunda ov ovlamaq, quş quşlamaq, dağların hüsnünə tamaşa et-

məkdir! –dedi. 

Sonra sağ əlini başından yuxarı qaldırıb, üzünü mirşikarbaşıya 

və  əyanlarına tutub əmr etdi: 

-Qazilərim, bu dağların qoynunda cərgə üsulu tərtib edib, cey-

ran-cüyürü, vəhşi heyvanları qovub bir güşəyə toplasınlar...  

Özünə dağın güllü-çiçəkli yamacında mənzilgah qurdurdu. 

Çox çəkmədi ki, çadırın  beş-on addımlığında əlində boyundan 

uca dərviş çomağı tutmuş kor bir qoca  peyda oldu. O, kor da olsa,  

elə bil ov hazırlığı görən adamları seyr edirdi. Şah kor dərvişi 

görcək irəli yeridi. Dərviş dayanıb ucadan: 

- Sənə ovun uğurlu olsun deməyə gəlmədim... 

Şah yan – yörəsindəki qorçulara baxdı: 

-Bu qoca bura necə gəlib çıxıb? Onu atın tərkinə mindirib evinə 

aparın!  

Qoca şahın səsini  eşidcək  bir-iki addım da irəli gəldi: 

 -Ya  Şeyx, - dedi, - bəyəm  eşitməmisən ki, əzəldən dərviş öz 

evini çiynində gəzdirər?..    

Şah  heyrətlə: 

-Şeyx olduğum nədən  bildin,  baba dərviş? – deyə  soruşdu. 

Dərviş  dərindən  ah çəkdi: 
 

Arx qazarlar ağrın-ağrın,  

Fələk çevirməkdə çarxın,  

“Bu dünyada mal-mülküm 

vardır” deyən yalan söylər… 
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-Allahın bu kor qulu ali-həzrətin əşarından da agahdır. Mənim 

zahirdə gözlərim kordu, batində  açıq. Sənin bağrının başını  göy-

nədən  yaranı  belə görürəm. 

Şah indiyə kimi zamanəsinin çox dərvişləri ilə rastlaşmışdı. 

Adətən, pay-piyada  diyarbadiyar gəzib-dolaşan dərvişlər Allahın, 

peyğəmbərin və onun əhli-beytinin şəninə mədhiyyələr oxuyub, 

Kərbala müsibətindən bəs  edən, qəsidələr, mərsiyələr deyərdilər.  

Amma ömründə ilk dəfəydi ki, kor dərvişlə rastlaşırdı. Ov səfə-

rində unutmaq istədiyi Çaldıran yarasına dərvişin eyham vurması 

şahı məyus elədi. Çaşqınlıq içində ona baxan əyanlarına  səsləndi: 

-Qədərdən, qismətdən qaçmaq olmur. Unutmaq istədiyim 

yaranın ağrı-acısı gəlib buralarda da məni  tapdı.  Bu qoca dərvişə 

sədəqə verib yola salın, getsin! 

  Dərviş  başını  buladı: 

- Sahənşah, - dedi, - ulu baban  Piri-türk  Şeyx Səfiyyəddinə ariflik 

dərsi  keçən Sədi Şirazinin biz dərvişlər barədə kəlamı var: “Dərviş 

könül əhlidir, Allah adamıdır. Tapdalandıqca, daha yaxşı məhsul 

verən torpağa bənzər. Dərvişin əli, könülü və bədəni boşdur,  

könlündə mal əldə etmə arzusu olmaz, bədəniylə günaha girməz...” 

Şah əlinin işarəsi ilə dərvişə yaxınlaşan adamlarını durdurdu. 

- Şirazda  ulu babam çox arif ustadlarla görüşmüş, fəqət onların 

dərslərindən qane olmamışdır. 

