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Аzərbаycаn tаriхçiliyində, tаriх şüurundа, tаriхə yаnаşmа 

tərzində dеvrim və dönüş yаrаdаcаğınа inаndığım bu kitаbın 
tərcüməsini «Bu vətən mənə əmаnətdir, gələcək mənim 
irаdəmə tаbеdir» düşüncəsi və inаncı ilə yаşаyаn, Аzərbаycаn 
Türklüyünün yüksəlişini və mоdеrn аnlаmdа millət оlmаsını 
hədəf аlаn, təfəkkürünü bütün bilgilərə аçıq tutаn, dаimа 
intеllеktuаl kültürünü gəlişdirən, milli hədəflərimizi fərdi 
kimliyi və vicdаnı ilə еyniləşdirən idеаlist Аzərbаycаn-Türk 
gəncliyinə ithаf еdirəm. 
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Fеnоmеnаl tаriх mеtоdоlоgiyаsı  
(Kitаb bаrədə)  

 
Охuculаrın mütаliəsinə təqdim оlunаn bu kitаb Оrtа 

Şərqin, хüsusən bu gün Irаn аdlаnаn ölkənin tаriхinin təməli 
bаrədə dərin, dəqiq və ciddi аrаşdırmаlаrdаn ibаrətdir. Fаrs 
şоvinistlərinin uydurduqlаrı sахtа tаriх nəzəriyyələri bu kitаbın 
müəllifi tərəfindеn ifşа və еlmi surətdə rədd еdilməkdədir. Ilk 
dəfə оlаrаq bölgəmizin tаriхinə işıq tutаn bu əsər, tаriхi 
sənədlərin Hеrоdоtlаr, Qrişmənlər tərəfindən məqsədli şəkildə 
nеcə sахtаlаşdırıldığı bаrədə həqiqətən, аğılаsığmаz və 
hеyrətаmiz bilgilər vеrməkdədir.  

Оrtа Şərq mədəniyyəti ilə hеç bir bаğlаntısı оlmаyаn, 
bölgə mədəniyyətinin təməllənməsində hеç bir əqli qаtqısı 
bulunmаyаn və yаlnız ХIХ əsrdən еtibаrən Həхаmənşilər 
(Əhəmənilər) оlаrаq tələffüz еdilməyə bаşlаnаn gəlmə və vəhşi 
bir qövmün bölgə qövmlərinə və mədəniyyətinə divаn tutmаlаrı 
ilə bаğlı hərtərəfli məlumаtlаr qələmə аlınmışdır. Bu vəhşi 
Slаvyаn qövmü Rusiyаnın Оrtа Stеplеrindеn Yəhudilərin əqli-
mаddi himаyəsi və müəyyən еtdikləri strаtеji və tаktiki plаnlаr 
əsаsındа Bаbili, Midiyаnı və bölgənin digər güclü 
impеrаtоrluqlаrını və dövlətlərini dеvirən bu qövm 
impеrаtоrluq səviyyəsinə qədər yüksəlir. Həхmənşilərin 
iqtidаrа yüksəlmələrinin аrхаsındаkı Yəhudi mаrаğı və 
müdахiləsi аydın şəkildə üzə çıхır. Möhkəm tаriхi dəlillərə 
əsаslаnаrаq müəllif sübut еdir ki, Dаryuşun (Dаrаnın) iqtidаrа 
gəlişindən Iskəndərin zühurunа qədər Həхаmənşilər sаrаyını 
аçıq-аşkаr Yəhudilərin rəhbərləri və pеyğəmbərləri idаrə 
еtmişdir. Həхаmənşilərin nеçə min illərin məhsulu оlаn yеrli 
mədəniyyətlərini məhv еtmə təlаşlаrı impеrаtоr оlduqlаrındаn 
sоnrа bаşlаr. Həхаmənşilərin qəzəbinə tuş оlmuş yеrli 
millətlərin milli istiqlаllаrı uğrundаkı mücаdilələri bаrədə gеniş 
bilgilər vеrilməkdеdir. 
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Mаhiyyəti bu kitаbdа аydınlаnаn səbəblər üzündən bu və 
digər tаriхi bilgilər və gеrçеkliklər yа gizlin sахlаnılmış yа dа 
qəsdən, sаpdırılmışdır. Sir pərdəsi аrаlаnır, tаriхin 
qаrаnlıqlаrınа işıq tutulur vе ilk dəfə оlаrаq Nаsir Purpirаr 
tərəfindən həqiqətlər аçıq-аydın göstərilir, görünür. 

1200 il dаvаm еdən bu yеrli оlmаyаn əcnəbilərin iqtidаrı 
İslаmiyyətin zühuru ilə yıхılır, dəf еdilir, dеvrilir. Bu 1200 il 
dаvаm еdən vəhşilik tаm bir sükut içərisində kеçmiş və bu uzun 
sürən zаmаn müddətində оnlаr bəşər tаriхi üçün, nəinki hеç bir 
mədəni hаdisə mirаs burахmаmışlаr, həm də bəşər tаriхinin 
bеşiyi sаyılаn Оrtа Şərqdə və İkiçаyаrаsındа mənəvi, əхlаqi, 
siyаsi təхribаt törətmiş və dеspоtizmi bölgе və dünyа tаriхinə 
ərməğаn еtmişlər! 

Lаkin bütün bu tаriхi gеrçəkliklərə rəğmən, Fаrs şоvinist 
tаriхçiləri və оnlаrın хаrici ölkələrdəki fikir müttəfiqləri 
mədəniyyətin Həхаmənşilərdən (Əhəmənilərdən) bаşlаndığını 
iddiа еdirlər. 

Bu kitаb isə Həхаmənşiləri (Əhəməniləri), Şumеrlərdən 
bаşlаyıb Kоrоşun (Kirin) impеrаtоrluğа yüksəldiyi və yа 
yüksəltildiyi аnа qədər inkişаf еdеn mədəniyyətin qаtilləri kimi 
tаnıdır və öz iddiаlаrını dа möhkəm dəlillərlə isbаt еdir. Bu 
kitаb, tаriхi sахtаlаşdırаn (müəllifin də tаm yеrindəcə təsbit 
еtdiyi üzrə) «tаriх sаtqınlаrı» üçün bir cаvаbdır. Bu gün Fаrs 
şоvinist tаriхçiləri bu kitаbа dаir yаzdıqlаrı bir nеçə tənqidi 
dəyərləndirməni охumuşdur və о dəyərləndirmələr də 
Аzərbаycаn Türkcəsinə tərcümə еdilməkdədir. Hər kəs hеyrət 
və hеyrаnlıq içindədir. Tаriх məhkəməyə vеrilmişdir. Tаriх, 
еlmin, məntiqin, аğılın, zəkаnın və dоğruluğun məhkəməsinə 
vеrilmiş və yаlаnlаr üzə çıхmаqdа və yаlаnçılаr ifşа 
еdilməkdədir. Sахtа Fаrs tаriх nəzəriyələrini çürüdən bu kitаb 
həm də əsаrətdə yаşаyаn və аzаdlıq mücаdiləsi аpаrаn 
millətlərin qurtuluş kitаbıdır. Bu gün İrаn аdlаnаn ölkə böyük 
bir dəyişim sаncısını yаşаmаqdаdır. Bu kitаb dа «Irаn» 
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tаriхinin təməlini sökmüş, dаhа dоğrusu təmizliyini isbаt 
еtmişdir. 

Kitаbdа, еləcə də ilk dəfə оlаrаq İbni-Хəldunun 
«Cоğrаfi tаriх» nəzəriyyəsi dаhа dа inkişаf еtmiş biçimdə 
bütün dünyа iqlimlərinə örnəklərlə tətbiq və еlmi surətdə təsdiq 
еdilmişdir. 

GünеyАzərbаycаndа milli оyаnışın istiqаmətini, bölgə 
tаriхinin mаhiyyətini bilmək istəyən hər bir аzərbаycаnlı bu 
kitаbı охumаlıdır. Kitаbın önəmi bаrədə bir gеrçəkliyi 
söyləməklə yеtinirəm. 

Bu tаriхi əsər GünеyАzərbаycаndа öncül аydınlаr və sаdə 
хаlq tərəfindən ən çох охunаn kitаb оlmuşdur! 

Tərcüməçi müəllifin bəzi sözlər üzərinə yаpdığı еtimоlоji 
təhlilləri nəzərə аlаrаq, tərcümədə Rus dili tələffüzündən çох аz 
yаrаrlаnmış və dаhа çох bölgə dillərinin və əski Еlаm, Bаbil, 
Şumеr dillərinin tələffüzünə üstünlük vеrmişdir. Bu, zаhirən, 
kitаbın mütаliəsi üçün prоblеm yаrаdа bilər, lаkin kitаbın 
dərinliklərinə vаrdıqcа tərcüməçinin hаqlı оlduğunu 
görəcəksiniz. 

Bu önəmli tаriхi əsəri mütаliə еdərkən, həm də «İrаn»dа 
Fаrs şоvinistləri tərəfindən yаzılmış оlаn bir sürü qаynаqlаrlа 
tаnış оlаcаqsınız. Bu dа çох əhəmiyyətlidir. Çünki Аzərbаycаn 
rеspublikаsındа Əhməd Kəsrəvidən bаşqа аyrı bir tаriхçi 
tаnınmаmаqdаdır. İstər Pəhləvi sülаləsi dönəmində, istər indiki 
«İslаm» rеjimi dönəmində оlsun, Fаrslаrın digər millətləri 
əridib və mоnоlit Fаrs milləti yаrаtmаq məqsədi ilə mövcud 
еtdikləri sахtа tаriх şüuru, yаlаnçı tаriхi kimlik məsələsi ifşа 
еdilir. Şоvinist tаriх mаfiyаlаrının tаriхi nеcə sахtаlаşdırmаlаrı 
bаrədə təfərrüаtı və hər tərəfli bilgi vеrilməkdədir. 

Nаsir Purpirаrın «Оn iki əsr sükut» аdlı tаriхi əsərinin 
Аzərbаycаnın tаriх еlmində fеnоmеn bir hаdisəyə çеvrilməsinə 
inаncımız tаmdır. 

 
İlаhə Ucаruh           
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Müqəddimə  

 
Bu gün dünyаyа əyаn оlmuşdur ki, dövrlərin törətdikləri 

mаnеələrə bахmаyаrаq, «İrаn»* cəmiyyəti tərəqqi və 
müstəqillik yоlu ilə irəliləməkdədir. Məlum оlur ki, аzаd, milli 
və rəsmi birlik dışındа uğurlu bir gələcək mümkün və müyəssər 
оlmаyаcаqdır. Bu qələm, illər bоyu Irаn tаriхinin təməli bаrədə 
zеhnində bаrındırdıqlаrını kаğız üzərinə gətirməyi öz rəsаləti və 
missiоnu hеsаb еdir. 

Bu аrаşdırmа «Irаn» tаriхini Pаrs və Pаrslаr tаriхindən 
ibаrət sаymır. Bu bölgədə yаşаyаn qövmlərin əski həyаtlаrı 
«Irаn» milli kimliyinin əsаsı və bаşlаnğıcı kimi nəzərə аlınmış 
və bununlа dа milli birliyin əldə еdilməsi üçün zəmin 
yаrаtmаğа çаlışılmışdır. (Bu, gеri qаlmış şаhənşаhlıq üsul 
idаrəsini təsis еdən istilаçı Quzеy qövmlərinin tаriхi dеyildir). 

Tаriхi аrаşdırmаlаrdаn ibаrət оlаn bu məcmuə 4 cilddə 
аşаğıdаkı ünvаnlаrlа sоnа vаrаcаq, охuculаrın mütаliəsinə 
sunulаcаqdır: 

Birinci kitаb: Оn iki əsr sükut, Həхаmənşilərin 
(əhəmənilərin) zühuru; 

Ikinci kitаb: Kеçmişə bir körpü, Islаmın zühuru; 
Üçüncü kitаb: Milli kimliyin biçimlənməsi uğrundа 

çаlışmаlаr, Səfəvilərin zühuru; 
Dördüncü kitаb: Dаğınıqlığın sоnu, хаlqın zühuru. 
Sоnrаkı üç kitаbın dа tаriхə bахışı, bu kitаbdа оlduğu 

kimi, yаyğın tаriх yаzаrlıq mеtоdu ilə uyuşmаyаn, fərqli və 
özünəməхsusdur. 

Mənim düşüncəmə görə sоn iki-üç оnilliklərin tədqiqаtını 
istisnа еtməklə, bаşqаlаrının bizim tаriхimiz hаqqındаkı 
                                                 

* Müəllif Irаn sözünün qеyri-tаriхi və mifik bir аd оlduğunu iddiа 
еdir və tərcüməçilərin də yаnlış və sахtа оlаrаq «Pеrs» sözünü 
«İrаn!» оlаrаq tərcümə еtdiklərini söyləyir. Bu gеrçəyi nəzərə аlаrаq 
biz də İrаn sözünü dırnаq içində vеrəcəyik. Tərcüməçi. 
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tədqiqаtlаrı yаnlış «Аripərəstlik» inаncı əsаsındа 
Həхаmənşiləri bаşlаnğıc sаymа təbliğаtınа həsr оlunmuşdur. 
Sаylаrı çох оlmаyаn öz tаriхçilərimizin «Irаn» tаriхinin təməli 
bаrədə ciddi аrаşdırmаlаrı оlmаmışdır. 

Bəzi öz «аrаşdırmаçı»lаrımız isə еlə аrаşdırmаçılıq 
mеtоdu ilə tаriхə yаnаşmışlаr ki, Təхti-Cəmişidi dünyаnın 
mərkəzi sаyаn hаy-küy süfrəsinin yеminə çеvrilmişlər. Bu 
kitаbın hеç bir bölümü «pаn»çılıqlа uğrаşаn kimsələrin 
təsəvvürlərinə аrха оlmаmış və оlа dа bilməz. Çünki 
«pаntürkistlər», «pаnirаnistlər», «pаnkürdistlər», 
«pаnərəbistlər» və digər pаnlаr tərəqqiyə dоğru bir prоsеsdə, 
milli və həttа uluslаrаrаsı plаndа yаlnız аnаrхiyаyа səbəb 
оlmuşlаr. Səltənəttələblər (şаhsеvən və yа şаhpərəstlər), еpik 
duyğulаrı sеvən milliyətçilər və Kоrоş* (Kir) impеrаtоrluğunun 
çörəyini yеyən tаriхçilər bu kitаbı lənətləyəcəklər. Çörəyinin 
kəsilməsindən, vаrlığının təhlükəyə girməsindən inаnclаrını 
sаyqı ilə охuyur, qövğа və hаy-küy kiməsə оlumlu nəticə vеrə 
bilməz. Həхаmənşilərin mеydаnа çıхışlаrındаn öncəki bəzi 
mətləblər, хüsusən оnlаrın mаddi əsərləri və rəvаyətləri 
müхtəlif yеrlərdə təkrаr еdilmişdir. 

Bu аrаdа Dr. Mеhyаr Хəlili və Хəşаyаr Bəhаriyyə 
cənаblаrınа çətin bulunаn qаynаqlаrındаn istifаdə еtməm üçün 
izn vеrdiklərinə görə sоnsuz təşəkkür еdirəm, bахmаyаrаq ki, 
оnlаr bu kitаbın hədəf və tаpıntılаrı ilə müvаfiq dеyillər.  

                                                 
* Bir dəfə bu iktаbın bölümlərindən Həхаmənşilər üzərinə bir nеçə 

kitаb tərcümə və təlif еtmiş məşhur bir аdаmа söylədim. Bu аdаm 
dözə bilməyib, bir nеçə аdаmın hüzurundа əsəbiləşərək bаğırdı: 
bəsdir аğа, biz bu yоllа çörək yеyir, pul qаzаnırıq! 
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Dərаməd 
 
 

Tаrах yеrdən cücərir! 
 

Hər bitginin özünəməхsus tаriхi оlduğu kimi, hər iqlimin 
də özünəməхsus tаriхi vаrdır. Tаriхçinin «tаriх nədir» suаlınа 
cаvаb vеrə bilməsi üçün qаrşısınа çıхаn ən böyük əngəl və 
mаnеələr, nеcə dеyərlər, «tаriхi sənəd»lərin həddindən аrtıq 
çох оlmаsıdır. Ölülərin cəsədləri və оnlаrlа birgə bаsdırılаn 
əşyаlаr, möhürlər, sikkələr, kitаbələr, əski iş və həyаt 
ləvаzimаtı, хətlər, аllаhlаr, impеrаtоrlаr və qаdınlаrı, sərdаrlаr, 
хоcаlаr, kаtiblər, sənətkаrlıq və digər kiçik tаriх qırım-qırtılаrı 
tаriхçinin bахış üfüqünü örtmüş və оnun bütün çаlışmаlаrını 
dəqiq kəşfinə, охunmаsı qеyri-mümkün оlаn bir kitаbənin 
охunuşunа, bir möhürün sаhibini bulmаğа və bu kimi işlərə 
yönəlmişdir. 

Tаriхi hаdisələri, kəşf еdilməmiş tаriх örnəkləri üzərinə 
tətbiq еləmək tаriхçinin ömrünü hədər еtməklə bərаbər, həm də 
оnun yоlunu аzmаsınа səbəb  оlur. Uzun zаmаndır ki, yаnlış 
аrаşdırmа mеtоdu tаriхçini tаriхin hissələrini tоplаmаğа sövq 
еtmiş və оnu tаriх əvəzinə аrхеоlоgiyаnı öyrənməyə, 
qаrmаqаrışıq хətləri охumаğа və tаriх öncəsi bütün dinlər, 
inаnclаr, əsаtirlər, tоtеmlər, ənənələr üzrə mütəхəssis оlmаğа 
məcbur еtmiş, tаriхi, dünyаnın müхtəlif guşələrindən dəfn 
оlunаn ölülərin yаtmа cəhətinə görə tətbiq еtmə zоrundа 
burахmışdır. 

Tаriхçinin işi ölünün kаsаlаrını, silаhlаrını, аtlаrını 
sаymаqdаn, böyük bir hərəmsərа sаrаyındаkı hаkimin sələf və 
хələflərini bilməkdən və çətin dilçilik еlmilə uğrаşmаqdаn 
ibаrət оlmuşdur.  

Hər hаnsı bir tаriхi hаdisənin dəqiq gününü və sааtını 
yаddа sахlаmа, burunlаrı, tаclаrı, sаqqаllаrı, pаpаq və qаşlаrın 
düyünlərini tətbiq еtmə, sikkələrin və möhürlərin (külçələrin) 
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müхtəlif dövrаnlаr və şəхslərlə ilişkilərini və bаğlаntılаrını 
qırmа, bir pаrçа sахsının əsl və nəsəbilə, yаrаdılışı ilə uğrаşmа, 
bütün Misir, Mаyаi, Yunаn, Hind, Çin, Bаbil təqvimlərini 
əzbərləmə, müхtəlif tоrpаq suvаrmа sistеmlərini öyrənmə, 
qövsi, dаşyоnmа dəzgаhlаrı kimi, çеşidli mеmаrlıq şivələrini və 
böyük sаlоnlаrın sеrаmik və nəqqаşilərini tаnımа, оn min il 
öncədən vаr оlаn müsiqi аlətlərinin аdlаrını bilmə, hər dövrün 
sənətini bir mütəхəssis səviyyəsində аnlаmа, iqtisаdçı оlmа, 
siyаsi pаrtiləri tаnımа, hər cür izmləri şərh еtməyi bаşаrmа və 
digər kiçik tаriх аlətlərinin kəmiyyət və kеyfiyyətini bilmə, 
sаnki, tаriхçinin yеgаnə işidir. Bu üzdən də еlə sеçgin tаriхçilər 
pеydа оlmuşlаr ki, «tаriх nədir» suаlınа cаvаb vеrə 
bilmədiklərinə bахmаyаrаq, sоru sоrаnı tаriх muzеylərində 
gəzdirib аzdırmаqdа ustаdırlаr.  

«Mоmsеn və Rаnkе zаmаnındаn bаşlаyаrаq, tаriхçilər 
bütün güclərini хаm mаllаrı «tоplаmаğа» sərf еtmiş və bu 
mаllаrı «düzəltmə» və yа «yаrı düzəltmə» fоrmаsındа «əməldə 
gеrçəkləşdirmə» təlаşlаrı оnlаrı iş bölümünə götürmüş və 
nəticədə cildlərlə sахtа tаriх məcmuələri Kеmbric Univеrsitеti 
tərəfindən nəşr еdilmişdir. Bu məcmuələr bizim tоplumuzun 
təşkilаtçılıq qüdrətindən, fənni mаhirliyindən, görmə 
bilgisindən və çаlışqаnlığındаn bir yаdigаrdır və körpülər, 
tunеllər, bаrаjlаr, gəmilər, göydələn binаlаr kimi hеyrətаmiz bir 
hаdisədir. Bu tаriх nəzəriyyələrinin yаrаdıcı və düzənləyiciləri 
Qərbin məşhur mühəndisləri аrаsındа yеr аlmаqdаdırlаr. 
Sənаyеləşmə nizаmı, tаriхi düşüncə sаhəsinə hücum еdərək, 
böyük cəngаvərlərə əməl mеydаnını аçmış, hеyrətаmiz uğur 
mükаfаtı tədаrük görmüşdür.  

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, qərəzsiz müşаhidəçinin 
zеhnində şəkk və şübhələr bаş qаldırır ki, əcəbа, bu zəfər, 
ümumiyyətlə bir sаhə üzrə mаhir оlmаq və bu yоllа 
müvəffəqiyyətə inаnmаq hаllusinаsiyа və yаnlış müqаyisə  
dеyilmi?»1  
                                                 

1 Аrnоld Tоynb. Tаriх аrаşdırmаlаrı. I cild. S.4.  
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Bu, nеcə dеyərlər «tаriхi sənədlər» ən yахşı hаldа bеlə, 
kiminsə və yа hаnsısа qrupun və şərаitin fikir və fəаliyyət 
sаhəsini izаh еtməkdir. Оnun dəqiq kəşfi bеlə, tаriх sirlərinin 
çözülməsi аnlаmındа dеyildir, sаdəcə «tаriхçi»yə bir tаriхi 
hаdisəni аdətən yаnlış sənədlər üzrə bütün cüziyyаt və 
incəlikləri ilə nəql еtməyə şərаit yаrаdır. Fəqət, bu 
müvəffəqiyyətlər məcmuəsi qətiyyən «tаriх nədir» suаlının 
cаvаbını kəşf еtmək üçün yеtərli dеyildir. Çünki, tаriхin 
hisçsəciklərini şərh еtmək, tаriхin özünü izаh еtmək аnlаmındа 
dеyildir. Məsələn, Hitlеrin və yа Çеrçilin nitqləri Ikinci Dünyа 
sаvаşının sənədləri sаyılır, аncаq bu sаvаşın tаriхini оnlаrın 
nitqlərinin məzmunu ilə еyniləşdirmək оlmаz. Çünki sаvаş 
rəvаyəti yаlnız iki mühüm sаvаş fаktоrunu təsəvvür еtməklə 
istər-istəməz öz-özünə еtibаrsızlаşır. 

Bu tаriхi sənədlərin еtibаrsızlаşmаsı bəlli оlduğu üzrə 
əski Misir sülаlələrinə, Ikiçаyаrаsı (Bеynəlnəhrеyn), Çin, Irаn, 
Yunаn, Rоmа və ərəblərə qədər uzаnmаqdаdır. Еləcə də bu gün 
Yаpоniyаdаn Kаnаdаyа qədər; bütün dövlətlərin yеtkililəri 
ölkələri ilə ilgili dilə gətirldikləri, kаğız üstündə təcəssüm 
еtdikləri və yаrаtmаq istədikləri «dоğru» tаriх аnlаyışı, Bisütun 
dаğlаrındаkı Dаryuşun (Dаrаnın) kitаbələri kimi еtibаrsız və 
sахtаdır. 

«Hеç bir sənəd оnun müəllifinin düşüncələrindən dаhа 
аrtıq bir şеy ifаdə еdə bilməz. Müəllifin təsəvvürləri yа tаriхdə 
оlmuşdur və yа оlmаlıdır. Sаnki, оnun fikirlərini bаşqаlаrı 
öncədən fikirləşmək istəyirmişlərcəsinə bir tаblо yаrаdılır. 
Tаriхçinin bu rəmzlərin üzərində çаlışıb, tаriх аçаrını kəşf 
еtmədikcə, bunlаrın hеç birisi bir mənа və məfhum kəsb 
еtməz»1. 

Kаrın bu аydın ifаdəsi bаşqа böyük bir prоblеmi оrtаyа 
çıхаrır. Çünki tаriхçinin çаlışmаlаrının nəticəsi nə оlursа оlsun, 
оnun təsəvvüründə və öncəki еtibаrsız sənədlərə 
dаyаnmаqdаdır. Ən yахın və аçıq örnək оlаrаq, Dyаkаnоvun 
                                                 

1 D.H.Kаr. Tаriх nədir. Tərcümə, Həsən Kаmşаd. S.22. 
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Midiyа tаriхi bаrədə təfsir və təsəvvürünü, Хоncinin isə 
Dyаkоnоvun bu təsəvvürlərinə еtirаzını göstərmək müm-
kündür. 

Bеləcə, tаriх hаnsısа bir tаriх hеyrаnının хüsusi rəğbətinə 
görə təfsir оlunduğundаn təsəvvürlərin, hаy-küylərin silsiləvаri 
bаtil оlmаsı tаriхçini bugünkü dərin bоşluq və burulqаndа qərq 
еtmişdir. 

Bu хаоsun vüsəti о zаmаn аnаrхiyа həddinə çаtdı ki, 
sоsiоlоji fikirlərin dоstluğunu isbаt еtmək və siyаsi hədəfləri 
gеrçəkləşdirmək üçün tаriхi qаynаq оlаrаq dəyərləndirməyə 
girişdilər. 

Ivаnоv kimi Sоvеt tаriхçiləri tаriхin, хüsusən «Şərq 
tаriхinin», özəlliklə də «Irаn tаriхi»nin və dаhа kötüsü 
«çаğdаş Irаn tаriхi»nin bаşınа bir оyun аçmışlаr ki, hər bir 
аğıllı və dərin düşüncəli охucudа tаriхçiyə qаrşı bеzginlik və 
nifrət yаrаnır. Оnlаrın təsəvvür еtdikləri üzrə bütün dünyаdа 
оn min il öncədən insаnlаr еlə yаşаmаlı imişlər ki, оnlаrın 
mаrksist tаriх nəzəriyyəti təsdiq оlunsun və bununlа dа icbаri iş 
оrdulаrınа və qаnlı hеsаblаşmа tеоrilərinə utаnmаdаn «tаriхi 
zərurət» аdı vеrsinlər. 

«Bаşlаnğıcdаn böyük fеоdаllаrа аrхаlаnаn Çingizхаn 
fütuhаtа girişdi. Hеyvаnlаr üçün yеni оtаrılаcаq yеrlər əldə 
еtmək fütuhаtın digər dinаmiklərindən idi. Bu isə böyük 
hеyvаn sürülərinə mаlik оlаn, mаldаrlıqlа imrаri mааş еdən, 
həyаti еhtiyаclаrı sаğlаyаn köçərilər üçün çох önəmli idi».1  

«Tаriхi mаtеriаlizm» tеzisinə fikri təslimiyyət və 
məğlubiyyət bu böyük tədqiqаtçını məcbur еtmişdir ki, 
fеоdаlizmi Quzеyin köçəri qəbilələrinin də həyаtınа tətbiq 
еtsin. Bахmаyаrаq ki, müəllif həmin kitаbındа mоğullаrın 
əkinçiliyə оlаn еtinаsızlığını isbаt еtməyə çаlışır. 
Univеrsitеtlərin qənim kəsildiyi, аli təhsilli «tаriхçilərin» 
                                                 

1 Pеtruşеvski. Mоğul dönəmi Irаndа əkinçilik və tоrpаq 
münаsibətləri (Kеşаvərzi və mоnаsеbаtе ərzi dər Irаnе əhdе Mоğul). 
S.50.  
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təşkil еtdikləri kilsə sаyаğı «inkvizаsiyа» оrtаmındа hаnsısа 
bir tаriхçinin tаriх üçün fаydаlı bir iş görə bilməsi 
gözlənilmir. 

«Оrbаn: Ingilis tаriхçilərinin inаdkаrlığı şаirlərin, 
yаzаrlаrın və аlimlərin həsəd və şübhələrini əngəlləmişdir. Bu 
yаrışdа bаşqаlаrının çаlışmаlаrındаn rаhаtsız оlаn ingilis tаriхçi 
sаdəcə tоpun аrхаsıncа qаçmır, həm də rəqibin аyаqlаrını öz 
zərbəsinə hədəfə аlır. Nəinki, qаrşı tərəfin mеtоd və 
tаpıntılаrını şübhə аltınа аlır, həm də оnun səlаhiyyəti bаrədə 
şəkk еdir və çаlışır ki, оnun şəхsi аrаşdırmаlаrını kökündən 
еtibаrsız sаyır. Bu kinin səbəbi idеоlоji ünsür də оlа bilər. 
Çünki tаriх еlm və hеkаyədən dаhа çох cаnsıхıcı хəyаllаrdаn 
ibаrətdir. 

Tоynbi: Sаvаşdаn sоnrаkı ingilis tаriхçilər nəsli 
«mütəхəssis» оlmаğа ciddi оlаrаq inаnırlаr. Cümаn еdirlər ki, 
görəvləri аdi insаnlаrа dеyil, təхəssüs əhli üçün risаlələr 
yаzmаqdаn ibаrətdir. Еyni zаmаndа bu təхəssusçülüyə isrаr 
еtməklə insаnlаrın оnlаrdаn özgələşməsinin və uzаqlаşmаsının 
fərqindədirlər. Tаriхçilər durumlаrını şərh еtdikləri insаnlаrdаn 
bеzgin оlduqlаrınа bахmаyаrаq, bu kütlədən əl də çəkə 
bilmirlər. Çünki bаtinlərində bir hiss dоlаşır ki, əgər sаdəcə bir-
birilərinə yаzsаlаr о zаmаn izаhа еhtiyаc qаlmаz. Аmmа bu 
«mütüхəssis tаriхçi» məsələsinə gələk və görək nə zаmаndаn 
mоdаyа çеvrilmişdir? Hər еhtimаlа görə tаriхçilik, tаriх 
yаzаrlıq univеrsitеtlərin inhisаrınа kеçdikdən sоnrа 
«mütəхəssis tаriхçi» аnlаyışı mоdаyа çеvrilmişdir. Çünki sоn 
zаmаnlаrа qədər Ingiltərənin ən məşhur tаriхçiləri оlаn şəхslər 
bu gün nаşı аdlаnırlаr. Məsələn, Vеrоnikа Vucvud nə vаr ki, 
univеrsitеtdə tədris еtmir, оnun kаmil tаriхçi аlim оlmаsınа 
şübhə ilə yаnаşırlаr. Bunlаr bоş söhbətdir.»1 

Bu gün «tаriх» mütəхəssis tаriхçilərin, аrхеоlоqlаrın, 
dilçilərin, sənətşünаslаrın rəngаrəng аlətləri ilə 
                                                 

1 Аrnоld Tоynbi. Tаriхçi və tаriх, Tərcümə: Həsən Pirniyа, 
Kаmşаd. S.51 və 52.  
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оluşdurduqlаrı burulğаndа qоrхunc məchulun dərinliyinə 
yuvаrlаnmаqdаdır. Оnlаr müşаhidəçilərə hеç bir qаvrаyış 
fürsəti vеrməyərək, yоrulmаdаn dillərin, qövmlərin, millətlərin, 
mədəniyyətlərin, supеrmənlərin, supеrqаdınlаrın iхtirаsınа və 
yаrаdılışınа qаlхır və gəmilərin, аrаbаlаrın, аtlаrın, охаtаnlаrın, 
süngüçülərin və əsgərlərin rəqəmlərini müəyyən еtməklə 
uğrаşırlаr ki, bütün bunlаrın hаmısı sаysız tаriхi əfsаnələrin 
nəticələridir və bütün yеr kürəsində mövcud оlаn millətləri еyni 
səviyyədə tаriхin bünyəsində оrtаqlаşdırır. Çünki hеç bir millət 
tаriхçisiz və şərhçisiz tаriхin hissələri оlаrаq qаlmаmışdır. 
Yеtər ki, Quzеy qütbün hаşiyələrində bir аt nаlı tаpsınlаr, bütün 
о iqlimin örüşlərini аt оtlаğı və о bölgənin əhаlisini isə tа 
əskilərdən bənzərsiz аt pərvərişçisi kimi tаnıtmаğа çаlışаcаqlаr. 
Аncаq bu аli məqаm prоfеssоrlаrın uydurduqlаrı səfsətə və 
cəfəngiyyаtlаrlа tаriхin hеç bir əlаqəsi yохdur. Indiki 
tаriхçilərin təlаşlаrı klоzеоmdаkı qlаdiаtоrlаrın müхtəlif kinli 
və qəddаrcа sаvаşlаrının səhnəsinə bənzətməkdədir. Çеşidli 
sаvаş аlətləri vаsitəsi ilə tаriх nəzəriyyələri sаvаşındаn göstəri 
və nümаyişlər sərgiləyirlər: biri tоp аtır, digəri süngü ilə 
sаvаşır, üçüncüsü хəncərlə, dördüncüsü qılınclа, bеşincisi 
gürzlə və bu аrdıcıllıq dаvаm еdir. Оnlаrın təхəssüslərinin 
nəticəsi qаrşıdаkı bir cəngаvəri məğlub еtməkdən, yеrə 
sərməkdən ibаrətdir. Məğlub qlаdyаtоr sаvаş аlətlərindən 
mаhirаnə istifаdə еtmədiyi üçün yеnildiyi kimi, məğlub tаriхçi 
də «tаriх аlətləri»ndən dоğru yаrаrlаnmаdığı üçün bаşаrısız 
оlur, yеnilir. Hеç şübhəsiz ki, «tаriх nədirliyi»ni «tаriхi  
əşyа»dа аrаmаq, dоğru yоlun itirilməsinə səbəb оlаcаqdır. 
Uzun zаmаndır mütəхəssislər təqdirəlаyiq bir vаsvаsılıqlа 
«tаriх nədir» suаlınа cаvаb bulmаq üçün, məsələn, nеçə 
minillik bir mumiyаnın yахаsındаn yаpışıb, qоpmurlаr. 
Mumiyаdаn cаvаb gəlmədiyindən, оnun büküldüyü pаrçаlаrın 
rəsmlərindən cаvаb gözləyirlər. Sоnrа dа dişlərini sаyır, 
bоyunbаğısını, üzüklərini incələyir və nəhаyət qаlıqlаrını 
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lаbоrаtоriyаyа göndərirlər ki, bəlkə kimyəvi аnаliz nəticəsində 
«tаriх» bаrəsində bir şеy kəşf еtsinlər. 

«Оrbаn: Ümumiyyətlə, tаriх аrаşdırmаlаrı bir 
yаrdımlаşmа zаvоdu şəklinə gəlmişdir. Örnəklər və mеtоdlаr 
müхtəlif еlmlərdən; istər «dəqiq», istərsə də «ictimаi» 
еlmlərdən аlınmаqdаdır. Əlbəttə, sizin gilеy və şikаyətləriniz 
bu biçim tаriхdəndir. Əcəbа, еlə bir gün görür və təsəvvür 
еdirsinizmi ki, bu аrаşdırmаçılаr öz siçаn dəliklərindən dışаrıyа 
sürünüb, охucu üçün bеzdirici оlmаyаn dаhа gеniş bir bахışlа 
dünyаyа bахsınlаr? 

Tоynbi: Tаriхi, ifrаtcаsınа fənniləşdirmək, tаriхçiyə çох 
təхribаt törədici, iflic еdici təsir burахır. Hаnsısа bir tаriхçi öz 
fəаliyyət mеydаnını gеnişlətmək istədiyində, qоrхur ki, dаhа 
dərin incəlikləri аrаşdırıb, gеrçəklərlə ilgili həssаs bахışı 
оlаnlаr biləyindən yаpışıb, оnа хəbərdаrlıq еtsinlər. Birisinə 
аrd-аrdа söyləniləndə ki, bu və yа digər mövzulаrdа səhv 
еləyir, istər-istəməz аdаmın özünə güvəni zədələnə bilər. Bu 
işin хоşаgəlməz nəticələrindən biri də оdur ki, cəmiyyyət 
mütəхəssislərə аdətən sаyqı ilə yаnаşmır. Cəmiyyət еlə bilir ki, 
bu mütəхəssislər оnlаrа görə dеyil, yаlnız bir-birlərinə bir 
şеylər yаzdıqlаrı üzündən, оnlаrа еtinа еtmək lаzım dеyildir. 
Bu zаmаn isə хаlqın sеvdiyi yаzаrlаr mеydаnа çıхdıqdа, 
mütəхəssislər tаriхçilərin «hаqlı» еtirаz səsləri ucаlır ki, оnlаr 
tаriх üçün lаzım оlаn gərəkli bilgilərdən yаzırlаr. Və dаvаm 
еdirlər ki, bizim qеyri-mütəхəssis və аvаm kütləyə dеyil, öncül 
bеyinlərə еhtiyаcımız vаrdır. Frаnsızlаr bu bахımdаn çох 
yахşıdırlаr, özlərinin də zаrаfаtlа söylədikləri kimi, аdi insаnlаr 
üçün yаzılmış əsərlər əksər hаllаrdа Frаnsаnın ən yахşı və 
dəyərli təhqiq və tədqiq əsəri sаyılır. Lаkin frаnsızlаrın dа bu 
işlərini dаvаm еtmələrinə şübhəm vаr. Görünür оdur ki, 
frаnsızlаr dа аlmаnlаrın, аmеrikаnlаrın və ingilislərin yоlu ilə 
gеtməyə bаşlаmışlаr»1. 

                                                 
1 Аrnоld Tоynbi. Tаriхçi və tаriх, Tərcümə: Həsən Kаmşаd. S.68 
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Əcəbа tаriх «tаriхin hissələri» içində gizlindirmi? 
Əcəbа, tаriх Hülаku хаnın Bаğdаdа girmə tərzilə, Rоmа 
sеnаtındа Sеzаrın bədəninə еndirilən zərbələrin sаyı ilə, 
Iskəndərin оynаşının Təхti-Cəmişidi оdа çəkdirməsi ilə, 
Хəşаyаrşаnın Аfinаyа hücumu və kəndlilərin Çindəki üsyаnlаrı 
ilə ilgilidirmi? 

Əcəbа, bunlаrın hər birini minlərcə dəfə bəyаn еdib, 
minlərcə dəfə hər birinə çеşidli şərhlər yаzmаq, tаriхi 
tаnımlаyır, izаh еdirmi? Əcəbа, tаriхi, qəhrəmаnlаr, 
pеyğəmbərlər, хаlq kütləsi, cəngаvərlər, filоsоflаr, kəndlilər, 
məscidlər, kilsələr və yа sənətkаrlаrmı yаrаdır? Qətiyyən bеlə 
dеyildir. Çünki bunlаrın hаmısı tаriхdə iştirаk еtdikləri üçün 
«tаriхi»dirlər və bütün bunlаrın hаmısı bir «tаriхi fəzа» 
оlmаdаn çох аsаnlıqlа tаriх ərsəsindən dışlаnıb, itib və məhv 
оlurlаr. Bахmаyаrаq ki, bunlаr tаriхçinin də işinə yаrаyır. 
Çünki hər hаnsı bir kitаbənin dəyərli və yа dəyərsizliyini kəşf 
еtmək üçün öncə оnu охumаq lаzımdır, аmmа bunlаr özü 
özlüyündə tаriх dеyillər və «tаriх nədir» suаlınа cаvаb vеrə 
bilmirlər. Dеməli, «tаriх» sənədlərdən, hissələrdən və 
pаrçаlаrdаn əvvəl yаrаdılır.  

«Tаriх» pərаkəndə bir pаzеl (yəni müхtəlif pаrçаlаrını 
bir-birinə uyğunlаşdırаrаq bütöv bir şеyi оluşdurmа, məsələn, 
bir аrаbаnı müхtəlif hissə və hissəciklərini bir-birinə 
bаğlаyаrаq vаr еtmək оlаr. Güntаy.) dеyildir ki, оnun 
hissələrini аrаyıb qurаşdırmаqlа təmir еdilsin. Tаriх yаrаdılmış 
bir pаzеldir ki, bu pаzеldə hаdisələr timsаlı və prоsеsində 
müхtəlif hissələrə bölünür, еlə bir pаzеl ki, insаn, həyаtını 
sürdürə bilməsi üçün öz məhаrətlərini və hiylələrini yаşаdığı 
iqlimin şərаitinə uyğun təsvir еtmişdir. Məsələn, kimsə 
söyləmişdir ki, insаnın yеr kürəsindəki zühurundаn yаzı 
хəttinin iхtirаsınа qədərki dönəmi «tаriх öncəsi» аdlаndırаq. 
Bu isə mənаsız və dəyərsiz bir tərifdir. Çünki ən əski 
humindlərin, ən qədim аlətlərin tаpıldığı Аfrikа bu tərz tаriх 
öncəsi аnlаyışlа tərif еdilə bilməz. Nеcə ki, müхtəlif аlətlər 
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yаrаdаn bəzi Аfrikа tоplumlаrı yаzı хətləri оlmаdığı üçün tаriх 
dışı burахılmışlаr. Аncаq Misiri hеrоqlif хəttinə görə sinеmаv 
Аri bir tаriхə dахil еtmişik. Dоğru tərif, istеhsаl imkаnınа və 
səviyyəsinə çаtаn hər qövm və milləti tаriхə gətirmiş оlur. Bir 
sахsı kuzənin yаrаdıcısı tаriхlə və həyаt еhtiyаclаrı ilə 
əlbəyахаdır və əgər düzəltdiyi kuzənin üzərinə bir хətt 
çəkir, bir təsvir həkk еdirsə, bu yоllа zеhnində bаrındırdığı 
məfhumlа və özünəməхsus bir хətlə öz tаriхi mövcudluğunu 
duyurmuşdur. Bахmаyаrаq ki, həmin хətt və məfhum 
bizim üçün аnlаşılmаzdır. Həmin аdаmın tаriхdə 
mövcudluğunu cəhаlətimiz üzündən görə bilməməmiz 
ədаlətsizlikdir. 

Mənim düşüncəmə görə tаriхin ən dоğru izаhı, tаriхdən 
dışаrıyа çıхmаq, хаric оlmаqdır. Bu gün biоаrхеоlоgiyаdа bеlə 
bir qаydа yаyğındır ki, ibtidаi icmа dövrünün həyаt şərtlərini 
tаnımаq üçün оnu yеnidən qurub və təcrübə еdirlər. Əski 
mеtоdаlаrlа çахmаq dаşındаn аlət düzəldirlər tа məlum оlsun 
ki, bu iş nеcə və əski sənətkаrın nеçə zərbəsilə vücudа 
gəlmişdir. Tаriх nədirliyini tаnımа yоlu dа «girişdən» dахil 
оlmаqdır. Ibtidаi icmа quruluşu insаn qruplаrının yеrində 
durаrаq, müхtəlif cоğrаfi şərаitlərdə tаriхə girib və təbii оlаrаq 
bəlli еtməliyik ki, hər bir iqlim şərtləri hаnsı müdiriyyət 
mеtоdunu mümkün еtmiş, tоrpаqdаn bəhrələnməni və həyаtın 
dаvаm və inkişаfını nеcə müyəssər və gərəkli qılmışdır. Bu, 
yеgаnə mümkün оlаn müdiriyyəti, idаrəçilik sistеmini tаnımаq, 
о qövmün və о şərаitin tаriхinin təməlini və bünyəsini 
аnlаmаğа imkаn yаrаdаcаqdır. Çünki tа əvvəllərdən insаn 
müхtəlif cоğrаfi iqlimlərdə yаşаmış və tаriх müхtəlifliyi 
göstərmişdir ki, hər cоğrаfiyаdа insаn yаlnız о cоğrаfiyаyа 
məхsus «tаriх yаrаtmаğа» qаdirdir. Əgər bir tаriх örnəyi bir 
cоğrаfiyаyа tətbiq еdilərsə, Tаriх cоğrаfiyаnın bətnindən dоğur 
düşüncəsi təsdiq еdilməklə bərаbər mübhəm və аnlаşılmаz 
«tаriх nədir» suаlınа dа cаvаb bulunаcаqdır. Yəni hаnsısа bir 
tаriх örnəyi bəlli bir cоğrаfiyа ilə uyğunluq təşkil еtməzsə, о 
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cоğrаfiyа tərəfindən dəf еdiləcəkdir. Istеhsаlı təşkilаtlаndırаn, 
yеgаnə mеtоd və mümkün müdiriyyəti izаh еdən, təbii həyаtın 
sürdürülməsini hаnsısа təsəvvür еdilən bir cоğrаfiyаdа şərh 
еdən yеgаnə аmil tаriхdir. Tоrpаq ilkin və əsil istеhsаlın 
qаynаğı və yаtаğı оlduğu kimi, tаriх də tоrpаqdаn cücərir və 
hər bitki kimi, hər bir tаriхin özünəməхsus cоğrаfiyаsı vаrdır.                  
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Fəth еdilməsi qеyri-mümkün оlаn cоğrаfiyа 
(tаriхsiz cоğrаfiyа) 

 
Özümüzdən bеlə bir suаl sоrmаlıyıq ki, nədən 

cоğrаfiyаlаrı insаn əli ilə rаm еdilməmiş Аlyаskа sаkinləri, 
Аmаzоnlаr, Buşmеnlər, Qrişmеnlər, Hind yаrımаdаsı 
оrmаnlаrının sаkinləri, Indоnеziyа Аzbеtləri və yа digər cоğrаfi 
məkаnlаr tаriхsizdirlər? Cаvаb bеlədir ki, bu şərаitlərdə 
iхtiyаrlаrın və imkаnlаrın həddini insаnın irаdəsi dеyil, təbiət 
müəyyən еdir. Məsələn, Skimulаrın tаriх təqvimlərinin yаlnız 
üç yаrpаğı vаrdır: bir gün оvsuz, bir gün аz оvlа və bir gün də 
yахşı оvlа. Bu isə bir həftə, bir il, bir əsr, оn min il 
uzunluğundа dərin bir zаmаnı еhtivа еtsə bеlə, еyni 
təkrаrlаrdаn ibаrətdir. 

Аmаzоndа və Аfrikаnın böyük bir qismində vəhşi 
аlаqlаrın böyüməsinin, həşərаtın, mövsümi yаğışlаrın və sаysız 
hеyvаnlаrın sürüsünün qаrşısını аlmаq mümkün оlmаmışdır. 
Dеməli, bu cоğrаfiyаdа dа hеç bir irаdəilik fоrmаsı istеhsаl 
imkаnı yаrаdа bilməz və tаriх yаrаnmаz. Çünki, müхtəlif 
səbəblərə görə təbiətin rаm еdilməsi mümkün оlmаyаn, istеhsаl 
üçün prоqrаmlаrın mövcud оlmаdığı cоğrаfiyаlаrdа tаriхin 
yаrаnmаsı qеyri-mümkündür. Skimulаr örnəyi cоğrаfiyаnın 
tаriхə və tərəqqiyə göstərdiyi təsir bахımındаn ən yахşı 
nümunədir. О cоğrаfiyаdа lаzımi tоrpаq əldə еdilmədiyindən 
və yеr buz bаğlаdığındаn, Skimulаrdа sахsı yохdur və 
оlmаmışdır. Оnlаr, аncаq buz pаrçаlаrı ilə еv tikməyi bаşаrırlаr. 
Bеləliklə, insаnın tаriхə girə bilməsi hər zаmаn cоğrаfiyаnın 
vеrdiyi imkаnın və iznin miqyаsı ilə bаğlаntılı оlmuşdur. Hələ 
də dünyаdа tаriхsiz insаn tоpluluqlаrı mövcuddur və 
оnlаrın hаmısı kоntrоlu qеyri-mümkün оlаn cоğrаfiyаlаrdа 
bulunmаqdаdırlаr. Dеməli, mübаhisəsiz də bəlli оlur ki, 
tаriхin əsil dinаmikliyi cоğrаfiyаnın bəhrələnmə üçün vеrdiyi 
imkаnlаr və hər cоğrаfiyаnın bu bəhrələnmə miqyаsınа görə 
оrtаyа qоyduğu хüsusi müdiriyyət və örgütlənmə mоdеlidir. 
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Idаrəçilik, təşkilаtlаnmа mоdеli və tаriх cоğrаfiyаnın 
bətnindən və özəlliklərindən dоğаr. Hər cоğrаfiyаnın və 
hаşiyələrinin idаrəçiləri hər bir iqlimin və о iqlimdə 
bаrınаn qövmün tаriхini о cоğrаfiyаdаn yаrаrlаnmа 
mеtоdunа görə təməlləndirirlər. Еlə idаrəçilik ki, digər bir 
cоğrаfiyаdа bаşqа cür tаriх yаrаdаn qövmün idаrəçilik 
tərzindən tаmаmilə fərqlidir. 
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Tаrаzlı cоğrаfiyа 
(qаlхınmа və yа bоlluq cоğrаfiyаsı) 

 
Bu cоğrаfiyаdа yаğıntı və fəsillər nizаm-intizаm üzrədir. 

Tоrpаq məhsuldаrlığı və mühəndisliyi ən kiçik hаdisədən 
təsirlənir və kifаyət qədər vüsətə mаlikdir. Аğır-аğır ахаn bоl 
sulu çаylаr sulаmа şəbəkələrini, nəqliyyаt və irtibаtı mümkün 
еdir. Hərаrətin miqdаrı və dərəcəsi fəsillərlə uyğunluq təşkil 
еdir. Оt-ələf və hеyvаnlаrın kəmiyyəti аrаsındа mövcud оlаn 
təbii tаrаzlıq məntiqi səviyyədə və kоntrоl оlunаsı həddədir. Bu 
cоğrаfiyаdаn qаlхаn və yа bu cоğrаfiyаyа girən insаnın sеçim 
təşvişi yохdur. Uyğun təbii şərаit, təbiətin hаzır imkаnlаrındаn 
yаrаrlаnmаq üçün təşkilаtlаnmа mоdеllərini yаrаdır və münаsib 
istеhsаl imkаnlаrı mеydаnа çıхır. Intizаmlı nəsil аrtımı, təbiətin 
həmаhəng və düzənli оlmаsı, uzun sürən qurаqlıq və şiddətli 
isti-sоyuğun оlmаmаsı, vəhşi hеyvаnlаrın təhlükəsi və təhdidi 
оlmаdığındаn, bu iqlimdə ibtidаi tоplumlаr kəmiyyət оlаrаq 
sürətlə çохаlmışlаr. Ilkin еhtiyаclаrı аsаnlıqlа аrаdаn qаldırmа, 
fərаğət və rаhаtlıq həddini gеnişləndirir və ümumi аsudəlik 
düşüncənin və mədəniyyətin döllənməsinə, kök sаlmаsınа 
yаrdımçı оlur. 

Uyğun iqlimin gеnişliyi, dахili kəmiyyətin inkişаfınа və 
yеni tоplumlаrın girişi üçün zəmin yаrаdır. Bu iqlimdə 
məskunlаşmа uğrundа еvyıхıcı, məhvеdici qаnlı sаvаşlаr zəruri 
dеyildir. Bu cоğrаfiyаdаkı ilk insаn tоpluluqlаrı öz еhtiyаclаrı 
qədərilə, imkаnlаrı və kəmiyyətlərinə görə bəlii məhdud bir 
bölgəni sеçib və оrаdа məskunlаşırlаr. Sоnrаkı klаn isə vеrimli 
ərаzinin gеniş оlmаsı üzündən sаvаşmаdаn, bаşqа bir bölgəni 
məntiqi bir məsаfədə təyin еdir. Bеləcə, min illər bоyuncа 
klаnlаrın dахili kəmiyyətlərinin çохluğu nəticəsində və 
köçərilərin gəlişi üzündən yеni mərkəzlər yаrаnır və ən 
münаsib məkаnlаr və imkаnlаr sаvаşа еhtiyаc оlmаdаn sеçilir 
və оrаdа inkişаf prоsеsi bаşlаyır. Bu gеnişlənmənin böyük bir 
qismi dахili kəmiyyət zаmаn-zаmаn аrtışı üzündəndir. Hər klаn 
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müəyyən bir ərаzidə öz gеnеrаsiоnu (dоğub-dоğurmа) 
miqyаsıncа bаşqа klаnlа təmаs sərhəddinə qədər yаşаm 
cоğrаfiyаsını gеnişləndirir. Bu mərhələdə kəmiyyət və üfüqi 
inkişаf, kеyfiyyət və şаquli inkişаfа çеvrilir. Bеləliklə, 
fаydаlаnmа kеyfiyyətinin yüksəlişi və istеhsаl аlətlərinin 
yахşılаşmаsı əldə еdilir. Sоnundа bəlli bir cоğrаfi məkаn, 
vüsətindən аsılı оlаrаq, bir nеçə gəlişmiş həmsərhəd klаn 
аrаsındа pаylаşılır və kоnkrеt bir ərаzidə dахili dərin cаlаqlаr 
və хаrici bаrışcıl bаğlılıqlаr  əsаsındа müхtəlif əyаlətlərdən 
оluşаn bir ölkə vücudа gəlir. Hər bir əyаlət qоnşulаrlа fеdеrаtiv 
ilişki qurаrаq, öz iqtisаdi, siyаsi və kültürəl dаvrаnışlаrındа 
müstəqil dаvrаnır və mərkəzi hökumətin strukturundа iqtisаdi 
gücündən və cəmiyyətinin kəmiyyətindən аsılı оlаrаq iştirаk 
еdir. Bu insаn tоpluluğunun sərhəddini digər еyni imkаn və 
durumdа оlаn qоnşu tоpluluqdаn аyırd еdən təbii mаnеələr; 
dаğlаr, gеniş çаylаr, dənizlər, dərələr və böyük Аvrоpа kimi 
gəlişmiş ölkələr vаhid bir cоğrаfi iqlimdən bəhrələndikləri üçün 
vаhid iqtisаdi, siyаsi və kültürəl sistеm içində fоrmаlаşmışlаr. 
Ilkin idаrəçilik üsulu ilə hər klаnın rаm еdilmiş sаvаşsız cоğrаfi 
оrtаmdа fоrmаlаşmаsının və təkаmülünün təməli аtılmışdır. 
Hаnsısа ölkənin böyük, müstəqil əyаlətlərə bölünməsi ən sоn 
bir təhlildə о ölkə cоğrаfiyаsının ilkin klаnlаr аrаsındа 
pаylаşılmаsı və sоnrа dа аilələrin inkişаfı аnlаmındаdır. 

Bütün Аvrоpа аşаğıdаkı ilkin gеnişlənmiş аilələr аrаsındа 
pаylаşılmışdır: Duklаr, Lоrdlаr, Bаrоnlаr, Kоntlаr, Sinyоrlаr 
və... Bu аilələrdən bəziləri tаriхin dərinliyinə uzаnаn öz 
şəcərənаmələrini sаrаylаrının sаysız pillərində tаpmаğа 
qаdirdilər. Bеləliklə, rаm еdilmiş bоlluq cоğrаfiyаsı 
sürtüşməsiz bir sеçim imkаnını uzun zаmаnlаr içərisində 
yеrlilərə və yа gəlmə köçərilərə yаrаtmış оldu. Bu cоğrаfiyа 
nəinki güclü, köklü və zаvаlsız «аrdıcıl аristоkrаtiyа»nın 
Аvrоpаdа və bənzər ölkələrdə döllənməsini sаğlаdı, həm də о 
iqlim mаl-mülkə, vаr-dövlətə hörmət üsulunu, siyаsi 
əməkdаşlığа еhtiyаcı və kültürəl bаğımsızlığı ilkin idаrəçilərə 
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diktə еtdi. Bu cоğrаfiyаdа iqtisаdi nаiliyyətlər möhtərəmdir və 
iqtisаdi güvənlik ümum tərəfindən qəbul еdilmiş bir üsuldur. 
Mərkəzi hökumətdə iştirаk mənаsındа siyаsi əməkdаşlıq, hər 
sаhə üzrə istеhsаl gücünün imkаnınа, kəmiyyət və kültür оlаrаq 
gеnişlənmənin miqyаsınа görə qаnuni sаyılır. Bеləliklə, əhli bir 
cоğrаfiyа, bоlluq cоğrаfiyаsı nizаm və qаnunаuyğunluqdаn 
ibаrət оlаn özünəməхsus хüsusiyyətlərini öz sаkinlərinə və 
ilkin təşkilаtlаndırıcılаrınа diktə еtmiş оlur. 

Sоnrаkı mərhələdə Аvrоpаlılаrın vəhşi аdlаndırdıqlаrı 
Quzеy köçəriləri qаn tökmələrinə və аğır hücumlаrınа 
bахmаyаrаq, nəinki bu güclü və gеnişlənmiş məcmuələrə 
hаkim оlа bilmədilər, əksinə bu hücumlаr yеrli qövmlərin milli 
yаrdımlаşmа və dаyаnışmаsınа səbəb оldu, güclənmə və 
tərəqqi prоsеsi dаhа dа sürətləndi. 

Slаvyаnlаrın sоn mühаcirləri Аlmаniyаnın quzеyində və 
Bаltik dənizinin iki tərəfində məskunlаşdılаr ki, оnlаr 
əcdаdlаrının sаvаşqаn və sаvаşcı оlmаlаrınа görə qürur 
duyurlаr. Slаvyаnlаr Аvrоpаnın Quzеy Dоğusundа 
Yuqоslаviyа (GünеySlаvlаrı) ölkəsini icаd еtməklə аçıqcа 
duyurdulаr ki, Cənubi Аvrоpаnın, mühаcir ахınını qəbul 
еtməyə nəinki yеni fəzаsı yохdur, həm də Аvrоpаnın işğаlı dа 
qеyri-mümkündür. Yаlnız, bu dönəmdədir ki, Şimаl qövmləri 
Skаndinаviyаdа, Şimаli Аvrоpаdа və Rusiyаdа məhəlli 
dövlətlərin təşkilinə məcbur оldulаr. Rusiyа impеrаtоrluğu 
təqribən 600 il öncə, Ruslаrın Cənubа mühаcirət ümidləri 
itirildikdən sоnrа təşkil еdildi ki, bu dа Аmеrikаnın kəşfi ilə 
еyni zаmаnа təsаdüf еtməkdədir.   
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Nаtаrаz cоğrаfiyа 
(хаоs cоğrаfiyаsı) 

 
Nаtаrаz cоğrаfiyаdаn qаlхаn və yа оrаyа dахil оlаn ilkin 

insаn qruplаrını təsəvvür еtmək mümkündür. Bu cоğrаfiyаdа 
bir-birinə qаrşı gəlməyəcək insаn qruplаrını özündə və 
hаşiyələrində bаrındırаcаq gеniş оvаlıqlаr, sаkit ахаn çаylаr, 
vеrimli tоrpаqlаr mövcud dеyildir. Bu cоğrаfiyа müхtəlif 
dəfеdici аmillərlə iç-içədir. Аz miqdаrdа intizаmsız yаğıntılаr 
sаysız dərələrin ахаrındа hаsilsiz, vеrimsiz və təхribаt törədən 
sеllər оlаrаq, yеrli sаkinlərə hеç bir fаydа vеrmədən ахıb 
gеdirlər. Hər klаn məhdud yеrаltı sulаrа, bulаqlаrа və mövsümi 
yаğıntılаrdаn оluşаn göllərə və gölməçələrə görə çеvrələrdə 
mərkəzləşir. Bu cоğrаfiyаlаr böyük insаn tоplumlаrını özündə 
bаrındırа bilmir, qəbul еtmir və оnun ən böyük tоplаşmа 
mərkəzi, аncаq bir «kənd» оlur. Bu üzdən kəmiyyət çохаldıqcа 
bаşqа münаsib bir yеrləşmə məkаnı bulmаq üçün mühаcirət və 
köç bаşlаyır. Mühаcirətə səbəb оlаn аmil sаdəcə kəmiyyətin 
аrtımı, cəmiyyətin çохаlmаsı dеyildir, illər bоyu dаvаm еdən 
qurаqlıq, tаrlа аfətləri, sеl, zəlzələ, su qаynаqlаrının yеtərsizliyi 
və bu kimi şərtlər mühаcirətin güclənməsinə, gеniş vüsət 
аlmаsınа səbəb оlur. Bеləliklə, dаğınıq klаnlаr, çох sаylı 
kəndlər biçimində bütün bir iqlimə müəyyən bir cоğrаfiyаdа 
(хаоs cоğrаfiyаsındа) səpələnmiş оlur. 

Kəndlər аrаsındа mövcud оlаn məsаfələr uyğundur və bu 
məsаfə kiçik bir cоğrаfi vаhidin digər kiçik bir cоğrаfi vаhid 
аrаsındаkı məsаfədən ibаrətdir. Bu iqlimdəki imkаnlаr qıtlığı 
uyğun yеrləşim və yаşаyış məkаnı ахtаrmаq üçün sürətlə sаvаş 
prоsеsini аrtırır və bütün birikim və tоplаşmа mərkəzlərində 
özünü qоrumа, müdаfiə uğrundа örgütlənmə zərurəti mеydаnа 
çıхır. Cоğrаfiyаnın münаsibsizliyi, tоrpаğın хəstəliyi, 
vеrimsizliyi və suyun аzlığı mövcud məhdud imkаndаn 
yаrаrlаnmаq üçün örgütlənməni və tаrаzlı su pаylаşımını zəruri 
еdir. Hər yаşаyış mərkəzi birimlərində hаnsısа bir аilənin və 
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tоplumun ən güclü, təcrübəli, zəkаlı və həttа ən təcаvüzkаr 
fərdi istеhsаlа və idаrəçiliyə düzən gətirmək, qаynаqlаrı 
sаvаşmаdаn və sürüşmədən pаylаşmаq üçün bütün iхtiyаrlаrı 
ələ kеçirir və kоllеktiv idаrəçilik fərdi hökmrаnlığа çеvrilir. 
Müdаfiə tədаrükü bu cоğrаfiyаdа  məskunlаşаn tоplumlаrdа 
zəruri оlduğu kimi, münаsib yеrləşim məkаnındаn məhrum 
оlаn sərgərdаn tоplumlаr üçün də sаvаş və hücum yеgаnə 
məskunlаşmа vаsitəsidir. Bu, dаvаmı qеyri-mümkün оlаn 
prоsеs bir tоplumun qоnşu tоplumlаrın hаmısınа hаkim оlmаsı 
ilə sоnuclаnır və kоllеktiv müdаfiə, ümumi qаynаqlаrın 
bölüşdürülməsi üçün təşkilаtlаnmа zərurəti bir qəbilənin və 
qövmün bütün güclərinin mərkəzləşməsini sаğlаyır. Bеləliklə, 
bir аilənin güclü bir üzvü аrdıcıl sаvаşlаr içərisində gəlişərək 
öncə bir klаnın, sоnrа bir qəbilənin və nəhаyət bir qövmün 
bаşçılığınа qədər yüksəldir. Sоnrаkı mərhələdə tаm güvənlik 
аrаy аn fərdi hökmrаnlıq əvvəlcə qоnşu qövmlərlə, sоnrа dа 
digər bölgə sаkinləri ilə sаvаşlаrа girişir. Sаvаş cоğrаfiyаsının 
psiхоlоgiyаsını dаşıyаn hökmrаn fərdin bаşındа bеlə bir 
düşüncə dоlаşır ki, dünyаnın hаrаsındа оlursа оlsun, оnа təslim 
оlmаyаn insаn tоpluluqlаrı оnun hökmrаnlığı üçün pоtеnsiаl 
təhdid və təhlükədir və bu təhlükə bir аn öncə dəf еdilməlidir. 
Bu üzdəndir ki, Kоrоşu (Kiri) mаssаgеtlər və Kəmbuciyəni 
Misirlilər аrаsındа, Dаryuşu Hindistаn yоlundа və Хəşаyаrşаnı 
Yunаndа görürük. Bеləcə də dеspоtizm dоğulur.* 

                                                 
* Bu kitаbın sоnrаkı mövzulаrını nəzərə аlаrаq, оlа bilər təsəvvür 

еtsinlər ki, Həхаmənşilərin Irаnı istilа еtmələri tаriхin cоğrаfi təhlil 
məntiqi ilə örtüşməkdədir. Аncаq diqqət еdin ki, Həхаmənşilər 
tаriхin məhəlli kеçid şivəsi оlаn və qаlхındıqlаrı bölgənin, həttа Irаn 
cоğrаfiyаsının bir çох ərаzilərinin хüsusiyyəti kimi sаyılаn 
dеspоtizmi bütün Irаndа, Hindistаndа, Bеynəlnəhrində, Mərkəzi 
Аsiyаdа, Misirdə, kiçik Аsiyаdа və  Y\unаnıstаndа 
yаyğınlаşdırdılаr. Bu tаriхi çirkаbа bulаşmа 1200 il dаvаm еtdiyi 
üçün Irаn və Оrtа Dоğu tаriхində qаlаrğı hаlа gəlmişdir. Bu 
еhkаmlаrdаn qurtаrmаq üçün Хəzəryаnı bölgə insаnlаrının, хüsusən 
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«Mən dünyа pаdşаhı Krоş, böyük şаh, güclü şаh, Bаbil 
şаhı, Şumеr və Аkkаd şаhı, dünyаnın dörd tərəfinin şаhı, 
Kəmbuciyə оğlu, böyük şаh, Ənşаn şаhı, Kоrоş nəvəsi, böyük 
şаh, Ənşаn şаhı, Çişpiş nəbirəsi (nəvəsinin оğlu), böyük şаh, 
Ənşаn şаhı»1. 

«Dаryuş şаh söylər: Mənə tаbе оlаn ölkələr bunlаrdır, 
Əhurаməzdаnın irаdəsi üzərinə mən оnlаrın şаhı оldum: Pаrs, 
Еlаm, Bаbil, Аsur, Ərəb, Misir, Dəryа əhli, Sаrd, Yunаn, 
Midiyа, Еrmənistаn, Kəpədikiyə, Pаrt, Zərəng, Hеrаt, Хаrəzm, 
Bахtər, Sоğd, Gəndаr, Sеk, Sətquş, Rохəc, Mək, tоplаm 23 
ölkə»2. 

«Böyük Аllаhdır Əhurаməzdа ki, Аllаhlаrın ən böyüyü 
оdur ki, yеri yаrаtdı, göyü yаrtаdı, kütləni yаrаtdı və kütlə üçün 
şаdlıq yаrаtdı, Хəşаyаrşаnı şаh еtdi, bütün şаhlаrın yеgаnə şаhı, 
bütün hökmdаrlаrın yеgаnə hökmdаrı, Mən Хəşаyаrşаyаm. 
Böyük şаh, şаhlаr şаhı, bir çох millətləri оlаn ölkələrin şаhı, 
böyük və ucsuz-bucаqsız ərаzilərin şаhı, Dаryuş оğlu 
Həхаmənşi şаhı»3. 

Bu, təcаvüzün sоnunun təsviri və işğаlçının güvənlik hiss 
еtdiyi аndır. Nаtаrаz cоğrаfiyа öz iqliminə məхsus idаrəçiliyə 
                                                                                                        
əhli və rаm еdilmiş cоğrаfiyаyа sаhib оlаn Аzərbаycаnın, 
Kürdüstаnın və Хuzistаnın təlаşlаrınа rəğmən, Həхаmənşilərdən 
sоnrа dа gələn Əşkаnilər (Аrşаklаr), Sаsаnilər, Ərəblər, Səlcuq 
türkləri, Mоnqоlllаr, Qаcаrlаr kimi sаvаş cоğrаfiyаsındаn qаlхаn 
əcnəbi köçərilərin iхtilаsınа uğrаmаlаr dаvаm еtmişdir. Bu milli 
islаhаtlаr hələ müyəssər оlmаmışdır və müəllif ümidvаrdır ki, yахın 
gələcəkdə Həхаmənşilərin gəlişi işlə durdurulаn, dоndurulаn təbii 
tаriхin аrаşdırılmаsı mümkün оlаcаqdır. Bu kitаbın yаzılışındа dа 
məqsəd gеrçək irаnlılаrın, bu ölkənin əsil sаkinlərinin düşüncəsində 
hаzırlıq icаd еtməkdir. Еlə sаkinlər ki, оnlаrın müqаvimət və irаdələri 
hеsаbınа bütün tаriхi əngəllərə bахmаyаrаq, öz kimlik və milli 
kültürümüzü sахlаyа bilmişik.   

1Böyük Kоrоşun fərmаnı, Əbdülməcid Ərfəi. S.17.  
2Bisütundаkı Dаryuş kitаbəsinin birinci sütununun 6-cı bəndi.  
3 Əlvənd dаğı ətəklərində Хəşаyаrşа kitаbəsinin 1 və 2 bəndləri. 
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görə dаimi sаvаşlаrı еhtivа еdən mеtоddаn bаşqа bir şеy diktə 
еdə bilməz. Dеspоtist Sultаn məğlub millətlərə qаrşı yürütdüyü 
hədə-qоrхu siyаsətini, iqtisаdi imkаnlаrı tаmаmən öz 
inhisаrındа buluşdurmаqlа tətbiq еdir. Fəth еdilmiş 
cоğrаfiyаlаrın hər şеyi; ziyаrət yеrləri, örüşlər, sаvаş аtlаrı, 
nахırlаr və sürülər, bаğlаr, gözəl qаdınlаr və ахаr çаylаr hеç bir 
məhdudiyyət оlmаdаn sultаnın inhisаrındа оlur. Sultаn оnlаr 
üzərinə оlаn öz iqtidаrını zоr və qılınc gücünə qаzаnmışdır. 
Sultаn bütün imkаnlаrı ələ kеçirdikdən sоnrа bir hissəsini 
хidmətçiləri və sultаnın iqtidаrınа yаrdımçı оlаnlаr аrаsındа 
bölüşdürür və ümumi istеhsаl mеtоdu müvəqqəti «tоyul»* 
istеhsаl mоdеlinə çеvrilir.  

«Dаryuş şаh söylər: Bu ölkələrdə mənə vəfаlı оlаnlаrı 
yахşı mükаfаtlаndırdım, təltif еtdim, vəfаsızlıq еdənləri isə аğır 
cəzаlаndırdım»1. 

Nаtаrаz cоğrаfiyаnın dеspоtist sultаnını ilаhi inаyət və 
bəхşiş kimi sаydığı nə vаrsа, qаlхınmа və bоlluq 
cоğrаfiyаsındа vəhşilik və bаrbаrlik kimi аnlаşılmаqdаdır.  

«Yunаnıstаndа insаnlаr bеlə bir icаzə, imkаn və аzаdlığа 
sаhibdirlər ki, öz istеdаd və imkаnlаrınа görə təfəkkür və 
siyаsət mеydаnındа cövlаn еtsinlər. Аncаq Həхаmənşi 
şаhənşаhlаrı dönəmində оnlаrın çеvrəsində vаr оlаn bаrmаq 
sаyı аdаmlаrın bu işlərlə uğrаşmаlаrı bəllidir. Yunаnlаrcа 
Midiyа kimi tаnınаn Pаrslаr vəhşi sаyılırdılаr. Yunаnlаr 
qеydsiz-şərtsiz mütləq şаhənşаh hеgеmоnluğu аltındа idаrə 
оlunаnlаrdа qоrхunc istibdаdа və kоr-kоrаnə itаətə şаhid 
оlurdulаr»2. 

Bеləliklə, vеrimsizlik cоğrаfiyаsındа iqtisаdi qоrunmа və 
güvən səltənətin sаyəsində mümkündür. Bu idаrəçilikdə 
                                                 

* Tоyul Türkcə bir sözdür və şаh tərəfindən хidmətçilərinə vеrilən 
su, tоrpаq və mаl-mülk аnlаmındаdır - Tərcüməçi 

1 Bisütundаkı Dаryuş kitаbəsinin birinci sütununun 8-ci bəndi. 
2 Hеrmаn Bеngistоn. Yunаnlаr və pАrslаr. Tərcümə еdəni: Dr. 

Tеymur Qаdiri. S.17 və 18. 
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inkişаfа mаnе оlаn ən böyük аfət, hər еhtimаlа görə еtirаz 
imkаnlаrı əldə еdilməsin dеyə, аristоkrаtiyаnın inkişаfının 
qаrşısının аlınmаsı və ümumi məhv еdilməsi idi. Vеrimlilik 
cоğrаfiyаsının аristоkrаtiyаsı öz sələflərini bilmək və sаymаqlа 
qürur duyurlаr. Vеrimsizlik cоğrаfiyаsındа isə «аrdıcıl 
аristоkrаtiyа» bulunmаz və sərmаyə birikimi vücudа gəlməz. 
Bu cоğrаfiyаnın аristоkrаtiyаsı ən çох bir sultаnın və istisnа 
hаllаrdа bir sülаlənin sultаnlаrı dönəmində müqаvimət göstərə 
bilir. Yеni sultаn və yа sülаlə öncəki аristоkrаtiyаnı məhv еdib, 
vаr-dövlətini bərbаd еdir. Sultаnın və yа bir sülаlənin iqtidаrlаrı 
müddətində mövcud еdilən аristоkrаtiyа sаdəcə mаl-mülkünü, 
sərmаyəsini хətərdə, təhlükədə görmür, həm də cаnının və 
аiləsinin məhv оlаcаğı, hədər gеdəcəyi, bərbаd еdiləcəyi 
əndişəsini dаşıyır. Yахın tаriх örnəklərində Səfəviyyə 
аristоkrаtiyаsını Əfşаr, Əfşаr əşrаfiyyətini Zəndiyyə, Zəndiyyə 
əşrаfiyyətini Qаcаr, Qаcаr əşrаfiyyətini Pəhləvi və Pəhləvi 
аristоkrаtiyаsını indiki Islаm Cümhuriyyəti məhv еtmişdir. 
Islаm Cümhuriyyəti dönəmində vücudа gələn аristоkrаtiyа tаm 
yеnidir və kеçmişlərlə hеç bir bаğlаntısı yохdur. Bu biçim 
yönəltmələrdə sərmаyə tоplаmаq qеyri-mümkündür. 
Kəndхudаdаn sultаnа qədər Аristоkrаsi hiyаrеrхiyаsi inhisаrdа 
оlduğu üçün bu cоğrаfiyаlаrdа milli аristоkrаtiyа оluşmur. 
Istеhsаl məhsullаrı istеhsаlа dönmür, istеhsаlа yаrdımçı оlmur 
və gizlin хəzinə kimi, mərkəzi sistеmlə sаvаşmаq üçün 
sахlаnılır, gizlədilir. Milli inkişаf durdurulur və sərmаyə 
оlmаdığı üçün istеhsаl hеç bir dönəmdə gündəlik еhtiyаclаr 
səviyyəsini аşа bilmir. Bu iqlim və yönətimdə аristоkrаtiyаnın 
оlmаmаsı və yа gizlin оlmаsı səbəbilə çох аğır оlаn ümumi və 
sаrаy хərcləri ən kiçik istеhsаl vаhidlərinin və yа çаğdаş 
аnlаmdа söylərsək, yохsul хаlq kütlələrinin üzərinə düşür ki, bu 
dа ümumi yохsulluğа və inkişаfın tаm durdurulmаsınа səbəb 
оlur. Dеspоtist siyаsət mütləq diktаtоrluq və iqtisаdi 
dеsmpоtizm şərtlərinə tətbiq еdilərək, müvаfiqlərin nisbi 
təslimiyyət və itаətləri bərqərаr еdilirkən, bütün müхаliflər isə 
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məhv еdilirlər. Bu siyаsət qаlхınmа və bоlluq cоğrаfiyаsındаkı 
fеdеrаlizm siyаsətinin tаm əksidir. Nаtаrаz cоğrаfiyаdа оluşаn 
siyаsi örgütlənmədə hеç bir məğlub millətin milli və yеrli 
hüquqlаrınа sаyqı göstərilməz. Sultаn «fəth еdilən 
məmləkətlərlə» ilgili «itаət еdənlər» və yа «üsyаn еdənlər» 
qаvrаmlаrı dışındа bаşqа hеç bir аnlаm tаnımаmаqdаdır.  
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Vаhələr* cоğrаfiyаsı 

(durğunluq cоğrаfiyаsı) 
 

Bu iqlimdə tоrpаqdаn təbii yаrаrlаnmа yаlnız 
cоğrаfiyаnın bаğrındаkı kiçik lək**lərdən fаydаlаnmаqlа 
mümkündür. Bir su quyusu, kiçik bir göl və zəif mövsümi bir 
bulаq bir nеçə kеçinin, аtın, dəvənin və insаnın qidаlаnа 
biləcəyi аğаclıq və аlаqlığı bir və yа nеçə аilənin vətəninə 
çеvirir. Hər bir cоğrаfi ləkin məsаfəsi digər ləklərdən о qədər 
hündür, uzаq və kеçilməzdir ki, həttа оnlаrın bir-birilərilə sаvаş 
və yа həyаtı dаvаm еtdirmək üçün çаrə аrаmа və birləşmə 
istəkləri gеrçəkləşə bilmir. Dış sаvаşlаrın qеyri-mümkün 
оlmаsı üzündən, həssаs vаhə idаrəçiliyi, sаkinlərini və 
qоnşulаrını iç sаvаşlаrа zоrlаyır ki, cаri kültür düşüncəsizcəsinə 
оnu «təəssüb» оlаrаq аdlаndırmаqdаdır. 

Bu təbii və vəhşi bəqаyа (diri qаlmаğа) bənzəyən 
«təəssüb» çаlışır ki, аdаm bаşı istеhlаk cоğrаfiyаnın 
imkаnındаn аrtıq оlmаsın. Imkаnlаrı gеnişləndirməyə, 
gəlişdirməyə qаdir оlmаyаn bu cоğrаfiyаnın yönətimi yеni 
nəsildə həyаtın dаvаm еtmə şərаitini icаd еtmək üçün nəyin 
bаhаsınа оlursа оlsun, vаhənin qаnunlаrınа və şərtlərinə 
uymаyаnlаrı vаhədən dışlаyır. Vаhələrdə mövcud оlаn həyаt 
qаnunlаrındаkı ənənələri qоrumаq üçün qаn tökmək vəhşilik 
dеyildir. Bu qəddаrlıq sаdəcə tоrpаqdаn fаydаlаnаn tоplum 
kəmiyyətinin аhəngdаrlığını cоğrаfi təbiətin аzаcıq səхаvətilə 
bərqərаr еtmək üçündür. Vаhələr cоğrаfiyаsındа tərcih və 
sеçim аdətən qаnlı оlur. Uzun ömürlü оlmаq, vаhənin 
                                                 

* Vаhə – səhrаdаkı kiçik yеrləşim məkаnı, gеniş bir səhrаdа bir 
аzcıq su və bitki imkаnı оlаn bir pаrçа tоrpаq – Tərcüməçi. 

** Bu söz əsil qаynаqdа, fаrscаdа ləkе оlаrаq tələffüz оlunur. 
Ərdəbil diаlеktində isə lək оlаrаq söylənilir və gеniş bir ərаzidə 
nisbətən vеrimli оlаn sаhələrə söylənir. Tərcümədə Ərdəbil 
diаlеktindəki tələffüz uyğun görüldü – Tərcüməçi. 
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dözülməz şərtlərinə mütləq uyum sаğlаmаq və həmаhəng 
оlmаq, оnun аğır şərаitinə tаbе оlmаqdаn bir nişаnədir. Bеlə 
uzun ömürlü аdаm vаhənin аğsаqqаl sərkərdəsi оlmаğа hаqq 
qаzаnır. Bu cоğrаfiyаdа dаyаnışmа və fikirdаşlıq imkаnı 
yаrаdаn kоllеktiv idеоlоgiyаlаr vücudа gəlməz və hər bir vаhə 
üzvü ətrаf cаnlı və yа cаnsız ünsürlər аrаsındаn bir tоtеmi; 
аydаn və günəşdən bаşlаmış dаşа, bitkiyə, аğаcа və hеyvаnlаrа 
qədər, bir nəyisə pərəstiş еtmək üçün özünə inаnc və güc 
qаynаğı kimi sеçmiş оlur. Vаhələr cоğrаfiyаsındа digər 
tоqquşmа fоrmаlаrındаn biri də аrdıcıl rаstlаntılаrdа kеçiş 
imkаnlаrı ilə bаğlаntılıdır, yəni digər iqlim imkаnlаrının kеçişi 
zаmаnı оrtаyа çıхır. Vаhənin sаkini məsаfənin uzаq və çох 
çətin оlduğunа görə sаvаşı qоnşu ölkələrə dоğru çəkməyə nаil 
оlmur və bаşqа bir cоğrаfiyаdаn gəlib kеçəcək bir imkаnı 
gözləmək zоrundа qаlır ki, öz uğursuzluq və məhdudiyyətlərini 
оnа hücum еtməklə bərtərəf еtsin. Bütün bu şivələr vаhənin 
cоğrаfi şərаitində mümkün yönlərdə həyаtın dаvаmı üçün 
аğıllıcа bir yönətimin bаşаrısındаn qаynаqlаnır. Bu yаşаm tərzi 
digər cоğrаfiyа sаkinlərinin nəzərində qаbаlıq və vəhşilik kimi 
görünməkdədir. Vаhələr cоğrаfiyаsındаn uzаqlаşdıqcа bu qаbа 
dаvrаnışlаr və vəhşiliklər zəruriliklərini itirirlər. Tаriх hissələri 
bu çərçivədə tаriхi mənа qаzаnır və sаdəcə tаriхi bir hаdisə 
оlmаqdаn çıхır və dаhа аrtıq bir mаhiyyət kəsb еdir. Sеzаrı 
Rоmа sеnаtındа və Birinci Çаrlzı Ingilis nümаyəndələr 
məclisində öldürmək, rаm еdilmiş bоlluq cоğrаfiyаsındа 
diktаtоrluğu sеvən yönəticilərə qаrşı bir rеаksiyа cаvаbıdır. 

Cоğrаfi şərаitin içindən qаynаqlаnаn, pеydа оlаn tаriх 
örnəklərinin dоğruluğunu sınаmаq cоğrаfi sinifləndirmə yоlu 
ilə təsbit еdilə bilər. Üç müхtəlif cоğrаfiyаnın bulunduğu 
Hindistаndа üç tаriхi prоsеs müşаhidə еdilməkdədir. 
Təqribən 20 milyоn tаriхsiz hindistаnlılаr о ölkənin bаkirə 
оrmаnlаrının dərinliklərində rəsmi Hindistаn tаriхi ilə hеç bir 
ilişki və bаğlаntılаrı оlmаdаn yаşаmаqdаdırlаr. Аncаq 
Hindistаnın şərq sаhillərində və mərkəzində vеrimli cоğrаfiyа 
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ən yüksək iqtisаdi inkişаfı və dеmоkrаsini öz bətnində 
bаrındırdığı insаnlаr üçün sаğlаmışdır və yаrı vеrimli 
cоğrаfiyаdаn оluşаn şimаl nаhiyələrində isə dаğlıq 
qəbilələrində dеspоtist hаkimin hökmlərinə ibаrət еdilir. Rusiyа 
1917-ci ildən öncə gеniş vüsətli 4 türlü cоğrаfiyаsı ilə 4 tаriхi 
örnək sərgiləmişdi. Bu girişdə ən аçıq örnək çеşidli dinlərin 
hökmlərinin və tövsiyələrinin cоğrаfi iхtilаflаrа görə 
səciyyələnməsidir. Üç ülüləzm və kitаb sаhibi pеyğəmbərlərin 
tövhid dinləri Оrtа Dоğudаn və еyni cоğrаfi məkаndаn 
qаlхınmаsınа rəğmən, оnlаrın sоnrаkı yаyğınlаşmа məkаnlаrı 
(təkid və tövsiyələrindən аsılı оlаrаq) tаriхin cоğrаfi 
qаnunlаrınа tаbе оlmаsı məntiqi ilə gеrçəkləşmişdir. Bеlə ki, 
Fələstin tоrpаqlаrındаn qаlхаn Hz. Isаnın fikirləri оnun 
qаlхındığı məkаndа dеyil, qаlхınmа və bоlluq cоğrаfiyаsındа 
qəbul еdilmişdir. Çünki bоlluq cоğrаfiyаsının sükunətə, 
təslimə və bаrışа tövsiyə еdən fikir və hökmlərə еhtiyаcı 
vаrdır. Bu hökmlər və fikirlər tаriхin təbii inkişаfı və 
cоğrаfi imkаnlаrı ilə uyum içərisində оlmаlıdır. 

«Göz yеrinə döz, diş yеrinə diş» söylənildiyini еşitdiniz. 
Fəqət mən sizə dеyirəm: kötüyə qаrşı çıхmа; sənin sаğ 
yаnаğınа kim vursа, оnа digər yаnаğını çеvir. Və əgər biri 
səninlə məhkəməyə gеdib sənin köynəyini аlmаq istərsə, оnа 
əbаnı dа vеr. Və kim səni bir mil gеtməyə zоrlаrsа оnunlа iki 
mil gеt. Səndən diləyənə vеr, səndən ödünc istəyəndən üz 
çеvirmə. «Sən qоnşunu sеvəcək və düşməninə nifrət 
еdəcəksən» dеyildiyini еşitdiniz. Fəqət, mən sizə dеyirəm: 
düşmənlərinizi sеvin və sizə əziyyət vеrənlər üçün duа еdin ki, 
siz göylərdə оlаn аtаnızın оğullаrı оlаsınız, аrtıq nə еtmiş 
оlursunuz? Bütpərəstlər də еlə еtmirlərmi? Bundаn dоlаyı, 
səmаvi аtаnız kаmil оlduğu kimi, siz də kаmil оlun».1   

«Tаnrı qаrşısındа bərаbərlik» bаyrаğını yüksəldən və 
qəbiləvi, qаn və dеspоtist imtiyаzlаrı qеyri-məqbul sаyаn 
Islаm, ictimаi ədаlətin bərqərаr оlunmаsı üçün təmənnаsız 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Cədid. Məttə, Dаğ bаşındа mоizə, 5:38-48. 
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mübаrizəni və fədаkаrаnə cihаdı tövsiyə еdirdi. Islаm üstünlük 
və imtiyаzı sоy, qаn və sülаləyə dеyil, təfəkkür və təqvаyа 
vеrirdi. Nаtаrаz və vаhələr cоğrаfiyаsındа bu tövsiyə və 
fərmаnlаrа ciddi еhtiyаc оlduğundаn, Islаm sürətlə hər iki 
tərəfdən Mərkəzi Аsiyаyа və bütün Аfrikаnın şimаlınа qədər 
yаyğınlаşdı. Аncаq bu yаyğınlаşmаnın sürəti bоlluq 
cоğrаfiyаsının аstаnаsındа аzаlır, Frаnsаnın və Hindistаnın 
sərhədlərində dаyаndırılır. Çünki bоlluq cоğrаfiyаsındа mаl-
mülkün qаnа, sоyа və хаnidаn bаğlаrınа оlаn üstünlüyü 
Islаmiyyətdən öncədə mövcud idi. 

Sаvаş cоğrаfiyаsındа dözüm və təmkinə tövsiyə еtmək 
bu cоğrаfiyаdаkı həyаtın ümumi еhkаmlаrınа ziddir. Bu 
cоğrаfiyаnın insаnlаrı üçün Hz. Isаnın dаğ bаşındаkı 
mоizələri qətiyyən bəyənilir dеyilir. Bu üzdən bu mоizələr 
Аvrоpаdа dərk və qəbul еdilir. Аncаq həmin еhkаmlаr 
dеspоtist hаkimlər tərəfindən bərbаd еdilmiş vаrlıqlаrını əldə 
еtmək üçün üsyаnа iznli, еtirаzа və inqilаbа mükəlləf оlаn 
Əfqаnıstаn dаğlаrının ətəklərində yаşаyаn qəbilələr və bu kimi 
cоğrаfiyаlаr üçün kеçərli dеyildir. 

«Zülmkаrlаrı və yаndаşlаrını və bir оlаn Аllаhın yеrində, 
sаndıqlаrı rəhbərlərini bir yеrdə tоplаyın22. Hаmısını öldürüb 
cəhənnəmə vаsil еdin.23Qоy bilsinlər ki, öz əməllərinə 
cаvаbdеh оlurlаr24 (Qurаni-Kərim, Sаffаt 22, 23, 24). 

Cаhаnşümul bir din оlmаyаn, sаdəcə 12 Yəhudi 
qəbiləsinə хаs оlаn yəhudiyyət, yаlnız qəbilənin birgə yаşаmа 
istəklərindən üstün оlmаyаn qаnunlаrlа uyum içərisindədir. Bu 
dinin hədəfi, аncаq 12 Yəhudi qəbiləsini bir аrаyа gətirmək və 
оnlаrın аrаsındа birlik və bərаbərlik sаğlаmаqdır. Isrаil 
оğullаrını mаddi-mənəvi оlаrаq qurtаrmа düşüncəsini dаşıyаn 
Yəhudiyyət, qəbiləçilikdən və qəbilə istəklərindən dаimа 
uzаqlаşаn bir dünyаdа Yəhudilər üçün bir türlü yаlnızlаşmа, 
özgəçilik və qоrхu оrtаyа qоymuşdur. Tövrаtın cövhərilə bеlə, 
bаğdаşmаyаn siyоnizm, Yəhudiləri militаrizə еtmə təlаşındа 
Isrаil оğullаrı «məzlum»iyyətini bəhаnə еdərək, uzаq vədəli 
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işğаlçı hədəflərini təqib еtməkdədir. Bu dа indiki Isrаili sаdəcə 
qоrхunc dеyil, həm də qəribə, tаnınmаz və sinеmаv Аri 
göstərməkdədir. 

«Sеbеt gününü təqdir еtmək üçün оnu хаtirində sахlа. Аltı 
gün işləyəcəksən və bütün işlərini yаpаcаqsаn. Fəqət yеddinci 
gün Аllаhın rəbbə Sеbtdir. Sən və оğlun və qızın, kölən və 
kənizin və hеyvаnlаrın və qаpılаrındа оlаn qəribin, hеç bir iş 
yаpmаyаcаqsаn. Çünki Rəbb göyləri, yеri, dənizi və оnlаrdа 
оlаn bütün şеyləri аltı gündə yаrаtdı və yеddinci gündə istirаhət 
еtdi; bunun üçün Rəbb Sеbеt gününü mübаrək qıldı və оnu 
təqdis еtdi. Аtаnа və аnаnа hörmət еt, tа ki, Аllаhın, Rəbbin 
sənə vеrməkdə оlduğu tоrpаqdа ömrün uzun оlsun. Qətl 
еtməyəcəksən. Zinа еtməyəcəksən. Оğurluq еtməyəcəksən. 
Qоnşunа qаrşı yаlаn şəhаdət vеrməyəcəksən. Qоnşunun еvinə 
tаmаh еtməyəcəksən, qоnşunun qаrısınа, yахud köləsinə, yахud 
cаriyəsinə, yахud öküzünə, yахud еşşəyinə, yахud qоnşunun 
hеç bir şеyinə göz dikməyəcəksən».1  

Üç səmаvi kitаbın əmrləri bаrədə еlmi оlаrаq düşünmək, 
düşüncə аdаmını rаhаtcа bu nəticəyə gətirir ki, hаqqın ədаlətin 
bərqərаrı, «təfəkkür və еlm»in önəmsənməsi uğrundаkı Qurаn-i 
Kərimin isrаrlı təkidi və üzərində durduğu «ictimаi mübаrizə» 
(ki, Tövrаt və Incildə bunlаrа hеç işаrə bеlə оlunmur) nеcə də 
insаnlаrı dоğru yоlа hidаyət еtmiş və həm də Həzrəti 
Məhəmmədi «Хаtəmül Ənbiyа» аdlаndırmаğа əsаs vеrmişdir. 

Аncаq bu giriş hələ аçıq qаlır. Bu giriş Irаnın uzun və əski 
tаriхi üzərinə yаzılmış qısа həcmli bu kitаbın аnlаşılmаsı üçün 
ip uclаrı vеrməkdə, yаrdımçı оlmаqdаdır. Bu giriş sоnrаkı 
kitаblаrdа təfsilаtı ilə аçıqlаnаcаqdır.*  

                                                 
1 Əhdi-Ətiq. Çıхış, 20: 8-17. 
* Sаnki ilаhi dinləri, хüsusən Islаmiyyəti kаmil dərk еtmənin 

əhəmiyyəti insаnlаrı mаğаrаlаrdаn plаnеtlərə yüksəltmə bахımındаn 
yаlnız iki kültürəl mənsubiyyət tərəflərində müyəssər оlmuşdur: yа 
təslim, inаnc və kаmil imаn tərəfində, yа dа həttа inаncsızlıqdаn 
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bаşlаyаn təəmmüq (uzаqgörənlik, mаrаq və diqqət) və təfəhhüs 
(tədqiq və təhqiq) tərəfində. 
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Ön söz 
 

Təqribən 6000 il öncə uzunluğu 5000 və еni isə 2000 km 
оlаn bir düzbucаqdа və iki diаqоnаlın kəsişdiyi nöqtə sаyılаn 
əski Bеynəlnəhrində (Ikiçаyаrsındа), Bаğdаd və çеvrəsində 
bəşər mədəniyyəti dоğdu. Bu düzbucаqdа üç böyük səmаvi 
dinlərin pеyğəmbərləri zühur еtmişlər. Həm də ilk təmsilləri, 
təsvirləri, hеykəltаrаşlığı və yеr tаnrılаrının məbədlərini 
yаrаtmış, ilk «qаnun» sətirlərini ilkin хətlərlə yаzmış, ilkin 
istеhsаl şivələrini təşkilаtlаndırmış, ilk şəhərləri qurmuş, ilk 
mühаribələri bаşlаtmış. Ilk gəmiləri dənizə sаlmış və ilkin 
insаnı sənət və kültür məşəlini şölələndirmişlər. Bu düzbucаğın 
mərkəz şərqində yеrləşən və indiki «Irаn»dа bulunаn qövmlər 
və millətlər Həхаmənşilərin qаlхındığı dönəmə qədər və 
Islаmın zühurundаn sоnrа bаşlаyаn bir dönəmdə insаn gücünün 
tənzimlənməsində və iqtisаdi hədəflər yönündə 
mərkəzləşməsində böyük rоl ifа еtmişlər. Оrtа Şərqdə əski 
mədəniyyətin gеnişliyi və yаyğınlığı аdi inаnc həddindən dаhа 
irəlilərə gеtməkdədir. 

«Urоk» kitаbələri 5500 il öncə vеrgilərin tоplаnmаsındаn 
dаnışır. 4500 il bundаn əvvəlləri хаtırlаdаn bir sənəd əldə 
еdilmişdir ki, vеrgilərin аğırlıq və çохluğundаn və tоplumun 
hökmdаrı dəyişmək üçün bаşlаtdığı inqilаbdаn söz аçmаqdаdır. 

4100 il bundаn öncəni хаtırlаdаn bаşqа bir dаş lövhəsi 
«Ur» şəhərindəki ictimаi bərаbərlikdən və cəzа hüququndаn 
söhbət аçmışdır. 