- Elədir, ali-əşrəf, Azərbaycanın atalar sözü var: “Qabil şagird 

ustad olar ustada”.  Şeyx Sədi  arifliyin yüksək  mərtəbəsini əldə 

etmək  niyyəti olan cənnətməkan ulu babana demiş ki: “Mən səni bu 

məqama qədər gətirə bildim, sən Vətənin Azərbaycana, Şeyx Zahidin 

yanına get. Bəlkə axtardığını orada taparsan”. Piri-türk  Şeyx Zahidin 

yanına gəlmişdir13. Şeyxin  tələbəsi olan zaman ulu baban bir gecə 

yuxusunda Ərdəbil məscidində oturduğunu və başının üstündə 

                                                           

13 Mənbə: Səidəli Kazımbəyoğlunun 1869-cü ildə qələmə aldığı “Səidiyyə” 

(“Cəvahirnameyi–Lənkəran”) əsəri.. 
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doğan günəşin parlayaraq dünyanı öz nuruna qərq etdiyini 

görmüşdür. Yuxusunu mürşüdünə danışarkən,  Şeyx Zahid ona 

“müjdələr olsun oğul, - demişdir, - zaman gələcək  nəvələrindən biri 

bu  məmləkətə padşah olacaq” – dərviş  bir anlıq susub, qəmgin səslə 

sözünə davam  etdi, -  qərinələr sonra həmən  günəş sən oldun! Fəqət 

səndən sonra  bu məmləkətdə sən tək günəş  doğulmayacaq...  

- Məndən sonra... – deyə şah dağların zirvəsində  işiq saçan 

günəşə boylandı  və başını bulayıb dərvişin sözünə qüvvət verdi,  

- məndən sonra bu məmləkətə çox şahlar gəlib-gedəcək! Uşaq 

çağımda müəllimim Mövlanə Şəmsəddin Lahicani Çingiz xandan 

bir rəvayət söyləmişdi. Çingiz xan demiş ki, zaman gələcək bu 

millətin xanları, xaqanları ən gözəl qadınların pəmbə yanaq-

larından öpəcək, ən gözəl atları minəcək, ən hörmətli yerlərə sahib 

olacaq, ən yaxşı xörəkləri yeyəcək, amma bunu kimə borclu olduq-

larını unudacaqlar... 

-Bilirəm bu dünyada çox dərvişlər görmüsən. Hətta dərviş 

qılığına girən şahzadə də... Bəlkə ona görə dərvişlərə inamın-

etibarın qalmayıb. Piri-türk  Şeyx Səfinin yuxusu çin çıxdı. Sən 

padşahlıq taxtına çıxıb, günəş kimi  nur saçdın,  Günəşsə heç za-

man ləkə götürməz! Mən də Baküdə Şeyx Yəhya Bakuvinin  tür-

bəsini ziyarət edib, bir hücrədə yatarkən yuxumda gördüm ki, 

Piri-türkün Ərdəbildəki ocağının gur yanan şöləsi  sönür. Odur ki, 

sənin burdan  geri dönmən lazım... 

- Ov edib  dönəcəyəm... 

Kor dərviş  qeyri-ixtiyari çığırdı: 

- Yooox,- sonra Allahın dərgahından pənah diləyən adamlar 

kimi diz çökdü,  -  yalvarıram, ya Şeyx geri dön,  yuxuma məni  

müqəddəs ruhlar  məmur etdi ki, səni xəbərdar edim, bu diyarda 

Şahdağına pənah aparan ceyran-cüyürü ovlamazlar.  Çünki dədə-

babadan onların ovlanması uğursuzluq əlaməti hesab olunur...  

Sən də  bu xətadan vaz keçib Ərdəbilə  Piri-türkün Darül- İrşadına  

dönməlisən! 
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Kor dəvriş dediklərinə şahın məhəl qoymayacağını hiss  

etmişdi. Dönüb yavaş-yavaş öz yoluna davam etmək istədi. Onun 

çiyinlərinə sanki dağdan ağır yük düşmüşdü. Birdən dəli kimi geri 

dönüb dedi: 

-Bu dağ dağların şahıdır, sənsə bu dağdakı xətanla canından 

çox sevdiyin  Azərbaycanın sinəsinə əbədi Şah dağı çəkəcəksən!.. 

...O gün Şah İsmayıl çoxlu cüyür və vəhşi heyvanlar ovladı. 