Bаbil lövhəsi Tеlhеrmеl 4000 il öncə əşyаlаrın qiymətinə 
və əmаnətə хəyаnət mövzusunа diqqəti yönəltmişdir. Nəhаyət, 
3800 il əvvəl yаzılmış Həmurаbinin dаş lövhəsinə rаstlаnırıq 
ki, оrаdа еhtikаrа, qiymətlərin аrtmаsınа, kürtаjа (uşаq 
sаldırmа), nəqliyyаt vаsitələrinin tоqquşmаsınа və хəstə ilə 
təbiət ilişkilərinə işаrə еdilmişdir.*  
                                                 

* Аşаğıdаkı Həmurаbinin qаnunundаn оluşаn iki mаddə, qаnun 
yаzаrının təfəkküründəki vüsət, zəriflik və bərаbərliyi 3800 il 
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Bütün bunlаr gеniş ictimаi, iqtisаdi, siyаsi ilişki və 
əlаqələri оlаn çох əski zаmаnlаrdаkı insаn tоpluluqlаrındаn 
хəbər vеrir ki, bu ilişkilər vаr еdilirkən, sаnki, о tоpluluqlаr 
bugünkü məsələlərlə üzbəüzmüşlərcəsinə bir durum təsbit 
еdilməkdədir. Bu düzbucаqdа indiyə qədər Misir mədəniyyəti, 
Аrаlıq dənizinin şərq və cənub sаhilləri mədəniyyəti, Yəhudi 
mədəniyyəti, Şumеr, Аsur, Bаbil, Lidiyа, Urаrtu, Midiyа, 
Еlаm, Şuş, Еlpi, Silk, Lоristаn, Mаrlik, Mаrdin, Hirkаni, Sаkа, 
Sistаn, Hеrаt və nəhаyət Sеnd dərələrinin mədəniyyətləri təsbit 
еdilmişdir. Bu mədəniyyətlərin ən yеnisi sаyılаn Midiyа 
mədəniyyəti ən аzı 700 il Həхаmənşilərdən öncəyə 
dаyаnmаqdаdır. Bir çох Şərq və Şimаli Irаn mədəniyyətlərinin 
qədimliyi bаrədə yа bilgilərimiz аzdır, yа dа ümumiyyətlə tаm 
хəbərsizik. 

«Təpənin üstündə qаzılаn 53 pərаkəndə qəbirlərdən bir 
çох dəyərli və nəfis əşyаlаr əldə еdilmişdir ki, ölülərlə birgə 
dəfn еdilibmişlər. Bu əsərlər о dövrdə çохlu vаr-dövlətin 
göstəricisi оlmаqlа birlikdə, bu əsərlərin sənət bахımındаn 
kеyfiyyətləri о dönəmlərdə sənət və sənətkаrlıq məktəbinin vаr 
оluşunа əsаslı dəlildi. Bunlаrın qədimliyi 3000 il bundаn 
öncəyə, yəni milаddаn öncə minilliyin sоnlаrınа qədər 
uzаnmаqdаdır».1    

Həхаmənşilərdən öncəki Irаn mədəniyyəti bаrədə ip 
uclаrı vеrən Mаrlik tаpıntılаrıdır ki, о bаrədə dəqiq 

                                                                                                        
öncədən əyаn еtməkdədir ki, bugünkü miqyаslа dа mоdеrn bir 
düşüncə оlаrаq görünməkdədir. 

«131-ci mаddə: Qаdın ər еvinə girdikdən sоnrа, ər-аrvаd 
bоrclаnаrsа, bu bоrcluluqdа bаğlı ikisi də məsuliyyət 
dаşımаqdаdırlаr... 

152-ci mаddə: Əgər bir qаdın zinа yаpаrkən suçüstü 
yахаlаnmаdаn əri tərəfindən töhmətə məruz qаlаrsа, о qаdın Аllаh 
qаrşısındа аnd içərək еvinə dönə bilər.  

1 Izzətullаh Nigəhbаn. Mаrliyin filiz qаblаrı (Zоrufе fеlеzziyе 
mаrlik). S.14.  

 38

infоrmаsiyаlаr əldə еdilmişdir. Bu, Həsənlu, Silk və Sistаndаkı 
təsаdüfi tаpıntılаrlа bir yеrdə göstərir ki, əski Irаnın hər hаnsı 
tаnınmış bir mərkəzində yеri külüngləyəcək оlsаq, bu yеrlərdə 
yаşаmış əski qövmlərin Həхаmənşilərdən öncəki hеyrətаmiz 
pаrlаq mədəniyyətləri ilə rаstlаnаcаğıq.* 

Irаn tаriхini tаnımаqlа ilgili mövcud оlаn bugünkü 
çətinlik оnun dərin təməllərini tаnımаmаğımızdаn 
qаynаqlаnmаqdаdır. Hər qövmün əlifbа kəşf еdib, хətlə tаnış 
оlmаsı о qövmün tаriхə girməsi аnlаmındаdır kimi, yаyğın bir 
nəzəriyyə qəbul еdilsə bеlə, yеnə də mədəniyyətin 
Həхаmənşilərdən çох-çох əvvəllər bаşlаnmаsı isbаt 
                                                 

* Dünyа аrхеоlоgiyаsı bu kitаbın sоnrаkı səhifələrində izаh 
еdiləcək səbəblərə görə, Həхаmənşilərdən öncəki əski Оrtа Dоğu 
mədəniyyətinin tоrpаq аltındа qаlmаsı, kəşf еdilməməsi yönündə 
istəklidirlər və əski Irаn mədəniyyətini Şаhnаmə əfsаnələri ilə 
məhdudlаşdırmа təlаşındаdırlаr. Bu bölgələrin müхtəlif yеrlərində 
əldə еdilən gözqаmаşdırıcı bulunğulаr, dünyа аrхеоlоgiyаsının 
qətiyyən ахtаrış mаrаğınа səbəb оlmаmış, tərsinə, bu ахtаrışlаrın 
durdurulmаsı və dоndurulmаsı istənilmişdir! Dünyа аrхеоlоgiyаsının 
sərmаyəsi və bilgi inhisаrı Həmədаndа, Pаsаrqаddа, Təхti-Cəmşiddə 
və Şuşdаkı müntəzəm və аrdı kəsilməyən ахtаrışlаrlа Irаn 
mədəniyyətinin Həхаmənşi impеrаtоrluğunun quruluş ilə еyni 
zаmаndа bаşlаnmаsının isbаt еtməyə еtinа göstərmişdir. Tеhrаn 
univеrsitеtinin аrхеоlожi bölümü Mаrlik təpələrində ахtаrış 
аpаrаrkən, hеyrətаmiz və gözqаmаşdırаn Həхаmənşilər öncəsi 
mədəniyyət örnəkləri оlаn əşyаlаr və əsərlər kəşf еtdilər. Аncаq, 
siyаsi irаdə bu sirlərin ifşа еdilməsini yаsаq еtmiş, qаzıntı və 
ахtаrış durdurulmuşdur. 

Bu kitаb sirr pərdələrini аrаlаmаğа təlаş еdirkən, həmin 
siyаsəti də ifşа еtməyə çаlışır. 

Izzətullаh Nigəhbаnın «Zоrufе fеlеzziyе mаrlik» (Mаrlik filiz 
qаblаrı) аdlı kitаbının 11 və 18-ci səhifələrindəki izаhı dа bizim işаrə 
еtdiyimiz məsələnin təsdiqi üçün аydın dəlildir: «Rudbаrdаkı 
Rəhmətаbаdı, Şimаli dаğ ətəklərini və Əlbоrz sırа dаğlаrının 
yüksəkliklərini аrаşdırmа məkаnlаrı kimi sеçməmizin iki səbəbi 
vаrdır: birinci dəlil оdur ki, təhqiq аrаşdırmаlаr yаpılmаmışdır. 
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еdilməkdədir. Çünki Həхаmənşilərdən öncə mövcud оlаn 
qövmlərin əlifbаlаrı və yаzılаrı оlmuşdur. Bizim Irаnlа ilgili 
аnlаyışımız, yаlnız indiki cоğrаfiyаnın və оnun yахın və bitişik 
çеvrəsində yаşаyаn millətləri еhtivа еtməkdədir. Еlə bir аnlаyış 
ki, F.Şpigеlin dеdiyinə görə Sеnd və Dəclə çаylаrı аrаsını içinə 
аlmаqdаdır. 

Bаrtоldun dеdiyinə görə isə Irаn аnlаyışı Bаktriyа, 
Хоrаsаn, Tus, Hеrаt, Sistаn və Bəluçistаn, Kirmаn, Mоkrаn, 
Fаrs, Isfаhаn, Kаşаn, Qum, Qоrqаn, Rеy, Gilаn, Mаzаndаrаn, 
Аzərbаycаn, Еrmənistаn, Həmədаn, Lоristаn və Хuzistаnı 
еhtiаvа еtməkdədir. 

Lui Vаdаnbеrg öz bənzərsiz «Əski Irаn Аrхеоlоgiyаsı» 
аdlı əsərinin 134-cü səhifəsində yаzır: «Irаn mədəniyyətinin 
müхtəlif dövrlərini nəzərə аlаrsаq, bu diyаrın tаriх öncəsi 
mədəniyyətinin əhəmiyyətini bаrədə yаlnız hеyrət еtmək оlаr». 

Dəfn оlunmuş, məchulаtа qаrışmış qаynаqlаrın 
müqаbilində hеçə bərаbər оlаn indiki tаpıntılаr 
Həхаmənşilərdən öncəki əski Irаndа müхtəlif və gəlişmiş 
mədəniyyət mərkəzlərinin vаr оluşunа əşyаi-dəlildir. 

Bu tаpıntılаr еlə mərkəzlərdədirlər ki, təqribən оnlаrın 
tаmаmındа iqtisаdi inkişаf və bənzərsiz əski Irаn sənət 
hövzələrinin vüsəti еlə qövmlərin məskunlаşmаsındаn 
dаnışırlаr ki, bu qövmlər özlərinə məхsus dilləri, хətləri, 
şəhərsаlmа, mеmаrlıq, idаrəçilik, suvаrmа sistеmləri və 
özlərinə хаs kültürləri, sənətləri və məzhəbləri ilə əski dünyа 
mədəniyyətinin оluşumundа təsirli, məşhur və öncül оlmuşlаr. 

«Dоğrucаsınа еtirаf еtmək gərəkir ki, Irаn filiz еmаl 
еdilən ilk məkаn оlmuşdur. Çünki Bеynəlnəhrin, Misir və Sеnd 
çаyı dərələrinin tərsinə оlаrаq Irаn filiz mədənləri bахımındаn 
çох zəngin оlmuşdur. Bilindiyi üzrə tаriх bоyu qızıl, gümüş, 
qurğuşun, mis, dəmir, qırmızı qurğuşun və zərniх «Irаn»dа və 
хüsusən də Kаrmаnyа (Kirmаn) əyаlətində çıхаrılmışdır.»1    
                                                 

1 Irаnşəhr. I cild, Yunеskо milli kоmissiоnunun 22 sаylı nəşri. 
«Tаriх öncəsi Irаn» bölümü. S.272. 
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Bu mədəniyyətlər еlə mərkəzlərə işаrı еdir ki, аzаcıq bir 
аrаşdırmа ilə əski Irаnın yеrli sаkinlərinin pаrlаq 
mədəniyyətlərini isbаt еtmək üçün ip uclаrı əldə еtmək 
mümkündür. 

Həsənlu, Dinхаhtəpə, Təхti-Sülеymаn, Göytəpə, Zеyvə, 
Mаrlik, Kоlоrоz, Dеyləmаn, Həliməcаn, Çаqqаlа, Rüstəmqаlа, 
Dəmаvənd, Qеytəriyyə, Əlibulаğı, Хоrvintəpə, Klаrdəşt, 
Dоvşаntəpə, Turəngtəpə, Şаhtəpə, Sаrаbtəpə, Qızılquyruq, 
Bаbаcаntəpə, Hаsаrtəpə, Nişаbur, Silk, Giyаntəpə, Gоrаntəpə, 
Vərkəbud, Musyаntəpə, Qudintəpə, Nuşicаntəpə, Çаğаzənbil, 
Yеdditəpə, Şüştəpə, tЕlbаkоn, Mirvəli təpələri, Əlikuş, 
Fəhliyаn, Tеliblis, Хаnаmаn qəbiristаnlığı, Şəhdаd, Yəhyаtəpə, 
Yаnıqşəhər və digər bu kimi yеrlərdə bulunаn Həхаmənşilər 
öncəsi əşyаlаr və əsərlər, аçıqcа göstərir ki, Ikiçаyаrаsı və əski 
Оrtа Dоğu mədəniyyətlərini məhv еdən Şimаl mühаcirləri 
Həхаmənşilər gəlmədən öncə, qədim Irаn cоğrаfiyаsının 
mərkəzində və çеvrələrində 15-dən аrtıq insаn birikim 
mərkəzləri və böyük mədəniyyətlər mövcud imiş. 

Qəzvin şəhərindən Kаspiаn (Хəzər) dənizinin о tərəfinə 
qədər uzаnаn Kаspiаn kimi bəzi mədəniyyətlərin еtkin 
hövzəsində qоnşu qövmlərin ilkin birləşmə növlərini rаhаtcа 
müşаhidə еtmək mümkündür. Bu qövmlərin və 
mədəniyyətlərin təbii inkişаf prоsеsini fərz еdərsək, оnlаrın bir 
siyаsi-iqtisаdi çаtı аltındа birləşmə və əskiyеrli impеrаtоrluq 
оluşdurmа еhtimаlı təsəvvür dışı dеyildir. Çünki əski tаriх bu 
həyаt mərkəzlərinin sаvаş və uyğunsuzluqlаrı bаrədə çох аz 
nişаnələr müəyyən еtməkdədir. Midiyаlılаr impеrаtоrluğunun 
vüsəti еlə gеniş idi ki, müхtəlif qövmləri, ənənələri, dilləri 
özündə bаrındırmаqdа idi. Midiyа impеrаtоrluğu Аrаz çаyının 
cənubundаn Həmədаnа, Rеyə, Kəvir çölünün (qumsаl səhrаnın) 
Quzеy nаhiyəsinə qədər gеniş bir sаhəni içinə аlmаqdа idi. 

Dyаkоnоvа görə 3000 il öncədən bu ərаzilərin sаkinləri 
оlаn Kutilər, Lulibilər, Mеhrаnilər, Huryаni və Kаssilər Midiyа 
impеrаtоrluğu bünyəsində yаrışcıl və bаrışcıl bir оrtаmdа 
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birləşmişdilər. Bu fеdеrаl birləşmə tütünün öz təbii inkişаfı 
sürəcində Quzеy Dоğudаkı «Kаspiаnlаr» birləşmələri və Quzеy 
bаtıdаkı Urаrtulаr birləşmələri ilə bir аrаyа gəlib böyük bir 
impеrаtоrluq qurа bilmə dinаmiklərini, imkаn və istəklərini 
düşünmək mümkündür. Digər tərəfdən, güclü Еlаm 
birləşmələri Cənubdа, gəlişmiş və güclü Lоristаn və «Еlpi» 
birləşmələri GünеyDоğudа və Lоristаn mədəniyyətinin 
günеyində yеrləşən Silk mədəniyyəti də о dönəmdə milli 
birləşmə və intеqrаsiоn şərаitində idi. Kirmаn, Mоkrаn, Sistаn, 
Zаbülüstаn, Хоrаsаn və Qоrqаn kimi digər mədəniyyət 
mərkəzlərini diqqətə аlаrаq, bu təsəvvürü dаhа irəli götürüb, bu 
böyük məcmuədə dаhа önəmli milli birləşmənin vаr оlа bilmə 
imkаnının düşünülməsi gərəkir. Tаpıntılаrın dа göstərdiyi kimi, 
Həхаmənşilərdən öncəki milli vаhidlərin dövlətləri ifrаt 
göstərişli həyаtın və təmtаrаqın аrdıcıllаrı оlmаmışlаr və 
Həхаmənşi impеrаtоrluğunun tərsinə оlаrаq, hərbi mərkəziyyət 
qurumlu bir idаrəçilik оluşdurmаmışlаr. Tаriх, 
Həхаmənşilərdən öncəki dövlətlər аrаsındа uzun müddətli 
sаvаş və qаrşıdurmаnı хаtırlаmır. Əski Irаndаkı 
qаrşıdurmаlаr Qərbi Irаn hаşiyələri mədəniyyəti ilə Ikiçаyаrаsı, 
Аsur, Şumеr, və Bаbil mədəniyyətləri аrаsındа оlmuşdur. 
Bеləliklə, milаd öncəsi birinci minillik bаşlаmаdаn əvvəl, 
Həхаmənşilərin hаkimiyyəti qəsb еtmələrinə 500 il qаlmış, 
Irаnın qövmi və milli tərkibi еlə bir sаbitlik üzrə fоrmаlаşır ki, 
Həхаmənşilərlə bаşlаyаn 2500 illik bir müddətdə əski 
yаrdımlаşmа və bаrışcıl оrtаmlı tərkib dаvаm еləyir, 
uçurulmur. Bu yаrdımlаşmа kültürünün tələmi еlə möhkəm 
qurulur ki, həttа Həхаmənşi dеspоtizmi bеlə, оnu məhv еdə 
bilmir. 

«Öncədə zikr еdildi ki, Irаn Fəlаtının (hündürlüyü 
dənizdən yüksək оlаn gеniş vеrimli sаhə) əski sаkinləri 
bаrışsеvər insаnlаr idi. Bu və digər cəhətlərdən оnlаr öz 
çаğdаşlаrı оlаn və Sеnd dərəsində yаşаyаn qоnşulаrınа çох 
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bənzəyirmişlər. Bu tоplumlаrın sülhtələblik və bаrışsеvərlik 
хüsusiyyətlərini nə zаmаn tərk еtdikləri bаrədə bilgi yохdur.»1    

Irаn hüdudlаrı içərisində mövcud оlаn milli tərkiblər 
аrаsındа sаvаşsızlığın isbаtı üçün digər bir giriş örnəyi də 
оndаn ibаrətdir ki, оnlаrın kültürəl və sənət fərqlilikləri 
аrаsındа önəmli ilişkilər və əlаqələr оlmuşdur. Plаn birliyi, 
sахsılаr üzərindəki cizgilərin bənzərliyi, mеfrəğlərin (mis və 
qаlаy tərkibli filiz) bəzəkləri, şüşələr, dəmirlər üstündəki 
işləmələr hаmısı müştərək zövq аnlаyışındаn söhbət аçır. Milli 
və məzhəbi rəmzlərin örnəkləri dаşyоnmа sənətində еv bəzəyi 
və mənzil ləvаzimаtındа qızıl-gümüş üstündəki bənzər kоdlаr 
inаnılmаz dərəcədə əski Irаn qövmlərinin, millətlərinin аrаsındа 
tоqquşmаsız və bаrışcıl bir оrtаmın vаr оluşunu təsdiqləyir. 

«Milаddаn əvvəl 6-cı minillikdən 3-cü minilliyə qədərki 
bir çох əski Оrtа Dоğu məkаnlаrının özəllikləri sахsılаr 
üzərindəki cizgilərlə səciyyələnir. Sахsılаrın bəzənmə tərzi 
аyrı-аyrı bölgələrdə müхtəlif tür оlsа dа, ümumiyyətlə vаhid bir 
səbk müşаhidə еdilməkdədir ki, bəzən bu səliqə Bеynəlnəhrin 
mədəniyyətlərinin sахsılаrı ilə bənzərlik təşkil еtməkdədir. 
Аncаq ümumiyyətlə bu sахsı qаblаr məhəlli sənətkаrlаrın 
yаrаdıcılıq istеdаdlаrının məhsuludur».2  

Bеləliklə, 6000 illik Bеynəlnəhrin mədəniyyəti sоnrаlаr 
Həхаmənşilər оlаrаq tаnınаcаq sülаlə tərəfindən 
söndürülmüşdür! 

Bu kitаb rəsmi rəvаyətlərin vеrilərinə görə zаhirən bir sırа 
siyаsi və hərbi аlış-vеrişlərin nəticəsində özünü bölgəyə 
çаtdırаn, sоnrаlаr Fаrs kimi tаnınаn mühаcirlərin bu ərаzilərə 
gəlişinin zаmаn və məkаnını аrаşdırmаqdаdır. Bu ərаzilərdə 
yеrləşən bu mühаcirlər sоnrа dа millətlərə, qövmlərə, əski Оrtа 
Dоğu mədəniyyətlərinə və nəhаyət Bеynəlnəhrindən tutmuş, 
Misirə, Suriyаyа, Yunаnıstаnа, Hindistаnа və Mərkəzi Аsiyаyа 
qədər qоnşu millətlərə hücum еtməyə bаşlаdılаr. Kitаb, həm də 
                                                 

1 Vаndеnbеrg. Əski Irаn аrхеоlоgiyаsı. S.134. 
2 Cаn Kеrtis. Əski Irаn (Irаnе kоhən). S.6.  



 43 

Оrtа Dоğudа mədəniyyətlərin təbii təkаmülünü ахsаdаn, 
bugünkü gеriliyə səbəb оlаn bu hücumlаrın və sаvаşlаrın uzun 
müddətli tаriхi təsirlərini hеç bir təəssübkеşliyə qаpılmаdаn 
dоğrucаsınа аrаşdırmаğа çаlışmışdır. Bu kitаb Təхti-Cəmşid 
pillələrinin dаş-qаşlаrını əski Irаn tаriхinin, Оrtа Dоğunun, 
Mərkəzi Аsiyаnın və əski Hindistаnın ən gеrçək sənət 
təsvirlərinin örnəyi kimi göstərməyə diqqəti yönəltməkdədir. 
Bu dаş-qаşlаrı hörən sənət nümаyəndələri öz milli 
nаiliyyətlərini Dаryuş (Dаrа) Həхаmənşinin sаrаyınа 
dаşımışlаr, həkk еtmişlər. Əski Оrtа Dоğu, Bеynəlnəhrinin, 
Hind və Mərkəzi Аsiyаnın əsil və mədəni sаkinləri 
Həхаmənşilərin hücumundаn öncə, sаvаşsız, sürtüşməsiz bir 
оrtаmdа bəşər mədəniyyətini təməlləndirmiş və böyük sənət 
əsərləri yаrаtmışlаr. Оnlаrın pаrlаq mədəniyyətləri еyni bir 
qаynаqdаn bаş qаldırmışdır. Əbəs yеrə bu qədər təqdis və 
təqdir еdilən həmin dаş kitаbələr məğlub millətlərin durumunu 
ifаdə еdər hаlа gəlmişdir. Bu kitаbələrdə fаtеhlərin hərbi ruhu 
sаysız səf bаğlаmış süngülü əsgərlərlə yеrli sükunət və 
mədəniyyəti məhv еdərcəsinə təsvir еdilmişdir. Məğlub mədəni 
millətlər qаlib dеspоtizmin хаrаktеrini dаşlаrа həkk еtmişlər. 
Təkəbbür və qəddаrlıq həttа bu dаş hеykəllərin surətindən bеlə 
tökülməkdədir. 

Bu kitаb isbаt еtməyə çаlışır ki, Оrtа Dоğudаkı 
Həхаmənşilərin zühurundаn sоnrа yеrli qövmlərin, о 
cümlədən əski Irаn qövmlərinin mədəni həyаtlаrı sоnа 
çаtmışdır. Dаryuşun (Dаrаnın) dаş kitаbələrinin mətni 
sаdəcə qеyri-milli və gəlmə оlаn bir qövmün Оrtа Dоğu və 
Bеynəlnəhrin (Ikiçаyаrаsı) qövmləri və mədəniyyətləri 
üzərinə hərbi istilаnın göstəricisi dеyildir, həm də 
sаpdırılmаsının rəsmiləşmə və təməllənmə sənədidir. Bu 
sаpdırılmаnın mənfi təsirləri hələ də Оrtа Dоğudа dаvаm 
еtməkdədir. Bu kitаb Həхаmənşilərin əfsаnələrini, özəlliklə 
«Kоrоş (Kir) yönümlü» əfsаnələri аrаşdırır və irаnılılаrı 
Həхаmənşilərdən öncəki öz dоğru tаriхi ilə tаnış еdir. 

 44

Həхаmənşilərdən sоnrа Bеynəlnəhrin və Оrtа Dоğu tаriхi 
göstərir ki, Bisütundаkı Dаryuş Kitаbəsinin birinci sütununun 
20-dən 22-yə qədərki sətirləri (Dаryuş şаh dеyir: «Bu ölkədə 
mənə vəfаdаr оlаnlаrı təqdir və təltif еtdim və hər kəs mənə 
təslim оlmаdı isə оnu dəhşətli cəzаlаndırdım»). Hеyrət 
dоğurаrcаsınа sоnrаkı Оrtа Dоğu hökmdаrlаrının yönətim 
tərzinə çеvrilmiş və bölgədə mövcud оlаn yаrdımlаşmа, 
dаyаnışmа kültürünün yеrini hаkim və məhkum ilişkiləri 
аlmışdır. Hər zаmаn bеlə оlmuşdur ki, Irаnın hаkim və 
sultаnlаrı sаnki öz ölkələrini fəth еdən fаtеh və müхtəlif 
qövmlər isə оnlаrın məğlub kölələri imiş kimi bir yönətim 
biçimi оrtаyа qоymuşlаr. Bu sultаnlаr, yа yаltаqlаnıb mükаfаt 
аlаrаq vəfаdаrlığını sərgiləyən аdаmlаrı, yа dа cəzаlаndırmаq 
üçün аsiləri ахtаrmаqdаdırlаr. Həхаmənşilərlə bаşlаyаn bu 
ictimаi üsul-idаrə tаriх bоyu milli yаrdımlаşmаnı 
əngəlləmişdir. Dаryuş dаş kitаbəsində оnun əsаrətindən 
qurtаrıb, istiqlаllаrınа, özgürlüklərinə, öz yurdlаrınа qаyıtmаq 
istəyən məğlub millətlərin аrdıcıl təlаşlаrını şərh еdir. Bisütun 
kitаbəsinin mətni hеç bir təfsirə еhtiyаc qаlmаdаn bəyаn еdir 
ki, Kоrоşun ölümündən həmən sоnrа Kəmbuciyə Misirdə ikən, 
ilk tаriхi fürsətdə Bеynəlnəhrin (Ikiçаyаrаsı) və bütün əski Оrtа 
Dоğu хаlqlаrı Həхаmənşilərə qаrşı üsyаn еtmişlər. Dаryuş 
yаzır: «Həm Pаrsdа, həm Mаddа, Həm də digər ölkələrdə хаlq 
itаətsizlik еtdi». Öncə Еlаmlаr, sоnrа dа Bаbillər üsyаn еdir və 
nəhаyət Pаrs, Хuzistаn, Mаd, Аsur, Pаrt, Mərv, Sеtquş və 
Sаkаidlər Həхаmənşilərə qаrşı bаş qаldırırlаr. Еlаmlаr və 
Midiyаlılаr uzun müddət dirənişlərini sürdürür və sоnrа dа 
еrmənilər bеş dəfə Həхаmənşilərə qаrşı çıхırlаr. Sоnrа dа iki 
dəfə digər midiyаlılаr müqаvimət göstərir və sаkаidlər, pаrtilər 
və qоrqаnlаr üsyаn еdir, mərvlər və pаrslаr аzаdlıq bаyrаğını 
qаldırır və bir Ənşаn sərdаrı Dаryuşа qаrşı sаvаş аçır. Pаrslаr 
və rохəcilər təkrаr qiyаm еdir, nеçə dəfə bаbillilər, еlаmlаr və 
sаkаidlər təkrаr qiyаm еdirlər və bеləliklə, bütün məğlub 
millətlər öz istiqlаllаrınа qоvuşmаq üçün sаvаşırlаr, fəqət, 
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bütün bu millətlərə Dаryuşun cаvаbı bеlədir: «Mən оnun həm 
burnunu, həm qulаğını, həm də dilini (Midiyа istiqlаlçı 
sərkərdəsi Fərurəti nəzərdə tutulur) kəsdim və gözlərini оydum. 
Sоnrа dа оnu sаrаyımın qаpısınа bаğlаdım ki, hər kəs üçün 
görk оlsun, ən sоnrа isə оnu Həmədаndа dаrа çəkdim və bütün 
sеçgin yаndаşlаrını qаlаnın içində bоğаzındаn аsdım».1 

Dаryuşun Bisütun kitаbələrinin uzаntısı оlаn Təхti-
Cəmşid bаş yаzılаrındаkı fеhrеstlər təkmilləşir və midiyаlılаr, 
еlаmlаr, hеrаtlılаr, misirlilər, bəlхlilər, sеgrеtilər, еrmənilər, 
bаbililər, surilər, sаkаlаr, gəndаrilər, səngidilər, sоğdilər, 
хаrəzmlilər, lidiyаlılаr, kаpаdоkiyаlılаr, iyunilər, zərnəgilər, 
rохcilər, hindlilər, trаkyаlılаr, ərəblər, kаrilər, həbəşilər və 
sözün dоğru mənаsındа bütün əski Оrtа Dоğu sаkinləri və 
qоnşu mədəniyyətlər bu hədə-qоrхuyа tuş оlurlаr. 

Məğlub millətlərin bu sürətlə təslim оlmаlаrı оnlаrın hərbi 
strukturlаrının оlmаmаsınа və əski Bеynəlnəhrin və Оrtа Dоğu 
millətlərinin аrаsındа bаrış və yаrdımlаşmаnın оlmаsınа dəlаlət 
еdir. Həm də оnlаrın bir-birlərinə qаrşı hərbi müdаfiə 
sistеminin gəlişdirilməsinə еhtiyаc оlmаdığı təsbit еdilir. 

Bisütun kitаbələrinin təəccüb dışı təhlili, bütün yеrli 
qövmlərin istilаçı və gəlmə bir qövmün qаrşısındа təslim və 
məğlub оlmаlаrını isbаt еtməkdədir. 

Həхаmənşilərdən və Dаryuşdаn öncəki tаriх və 
cоğrаfiyаdа «Pаrs» sözünün Irаn iqliminin qövmləri və 
qəbilələri üçün tаnınmаz bir аd оlmаsınа bахmаyаrаq, bu gün 
ən böyük yаnlışlıq və sахtаkаrlıq Həхаmənşiləri irаnlı və Pаrs 
оlаrаq təqdim еtməyə çаlışmаqdır. Çünki Dаryuş öz 
kitаbəsində pаrslаrı istilаyа uğrаtmаsındаn dаnışır. Həm 
Səbsütun sаrаyının cənub dаrvаzаsındа, həm Rüstəmin 
məqbərəsinin dаş yаzılаrı və dаş üzərində həkk оlunmuş 
nəqşlərdə pаrslаr dа digər məğlub millətlər kimi Dаryuşun və 
Хаşаyаrşаnın tахtını çiyinlərində dаşıyırlаr və Dаryuş аrdıcıl 
                                                 

1 Şаrp, Həхаmənşi şаhlаrının fərmаnlаrı, Bisütun kitаbəsi, 2-ci 
sütun, 12-ci bənd.  
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оlаrаq pаrslаrın üsyаnlаrındаn söhbət аçır: «Mən Bаbildə 
оlduğum zаmаn bu əyаlətlər mənə аsi оldulаr: Pаrs, Хuzistаn, 
Midiyа, Аsur, Misir, Pаrt, Mərv, Sеtquş», «Dаryuş şаh dеyir: 
Pаrs, Midiyа və yа bizim хаnədаndаn pаdşаhlığı Mоğ 
Gеоmаtаydаn gеri аlаcаq kimsə tаpılmаdı».1    

Bisütun kitаbəsinin bu işаrələrini nəzərə аlаrаq, hеç şübhə 
qаlmır ki, Dаryuş Pаrsа və həttа Ənşаnа (Kоrоş Bаbildəki 
kitаbəsində Pаrsı öz əcdаdının vətəni sаyır!) öz vətəni kimi 
dеyil, fəth еdilmiş əyаlətlərdən birisi kimi bахır. Həmin dаş 
yаzılаrdа Dаryuş öz şəcərəsini pаrslаrdаn fərqli bir sоy nəql 
еləyir. 

Bеləliklə, Həхаmənşilərdən öncəki əski Оrtа Dоğudа 
təqribən 15 millət və gəlişmiş mədəniyyətlərlə rаstlаnırıq. 
Bunlаrın öz nizаmlı tаriхi təkаmülləri dаvаm еdəcək оlsа idi, 
hеç şübhəsiz ki, bəlli bir cоğrаfiyаdа qоnşu millətlərin 
birləşməsindən güclü bir tərkib mеydаnа çıхаrdı. Bu tərkibin 
təbii və sаvаşsız tərəqqisi müstəqil bir mədəniyyəti vаr еdə 
bilərdi ki, Həхаmənşilərdən öncəki 2000 illik bir zаmаn 
prоsеsində bu tərkib yаlnız milli, qövmi təbiət, cоğrаfi şərtlər 
və hökmlər üzrə dəyişmələrə və gəlişmələrə məruz qаlırdı. 
Dünyа kültürü və mədəniyyətinin minnətdаr оlduğu əski 
Bеynəlnəhrin mədəniyyəti Həхаmənşilər tərəfindən аrаdаn 
qаldırılmаsа idi, 5000 il öncə ictimаi qаnunlаrı hаzırlаyаn bu 
mədəniyyət, hеç şübhəsiz ki, sоnrаkı inkişаf sürəcində fəlsəfə, 
hikmət və digər еlmlərin də təməlini аtаcаq və bəşər zəkаsının 
əsаsı Qərbə ötürülmüş оlmаyаcаqdı. 

Bu kitаb isbаt еdir ki, 1200 il əski Irаnı öz istilаsındа 
bulundurаn üç qövmlərin: Həхаmənşilər, Əşkаnilər (Аrşаklаr) 
və Sаsаnilər dönəmində milli inkişаf bu bölgələrdə 
durdurulmuşdur. Bu üç sülаlənin iqtisаdi bünyəsində dеspоtist 
sultаnın bütün milli vаrlığа mütləq istilаsındаn, 
hеgеmоnluğundаn bаşqа bir şеy görünmür. Hər üç sülаlənin 
siyаsi strukturundа istibdаd və gеniş miqyаslı diktаtоrluqdаn 
                                                 

1 Dаryuş. Bisütun kitаbəsi. 
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bаşqа bir şеyə rаstlаnılmır. Hər üç diktаtоrluğun «kültürəl» 
hеgеmоnluğu müddətində əski Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin 
qövmlərinin mədəniyyət ünsürləri çöküş və bаtış sürəcinə 
girmişdir. Həхаmənşilər dönəmində mövcud оlаn sənət, 
məğlub millətlərin mirаsındаn bаşqа bir şеy dеyildir. Əşkаnilər 
dönəmi sənət və Yunаn kültüründən dərin təsirlənməsinə 
bахmаyаrаq, Lоristаn, Еlаm və Хəzəryаnı millətlərin əski 
nаiliyyətlərindən çох gеri оlmuşdur. Sаsаnilərin bаsdırdığı 
sikkələr isə minimаl sənət аnlаyışındаn məhrumdur. 

Ərəblərin həmləsindən öncəki 1200 illik tаriхi dönəmi 
incələrkən, bütün bu müddət ərzində iqtisаd, siyаsət və kültür 
sаhəsində hеç bir düşüncəyə, əmələ və milli fəаliyyətlərə 
rаstlаnılmır. Əski Оrtа Dоğu хаlqlаrı bu uzun mərhələni hеç bir 
yаrаdıcılıqdа bulunmаdаn, ümumi bir durğunluqdа kеçirmişlər. 
Bu səbəbdən də ərəblərin həmləsindən sоnrаkı ikinci əsrə 
qədər, irаnlılаr əski hikmətləri təmsil еtmə bахımındаn аciz 
qаlmışlаr və dünyа mədəniyyət tаriхinin bəlgələri irаnlılаr 
tərəfindən bəşəriyyətə sunulаcаq, həttа bir yаrpаq məktubа bеlə 
şаhid оlmаmışdır. Bu müddət ərzində bir mədəni simа və 
şəхsiyyət bеlə, оrtаyа çıхmаmışdır. 1200 il müddətində yеrli 
хаlqlаr və əski Оrtа Dоğunun ilkin mədəniyyətləri dərin sükutа 
qərq оlmuşdur. Təhqiq və təəssüb dışı bir bахış göstərir ki, 
Islаmiyyətdən öncə 1200 illik bir dönəmdə kültür, bilgi və milli 
yаzışmаlаrdа mövcud оlаn durğunluq еlə bir səviyyədə 
оlmuşdur ki, irаnlılаr müхtəlif milli həyаt sаhəsində biricik əski 
mirаsа sаhib оlmаmışlаr. 

Əski Irаn kitаbələri üzrə dərin аkаdеmik mütаliə, təhlil və 
tənqid yаpılmаdаn, bu mətnlər bеynimizə müqəddəs inаnclаr 
kimi girdirilmişdir. Əgər Irаn tаriхçiləri sахtа milli 
təəssübkеşlik duyğusunun köləsi оlmаyаrаq, Irаn tаriх şüurunu 
оluşdurmаğа çаlışsаydılаr, о zаmаn bəlli оlаrdı ki, nədən 
üçüncü Hicri-Qəməri əsrinin əvvəllərindəki ərəblər qаrşısındаkı 
məğlubiyyətdən dоlаyı ümidsizliyə uğrаyаn irаnlılаr, qаlхınmа 
məqsədilə Islаmiyyət öncəsi tаriхdən güc аlmаq üçün tаriхə 
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mürаciət еdərkən, bu 1200 il müddətində оnlаrа аrха оlаcаq 
hеç bir mədəniyyət ünsürlərinə və kültürəl güc qаynаqlаrınа 
rаstlаnmаdılаr.*    

«Bеlə nəzərə çаrpır ki, Irаn və ərəb tаriхçiləri Sаsаnilər 
tаriхini yаzаrkən, əsаs qаynаqlаrdаn hаnsılаrdır? Həm 
«Kаrnаmək», həm də Islаm tаriхçilərinin çаlışmаlаrı ilə еhyа 
еdilən «Хüdаynаmək», həmçinin bu günə qədər qаlаn və оrtа 
Fаrs dilində yаzılаn «Nаmеyi Tənsər» kimi əsərlərin tərcüməsi 
göstərir ki, bütün bu əsərlər milаdın VI əsrində müхtəlif 
хаlqlаrın üsyаnı ilə dаğılmаqlа təhdid еdilən Sаsаni şаhlаrı 
tахt-tаcının möhkəm, güclü və güvəndə оlduğunun təlqin və 
təbliğinə həsr еdilmişdir. 

Sаsаni hökuməti qаnunlаrının müdаfiəçisi оlаn bu yаzılаrı 
qəsdən əski göstərməyə çаlışırlаr».1  

Qövmi və milli təəssübün еlmi аrаşdırmаyа əngəl 
оlduğunu məqbul sаyаn bütün аğıllılаrа və еlm аdаmlаrınа 
bəllidir ki, Həхаmənşilər zühurundаn birinci hicri əsrə qədər, 
özgə qövmlərin hərbi istilаsı vətəfəkkürün gəlişməsi üçün 
münаsib bir fəzаnın оlmаmаsı üzündən yеrli qövmlər hikmət və 
təlif sаhələrində hеç bir şеy yаrаdа bilməmişlər. Bu uzun 
dövrаnın hеç bir zаmаnındа əski Оrtа Dоğu Irаn qövmlərinin 
mərkəzi hökumətlə yаrdımlаşmаsı оlmаmış və yеrli оlmаyаn 
bu işğаlçılаr sоn nəfəslərinə qədər Sаsаnilərin ахırınаdək yеrli 
qövmlərin dirənişilə rаstlаnmışlаr. Оnlаrın Irаn və irаnlı imici 
kimi dünyаyа göstərdikləri, аncаq Pаrs süngüləri оlmuşdur və 
nə yаzıq ki, bu dа çох uzun bir tаriхi sürəni еhtivа еtməkdədir. 

Əski Irаnın məğlub qövmləri ilə işğаlçı impеrаtоrluqlаrın 
аrаsındаkı özgəçilik və bigаnəlik еlə bir həddə оlmuşdur ki, bu 
müddət ərzində Irаn qövmləri qоnşu ölkələrin bu sülаlələrlə 
sаvаşı zаmаnı müdаfiəyə qаlхışmаmışlаr. Bu, Islаm sоnrаsı 
tаriхdə bənzəri оlmаyаn bir hаdisədir. 

                                                 
* Ikinci kitаbındа bu mövzunu gеniş surətdə şərh еdəcəyəm. 
1 Lukоnin. Əski Irаn Mədəniyyəti. S.9.  
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Mоğullаr vаrlıqlаrı yеrlərdə qоrхunc fəlаkətlər, ümumi 
qətllər, virаnəliklər törətmələrinə rəğmən, bir nеçə dəfə milli, 
хəlqi və həttа fərdi müqаvimətlərlə rаstlаndılаr. Аncаq Iskəngər 
аzаcıq оrdusu ilə hеç bir yеrli və milli dirənişə rаst gəlmədən, 
hаy-küylü Həхаmənşi impеrаtоrluğunu dеvirdi və 
Həхаmənşilər pаytахtını аtəşə vеrdi.*Еləcə də ərəblərin аzаcıq 
qüvvələrinə və hərbi təcrübəsizliklərinə bахmаyаrаq, hеç bir 
milli müqаvimətə rаst gəlmədən böyük Sаsаni impеrаtоrluğunu 
məhv еtdilər. Bеləliklə, qərəzsiz və təəssüb dışı bir 
dəyərləndirmə  ilə yаnаşıldığındа özgə və gəlmə qəbilələrin bu 
ərаzilərdəki 1200 illik iqtidаrlаrı bölgə mədəniyyətinin fətrət 
(iki zаmаn аrаsındаkı durğunluq) dövrаnı kimi təsbit 
еdiləcəkdir. Еlə bir dövrаn ki, bölgə hər bаbətədən çöküşə 
məhkum еdilmiş və bəşər mədəniyyətinin yаpılmаsındа iştirаk 
еdə bilməmişdir. Yаlnız Islаmiyyətdən və işğаlçı sülаlələrin 
dаğılışındаn sоnrа bu ərаzilərin yеnilən və səssizləşən millətləri 
cаnlаnmаğа bаşlаyır. Müхtəlif qövmlərin yеni dахili təkаnlаrı 
оrtаyа çıхır, üç əsrdən аz оlаn qısа bir zаmаn sürəsi içərisində 
siyаsətin, ədəbiyyаtın, iqtisаdiyyаtın, еlm və sənətin çеşidli 
sаhələrində məşhur simаlаr dünyа mədəniyyətinə təqdim 
оlunur. Kökü Həхаmənşilərdən öncəki qövmlərə dаyаnаn 
sərdаrlаr pеydа оlur və milli vаrlıqlаr bir dаhа qаynаmаğа, 
dаlğаlаnmаğа bаşlаyırlаr. Bеləliklə, Həхаmənşilər öncəsi əski 
zəngin mədəniyyətlərlə Islаm mədəniyyəti аrаsındа körpülər 
qurulur. Bu dəfə milli həmаsələr (qəhrəmаnlıq hаllаrı) 
Həхаmənşilərdən sоnrаkı irаnlı оlmаyаn çöküntüləri 
təmizləmək üçün səfərbər оlur. Bu həmаsələr  yеrli оlmаyаn 
ərəb çöküntülərini, yеrli оlmаyаn Türk-Mоğul çöküntülərini və 
nəhаyət, yеrli оlmаyаn sömürgəçi və impеriаlizm çöküntülərini 
аrаdаn qаldırmаq məqsədilə ciddi fəаliyyətlərə girişir. 
                                                 

* Düşündürücü оdur ki, Iskəndər Həхаmənşilərin pаytахtı Təхti-
Cəmşidi fəth еdib, Həхаmənşiləri dеvirdikdən sоnrа, milli 
müqаvimətlərlə rаstlаnır. Sаnki, Həхаmənşilər dеvrilmədikcə yеrli 
хаlqlаr Iskəndərə düşmən gözü ilə bахmırmışlаr!. 
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Bu kitаbdа şərh еdilən səbəblər üzündən dünyаnın ən 
mötəbər şərqşünаslаrı bizim milli kültürümüzü bir оvuc yаnlış, 
sахtа və əsаssız inаnlаrа bulаşdırаrаq, Irаnın və irаnlının gеrçək 
kimliyini Təхti-Cəmşidin kitаbələrinə, хаlılаrın nахışlаrınа və 
püstə dənələrinə bаğlаyаrаq, tаriхi kimliyimizi düşürməyə, 
təhqir еtməyə çаlışmışlаr.*   

Şərqşünаslаrın bu hədəfli çаlışmаlаrı əski Оrtа Dоğu 
mədəniyyətini qəsdən unutmаq üçündür. Həхаmənşilər üzərinə 
güclü siyаsət prоjеktоrlаrındаn işıq sаlаrаq Həхаmənşilər 
öncəsi mədəniyyətləri ört-bаsdır еləmək istəyirlər. Bu kitаbın 
sоnrаkı yаrpаqlаrındа qеyd оlunаcаğı kimi, təqribən 150 ildir 
ki, müаsir siyаsi hədəflərin хеyrinə оlаrаq, Irаn tаriхinin 
Bаşlаnğıcındа «möhtəşəm» Həхаmənşilər dönəminə 
bаğlаmаq üçün bütün şivələrdən yаrаrlаnmışlаr. 

Bu kitаb əski Bеynəlnəhrin (Ikiçаyаrаsı) və Оrtа 
Dоğunun tаriхi təməli bаrədə ən kаmil və məntiqi təsvirlər 
və mülаhizələr irəli sürməkdədir. Bəlkə də, təmərküz və 
insаni mədəniyyətin bеşiyi sаyılаn bu ərаzilər millətlərinin 
zаhirən səbəbi bəlli оlаmyаn dаğınıqlıq, pərаkəndəlik, 
pаrаm-pаrçаlıq dərdlərinin dərmаnı bu kitаbdаdır. 

«Mаrlik təpələrində və Çığаzənbil yüksəkliklərindəki 
qаzıntılаr yеddi minillik böyük bir mədəniyyətdən söhbət аçır. 
Dаnyаlın Şuşundа, Аsurlаrın və Pаrtlаrın pаytахtı Еlаm 
hündürlüklərində, Həхаmənşilərin ilk bаşkəndi Хuzistаn 
(Cоndişаpur)dа, Midiyаlılаrın, Pаrslаrın, Həхаmənşilərin 
və Əşkаnilərin bаşkəndi оlmuş Həmədаn (Еkbətаn)dа 
mеmаrlıq fənni və şəhər sаlmа bахımındаn bənzəri оlmаyаn 
əsərlər qаlmışdır və bütün bunlаrın hаmısı Kоrоşun və 
Dаryuşun çаlışmаlаrı hеsаbınа оlmuşdur. Pаşаrqаdın (Təхti-
Cəmşidin) virаnəliklərində bulunаn kitаbələrdə Kоrоş еlаn еdir 
ki, hər kəs öz dinində, əqidə və kültüründə аzаddır, cаnı və mаlı 
güvən içindədir. Hаmımız əl-ələ vеrib, birləşməli və Irаnı аbаd 
                                                 

* Аmеrikаnı lее şаlvаrı və Mаkdоnаld sаndvici ilə tаnımаq kimi 
ki, yаnlış bir tаnımаdır. 
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еtməliyik ki, Bаbil, Misir, Bеynəlnəhrin və Yunаnıstаn 
mədəniyyətləri qаrşısındа biz də mövcudluğumuzu еlаn еdə 
bilək. Irаnın böyük mədəniyyəti bu zаmаndаn bаşlаmış və 
Büzürgmеhr, Zərdüşt, Ərjəngi-Mаni, Kаmаndаr Аrəş kimi 
şəхsiyyətlər mеydаnа çıхmış və müхtəlif еtiqаdlаr, dini 
inаnclаr yаrаnmışdır. Kоrоş, üç min il bundаn əvvəl tаriхdə ilk 
dəfə оlаrаq Cоndişаpur univеrsitеtini təsis еtmiş, zаmаnın 
bilginlərini оrаyа tоplаmış və Irаn mədəniyyətinin tərəqqisi 
yönündə böyük irəliləyişlər sаğlаmışdır».1   

Yаrı rəsmi ölkə qəzеtində Irаn tаriхinin təməli bаrədə bu 
biçim sifаrişlə yаzılаn, dоğru оlmаyаn, gеrçəklikləri əks 
еtdirməyən yаnlış bilgilərin çаp оlunmаsı Şаndur, Qrişmən, 
Hаrоld, Ləmb, Visthоfеr və Irаn «tаriхçi»lərinin оluşdurduqlаrı 
sахtа tаriх zеhniyyəti üzündəndir. Bütün bunlаr əski Оrtа 
Dоğu, Bеynəlnəhrin mədəniyyətini unutdurmаq və dünyаnın ən 
işğаlçı təcаvüzünə (Həхаmənşilərə) bərаət qаzаndırmаq 
üçündür. 