Amma günortadan sonra qəfildən onu tez-tez öskürək tutdu. Şah 

öz Çadırına dönüb  istirahət etmək  istədi.  Gözlərinə  təzəcə yuxu  

getmişdi ki, atası  Şeyx Heydəri  röyasında  gördü. “Oğlum,  mən 

sənin yolunu Hidayət evində  gözləyirəm...  Oralarda  yubanma,  

tez  geri dön!”  

Şah oyanıb, kor dərvişin sözlərini xatırladı. “Dəlidən doğru 

xəbər” demişlər, məlum ki, mən də axirət səfərimə yaxınlaşıram.”  

Tez ayağa qalxdı və ov işlərini yarımçıq qoyub,  o gün Ərdəbilə 

qayıtmağa qərar verdi. 

 

VƏSİYYƏT 

 

Şah İsmayıl öz məiyyəti ilə Şirvandan çıxarkən Sultan Təkəlini 

hüzüruna çağırıb  şahzadə Təhmasibi Ərdəbilə gətirmək üçün 

göndərdi. İçinə özünə də bəlli olmayan qəribə nigarançılıq, qəm-

qüssə hissi çökmüşdü. Düşünürdü: “Əgərçi gerçəkdən axirət 

səfərim yaxındırsa, vəliəhdim Təhmasib mirzənin azyaşlı olma-

sından yağılar sui - istifadə edə bilərlər. Onda iyirmi beş ildən bəri 

çəkdiyim əziyyət və zəhmətlər zay olub puça çıxar...”   

Bu cür fikirlər içində  mənzilbaşına çatana kimi dəfələrlə  

ətrafinda olan qızılbaş əmirlərinə vəsiyyət etdi, onları dövlətçiliyi 

qorumaq naminə birliyə çağırdı: 

- Sufi olmağın yolu və üsulu odur ki, nifaqdan əl çəkib ittifaq 

edəsiniz! Bir olsanız, düşmən dörd tərəfdən üzərinizə hərəkət edə 

bilməz. Nə qədər ki sizin aranızda ittifaq vardır, heç bir padşahın 
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qüdrəti çatmaz ki, özündə qızılbaşlarla vuruşmağa iradə tapa 

bilsin... 

Şahın vəsiyyətini dinləyənlər arasında kövrəlib ağlayanlar da 

vardi: 

- Varislərim mənim qoyub getdiym ərazinin  üçdən birini qoruyub 

gələcək nəsillərə çatdırsalar, mənim ruhum da aramla dinclik tapar... 

Xalqını, dilini, dinini sevən hökmüdar təkcə gözəl saraylarında 

oturduğu şəhəri deyil, həm də öz atının yəhərini məmləkətinə paytaxt 

etməlidir. Mən həmişə doğma torpağın bir parçasını qızıldan, ana 

dilinin bir sözünü ləl-cavahirdən üstün tutdum. Allahın mənə bəxş 

etdiyi qısa ömrümdə əlimdən gələni etdim. Öz qılıncımın gücü ilə 

tikə-tikə bölünmüş vətənimizi birləşdirməyə çalışdım. Mənim bütün 

döyüşlərimin əsas qayəsi bu olub. Bilin ki, dünyada bir türk kimi 

doğulmaq, bir türk kimi yaşamaq və türk kimi ölmək böyük şərəfdir... 

Mən sizə müdrik əcdadlarımızdan qalmış üç şeyi vəsiyyət edirəm. 

Dilimizi, Vətənimizi, Qeyrətimizi! Başladığım hər bir yaxşı işi davam 

etdirin! Səhvlərimi təkrarlamayın! Sizə olan vəsiyyətim belədir! Can 

sizin, can vətən əmanəti. 

Getdikcə səsi gücdən düşən şah qızılbaş əmiri Div sultan 

Rumluya üzünü tutub: 

-Yaxın gəl, -dedi, - səni yeddi il müddətinə şahzadə Təhmasib 

Mirzənin vəkili təyin edirəm, ona böyük əmirlərə və qızılbaş 

ordusuna mehribanlıqla davranmağı, öyrət. Qoy rəiyyəti özündən 

incik salmasın!  Varisim on səkkiz yaşına çatdıqda dövlət işlərini 

tamamilə ona təhvil verərsən... 

 Div sultan qəhərləndi: 

- Mürşüdi-kamildən sonra mənim də dünyada  ömrüm çox  

sürməz! 

Şah ona və  bütün  əyanlarına səsləndi: 

- Gərəkdir  ki, bizdən sonra  Səfəvi  taxt-tacının  sahibinin  və 

onun vəkilinin hər növ buyruğu olsa, əmirlərim  canla-başla əməl 

etsinlər. Və könüllərini xoş tutub mərhəmətinə  əmrdar  olsunlar... 
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Hicri 930 – cu ilin Rəcəb ayının ortalarında14 Ərdəbilə çatan  

kimi Darül - İrşadına gedib babalarının türbəsini ziyarət etdi... 

Səcdəyə qapanıb Allahdan  möhlət dilədi.  Qüsl alıb vücudunu 

paklaşdırandan sonra üç gün oruc tutub, zikr elədi: "Əstəğfi-

rullahə və əs-əluhut təvbəh"15 

Amma bu müqəddəs məkanda da əhvalı düzəlmədi. Şeyx Səfi 

məqbərəsinin yaxınlığındakı məzarlıqda uyuyan Çaldıran döyü-

şündə şəhid olmuş qızılbaş sərkərdələri və əsgərlərinin ruhuna 

fatihə oxuyandan sonra halı lap pisləşdi. Hərarəti  o qədər yük-

səldi  ki,  namazı oturan yerdə qılmağa məcbur oldu. Atasının və  

babalarının məzarlarını son dəfə ziyarət edib, tələm-tələsik Təbrizə 

yola düşdü. 

Otuz yeddi yaşını yenicə doldurmuşdu. Uşaqlıq çağlarından başı 

qalmaqalda olmuş, ömrü qovğalarda keçmişdi. On dörd yaşında 

dövlət qurub, əqidədaşları ilə adlı-sanlı türk tayfalarını bir bayraq 

altında birləşdirmişdi. Sakitlik, dinclik, eyş-işrət bilmədən məmlə-

kətdən - məmləkətə daim at belində cövlan vurmuşdu. Hətta özünə 

usdad bildiyi Sultan Hüseyn Bayqara kimi hökmüdarın ona hədiyyə 

göndərdiyi rəqqasələri acıqla geri qaytarmışdı... 

Son döyüşündə rəqibinə: “Səngərdə gizlənmək bir sərkərdəyə, 

döyüşçüyə yaraşan hərəkət deyil.  Kişinin əsl silahı – qılıncdır”- 

demişdi.  Amma indi dünya malı üçün qəm çəkmirdi:nə ömrünün 

otuz səkkizinci ilindən barmaqla sayılan günlər yaşadığının fəqin-

də idi,  nə də qızılla süslənmiş taxt- tacın dərdində...   Niyyəti sufi 

kimi Allahın lütfünü, inayətini qazanmaq, onun dərgahında mənə-

vi sultanlıq  mərtəbəsinə  yüksəlmək idi. 

23 may 1524-cü ilin axşamüstü  -  şər qarışan vaxtları idi.  

Ərdəbildən Təbrizə gedən yolda, Azərbaycanın qədim Sərab 

şəhəri yaxınlığındakı Sayıngədiyi adlı yerdə Şah İsmayılın halı o 

                                                           

14 1524 –cü il  20 may 
15 yəni "İlahi, Pərvərdigara, Səndən bağışlanma, istiğfar diləyirik və qayıdış istəyirik!". 
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qədər ağırlaşdı ki, atının  yəhərində  oturmağa  halı qalmadı. 