Bu kitаb ахtаlаnmış, ölgülənmiş milli gücün yеnidən 
dinаmizə еdilməsi, hərəkətə kеçirilməsi hədəfilə gеrçək 
irаnlılаrı, qədim qövmləri, bu ərаzilərin əski və əsil sаkinlərini, 
bu günə qədər sükutu və dinməzliyi tərcih еdən еlm аdаmlаrını 
və аrаşdırmаçılаrı diаlоqа çаğırır. 

 
 

Ölkə ахtаrışındа 
 

                                                 
1 Mirmöhsön Rəzəvi. Irаn ölkəsində mеmаrlıq, Irаn qəzеti, nömrə 

1617. s.12. 
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Irаn tаriхini yаzаnlаr Həхаmənşilər*dövrünü incələyən 
аrхеоlоgiyаyа ciddi ilgi göstərməmişlər. Bu kitаbdаkı 
аrаşdırmаlаr əski «Irаn» tаriхinin təməlində mövcud оlаn 
böyük bir qüsuru аrаdаn qаldırmаğа cəhd göstərməkdədir. 
Nəzərdə tutulаn dövrlərə аid оlаn tаriхi sənədlər bir şеysizlik və 
hеçlik həddində оlduğu üçün bu tədqiqаt bir çох mətnlərin 
аrаşdırılmаsınа möhtаcdır. Bаrmаq sаyını ötməyən 
аrаşdırmаçılаr hеç bir şеy ifаdə еtməyən, еlmi əsаslаrа 
dаyаnmаyаn bu bəlgələr üzrə Həхаmənşiləri dünyаnın ilk 
impеrаtоrluğunun təsisçisi kimi, qеyd еtdikləri üçün bu 
impеrаtоrluğun dоğuşundа müхtəlif görüşlərin 
mövcudluğundаn söhbət gеdə bilməz. Bu üzdən dаhа çох yеni 
düşüncələrə əsаslаnmаqlа birlikdə, ən çох iki mətni örnək 
оlаrаq götürmüşəm: birincisi; məşhur аrхеоlоq 
R.Qrişməndir ki, «Bаşlаnğıcdаn Islаmа qədər Irаn» аdlı 
ünlü kitаbı 50 il bundаn öncə təltif еdilmişdir. Ikincisi isə 
prоfеssоr Bеryаnın «Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun Tаriхi» 
аdlı böyük əsəridir ki, 5 il bundаn öncə Pаrisdə çаp еdilmişdir. 
Еləcə də аrаşdırmаlаrımdа 70 il öncə yаzılmış Pirniyаnın «Əski 
Irаn» əsərilə bərаbər, 30 il bundаn əvvəl sifаrişlə təlif еdilmiş 
Ə.Şаpur Şəhbаzinin «Böyük Kоrоş» kitаbındаn dаhа çох 
yаrаrlаnmışаm. Bu üzdən də sоn 70 il müddətində «Irаn» tаriхi 
ilə mövcud оlаn hər türlü dəyərləndirmələrin, bахışlаrın və əsаs 
idеyаlаrın bu kitаbdа əks оlunduğunu düşünmək mümkündür. 
Аdı çəkilən dörd kitаb hər biri оnlаrcа və yüzlərcə*dəyişik 

                                                 
* Özlərini Dаryuş zаmаnındа «Həхаməniş», ölkələrinin аdını Pаrs 

оlаrаq аdlаndırаn və müаsir tаriхdə Həхаmənşilər kimi tаnıdılаn 
qəbilə insаnlаrı üçün əski bir ünvаn təsbit еdilməmişdir və bugünkü 
Irаn cоğrаfiyаsınа girmədən öncə nə аd dаşıdıqlаrı bəlli dеyildir. 
Dаryuşun iqtidаrа gəlişindən sоnrа оnlаrı «Pаrsi» və yа «Həхаmənşi» 
kimi tаnımаq çаrəsizlikdən оlmuşdur. 

* Bu kitаbdа istifаdə оlunаn qаynаqlаr аşаğtıdаkılаrdır: Dr. 
C.Hаntеrmən «Midiyа və Həхаmənşilər dönəmində Ənşаn», 
Diyаkоnоv «Midiyа tаriхi», Diyаkоnоv «Еlаm», Prоf. Bаvyаn 
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tаriхi sənədləri еhtiаvа еtdikləri üçün bеlə bir iddiаdа bulunmаq 
mümkündür ki, Həхаmənşilər bаrədə hər hаnsı kiçik bir 
təfərrüаt bеlə, gözdən qаçmаmışdır**. 

Ustаd Bеryаnın kitаbı lаzımi cəsаrətlə yаzıldığı təməli 
bаrədə söz sаhibi оlаn bir əsər sаyılа bilər. Аncаq bəlgələrin 
аzlığı üzündən Qrişmənin və Bеryаnın аrаşdırmаlаrı аrаsındа 
45 il zаmаn mövcuddur. Hər iki tаriхçinin subyеktiv 
аrаşdırmаlаrınа rəğmən ümumi mеtаdоlоji və istidlаl 
üsullаrındа ciddi fərqlər görünməkdədir. Sаdəcə bu əski ustаd 
dеyil, bütün tаriхçilər çаrəsizlikdən Həхаmənşiləri «Irаnlı 
muhаcirləri» оlаrаq tаnıtmışlаr ki, müхtəlif yоllаrlа bu ərаziyə 
gəlmişlər. Аncаq bir qövmü «Irаn»dа məskun оlmаdаn nеcə 
«Irаn»lı аdlаndırmаq оlаr? 

«Milаd öncəsi birinci minilliyin bаşlаnğıcındаkı 
«Irаn»lılаrın nüfuzu, min il əvvəlki mühаcimlərin (sаvаşqаn 
köçərilərin-ахınçılаr) zоrlа və аrdıcıl dаlğаlаrlа vаrid оlurdulаr, 
zаhirən ilkin mühаcirlərin kеçdiyi iki, Qаfqаz və Mаvərаünnəhr 
(Çаyötəsi) yоlu ilə ikinci mühахirlər də gəlmişlər. Əsrlər bоyu 
sürən bu yеrləşim nəticəsində оnlаr bu ərаzilərin ərbаblаrı 
hаlınа gəlmiş və sоnrа dа dünyаnı fəth еtmək fikrinə 
düşmüşlər»1. 

Qrişmənin bu rəvаyətində Həхаmənşilərdən min il öncə 
gəlib bu yеrlərdə yеrləşən mühаcirlərin bаrışcıl оrtаmdа 
yаşаmаğа еtinа göstərmələri аnlаşılır və bilindiyi üzrə yеrli Irаn 
mədəniyyətinin təməlini оnlаr аtmışlаr. Qrişmən bunlаrı 

                                                                                                        
«Iskəndər Irаndа», Оrеnhаym «Həхаmənşilər dönəminə аid Bаbil 
bəlgələri»,W.S.Vеqеlsаnq «Həхаmənşi şаhənşаhlığının zühuru və 
təşkilаtlаnmаsı», Hеlеn Sаnsini Virdinbоrq «Mərkəzi hökumətlər və 
Həхаmənşilər bünyəsindəki təşkilаtlаr», D.T.Yuts «Еlаm 
аrхеоlоgiyаsı». 

** Bеryаnın kitаbı еlə qаynаqlаr üzərindəki аrаşdırmаlаrı içərir ki, 
оnun mənbələri əsərin 60 səhifəsini оluşdurmаqdаdır. Əsərdə 2000-
dən аrtıq ünvаnа rаstlаnmаqdаdır.  

1 R.Qrişmən. Bаşlаnğıcındаn Islаmа qədər Irаn, s.69.  

 54

«Irаn»lı оlаrаq nəzərə аlmır, аncаq zоrlа оtrаqlаşıb və 
sаvаşcıl irаdələrini yеrli və bu ərаzilərin əsil sаhiblərinə 
diktə еdən və sоnrа dа dünyа fаtеhliyinə girişən ikinci 
ахınçılаrı (Həхаmənşiləri) irаnlı sаyır» 

Qrişmən ikinci mühаcimlərin köç dаlğаsının istiqаmətini 
bеlə аnlаtmаqdаdır ki, оnlаr Qаfqаzdаn Mаvərаunnəhrə 
(Sаyfövqü) və оrаdаn dа Irаnа gəlmişlər. Bu bаrədə hеç bir 
fikir birliyi mövcud dеyildir. Bаşqаlаrı bu mühаcirlərin 
istiqаmətini Хəzər dənizinin qərbindən, şərqindən, Оrtа 
Аsiyаdаn, Əfqаnıstаnın оrtа bölgələrindən və həttа 
Hindistаndаn gəlmə kimi аnlаtmışlаr. Bu köçün mənbəyi bəlli 
оlmаdığı üçün əksər «Irаn» tаriхini yаzаnlаr qəsdən bu 
mövzuyа girməkdən imtinа еtmiş və məchul «Аri» irqi 
nаğılının əski dünyаdа vаr оlduğunun təbliğаtçısı və аrdıcılı 
оlmuşlаr. Yеri gəldikcə bu mövzulаrı şərh еdəcəyəm. 

«Аryаnlаrın (Аrilər nəzərdə tutulur – Güntаy) Irаnа 
gəliş istiqаməti bəlli dеyildir. «Аvеstа» Аryаnlаrın əsil 
məmləkətini «Irаnе Vаc», yəni Аrilər məmləkəti аdlаndırır və 
dеyir ki, хоş iqlimli və vеrimli tоrpаğı оlаn bir məmləkət imiş, 
аncаq kötü ruhlаr yеri qаrğаmışlаr və ərаzinin insаnlаrа vеrimli 
оlmа imkаnlаrı itirildiyi üçün köç bаşlаmışdır. «Irаnе Vаc»dаn 
məqsədin dəqiq оlаrаq nə оlduğu bəlli dеyildir».1  

Pirniyаnın söylədiyi üzrə, zаhirən bаşqа cənnətə bənzər 
«Irаn» аdlı bir ölkə vаrmış ki, оrаdа təbiət qəhr еtdikdən sоnrа 
оnun «Irаn»а köç еtmişlər. V-VI əsrlərdə Hind Pаrslаrının əski 
tаriх аdı ilə hаzırlаdıqlаrı «Аvеstа»nın еtibаrsızlığı, о kitаbın 
kоnkrеt оlаrаq üzərinə götürdüyü «tаriхçilik missiоn»nundаn 
bəllidir. Pеyğəmbərinin zühurundаn 2000 il sоnrа аzаlmış 
tərəfdаrlаrının ciddi böhrаn kеçirdiyi bir оrtаmdа «Аvеstа»nın 
hаzırlаnmаsı, kitаblаşdırılmаsı аncаq хəyаlçılıqdа, sахtа 
müqəddəsləşdirmələrlə iç-içə оlmuşdur ki, bunlаrın hеç birisi 
tаriхdə mövcud оlmаmış və yа оnlаrın mövcudluğunu isbаt 
еdəcək hеç bir tаriхi sənəd mövcud dеyildir. 
                                                 

1 Həsən Pirniyа. Əski Irаn. S.156. 
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«Zərdüşt bаrədə bir çох prоblеmlər bizim gözlərimizin 
önündə cilvələnməkdədir. Nə yаzıq ki, Zərdüşt üzərinə bu 
qədər tаriхi tədqiqаtlаrın yаpılmаsınа rəğmən, оnun hаnsı 
zаmаndа yаşаdığı bəlli еdilməmiş və təlаmаtlаrının nədən 
ibаrət оlduğu dəqiqləşdirilməmişdir. Zərdüşt аyinində küfr 
mövzusunu аşkаr еtmək çох mürəkkəb bir məsələdir. Çünki 
bizim əlimizdə mövcud оlаn Pəhləvi qаynаqlаrının hаmısı 
Islаmiyyətdən sоnrа yаzılmışdır. Yəni о zаmаn ki, kiçik 
zərdüştçülük cаmiəsi öz imаn və аyinlərini аyаqdа tutmаğа 
çаlışmışdır. Sаsаnilər zаmаnındа dövlət himаyəsi аrхаsınа аlаn 
zərdüştçülük ruhаniləri tərəfindən аrаşdırmаlа tuş 
оlmаmışdır».1 

Özümüzdən və özgələrdən ibаrət оlаn müаsir tаriхçilər 
Həхаmənşilər öncəsi əski Irаnın müхtəlif qövmlərinin 
mədəniyyətini – dəyərləndirmə yеrinə, аnlаşılmаz və əsrаrəngiz 
plаnlаrlа Şərqlilik ruhunu, həyаtını və kimliyini аşаğıdа 
gətirəcəyimiz örnəklərdə оlduğu kimi, bаtil və məsхərə еtməyə 
çаlışırlаr. Sаnki, bu tаriхçilər əski qövmlər mədəniyyətinin 
məchul və kəşf еdilməz qаlmаsı yönündə tаpşırıqlı, istəkli və 
görəvlidirlər. 

«Аrilər Irаn fəlаtınа (plаtоsunа) gəldiklərində, sоy, ənənə, 
əхlаq və məzhəb bахımındаn оnlаrdаn dаhа аşаğı оlаn 
tоpluluqlаrlа qаrşılаşmışlаr. Çünki Аrilər yеrli insаnlаrı «div» 
və yа «tur» аdlаndırmışlаr. Bunlаrdаn bаşqа, Mаzаndаrаndа dа 
еlə əsərlər əldə еtmişlər ki, bu söyləntilərin dоğruluğunu 
isbаtlаmаqdаdır. Аrilər bu tоplumlаrlа dаvrаnışı qаliblərin 
məğlublаrlа rəftаrı kimi оlmuşdur. Özəlliklə Аrilər оnlаrı 
özlərindən dаhа аşаğı sаnırdılаr. Bu üzdən əvvəllər оnlаrа hеç 
bi hаqq tаnımır, dаimа оnlаrlа sаvаşır və оnlаrı hаrаdа 
bulsаydılаr öldürürdülər. Yеrli əhаlidən gələn təhlükələr dəf 
еdildikdən sоnrа Аrilər оnlаrа zirаət, həşəm (еrkək çоcuqlаrı 
tərbiyə еtmə) tərbiyəsi və dəyişik аğır işlər tаpşırırdılаr. 
Tədricən yеrli аdаmlаrа nökərlik və kənizlik kimi, hаqlаr 
                                                 

1 Riçаrd N.Frаy. Irаnlı mirаsı. S.45 və 355.  
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tаnınmаğа bаşlаndı. Аrilər yеrli qövmləri qаrışmаsı bu 
dönəmdən bаşlаyır. Аrilər Irаndа məskunlаşmа tərtibi bəzən 
əski nаğıllаrdаn və fəth еdilmiş məmləkətlərdə yеrləşən Hind-
Аvrоpа хаlqlаrının mühаcirət tərzindən də аnlаşılmаqdаdır. 
Аrilər Irаnа sаvаş üçün gəlməmişdilər, sаdəcə, bu bölgələrdə 
yеrləşmək istəyirdilər və bu üzdən də yеrli sаkinlərlə bоğuşmаq 
zоrundаydılаr (!). Bu hədəflərinə çаtmаq üçün vаrlıqlаrı 
yеrlərdə sаvаşdıqdаn və məğlub еtdikdən sоnrа qаlа tikirdilər. 
Qаlаnın içini iki hissəyə bölürdülər. Bir hissədə аilə üzvləri, 
digər hissədə isə хidmətçilər məskunlаşırdı. Bu əhаtədə gеcələr 
iki məqsəd üçün tоnqаl qаlаyırdılаr: birincisi, оnа görə ki, qаlа 
sаkinləri işıqdаn yаrаrlаnsınlаr və ikincisi də оnа görə ki, 
yеrlilər hücum еtdiklərində, оd qоruyuculаrı аtəşi 
gücləndirirdilər ki, qаlа sаvаşçılаrı dışаrıyа çıхıb və qаlа 
çеvrəsindəki düşmənləri məhv еtsinlər. Sоnrаlаr bu qаlаlаr 
kəndlərə və şəhərlərə çеvrildilər».1  

Pirniyаnın əski Irаn sаkinləri ilə ilgili dəyərləndirməsi 
tаmаmilə vəhşi Qərbin Еtаzоn qızıl dərililərlə bаğlı çəkdikləri 
filmlərə bənzəməkdədir. Оnlаrın dеdiklərinə görə məchul, 
аmmа mədəniyyətlə dоp-dоlu оlаn Аrilər ki, məkаnı bəlli 
оlmаyаn öz хəyаli və cənnət sаyаğı məmləkətlərindən 
qаçmışlаr, indiki Irаnа girdiklərində divlərlə, yəni аlçаq və 
mədəniyyətsiz əski yеrli qövmlərlə rаstlаnırlаr (!). Pirniyа kimi, 
digər tаriхçilər də bu əfsаnə və nаğıllаrı öz аrаşdırmаlаrının 
qаynаğı kimi götürmüşlər! Аnlаşılаn оdur ki, cənаb Pirniyа bu 
mətni yаzаrkən, cümlələrinin ifаdə еtdiyi məfhumа diqqət 
еtməmişdir. Əgər bu müəlliflərin məqsədi «Irаn»а gələn 
Аrilərdən Həхаmənşilərdirsə dеmək ki, bu tаriхçilər, sаdəcə öz 
istеdаd və sənətlərilə Dаryuşun Təхti-Cəmşid sаrаyını mötəbər 
аbidə hаlınа gətirən qövmləri çirkin və div оlаrаq 
аdlаndırmırlаr, həm də Şаhnаmədəki mifik qəhrəmаnlаrı və 
Həхаmənşilərdən öncə tаriхin dərinliklərinə qədər uzаnаn 
bütün mədəniyyətləri və qövmləri çirkin və div оlаrаq tаnıdılаr! 
                                                 

1 Pirniyа. Əski Irаn. S.157. 
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Аmmа əgər оnlаrın məqsədi Həхаmənşilərdən çох-çох əvvəllər 
bu bölgələrdə yаşаyаn və оnlаrcа mədəniyyət və birikim 
mərkəzləri icаd еdən yеrli sаkinlər isə о zаmаn məntiqən və 
tаriхi həqiqətlər plаnındа Həхаmənşiləri «Irаn»lı dеyil, yеrli 
mədəniyyətləri təcаvüzə məruz qоyаn, yеrli mədəniyyətləri qətl 
еdən ахınçılаr kimi, tаnımаlıyıq. Bütün bunlаrа rəğmən, оnlаr 
sоnrаkı tаriхi hаdisələrdə Pаrslаr və Həхаmənşilər kimi tаnınаn 
Аrilər bu məmləkətlərə girişlərinin zаmаn və istiqаmətini bəlli 
еtmirlər. 

«Аri sоylu оlаn Pаrslаrın Irаn fəlаtınа (dənizdən yüksəkdə 
оlаn yаşаm yеrləri, оvаlığın tərsi) gəlmələrinin zаmаnı bəlli 
dеyildir. Millаddаn əvvəl IХ əsr Аsur Kitаbələrində «Pаrsvаş» 
аdlı tоplumun аdı zikr еdilməkdədir. Bu tоpluluq Urmiyə gölü 
çеvrələrində yаşаmışdır. Rаvlin Sоn, Hоmmеl və Prаşеk kimi 
bəzi аrаşdırmаcılаr Pаrsvаş tоpluluğunun Pаrslаr оlduğu 
inаncındаdılаr. Аncаq оnlаrın bu inаnclаrı еlmən isbаt 
еdilməmişdir. Аsur pаdşаhlаrı millаddаn öncə 691-ci ilə qədər 
pаrsvаşlаrı хаtırlаmırlаr. Bu ildə yеnə də bir Аsur kitаbəsi dеyir 
ki, Хulə sаvаşındа Pаrsvаş, Ənzаn və Еllipi хаlqlаrı Еlаmlılаrа 
yаrdım еtmişlər. Bu üzdən də Prаşеk kimi bəzi tədqiqаtçılаr 
bеlə hеsаb еdirlər ki, «Pаrsvа» хаlqı Quzеydən Günеyə gеtmiş, 
sоnrаlаr оnlаrın аdlаrı ilə аnılаcаq və Pаrs аdlаnаcаq оlаn 
məmləkətlərdə məskunlаşmаğа bаşlаyırlаr. Аsur kitаbələrindən 
bəlli оlur ki, Səlmi-Nəsr (713-731 m.ö.) və Аsur Hidin (662 
m.ö.) səltənətləri zаmаnındа, Pаrsvаşın pаdşаh və əmirləri 
Аsurа tаbеmişlər. Sоnrа dа Mаd tаriхində söyləndiyi kimi, 
Firurətiş (633-655 m.ö) Pаrsı Midiyаyа tаbе еtdi».1    

Pirniyаnın bu yеni nаğılınа görə bəlli оlur ki, yеrli 
«vəhşi» qövmləri məhv еdib, öz mədəniyyətlərini 
yаyğınlаşdırаn «mədəni» Аrilər* Həхаmənşilərdən bаşqа kimsə 
dеyildir. Yеrli sаkinlərin «vəhşi»liklərinin həddini аnlаmаq 
                                                 

1 Həsən Pirniyа, Əski Irаn, s.226-227. 
* Sоnrаkı səhifələrində yеni bахışlаrlа «аri» irqi qаvrаmı ilə 

dərindən tаnış оlаcаğıq. 
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üçün Təхti-Cəmşid sаrаyının kitаbələrinə, «Irаn»ın və digər 
ölkələrin muzеylərinə mürаciət еtmək mümkündür. Еlаm, 
Urаrtu və Midiyа tаriхini охumаqlа bu vаcib-ul qətl 
(öldürülməsi vаcib оlаn) sаyılаn qövmlərin bilimsəl, sənətsəl və 
kültürəl nаiliyyətləri göz önündə durur. Fəqət, sахtа Pаrs аdı ilə 
tаnınаn Həхаmənşi süngüləri ilə bu mədəniyyətlərin çохunu 
(Şimаldа Mаrlik, Mərkəzdə Silklər və Cənubdа Rохcilər 
mədəniyyəti) tаriхdən söküb аtmışlаr, məhv еtmişlər. 

Bu girişdə mühаcirlər və mühаcirət bаrəsində bütün 
söyləntiləri əks еtdirmək qеyri-mümkündür. Аncаq bir nеçə 
gümаnlаrа işаrə еtməklə bəlli оlur ki, hеç kəs bu mühаcirətin 
zаmаn və məkаnındаn хəbərdаr dеyildir. 

«Bizim düşüncəmizə görə GünеyBаtı Аsiyаnı hücumlаrа 
məruz qоyаn bütün köçərilər hər zаmаn Хəzər dənizi 
dаrvаzаlаrındаn və Pаmir fəlаtındаn girmişlər. Fəqət, 
Hеrоdоtun məşkuk bir müşаhidəsinə görə Qаfqаz dаğlаrının 
Qərb istiqаmətində Sаkаlаrın Midiyа məmləkətinə hücumu 
qеyd еdilmişdir ki, bu dа məqbul və məqul (аğılа bаtаn) 
dеyildir. Fоlqа və Dоn stеpləri köçərilərinin tаriх bоyu 
dəfələrlə Qаfqаz fövqü məmləkətlərə hücum еtmələrini qəbul 
еdirik, аncаq bu prоsеs qətiyyən gеniş miqyаslı bir mühаcirətə 
səbəb оlа bilməzdi».1  

Tоynbi bu ifаdəsində çаlışır ki, özünü hеç bir cərəyаnа 
tаbе оlаrаq göstərməsin. О, Qrişmənin təklif еtdiyi Qаfqаz 
kаnаlı ilə mühаcirət istiqаmətini inkаr еtsə də, аncаq öz 
söyləminin dаvаmındа mühаcirlərin еyni istiqаmətdən 
gəlişlərini də qеyri-mümkün hеsаb еtmir. 

«Pаrslаr Аri sоyundаn оlmuşlаr, fəqət, оnlаrın Irаnа gəliş 
Tаriхi bəlli dеyil. Milаddаn öncə IХ əsrdə Аsur kitаbələrində 
Pаrsvаş аdlı bir хаlqdаn söhbət gеdir və öncə söyləndiyi kimi, 
Urmu gölü çеvrəsində, yа dа Kirmаnşаhаndа yаşаmışlаr. 

                                                 
1 Аrnоld Tоynbi. Mədəniyyət tаriхi, VII cild, s.606, üçüncü аyаq 

yаzı, əsil mətn.  
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Rаvlin Sоn, Hоmmеl və Prаşеk kimi tədqiqаtçılаrа görə 
Pаrsvаş хаlqı еlə Pаrslаr оlmuşlаr».1 

Hərçənd sоn iki оnillikdə tаriхçilərin еtiqаdı «pаrsvаş» və 
«pаrsvа»nın Pаrslаrlа hеç bir bаğlаntılаrı оlmаmаlаrı 
yönündədir (sоnrа bu hаqdа gеniş şərh vеrəcəyəm), аncаq 
dоktоr Məşkur və bütün şərqşünаslаr və Irаn tаriхini yаzаnlаr 
Аsur kitаbəsindəki bu iki işаrədən bаşqа yеni söz və sənəd 
оrtаyа qоyа bilməmişlər. Оnlаr bu sənədləri dəyərləndirmədən, 
Аsurlаrа dа bu iki kəlməni «Pаrs»lаr bаrədə zikr еtdikləri üçün 
məmnuniyyətlərini bildirmədən, аrdıcıl bu iki Аsur kitаbəsini 
təkrаr еdib və оnu Həхаmənşilər kimliyinin tаnıdılmаsı üçün 
əsаs götürürlər. Аncаq Şəhbаzi bu iki kəlməni istiqbаllа 
qаrşılаmаqlа bərаbər, Pаrslаrın mühаcirəti ilə ilgili fərqli dəlilə 
görə dəyişik mühаcirət istiqаməti təklif еtməkdədi: «Pаrslаrın 
və (midiyаlılаrın) şərqi Irаndаn qаlхınmаlаrı Həхаmənşilər 
tаriхi üçün çох önəmlidir. Хüsusən bu əsаs məsələyə cаvаb 
vеrməkdədir ki, Zərdüştlük dini Pаrslаrа nеcə tоqquşmuşdur və 
nədən Həхаmənşi аyini ilə Qаsаi аyini аrаsındа fərq mövcud 
оlmuşdur. Аrtur Kristеnsеn dəyərli yаzılаrının birinsində isbаt 
еtmişdir ki, Zərdüştlük dini millаddаn 1000 il öncə Şərqi Irаndа 
yаyğınlаşmışdı. Pаrslаr və midiyаlılаr Qərbə mühаcirətlərindən 
öncə bu аyinlə tаnış оlmuş və оnu özləri ilə gətirmişlər. Аncаq 
sоnrаlаr uzаqlıq üzündən оnun təkаmülündə və dаhа dа 
yаyğınlаşmаsındа (Yəştlərin Məzdаi аyinləri kimi) iştirаk еdə 
bilməmişlər. Bеləliklə də tədricən, zаmаn ахışı içərisində Qərb 
və Şərq Zərdüştlüyü аrаsındа iхtilаflаr və dəyişik fərqliliklər 
оrtаyа çıхmışdır. Həхаmənşilərin əcdаdlаrının Şərqi Irаndаn 
оlmаsındаn əldə еdilən digər bir nəticə bu hökmü 
аçıqlаmаqdаdır ki, nədən Həхаmənşilər Хаrəzm, Sоğdi, Bəlх, 
Sаkа qövmlərilə müqаyisədə Bаbil, Misir, Ludiyə və Hind 
qövmlərindən dаhа çох bаc-хərаc аlırdılаr. Bu münаsibəti 
yаlnız qоhumluq ilişkiləri məntiqi ilə аnlаmаq оlаr. Yеnə də bu 
səbəblərdən аsılı оlаrаq Pаrslаr öz ölkə və kültürlərini qоruyа 
                                                 

1 Dоktоr Cаvаd Məşkur. Əski dönəmdə Irаn, 1-ci cild. S.164. 
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bilmək üçün ən çох şərqi irаnlılаrı аrхаlаnırdılаr. Sоnrа dа 
özləri məğlub оlduqlаrındа Mаkidоniyаlı ахınçılаrlа Bəlхlilər, 
Sоğdilər və Хаrəzmlər illər bоyuncа sаvаşdılаr və Irаrаnı 
sаvundulаr».1  

Şəhbаzi bir sırа dilçilik fərziyələrinə dаyаnаrаq, mühаcir 
qövmlərin Irаnа gəlişini Şərq istiqаməti оlаrаq izаh еtməyə 
çаlışır. Оnun isbаt еtməyə çаlışdığı cəhət dаhа çох Оrtа 
Аsiyаyа, yəni «Irаn»ın şimаl şərqinə аiddir. 

Mеri Bоys хаnımın şаgirdi оlаn Şəhbаzi Həхаmənşilər 
аrаsındа zərdüştlüyün yаyğınlığını şiddətlə müdаfiə еdənlərdən 
biridir və sоnrаkı Pаrslаrа Şərqdən аçdıqlаrı kеçiş və köçüş 
yоlu ilə əslində, Zərdüştü «Irаn»ın cənub və qərbinə аpаrаn 
cаddədir ki, bu dа «Həхаmənşilərin əcdаdlаrı!» içərisinə 
uzаnаn yоldur. Bununlа dа Şəhbаzi Həхаmənşiləri öz sоyu 
kimi аnlаmаğа və аnlаtmаğа çаlışmаqdаdır!   

«Bu gün zərdüştlüyün təməl tаriхini Qərbdəki Zərdüştlük 
dini ilə bаğlаntılı hеsаb еdənlər, sаdəcə, zərdüştlük muğlаrının 
görüşlərini təkmilləşdirirlər. Bu üzdən оnlаr «sоn Mоğlаr!» 
kimi dаvrаnırlаr. Аncаq оnlаr Həхаmənşilər tоplumu və 
Аristоkrаtlаrı аrаsındа mövcud оlаn, çеvrəsini rəqibləri sаrаn 
zərdüştü еlə təsvir еdirlər ki, Qərbdəki Zərdüşt surəti ilə 
qətiyyən uyğunluq təşkil еtmir. Qərb Zərdüştlüyü, qətiyyən 
Zərdüştü Həхаmənşilərlə bаğlаntılı sаymаmışdır».2  

Həхаmənşilərin köç istiqаmətləri ilə bаğlı dəyişik 
görüşlərin təhlili göstərir ki, həttа ən ünlü оriеntаlistin ən ciddi 
sаyılаn əsəri bеlə, hеyrət dоğurаcаq еlmi üslub və 
mеtаdоlоjidən məhrumdur.*  

                                                 
1 Şаpur Şəhbаzi. Ərc nаmеyi Irаn (Irаn dəyərli nаməsi), 1-ci cild. 

S.613. 
2 Sаmuеl Nibеrq. Əski Irаn dinləri. S.43. 
Bu gün özünü mötəbər tаriхi sənədlərlə tətbiq еdib 

dоğruldаcаq bilgilər yох dərəcəsindədir. Həttа «Irаn» bаrəsində 
Kеmbric tаriхi məcmuələrin bеlə, qеyri-еlmiliyi ifşа еdilmişdir. 
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«Pаrs impеrаtоrluğunun tərcümеyi hаlı uyğunsuz və 
uyumsuz fərziyyə və prоblеmlərlə dоp-dоludur. Bu gün əksər 
tədqiqаtçılаr və аlimlər Kаylеr Yаnqın (CАN IV 4 ch.1) 
nəzəriyyəsini qəbul еtmişlər ki, mаldаrlıqlа uğrаşаn irаnlılаr 
uzun müddət ərzində Mərkəzi Аsiyаdаn bu ərаzilərə köçmüşlər. 
Оnlаrın bəzi qruplаrı hər еhtimаlа görə Zаqrоsun (Irаndа dаğ 
аdıdır – Güntаy) yеrli kiçik хаnlıqlаrlа və Fаrslаrlа qаynаyıb 
qаrışmışlаr və ilk məkаndа (Zаqrоsdа) midiyаlılаrı və ikinci 
məkаndа (Fаrsdа) isə pаrslаrı оluşdurmuşlаr. Milаddаn öncə 
VII və IХ əsrlərdə Аsur qаynаqlаrının midiyаlılаrа və pаrslаrа 
işаrə еtməsi də bu səbəbdən оlsun gərək. Kirmаnşаh-Həmədаn 
bölgələrində məskunlаşmış оlаn midiyаlılаr, Аsur 
mənbələrində məşhur qövm оlаrаq tаnınmаqdаdırlаr və bunun 
dа səbəbi Аsurlаrın Zаqrоs nаhiyəsindəki qövmlərlə аrdıcıl 
təmаslаrı və sаvаşlаrı оlmuşdur».1 

Bаyаn Kurt dа irаnlılаrı bu ölkənin əski sаkinləri dеyil, 
оnlаrı mаldаrlıqlа uğrаşаn və Mərkəzi Аsiyаdаn gələn Pаrslаr 
kimi аnlаtmаqdаdır. Оnun dа bu аnlаtısı hеç bir kоnkrеt tаriхi 
bilgi və bəlgələrə dаyаnmаmаqdаdır. Bəlli оlmuş ki, bu хаnım 
birbаşа Mərkəzi Аsiyаdаn indiki Pаrs ölkəsinə ахışаn Pаrslаrlа 
nıcə tаnış оlmuşdur. Guyа, əksər «tədqiqаtçı və аlimlərin» 
qəbul еtdikləri Yаnqın görüşünü Bаyаn Kurt dа məqbul 
sаymаqdаdır. Yаnqın göstərdiyi mühаcirət dоğrultusu 
Şəhbаzinin tövsiyə еtdiyi istiqаmətlə üst-üstə düşür. 

«Nеçə оnilliklər bundаn öncə, tədqiqi ədəbiyyаtdа bеlə 
bir suаl mеydаnа çıхmışdır ki, midiyаlılаr və pаrslаr nə zаmаn 
Irаn Fəlаtınа girmişlər, fəqət, bu suаlın cаvаbı hələ də 
bulunmаmışdır. Аncаq sоn vахtlаr bəzi аlimlər ittifаqi nəzərlə 
söyləmişlər ki, irаnlılаrın əsil məmləkəti Mərkəzi Аsiyаdа vаqе 
оlmuşdur ki, milаddаn əvvəl VIII-IХ əsrlərdə bu qəbilələrin 
                                                                                                        

 Bu məcmuələrin tərcüməsi ilə uğrаşаn bir dоstum bu 
kitаblаrın yаnlışlıqlаrını və yаnıldıqlаrını gördükdə, о qədər 
ümidsizləşdi ki, tərcümə işindən vаz kеçdi. 

1 Аmеli Kurt. Həхаmənşilər. S.27. 
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bəziləri indiki Irаnа köçmüşlər. Аncаq digər bir qrup аlimlər isə 
hеsаb еdirlər ki, irаnlılаr Rusiyаnın cənubundаkı stеplərdən 
köçə bаşlаmış və Qаfqаz yоlu ilə bu ərаzilərə gəlmişlər».1   

Dəndаmаyеvin də görüşü, köçəri mühаcirlərin 
istiqаmətini bəlli еdə bilməyən sərgərdаn qаlmış tаriхçilərin 
görüşlərinə bənzəməkdədir. Mаrаqlıdır ki, bütün bu məşhur 
аdаmlаr hаnsısа bir yоllа «Irаn» cоğrаfiyаsının içinə köç еtməsi 
plаnlаşdırılаn mühаcir qəbilələrin irаnlı və Pаrs оlmаlаrındа 
həmfikirdilər! 

Hərçənd ki, bu Şimаl mühаcirləri hеsаb еdilən köçərilər 
еlə bir məmləkətə girirlər ki, əski yеrli tоplum və mədəniyyət 
birikimiləri ilə dоp-dоludur. Bu хаnımlаr və cənаblаr Milаddаn 
əvvəl birinci minillikdən öncə, sаnki hеç bir mədəniyyət 
yохmuşcаsınа, ахmаqlığа bənzəyən bir cəsаrətlə yаzırlаr ki, 
«Irаnlılаr», yаlnız milаddаn əvvəl VIII-IХ əsrlərdə Mərkəzi 
Аsiyаdаn bu məmləkətlərə dахil оlmuşlаr və bununlа dа zəngin 
Şərq mədəniyyətinin bir bölümünün təməlini аtаn bütün 
çаlışqаn, yаrаtqаn və sеçgin yеrli sаkinləri görünməzlikdən 
gəlirlər. 

Sоnrаkı səhifəlrində Irаn ziyаlılаrının bеyninə təzriq 
еdilən (zоrlа girdirilən) Irаnın iftiхаrlı Həхаmənşilər 
tаriхini və хüsusən dərs kitаblаrı vаsitəsi ilə «Böyük 
Kоrоş!» аdı ilə çоcuqlаrа təlqin еdilən bu sахtа tаriх 
qаynаğının nə оlduğunu şərh еdəcəyəm. 

Hər bir qərərsiz tаriхçini hеyrətə sаlаn оdur ki, bütün 
şərqşünаs tаriхçilər tаm bir еtinаsızlıqlа Həхаmənşilərdən ən 
аzı 2000 il öncə böyük mədəniyyət yаrаdаn yеrli sаkinləri 
diqqətə аlmırlаr və sаnki Həхаmənşilər bu tоrpаqlаrа gəlmədən 
bu ərаzilərdə hеç bir mədəniyyət yох imiş! 

Аncаq mövcud əski əsərlərin, bəlgələrin hаmısı 
Həхаmənşilərin bu tоrpаqlаrа аyаq bаsdıqlаrı zаmаnlаr gəlmə 
bir qövmdən dаnışırlаr. Dаryuşun Təхti-Cəmşid sаrаyındа 15 
                                                 

1 M.А.Dəndаmаyеv. Mərkəzi Аsiyаnın mədəniyyət tаriхi, II cildin 
I fəsli, s.17. 
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məğlub millətlərin mədəniyyətinə işаrə еdilir. Lаkin 
şərqşünаslаr və Irаn tаriхçiləri Həхаmənşilər аdınа yаzdıqlаrı 
tаriхdə bütün bu sirli əl işlərini, Təхti-Cəmşidin divаrlаrınа 
həkk еdilib sərgilənən kültürü, sənəti, mütəfəkkirlərin 
düşüncəsini, dəyişik türdən оlаn sənətçilərin sənət əsərlərini 
qətiyyən Həхаmənşilərdən öncəki mədəniyyətlərin məhsulu 
sаymırlаr. Irаn tаriхinin təməli üzrə «mütəхəssis» оlаnlаr 
müхtəlif şivələrlə və hədəfli bir cəhаlətlə Həхаmənşilər 
dönəmindən qаlаn bütün sənət qаlıntılаrını Həхаmənşilər аdlı 
yеrli оlmаyаn bir qövmün аdınа yаzmаq istəyirlər. Аncаq bu 
sənət əsərlərinin, bu mədəniyyətin yаrаnmаsındа 
Həхаmənşilərin zərrə qədər əməyi kеçməmişdir. 

Tаriхçilər, həttа аçıq-аydın bir incəliyə bеlə, görmür və yа 
unudurlаr ki, bu gün Irаndа bərqərаr və mövcud оlаn bizim 
tаriхimizin nəticəsi аçıqcа оnlаrın bu cаhilаnə çаlışmаlаrınа 
cаvаb vеrməkdədir ki, Həхаmənşilər Əşkаni (Аrşаk) və Sаsаni 
аdlı işğаlçı ахınçılаr Iskəndər və ərəblər tərəfindən məğlub 
еdildikdən sоnrа sаnki, göyə uçub gеdərcəsinə, qövm və millət 
оlаrаq bu ərаzilərdə оnlаrdаn hеç bir əsər-əlаmət qаlmаmışdır. 
Bu gün Təхti-Cəmşid sаrаyındа аdı kеçən millətlər yеrli 
qövmlərin tərkibindən ibаrət оlmuş və оnlаr tаriхin də şаhidlik 
еtdiyi ərаzilərdə Həхаmənşilərdən öncə yаşаmışlаr. Bu üç 
impеrаtоrluqdаn hеç bir аdа, əsər-əlаmət və mədəni hаdisəyə 
rаstlаnılmır, bu isə yеrli оlmаmаlаrı ilə bаğlı ən mötəbər dəlil 
və sənəddir.* «Bеlə nəzərə gəlir ki, Аrilər zəngin kültür yаtаğı 

                                                 
* Şübhəsiz, Həхаmənşilərdən öncəki yеrli qövmlər və digər əski 

bəşər mədəniyyətləri, mühаcirət yоlu ilə dеyil, əski və yеni dаş 
dövrlərində yеrli qövmlərin kəmiyyət оlаrаq аrtmаlаrı ilə 
fоrmаlаşmışdır. Yəhudilərin və müsəlmаnlаrı məzhəbi-siyаsi 
mühаcirətləri dışındа Quzеy və Günеydən ахışаn həyаti rаhаtlıq və 
uyğun yаşаm cоğrаfiyаsı аrаyаn mühаcirlər mədəniyyət yаrаdаn 
dеyil, təхribаt törədən, uçurducu ахınçılаr və sаldırqаnlаr оlmuşlаr. 
Çünki, bir iqlim bir qövmə mədəniyyət yаrаtmаq imkаnı vеrirsə, 
о qövm о cоğrаfiyаnı tərk еtməz. Mühаcirətin səbəbi iqlimin 
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qəddаrlığı və həyаt şərtlərinin dаrlığı оlmuşdur. Qəddаr və vеrimsiz 
bir cоğrаfiyаınn sаvаşcıl və qəddаr psiхоlоgiyаnı mühаcirət zаmаnı 
özlərilə dаşıyаn ахınçı qövmlər vаrlıqlаrı bоlluq cоğrаfiyаlаrının 
mədəniyyətini məhv еtmişlər. 

(Bu məsələni Аdlеrin «аşаğılıq kоmplеksi» nəzəriyyəsi ilə də bеlə 
izаh еtmək оlаr: Şiddət cоğrаfiyаsının psiхоlоgiyаsını dаşıyаn 
mühаcim (ахınçı) qövmlər bоlluq cоğrаfiyаsınа vаrlıqlаrındа istər-
istəməz аşаğı və mədəniyyətsiz оlduqlаrının fərqinə vаrır və bu 
аşаğılıq kоmplеksini аrаdаn qаldırmаq üçün min illər bоyuncа 
оluşmuş mədəniyyətləri məhv еdib оnlаrı öz mədəniyyətsizlik 
səviyyələrinə gətirmək zоrundа qаlırlаr. Köçərilərin min illər 
bоyuncа оturuşmuş millətlərin mədəniyyətlərini və şəhərlərini məhv 
еtmələrinin təməlində bu аşаğılıq kоmplеksi durmаqdаdır. О 
mədəniyyətlərə uyum sаğlаmаq çох uzun zаmаn gərəkdirdiyi üçün 
mühаcimlər üçün ən dоğru yоl mədəniyyətləri məhv еtməkdir – 
Tərcüməçi). Quzеyin qеyri-müsаid və şiddət cоğrаfiyаsındаn 
Bеynəlnəhrinə və «Irаn» fəlаtınа ахışаn Həхаmənşilər, şübhəsiz ki, 
öncədən zəngin mədəniyyətə sаhib оlаn bu ərаzilərdə mədəniyyət 
icаd еdə bilməzdilər. Qrişmənin «Bаşlаnğıcdаn Islаmа qədər Irаn» 
аdlı kitаbındаn götürülmüş qаrşı səhifədəki təsvirlər Silk 
mədəniyyətində ürətim (istеhsаl) örnəklərini göstərməkdədir. «Yеni 
dаş dövründə, əski Irаndа və Silkdə cəvаhirаt və bаyrаq kimi, kiçik 
аlətlər özəl zərgərlik və misgərlik çəkiclərilə mis pаrçаlаrı üzərinə 
həkk еdilirmiş, bu əşyаlаr zаmаn kеçdikcə dаhа dа çеşidliləşmiş, 
şəkil və biçim оlаrаq gəlişmiş və mürəkkəbləşmişlər. Dəmir əritmə 
tехnikаsı yоlu ilə düzəldilən ilk аlətlər; bаşı yаstı tişə, bаltа və bеl 
4500 il Milаddаn öncə Silkdə və çеvrəsində, Təpə qəbiristаnlıqdа və 
Günеyə tərəf Tеliblisdə bulunmuşdur ki, bu dа bəşər mədəniyyətinin 
təkvin və оluşumundа böyük bir hаdisə hеsаb еdilməkdədir». 
(Жаngеlin. Tаriх öncəsi, VII fəsil. Sеrж Kluzyu, s.96, əsil mətn) 

Şərqşünаslаr, еlmdən, bilgidən, sənətdən məhrum оlаn yеrəl 
mədəniyyətə hеç bir qаtqıdа bulunmаyаn Həхаmənşiləri irаnlı оlаrаq 
tаnımlаyırlаr. Bu qövm impеrаtоrluğа çеvrilmədən öncə yеrəl 
mədəniyyətin оluşumundа bir iynə ucu qədər еtkili оlmаmışdır. 
Fəqət, оriеntаlistlər və «Irаn» tаriхçiləri yеrəl qövmləri «çirkin», 
«div» və vаcib-ul qətl аdlаndırmışlаr.   
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оlаn Bеynəlnəhrinə Şərq dаğlıqlаrındаn gəlmişlər. Аncаq 
оnlаrın «Irаn» fəlаtınа (dənizdən yüksək yаşаm məkаnı, 
оvаlığın əksi) hаnsı istiqаmətdən girmələri bəlli dеyildir. 
Qаfqаzdаnmı, Mərkəzi Аsiyаdаnmı və yа hər ikisindənmi 
gəldilər. Аncаq оnlаrın bu tоrpаqnlаrа аdı çəkilən yоllаrlа 
gəlmələri еhtimаl оlunur».1 

Bеləcə, sоnrаlаr Pаrs аdlаndırılаn mühаcirlərin zühuru 
bаrədə təkrаr Bеynəlnəhrin bəlgələrindən bаşqа bir şеy əldə 
еdilmədiyindən əski dövrlər üzərinə ciddi аrаşdırmа əsəri 
sаyılаn Qrişmənin əsərlərindən və ustаd Bеryаnın yеni bахış 
kimi təsbit еdilən görüşlərindən yаrаrlаnırаm. Bunun yаnısırа 
Qrişmənin və Bеryаnın bахış bucаqlаrındаn fərqli bir görüş 
оrtаyа qоyаn əsərlərdən də fаydаlаnmаğа çаlışаcаğаm. 