Qorçuları düşərgə salmağa məcbur oldular. Həkimlərin müalicəsi 

bir fayda vermirdi. Əyani-əşrəfi şəfa duası oxudular... Şah Savalan 

dağına sarı  boylanıb  son dəfə gücünü  topladı:  

-Ey Allahım, - dedi, - bu mabarək  rəcəb  ayı Sənin  rəhmət 

qapıların açılır, mən bu son səfərə hazıram. Özümü Sənə 

tapşırıram.  Bundan belə yeganə arzum varsa,  o da Sənə tərəf 

gəlmək,  uca dərgahına  yetişməkdir. Səndən başqa heç kim məni 

bu qəm-qüssədən qurtara bilməz! Yalnız Sən hər rəhmətin 

keşikçisi, hər fəzilətin sərvəri, hər bir arzu edənin son 

pənahısan...16 

Bu sözləri deyib pıçıltılarla kəlmeyi-şəhadətin oxuyaraq haqqın 

dərgahına qovuşdu. Şah İsmayıl Xətainin ölüm xəbəri qızılbaşlar 

arasında böyük həyəcana səbəb oldu, onlar başlarından qırmızı 

papaqlarını çıxarıb yerə vurur,  libaslarının yaxalarını yırtır, 

başlarına kül tökürdülər...   

O gün Qızılbaş ordusu üçün sanki dünyanın axırı idi; döyüş-

çülər atlarının yallarını və quyruqlarını kəsirdilər.17 Qızılbaş xa-

nımları qara geyinib, göy  bağlamışdılar.  

Göz yaşı  içində  “Əcəl camın  içdi Şahım, bu dünyadan  köçdü 

Şahım” deyib ah-nalə edən aşıq Qurbani şahın gənc yaşında  

dünyadan  köçməyi ilə heç  cür barışa bilmırdı:  

 

                                                           

16 Dini hədislərdə nəql olunur ki, Rəcəb ayı elə bir mələk olmaz ki, Kəbə-müşərrəfəyə 

gəlməsin.  Allah Təala Öz mərhəmətli nəzərini onlara yönəldər və buyurar: "Mələklərim! 

Hər nə hacətiniz varsa, Məndən istəyin!" Mələklər deyər: "Hacət və istəyimiz budur ki, 

Rəcəb aynın oruc tutanlarını bağışlayasan". Və Allah Təala buyurar: "Bağışladım!.. Ey 

mənim mələklərim! Bu  bəndələrimi behiştə aparınız!" 
17 Matəm əlaməti olaraq baş geyimlərinin yerə vurulması və atların quyruğunun kəsilməsi 

qədim türk ənənələrindəndir. Bu fakt Dədə Qorqud dastanının son boyundakı Bamsı 

Beyrəyin öldürülməsi epizodunda da var: “Ağ-boz atının quyruğını kəsdilər. Kırk-əlli 

yigit qara geyüb gög sarındılar. Qazan bəgə gəldilər, sarıqların yerə urdılar. “Beyrək” 

deyüb çok ağladılar” 
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 Fələk, sənlə vuruşmağa bir qabil meydan ola, 

Tut əlimi, fürsət sənin, kaş belə ehsan ola. 

 Getmiş idim mürşidimə dərdimə dəva qıla, 

Mən nə bilim mən gəlincə xak ilə yeksan ola! 

 

O şahın kəlmeyi-kəlamın zikr etmək gərək, 

Tabutu sərv ağacından, kəfəni yarpaq gərək. 

Tez yuyun, tez götürün ki, mənzilə çatmaq gərək, 

 Bar-ilahim, necə qıydın bir belə cavan ölə! 

  

Ey könlüm, geygilən qarayı, xəndan eyləmə! 

Bar-ilahi, böyük xanədanı viran eyləmə! 

Haqq-taaladan səda gəldi: Qurbani, çox qəm yemə! 

Ola bilməz xanədani- Şeyx Şəfi viran ola! 

 

Şair Tüfeyli Şaha sağlığında xitabən  yazdığı şeiri söylədi: 

 

Qovsalar, eldən, ulusdan qövm ilə qardaşlar, 

Dostlar düşmən olubən min atarsa daşlar, 

Haqq bilir, budur sözüm, gər yüz gedərsə başlar 

Qılmazam, vallahi, Türk-tacdarın tərkini. 

 

Şahın nəşi Səfəvi səltənətinin üləma və müctəhidləri tərəfindən 

qüsl edildi, kəfənə tutulduqdan sonra Ərdəbilə aparılıb Darül - 

İrşadda, əcdadı Şeyx Səfiəddinin türbəsində  topağa tapşırıldı...  

Vəkili-dövlə Div Sultan məzarının başında qızılbaş 

sərkərdələrinə dedi: 

-Hamınız yaxşı bilirsiniz ki, Caldıran meydan savaşından sonra 

cənnətməkan Şah İsmayıl əlinə qılınc alıb heç bir müharibəyə 

qatılmadı, Irəvanı osmanlılardan geri almağa, Qarabağı və Şəkini 

gürcü knyazlarının basqınından qorumağa məni göndərdi. 

Səfərbərlik etmədən  az qoşunla qatıldığı Çaldıran savaşı özünün 
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dediyi kimi, Allahın  iradəsi ilə baş vermişdi. Şeyx İsmayıl  həm də  

sufi  olaraq çox yaxşı bilirdi  ki, Allah  istəsəydi,  İmam  Hüseyn 

Kərbəla çölündə Yezidin qoşununa qalib gələrdi! Fəqət əqidə 

uğrunda, haqq – ədalət yolunda yetmiş iki şəhidin sınaqdan çıxan 

mübarizə əzmi bəşəriyyətə ibrət məktəbi olmaq üçün  Kərbala  

vaqeəsi təqdiri – İlahi idi... 

Matəmi gözlərinin yaşını silib Div Sultanın sözünə qüvvət 

verdi, həm sərkərdələrə, həm də  qələm yoldaşlarına xitab edərək 

dedi: 

-Çaldıran  döyüşü də azlığın çoxluq qarşısında əqidə  uğrunda 

ağılın, düşüncənin zorakılıqla mücadiləsi idi. O da bir qeyrət 

məktəbi kimi zamanın çətin sınağından keçdi... 

Haqq aşiqi Miskin Abdal  gözü yaşlı saray şairlərinə üz tutub 

titrək səslə dedi: 

-Allah təala cənnətməkan şahımıza Qızılbaş-sufi qıyafəsində 

Çaldıranda alov saçan silahların önünə qılıncla çıxıb haqqı, əqidəni, 

təriqəti və qurduğu dövləti şərəflə qorumağı nəsib etdi. O, Çaldıran 

savaşından  istər öncə, istərsə də sonra türk dilində yazdığı  

məktublarla Sultan Səlimi mat qoydu.  Bu, qələmin qılınc üzərində 

əbədi qələbəsi idi. Şah İsmayıl dünya durduqca könüllərin fatehi 

kimi əbədi yaşayacaq!.. 

Həqqaş dedi: 

-Mürşüdi - kamilin bağrının başında gəzdirdiyi Çaldıran yarasına 

son dəfə ova çıxdığı Qarabağın, Şəkinin, Şahdağının şahənə mən-

zərələri də məlhəm ola bilmədi. Düz on il köksünü göynədən o yara 

Ərdəbildə ata-babalarının uyuduğu türbəni ziyarət edib Təbrizə 

gedən yolda deşildi. Şah İsmayıl məşriqdə batan şəmsdirsə, varisi  

Təhmasib şah yeni doğulan qəmərdir!    

...Şahın dul qalan sevimli həyat yoldaşı Taclı xanım dəfn 

məsrəflərini  öz üzərinə götürdü  və elə 1524-cü ildəcə xeyli xərc 

çəkərək Şeyx Səfi türbəsi yaxınlığında S ah I smayıl Səfəvinin  

məqbərəsini  inşa  etdirdi.  
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...Sağlığında olduğu kimi haqq dünyasına qovuşandan sonra da 

Şah İsmayıl haqqında dastanlar qoşuldu, muğamlar oxundu, saz 

havaları yarandı, rəvayətlər danışıldı. Həmin rəvayətlərdə və  das-

tanlarda  on iki  yaşlı  Şah ismayılın oxla vurduğu nəhəng ayını 

əllə boğduğu, on doqquz yaşında Bağdad yaxınlığında pələnglə 

əlbəyaxa olduğu, düşmən sərkərdələrini qılıncla xiyar kimi 

doğradığı nəql olunur, “Divanı” əldən-ələ, eldən-elə gəzirdi18 

 Azərbaycan türkcəsini rəsmi dövlət dili edən, türk tayfalarının 

adlı-sanlı başçılarına, sənət adamlarına dövlət sarayında qulluq 

verən Şah İsmayılın ölümünə ən çox təəssüf edən Azərbaycan 

türkləri idi... 