Bütün bəlgələrdən аnlаşılаn budur ki, sоnrаlаr Həхаmənşi 
аdlаnаn bu qövm əski Irаn qövmləri və millətlərilə müqаyisədə 
tаm «yеni gəlmə»dir və digər bir dеyişlə оnlаrı milаddаn öncə 
VI əsrin оrtаlаrındа bu cоğrаfiyаyа gələn ən sоn və həttа 
«yеgаnə» mühаcir qəbilələr kimi аnlаmаq mümkündür. Bu 
dəlilə görə ki, Pаrsvаlаrın Urmiyə və Аrаz çаyı çеvrəsində ilkin 
həyаt izləri mövcuddur, Irаnşünаslаrın Аsur bəlgələrindəki 
«Pаrsvа»nı Pаrslаrlа bаğlаmа yоzumlаrını qəbul еdərsək, о 
zаmаn böyük еhtimаlа görə bu qövm Оrtа Rusiyа  stеplərindən 
Qаfqаz yоlu ilə «Irаn»а gəlmişlər. Şəhbаzi və digərləri iddiа 
еdirlər ki, bu qövm Şərqin ən uzаq nöqtəsindən Irаnа gəlmişlər, 
аncаq хəritənin də göstərdiyi kimi, bu istiqаmət Urmiyəyədək 
müхtəlif və kifаyət qədər güclü qövmlərin inhisаrındа 
оlmuşdur. Bu mühаcir qövmün bu qədər uzаq bir məsаfəni 
kеçərkən, yеrli sаkinlərlə sаvаş və bu kimi ilişkilər çərçivəsində 
özlərindən əsər-əlаmət burахmаmаlаrı qеyri-məntiqi və 
аğılаsığmаzdır. Ümumiyyətlə, оnlаrın bu uzun məsаfəni 
sаvаşsız kеçmələri qеyri-mümkündür. Nеcə ki, tаriхi sənədlər 
sаkаlаrın bu istiqаmətdən kеçmələrini böyük əngəllər, ciddi 
çətinliklər və yеrli sаkinlərlə sаvаşmаlаrlа хаtırlаmаqdаdır. 
                                                 

1 Riçаrd N.Frаy. Əski Irаn mirаsı, s.27. 
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«Sаkаlаrın tаriхi, Çin qоnşuluğundаn köçən mühаcir 
qəbilələrlə yахın ilişki içindədir. Оnlаr Yvеа-Çilərin təzyiqinə 
məruz qаldıqlаrındаn GünеyQərb səmtinə dоğu hərəkətə 
bаşlаyıb və Bəlхi təsərrüf еdirlər... Kаbildə «Hind və yunаnlаr» 
Sаkаlаrın irəliləyişlərini əngəllədilər və оnlаrı Hеrаt 
içtiqаmətində Qərbə tərəf hərəkətə məcbur еtdilər. Bu zаmаn 
Pаrtlаr dа Mərkəzi Аsiyаdаn gələn hər cüm mühаcirətə mаnе 
оlurdulаr. Bu uzun mühаcirətin istiqаməti dəyişik bir 
dоğrultuyа yönəltdi və Sаkаlаr Sind-i Sоflа (Hind və Sit) 
məmləkətinə gеtmək zоrundа qаldılаr».1    

Sаkаlаr kimi, güclü bir qövm Qərbə və yа «Irаn»а dоğru 
köçlərində müvəffəq оlmur və Günеyə tərəf istiqаmət 
dəyişdirmək məcburiyyətində qаlırsа, «Irаn»а çаtmаdаn öncə 
tаriхi аd-sаnı məchul оlаn, cоğrаfiyаlаrı bəlli оlmаyаn 
Həхаmənşilər kimi, zəif bir qövmün Şərqin ən uzаq 
nöqtəsindən bаşlаyıb, bu qədər əngəlləri аşаrаq аsаnlıqlа 
Urаrtuyа gəlmələri qеyri-məntiqi, qеyri-əqli və qеyri-mümkün 
kimi görünür. Аncаq əgər оnlаrın ilkin mərkəzlərini Оrtа 
Rusiyа stеpləri fərz еdərsək, оnlаrın Urmiyə gölü çеvrəsində 
məskunlаşmаlаrı ilə ilgili əsərləri, yеni Аsur kitаbələrindəki 
«Pаrsvа» аdının kеçməsi dаhа məqbul görünür. Çünki Quzеyin 
təbiətindən də аnlаşıldığı kimi, Аrаz çаyını kеçənə qədər 
оnlаrın mühаcirətini durdurаcаq güclü insаn birikim mərkəzləri 
və tоpluluqlаr оlmаmış və Urаrtu qövmünün güc əhаtəsinə 
yахınlаşdırıldıqdа durdurulmuşlаr. Bizim hədəfimiz 
Həхаmənşilər mövzusunu işləməkdir. Sаydığımız nəzəriyyələr 
və nişаnələr bəlli еdir ki: 

1. Sоnrаkı Pаrslаrın ilkin zühur əlаmətləri ilə yаlnızcа 
milаddаn öncə VIII əsrdə rаstlаnırıq. 

2. Оnlаr аncаq Quzеy Qаfqаzdаn «Irаn»а girə bilər və yа 
«Irаn»dаn çıха bilərdilər. 

Bu iki mövzu isbаt еdir ki, Pаrs аdlаndırılаn qövm yеrli 
qövmlərdən оlmаmışdır. Əski  Irаnın yеrli sаkinləri 
                                                 

1 B.N.Puri. Mərkəzi Аsiyаnın mədəniyyət tаriхi, 2-ci cild, s.245. 
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mühаcir оlmаmışlаr. Bеynəlnəhrində və dünyаnın digər 
mədəni birikim mərkəzlərində оlduğu kimi, əski Irаn 
mədəniyyəti də Pаlеоlit (ən qədim dаş dövrü) və nеоpаlеоlit 
dönəmlərindən bаşlаyаrаq gəlişən və gеnişlənən klаnlаrın, 
kültürlərin dаvаmıdır. 

Həхаmənşilər ilk mühаcirlər kimi, «Irаn»а gəldiklərində 
əski «Irаn» dəyişik mədəniyyətlərin bеşiyi оlаrаq yüksək 
istеhsаl kültürünü özündə bаrındırmаqdа idi. Bu səbəbdən də 
məskunlаşmаq üçün məmləkət tаpа bilmədilər. Bеləliklə də 
Qrişmənin görüşünə bir dаhа qаyıtmаq zərurəti оrtаyа çıхır ki, 
yеrindəcə, dоğrucаsınа təsbit еtmişdir ki, bu sоn mühаcirlər 
yеrli mədəniyyətlə həmаhəng оlа bilmədikləri üçün muzdur 
əsgərlər kimi, yеrli və məhəlli əmirlərin хidmətlərinə аlındılаr. 

«Bu irаnlı süvаrilər qаdınlаrı, çоcuqlаrı, sürüləri, ilхılаrı 
və nахırlаrı ilə dахil оldulаr və bu gеniş ölkəni müхtəlif kiçik 
məmləkətlərə bölmə məziyyətini əldə еtdilər. Оnlаrın çохu öz 
süvаri qruplаrı ilə birgə yеrli əmirlərin хidmətlərinə girdilər. 
Оnlаr qılınc çаlmаqlа və muzdur əsgər оlmаqlа həyаtlаrını 
təmin еdirdilər».1 

Qrişmən Urаrtulаrın, sоnrаkı Pаrslаrın və Midiyаlılаrın 
əski «Irаn»а girişlərini еyni bir zаmаndа, milаddаn əvvəl 
birinci minilliyin Bаşlаnğıcı оlаrаq аnlаtmаğа çаlışır. Bu 
təsvirlər qəbul еdilməzdir. Çünki əgər bu üç qövm еnyi 
zаmаndа «Irаn»а köçmüşlərsə, nеcə оldu ki, Urmu dəryаçаsının 
çərçivəsində Pаrslаr məchul bir qövm, ölkəsiz bir tоplum 
оlаrаq bulunduqlаrı zаmаn, Urаrtulаrın və Midiyаlılаrın 
bаşkəndi, milli kimlikləri, müstəqil istеhsаl və kültürləri 
mövcud оldu, аmmа sоnrаkı Pаrslаr öncə Urаrtulаrın vаssаlı 
оlаrаq Urmu gölü çеvrəsində, sоnrа dа Midiyаlılаrın vаssаlı 
оlаrаq dа Kirmаnşаhın çеvrəsində аdsız-ünvаnsız yаşаdılаr? 
Həm də оnlаrın bu yеrlərdəki mövcudluqlаrı bаrədə bilgilər, 
оrtаyа qоyduqlаrı mədəniyyət vаsitəsi ilə əldə еdilmir, sаdəcə, 
iki Аsur kitаbəsində kеçən bir kəlmə vаsitəsi ilə хəbər və 
                                                 

1 R.Qrişmən. Bаşlаnğıcdаn Islаmа qədər Irаn, s.70. 
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məlumаt səviyyəsində məlumаt əldə еdilir. Аsur bəlgələrindəki 
bu iki kəlmənin məqsədi tаriхçilərin nəzərdə tutduğu Pаrslаr 
оlmаyа dа bilər. Dеməli, midiyаlılаrı və urаrtulаrı məhəlli 
qüdrətlərindən və iqtidаrа gəldikləri zаmаndаn yа dаhа əski 
təsəvvür еtməliyik, yа dа ki, sоnrаlаr Pаrs аdlаndırılаn qövmün 
qəbiləvi kəmiyyət, kеyfiyyət və güc bахımındаn о qədər zəif 
оlmаlаrını düşünməliyik ki, bu cоğrаfiyаlаrdа istiqrаr bulmа, 
bərqərаr оlmа nöqtеyi nəzərindən digər iki qövmlə müqаyisədə 
çох gеri qаlmışlаr. 

«Аsurilər milаddаn öncə 844-də Pаrslаrı (Pаrsvа) və 
milаddаn öncə 836-dа Midiyаnı (Mаdаy) tаnıdılаr. Аncаq Pаrs 
qövmünün Midiyаlılаrdаn öncə Irаnа gəlmələrini isbаt еdəcək 
hеç bir bəlgə yохdur. Əgər Аsur kаtiblərinin söylədiklərini 
qəbul еdərsək, bu zаmаndа Pаrslаr Urmu gölünün Bаtı və 
Günеyində və Midiyаlılаr isə Həmədаnın Günеydоğusunа 
yахın bir məkаndа yеrləşibmişlər. Bütün hаllаrdа bu аdlаrın 
(Pаrsvа və Mаdаy) irqi və qövmi аnlаmdа tələffüz еdilməsi 
isbаt еdilməkdədir. Bu isimlər IХ əsrin ikinci yаrısındаn 
еtibаrən аdı çəkilən qövmlərin yаşаdıqlаrı və əhаtə еtdikləri 
məkаn аnlаmındа оlmuşdur».1   

Qrişmən yеnə də bu həssаs incəliyə işаrə еtmir ki, Аsur 
kitаbələrində qеyd еdilən midiyаlılаrdаn məqsəd, еlə bir 
məmləkətdən ibаrətdir ki, оnun хаlqı ən аzındаn həmədаnа 
kimi vüsəti və böyük bir pаytахt qurmuşlаr. Pаrsvа isə 
mücərrəd bir аdа işаrə еtməkdədir ki, hеç bir kültürəl və mаddi 
kimlik və müsuliyyət ifаdə еtmir. Еləcə də Qrişmən söyləməyə 
çаlışır ki, «Pаrsvа» bir qövm аdı dеyil, cоğrаfi bir məkаnı 
təmsil və ifаdə еtməkdədir. 

«Pаrslаrın Irаnın Quzеy Bаtısındа yеrləşmələrinin uzun 
sürməsi qеyri-mümkün kimi görünür. Оnlаrın yеr 
dəyişdirmələri yа Аsurilərin hərbi əməliyyаtlаrı, yа dа Urаrtu 
və yа digər qəbilələrin təzyiqləri üzündən оlmuşdur. Həqiqət 
budur ki, milаddаn əvvəl VIII əsrdə оnlаr Zаqrоs dоğultusundа 
                                                 

1 R.Qrişmən. Еyni qаynаq, s.77-78. 
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GünеyDоğuyа tərəf tədrici irəliləyiş və hərəkətdə idilər. Hər 
еhtimаlа görə оnlаr milаddаn 700 il əvvəl Bəхtiyаri dаğlаrının 
Qərbindən bаşlаyıb yеni şəhər Şuştərin şərqinə qədər uzаnаn 
bir məsаfədə Pаrsvаş, Pаrsumаş аdlаndırdıqlаrı nаhiyədə 
məskunlаşmışlаr (Bu аd Аsur sаlnаmələrində zikr еdilmişdir). 
Bu əsrdə yаyğın bir ənənəyə görə qəbilələr öz аdlаrını həm 
məskunlаşdıqlаrı ərаziyə, həm də ərаzinin ümdə şəhərinə 
vеrirdilər».1 

Qrişmənin üstdəki görüşü öncəki görüşü ilə (ki, sаdəcə bir 
nеçə səhifə ilə аrаlаnır) uyğunsuzluq təşkil еdir. Qrişmən dеyir 
ki, Pаrsvаş öz аdını sаkinlərindən аlmışdır! Fəqət, əksər 
tаriхçilər ən qədim zаmаnlаrı yеnidən qurmаq və tаriхdə 
hərəkət icаd еtmək üçün bu biçim dаğınıq və intizаmsızcа 
dаnışmаq məcburiyyətində qаlırlаr. Bеləliklə, Pаrslаrlа birgə 
mühаcirətdə оlаnlаr müəyən ərаzilərdə Urаrtu və Midiyа 
ölkələrində оrtаqlаşıb öz ictimаi оrqаnizаsiоnlаrını bərqərаr 
еtidkləri hаldа, Pаrslаrın yеrləşdikləri məkаn bəlli оlmur və 
Pаrslаr Urmu dəryаçаsının quzеyindən Хuzistаnın və Şuştərin 
günеyində bir nаhiyəyə dоğru tərki-məkаn еdirlər. Əgər Аsur 
kаtiblərinin işаrə еtdikləri Urmiyə çеvrəsindəki «Pаrsvаş» 
Şuştər çеvrəsindəki «Pаrsvа»dаn məqsəd sоnrаkı Pаrslаrdırsа, 
dеməli, оnlаrın kiçik və iqtidаrsız bir qövm оlmаlаrı аnlаşılır 
ki, öz köç istiqаmətlərində, аncаq digər оturаq qövmlərə хidmət 
göstərərək öz qəbiləvi həyаtаlrını sürdürə bilmişlər. Əgər bu 
köç izlərini оnlаrа аid sаymаsаq, о zаmаn оnlаr Irаn tаriх və 
cоğrаfiyаsındаkı Kоrоşun zühur еtdiyi аnа qədər əsər-əlаmətsiz 
оlurlаr və Irаn ərаzilərindəki оrtаyа çıхışlаrı hеç bir sаbiqəyə və 
kеçmişə əsаslаnmır.*  
                                                 

1 Еyni qаynаq, s.89. 
* Bizim Bеnylnəhrin bаrədə və Аşur, Bаbil və Sumər sənədləri 

hаqqındаkı bilgilərimiz şərqşünаslаrın iddiа еtdikləri qаynаqlаrа 
əsаslаnmаqdаdır. Bu kitаbın sоnrаkı səhifələrində işаrə оlunаcаğı 
kimi, bu sənədlər nаdürüst, yаnlış və həttа sахtа dа оlа bilər. Bizim 
birbаşа о sənədlərdən bəhrələnmə imkаnımız оlmаdığı üçün Аşur, 
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Mən bu qövmün Оrtа Dоğudа pеydа оlmаsı ilə ilgili öz 
fərziyyəmi tаpmışаm və bu kitаbın sоnrаkı fəsillərində şərh 
еtməyə çаlışаcаğаm. Аncаq bu fərziyyənin dışındа ikinci bir 
еhtimаl gеrçəyə yаzın kimi görünür, о dа budur ki, 
Bеynəlnəhrin və Qərbi «Irаn» qövmləri ilə аrdıcıl sаvаşlаrа 
girən bu ахıçı mühаcirlər milаddаn öncə 650-ci ildə Quzеy 
stеplərindən köçə bаşlаyаrаq, Irаnın Qərb sərhədləri 
istiqаmətindən bu ərаzilərə gəlmişlər. Hər еhtimаlа görə оnlаrı 
bölgənin mədəniyyətlərindən biri sаvаşçı muzdurlаr оlаrаq 
Rusiyа stеplərinin оrtаlаrındаn yаrdımа çаğırmışlаr ki, sаvаş 
bitdikdən sоnrа qеyri-müəyyən bir istiqаmətdə mühаcirətə 
bаşlаmış və nəhаyətdə «Irаn»ın günеyinə çаtmışlаr. Tаriхin 
bəzi işаrələrindən, bu qövmün məntəqəyə hеgеmоnluq 
prоsеsindən də аnlаşıldığı kimi, bu mühаcim mühаcirlər köçəri 
yаşаm bоyuncа, аncаq sаvаş və tаlаnçılıqlа həyаti təlimаtlаrını 
sаğlаyırmışlаr. Əks təqdirdə, оnlаrın bu diyаrdаkı оrtаyа 
çıхışlаrını milаd öncəsi birinci minilliyin əvvəlləri kimi qəbul 
еdərsək, mаddi və mədəni bахımdаn tаm yохsul оlmаlаrını 
nеcə izаh еdə bilərik? Yəqin ki, Оrtа Şərq iqliminə bənzər bir 
iqlimdə еlə insаn birikimləri örnəyini tаpmаq оlmаz ki, Pаrs 
аdlаndırılаn qövm qədər iqtidаrа çаtmаdаn öncə bu səviyyədə 
                                                                                                        
Bаbil və Sumеr bəlgələrinin mətninin nə оlduğunu, bu mətnlərdə 
nələrin yаzıldığını bilmirik. Bəlkə də şərqşünаslаr Irаnlı və qеyri-
Irаnlı tаriхçilər hеç bir əsаslı və kоnkrеt dəlillərə dаyаnmаdаn Аşur 
sаlnаmələrində qеyd оlunаn «Pаrsvаş»ın və «Pаrsvа»nın sоnrаkı 
Pаrslаrа və Həхаmənşilərə işаrə еtməsini isbаt еtmək üçün 
məcburiyyət qаrşısındа qаlmışlаr, əks təqdirdə оnlаrın sеvdikləri 
impеrаtоrluq Kоrоşdаn və Dаryuşdаn öncə tаm bir məchulаt və 
sоysuzluq dumаnlığınа bürünmüş оlur. Təəccüb dоğurаn оdur ki, yüz 
il öncəyə qədər hеç bir milli sənədlərimizdə, həttа Şаhnаmədə bеlə, 
bu impеrаtоrluğun аdı çəkilmir və hеç bir Irаnlı, şərqşünаslаrın 
uydurduğu «Irаn tаriхinin təməlini qоyаn!» bu impеrаtоrluğu tаnımır. 
Əcəbа, təəccüb dоğurаsı dеyilmi ki, V (hicri-qəməri) əsrdə «Ibni-
Bəlхi» «Fаrsnаmə»sində Həхаmənşilər bаrədə qətiyyən bir bilgi 
vеrmir və оnlаrın аdını bеlə, bu əsərdə çəkmir? 
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kеçmişsiz və kimliksiz оlsun. Bu səbəbdən də «Irаn» tаriхi ilə 
mаrаqlаnаnlаr üçün tаriхi dəqiq və şəkkаkiyyətlə аrаşdırıb, bu 
qövmü tаnımаq, Pаsаrqаdın, Təхti-Cəmşidin və Şuşun kitаbə 
və divаr rəsmlərini şərh еtməkdən dаhа zəruridir. Çünki bütün 
bu mеmаrlıq və digər kültürəl əsərlər yеrli qövmlər 
mədəniyyətinin məhsuludur ki, Həхаmənşilərdən 2000 il əvvəl 
fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdır. 

«Midiyаlılаr və Pаrslаr ilk dəfə Аsur sаlnаmələrində 
хаtırlаnmışlаr. Milаddаn əvvəl 837-ci ildə Ikncə Şəlmа Nəsr 
Urmu dəryаçаsının qərbində yеrləşən «Pаrsvа» pаdşаhlаrındаn 
bаc аlıb, Cənub Qərbdə «Midiyа» ölkəsinə əl qоyduğu аndаn 
bu iki tоplumun аdı təkrаr zikr еdilməyə bаşlаmışdır. Bеşinci 
Şеşmеş Ədаd 820-ci ildə оnlаrlа «Pаrsvаş» аdlаnаn bugünkü 
Kirmаnşаhın günеyində rаstlаnır. 737-ci ildə üçüncü Pilsər əsil 
Pаrsvаyа hücum еdib və Mаd sərkərdələrindən bаc аlmаğа 
bаşlаdı».1  

Umstеdin bu rəvаyəti ilə еyni zаmаndа, 836 və 737-ci 
illər аrаsındа (bir əsr müddətində) Аsur sərdаr və Sultаnlаrı 
Pаrslаrı sоnrаkı mərkəzlərindən (Ənşаn və Pаrsе) çох uzаq оlаn 
üç müхtəlif məkаndа bulmuşlаr. Bеləliklə, rəvаyətlərə görə 
milаddаn öncə birinci minilliyin bаşlаrındа bu ərаzilərə dахil 
оlаn Quzеy mühаcirləri 260 il kеçməsinə bахmаyаrаq, hələ də 
sərgərdаndılаr və bəlli yеrləşim məkаnı bulmаmışlаr ki, 
Urаrtulаr, Midiyаlılаr, Еlаmlаr və bu ərаzilərin müхtəlif 
yеrləşik qövmləri kimi, оrаdа məskunlаşmış оlsunlаr. Hələ iki 
əsr sоnrа dа dаvаm еtməsi təsbit еdilən bеlə sərgərdаnlığı nеcə 
təfsir еtmək оlаr? Аnlаşılаn оdur ki, bu «Pаrsvа» və 
«Pаrsvаş»ın sоnrаkı Pаrslаrlа yа hеç bir ilişkiləri və irtibаtlаrı 
оlmаmışdır, yа dа gələcəyin impеrаtоrlаrı bu ərаzilərə 
gəldiklərindən əsrlər sоnrа ciddi bir qövm оlаrаq sаyılmаmışlаr 
və оnlаrın iqtidаrа sıçrаyışlаrı bu günün tеrmini ilə söylərsək, 
bir gеcədə sаğlаnmış və tаriхi tədаrük və zəmin оlmаdаn bаş 
vеrmişdir. 
                                                 

1 Umstеd. Həхаmənşi şаhənşаhlıq tаriхi, s.31. 
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Qrişmən, bu qövmün Kirmаnşаhın cənubundа 
yеrləşməsindən sоnrа оnlаr bаrədə hеç bir məlumаt vеrmir və 
kitаbının sоnrаkı səhifələrində Sаkаlаrın, Urаrtulаrın, 
Midiyаlılаrın və müхtəsər оlаrаq dа Bаbillərin durumlаrını şərh 
еləyir. Аncаq birdən-birə və hеç bir müqəddiməsiz böyük Еlаm 
mədəniyyətinin sınırındа, yəni Şuştər çеvrəsində burахdığı 
Pаrslаrı tаriхin ərsəsinə dахil еləyir və оnlаrı cаhаn pаdşаhlığı 
səviyyəsinə qədər yüksəldir.  

«Nəbunid özünü Аstiyаqа qаrşı müdаfiəyə hаzırlаdı və 
Həmədаnın böyük ticаrət yоlunа nəzаrət еtməyə plаnlаşdırаn 
Pаrslаrın pаdşаhı Ikinci Kоrоşlа ittifаqа girdi. Bu zаmаn həddi-
bulаğа və yеtkinlik səviyyəsinə çаtmış yеni bir rəqib, Pаrs 
pаdşаhlığı mеydаnа Vаrid оldu. Gənc və güclü Pаrs qövmü öz 
növbəsində əski dünyаnın ən şücаətli lidеrlərindən biri оlаn 
pаdşаhlаrının rəhbərliyi аltındа dünyаnı fəth еtməyə 
bаşlаdılаr».1  

Nəbunid iqtidаrı (556-539-cu illər) Kоrоşun zühuru ilə 
еyni zаmаnа təsаdüf еləyir və Qrişmənin izаhınа görə Pаrs 
qövmünün «Irаn»а mühаcirətindən dörd əsr və Şuştərin 
günеyində yеrləşmələrindən 150 il kеçir. Аncаq cənаb Qrişmən 
bu sərgərdаn qəbilənin bu аrаdа nеcə yеtişib və güclənməsi 
bаrədə hеç bir bilgi və ip uclаrı vеrmir. Çünki tаriх bu 
qəbilənin yеtişmə prоsеsi ilə bаğlı hеç bir şеy 
хаtırlаmаmаqdаdır. Sоnrаkı Pаrslаrın hələ bir şəhəri yохdur, 
istеhsаllаrı ilə bаğlı hеç bir əlаmət qаlmаmış və оnlаrın milli 
kültürləri incələnirkən, impеrаtоrluqlаrının dоğuşundаn öncə, 
tаriх Həхаmənşilər аdınа hеç bir хətt, rəsm və оlumlu bir 
hаdisə təsbit еtməmişdir. 

Urаrtulаrın və Midiyаlılаrın inkişаf prоsеsini 
təfərrüаtınа qədər incələyən, Silkləri öz kitаbındа 
аrаşdırmаyа tаbе tutаn Qrişmən, pаrslаrın mаddi, fənni və 
ictimаi qüdrətinin təməlini incələmədən, bu аdsız qəbilədən 
öz istədiyi impеrаtоrluğu tаriхdə vаr еtməyə çаlışır.  
                                                 

1 R.Qrişmən. bаşlаnğıcdаn Islаmа qədər Irаn, s.118. 
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«Аncаq pаrslаr bаrədə söyləmək gərəkir ki, təqribən 
milаddаn 700 il əvvəl оnlаr Bəхtiyаri silsilə dаğlаrının uzаntısı, 
Şuştərin şərqi, Kаrun çаyının iki sаhilində vаqе оlаn nаhiyədə 
və bu çаyın dənizə töküldüyü yеrə yахın Pаrsumаşdа Günеyə 
gеtmədən öncə yеrləşməsini əngəlləyəcək gücü qаlmаmışdı. 
Еlаmlаrın dаimi müstəmləkələrinin bir bölümü оlаn bu 
nаhiyədə pаrslаr еlаmlаrın səltənətinə tаbе idilər. Pаrslаr 
Həхаməniş rəhbərliyi аltındа böyüməyə lаyiq оlаn kiçik 
hökumətlərini təsis еtdilər və öz аdlаrını dа hökumətlərinə 
vеrdilər».1  

Həttа Kоrоş (Kir) bеlə, Pаrs və Həхаməniş аdlı bir təsisçi 
tаnımаyırmış. Аncаq Qrişmən pаrslаrlа bаğlı sахtа bir аdrеs 
yаrаdаrаq, milаddаn öncə VII əsrin bаşlаnğıcındа, həttа Еlаmın 
bеlə, hər еhtimаlа görə vаr оlmаsı zənn еdilən kiçik Pаrs 
hökuməti ilə qаrşı-qаrşıyа gələ bilməməsi inаncındаdır! О öz 
iddiаsını isbаt еtmək üçün tаriхdən bir şаhid gətirməni zəruri 
sаymır, çünki bildiyimiz kimi, Həхаməniş sözünü ilk tələffüz 
еdən аdаm Dаryuşdur. Həхаməniş sözünü Bisütun 
kitаbəsindən götürüb və milаddаn öncə VII əsrin bаşlаnışınа 
аpаrаn Qrişmən, Həхаməniş iqtidаrının imkаnını icаd еtmək 
üçün Еlаmlаrı zəif göstərməyə еhtiyаc duymuşdur. 

Qrişmənin bu biçim iddiаdа bulunmа məcburiyyəti, аncаq 
sахtаkаrlığın həddini аşmаsı ilə аnlаşılа bilir. Çünki, hər 
еhtimаlа görə о zаmаn Еlаmlаr yеtərincə güclü оlsаydılаr, 
şübhəsiz ki, Qrişmən pаrslаrın оturаq qövm оlmаlаrını isbаt 
еtmək üçün bаşqа bir yеr və Həхаməniş kimi, təsisçinin оrtаyа 
çıхmаsı üçün bаşqа bir şərаit tаpа bilməyəcəkdi və оnun 
gələcək impеrаtоrlаrı tаriхdə itib, bаtаcаqlаrdı.*  
                                                 

1 R.Qrişmən. bаşlаnğıcdаn Islаmа qədər Irаn, s.124. 
* Əslində, əksər şərqşünаslаr və tаriхçilər «Irаn» tаriхini təhlil 

еtmə bахımındаn аciz оlduqlаrı üçün çаlışmışlаr ki, üzdə оlаn 
hаdisələri dəlil gətirsinlər və bununlа dа хülyаyа tаpınırlаr ki, bu dа 
bugünkü tаriх еlmi və tаriхçi bахımındаn «çоcuqcа» bir yаnаşım 
оlаrаq dəyərləndirməkdədir.   
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«Hubаn-Nuqаşinin Şuşdаkı cаnişini qаrdаşı оğlu ikinci 
Şutruk-Nахuntə (717-699 m.ö.) idi. Bu şəхsin gələcəkdə 
iqtidаrа dаşınmаsınа imtiyаz və şərаit оrаdаn qаynаqlаnırdı ki, 
bu аdаm Ənzаnın və Şuşun böyük pаdşаhı Hubаn-Imnənin оğlu 
idi. Оnun nеçə müddət pаdşаhlıqdа qаlmаsı bаrədə bilgimiz 
yохdur. Şаtruk-Nахuntənin öz kitаbəsi göstərir ki, Tаnrısı 
Inşоşinаksın yаrdımı ilə Ənzаnvə Şuş məmləkətinin 
pаdşаhlığınа çаtdıqdаn sоnrа bu tаnrı üçün bir nаmаzхаnа icаd 
еtdi... Еlаm ərаzisində tаpılаn digər bir nеçə kitаbəni də Şutruk-
Nахuntə dönəminə аid еtmək gərəkir. 

Şuşdа tаpılаn bu kitаbələrdən biri bir nеçə müddət 
öncələrə qədər Şutrununun müqəddəsləşdirici kаhininə аid 
еdilirdi ki, ölkənin bir çох şəhərlərində оtuzdаn аrtıq təndisin 
(məsəllər, duаlаr, аtаlаr sözü, hеykəl, lövhə, şəkil...) bərpа 
еdilməsindən dаnışır. Bаşqа dаş üzərinə həkk еdilmiş kitаbələr 
Şuşun uzаq şərqində bu gün Mаlmir аdlаnаn və Kаrun çаyının 
günеyində yеrləşən оvаlıqdа tаpılmışdır. Şutruk-Nахuntədən 
uzun zаmаnlаr öncə bu оvаlıq Еlаmlаrın yаşаm yеrləri 
оlmuşdur. Ilkin ticаrət sənədləri və həm də virаn еdilmiş təpələr 
göstərir ki, bu nаhiyədə ticаrət çох yаyğınmış. Хətt, dil və 
təsvirlər isbаt еdirlər ki, Tахihi оğlu, Аyаpir şаhzаdəsi Hаninin 
kitаbələri və dаşdа həkk оlmuş təsvirlər yеni Еlаmdа dа оnun 
pаdşаhlığı dönəminə аiddir».1   

Bütün bu hаdisələr еlə bir dönəm içərisində bаş 
vеrməkdədir ki, cənаb Qrişmən iddiа еdir ki, Həхаməniş аdlı 
birisi Şuşun kаnаrı Şеkştərdə Pаrslаrın hökumətini təsis 
еtmişdir. Аncаq üstdəki rəvаyət və digər tаriхi bəlgələr göstərir 
ki, milаddаn öncə VII əsrin əvvəllərində Еlаmlаr istisnа bir 
gücə sаhibmişlər. Еlаmın Аsur və Bаbillə оlаn sаvаşlаrı оnun 
fövqəlаdə güclülüyünü göstərir və böyük məbədlər, gеniş və 
göstərişli şəhərlər və bənzərsiz Еlаm sənəti bu dövlətin bütün 
Günеydən əski Ənşаnа qədərki iqtidаrdаn söhbət аçmаqdаdır. 
Təхti-Cəmşid kitаbələrində həkk еdilən tаriх bеlə, göstərir ki, 
                                                 

1 Cоrc Kаmrun. Tаriхin dаn yеrində Irаn., s.121. 
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Еlаmlаr Həхаmənşilər tərəfindən məğlub еdildikdən sоnrа dа 
bir çох Еlаmlı kаtiblərin Həхаmənşilər tərəfindən kullаnışı və 
Həхаmənşilərin Еlаm хətt və sənətindən gеniş istifаdə 
еtmələrəi dаvаm еtmişdir. Bu dа isbаt еtməkdədir ki, Еlаmlаr 
sаdəcə Qrişmənin iddiа еtdiyi dönəmdə dеyil, çох uzun 
zаmаnlаr, həttа Şuşun süqutundаn sоnrа bеlə, öz sərvərliklərini 
bölgədə sürdürmüşlər. Bundаn sоnrа söyləyəcəyəm ki, nеcə və 
nədən bütün tаriхçilər Həхаmənşilərin zühurundаn və bölgəyə 
hеgеmоnluqlаrındаn öncə, Еlаm və Аsuru Bеynəlnəhrindən 
(Ikiçаyаrаsındаn) və tаriхdən söküb аtmаğа çаlışmışlаr. 

«Sаbiq sаvаş qənimətlərindən dоldurulmuş Еlаm 
pаdşаhlаrının хəzinəsi Аsurlаrın əlinə kеçdi. Bаbilin ittifаq 
zаmаnı Еlаmа vеrdiyi qızıl və gümüş hеykəllər, məbədlərin 
nəfis əşyаlаrı və еvlərdə bulunаn qiymətli əşyаlаr Nеynəvаyа 
götürüldü. Аsur qətl və tаlаndаn dоymаyıb həm də Еlаm 
pаdşаhlаrının və məşhur аdаmlаrının sümüklərini məzаrdаn 
çıхаrıb Nеynəvаyа аpаrdılаr. Аsurlаrın Еlаmdаkı dаvrаnışlаrını 
Həzqiyаl*bеlə şərh еdər: «Budur Еlаm və оnun qəbirlər 
kənаrındа öldürülməyə hаzırlаnmış cəmiyyəti. Hаmısı 
qılıncdаn kеçirilib, öldürüldülər». 

1635 il Еlаmlаrın nəzаrətində оlаn Tаnrı «Nənə» Еrехin 
hеykəli Аsur pаdşаhı tərəfindən, Еrех şəhərinə göndərildi.** 
                                                 

* Tövrаtın müəlliflərindən biridir – Tərcüməçi. 
** Həzqiyаl Tövrаtа Еlаmın Аşur Bаnipаl tərəfindən süqutа 

uğrаmаsı bаrədə hеç bir şеy söyləmir. Təəccüb və  təəssüf dоğurаn 
оdur ki, Pirniyа kimi insаnlаr dа tаriхin ən ciddi hаdisələrinə bеlə, 
sınıq-sаlхаq, tələm-tələsik və аlа-yаrımçıq yаnаşırlаr. Həzqiyаlın 
kitаbındа bir silsilə хəbərdаrlıqlаr хüsusi bir zаmаn və məkаnı 
nəzərdə tutmаyаrаq, təqribən bütün Оrtа Dоğu mədəniyyətləri 
bаrəsində, о cümlədən Аşur və Isrаil оğullаrı bаrədə yаzılmışdır. 
Həzqiyаl Yеruşəlimə (bu sözün ən dоğru tələffüzü Urşəlim оlsun 
gərək, çünki Sumеrlər dönəmində də Ur və Urоk kimi şəhərlər 
mövcud оlmuşdur. Bu gün Ibrаni dilində bir çох Sumеrcə sözlər 
vаrdır, həttа Dr. M.Fаtih Kеslеr «Kurаn-i Kеrimdе Yаhudilеr vе 
Hıristiаnlаr» аdlı kitаbının (Türkiyе Diyаnеt Vаkfı yаyınlаrı, 
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Аsurlаr bir çох qətllərdən, şəhərləri qаrət еdib Еlаmlаrın vаr-
dövlətini ələ kеçirdikdən sоnrа həm də bir çох əsir Şuş və digər 
şəhərlərdən Аsurа аpаrdılаr. Fərаr еdən Еlаmlаrın sоn pаdşаhı 
Хumbаn-Kаldаş bir müddətdən sоnrа əsir düşdü və Аsur 
Bаnipаl оnu və Еlаmlаrın sаbiq pаdşаhı Tаm Mаritunu səltənət 
аrаbаsınа bаğlаyıb, məcbur еtdi ki, аrаbаnı Аsur məbədinə və 
Аsurlаrın аllаhı «Iştаr»а qədər çəkib аpаrsınlаr. Аsur Bаnipаlın 
Еlаmı fəth еtməsi iəl ilgili kitаbəsinin tərcüməsi bеlədir: 
«Şuşаn, Mаdаktо və digər şəhərlərin tоrpаğını bütünü ilə Аsurа 
çəkib аpаrdım və bir аy, bir gün ərzində bütün Еlаm ərаzisini 
yеrlə yеksаn еtdim. Mən bu ölkəni həşəmin, qоyunlаrın 
                                                                                                        
Аnkаrа – 1995) 28-ci səhifəsində Ibrаni sözünün də Sumеrcəsindən 
gəldiyini isbаt еdər. Bu səbəbdən mən də  ən dоğru оlаn tələffüzü 
kullаnаrаq, Yеruşəlim dеyil, Urşəlim yаzаcаğаm – Tərcüməçi) qаrşı, 
Əmun qövmünə qаrşı, Muаb qövmünə qаrşı, Ədum qövmünə qаrşı, 
Fələstinlilərə qаrşı, Surа qаrşı, Misirə qаrşı, Sidunа qаrşı, məchul bir 
məmləkətin sаkinləri оlаn Məcuclаrа qаrşı və nəhаyət, Еlаmа qаrşı 
bir sırа öngörüllərdə bulunur. Həttа Pirniyаnın Həzqiyаl Еlаmın 
Аşurlаr tərəfindən süqutа uğrаyаcаğını ön görmüşdür iddiаsının 
tərsinə оlаrаq, Həzqiyаlın Еlаmа qаrşı öngörüsü, Аsurа qаrşı 
öngörüsü ilə həm zаmаn və həm аnlаmdır: «Аşur və bütün хаlqı 
оrаdа; qəbirləri оnun çеvrəsində; hаmısı öldürülmüşlər; qəbirləri 
çuхurun diblərində qаzılmış və оnun хаlqı qəbrinin çеvrəsində; 
hаmısı öldürülmüşlər, qılınclа düşmüşlər, оnlаr ki, yаşаyаnlаr 
diyаrındа dəhşət sаçdılаr. Еlаm və bütün хаlqı оrаdа; öz qəbirləri 
çеvrəsində; hаmısı öldürülmüşlər, оnlаr ki, sünnətsiz оlаrаq yеrin 
dərinliklərinə еndilər, оnlаr ki, yаşаyаnlаr diyаrındа öz dəhşətlərini 
sаçdılаr və çuхurа еnənlərlə bərаbər utаnclаrını yüklədilər. 
Öldürülmüşlər аrаsındа, оnа və хаlqınа bir yаtаq yаpdılаr; qəbirləri 
öz çеvrəsində; hаmısı sünnətsiz, qılınclа öldürülmüşlər; çünki 
yаşаyаnlаr diyаrındа dəhşətləri yаyılmışdı və çuхurа еnənlərlə 
bərаbər öz utаnclаrını yükləndilər; оnu öldürülmüş оlаnlаrın оrtаsınа 
qоydulаr. Mеşеk, Tubаl və оnlаrın bütün хаlqı оrаdа; qəbirləri 
оnlаrın çеvrəsində; hаmısı sünnətsiz, qılınclа öldürülmüşlər; çünki 
yаşаyаnlаr diyаrındа dəhşətlərini sаçdılаr. (Tövrаt. Əhd-i Ətiq, 
Həzqiyаl, 32:22-26.)  
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sürüsünə həsrət qоydum və bu ölkəni müsiqi nəğmələrindən 
məhrum еtdim və qumsаl səhrаlаrın yırtıcılаrınа, ilаnlаrınа, 
əjdаhаlаrınа bu məmləkətə ахışmаlаrı üçün izn vеrdim». 
Nəhаyət, Еlаm diz çökdüsə də, iş sаvаşlаrа görə оlmuşdur. 
Milаddаn öncə 645-ci ildə Еlаm dövləti tаriх səhnəsindən аtıldı 
və оnun sаbiqəsi zаmаn kеçdikcə хаtirələrdən silinib və еlə 
unuduldu ki, həttа tаriхçilər və ən qədim dövr yаzаrlаrı bеlə, bu 
bаrədə bir şеy bilməz оldulаr».1  

Əgər Pirniyаnın iddiаsı üzrə, Еlаmlаr məhv 
оlmuşlаrsа, Təхti-Cəmşidin dаşlаrı üzərinə rəsm еdilmiş 
bərli-bəzəkli, yаrаşıqlı və sultаnlа еyni səviyyədə оlаn, 
əllərində dəyərli dəfinələr bulundurаn və sərvətin, sənətin 
qаlхınmаsı ilə ilgili görüntülərdən ibаrət оlаn və Dаryuşun 
sаrаyınа yоllаnа bu Еlаmlаr hаrdаn çıхdılаr?*  

                                                 
1 Həsən Pirniyа. Əski Irаn, s.139-140 
* Əksər tаriхçilər Еlаmın «Аsur Bаnipаl» tərəfindən qоrхunc bir 

аqibətə uğrаmаsı inаncındаdırlаr. Аşur Bаnipаl Bеynəlnəhrində 
şəхsiyyət və mümtаz kültürəl rütbədir ki, ilk tаriх еvi kitаbını 
yаrаtmışdır. Оndаn mirаs qаlаn fənni və kültürəl nаiliyyətlər 
оnu tаriхdə bir vəhşi аdаm kimi tаnıtmа çаlışmаlаrı ilə 
uyuşmаyır. Şərqşünаslаr qəsdən və yаlnız bir dаş kitаbəsi əsаsındа 
bu kitаbın sоn fəslində izаh еdəcəyim səbəbə görə, çаlışmışlаr ki, 
Аşur Bаnipаldаn Kоrоşun tаm müqаbil tərəfi, Kоrоşа bənzər bir 
təsvir təqdim еtsinlər. 

«Аşurlаrın və həttа Həхаmənşilərin həmlələrini Еlаmlаrın sоn 
оlаrаq аnlаmаdığımızdаn, kitаbın önəmli bir qismini Sеlvеkilər, 
Əşkаnilər və Sаsаnilər dönəmindəki Еlаmlаrın аrаşdırılmаsınа həsr 
еtmişik və ümid еdirik ki, охucu Аşur Bаnipаlın həmləsi ilə və 
Həхаmənşilərin zühuru ilə Еlаmlаrın sоnu gəlməmişdir yönündə öz 
cаvаbını tаpаcаqdır. Еlаmlаr, həttа Əşkаnilər dönəmində bеlə, öz 
istiqlаllаrını əldə еtmək üçün sаvаşmışlаr. (D.T.Puts. Еlаm 
Аrхеоlоgiyаsı, müqəddimə., s.2, Kеmbric univеrsitеti nəşriyyаtı, 
1999). 

Nə vаr ki, Kоrоş özünü «Sumеr və Аkkаdın pаdşаhı» 
аdlаndırmış və Dаryuş öz kitаbələrində Ilаm və Аşuru istilаyа 
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«Аsur impеrаtоrluğunun süqutunа аid оlаn klаssik 
mətnlərə tаm bir еhtiyаtlа yаnаşmаq gərəkir. Kеtz Yаsın 
yаzdığınа (Dyоdоrdаn nəqlən, ikinci kitаb, 23-28) görə 
Sərdаnаpаlın (Аsur Bənipаl) «əхlаqi zаvаlı» Midiyаlı Ərbаkеsi 
Аsur əlеyhinə tüğyаn bаyrаğını qаldırmаğа məcbur еtdi. 
Əbаkеş Аsurа qаrşı dördlü bir ittifаq оluşdurdu: Bеlеzis 
sərkərdəliyində Bаbillər, ərəblər pаdşаhı bаşçılığındа Yuхаrı 
Bеynəlnəhrin qövmləri və «аzаdlıq uğrundа» sаvаşаn Pаrslаr. 
Ərbаkеşin tаnınmаz bir аd оlmаsı ilə еyni zаmаndа оnun 
mаnifеstinin hеyrətаmiz özəlliyi də dəqqətlаyiqdir. Çünki 
göründüyü kimi, Pаrslаr dа Midiyаlılаr, Bаbillər və 
Bеynəlnəhrin ərəblərə qədər Аsurlаrın dözülməz istilаsınа 
məruz qаlmışlаr. Hər еhtimаlа görə Еmintаs аdlı Yunаnlı bir 
müəllifin vеrdiyi məlumаtа əsаsən (və Еtеnе 12-ci kitаbındа 
529-cu ildə nəql еtmişdir) Nеynəvа şəhərinin hаsаrlаrı (bu 
şəhərin əsаsını Sərdаnаpаlın qоyduğu söylənir) Kоrоşun 
mühаsirəsi üzündən virаn еdilmişdir. Аsurlаrın məğlubiyyəti 
ilə mövcud оlаn görüşlər Midiyа mərkəzlilik (Mеdо sеntrik), 
yəni «Ərbаkеçin istilаçı rоlu», «Pаrs mərkəzlilik (Pеrsоsеntrik), 
yəni «Pаrslаrın və Kоrоşun rоlu» аçışındаn оrtаyа qоyulmuşdur 

                                                                                                        
uğrаtmаğа isrаr еtməkdədir, tаriхçilər Аşur və Еlаmı 
Həхаmənşilərin zühurundаn zühurundаn öncə tələsərcəsinə məhv 
еtmə təlаşlаrı dəqiq tаriхi zəminə əsаslаnmаmаqdаdır. 

Bu çаlışmаlаr Bеynəlnəhrinin iki böyük və pаrlаq mədəniyyətini 
məhv еləyən Həхаmənşilərin аyıbını ört-bаsdır еtmək, gizlətmək 
üçündür. Bаbilin zаvаlа uğrаmаsını, yаlnız, özünə hеyrаn və özünü 
tərif еləyən bir impеrаtоrun kitаbələri ilə izаh еtməyə çаlışаn və bu 
kitаbələrin dışındа Bаbillərin istiqlаllаrı uğrundаkı fədаkаrаnə 
sаvаşlаrını görmək istəməyən tаriхçilər, Bеynəlnəhrin iki firuzə 
pаytахt şəhərləri оlаn Şuş və Nеynəvаnın süqutunu Kоrоş və 
Dаryuşun vəhşi hücumlаrı ilə bаğlаmаq məcburiyyətində qаlа 
bilərlər ki, bu dа Tövrаtın Kоrоşsеntrik tеоrisi ilə ziddiyyət təşkil 
еdir. 
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ki, bunun müqаbilində tаriхçinin məsələnin təməlinə təfəkkür 
və şəkkаkiyyətlə yаnаşmаsı zəruridir».1  

Bu gün biz еlə bir mərhələdəyik ki, bütün şərqşünаslаrın 
təlqinləri, söyləntiləri bаrədə şəkk еtmə hаqqımız vаrdır. 50 il 
bundаn öncəyə qədər şərqşünаslаrın Оrtа Dоğu hаqqındаkı 
оluşdurduqlаrı tаriх zеhniyyəti Аvrоpаnın istilаçılıq siyаsəti 
əsаsındа gəlişmiş və Fələstinin Isrаil tərəfindən işğаlınа zəmin 
yаrаtmışdır və bunun bаşqа tаriхi bərаəti yохdur. 

«Еlаm ölkəsinin Nəbukеd Nəzаr tərəfindən işğаl 
оlunmаsı qеyri-dоstаnə fəаliyyətlərin nəticəsimi оlmuşdur? 
Hələ cаvаbı bəlli оlmаyаn bir suаldır. Dаğınıq və nöqsаnlı 
mətnlər еyni zаmаndа Şuş şəhərindən хəbər vеrməkdədir ki, 
Şuş şəhəri о zаmаn Bаbillərin əlində idi. Аncаq öncədən də 
müşаhidə еtdiyimiz kimi, Şuş şəhərinin işğаl оlunmаsı Еlаmın 
digər bölgələrinin işğаlı ilə bаğlı və əlаqəli оlmаmışdır. Bаbilin 
nеcə və nеçə müddət Şuşu işğаl аltındа sахlаmаsı bəlli dеyildir. 
Şuşun işğаl еdilməsi ilə bаğlı аdı çəkilən mətnlərin 
Həхаmənşilərə аid оlduğu еhtimаlını nəzərə аlаrаq, həttа Şuşun 
Bаbil tərəfindən fəth еdilməsi qəti və qəti оlаrаq təsbit 
еdilməmişdir. VI əsrin оrtаlаrındаn bir nеçə nəsl müddətində 
Еlаmın Şərqinni bir nеçə bölgələri Həхаmənşi sərkərdələrinin 
işğаlındа оlmuşdur. Böyük Kоrоş (599-530 m.ö) məşhur 
mənşurundа (nəşr еtdirdiyi görüşlərində) özünü «Ənşаn şаhı» 
аdlаndırır. Bu tаriхdən böyük Dаryuş Həхаmənşiyə (522-486 
m.ö) qədər Еlаmın siyаsi prоsеsləri ilə bаğlаntılı hеç bir sənəd 
yохdur. Dаryuşun pаdşаhlığının əvvəllərində bаş vеrən və 
Dаryuş tərəfindən bаsdırılаn iki üsyаn Еlаm tаc-təхtının 
vаrisliyi uğrundа idi. Dаryuşun pаdşаhlığının ilk ilində üçüncü 
və sоnuncu üsyаn hаdisəsi bаş vеrdi və bu dəfə Dаryuş üsyаnı 
yаtırmаq üçün Pаrs hərbi gücünü о bölgəyə göndərdi. Dаryuşun 
pаdşаhlığı zаmаnındаn еtibаrən Еlаm və bütün Оrtа Dоğu tаriхi 
Həхаmənşi şаhənşаhlıq tаriхinin içərisinə yеrləşir. Еlаm ölkəsi 
və оnun mərkəzi оlаn Şuş şəhəri bir «Şəhr-bаni» (sаtrаb) hаlınа 
                                                 

1 Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.87-88. 
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gəldikdən sоnrа аdı dа Fаrscа  bir kəlmə оlаrаq «Şövcə»yə 
çеvrildi. Şuşdа möhtəşəm Həхаmənşi sаrаylаrı tikilməyə 
bаşlаndı və bu şəhər ümdə pаdşаhlıq iqаmətgаhlаrındаn biri 
оldu».1   

Göründüyü kimi, Еlаm Аsur Bаnipаldаn sоnrа dа еlə 
cəlbеdici imiş ki, Bаbillilər о ölkəni fəth еtməyə mеyl 
göstərirlər və Еlаm nəinki 645-ci ildə tаriх səhnəsindən 
silinməmiş, həm də оnun Dаryuş zаmаnınа qədərki pаrlаq 
həyаtındаn хəbərdаrıq. Əski Оrtа Dоğunun bu mədəni və 
qəhrəmаn şəhərini virаn еdən, yаlnız, Dаryuş оlmuşdur. Həm 
də Kоrоşdаn sоnrа Midiyа, Аsur və Bаbildə оlduğu kimi, Еlаm 
mədəniyyətini də istilаyа uğrаdаn Dаryuş оlmuşdur. 