  

                                                           

18 Xətainin əlyazmaları bir çox dünya muzeylərində ve kitabxanalarında saxlanılır. Bunlar 

arasında ən qədim olan "Divan" I Şah Təhmasibin sarayında şairin ölümündən cəmisi 11 

il sonra məşhur xəttat Şah Mahmud Nişapuri tərəfindən köçürülmüşdür və hazırda 

Daşkənddə saxlanılır. 
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Epiloq 
 

“Mən dinimi  dünyaya satmaram” 

Təhmasib şah 
 

...Təhmasib on birinci yaşına vur-tut üçcə ay idi ki, qədəm qoy-

muşdu. Taxta çıxdığı gün adına xütbə oxunanda vəkili Div Sultan 

Rumlu sağ tərəfində, anası Şahbanu Taclı bəyim sol çiynində dayan-

mışdı. Ustaclı tayfasından olan Köpək Soltan ləqəbi qazanmış Mustafa 

bəy Hacı Fəqihli və Abdulla xan Təmişlidən başqa bütün əmirlər şaha 

və onu himayə edən vəkilə təzim edib, ehtimad göstərdilər. Köpək 

Sultan qızılbaşlar arasında hərci-mərclik salıb silahlı qiyam qaldırdı. 

Təhmasib şah daxili sabitliyi Div Sultanın sayəsində bərqərar etdi. 

Lakin Osmanlı sarayı Səfəvi səltənətini müharibə ilə təhdid etmək 

fikrindən əl çəkmirdi. Sultan I Süleyman taxta çıxdığı ilk gündən 

yeniyetmə Şah Təhmasibə məktub göndərib onu müharibəyə təhrik 

etdi: “Sənin rəhmətlik və cənnətlik atan Şah İsmayıl mənim atamla 

müharibə etdi. Sən də şücaət iddiası edirsənsə, gəl vuruşaq”.  

Osmanlılara qarşı atasının sülh yolunu tutan  Təhmasib şah  Sultan 

Süleymana belə cavab yazdı: “Allah bizə kafirlərlə müharibədə belə 

təhlükəyə düşməyi qadağan edir, mən iki müsəlman ordusu arasında 

müharibəyə necə fitva verim?”. 

Şah Təhmasib Özbək xanı Übeydlə də müharibə etmək 

istəmirdi: “Mənim fikrimcə, göydə üç aypara var. Qərbdəki ay-

para Osmanlı səltənətini, ortadakı aypara Səfəvilər dövlətini, 

şərqdəki aypara isə Özbək xanədanını  təmsil edir...” 

...Günlərin bir günü Dəli Yadigar Pujəki Şah Təhmasibin hü-

zuruna gəlib, ona Avropada yürüşdə olan Sultan Süleymana 

arxadan zərbə vurmağı məsləhət  gördü: 

-Şah sağ olsun, bundan gözəl fürsət ələ düşməz!  

Şah Təhmasib yaşına uyğun olmayan müdriklik və uzaq-

görənliklə ona belə cavab verdi: 

https://az.wikipedia.org/wiki/Div_sultan_Rumlu
https://az.wikipedia.org/wiki/Div_sultan_Rumlu
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-Həzrət Xandigarın1  adamları Firəng2 tərəfə din uğrunda dö-

yüşə getmişdir. Biz onun ölkəsinə getsək, işimiz irəli getməyəcək. 

Əgər o, mənim qardaşımı və uşağımı öldürsə belə, kafirlərlə din 

uğrunda döyüşə getdiyi üçün onun ölkəsinə getmərəm. Mən 

dinimi dünyaya satmaram... 

Vəzir  Cəlaləddin  Təbrizi şaha təzim edib dedi: 

-Hökmüdarım, kaş siz ali-həzrətdən yaşca böyük, həm də Qa-

nuni adını daşıyan Sultan Suleyman xan da belə düşünəydi. Əfsus 

ki, onun zamanında Anadoluda köçəbə ermənilər belə şiə -

qızılbaşlardan üstün tutulur... 

Əhməd  bəy  Nurkamal da söhbətə qoşuldu:  

-Ya vəli-nemət, Osmanlı Şeyxülislamı Əbu Səid Əfəndi fət-

vasında buyurur ki: “Kızılbaşların öldürülmeleri diğer kafirlerin 

öldürülmelerinden daha önemlidir...”3 Üstəlik Anadoluda üsyan 

edən Qızılbaşlarla birlikdə həbs olunanların  arasında “erməni 

olsa azad edin!” - deyə Osmanlı Şeyxülislamı  vəzir-vəkillərə 

tövsiyyə vermişdir. 

Dəli Yadigar Pujəki bu dəfə şahı özbəklərə qarşı qıcıqlandırmaq 

istədi. 

-Özbək padşahı Ubeyd xan da zalımlığından əl çəkmir, xanın 

göstərişi ilə Astarabadda qızılbaşlar şiəlikdə ittiham olunaraq 

edam edilir. 

Təhmasib şah  sərkərdələrinə göstəriş verib dedi:  

-Təbrizdən  Astarabada köməyə dərhal qüvvə göndərilsin! 

Sonra nə düşündüsə, baxışlarını uzaqlara dikib pıçıltıyla söylədi: 

-Qılıncın dili olsaydı yəqin ki, Ubeyd xanla Sultan Süleymana 

sual edərdi, İslam peyğəmbərinin əmisi oğlu və kürəkəni, İslamı 

ilk qəbul edən, dördüncü Rəşidi xəlifəsi Həzrəti Əliyə rəğbət 

bəsləyən şiələrə nədən belə nifrət edirsiniz? Kim bilir, bəlkə bu 

                                                           

1 Osmanlı sultanlarına deyilir. 
2 Avropa 
3 xüsusilə erməni. 
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düşmənçiliyə səbəb məzhəb ayrı-seçkiliyindən çox bu hökmü-

darların türk kökündən qopmalarıdı?! 

Cəmaləddin Əli Təbrizi taxta yaxın dayandığından şahın dedik-

lərini yaxşı eşidirdi. Ona görə təzim edib dedi: 

- Deyilənlərə görə Sultan Süleyman dəlicəsinə aşiq olduğu 

Roksolana adlı ukraynalı kənizi4 ilə ailə qurandan sonra onu 

özünün baş müşaviri təyin edib. Süleyman xanın Xürrəm Sultan 

dediyi bu xatun da Osmanlı İmperiyasında öz sözünü yürütmək 

imkanına malik biri olmuş... 

Şahın üzünə xəfif təbəssüm qondu: 

-Belə çıxır ki, qos-qoca Osmanlı xanədanı xatunlar səltənətinə 

dönmüşdür... 

* * * 

Yavuz Sultan Səlim Şah İsmayılı təhqir etdiyi kimi, Sultan 

Süleyman da on bir yaşlı Təhmasib şaha təhqir dolu məktublar 

yollayırdı: “Sənə elə vurram qarışqa kimi yerin dibinə batarsan, 

quş kimi havaya uçarsan!..” 

Çox çəkmədi ki, sultan Süleyman da Azərbaycan Taxtgahına – 

Səfəvi dövlətinin paytaxtı Təbrizə  soxuldu... Bir müddətdən sonra 

Təhmasib şah Osmanlı sultanı Süleymanla sülh sazişi imzaladı. 

İllər ötüb keçdi. Təhmasib şah atasının adını daşıyan oğlu Mirzə 

İsmayılın Təbrizdə toy mərasimini edəndən sonra Səfəvilərin 

paytaxtını Qəzvin şəhərinə köçürdü.  

Amma bu da, Səfəvi – Qızılbaş ölkəsinə Osmanlı təcavüzünü 

durdurmadı... 

Biz isə həm Səfəvi şahlarına, həm də Osmanlı sultanlarına  

Allahdan rəhmət diləyir, “Taxt və tabut” haqqında söhbətimizi  

burda sona çatdırırıq. 

 

Avqust  2013 – may   2017 

                                                           

4  (1505-1558) 
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