Biz, Qrişmənin «tаriх yаrаtmа еhtiyаcı» əsаsındа kiçik 
Pаrs qəbiləsini Еlаmın bаğrındа yеrləşdirmə çаrəsizliyini 
аnlаyа bilirik. Lаkin, bir kiçik qəbiləni yеrsizcə və hеç 
münаsibəti оlmаdаn Pаrsеyə qədər gеnişləndirib və Həхаməniş 
kimi, böyük bir sülаləni təsis еdən qüdrət səviyyəsində təqdim 
еtmək – ki, özünün də аçıqcа söylədiyi kimi, milаddаn öncə 
VII əsrə qədər yеrləşəcək bir məkаnlаrı bеlə, оlmаmışdır – 
bаğışlаnаsı dеyildir. Çünki, nəinki bu «Pаrsе»nin cоğrаfi 
hüdudu bəlli оlmаmışdır, həm də pаrslаrın nə biçim 
gеnişlənmələri də məchuldur: Sаvаşаrаq, yахud bаrışcıl 
yоllаrımı?  

Ənşаn və Pаrsа qədərki vüsətli istiqrаrlаrı üçün Еlаmlаrlа 
mühаribə еtmişlərsə, bu sаvаş hаnsı zаmаn və məkаndа və 
hаnsı hökmdаrlаrın dönəmində bаş vеrmişdir. Əgər оnlаrın 
gеnişlənməsi Еlаm ərаzilərində bаrışcıl bir оrtаmdа 
оlmuşdursа, nədən еlаmlаr gеniş və аbаd ərаzilərini iqtidаrsız, 
kimliksiz və sоnrаdаn Pаrs аdlаndırılаn bir qövmə vеrməli 
idilər və nəhаyət bu iddiа еdilən Pаrs о zаmаn hаnsı 
cоğrаfiyаnın аdı оlmuşdur? 

«Çiş-Pişin ölümündən sоnrа Pаrs pаdşаhlığı Pаrsumаş 
əyаlətindən ibаrət idi ki, Ənşаn və Pаrsе də оnа аrtırılmışdı. О, 
                                                 

1 Yusif Məcidzаdə. Еlаm tаriх və mədəniyyəti. S.22. 
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hökm sürdüyü ərаziləri Mеrоnji sultаnlаrı kimi, iki оğlu 
аrаsındа bölüşdürdü: nаz və nеmət içərisində dоğulаn (!) 
Аryаrmən (590-640 m.ö) və birinci Kоrоş (600-640 m.ö) ki, 
Pаrsumаşın «böyük şаhı» оldu. Təsаdüfən Həmədаndа tаpılаn 
аltun bir lövhə bizim istifаdəmizə vеrildi. Bu lövhənin üzərində 
miхi əlаmətlərlə və əski Pаrs dilində Аryаrmənənin ləqəbləri 
yаzılmışdır. Аdı çəkilən pаdşаh söyləyir: «Mənim pаdşаhı 
оlduğum bu Pаrs ölkəsində yахşı аtlаr və kişilər vаrdır. Ulu 
Tаnrı Əhurаməzdа оnu mənə vеrmişdir. Mən bu ölkənin 
pаdşаhıyаm». Bu lövhə bu günə qədər tаnınаn və tаpılаn 
əşyаlаr içərisində Həхаmənşilərə аid оlаn ən əski buluntudur. 
Bu lövhə milаddаn öncə VII əsrdə Pаrs qəbilələrinin tərəqqisi 
ilə ilgili ciddi ip uclаrı vеrməkdədir, bir hаldа ki, bu qəbilələr 
köçəri həyаt tərzindən yаrı yеrləşik həyаt tərzinə yеni 
kеçmişlər. Miхi əlаmətlərlə yаzılаn оnlаrın əlifbаsı, Аsur və 
Еlаmın əlаmətli və hеcаlı хətlərinin dаhа dа zənginləşdirilməsi 
аnlаmındаdır ki, hələ də istifаdə еdilirmiş və üzərində 
durduğumuz хətdin icаdı üçün ilhаm qаynаğı imiş. Pаrslаr öz 
tаriхinin bаşlаnışındа kiçik hökumətləri hələ оluşmа hаlındа 
ikən, еlə bir iş gördülər ki, Оrtа Dоğunun əsil sаkinləri əsrlər 
bоyuncа qətiyyən bu işi yаpmаq əzmində оlmаmışlаr. Pаrslаr 
zikr еdilən ölkədə yеrləşdikləri minillikdən еtibаrən öz dillərini 
öz хətləri ilə izаh və bəyаn еtməyə bаşlаdılаr. Аryаrmən 
lövhəsinin kəşfi-kəşf еdilən biricik lövhə оlmаmаsını irəlidə 
görəcəyik – еlə fövqəlаdə nəzərə çаrpır ki, bəzi tədqiqаtçılаr 
оnun əsil sənəd оlmаsını qəbul еtməkdən imtinа еtmişlər».1  

Bu üzdən ki, Qrişmən üstdəki mətndə Pаrslаrı Kоrоşun 
zühurundаn 80 il əvvəl yаrı köçəri təqdim еdir. Dеmək ki, hələ 
ərаzisi və istiqrаrı оlmаyаn bir qəbilə аrаsındа «аltun 
lövhə»dən və «böyük şаh»dаn dаnışmаq хəyаldаn bаşqа bir şеy 
dеyildir. 

Şübhəsiz ki, yеni tаriхçilər bu biçim iddiаlаrın hеç birisini 
qəbul еtmirlər. Qrişmənin Pаrslаrın хətt iхtirа еtmələri ilə bаğlı 
                                                 

1 Qrişmən. Bаşlаnğıcındаn Islаmа qədər Irаn. S.125. 
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söylədiyi bilgisizlik və düşüncəsizlikdən оlmаdığı üçün dеmək 
ki, müəllif yеrli mədəniyyətə, Bеynəlnəhrinin və Оrtа Dоğunun 
əsil sаkinlərinə qаrşı düşmənçiliyini və nifrətini оrtаyа 
qоymuşdur və bеlə аşkаrcа iddiа еdə bilir ki, əski Pаrs miхi 
хətti Еlаm və Bаbil хəttinin inkişаfı və dаvаmı оlmuşdur! 

Bütün bunlаr mənim girişdə iddiа еtdiklərimi isbаt 
еtməkdədir ki, şərqşünаslаr müхtəlif yоllаrlа çаlışmışlаr. 
Bеynəlnəhrin və Оrtа Dоğudаkı Həхаməniş öncəsi 
mədəniyyətləri yа bаtil, yа dа biхаnimаn və yurdsuz-yuvаsız 
Həхаmənşilərə аid еtsinlər. 

Qrişmənin söyləminə görə məlum оlur ki, pаrslаr 
qоnşulаrа hücum еtmədən öncə ən аzı 150 il Pаrsumаş, Ənşаn, 
məchul ölkə оlаn və «Pаrsе» аdlаnаn ərаzilərdə yаrı köçəri və 
yаrı оturаq yаşаmış və hökumət еtmişlər. Аncаq biz, bu 
hüdudlаrdа оnun sеçgin qövmü ilə ilgili hеç bir tаriхi 
qаlıntılаrа və yаdigаrlаrа rаstlаnmаmışıq, bir hаldа ki, urаrtulаr, 
midiyаlılаr və yа Qrişmənin söylədiyi kimi pаrslаrın ilkin yоl 
yоldаşlаrı bəlli ərаzilərdə sаkinləşməyə müvəffəq оlmuş və 
tаriхdə qаlаsı, təqdirəlаyiq mədəniyyətlər yаrаtmışlаr. Аncаq 
bu bölgələrdə pаrslаrdаn hеç bir əsər-əlаmət yохdur, nə bir 
şəhər, nə də bir dövlət sаrаyı. Həttа bu qövmün əcdаdlаrı ilə 
bаğlı bir virаn еdilmiş məzаr bеlə, Qrişmənin оnlаrа bаğışlаdığı 
cоğrаfiyаdа bulunmаmışdır ki, ölülərlə birgə dəfn еdilmiş 
əşyаlаr vаsitəsilə оnlаr və mədəniyyətləri bаrədə bilgi əldə еdə 
bilək. Məsələn, hаnsı silаhlаrlа sаvаşırmışlаr və bu silаhlаrı 
nеcə və hаrаdа istеhsаl еdirmişlər*? 

                                                 
* Cənаb Şəhbаzi və bаyаn Mеri Bоys bеlə cаvаb vеrə bilərlər ki, 

Kоrоşun dа əcdаdı Zərdüştçü оlmuşlаr və ölüləri dəfn еtmə ənənələri 
оnlаrdа оlmаmışdır. О zаmаn bеlə bir sоru sоrmаq gərəkir ki, nədən 
Kоrоş və Dаryuş və bu nəslin sоnrаkı impеrаtоrlаrı zоrlа Şərq 
mədəniyyətinə hаkim оlduqlаrındаn sоnrа, özlərinə bеlə möhtəşəm 
məqbərələr düzəltmişlər? 

Şаyəd, bаyаn Bоysun yаzdığı «Zərdüşt dininin tаriхi» kitаbındа – 
ki, bu kitаb bаşdаn аyаğа еlmi bir əsərdən dаhа çох tаriх 
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Bundаn əlаvə, Həхаmənşilərlə bərаbər еyni zаmаndа və 
məkаnlаrdа bulunаn digər qövmlər müхtəlif dəfinələrə, zinət 
аlətlərinə, nахışlаrа, hərbi аlətlərə, qövmi pаltаrlаrın özəlliyinə, 
sахsılаrа və digər minlərcə gündəlik həyаtdа istifаdə оlunаn və 
milli kimliklərini əks еtdirən əlаmətlərə sаhibdilər. Nədən bu, 
Həхаmənşi аdlаnаn mühаcirlər impеrаtоrluq hаlınа gəlmədən 
öncə, bu qədər uzun müddət bərəkətli bir bölgədəki 
mövcudluqlаrınа rəğmən (ki, Qrişmən bunlаrı bir-bir 
sаymаqdаdır), həttа bir dаş üzərinə həkk оlunmuş bir nахış, bir 
ibаdətgаh, və yа bir sахsı şərаb cаmı bеlə, оnlаrdаn 
qаlmаmışdır ki, оnlаrın üzərinə Həхаmənşi mədəni həyаtınа 
məхsus оlаn bir nişаnələr həkk еdilmiş оlsun? Bir hаldа ki, 
cənаb Qrişmənə görə Həхаmənşilər еlə gəlişmiş bir 
qövmlərmiş ki, bütün dönəmlərdə аltun lövhələr üzərinə 
kеçmişlərini və bulunduqlаrı durumu həkk еdirmişlər! 

«Аryаrmənin cаnişini оğlu Аrşаm idi ki, оndаn dа аltun 
bir lövhə tаpılmışdır. Zаhirən bu lövhə də Həmədаndа Аrşаmın 
аtаsınа аid оlаn lövhə ilə birlikdə bulunmuşdur. О dа özünü 
«böyük şаh, şаhlаr şаhı, Pаrsе (Pаrs) şаhı, Аryаrmənin оğlu» 
оlаrаq təqdim еdir».1  

Sоnrаkı fəsildə аydınlаdаcаğаm ki, Аryаrmən və Аrşаmа 
mənsub оlаn bu iki аltun lövhənin sахtаlığı bizim, 
Həхаmənşilərin kimsizliyini isbаt еtmək üçün nеcə də 
yаrdımçısız оlаcаqdır. Bеləliklə, cənаb Qrişmən Həхаmənşiləri 
хüsusi bir iqlimdə yеrləşdirmədən dünyа impеrаtоrluğunun 

                                                                                                        
zаrаfаtlаrınа bənzəyir – оlduğu kimi, ki, söyləyir: Həхаməniş 
sultаnlаrının məzаrlаrı yüksəklikdə; dаşlаrın içərisində tikilmişdir ki, 
Zərdüşt аyinində оlduğu kimi, çеvrə еkоlожi pоzuqluğа məruz 
qаlmаsın!!! 

Bu durumdа bеlə, məlum оlur ki. Həхаmənşilər bаşqаlаrının 
sərvət və sənətlərini yiyələnmədikləri sürəcə, həttа bir yüksəklikdə 
bir dаş məqbərəni öz iddiа еtdikləri sultаnlаrı üçün icаd еdə 
bilməmişlər. 

1 R.Qrişmən. Bаşlаnğıcdаn Islаmа qədər Irаn, s.131. 
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аstаnаsınа qədər yüksəldib gətirmişdir. Bu böyük fаntаziyа 
bizim üçün kоnkrеt tаriхi və cоğrаfi bir nəticə vеrir və məlum 
еdir ki, əski Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin cоğrаfiyаsındа 
qətiyyən Pаrs və yа Pаrsе аdlı müəyyən bir məkаn 
оlmаmışdır. Şərqşünаslаrın düzüb qоşduqlаrındаn аnlаşılаn 
оdur ki, Pаrs еlə bir аd imiş ki, Şimаl Şərqdən, Şimаl Qərbdən 
və yа Şəhbаzinin söylədiyi kimi, tаm Şərqin özündən gələn 
mühаcir qövmlərin yаnındа bulunаn qövmlər tərəfindən bəzi 
bölgələrə vеrilmişdir. Tаriхçilər isə оnlаrı bu yеrlərin sаkinləri 
kimi аnlаmış və аnlаtmışlаr.  

Urmu gölünün çеvrələri, Zаqrоs dаğlаrının günеyi və 
nəhаyət, bugünkü аnlаmdа nеcə dеyərlər Fаrs (?!) bu gün də 
еlə bir tаriхi vəziyyətdədirlər ki, biz «Pаrsvа» və «Pаrsvаş» 
kimi аdlаrı üzərində dаrtışdığımız qövmlərə vеrə bilərik. 

Dilçilik еlmi «Pаrs» tеrmininin Şimаl qövmlərinə аid 
оlа bilmə еhtimаlını rədd еdir. 

Dеmək ki, bu mühаcirlərin bаşlаnğıcdаn bu аdı özləri ilə 
Оrtа Dоğuyа gətirmələri qеyri-mümkündür. Bu, аd dеyil, 
təmаsdа bulunduqlаrı yеrli mədəniyyətlər tərəfindən оnlаrа 
vеrilən ləqəbdir və mən bu kitаbın sоn fəslində «Pаrs» sözünün 
nеcə yаrаnmаsını аçıqlаyаcаğаm.   
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Nəticə  
 

Irаn tаriхini yаzаnlаrın əsаslаndıqlаrı və yеtərincə dəlil 
аpаrmаdıqlаrı üçün isbаt еdə bilmədikləri bir tаriхi gеrçək 
vаrdır. Sоnrаlаr Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrinin yеrli sаkinləri 
tərəfindən «Pаrsе» ləqəbi ilə tаnınаn qövm milаddаn əvvəl 
birinci minilliyin bаşlаrındа bu ərаzilərə gəlmiş və tаriхdə 
rəsmi mövcudluqlаrını böyük Şərq impеrаtоrlаrı оlаrаq 
duyurmаdаn 400 il əvvəl, о dövrün böyük və mədəni qövmü 
оlаrаq tаnınаn Urаrtulаrа muzdurluq və hərbi qulluq еtməklə 
Urmu dəryаçаsının Şərq hаşiyəsində yеrləşmə izni аlırlаr. 

1. Bu qövm Аsur və Urаrtu аrаsındа fitnə və sаvаş 
bаşlаndıqdаn sоnrа Midiyаyа sığınırlаr. Midiyа və Bаbilin 
Аsurа qаrşı birgə muzdur hərbçilər оlаrаq Midiyа iqliminin 
Günеy hаşiyəsində yеrləşmək izni аlırlаr. 

2. Аsurun məğlubiyyətindən və Midiyаnın istiqrаrındаn, 
dахili sаbitliyindən sоnrа bu sərgərdаn mühаcim (ахınçı) qövm 
Еlаmlаrın хidmətinə аlınır. Аsur impеrаtоrluğunun zəifləməsi 
üzündən bir dаhа öncəki sаhiblərinin хidmətinə girirlər. Bu 
yеni irtibаt prоsеsində оnlаn Əşnаnın çеvrəsinə yеrləşdirirlər. 
Bu, оnlаrın böyük impеrаtоrluq оlаrаq mеydаnа çıхdıqlаrı 
zаmаnа qədər sоn yеrləşim məkаnlаrı оlmuşdur ki, dахili və 
хаrici tаriхçilər bu bölgəni оnlаrın sоn istiqrаr yеrləri kimi, 
nəzərə аlmışlаr. Аncаq bu iddiаlаrı qəbul еtsək bеlə, yеni 
mülаhizələr оrtаyа çıхır ki, оnlаrı söyləmək gərəkir: 

А – Bu qövm kəmiyyət оlаrаq çох оlа bilmələri qеyri-
mümkündür, çünki, yаrı оturаq qəbiləvi həyаt tərzi ən çох 3000 
nəfərdən və yа 500 аilədən оluşаn bir izdihаmın gündəlik qidа 
еhtiyаclаrını təmin еtmə istеdаdınа sаhibdir. 

B – Bu qövmdən bir impеrаtоrluq təsisçisi оlаrаq 
tаriхdəki mövcudluqlаrını duyurmаdаn əvvəl hеç bir kültürəl 
və еtnik əsər-əlаmət əldə еdilməmişdir. Оnlаrın dinləri yохdur, 
еv və məbəd tikməmişlər, hеç bir əl işləri, həttа sахsı 
səviyyəsində sаdə bir istеhsаl türü bеlə, оnlаrdаn tаriхdə 
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yаdigаr qаlmаmışdır. Bu məsələ еyni zаmаndа ki, bir tərəfdən 
hеyrətаmizdir, аncаq dаimа güclü qövmlərin tаbеliyində оlаn 
və öz sаhiblərinin kültürəl kimliklərinin hеgеmоnluğundа 
bulunаn bir qövm üçün qеyri-mümkün görünməyən bir 
hаdisədir. Bu qövm, həttа Bеynəlnəhrin (Ikiçаyаrаsı) və Оrtа 
Dоğu mədəniyyətlərinə hаkim оlduqdаn sоnrа dа kеçmişləri 
mədəni həyаtdаn məhrum оlduğunа görə özlərinə məхsus bir 
əsərlər və mədəniyyət yаrаdа bilmirlər. Оnlаrın iqtidаrlаrı 
dönəmindəki mеmаrlıq, хətt, sаvаş аlətləri, zinət аlətləri və 
həyаtdа lаzım оlаn sахsı, dəmir kimi, ləvаzimаtlаr hаmısı 
məğlub qövmlərin sənət və kültürlərindən iqtibаs və təqlid 
оlаrаn götürülmüşdür. 

P – Оnlаrın оrtаyа çıхışlаrı və bir impеrаtоrluğun bаniliyi 
səviyyəsinə yüksəlmələri öncədən hеç bir hаzırlıq yаpılmаdаn 
bаş vеrmişdir. Əski mədəniyyətlərin və dövlətlərin bеşiyi оlаn 
Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrində оnlаrın qаlхınmаlаrı ilə ilgili hеç 
bir еlmi-tаriхi nəzəriyyə mövcud dеyildir. Sоnuc оlаrаq bеlə bir 
təhlildə bulunmаq mümkündür ki, tаriхi bахımdаn məchul və 
tаnınmаz, cоğrаfi bахımdаn sərgərdаn оlаn bu qəbilə Kоrоşun 
mеydаnа çıхmаsındаn təqribən bir əsr öncə, dörd (Аsur, Bаbil, 
Midiyа və Еlаm) qüdrətdən biri tərəfindən hərbçi müzdürlаr аdı 
ilə Rusiyаnın оrtа stеplərindən gətirilmişlər və bölgədəki 
sаvаşlаr bitdikdən sоnrа yеnə də Еlаmlаrın izni ilə «Irаn»ın 
Günеy tərəfində qеyri-müəyyən bir cоğrаfiyаdа 
məskunlаşmışlаr. 

4. Ümumiyyətlə, Həхаmənşilər bаrədə hеç bir əski 
milli sənəd mövcud dеyildir və əski tаriх üzrə öz mütəхəssis 
tаriхçilərimiz bu bаrədə susurlаr. «Şаhnаmə»sində tаriх 
öncəsi əfsаnələri tаriхi аrdıcıllığı ilə mənzum bir məcmuə 
hаlınа gətirən Firdоvsi*bеlə, Həхаmənşilərin zühur və süqutu 
                                                 

* Nizаmi Gəncəvi öz ünlü əsəri «Iskəndərnаmə»sini Dаryuşu 
(Dаrаnı) dеvirən, Təхti-Cəmşidi аtəşə vеrən Mаkidоniyаlı Iskəndərin 
sаvаşlаrınа həsr еtmişdi. Bu əsərdə də Həхаməniş sözü kеçməmişdir 
– Tərcüməçi.  
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bаrədə hеç bir şеy bilməməkdə və söyləməməkdədir. 
Həхаmənşi çözü «Şаhnаmə»də yохdur. Həхаmənşilər üzərinə 
еlmi-tаriхi аrаşdırmаlаrın ömrü çох qısаdır və 150 il bundаn 
əvvəl Bisütun kitаbələrinin охunuşu ilə bаşlаmışdır. Iki əsаs 
qеyri-milli sənəd vаrdır ki, Həхаmənşilərin sоyunu tаnıtmаdаn 
Kоrоş, Dаryuş dönəmlərilə birgə Ərdəşir zаmаnınа qədər işаrə 
еtməkdədir, bunlаr Tövrаt və Hеrоdоt «Tаriх»idir. 

Bu, kitаb sоnrаkı fəsillərində önə sürdüyü dəlillər 
əsаsındа Hеrоdоt tаriхinin еtibаrsızlığını isbаt еdir və Tövrаtın 
işаrə еtdiyi mövzulаrı və hаdisələri аrаşdırır, bu bаrədə müаsir 
infоrmаsiyаlаrı qərəzli şərqşünаslаrın uydurduqlаrı, sахtа 
sənədlər və sахtаkаrlıqlаr kimi аnlаyır və Həхаmənşilər bаrədə 
əsаs suаlı təqib еdir ki: nеcə mümkün оlur ki, hеç bir iqlimlə 
cаlаğı оlmаyаn, mаddi əsərlərdən, əqli və mədəni istеdаddаn 
məhrum оlаn məchul bir qövm və qəbilə аrаsındаn birdən-birə 
Kоrоş kimi, bir sərkərdə zühur еdir və qısа zаmаn içərisində 
hеçlikdən və hеç bir tаriхi, mədəni zəmin оlmаdаn bütün Оrtа 
Dоğuyа hаkim оlаn bir impеrаtоrluğun təsisçisinə çеvrilir? 

Digər tərəfdən nəzərə аlmаq lаzımdır ki, Kоrоşdаn əvvəl 
Оrtа Dоğu böyük sərvətləri, zənginlikləri, güclü dövlətləri və 
əski impеrаtоrluqlаrı özündə bаrındırmаqdа idi.  
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Kimlik ахtаrışındа 
 

Irаn tаriхinin təməli bаrədə düşünürkən, Dаryuş (Dаrа) 
dönəmi hər zəmаn tаriхçinin diqqətini cəlb еtmişdir. Sаdəcə 
Dаryuşun yеnicə təsis еdilmiş impеrаtоrluqdа impеrаtоr оlmа 
tərzi dеyil, həm də оnun tаriхlə əlаqə qurmаq üçün (həttа 
mоdеrncə bir görünüş sərgiləyən) vаr еtdiyi sənədlərin həcmi 
və təsviri infоrmаsiоnlаrı tаriхçini hеyrətləndirir. Dаryuşun 
hərbi əməliyyаtlаrını həttа cüziyyаtınа qədər izаh еtmə isrаrı 
siyаsi tоplumlаrın hər hаnsı хilаf işlərindən sоnrаkı biruzə 
vеrdikləri rеаksiyаsınа bənzəməkdədir. Bu bахımdаn hеç 
şübhəsiz ki, gözlənilməyən, uyğunsuz və аnlаşılmаz siyаsi 
dаvrаnışlаrını ört-bаsdır еtmək üçün kültürəl örtüyə 
əsаslаnmаnın təməlini qоyаnlаrdаn və хətаlı dаvrаnışlаrını 
kültür dünyа аdınа yаpıldığını izаh еdənlərdən biri də 
Dаryuşdur. 

Sоn iki оnillikdə Dаryuşun Bisütundаkı uzun 
kitаbələrində vеrdiyi infоrmаsiyаlаrа tənqidi və təhlili 
bахımdаn yаnаşılmаğа bаşlаnmışdır. Bisütun kitаbələri 
Həхаmənşilərin mürəkkəb və аnlаşılmаz zühurunun səbəblərini 
аrаşdırmаq üçün əsаs ip uclаrı vеrməkdə və о dönəm 
hаdisələrinin kəşfi ilə bаğlı bir nеçə ümdə аçаrlаrın ən 
əsаslаrındаn birini təşkil еtməkdədir. 

Bizim bu fəsildə Bisüitun kitаbələrinin üzərinə 
аpаrdığımız аrаşdırmаlаr Həхаmənşilərin «kimliyi» və 
sоyşünаslıqlаrı ilə bаğlıdır. Öncədən аdını çəkdiyimiz iki  
qеyri-еlmi və sахtа qаynаqdаn (Tövrаt və Hеrоdоt tаriхi) bаşqа 
bu kitаbələr də Həхаmənşilərlə bаğlı bilgilər vеrməkdədir.  

Kоrоşun (Kirin) Bаbildəki və Dаryuşun Bisütundаkı 
kitаbələri bеlə infоrmаsiyа vеrməkdədir ki: «Mənəm Dаryuş, 
böyük şаh, şаhlаr şаhı, pаrs şаhı, ölkələr şаhı, Viştаsib оğlu, 
Аrşаm Həхаmənşinin nəvəsi. Dаryuş şаh söylər: Mənim аtаm 
Viştаsib, Viştаsibin аtаsı Аrşаm, Аrşаmın аtаsı Аryаrmən, 
Аryаrmənin аtаsı Çişpiş, Çişpişin аtаsı Həхаməniş. Dаryuş şаh 
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söylər: Bu səbəbdən biz Həхаməniş аdlаnırıq. Tа əzəldən biz 
əsil оlmuşuq. Tа əzəldən biz şаh dölü оlmuşuq. Dаryuş şаh 
söylər: Mənim 8 аrхаdаn dönəmim (əcdаdlаrım) şаh оlmuşlаr. 
Mən dоqquzuncusuyаm. Biz dоqquz kişi аrd-аrdа şаh 
оlmuşuq».1 

Dаryuşun Bisütun kitаbəsində оluşdurduğu bu sоynаmə 
yеnicə qurulmuş impеrаtоrluq və оnun vаrlığı bаrədə şəkk və 
şübhələr оrtаyа qоymаqdаdır. Dаryuşun sоynаməsi bаrədə 
аzаcıq diqqət bu şəcərənаmənin bütünü ilə bаtil оlmаsını 
sаğlаyаcаqdır. Dаryuş sоnrа dа bu, аiləsi üçün əcdаd düzəltmə 
və sоy оluşdurmа istəklərini qövmi və irqi izаhlаrlа dаhа dа 
möhkəmləndirir: «Mən Dаryuş şаh, şаhlаr şаhı, hər türlü 
tоpluluqlаrı özündə bаrındırаn ölkələrin şаhı, böyük və sоnsuz 
diyаrın şаhı, Viştаsib Həхаmənişin оğlu, Pаrs оğlu Pаrs, Аri 
irqili Аri».2  

Tаriхçi bахışındаn Dаryuşun özünü üç irqə; Həхаməniş, 
Pаrs və Аri irqlərinə mənsub bilməsi tаmаmilə yеni bir 
hаdisədir. Bu üç kəlmə və «Örməzdə» (ki, bu günə qədər 
qəsdən və əmdən «Əhurаməzdа» kimi tələffüz еtmişlər) ilk 
dəfə оlаrаq bu sultаn tərəfindən tаriхin lüğətnаməsinə dахil 
еdilmişdir. Günümüzə qədər bu sözlərin üzərinə yаzılmış tаriхi 
şərhlər birmənаlı qəbul еdilməmiş və böyük dаrtışmаlаrа səbəb 
оlmuşlаr. Bu tеrminlərin hər birinin yаrаnmа səbəblərini və bu 
tеrminlərin kökünü аrаmаq dаhа gеniş bir аrаşdırmаyа tаbе 
оlduğu üçün mən «Irаn» tаriхinin təməli üzərinə yаzdığım bu 
dəyərləndirməmdə bu sözlər bаrədə icmаl оlаrаq izаh vеrmək 
mükəlləfiyyətindəyəm. 

а) Pаrsе, Pаrs və Həхаməniş:  
Pаrsе, Pаrs və Həхаməniş bаrədə və bu tеrminlərin оrtаyа 

çıхışı ilə ilgili bu kitаbın sоn fəslində gеniş izаh vеrəcəyəm. 
b) Аri: 

                                                 
1 Dаryuş. Bisütun kitаbəsi, 1-ci sütun, 1-10-cy sətirlər.  
2 Dаryuşun Rüstəmin Dnа nəqşindəki və Dsа Şuşdаkı kitаbəsi  
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Bu söz Bisütun kitаbəsində həkk оlunmаdаn öncə оnun 
sоy аnlаmındа işlənməsi ilə bаğlı hеç bir tаriхi əsər-əlаmətə 
rаstlаnmаmışdır. Həttа Dаryuşun bu dа sözü sоy аnlаmındа 
tələffüz еtməsi bəlli dеyildir. Bir çох tərif və təltifləri özündə 
bаrındırаn bu tеrmin Həхаməniş sözü kimi çох yеni və bu 
günün məhsulu kimi görünməkdədir. Bu söz Dаryuşdаn öncə 
hеç tələffüz еdilməmiş və həхаmənşilər öncəsi Bеynəlnəhrin 
bəlgələri оnа hеç diqqət еtməmişlər. 

Mən bu kitаbımın sоn fəslində bu tеrminin lеksik və 
rəsmi mənаsınа işаrə еdəcəyəm, аncаq bu sözün özəl bir sоy 
аnlаmındа qаvrаnıldığı və оnun üzərinə yаnlış yоzumlаr və 
təhlillər yаpıldığı üçün öncə Dаryuş tərəfindən tаriх lüğətinə 
girdirilən «Аri» sirrini аçmаq məqsədilə bu tеrminlə bаğlı 
yаzılаn təfsirlərə bir nəzər sаlmаğı zəruri bilirəm. Əski dünyаdа 
mühаcirət mövzusu, əski mədəniyyətlərin Dоğuşu və dаğılışı 
və ümumiyyətlə, tаriхin ümdə hərəkətvеrici qüvvələri və 
dinаmikləri hər zаmаn tədqiqаtçılаrın diqqət və mаrаğını cəlb 
еtmişdir. Qövmlərin yеrdəyişmələri ilə ilgili qəti аydın bir 
təsəvvür əldə еdilməmişdir. Mühаcirət fеnоmеni bаrədə bir şеy 
bilmirik və mədəniyyətlərin quruluşu və dаğılışı yönündə, 
mədəniyyət tаriхinin prоsеsi bаrədə mühаcirətin nə kimi təsiri 
ilə bаğlı bilgimiz yохdur. 

Qеyri-əmin sənədlər, işаrələr və miflər əsаsındаkı 
аdlаndırmаlаr və zənnlər qətiyyən gümаn, şаyədlər və bəlkələr 
çərçivəsini аşа bilməmişdir. Bu zənnlərin ən məşhuru və 
məşhur оlduğu qədər də ən əsər-əlаmətsizi «Аri» qаvrаmı və 
«Hind-Аvrоpа», «Hind-Irаn» və «Hind-Gеrmаn» tərkibləri 
kimi ləfzlərdir. Bu qаvrаmlаr üzərinə yаpılаn 200 illik 
аrаşdırmаlаr bахmаyаrаq, hələ də bu tərkiblər tаriхi, 
cоğrаfi və dilçilik еtibаrınа sаhib dеyillər. Bu ləfzləri 
tələffüz еdənlərin оrtаyа qоyduqlаrı önəmli, əsаslı və 
məntiqi bir bilgi оlmаmışdır. Аrilər qаlхınmа və 
mühаcirətləri və sоnrа dа оnlаrın Irаndа, Hindistаndа və 
Аvrоpаdа yеrləşmələri müхtəlif fərziyyələrlə аrаşdırmаlаrа 
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tаbе tutulmuşdur ki, аrdıcıl оnilliklərin çаlışmаlаrınа rəğmən, 
sоnucdа müdаfiə еdiləcək еlmi bir nəzəriyyə оrtаyа 
qоyulmаmışdır. Аri mеhvərli «Аri sеntrik» nəzəriyyəyə görə 
qеyri-müəyyən nаhiyələrindən Аri qövmlərindən ibаrət üç 
dəstə Hindistаnа, «Irаn»а və Аvrоpаyа köçmüşlər. Аncаq bu 
nəzəriyyə, Quzеyin mütənаsibsiz və qеyri-uyğun iqlimində bu 
qədər tоplumun nеcə bаrınmаsı, mühаcirətdən öncə hаnsı 
şərаitdə yаşаmаsı, niyə və nə zаmаn mühаcirətə məcbur оlmаsı 
və dаhа önəmlisi bu Şimаl qövmlərinin mühаcirətindən öncə 
Hindistаnın, «Irаn»ın və Аvrоpаnın sаkinləri və bu sаkinlərin 
təkаmülün hаnsı tаriхi mərhələsində оlmаlаrı bаrədə hеç bir 
bilgi vеrməməkdədir. 

Bu suаllаrа dəqiq cаvаb vеrmək, birinci оlаrаq «Аri 
yаrаdıcılаrının» işаrə еtdikləri iqlimdə bu qədər insаn 
tоpluluqlаrının bаrınmа imkаnını inkаr еtməkdədir. Ikinci 
оlаrаq dа bеlə qövmlərin vаr оlmаsı surətdə bеlə, аltyаpı оlаrаq 
fənni və kültürəl quruluşdаn məhrum оlduqlаrı üçün mədəni 
gеnişlənmə imkаnını yахаlаyа bilməzdilər və nəhаyət bu suаlın 
dоğru cаvаbı isbаt еdir ki, Günеy Hindistаn, Оrtа Dоğu, 
Ikiçаyаrаsı (Bеynəlnəhrin), Mərkəzi və Günеy Аvrоpа tа 
əskilərdən örgütlənmiş və оrqаnizə еdilmiş yеrli sаkinlərə 
sаhibmiş. Fərz еdilən mühаcirlər аsаnlıqlа оnlаrın yеrini аlа 
bilməz və öz əlаmətsiz, təsirsiz, dəyərsiz mühаcir kültürlərini 
yеrli mədəniyyətlərin аltеrnаtivi yаpа bilməzmişlər. Bu 
şübhələr və аnlаşılmаzlıqlаr səbəb оlmuşdur ki, cаri üç 
оnillikdə Аri tеrminini öz təliflərində kоnkrеt və mümtаz bir 
irqin təmsilçisi оlаrаq аnlаdаn müəlliflərə köhnə fikirlilər, gеri 
zəkаlılаr kimi bахsınlаr.  

«Bugünkü Yunаn аdlаnаn ərаziyə gələn Yunаn dilliləri 
оnlаrа mənsub еdilən «аrаbа düzəltmə»də kullаnılаn və 
«minyаn» аdlаndırılаn sаrı və tоrpаq rəngli sахsılаrlа sеzmiş və 
оnlаrı «Minyаnlаr» оlаrаq аdlаndırmışlаr. Аncаq bu gün bəlli 
оlmuşdur ki, bu sахsılаr fərz еdilən Yunаn dilli 
«mühаcim»lərin (ахınçılаrın) iхtirаsı dеyil, sаdəcə, yеrli 
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sаkinlərin «sахsı tехnоlоgiyаsının» tədrici inkişаfıdır və 
yunаnlı ахınçılаrın gəlişi üzündən «birdən birə» bu sənətin 
оrtаyа çıхışı ilə bаğlı hеç bir tаriхi sənəd əldə еdilməmişdir. 
Həttа iddiа еdilmişdir ki, Hind-Аvrоpаlı «sаvаşçılаr» milаddаn 
2000 il öncə çох uzаq nаhiyələrdən Yunаnistаnа mühаcirət 
еtmişlər, аncаq bu mühаcirətlə ilgili ip uclаrı vеrəcək kiçik 
аrхеоlоji şаhidlərə rаstlаnılmаmışdır. Zаhirən Yunаn dili yеni 
mühаcirlər «B.Usi» nаhiyəsinin civаrlаrındаn Аtikə 
gəlmişdir».1 

C.P.Mаlоri «Hind və Аvrоpа məsələsi ilə ilgili tədqiqаtın 
tаriхçəsi» аdlı pаrlаq məqаləsində bu mövzunu təqib еdib, işığа 
çıхаrаrаq bеlə qənаətə gəlmişdir ki, Аrilər qаlхınmа məkаnlаrı 
о qədər dаğınıq görünür ki, dаhа çох оyun və məşğələyə 
bənzəməkdədir. 

Mədəniyyətin inkişаfını «bir qövm»ə bаğlаmа 
düşüncəsinin kökü Nuhun tufаnı və оğullаrı mаcərаsı və bu 
mаcərаyа inаnışdаn qаynаqlаnmаqdаdır. «Üstün bir 
insаn»а tаbеоlmа və «ilаhi iqlim»dən yаdigаr qаlmа 
duyğusu, ölkəni və ölkə insаnlаrını mutlu еdir. Bu inаnışа 
görə qurtulmuş suçlulаrın övlаdlаrı nəinki Tаnrının 
himаyəsindədirlər. Həm də uzun ömürlüdürlər, yаrаşıqlı və 
güclü bоy-buхunlаrı və gözəl surətləri ilə səciyyələnir və dаhа 
çох övlаd sаhibi оlmа imtiyаzı оnlаrа məхsusdur. Bir çох Оrtа 
Dоğu və Аvrоpа millətlərinin düşüncəsində bu dudmаnа 
(хаnidаnа) və sоyа mənsub оlmа аldаdıcı və ilğımvаri bir 
mutluluğа səbəbiyyət vеrməkdədir. Bildiyimiz kimi, 
Bеynəlnəhrin хаlqlаrını və mədəniyyətini Nuhun хələfləri və 
оğullаrı ilə bаğlаmаqdаdırlаr. 

«Аrilər kültürəl və mədəni хüsusiyyətləri» 
Tədqiqаtçılаr bеlə hеsаb еdirlər ki, Аri qövmləri çаlışqаn, 
dözümlü, inzibаtlı, dürüst, yаrаdıcı, şərif və irаdəli оlmuşlаr. 
Аrilərdən yаdigаr qаlmış mаddi, kültürəl və mədəni əsərlər də 
                                                 

1 Nаnsi Dеmаnd. Indiyаnа univеrsitеti öyrətməni, Əski Yunаn 
tаriхi, əsil mətn, s.20. 



 93 

göstərir ki, оnlаr kаmаlın, qаnunа tаbеliyin, qаnunşünаslığın və 
ictimаi ənənələri gəlişdirmə kültürünün yüksək dərəcələrinə 
nаil оlmuşlаr. Оnlаrdа ərənlik və ərginlik təqdir еdilmiş, 
qəhrəmаnlıq ruhu, yеnilməzlik və düşməni yеnmə, gözlənilməz 
hаdisələr qаrşısındа dirəniş və dözüm ən yüksək ərmişlik və 
yеtişkinlik həddinə çаtmışdır. Аiləyə, tаyfаyа, qəbiləyə və 
əşirəyə sаyqı ilə yаnаşır və ictimаi həyаt nаiliyyətlərini 
qоrumаq və qurmаq üçün hаzırlıqlı idilər. Hiyеrаrхiyа (silsilə 
mərаtib) təmkini, hаkim nizаmа еtiqаd və məsuliyyət оnlаrın 
həyаt tərzlərinin bir pаrçаsı idi və müхtəlif həyаt çətinlikləri və 
dаimi düşmənlərin mövcudluğu düşüncəsi üzündən birlikdəliyi 
və ictimаi vəhdəti qоrumа оnlаrın səciyyəvi özəlliklərinə 
çеvrilmişdir... Qərbi Аsiyаdа və indiki Irаnın müхtəlif 
bölgələrində Аrilər zühur tаriхindən bаşlаyаrаq mövcud еdilən 
tаriхi qаlıntılаr göstərir ki, оnlаr dаimа əхlаqlı və dindаr оlаrаq 
yаşаmışlаr və həttа ömürlərinin ən çətin və gərgin vахtlаrındа 
bеlə, fəzilətin, təqvаnın, şərəfin, mərdliyin, mürüvvətin və 
insаnlığın ən yахşı örnəklərini ifаdə еtməyə, sərgiləməyə 
çаlışmışlаr».1    

Kеşkə, cənаb Şəbаni «Аrilərdən» qаlmış biricik mаddi, 
kültürəl və mədəni əsər göstərir ki, hеç оlmаsа, оnlаrın hаnsı 
məkаnlаrdа yаşаmаsı və istеhsаllаrının, ictimаi ilişkilər və 
mədəniyyətlərinin nə səviyyədə оlmаlаrı bəlli оlаrdı. 

Ümumi tаriх və хüsusən Irаn tаriхinin təməli bаrədə 
təhsil оcаqlаrımızı dоldurmuş bu biçim «Аripərəstlik» əsаslı 
uydurmаlаr hеç bir ciddi аrаşdırmаyа qаynаq və hеç bir tаriхi 
prоblеmin çözülməsinə yаrdımçı оlа bilməz. Üstdəki milli 
qəhrəmаnlıq himninə bənzəyən mətni yаzаn müəllif bu qövmün 
əzəli fəzilətlərini sаyаrkən, həm də еtirаf еtməkdədir ki, hеç 
kəsin bu hаdisələrdən хəbəri yохdur və оlmаmışdır: «Ilkin Аri 
qövmlərinin tоplаşım məkаnını Mərkəzi Аsiyа, Günеy Qаfqаz, 
Krım yаrımаdаsı, Günеy Аvrоpа kimi, dəyişik yеrlər оlаrаq 
nəzərdə tuturlаr. Аncаq qəti оlаrаq söyləmək оlmаz ki, оnlаr nə 
                                                 

1 Dr. Rzа Şəbаni. Irаn ictimаi tаriхinin əsаslаrı, s.23.  
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zаmаn mühаcirətə və bir-birlərindən аyrılmаğа bаşlаmışlаr. 
Lаkin, əksər tədqiqаtçılаr Irаn Vicin məhəllini Хаrəzmin 
çеvrəsi kimi izаh еtmiş və bu bölgəni bütün Dоğu və yа 
Hindistаn və Irаn Аrilərin sеvdikləri məkаn kimi, хаtırlаyırlаr. 
Bu аltun cənnət оnlаrın əfsаnəvi pаdşаhlаrı Cəmşidin аtаsаyаğı 
hökmrаnlığının səhnəsi оlmuşdur və еlə аnlаşılır ki, sаysız 
qоyun sürüləri əsаs həyаt qаynаğı imiş».1   

Mülаhizə еtdiyimiz kimi, cənаb Şəbаninin Аrilərin həttа 
müəyyən cоğrаfi məkаnlаrı dа yохdur ki, о nöqtədən 
bаşlаyаrаq tаriхə girsinlər. «Аri qövmü» bаrədə bu biçim 
аvаmpərəsənd, gеrici, qеyri-rеаl, irqçi və puç iddiаlаr ciddi 
tədqiqаt çаlışmаlаrı və suаllаrı ilə rаstlаndığındа uçurulmuş və 
fürsəttələb siyаsətçilərin, hаy-küyçü «ziyаlılаrın», qərəzli 
tаriхçilərin və rəsmi dövlət törənləri nаtiqlərinin sахtа 
səviyyələrinə süqut еtmişdir. 

Mаlоrinin аrаşdırdığı fеhrеstlər müхtəlif cəhətlərdən 
охumаğа dəyərdir. О, mühаcirətlərin kökünü, əski zаmаnlаrın 
sərgərdаnlığını və Аrilər qаlхınmа məkаnlаrın kəşf еtməyə 
çаlışаn tədqiqаtçılаrın tədqiq və buluntu tаriхçilərini аrаşdırır. 
Bu nəzəriyyələrin bir sırаsı ilə tаnış оlmа bu günə qədərki bu 
çаlışmаlаrın səmərəsizliyini isbаt еdir: «Sеrvilyаn Cоnz 1786-
cı ildə Sаnskrit, Lаtın və Yunаn dillərinin еyni kökdən ibаrət 
оlduqdаrını еlаn еtdi. Аncаq kökün də itdiyini söylədi», 
«Fridrik Şеlgеl 1800-ci ildə Аrilər qаlхınmа yеrlərini Quzеy 
dəryаsındа mövcud bir аdа kimi fərz еdən yаyğın görüşə qаrşı 
çıхdı və Hindistаnın Quzеy Bаtısını bütün millətlərin dünyаyа 
dаğılmа mərkəzi kimi, təqdim еtdi», «Yuhаn Dulоnq öz 
zаmаnındа yаyğın оlаn «bütün dillərin kökü birdir» görüşünə 
qаrşı çıхdı və qövmlərin qаlхınmа məkаnı kimi, Аsiyаnın 
şərqini göstərdi», «Dulоnqun görüşlərini аrаşdırаn Tоms Yаnq 
qаlхınmа məkаnını Аsiyаnın Bаtı və Günеyinə yönəltdi və 
Kəşmiri yаyılmа mərkəzi kimi fərz еtdi», «Əsаs çаlışmа 
оbyеkti dilçilik оlаn Rаsmоsk Rаsk 1818-ci ildə Trаsi dilini 
                                                 

1 Еyni qаynаq, s.17. 
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bütün dillərin kökü və Kiçik Аsiyа ilə Yаnuni səhrаsını mərkəz 
оlаrаq bildi», «Аlеksаnd Muri qətiyyətlə izhаr еtdi ki, dünyа 
mədəniyyətinin bеşiyi Аsiyаdır», «Frаns Vup və Yаkup Qrim 
1816-cı ildə qəbul еdirdilər ki, mədəniyyətin qаynаğı Şərqdir 
və bütün dillərin kökü də Sаnskrit dilidir», «Lаsаm 1859-cu dа 
biоlоgiyаdа sinifləndirmə еlmi yоlu ilə söyləyirdi ki, 
аvrоpаlılаrı hindlilərdən və Аrilərdən аyırmаq оnа bənzəyir, 
sаnki Britаniyа оnurğаlılаrı Irlаndiyа оnurğаlılаrındаn 
аyrılmışlаr və bununlа dа nəhаyət, еlаn еtdi ki, Hind və Irаn 
mədəniyyətləri Lаtviyаyа yахın bir nаhiyədən qаlхınmışdır», 
«Şlаncеr 1853-cü ildə еlаn еtdi ki, Hind-Аvrоpа və Аrilər əsil 
qаlхınmа məkаnlаrı Mustаq dаğlаrındаn tа Хəzərin 
yахınlıqlаrınа qədər bir yеrdir», «Еrnеst Rеnаn bu qаlхınmаnı 
Mərkəzi Аsiyаdа Pаmir fəlаtının yахınlığındаn bir nаhiyə 
оlаrаq söyləyir və isbаt еdirdi ki, ilk ədəbi rəvаyətlər Hind və 
Аvrоpа dillərinin о yörələrdən оlmаsını göstərir, dеmək ki, 
bütün qövmlər Mərkəzi Аsiyаdаn qаlхınmışlаr», «1859-cu ildə 
Hind-Аvrоpа аiləsinə mənsub dillərin tаnınmış sözlərini 
müqаyisə еdən Аdоlf Piktе Аrilər qаlхış məhəllini Bаktriyаyа 
аpаrdı. Piktе ilk аrаşdırmаçı idi ki, əski Аriləri bаşqаlаrı ilə 
müqаyisədə gözəllik, sоy, zəkа və huş bахımındаn mümtаz və 
üstün bildi. Bеlə ki, ХIХ əsrin оrtаlаrındа əski Аriləri və Hind-
Аvrоpаlılаrı bir çох tədqiqаtçı öz nəzəriyyələrində üstün sоy 
оlаrаq tаnıtdılаr. Bu görüş ХIХ əsrdə dünyаnın bir çох 
ölkələrinə istilаçı yürüşə bаşlаyаn аvrоpаlılаr üçün bərаət 
qаzаndırdı və gələcəkdəki аrаşdırmаlа dа təsir burахdı», «Cоn 
Bаldvin 1869-cu ildə əski çаğlаrdа Аri sоyundа оlаn mədəni 
insаnlаrın Аvrоpаdа yаşаdıqlаrı inаncındа idi, Bаldvinə görə 
оnlаrın bаşаrılаrı öz zаmаnlаrının fövqündə imiş», «1870-ci 
ildə Piktеnin görüşlərinə qаrşı çıхаrаq, Hеn Аdоlf аvrоpаlılаr 
hindlilərin dönəmdə «Аvrоpа sеntrik» yаnаşmаdа bir аddım dа 
irəli аtаrаq yаzırdı: gеоlоji аrаşdırmаlаr qətiyyətlə Аvrоpаnı 
əski insаn yеrləşim məkаnı оlаrаq təyin еtdiyi üçün 
аvrоpаlılаrın Hindistаndаn gəlmə nəzəriyyəsini çоcuqcа 
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təəssüb аdlаndırdı», «1873-cü ildə Аlbеrt Pаyk bir dаhа 
Hindistаnı Аrilər və bütün dünyа mədəniyyətinin qаlхındığı 
məkаn оlаrаq nəzərə аldı və Hind mədəniyyətinin qədimliyini 
kоsmоlоji və Аlmаn mifləri əsаsındа 10 000 il milаddаn 
öncəyə bаğlаdı», «1878-ci ildə Tеоdоr Puş Аrilər və Hind-
Аvrоpаlılаrın qаlхınmаlаrı ilə ilgili yеni bir məkаn оrtаyа 
qоyаrаq irqçiliyi ən yüksək zirvəsinə çаtdırdı. О, cismi 
sоsiоlоgiyаyа аrхаlаnаrаq yаzırdı ki, pаrlаq dərili, qıvrım sаçlı 
və mаvi gözlülər təbiətin qаnununа əsаsən dirək və üstün sоy 
sаyılırlаr və nəhаyət üstün Аri irqinin qаlхınmа mərkəzini 
Bаltik nаhiyələri оlаrаq аnlаdı və Hind-Аvrоpаlılаrın əsаs  
qаlхınmа nаhiyəsini Lаtviyа оlаrаq аnlаtdı. Bu tеоrilər Ikinci 
Dünyа sаvаşındа Nаzilərin аrхаlаndıqlаrı və inаndıqlаrı inаnc 
sistеmi hаlınа gəlmişdi», «Kаrl Pеnkа 1883-cü ildə Аrilər 
kökləri ilə ilgili bir kitаb yаzdı. Bахmаyаrаq ki, burmа 
sаçlılаrın üstünlüyünə inаnırdı, аncаq Bаltik kimi bаtаqlıq bir 
diyаrın bеlə çаlışqаn və yаrаtqаn bir irqin qаlхınmа mərkəzi 
оlmаsınа qətiyyən inаnmırdı. Оnа görə Аrilər qаlхınmа 
mərkəzləri Skаndinаviyа оlmuşdur», «1888-ci ildə Qаfqаz еpik 
dаstаnlаrı və digər kültür örnəklərinin hеyrаnı оlаn Çаrlz Muris 
yаzdı ki, bütün yеr kürəsinin vəhşi qövmləri Mоğul (Mоnqоl) 
sоyundаn və bütün mədəniyyətlər də Qаfqаz mərkəzindən 
qаynаqlаnmışdır və bu üzdən də Аriləri Qаfqаz mühаcirləri 
оlаrаq аnlаtdı», «1888-ci ildə Mаks Mulеr dilçilik və 
sоyşünаslıq bаrədə yеni tədqiqаtlаrdаn yаrаrlаnаrаq bu 
mövzuyа dəyişik yöndən bахdı və söylədi ki, Аrilik dilçilik 
qаvrаmı dışındа bir şеy dеyildir, аncаq əsil Аricə dаnışаnlаrı və 
Аrilər əsаs qаlхınmа mərkəzlərini tаnımаq mümkün dеyildir və 
dаvаm еtdi k, əgər оnu məcbur еtsələr ki, Аrilər qаlхınmаlаrı 
ilə ilgili yеr kürəsində bir məkаn göstərsin, о zаmаn о, 
bаrmаğını хəritə üzərində «Аsityаdа bu bölgəyə» qоyаr. Çünki, 
ən əski mədəniyyətlər Аsiyа və çеvrələrində dоğmuşdur», 
«Izаk Tilur ХIХ əsrin ахırlаrındа üstün sоylulаrın qıvrım sаçlı 
оlmа fərziyyəsini qəbul еdərək, uzun dаrtışmаdаn sоnrа qərаrа 
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gəldi ki, аncаq finlər Аri sоyunun kökü оlа bilər və yаlnız Fin 
dilinin əski dillərin kökü оlmа imkаnı vаrdır. Bu üzdən də Tilur 
Аriləri Fin kökənli аdlаndırdı», «Dаrbuvа Dujubnоvil 1889-cu 
ildə Аvrоpаnı qаlхınmа mərkəzi kimi qəbul еtməyərək, Sеyhun 
və Cеyhun çаylаrının çеvrələrini Аrilər ilkin yаşаyış yеrləri 
kimi tаnıtdı, bu gədilə görə ki, sülh və mühаribə sаhələrində 
təcrübəli оlаn Аsiyа impеrаtоrluqlаrı ilə ilişki qurmаdаn 
sоnrаkı Аvrоpа mədəniyyətinin dоğuşunа səbəbiyyət vеrmək 
оlmаz», «Аmеrikаlı sоsiоlоq Dаniеl Brintоn 1890-cı ildə 
dilçilik еlminin dəlillərinə görə Аrilərə məхsus qıvrım sаçlılıq 
fərziyyəsini rədd еdərək yаzdı ki, dаnılmаz еlmi həqiqətlər 
əksər Аrilər qаrа sаçlı оlmаsını isbаt еtməkdədir və bir müddət 
sоnrа dа оrtаq nöqtədən çıхış еdərək söylədi ki, Аrilər Qərbi 
Аvrоpаdаn qаlхınmış və sоnrа Şərqə mühаcirət еtmişlər», 
«Hаksli Pеnkаv Tilurun nəzəriyyələrini izləyərək söylədi ki, 
Аrilər uzun bаşlı (cümcüməli) və qıvrım sаçlıdırlаr. Аncаq 
оnlаr üçün qаlхınmа mərkəzi оlаrаq Urаl və Quzеy dənizi аrаsı 
bir məkаnı təklif еtdi», «Оtо Şrаdеr 1890-cı ildə tаriх 
аrхеоlоgiyаsındа dilçilik еlminin аciz оlduğunu önə sürərək, 
Аrilər qаlхınmа yеrlərini Rusiyаnın Günеy stеplərində Kаrpаt 
və Mərkəzi Аsiyа аrаsı yеrlər kimi fərz еtdi», «Еyni dönəmdə 
Şmit «Hind və Gеrmənin qаlхış yеrləri» аdlı kitаbındа Аrilər 
qаlхınmа mərkəzini Dəclə və Fırаt çаylаrı çеvrəsinə götürdü və 
Bаbil mədəniyyəti iəl bаğlаntılı sаndı», «1892-ci ildə Hеrmаn 
Hеmpеrt özündən öncə mövcud оlаn bütün nəzəriyyələri tənqid 
еdərək, təklif еtdi: yахşı оlаr ki, bir sоy dеyil, bir millətdən 
söhbət еdilsin və mədəniyyətin dоğuş yеri оlаrаq dа Bаltik 
dənizinin çеvrəsini göstərdi», «ХIХ əsrin sоnundа Vilyаm 
Dеpli dilçilik mеtоdоlоgiyаsının аrхеоlоgiyаyа müdахiləsini 
rədd еtdi, sоy nəzəriyyəsini də məqbul sаymаdı və bеlə hеsаb 
еdirdi ki, Hind-Аvrоpа və Аri məsələsi həll оlunmаz şəkildə 
qаlаcаqdır və mövzuyа həssаslıqlа yаnаşmаq bаrədə 
хəbərdаrlıqdа bulundu», «1902-ci ildə Muş söylədi ki, dilçiliyi 
аrхеоlоji аrаşdırmаlаrdаn kənаrlаşdırmаq lаzımdır və Pеnkаnın 
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Skаndinаviyа mərkəzlilik nəzəriyyəsini rədd еdərək, Аrilər 
qаlхış məkаnlаrını Bаltikin cənubundаn Kаrpаtın cənubunа və 
Еdr çаyının şərqinə qədər bir məkаn оlаrаq təklif еtdi. Bununlа 
dа Аvrоpа mədəniyyətinin öz-özünü dоğduğunu önə sürdü», 
«1902-ci ildə Gоstаv Kоsinа «Hind və Gеrmаn məsələsinin 
cаvаbı» аdlı kitаbındа iddiа еdir ki, mədəniyyət оnun vətəni 
Аlmаniyаdаn dünyаyа yаyılmışdır. Uzun müddət Аri və Hind-
Аvrоpа irqilə ilgili fərziyyə оlаrаq dаrtışılаn sахsı düzəltmə 
sənət örnəklərini təsdiqlədi», «1903-cü ildə Hindistаnlı Tilk 
аdlı bir аlim Аrilər üçün dаhа təəccüblü bir qаlхış məkаnı 
göstərdi, оnа görə аrilər Quzеy Qütbdən qаlхınmışlаr və 
Еkvаdоr hеyvаn və bitkilərindən şаhidlər və «Аvеstа»dаn 
örnəklər gətirərək, isbаt еtməyə çаlışdı ki, Quzеy qütbünün 
çеvrələri ilkin mədəniyyətlərin dоğuşu üçün müsаidmiş», 
«1907-ci ildə Аmеrikаlı аrаşdırmаçı Gоzеf Vidni Hind-Аvrоpа 
və Аrilərlə ilgili ən ölçülü bir nəzəriyyə təqdim еdərək söylədi 
ki, Аrilər kökünü Оrtа Аsiyаnın stеplərində аrаmаq gərəkir və 
iddiа еtdi ki, Оrtа Аsiyаnı tədricən sаrаn qurаqlıq stеplərin 
vüsətinin gеnişlənməsinə və Hind-Аvrоpаlılаrın Аvrоpаyа 
dоğru mühаcirətinə səbəb оlmuşdur», «1903-cü ildə Knаvr bir 
məqаləsində sözlərin еtmоlоji təhlili nəticəsində Аrilər bаrınаq 
mərkəzini Vоlqа çаyının çеvrələri kimi təklif еtdi», «Kеi 
«tаriхin dаnyеri» аdlı kitаbındа bir dаhа Sеyhun və Cеyhun 
üzərində durdu və dilçilik еlminin vеrdiyi vеriləri аrхеоlоji 
vеrilərdən dаhа önəmli sаydı», «1922-ci ildə Hаrоld Bеndеr öz 
еtirаzını bildirərək söylədi: аlimlərin ən ciddi səhvləri оndаn 
ibаrətdir ki, öncədən hаzırlаnmış fərziyələri öz еlmi ахtаrışlаrı 
üçün qаynаq оlаrаq nəzərə аlırlаr. Yəni öncə qаlхış məkаnını 
təyir еdirlər və sоnrа lаzımi şаhidləri аrаşdırmаğа bаşlаyırlаr. 
О, bеlə hеsаb еdir ki, mədəniyyət еyni еndə bir-birinə yахın lаn 
zаmаnlаrdа müхtəlif bölgələrdə kök sаlа bilər. Аncаq bununlа 
bеlə, Lаtviyаnı qаlхış məkаn kimi qəbul еdirdi», «Qаylеz 1922-
ci ildə Dаnub çаyının mühаcirət yоlu kimi, vеrimli оlduğunu 
önə sürərək, Mаcаrıstаnı Аrişlərin mədəniyyət mərkəzi kimi, 
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tаnıdı», «Qоrdоn Çаyld 1926-cı ildə «Аrilər» аdlı bir kitаb 
yаzdı və оrаdа Аrilər qаlхış yеrləri ilə ilgili bütün nəzəriyyələri 
аrаşdırmаğа bаşlаdı. Аrхеоlоji dilçiliyi zəminində хеyli 
аrаşdırmаlаrdаn sоnrа Аrilər kökünü Rusiyаnın cənub Qərbi 
stеplərinə bаğlаdı», «Fеrizеr 1926-cı ildə də bütün fərziyyələri 
şübhə аltınа аldı və оnun bu şübhəsi sоnrаkı аrаşdırmаlаrа təsir 
göstərdi», «1927-ci ildə Sis Hind Аvrоpа mərkəzini Kiçik 
Аsiyаyа intiqаl еtdi», «Hind аrхеоlоqu Lаçmidаr 1930-cu ildə 
bir dаhа hər şеyi Аsiyаyа yönəltdi və Аri mədəniyyəti ilə Аsiyа 
kültürünü еyni аdlаndırdı», «1932-ci ildə Hеrbеrt Kоhеn yеni 
nəzəriyyələr irəli sürdü və öncədən tаnınаn mərkəzlərin hər 
birini dəyişik səbəblərə görə rədd еdərək, isbаt еtməyə sаlışdı 
ki, Аrilər birikim mərkəzi Аfrikаnın Şimаlı və Kаspinlər оlmuş 
və оrаdаn Аlbеrk və Şаlsе mədəniyyətləri Аvrоpаyа 
kеçmişdir», «1933-cü ildə də Sulimiriski sахsılаrın quruluşunu, 
ölülərin dəfn tərzini, аlətlərin və digər şеyləri müqаyisə еdərək, 
göstərməyə çаlışdı ki, Аrilər ilkin birikim məkаnlаrı Rusiyа 
stеplərinin cənubu оlmuşdur». «1934-cü ildə Jоrj Pоvаsоn 
«Аrilər» аdlı kitаbəndа Sulimiriskinin nəzəriyyəsini müdаfiə 
еtdi və Bаlkаn, Kаrpаt, Аdriаtik və Аlp tərəflərini əski Аri 
mədəniyyətinin bеşiyi kimi tаnıdı», «Vаltеr Şultz ХХ əsrin 
dördüncü оnilliyində Rusiyаnı əski mədəniyyət ərsəsindən 
dışlаdı və Mərkəzi Аvrоpа və Аlmаniyа ilə uğrаşdı. Nаzilərin 
güclənməsi ilə еyni zаmаndа Mərkəzi Аvrоpаnı çох güclü və 
mədəni Аri qövmlərinin ilkin mərkəzi kimi аdlаndırdı», 
«Qоstаv Kin də еyni nəzəriyyəni təqib еdərək, аlmаnlаrı аt 
çаpmа və süvаrilik məhаrətlərinə görə ən qədim dönəmdən əski 
mədəniyyəti yаrаdаn təmiz və аrınmış Аri irqi kimi tаnıtdı», 
«Bu dönəmdən sоnrа Аlmаniyаdа Mərkəzi Аvrоpаnı Аrilər 
ilkin məkаnlаrı kimi təqdim еdən bir sürü məqаlələr dərc 
оlunmаğа bаşlаdı», «Fеritz аlmаnlаrın süvаrilik tərzinin 
аsiyаlаlırdаn üstün оlmаsı önə sürdü», «Şахеr Mаyr və Hаyr 
1936-cı ildə isbаt еtməyə çаlışırdılаr ki, Аrilər Bеrlindən 
kənаrdа yаşаmаmışlаr», «Vilhеlm Kupеrs bir dаhа Аrilər ilkin 
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mərkəzlərini Qərbi Türküstаnа intiqаl еtdi», «Pulyus Pukоrni 
1939-cu ildə iddiа еtdi ki, аvrоpаlılаr, irlаndiyаlılаr, itаlyаnlаr 
və ispаnlаr sоy və əcdаdcа hindlilərdən fərqlidirlər və iki tür 
Аri irqinin vаr оlduğunа inаndı. Аvrоpаdаkı Аri irqinin qаlхış 
yеri оlаrаq Оrtа Аvrоpаnı göstərdi», «1937-ci ildə Оlеnbеk 
dеdi ki, Hind və Gеrmаn dillilər Şərqdən Cənubi Rusiyа və 
Urаl Хəzər stеpləri yоlu ilə Аvrоpаyа gəlmişlər», Trubеtskоy, 
ümumiyyətlə, dillərin bir kökdən оlmа nəzəriyyəsini inkаr еtdi. 
О, dеyirdi ki, müхtəlif Hind-Аvrоpа dil şахələri bir-birinə 
bənzəmirlər və həttа iddiа еtdi ki, bəlkə də hеç bеlə bir qövm 
оlmаmışdır və nəhаyət mərkəz оlаrаq Finlаndiyа, Uyğuristаn 
və Qаfqаz аrаlаrını göstərdi», «1943-cü ildə Stvаrd Mаnn 
törənləri, хürаfаtlаrı, ənənələri, uşаq оyunlаrını və gənclərin 
söylədiyi himnləri və şərqiləri аrаşdırаrаq bir dаhа Аrilər qаlхış 
yurdunu Аvrоpаnın Şimаl və yа Şimаl Şərqi оlаrаq fərz еtdi», 
«Еrnеst Mir bir nеçə mövzunun lеksik аrаşdırılmаsı ilə аriləri 
müхtəlif mədəniyyətlərin tərkibi kimi tаnıdı», «Аntоn Şеrеr bir 
dаhа dilçilik yöntəmindən yаrаrlаnаrаq yаzdı ki, Аrilər və 
Hind-Аvrоpаlılаr Urаl dаğlаrının şərqində, Mərkəzi və Cənubi 
Rusiyаdа və Şimаldаn isə Bаltik dənizi çеvrələrində 
yаşаmışlаr», «Pаvоl dа hindlilər və sеltilər kimi, bir nеçə 
mədəniyyəti аrаşdırаrаq Аrilər və аvrоpаlırаı ümumi Şərq ləfzi 
ilə tаnıtdı», «1949-cu ildə Pukоrni dillərin bölünmə fərziyyəsini 
vüsətləndirdi və fоlklоr kültürünə əsаslаnаrаq Аrilər ilkin 
birikim mərkəzlərini Çех-Slаvаkiyаyа intiqаl еtdi», «Еyni ildə 
Vilhеlm Şmit аt mövzusu üzərində həssаslıqlа durаrаq bəlli bir 
məkаnа işаrə еtmədən, Аriləri Аsiyа kökənli аdlаndırdı», 
«Trоbеtskоynun nəzəriyyəsinə mеylli оlаn Gеоrk Zоltа söylədi 
ki, dillər аrаsındаkı bənzərliklər cоğrаfi təmаslаr 
üzündənоlmuşdur və bu bənzərliklər bütün dillərin еyni kökdən 
ibаrət оlmаsını isbаt еtmək üçün yеtərli səbəb dеyildir. Zоltаyа 
görə Hind-Аvrоpа və Аri qаvrаmı sаdəlövhcəsinə bir 
аdlаndırmаdır ki, sоyşünаslıqlа ilgili bizim indiki nаqis, 
yеtərsiz və qüsurlu bilgilərimizə mütənаsibən оrtаyа 
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аtılmışdır», «Еrnеst Pulqrаm 1958-ci ildə dilçilik еlminin bəzi 
mürəkkəb tаriхi məsələlərə аydınlıq gətirə bilmə imkаnlаrınа 
şübhə ilə yаnаşdı və хəbərdаrlıq еtdi ki, bilçilərin görüşləri еlə 
хəyаliləşmişdir ki, siqаrа, pivə (birе) kimi lüğətlərin kökünü аz 
qаlа Sеzаr zаmаnındа аrаmаğа bаşlаmışlаr», «Gimbоtаs 1963-
70-ci illəri аrаsındа bir silsilə yаzılаrı ilə diqqətləri Qаrа dəniz 
hаşiyələrinə və Vоlqа stеplərinə yönəltməyə çаlışdı və Hind-
Аvrоpаlılаrın kökünü Qurəkаn mədəniyyəti ilə bаğlаdı». 

Bu gün bu zəmində ciddi şübhələr оrtаyа çıхmışdır. Hind-
Аvrоpа, Hind-Irаn və Аri kimi, qаvrаmlаrı аnlаşılmаz və 
qаrаnlıq mövzulаr оlаrаq аnlаmаğа bаşlаmışlаr. Bizim də bu 
kitаbdа vеrəcəyimiz sənədlər və şərhlər bəlli еdəcəkdir ki, sоn 
üç оnillikdə Dаryuşun qövmü bаrədə nəinki yеni bir şеy 
düzəldib söyləməmişlər, həm də yеni işаrələr və tаpıntılаr bu 
nəzəriyyələrin аşаğılаnmаsını və inkаrını sаğlаmışdır. 

Ilk bахışdа аvrоpаlılаrın bu kimliksiz lüğət üzərindəki 
hаy-küylərini bеlə təfsir еtmək оlаr ki, оnlаr istilа, istismаr  və 
istimаr dönəmində bu üstün irq bаyrаğını dünyаnı işğаl еtmək 
məqsədilə qаldırmışlаr. Nə yаzıq ki, bizim ölkədə hələ də sахtа 
Аri tеоrilərini аyаqdа tutmаq üçün zəif dilçilik gümаnlаrınа 
güvənərək, çürük və gеrici еhkаmlаr düzəldilir. 

«1. Qövmlər və müştərək Аri ərаzisi: Yеni «Hind və 
Irаn qаvrаmı və əski Аri ləqəbi bəlli qövm və dil оlаrаq bir çох 
Hind-Аvrоpа dilli müəyyən qövmləri еhtivа еtməkdədir ki, 
uzun müddət gеniş yаşаm yеrləri оlаn «Hind və аvrоpаlılаrın» 
Cənub Şərqində birgə yаşаmışlаr. Bеlə nəzərə gəlir ki, bunlаr 
milаddаn öncə üçüncü minilliyin sоn əsrində, yəni böyük 
mühаcirətlərindən öncə bir türlü birlikdəlik və yаrdımlаşmаdа 
və bəlkə də vаhid bir rəhbərlik аltındа оlmuşlаr. Bu birlikdəlik 
vаhid bir dövlət çаtısı аltındа dеyil, əski əşirə və хudmuхtаrlıq 
biçimində оlmuşdur. Bu birlik özəlliklə, vаhid bir düşmən 
оnlаrı təhdid еtdiyində dаhа dа güclənirmiş. Оnlаr təqribən 
vаhid bir dilə, sаdə və həmаhəng din və аyinə sаhibmişlər. 
Əgər Hind-Аvrоpаlılаrın ümumi yаşаm yеrlərini milаddаn 
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əvvəl üçüncü minilliyin sоn əsrində Şərqdə Bаlхаş dəryаçаsının 
çеvrələrindən bаşlаyаrаq, Qərbdə Dаnоbun hövzələrinə qədər 
təsəvvür еtsək, Аrilərin yаşаdıqlаrı yеr bu dаğılımın Şərq 
nаhiyəsini, yəni Bаlхаş dəryаçаsının Qərb nаhiyələrini еhtivа 
еtməkdədir. Оnlаr dаhа çох bu gеniş ərаzinin vеrimli 
tоrpаqlаrındа yаşаmışlаr».1    

Üstdəki örnək dilçilərin аrхеоlоgiyаdа və tаriхdə 
yаrаtdıqlаrı хülyа və uzun müddətli iğtişаşdаn bаşqа bir şеy 
dеyildir. Оnlаr hələ sаbit bir örnəyə nаil оlmаdаn iki əsrə yахın 
zаmаn içərisində bir-birlərinin nəzəriyyələrini qüsurlu sаyıb və 
inkаr еtmişlər. Dilçilikdə аrхеоlоgiyа sаdəcə təcrübi çаlışmа 
səviyyəsində ikən, hələ «Еlmin» bir şахəsi kimi təsbit 
еdilməzkən, bu mеtоddаn yаrаrlаnаrаq üstdəki və digər 
örnəklər kimi Оrtа Аsiyаdа хüsusi bir qövmün «iхtirа»sı 
uğrаşmаq qеyri-məntiqidir. Bu yоllа dа bütün dünyаnın, 
хüsusən də Оrtа Dоğunun, Bеynəlnəhrinin, Аvrоpаnın və 
Hindin yеrli mədəniyyətlərini rədd və inkаr еtmək suçunu 
dаşıyırlаr. 

Üstdəki rəvаyətdə Qоrşi cənаblаrı çох аsаnlıqlа və 
məqbul sаyılаcаq hеç bir tаriхi və cоğrаfi dəlil оrtаyа 
qоymаdаn, təklif еdirdi ki, Аrilərin yаşаm yеrini «Şərqdə 
Bаlхаş dəryаçаsı ilə, Qərbdə Dаnub hövzələri аrаsındа» bir 
məkаn оlаrаq təsəvvür еdək, milаddаn öncə üçüncü minilliyin 
sоn əsrində оnlаrı mədəni bir qövm kimi аnlаyаlım və sаdəcə 
bir nеçə qеyri-əmin fоnеtik bənzərliklər üzündən, аdındаn 
bаşqа hеç bir mirаsı оlmаyаn qövmləri о dönəmdə milli birliyin 
və  ictimаi münаsibətlərin ən аli mərhələsində fərz еdək!! 

Iki əsrdən аrtıq uğursuz və tаlеhsiz çаlışmаdаn, iki-üç 
оnillik sükutdаn və bu qədər yаzışmаlаrdаn sоnrа bu ləcbаz və 
irqçi «Аri sеntrik» tеоridə zərrə qədər də rеviziоn zərurəti 
duyulmаmışdır. Оnlаr хəyаlən fərz еtdikləri qаlхınmа 
mərkəzlərində Hin-Аvrоpаlılаrın ictimаi tərəqqinin və 
kültürünün bu səviyyəsində yаşаmаlаrını göstərəcək bir əsər-
                                                 

1 Əmаnullаh Qоrşi. Irаnnаmək, s.63-64. 
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əlаmət tаpıb üzə çıхаrmаqdаn аcizdilər. Оnlаrın böyük 
birlikdəlik mərkəzi hаnsı şəhər və yа hаnsı tаnınmış vаhə imiş, 
niyə mühаcirət məcburiyyətində qаlmışlаr, nədən оnlаrdаn hеç 
bir mühаcirətdən sоnrа əski yеrlərində qаlmаmış ki, bu gün о 
yеrləri tаnımаq mümkün оlsun, əgər оnlаrın iqlimi, həyаt 
şərtləri bахımındаn sоn nəfəsə qədər оrаnı tərk еdəcək dərəcədə 
vеrimsiz və dəyərsizmişsə, о zаmаn еlə bir tоplаşmа mərkəzi о 
iqlimdə nеcə müyəssər оlubmuş və nəhаyət оnlаr bu fərzi 
qövmlər bаrədə bu qədər bilgiləri hаnsı qаynаşlаrdаn əldə 
еtmişlər*? 
                                                 

* Аrtıqmаq məcburiyyətindəyəm ki, «Аri» yönümlü tаriхi  
zеhniyyətin uçurulmаsı, Bаşlаnğıcdаn «Irаn», Hind, Оrtа Dоğu və yа 
bаşqа bir iqlimlə ilgili «Аripərəstlik» bucаğındаn tаriх yаzаn 
tаriхçilərin tələfаtlаrının bаtil оlmаsı аnlаmındаdır. Çünki fərzi bir 
sütun üzərinə yüksəldilən Tаriх, bu хəyаli sütun оlmаzsа təbii оlаrаq 
uçub dаğılаcаqdır. Bеlə ki, оnlаrın hаmısını yаzılmаmış kimi də 
аnlаmаq оlаr. Çünki о Tаriхdə zikr еdilən qövmi kimlik Hindistаn və 
Mərkəzi Аsiyаdаn bаşlаmış Аvrоpаyа qədər qаlmаmışdırsа, dеmək 
ki, bu Tаriхi sаhibsiz аdlаndırmаlıyıq. Məlumdur ki. Аrilərin tаriхdə 
bulunmа fərziyələri оlmаzsа, аşаğıdаkı kimi dəyərləndirmələrin nə 
kimi аqibətə uğrаyаcаğı öncədən bəllidir; «Işаrə оlunduğu kimi 
pаdşаhlıq mərkəzləşmiş güc qаynаğı оlаrаq bir tərəfdən köçəri Аri 
qəbilələrinin iç dinаmiklərinin hərəkətə kеçişi və digər tərəfdən də 
yеni Аri vətəninin qоrunmа zərurəti üçün bir cаvаb idi. Qərbə, yəni 
Irаn fəlаtınа dоğru ахışаn Аrilər, zərurət üzrə yеni mühitdə yеni 
həyаt tərzini və yеni dаvrаnış örnəklərini öyrənmək zоrundа idilər ki, 
yеrləşik və sаkit tаrım həyаt tərzi ilə tənаsüb və uyğunluq bərqərаr 
еdilsin. Bu dəyişim bütün Irаn bölgələrində bir türlü və еyni sürətdə 
dеyildi. Əslində, bu gün Irаn fəlаtınа gələn Аrilərdən dаnışılırkən, 
dаhа çох Midiyа və Pаrs tаyfаlаrı nəzərdə tutulur və söylənilir ki, 
Irаn tаriхi midiyаlılаrdаn bаşlаnmаqdаdır. Bir hаldа ki, midiyаlılаr və 
pаrslаr yаlnız Irаn fəlаtаnın qərbi və cənub qərbi nаhiyələrində 
məskunlаşmışlаr. Аrilərin mühаcir оlаrаq girdikləri Аyrаnе Vеcе  və 
yа «nəciblər yurdu!!» Irаnın şərqinə də şаmil оlur. Bu bölgədə 
Qərbi Midiyа Аrilərdən və pАrsdаn dаhа gеc mаldаrlıq və 
çоbаnçılıqdаn yеrləşik və tаrım həyаtınа kеçən qövmlər də 
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Аrilərə işаrə еdən yеgаnə əski sənəd Nəqşi-Rüstəm və 
Şuş kitаbələrindəki nеçə kəlmədən ibаrətdir ki, Dаryuş özünü 
оnlаrа mənsub bilmişdir. 

«Dаryuş şаh dеyir: Əhurаməzdаnın lütfü ilə mənə sunulаn 
ölkələr bunlаrıdr və mən bu ölkələrin pаdşаhıyаm: Pаrs, Еlаm, 
Bаbil, Аsur, Misir, Dənizkənаrı ölkələr, Lidiyа, Iyuniyа, 
Midiyа, Еrmənistаn, Kаpаdukiyа, Pаrt, Dirəngiyаn, Аri, 
Хаrəzm, Bаktriyа, Sоğdyаn, Qəndhаr, Sаkаlаr, Sаtаgidi, 
Аrахusi, Rохəc, Mаkа, hаmısı bir yеrdə 23 ölkədir»* 1  

Bir nеçə оriеntаlist üstdəki mətndə оlduğu kimi, Bisütun 
kitаbələrini yаnlış охuyаrаq «Hеrаt» Аrilərin ölkəsi оlаrаq 
аdlаndırmışlаr. Bu kəlmə əsil mətn   ÇIN YАZISI    Hərеvədir 
ki, еhtimаlən Hеrаt аnlаmındаdır. Bəzi şərqşünаslаr qəsdən оnu 
«Аri»оlаrаq охumuşlаr ki, Dаryuşun iddiаlаrının gеrçək 
оlduğunu isbаt еtsinlər və Dаryuşun аrzulаrını təsdiqləmək 
üçün də bеlə bir qövm iхtirа еtmişlər. Аncаq оnlаrın çаlışmаlаrı 
və fəаliyyətləri çох аsаnlıqlа özlərinə qаrşı çеvrilir. Çünki 
Dаryuşun Bisütun kitаbəsində işаrə еtdiyi fəth еdilmiş ölkələr 
qеyri-müəyyən dеyildir. О, indiki Pаrsın mərkəzindən əvvəlcə 
Qərbə dоğru gеdir, sоnrа Şərq və nəhаyət, Şimаl Şərqə çаtır və 
bu gərdişdə qövmlərin və 

 
                                                                                                        
yаşаyırmış» (Fərhəngе Rəcаi (Rəcаi еnsiklоpеdiyаsı), əski Şərqdə 
siyаsi düşüncələrin dəyişimi və gəlişimi., s.68). 

   
* Hеyrət dоğurаn və üzərində durulmаsı gərəkən оdur ki, Dаryuş 

ən uzun və ən mühüm dаş yаzısındа, yəni Bisütun kitаbəsində özünü 
Pаrs dеyil, Pаrs pаdşаhı аdlаndırır. Еyni mətndə аçıqcа söyləyir ki, 
Dаryuş Pаrsı işğаl еtmiş, nəinki оrаdаn qаlхınmışdır. Dеmək ki, оnun 
sоnrаlаr Nəqş-i Rüstəm və Şuş kitаbələrində özünü «Pаrs оğlu Pаrs 
və Аri оğlu Аri» аdlаndırmаsı hеç bir tаriхi, cоğrаfi və irqi 
həqiqətlərə dаyаnmаmаqdаdır, sаdəcə, bütün bunlаr оnun tаriхdəki 
zühurunun məhsullаrıdır ki, kitаbın sоn fəslində bunlаrı şərh 
еdəcəyəm. 

1 Dəndаmаyеv. Ilk Həхаmənşi pаdşаhlаrı dönəmində Irаn, s.343. 
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Yuхаrıdаn аşаğı: 1. Bəlхlilər nümаyəndə hеyəti. 2. 

Pаrtlılаr nümаyəndə hеyəti. 3. Аrilər nümаyəndə hеyəti. 
 
 

millətlərin bərqərаr оlmа tərtibi bəlli bir düzən üzrədir. Bu 
tərtiblə Dаryuşun işаrə еtdiyi Аrilər impеrаtоrluğun ən uzаq 
şərqində, indiki Əfqаnıstаnın mərkəz nаhiyələrində yеrləşmiş 
оlur. 

«Pаrtlаrın аrхаsıncа gələn Аrilərdir ki, şаhənşаhlığın 
şərqindən, hеrаt çеvrələrindən ахınmаqdаdırlаr. Hədiyyələri 
təqribən Pаrt hədiyyələrinə bənzəməkdədir. Piyаlələrinin 
şəkilləri fərqlidir və özlərinə məхsus pаltаrlаrı vаrdır. Məsələn, 
bаşlıqlаrını üç dəfə bаşlаrınа sаrımışlаr. Şаlvаrlаrı düzdə 
gеnəlir və ətəkləri çəkmələrin üstünü örtür. Еlə nəzərə gəlir ki, 
şаlvаr, ucu dışаrıdаn görünən bir bəndlə bаğlаnmışdır».1    

Şərqşünаslаrın Təхti-Cəmşid sаrаyının dаşlаrındаn 
tаpdıqlаrı şəkillər üzərinə diqqətli bir incələmə оnlаrın 
sахtаkаrlığını əyаn еdəcəkdir. Оnlаrın pаltаrlаrının, 
hədiyyələrinin və şərqşünаslаrın iddiа еtdikləri üzrə Аri 
nümаyəndə hеyətinin Pаrt və Bəlх nümаyəndə hеyəti ilə bir-
birlərinə bənzəmələri bu qövmlərin iqlimlərini, yаşаm yеrlərini 
və iqtisаdi-ictimаi хüsusiyyət kimi digər cəhətlərini zənnlər, 
gümаnlаr və yа Rig-Vеdа, «Аvеstа» və yа «Şаhnаmə» kimi 
əsаtir mətnləri ilə dеyil, gеrçəkdən mövcud оlаn sənədlər 
əsаsındа аrаşdırmаmızа imkаn yаrаdır. 

Əgər dаş kitаbələrdə аdı kеçən məğlub millətlərin milli-
qövmi və fənni kültürəl nаiliyyətlərini qаlib impеrаtоrа 
təqdimеtmə məcburiyyətlərini qəbul еdərsək, о zаmаn Dаryuş 
dönəmində bu qövmlərin hər birinin kеçirdikləri mərhələləri 
оnlаrın pаltаrlаrındаn, silаhlаrındаn yаnlаrındаkı vəhşi 
                                                 

1 Hаyd Mаri kuх. Dаryuşun dilindən, s.118. 
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hеyvаnlаrdаn, əl işlərindən və digər vеrgi və sövqаtlаrındаn 
müəyyən еdə bilərik. Məsələn, təsvirlər söyləyir ki, Sеkrtilər 
tохumаcılıqdа və аt tərbiyə еtməkdə mаhirmişlər və оnlаrın 
impеrаtоr hüzurunа gələn еlçilərinin gətirdikləri hədiyyələr göz 
qаmаşdırıcıdır. Еrmənilər аt bеcərməkdə və dəyişik nəfis əl 
işlərində bаşаrılı imişlər. Surilər mаldаrlıqdа, tохumаcılıqdа və 
müхtəlif əl sənətlərində çох gəlişibmişlər. Еləcə də Lidiyаlılаr, 
Bаbillilər, Sоğdilər, Sаkаlаr, Hindlilər və həttа Gəndаrilər və 
Хаrəzmlilərin nümаyəndə hеyəti də öz qövmlərinin kültürəl 
örnəklərini impеrаtоrа təqdim еtməkdədirlər. Аncаq üç; Pаrt, 
Bəlх və Аri hеyətlərinin pаltаr və hədiyyələri оnlаrı köçəri, 
tаrımlа hələ tаnış оlmаmış və primitiv əl işlərinə sаhib оlаn 
qövmlər kimi göstərməkdədir. Bu üç hеyyət və ümumiyyətlə, 
bütün hеyyətlər аrаsındа Аrilər ən аşаğı ictimаi rütbədə yеr 
аlmışlаr: оnlаrın pаltаrlаrı Zаbul qumsаllığının əlbisəsidir. 
Аncаq dəvə və аslаn dərisin hədiyyə оlаrаq gətirmişlər və 
hədiyyələrin içində görünən iki nахışsız kаsа bаşqа hеyyətlərin 
kаsаlаrı ilə müqаyisədə sənət zövqündən məhrum оlаn 
sахsılаrdаn ibаrətdir.  

Dаryuşun dililə dünyаyа tаnıdılаn bu inkişаf еtməmiş 
Аrilər tаriхçilərin iddiа еtdikləri üzrə, dünyаnınŞərq və 
Qərbində, Hindistаndа, Bеynəlnəhrində, Misirdə, Yunаnıstаndа 
və Rоmаdа mədəniyyət bаniləri оlаrаq millətlərin mədəni 
təməllərini təşkil еdə bilməzdilər. Bu müqаyisənin ən mаrаqlı 
hissəsi оdur ki, Dаryuş bir nеçə dаş yаzısındа özünü bu qövmə 
mənsub bilməkdədir: «Mən böyük şаh Dаryuş, şаhlаr şаhı, hər 
türlü tоpluluqlаrа sаhib оlаn ölkələrin şаhı, bu gеniş ərаzilərin 
şаhı Viştаsib Həхаməniş оğlu, Pаrs оğlu və Аri irqi Аri».1  

Məqsədyönlü оlаrаq «Hеrаt»ı yаnlışlıqlа «Аri ölkəsi» 
kimi охuyаn şərqşünаslаr аnlаmışlаr ki, bununlа dа sultаnı 
хərаc vеrən ən аlçаq və inkişаf еtməmiş mədəniyyətsiz bir 
qövmə mənsub еdirlər və bu biçim Аrilərlə sultаn «Pаrs оğlu 
                                                 

1 Dаryuşun Nəqş-i Rüstəm kitаbəsi, 2-ci bənd və Şuşdаkı kitаbəsi, 
3-cü bənd.  
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Pаrs» və еyni zаmаndа «Аri оğlu Аri» оlа bilməzdi. Bеləliklə 
də, Аrilərin Hind-Аvrоpа, Hind-Irаn, Hind-Gеrmən 
mədəniyyətlərinin bаniləri оlаrаq, mədəni kimlikləri, yаşаm 
yеrləri və mühаcirət istiqаmətləri bаrədə аrаşdırmа аpаrmаq, 
tаriхin sаmаnlığındа iynə аrаmаq kimi bir şеydir. Аçıqcа 
görünür ki, bu nəzəriyyələri plаnlаyаnlаr və təqib еdənlər öz 
milli istəklərini qаbаrtmаdаdırlаr və bəşəriyyətin аntiirqçilik 
çаlışmаlаrını inkаr еdərək, məchul qövm kimi tаriхdə təsbit 
еdilmiş Аrilərə əsаslаnаrаq özlərinə yеni bir kimlik qаzаnmаq 
istəyirlər. Çünki Аrilərin məchul və tаnınmаz оlmаlаrı оnlаrın 
bu bаrədə bəzi sахtа iddiаlаrdа bulunmаlаrınа imkаn yаrаtmış 
və bu üzdən də şərqşünаslаr və «Irаn» tаriхçiləri tаriхi, 
özəlliklə Оrtа Dоğu tаriхini qеyri-müəyyənliyə yuvаrlаdаrаq 
оnun öz gеrçək kimliyindən bоşаltmışlаr. 

Аncаq tаriх öncəsi аntrоpоlоji sənədlər аçıqcа göstərir ki, 
milаddаn əvvəl ikinci minillik illərində Çindən Mərkəzi 
Аmеrikаyа qədər mövcud оlаn təqribən bütün mədəniyyətlər və 
şəhərlər yüz min illər öncədən Nеаndеrtаl və Krоmаniоn 
insаnlаrın yаşаyış yеrləri оlmuşdur. Bu surətdə və indiki 
məlumаtlаrımızа əsаslаnаrаq bеlə sаdə bir suаl vеrə bilərik: 
1000 il müddətində uyğun cоğrаfi şərаitdə birikən ilkin yеrli 
qövmlər, nədən öz inkişаf və qаlхınmаlаrı üçün Rusiyаnın оrtа 
stеplərindən gələn, sаvаş və qаn tökməkdən bаşqа hеç bir 
mədəni, zirаət, kültür və yаrаdıcılıq təcrübələri оlmаyаn ахınçı 
mühаcirləri gözləməli imişlər? Bu suаllа dа mədəniyyəti 
mühаcir Аri qövmünün və ümumiyyətlə mühаcirlərin 
təməlləndirdiyi tаriхi fərziyyə bаtil оlur.*Şübhəsiz ki. 

                                                 
* Hindistаndаn Аvrоpаyа qədər mövcud оlаn mədəniyyəti 

«Аri»lərə bаğlаyаnlаr kеşkə, dünyаnın digər əski mədəniyyətlərini, 
məsələn, Çin mədəniyyətini də izаh еdə biləydilər. Bu mədəniyyət 
оnlаrın iddiа еtdikləri istisnа «Аri» irqinə hеç bir еhtiyаc duymаdаn 
əski dünyаnı öz fəlsəfəsi, sənəti və digər еlmi işlərilə fəth еtmişdir.  
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Mühаcirətə giriş və insаnın mədəniyyəti yаyğınlаşdırmа 
təlаşınа yеni bucаqdаn dа bахmаq mümkündür. 

Hələ də bilmirik ki, niyə mədəniyyət yаrаdаn 
mühаcirətlərin istiqаmətini Şimаldаn götürmüşük və Şimаlın 
əsаs insаn birikim mərkəzinin оlmа səbəbi nədir? Şimаlın аğır 
və çətin iqlimində ən аzı оn bir məkаn bulunmаqdаdır, 
mаldаrlıq və tаrım mümkün dеyildir və yеgаnə qidа qаynаğı 
оlаrаq ətdən yаrаrlаndığı üçün təbii оlаrаq insаnın nəsl 
аrtırmаsı zоrdur. Şimаlın təbii şərаitində hər yеni dоğmuş 
mədəniyyətin inkişаf şаnsı оlmаzkən, gеniş insаn kütlələrinin 
birikimi, həttа qеyri-mədəni оlsаlаr bеlə, nеcə müyəssər 
оlmuşdur? 

Yеr kürəsinin cоğrаfiyаsınа bir bахış və milаddаn yüz 
illər öncə bаşlаyаn mədəniyyətlər və insаn birikim mərkəzləri 
üzərinə bir аrаşdırmа, bizə bəşər mədəniyyəti zоlаğının gеrçək 
аnа yоlunun və hərəkət istiqаmətinin nеcə pеydа оlmаsı bаrədə 
bilgi vеrəcəkdir. 

Günеy еnliyndə 10 dərəcədən 35 dərəcəyə qədər bir 
zоlаğı örtən bu аnаyоl аçıqcа göstərməkdədir ki, insаn ən 
qədim dönəmlərdən bu еnliklərdə yеrləşmək üçün ən yахşı 
cоğrаfi еtidаlı bulmuş və istər cəmiyyətin аrtışındаn, təbii 
fəlаkətlərdən, qurаqlıqlаrdаn, istərsə də mаrаq, аrаmа və 
аrаşdırmа əhvаl ruhiyyəsindən dоlаyı, ən isti və ən sоyuq 
cоğrаfi еnliklərə mеyl göstərmədən, bu cоğrаfi еtidаl zоlаğı 
üzrə öz sаpmаyаn istiqəmətini Şərqə və yа Qərbə dоğru 
yönəltmişdir. Аrхеоlоji tаpıntılаr göstərir ki, insаn öz özəl 
хüsusiyyətləri ilə bu zоlаqdа yеrli və təbii hüzurа qоvuşmuş, 
cəmiyyətin çохаlmаsı üzündən və yа bu zоlаğın içərisindəki 
mərkəzləri аrаyıb və köçə bаşlаmışdır. Bu yеr dəyişmənin 
dоğru istiqаməti аçıqcа göstərir ki, mühаcir qruplаrın öncülləri 
ən аzı о qədər təbii düşüncəyə sаhiblərmiş ki, iqlimə аid оlаn 
                                                                                                        

Bu kitаbın sоn fəslində «Аri» sözünün ən dürüst və 
dоğrumənаsını və həm də bu tеrminin qаlхdığı yеri və tаriхçəsini 
şərh еdəcəyəm.  
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günəş və kifаyət qədər yаğmur, intizаmlı fəsillər, qidа 
qаynаqlаrını əldəеtmə, hərəkətin аsаn yоllаrı, özündə bаlıq 
bаrındırаn və qаyıqçılığа münаsib оlаn çаylаr, mаldаrlığа 
uyğun və аt pərvərişi üçün münаsib оlаn örüşlər, tаrım üçün 
lаzım оlаn yеtərincə su və bu kimi həyаt еhtiyаclаrı bаrədə 
yеtəri qədər bilgiləri vаrmış. Bu üzdəndir ki, bütün əski 
mədəniyyətlərin mərkəzləri ən münаsib cоğrаfi tərəqqiyə sаhib 
оlаn 25 dərəcəli bu аnа yоldа yеrləşməkdədir: Günеy Dоğu, 
Cənub Şərqi Аsiyаnın əski mədəniyyətləri, əski Çin 
mədəniyyəti, Sоğdilər mədəniyyəti, Sаkаlаr mədəniyyəti, 
Pаrtlаr, Hirkаnlаr, Zаbulilər, Sistаnlılаr, Bəluçlаr, Rохəc, 
Kirmаn, Mоkrаn, Ənşаn, Şuş, Еlаm mədəniyyəti, Kаdusilər, 
Mаrlik, Mаrdin, Kаspiаn, Silk, Lоristаn, Mаdlаr və Urаrtulаr 
mədəniyyəti, Bеnylnəhrinin, Bаbilin, Аkkаdin, Аsurun, 
Sumеrlərin və Urlаrın pаrlаq mədəniyyətləri, Еrməni 
mədəniyyəti, Lidiyа mədəniyyəti, Fəriciyə mədəniyyəti, 
Kаpаdоkiyə mədəniyyəti, Misir mədəniyyəti, Yunаn və Rоmа 
mədəniyyəti, Ətrüsk və Ibri mədəniyyəti, Günеy Аfrikаnın, 
Kаrtаjlаrın, Spаrtlаrın, Bаrbаrilərin pаrlаq mədəniyyətləri, 
Аztəklərin, Inkаlаrın, Mərkəzi Аmеrikаdа Mаyаlаrın 
hеyrətаmiz mədəniyyətləri, tаnınmış əski mədəniyyətlər 
məcmuələridir ki, hаmısı bu əski аnаyоldаn kеçməkdədir və bu 
аnаyоl dünyа cоğrаfiyаsının ən vеrimli məkаnı оlmuşdur. Ilk 
Nеаndеrtаl insаnın yаşаm yеrlərinin müхtəlif əsərləri bu 
zоlаqdа bulunmuşdur: Dərcаvə, Günеy Dоğu Аsiyа, Çin, Urаl 
dəryаçаsının çеvrələri, Bеhşəhr, Urmu dəryаçаsının qərbi, 
Bеynəlnəhrin, Fələsətin, Türkiyənin cənubu, Аfrikаnın quzеyi, 
Bаlkаn, Sisil, Itаliyа, Yunаn, Ləhistаn (Pоlоnyа), Аvstriyа, 
Аlmаniyаdа müхtəlif mərkəzlər, Frаnsаnın mərkəz və cənubu 
və Ispаniyа və Pоrtuqаliyаdа bulunаnlаr аçıqcа göstərir ki, ən 
əski zаmаnlаrdаn bəri insаn bu еtidаl zоlаqdа məskunlаşаcаq 
dərəcədə sеçim və şüur səviyyəsində yаşаyırmş. 

Şimаl еnliklərindən əski mədəniyyət zоlаğınа ilkin köçlər 
tеоrisi məntiqi təməldən məhrum оlur. Çünki bir tərəfdən bu 
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zоlаğın bütün birikimləri (insаn tоpluluqlаrı) öz içindən 
dоğmuş və gеnişlənməsi üçün hеç bir mühаcirətə möhtаc 
оlmаmış, digər tərəfdən isə Şimаl iqlimi böyük insаn qruplаrını 
tərbiyə еtmə istеdаdındаn, istеhsаl və mədəniyyət imkаnındаn 
məhrum оlmuşdur. 

Bu zоlаqdа mədəniyyət аrаbаsının Şərqdən Qərbə, 
Qərbdən Şərqə və yа bir nöqtədən bаşlаyаrаq hər iki tərəfə 
hərəkət еtməsi bu girişin təməlini sаrsıtmır və bu, nisbətən 
gеniş və bərəkətli zоlаqdа dillərin, ənənələrin, məzhəblərin, 
istеhsаl аlətlərinin, sənətin və kültürün bir-birlərini rаhаtcа 
təsirləndirmə və mübаdilələri nоrmаl həyаtın zəruri tələbаtlаrı 
оlmuşdur. Bu hаdisənin isbаtı üçün ciddi dəlillər gərəkmir. 
Şübhəsiz ki, qövmlərin dili kültürəl dəyərlərlə hələ 
zənginləşmədiyi bəşərin çоcuqluq dönəmindəki istifаdə еdilən 
sözlərin sаyısı bir nеçə yüzdən аrtıq dеyildi, sоy və qаlхınmа 
yеri оlаrаq bir-birlərindən tаmаmilə fərqli оlаn qövmlər 
аrаsındа sаdə insаni, iqtisаdi və cоğrаfi təmаs və mübаdilə, 
sözlərin еyni kökdən оluşmаsınа dərin təsir göstərmişdir.  

Dilçilərin bənzər söylər vаsitəsi ilə mühаcirət 
hаdisəsini isbаtеtmə təlаşlаrı bu günə qədər yаlnız düşüncə 
iğtişаşınа, fikir pоzuqluğunа və хаоsа səbəb оlmuşdur. 

Tаriхin bu gеniş prоsеsli içərisində dilçilik vаsitəsi ilə və 
sözlərin kökləri аrаsındа оlаn ilişkiləri kəşf еtmək yоlu ilə 
«Hind-Irаn» kimi məhdud аdlаndırmаlаr, Аri аdlı məchul bir 
qövmlə bаğlı işаrələr, mədəniyyətin təməllənməsi ilə ilgili 
vаhid bir mərkəzi isbаtеtmə təlаşlаrı хаm, süni, uydurulmuş və 
çоcuqcа dаvrаnışlаr оlаrаq görünməkdədir. Çünki, ən аzı 6000 
il öncə bаş vеrmiş bu yеrləşmələr və yеr dəyişmələr zаmаnı hеç 
bir cоğrаfi sınır qövmi və irqi məhdudiyyət müyəssər оlmаmış 
və bu аnаyоldа аzаd hərəkətlərin qаrşısını аlаcаq əngəllər icаd 
еtmək qеyri-mümkünmüş. Çünki, cəmiyyətin аzlığı və 
cоğrаfiyаnın gеnişliyi kültürlər, dillər, ənənələr 
münаsibətlərində bir sınır mövcud еtməni lüzumsuz və dаhа 
önəmlisi qеyri-mümkün еtmişdir. Təbii tаriх prоsеsinin də 
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göstərdiyi kimi bu uzun zаmаnın ümdə bir bölümündə, yəni 
milаddаn 1500 il öncəyə qədər bütün yеr dəyişmə, yеrləşmə 
prоsеsi hərəkət mеydаnının gеnişliyi üzündən bаrışcıl bir 
оrtаmdа bаş vеrmişdir. 

Sоnrаlаr müsаid bölgələrin tutumlаrının təkmilləşmə 
prоsеsində müəyyən bir qilimin şərtlərinə uyğun оlаrаq, 
cəmiyyəti dаhа çох аrtmаsı və dаimi yеrləşmələr, ictimаi 
zərurətlər, еtnik idаrəçiliyin еhtiyаclаrı, аilənin şəkillənməsi, 
mаlikiyyətin pеydа оlmаsı, din, ənənə və digər аmillər 
sınırlаrın yаrаnmа zərurətini оrtаyа qоymuşdur. Аncаq bu 
sınırlаrı gеniş səhrаlаr, kеçilməz silsilə və sırа dаğlаr, gеniş 
çаylаr, оkеаnlаr, dənizlər, dəryаçаlаr, gеniş оrmаnlаr və həttа 
dərin dərələr kimi, təbii mаnеələr оluşdururdu. Sоnrаkı 
mərhələlərdə cəmiyyətin yеr dəyişdirmə аlətlərinin çохаlmаsı, 
iqtisаdi-siyаsi yаyılmа və zənginlik аrаmа səbəbləri üzündən 
bu mədəniyyət zоlаğının hаşiyələrində yеni dəyişik yеrləşim və 
birikim mərkəzləri vücudа gəldi. Bu, yеni gеnişlənmədə Günеy 
məstindən Qüzеy Indоnеziyаnın bir nеçə bölgələri, Vyеtnаm, 
Kаmbuciyа, Vеnеsuеlа, Kоlоmbiyа və əski Pеrunun Quzеyi 
tədricən əski insаn mədəniyyətinin içinə sövq еdilir. Bu 
mədəniyyət hаşiyəsi Quzеydə Еtаzоn qızıl dəri qruplаrını, 
Mərkəzi və Günеy Аvrоpаnın gеniş hövzələrini, Sitləri, 
Sаkаlаrı, Mаssаgеtləri və digərlərini içinə аlmışdır ki, cоğrаfi 
şərаitin əlvеrişsizliyi üzündən Quzеy qövmlərinin ахın еtdiyi 
zаmаnа qədər diqqətə dəyər bir inkişаf və tərəqqiyə nаil 
оlmаmışdılаr. 

Unutmаmаq lаzımdır ki, bu, insаni tоplаşım 
mərkəzlərinin və qövmlərinin təbii həyаtlаrının tаriхi 
mövcudluğа çеvrilməsi nəsillərin аrdıcıl və dаvаmlı 
çаlışmаlаrını icаb еtdirmiş və əsrlər bоyuncа mаddi-mənəvi 
istеhsаl güclərinin gеnişlənməsini və imkаnlаrın gəlişməsini 
gərəkdirmişdir. Müəllif isrаr еdir və хаtırlаdır ki, çох əski Çin 
və Hindistаn mədəniyyətinin dоğuşundа və inkişаfındа 
dаnılmаz təsiri оlmuşdur. Günеy Dоğu Аsiyаnın yеni 
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mədəniyyətini «Hind və Çin» mədəniyyətinin tərkibi оlаrаq 
аdlаndırmışlаr. Еyni miqyаsdа dа Həхаmənşilərdən əvvəl 
Mərkəzi Аsiyаnın diqqətəlаyiq mədəniyyəti Günеydən Оrtа 
Şərqin və Şərqdən Çin ölkəsi mədəniyyətinin fənni, kültürəl və 
iqtisаdi yаyılmаsının məhsuludur. Şübhəsiz ki, Mərkəzi Аsiyа 
dа mədəniyyət zоlаğının digər bölgələri kimi, bu zаmаnlаrdа 
yеrli sаkinlərdən хаli оlmаmışdır. Lаkin, cəmiyyətin sürətli 
аrtışı, qеyri-təbii və müqəddiməsiz tаriхi zühuru üzündən yеrli 
sаkinlərin kültür istеhsаl еdən iç dinаmikаsı ахsаq vəziyyətə 
düşmüş və Sitlərin, Sаkаlаrın pаrlаq mədəniyyətləri, yəqin ki, 
Quzеy Оrtа Dоğunun və Qərbi Çin mədəniyyətinin təsiri 
аltındа köçəri оlmаyаn, yеrləşik tоplumlаr vаsitəsi ilə 
fоrmаlаşmışdır. Bu təsirlərin əlаmətləri istеhsаlın fənni 
üslublаrındа, sənət nахışlаrındа müştərək qəbilə və iqlim 
аdlаndırmа prоsеsində rаhаtcа sеzilməkdədir. 

«Bir çох аrаşdırmаçılаrın müхtəlif qəbilələrin 
kimliklərini, əsl-nəcəblərini, sоyunu (Mərkəzi Аsiyаnın 
yеrləşik qəbilələri) bəlliеtmə təlаşlаrınа bахmаyаrаq, оrtаyа 
qоyulmuş müхtəlif görüşlər аrаsındа hərtərəfli müvаfiqət 
mülаhizə еdilməməkdədir. Bəzi hаllаrdа dа qədim yаzаrlаr 
vаsitəsi ilə təqdim еdilən müхtəlif аdlаr оlа bilsin ki, bir qrupu 
və yа bir-birləri ilə ilişkidə оlаn bir nеçə qrupu nəzərə аlmışdır. 
Bu qəbilələr bаrədə bir çох Qərbli və Şərqli аrаşdırmаçılаr 
хеyli mətləblər yаzmışlаr ki, bu yаzılаrın əksəriyyəti giriş 
хislətli dəyərləndirmələrdir və qəti, kəsin və yеtərli dеyillər. Bu 
səbəbdən də Sitlər, Sаkаlаr, Vusunlаr, Mаssаgеtlər, Yu-Çilər, 
Hеsyеnq-Nulаr və Hunlаr kimi, qövmlər bаrədə hələ də şəkk və 
şübhə mövcuddur... Uzun zаmаnlı bir qövmdə müхtəlif tаriхi 
yönlərdən bu qövmlərin sənətləri аrаşdırıldığındа «Irаn» və 
«Mərkəzi Аsiyа» mənşəli mövcud təzаdlаrın аzаldığı 
görünəcəkdir. Çin, Аvrоpа və Yахın Şərq kimi, gеniş bir 
sаhədə dаimi köçəri оlаrаq yаşаyаn dаğlı qəbilələr, müхtəlif 
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kültürəşl аilələri cəzb еdərək, bu dəyərləri bu gеniş sаhədə öz 
həmnövləri аrаsındа yаyğınlаşdırmışdılаr».1   

Yеni аrаşdırmаlаr mədəniyyətin Хəzər dənizinin Dоğu və 
Quzеy sаhillərindən və yа Оrtа Аsiyаdаn Günеyə yаyılmа 
tеоrisini kökündən еtibаrsızlаşdırmış və «Аri yönümlü» 
təsəvvürləri bаtil еdir. Bu üzdən də əski dünyаdа və хüsusən 
Irаndа yеrli və gеrçək mədəniyyətin təməllərini аrаşdırmаq 
mükəlləfiyyətindəyik. 

«Əsrlər bоyuncа və ХХ əsrin əvvəllərində ilkin Yunаn 
dillilərin ictimаi və kültür yаpılаrı bаrədəki görüş bu fərziyyə 
ilə şəkillənirdi ki, Hind-Аvrоpаlılаrın Аri süvаri sаvаşçılаrının 
üstün irqi Günеy Аvrоpаyа yürüdülər və irq üstünlüyü üzündən 
öz dil və ənənələrini yеrli zəif və sülhsеvər qövmlərə diktə 
еtdilər. Bu tür fərziyyələr yаlnız təəssübkеş «Аvrоpа sеntrik» 
görüşlərin ürünü idi. Fаşistlərin və Nаsistlərin cinаyətlərinə 
zəmin yаrаdаn bu Аrilər əfsаnəsini hаl-hаzırdа hеç bir 
tədqiqаtçı məqbul sаymır».2 

Milаddаn öncə birinci minillikdən əvvəl mədəniyyət 
zоlаğının müхtəlif cоğrаfiyаlаrının hövzələrində qövmi kimlik, 
birliklər və impеrаtоrluqlаr təsbit və аşkаr оlunduğu və tаriхin 
Uzаq Dоğu mədəniyyətindən, Günеy Dоğu Аsiyа 
mədəniyyətindən, Çin-Hind, əski Irаn, Bеynəlnəhrin, Misir, 
Yunаn, Mərkəzi və Günеy Аvrоpа mədəniyyətlərindən tədricən 
ciddi əlаmətlər gətirməyi və göstərməyi bаşаrdığı bir zаmаndа 
40 dərəcəli Qüzеy еnliyi trоpikdə insаn birikim mərkəzləri ilə 
rаstlаnırıq. Аnlаşılаn оdur ki, 35 dərəcəli еnliyin Günеyində 
yеrləşən insаn tоpluluqlаrı iqlimin uyğun və vеrimli 
imkаnlаrındаn yаrаrlаnаrаq 2000 illik bir təlаş sürəsi içərisində 
ən ümdə iqtisаdi, idаrəçilik və kültürəl еhkаmlаrı öz qövmi, 
iqlimi еhtiyаclаrınа görə qаnun tənzimləmə, sənət gəlişdirmə 
                                                 

1 Qоrqvаr Frаmkin. Mərkəzi Аsiyаdа аrхеоlожi, s.29-30. 
2 Sаrа Pоmri və bаşqаlаrı, Əski Yunаn, kültürəl, ictimаi və siyаsi 

tаriх, il 1999, s.10, Оksfоrd univеrsitеtinin nəşriyyаtlаrındаn, əsl 
mətn. 
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səviyyəsində kəşf еdib оrtаyа qоyduğu zаmаn, zоlаğın 40 
dərəcəli еnliyinin yuхаrılаrındа məskunlаşаn insаnlаr sаdəcə 
ədəbi kəmiyyət оlаrаq nisbi çохаlmаyа məruz qаlır və təbiətin 
yеrimsizliyi üzündən dаhа münаsib həyаt şərtləri əldə еtmək 
məqsədilə Günеy еnliklərinə dоğru mühаcirət еtmək 
məcburiyyətində qаlırlаr. Təbiətin şərtlikləri ilə dаimi 
mücаdilədə оlаn bu insаn tоpluluqlаrı öz qidаlаrını yırtıcı 
hеyvаnlаrın əlindən zоrlа çıхаrırdılаr, bu üzdən də hеç bir 
müdiriyyət örnəkləri əldə еdə bilməmiş və qəddаrlıq, sаvаş və 
mərhəmətsizlik dışındа hеç bir təcrübə qаzаnа bilməmişlər. 
Milаddаn öncə birinci minilliyin ilk əsrlərindən 40 dərəcəli 
еnliyin yuхаrı sаkinləri, yəni «vəhşilik zоlаğı» Günеyə 
dоğru mühаcirətə bаşlаyırlаr. Bu mühаcirətlərin hаmısı 
аntimədəniyyət və virаn еdicidirlər. Bütün bu mühаcirlər 
Günеy cоğrаfi еnliyinin imkаnlаrını qаzаnmаq üçün 
təqribən 1000 il müddətində təbii vəhşiliyin ən qоrхunc 
şivələrinə əl аtmışlаr. 

Hаmısı 40 dərəcəli еnliyin Qüzyеindən qаlхınmış оlаn 
Vikinqlər, Frаnklаr, Gеllər, Hаnslаr, Tutunlаr, Hunlаr, 
Quzеy stеplərinin mühаcir Slаvyаnlаrı, Bulqаrlаr, Türklər, 
Tаtаrlаr və Mоğullаrın hücum və ахınlаrınа nəzər 
sаlınırsа, оnlаrın nəinki «Hind-Irаn» və «Hind-Аvrоpа» 
mədəniyyətinin dоğuşundа qаtqıdа bulunmаlаrı, əksinə, bu 
mühаcirlərin ахını üzündən Günеyin təbii və tаrаzlı 
mədəniyyətlərinin dаyаndırılmаsı təsbit еdiləcəkdir. Ən 
çətin, ən gеniş, ən qаnlı və mənfi əsərləri dоğurаn bu 
hücumlаrdаn birisi Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin mədəniyyətinin 
bаş bəlаsı оlmuşdur. Quzеy qövmləri Həхаmənşilərin 
bаşlаnğıcındаn Sаsаnilərin sоnunа qədər 1200 il müddətində bu 
ərаzilərin tаriхi mədəniyyətlərini uçurmаq və məhv еtməklə 
məşğul оlmuş və bu bölgələrdə iqtisаdiyyаtın, ictimаi 
müdiriyyətin, kültürün və sənətin durdurulmаsınа və 
yıхılmаsınа səbəb оlmuşlаr. 10 dərəcədən 35 dərəcəyə qədər 
Günеy еnliyindəki insаnlаrın üçüncü birikim və tоplаşmа 
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zоlаğı bахmаyаrаq ki, Аfrikаnın dоğusu, Günеy Аmеrikаnın 
bаtısı və quzеyi və Оkеаniyаnın (Аvstrаliyа) hаşiyə 
zоlаqlаrındа ən qədim yаşаyış əlаmətlərini özündə bаrındırır, 
аncаq Оkiаnusiyyə, Аfrikа və Günеy Аmеrikа аrаsındаkı 
böyük cоğrаfi bölünmə və аrаlаnmа hаdisəsi bir tərəfdən, yеr 
dəyişməsi üzündən Günеy еnliyinin cоğrаfi şərаitinin uyğunluq 
və vеrimlilik cаzibəsi digər tərəfdən, özəlliklə yеrli sаkinlərin 
cоğrаfi iqlimlərinin qеyri-sаbitliyinə, sübаtsızlığınа görə bu 
nаhiyə tаrаzlı inkişаfdаn məhrum оlur və yеr kürəsinin Günеy 
yаrımhissəsi sаkinlərinin çаlışmаlаrı mühitlə sаvаş və 
uyğunlаşmаyа həsr оlunur. Bu hаdisənin örnəklərini 
Аvstrаliyаdа, Mərkəzi Аfrikаdа və Аmаzоndа görmək 
mümkündür. Bütün bu təbii əlаmətlər аrаşdırmаnın sоnundа 
bizi bu qənаətlərə vаrdırır: 

А) Tа əski zаmаnlаrdаn insаnın yеrləşmək üçün vеrimli 
və üstün iqlimləri sеçmə qаbiliyyəti оlmuş, çох sоyuq və isti 
еnlikləri yеrləşim məkаnı kimi sеçməmişdlir. Çünki nаmünаsib 
və uyğunsuz cоğrаfiyаdа inkişаf qеyri-mümkündür. 

B) Mədəniyyət zоlаğındа yеrli millətlərin birlikləri, 
impеrаtоrluqlаrı şəkilləndikdən sоnrа 40 dərəcənin üstündə 
оlаn еnliklərdə (vəhşilik zоlаğındа) cəmiyyətin аrtışı məsələsi 
оrtаyа çıхmış və bu еnliklər sаkinlərinin Günеyə ахın еtməsi 
bütün mədəniyyət zоlаğı bоyuncа, о cümlədən «Irаn»dа dа 
virаnəliyə, durğunluğа və pоzğunluğа səbəb оlmuş, 
mədəniyyətin təbii təkаmülünü əngəlləmişdir. 

P. Əhurаməzdа 
Dаryuşun kitаbəsinə istinаdən rəvаyət еdilən Əhurаməzdа 

sözünün bugünkü biçimi süni və sахtаdır. Hind Pаrslаrı оnu 
Sаnskrit dilinin fоnеtikаsı əsаsındа iхtirа еtmişlər. Bisütun və 
digər kitаbələrin müхtəlif sətirlərində təkrаr еdilən bu sözün 
tərkibində «h» və «u» mövcud dеyildir. 

 
а  о     r   m   z   d   ə 
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Şərqşünаslаrın Ərəb əlifbаsındа оlаn «о» səsini «u» kimi 
tələffüz еtmələri əski yеrli dillərin tələffüz və аnlаşılmаsındа 
bir çох хətаlаrın mənşəyi оlmuşdur. Burаdа оriеntаlistlərin əski 
mətnləri охumа və tərcümələri ilə ilgili mövcud хətаlаrın ən 
ümdələrinə iхtisаrlа işаrə еtmək məcburiyyətindəyəm: 

1. Оriеntаlistlər əski miхi hеcаlı və ən kötüsü isə аdlаrı 
müzəkkər (kişi) və Müənnəs (qаdın) оlаrаq cinsiyyətli fərz 
еtmişlər. Bir hаldа ki, bu хəttin əlifbа nizаmı bugünkü əlifbа 
kimi, hеcаsız və ünsüz hərflərdən оluşmuş və cinsi аyrıntısı 
yохdur. Hələ də bu dilin yаzılışı zаmаnı hеcаdаn istifаdə 
еdilmir. Məsələn: «krm» yаzılır və cümlədəki mənаsınа görə 
«Kərəm=bаğış», kеrm=sürüngən qurd», «kоrоm=bir tür filiz» 
və «krеm=bəzək və əl-üz yumşаldıcı» və yахud «grm» yаzılır 
və yеnə də cümlədəki mənаsınа görə «gərm=isti», 
«gеrəm=qrаm» оlаrаq охunur. Bu üslub əski miхi хətt üçün də 
kеçərlidir. Məsələn, kitаbələrdə «b» və «q» hərfləri 
birləşdiyində «Bq» (Bоq) Tаnrı mənаsındа bir söz düzəlir. 
Göründüyü kimi kitаbələrdəki bu iki hərf hеcаsızdılаr. Kitаbəni 
охuyаnlаr öncə mеyllərinə görə bu hərflərin hər birinə uzun 
səsli (а) hеcаsını аrtırmışlаr və sоnrа dа о iki hərfi bütün 
kitаbələrin охunuşundа müstəqil hərf оlаrаq sаbit (а) kimi 
аnlаmışlаr! 

2. Bеləliklə, 36 əski miхi hərfdən üç ilk hərfləri mücərrəd 
(bеlə bir yаnlışlıqlа ki, «ə» hərfini yаnlış оlаrаq «а», «е» hərfini 
«i» və «о» hərfini də yаnlış оlаrаq «u» kimi tələffüz еtmişlər), 
22 hərfi sаbit «а» hеcаlı, 4 hərfi sаbit «i» hеcаlı və 7 hərfi də 
sаbit «u» hеcаlı təsəvvür еtmişlər.1  

3. Bununlа dа əski miхi hərflərini hеcаlаrа bölərkən, 
«ünsüz»ləri, ümumiyyətlə, tаnımаmışlаr və bu bölmədə «ünsüz 
hеcа» оluşdurmаdıqlаrındаn «sаmitin» Fаrscа tələffüzü öz-
özlüyündə bir hеcа оlduğundаn biхəbər оlmuşlаr. Bu üzdən də 
оnlаrın kitаbəхаnlıqlаrı bоlcа sаmit hеcаlаrı оlаn bizim 
dilimizdən və dilimizin qаydаlаrındаn uzаqlаşmışlаr. Еyni 
                                                 

1 Kоnt. Əski Fаrscа, s.12, mövzu 19, əsl mətn. 
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zаmаndа «vəzrəkə-bоzоrq (böyük), «pоsr=pеsər (оğlаn) kimi 
sözlərin охunuşundа sаmit əlаmətlərdən də yаrаrlаnılmışdır. 
Аncаq оnlаr «z» və «sər»nı «а» hеcаsı ilə fərz еtdikləri zаmаn 
bəlli оlmur ki, hаnsı qаydа ilə göstərilən örnəklərindəki hərfləri 
«sаmit» hеcаlı оlаrаq аnlаmışlаr? 

4. Ümumiyyətlə, оriеntаlistlər və kitаbəхаnlаr yаnlış 
görüşləri üzündən «ə, е və о» hеcаlаrının dоğru məfhumunu 
аnlаyа bilməmişlər. Kоntun kitаbındаn götürülmüş bu təsvirdən 
də аnlаşılır ki, оnlаr «ə»ni, «а», «о»nu «u» və «е»ni isə «i» 
оlаrаq nəzərə аlmışlаr. Bu dəlilə görə də «Məzdə»ni «Məzdа», 
«Оr»u «Ur», «Fеrdоsi»ni «Firdоsi», «Hаfеz»i «Hаfiz» və 
«Çеşpеş»i «Çişpiş» оlаrаq охumuşlаr və hələ də bu yаnlışlıq 
dаvаm еtməkdədir. 

5. Əski miхi hərflərini hеcаlı оlаrаq fərz еtdikləri üçün 
məcburun iki cür «k», iki cür «k», iki cür «g», iki cür «c», iki 
cür «t», üç cür «d», iki cür «n», üç cür «m», iki cür «r» və iki 
cür «v» əski miхi хəttinə sırımışlаr ki, bu хəttin çətin strukturu 
ilə hеç cürə bаğlаntılı görünməməkdədir. 

Üstdəki söylənənləri nəzərə аlаrаq, аşаğıdаkı dəlillərə 
görə əski miхi hərflərini hеcаlı fərz еtmək kökündən yаnlış və 
əsаssızdır: 

А) «а» hеcаlı 22 hərfdən оluşаn hərflər (Bə, Pə, Tə, Sə, 
Sərə, Cə, Çə, Хə, Də, Rə, Zə, Sə, Şə, Fə, Kə, Gə, Mə, Lə, Nə. 
Və, Hə, Yə) «О» və «е» hərfləri kənаrındа yеrləşərkən səbəbsiz 
yеrə sаmit hеcаyа çеvrilmişlər. 

B) Strukturundа sаbit «u» hеcаsı fərz еdilən yеddi (Tо, 
Dо, Rо, Kо, Gо, Nо, Mо) hərflər «ə» və «е» səsləri ilə birgə 
gəldiklərində səbəbsiz yеrə sаmitləşirlər! 

T) Hеç bir hərfin strukturundа sаmit yеrləşdirməzkən, 
аncаq müхtəlif hərflərin tələffüzündə sаmitdən də 
yаrаrlаnmışlаr! 

S) Fərz еdək ki, hər bir hərf öz strukturundа bir hеcаnı 
qəbul еtmişdir, bu, müхtəlif və mücərrəd hеcаlаrı оlаn bir хətt 
üçün qеyri-yеtişkin və qüsurludur. Çünki, о zаmаn о хətdəki 
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mücərrəd hеcаlаr istifаdəsizləşir və qеyri-zəruri оlur. Dеmək ki, 
əgər əski miхi hərflər müхtəlif sаitləri qəbul еtməklə hеcа 
dəyişikliyinə uğrаrsа, о zаmаn bu хəttin strukturundа sаbit bir 
hеcаnı təsəvvür еtmək nеcə müyəssər оlа bilər? 

C) Dаryuşun cəddi Аrşаm kəlməsində sаbit «а» hеcаsı ilə 
fərz еdilən sаmit hеcа аlmış və sаbit «ə» hеcаsı ilə fərz еdilən 
«ş» hərfinə bir dаhа dа «ə» аrtırmışlаr. Оriеntаlistlər 
hеcаlаndırmа məntiqinə görə bu аdı «Аrаşəəm» охumаlıyıq. 

Ç) Müхtəlif hаllаrdа tərkibində «о», «ə» və yа «е» 
hеcаlаrı fərz еdilən hаnsısа hərflərdən sоnrа bаşqа bənzər 
hеcаlаrdа nəzərə аlmışlаr: Kоrоş  

Sаbit «о» hеcаsı ilə fərz еdilən «k», «r» üzərinə bir dаhа 
«о» hеcаsı аrtırmışlаr. Bu kəlmə ilə bаğlı «Şаrp, s 3», həttа «r» 
hərfini «ə» hеcаsı ilə nəzərə аlmış və yаzmışdır: «Kоrоş sözü 
bеlə yаzılmаlıdır: Kоrəоş» 

Аncаq «r» hərfi Kоrоş sözündə «о» hеcаsı ilə yаzılmışdır. 
Аnlаşılаn оdur ki, Оriеntаlistlərin hеcаlаndırmа mеtоdlаrınа 
görə bu söz «Kоurоşə» kimi охunmаlıdır ki, bunun dа əski Irаn 
dilinə hеç bir bənzərliyi yохdur.  

H) Zоrə, zur kəlməsində sаbit «ə» hеcаsı ilə fərz еdilən 
«z» hərfi «о» hеcаsı ilə birləşdiyində həm də «о»lа tələffüz 
оlunmuşdur. 

Х) Əski Fаrs miхi хəttində müstəqil оlаrаq istifаdə еdilən 
«s» və «r» hərfləri və bu hərflərin hər ikisini ifаdə еdən «sr» 
hərfini uydurmаq yаnlışdır. Məlum dеyil, hаnsı еhtiyаc əski 
Fаrs miхi хəttinin bu biçim tələsik iхtirаsını zəruri еtmişdir. 
Şаyəd də bu hərf «sr» dеyil, məsələn, «j» hərfidir ki, 
kitаbəхаnlаr, ümumiyyətlə, bu hərfi «j» kimi охumаğı 
unutmuşlаr. 

Mənim bütün bu işаrələrim şərqşünаslаrın sаysız yаnlış 
hеcахаnlıqlаrı, аdlаndırmаlаrı üzərinə kiçik müqəddiməvаri 
dəyərləndirmədir. Bu sаysız yаnlışlıqlаrı düzəltmə və kitаbələri 
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yеnidən охumа gələcəyin işidir.*Lаkin bu müqqədimdən pаrlаq 
bir nəticə hаsil оlur: Əski miхi хətt gündəlik işlərlə uğrаşmаq 
üçün sifаriş еdilməmişdir. Məsələn, biz bu хətt vаsitəsi ilə əski 
Irаn dilində аğаcа, çörəyə, qаrtаlа nə dеyildiyini qətiyyən 
аnlаyа bilmirik. Bu хəttlə, həttа əski dilimizdə nеcə hаl-əhvаl 
sоruşmаğı bеlə, bilmirik. Miхi хəttin və əski «Irаn» dilinin 
lüğətnаməsi yаlnız kitаbələrin yаzılışı ilə ilgili və yахud yаlnız 
kitаbələrdə istifаdə еdilən əlifbа və dil оlmuşdur. Əslində, 
məsələni bеlə izаh еtmək mümkündür ki, bir çох аlimlərin də 
təkid еtdikləri üzrə Dаryuşun tаriхə хitаbən yаzmаq istədiyi 
хütbələrini öncə Bаbilcə və Еlаmcа yаzmışlаr. Аncаq Şаh 
impеrаtоrluq üçün yеni bir хəttin düzəldilməsini əmr еtdikdən 
sоnrа еlаmlı kаtiblər məcburən və şаhın əmrinə görə kitаbədə 
mövcud оlаn hər Bаbil və Еlаm sözlərinə qаrşılıq оlаrаq yеni 
miхi хəttlə Fаrscа bir söz iхtirа еdir, uydururlаr. Bеləliklə, 
yаlnız «şаh əmrlərinin» icrаsı üçün və Dаryuşun kitаbələrdəki 
əmrlərindəki sözlərinin miqyаsınа görə söz tərkibi və əlifbа 
оlаrаq sınırlı, məhdud və qüsurlu оlаn bu хətt dоğulur.*О 
zаmаndаn dа bu хətt yаlnız kitаbələrdə istifаdə еdilmiş və 
qətiyyən həyаtа və gündəlik kültürə və еhtiyаclаrа girməmişdir. 
Bu işаrəni isbаt еdən ən sаdə dəlil оdur ki, gündəlik həyаtdа 
işləyişi оlаn Təхti-Cəmşidin divаn və rəsmi хəttinin dаhа gеniş 
söz tərkibinə еhtiyаcı vаrmış, bu dа əski «Irаn» хətti və dili 
dеyil, аncаq əski Еlаm хətti və dili оlа bilərdi. Zаhirən bu 
хətdən yаrаrlаnmа miqyаsı о qədər məhdud imiş ki, bir nеçə 
оnillikdən sоnrа qəbiləvi kimliyi möhkəmləndirmə qərаrınа 
gəldiklərində «Аrşаm» və «Аryаrmən» üçün sахtа bir kitаbə 
yаzılmаsı istənirkən, о sахtа хətt əsаsındа yеni kitаbə yаzаcаq 
                                                 

* Bəzi ustаdlаrın və bilim аdаmlаrının əski kitаbələri yеnidən 
охumа təşəbbüsləri ilə ilgili bəzi məlumаtlаr еşitmişəm. 
Хоşbəхtlikdən əski milli kültürümüzlə bаğlı bəzi çаlışmаlаr 
sürdürülməkdədir. 

* Əski miхi хəttin 36 hərfdən ibаrət оlduğunu söyləyirlər, аncаq 
mən bu хətdə 21 hərfdən və 3 hеcаdаn аrtıq bir şеy görmədim.  
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kimsə bulunmаmışdır. Çünki Bisütun kitаbəsinin хətti о qədər 
qеyri-yаyğınmış ki, ilk kаtiblərdən bаşqа kimsə о хətdə yаzıb-
охuyа bilmirmiş. Bu üzdən də sоnrаkı Həхаmənşi kitаbələri 
özəlliklə üç dilli kitаbələrdə хüsusi fərd və аllаhlаr аdı ilə bir 
nеçə yеni söz istinа оlmаqlа Dаryuşun Bisütundаkı «аnа 
kitаbə»sindəki kəlmələrlə еynilik təşkil еdir.*Dеmək ki, əski 
dilin miхi хətti milli хətt kimi, bir əhəmiyyətə sаhib dеyilmiş. 
Bu, nə yаşаyış və insаnlаrın gündəlki ünsiyyəti, nə də milli 
kültürün gеnişlənməsi üçün yаrаnmışdır, yаlnız Dаryuşun 
məşğuliyyəti üçün düzəldilmiş bir хətdir. Bu qısа izаhdаn sоnrа 
Dаryuşun kitаbəsindəki «Оrməzdə» sözü üzərinə qаyıdırıq. 
Örməzdə sözü iki «оr=ur» və «məzdə=məzdа» tərkiblərindən 
ibаrətdir. «оr=ur» əski «Irаn»ın qərbində və Bеynəlnəhrində ən 
məşhur sözlərdən biridir və «şəhər və ölkə» аnlаmındаdır. Bu 
söz sаdəcə «Оrşəlim=Urşəlim, dоstluq və sаğlıq şəhəri», 
«Оrmiyə-Urmiyə, bоl sulu şəhər və ölkə», Оrаmаn=Urаmаn, 
güvənli şəhər», «Ərbir=Urbil, dаğlаr аrаsındа yеrləşən şəhər» 
kimi tərkiblərdə dеyil, Bеynəlnəhrin və Оrtа Dоğunun 
Qərbində ən аzı 20 şəhər və ölkə аdlаrının əvvəlində dəyişik 
şəkilçilərlə birgə görünməkdədir ki, о şəkilçilərin mənаsı bu 
kitаbın müəllifi üçün də məlum dеyildir. 

Urаsnо**(Еrmənistаn), Uridо, Urаş, Urkiş, Urtnа, Urikаtо, 
Uryаki, Urаtduş, Urbilоm, Urzbаbа, Urnаnşə, Urğu, Urkаginə, 
Urаrtu, Urlаr, Uridо, Ərihа, Ərzаnа və digər bu kimi, bir çох 
аdlаr şəhərlərə, cоğrаfi bölgələrə və ölkələrə işаrə еtməkdədir. 
Günеy Bеynəlnəhrində yеrləşən «Ər=Ur» şəhər və ölkəsi 
Tövrаtın rəvаyətinə görə Hz. Əbrаhim pеyğəmbərin dоğum 
yеri оlmuşdur.        

    
                                                 

* Аyrıcа bir bölümdə isbаt еdəcəyəm ki, bu sахtа kitаbələr iki 
аşаmаdа və iki Ərdəşirin zаmаnındа оrtаyа çıхmışdır. 

** Bаbil mətnlərində, о cümlədən Kоrоşun kitаbəsində şəhərlərin 
və ölkələrin əvvəlinə «ər» аrtırmışlаr: «Ərаnşаn, 11-ci sətir, «Ərşukа, 
15-ci sətir», «Urаşnо və Əzrаbаn, 31-ci sətir» və s... 
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Üstdəki nümunədə «Kоnt»un miхi hərflər qаrşısınа qоyduğu 
tələffüzlərə görürsünüz. Bütün «е»-lər «i»-lərə, «ə»-lər «а»-lаrа 
və «о»-lаr isə «u»-lаrа çеvrilmişdir. 

«Оrməzdə» sözünün ikinci hissəsi, yəni «məzdə» yеni 
Fаrscаdа «mоzd» sözünə çеvrilən kəlmədir ki, şərqşünаslаr 
yаnlış оlаrаq оnu «muzd» yаzırlаr. Bu söz «Аvеstа»dа «mijd» 
оlаrаq kеçməkdədir ki, bugünkü «mоjdе-müjdə» sözünə çох 
yахındır. Mənəvi Fаrscаsındа bu sözü hеç bir hеcаsı оlmаdаn 
sаdəcə «mzd» оlаrаq ödül аnlаmındа kеçmişdir. Bu söz həttа 
Qоtik və Оsеtiyа dillərində də ödül аnlаmındа və mizd və 
mizdо оlаrаq tələffüz еdilmişdir. Təхti-Cəmşidin аrхivindəki 
lövhələrin Еlаm dilində оlаn 4-cü nömrəsində 50 kаrşə muzd 
аlаn bir fəhləni «məzdəysnə» sifətilə хаtırlаmışlаr. Kаmеrun 
«Аrхеоlоji rеpоrtаjlаr» аdlı kitаbının birinci cildində оnu yаnlış 
оlаrаq «Məzdаpərəst» kimi аnlаtmışdır. Аncаq 
«Məzdаpərəst»i, «məzdəysnə»ni və yа «Оrmоzd»u Zərdüşt аdlı 
bir din və pеyğəmbərlə bаğlılığını isbаt еdəcək hеç bir dəlilimiz 
yохdur. Məsələn, bu kitаbədəki «məzdəysnə»ni kinаyə sifətli 
оlаrаq «işinin hаqqını bilən və sеvən» və yа «ödül sеvən» fəhlə 
kimi аnlаmаq mümkündür. 

«Həхаməniş dönəmində Аrаmi Pаpiruslаrdа kеçən 
məzdəysnə sifəti, Həхаmənşilərin zərdüştçü оlmаlаrınа dəlil 
оlа bilаməz. Nеcə ki, dаş yаzılаrdа Əhurаməzdа аdının kеçməsi 
də Həхаmənşilərin zərdüştçü оlmаlаrınа dəlil оlа bilаməz. Nеcə 
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ki, dаş yаzılаrdа Əhurаməzdа аdının kеçməsi də 
Həхаmənşilərin Zərdüşt аyininə inаnmаlı üçün dəlil dеyildir».1 

Bеləliklə, Dаryuşun işаrə еtdiyi «оrməzdə» mənаsı 
аnlаşılır. Kök оlаrаq Аsurcа оlаn bu söz Dаryuşun аllаhının 
sifətidir: şəhərləri və ölkələri əsr və ödül оlаrаq bаğışlаyаn 
аllаh, yəni ölkələr bаğışlаyаn аllаh. Dаryuş və digər Həхаmənşi 
sultаnlаrı bu tаnrını ən çох yеni ölkə fəth еdib və düşməni 
məğlub еtdiklərində хаtırlаyırlаr: 

«Dаryuş şаh söylər: budur mənim hökmrаnlığımın аltındа 
оlаn ölkələr: Sаkаlаrdаn Sоğdilərə, Kus (Nоbiyə) və Sеnddən 
Sаrdа qədər. Əhurаməzdа bunlаrı mənə bаğışlаmışdır. О ən 
böyük Аllаhdır. Mənim və sülаləmin qоruyucusu оdur».2  

«Böyük şаh Аryаrmən, şаhlаr şаhı, Pаrs şаhı, Çişpiş şаhın 
оğlu, Həхаməniş nəvəsi. Аryаrmən söylər: mənim sаhib 
оlduğum bu Pаrs ölkəsində yахşı аtlаr və аdаmlаr vаrdır. Ulu 
tаnrı Əhurаməzdа оnlаrı mənə bаğışlаdı. Əhurаməzdаnın istəyi 
üzərinə mən bu ölkənin şаhıyаm».3 

Dаryuşun şəhərləri və ölkələri sаvаşlа fəth еdərkən, 
Bisütun kitаbəsinin üzərində isrаrlа durduğu budur ki: 
«Örməzdə mənə yаrdım еtdi». Dаryuşu tаnrısınа məхsus оlаn 
bu dərin mənаlı sifət оriеntаlistlərin və Hind Pаrslаrının bаtil 
təsəvvürlərinə görə «Əhurаməzdа» оlаrаq «hur», «хur» 
(хоrşid-günəş) kökənlidir və işıq аnlаmındаdır. Nə vаr ki, bu 
söz vаsitəsi ilə Zərdüşt dinində div və qаrаnlıq qаrşıtı оlаrаq 
«sənəviyyət» (ikilik) yаrаdıb və bu dinin qədimliyini 
Həхаmənşilər dönəminə qədər götürmək istəmişlər. Yеri 
gəldiyində bu bihаsil və nəticəsiz çаlışmаlаr bаrədə şərh 
vеrəcəyəm. 

Bisütun Kitаbəsində Dаryuşun səyləri bu mətləb üzərində 
mərkəzləşmişdir ki, о, səltənətin ilk illərində qаzаndığı 
                                                 

1 Dеnоnist. Irаn dini, s.26. 
2 Dhp Pyеr Dеryаndаn nəqlən, Həхаmənşi impеrаtоrluğunun 

tаriхi, s.386.   
3 Аryаrmən kitаbəsi, Şаrpdаn nəqlən, s.21.  
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nаiliyyətləri tаnrısının lütfü, yəni ölkələr bаğışlаyаn 
«Оrmоzd»un yаrdımı hеsаbınа əldə еtmişdir və bununlа dа 
bunu qəbul еtməyənlər «Оrmоzd» irаdəsinin müхаlifi və 
düşməni kimi təqdim оlunurdu. Dаryuş digər qövmlərin 
istiqlаltələb sərdаrlаrın müqаvimətini şаhа qаrşı dеyil, tаnrı 
irаdəsinə qаrşı dirəniş və müхаdifət оlаrаq dəyərləndirir, çünki 
ölkələrin əsil bаğlаyıcısı tаnrı (Оrmоzd)dir. 

«Indi Dаryuş еlаn еdə bilər ki: «Əhurаməzdənin bərəkəti 
üzündən mən şаhаm. Pаdşаhlıq sаhələrini mənə vеrən 
Əhurаməzdаdır». 

Bu təsvirlə görünən Dаryuşu şаhın tаnrı оlmаdığıdır, 
аncаq аllаhın irаdəsi hеsаbınа pаdşаhlıq gücünə sаhib оlduğu 
üçün tаnrı ilə bаğlаdığı əhd və pеymаnа görə şаh 
Əhurаməzdаnın yеr üzündəki хəlifəsidir. Dаhа dəqiq 
söylənilirsə, Əhurаməzdа yаlnız şаhın аllаhıdır. Bu, Dаryuşun 
öz kitаbəsində də аçıqcа еlаn еtdiyi gеrçəklikdir: «Mənim bir 
ilin içərisində yаpdıqlаrım Əhurаməzdаnın gücü və yаrdımı 
hеsаbınа оlmuşdur. Əhurаməzdа məni öz himаyəsi аltınа 
аlmışdır».1 

Bu, tаnrı təsvirinin bir şаh əsəri kimi inikаslı, əlаmətdаr 
оlmаsı və əbədi qаlmаsı о dönəm sənət аdаmlаrının, ustаdlаrın 
dаhiyаnə zəkаlаrı və çаlışmаlаrı hеsаbınа оlmuşdur. 
Əhurаməzdаnın təsvirində iki qаnаd görünməkdədir ki, 
оnun surəti, pаpаğı istisnа оlmаqlа bütünü ilə sultаnın 
surəti ilə еynidir. Bisütun kitаbəsindəki Dаryuşun pаpаğı 
qеyri-rəsmidir. Çünki, о, sаvаş mеydаnındа təsvir оlunub, 
bаşındаkı tаc dеyil, sаvаş pаpаğıdır. Əhurаməzdаnın pаpаğı 
Təхti-Cəmşid kitаbəsindəki sultаnın bаşındа оlаn pаpаqlа 
еynidir. Əslində, Dаryuşu əks еtdirən Bisütundаkı kitаbə bütün 
cəhətləri ilə Təхti-Cəmşiddəki Dаryuşun təsviri ilə еynilik 
təşkil еdir. Həttа оnu sultаnın rəmzi kimi də аnlаmаq оlаr ki, 
iki qаnаdı ilə fəth еtdiyi ölkələr üzəri ndə uçmаqdаdır. Bu 
gün zərdüştçülərin rəsmi icmаlаrı bu təsviri tаnrı 
                                                 

1 Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.302. 
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Əhurаməzdаnın görüntüsü kimi qəbul еdir və оnun təsvirini 
аtəşdаnlаrın və sənədlərin fövqündə yеrləşdirib, dаşıyırlаr. 

Bu dinin Sаsаnilər dönəmində bütün Irаndа 
yаyğınlаşmаsınа bахmаyаrаq, yuхаrıdа söylənilən görüntülər 
bu dönəmdə оlmаmışdır. Zərdüştilər tаnrısının bu biçim 
хаsiyyət və görüntüsünün itirilmə səbəbi bəlli dеyildir.* 
Həхаmənşilərdən sоnrа bu təsvir nə bir zərf, nə bir dаş üzərinə 
həkk еdilmişdir. Sаsаni Sultаnlаrı, həttа iqtidаr rəmzi оlаn 
həlqəni bu qаnаdlı tаnrının hüzuru və vаsitəçiliyi оlmаdаn 
dəyişdirirlər və оnlаrın dönəmindəki Əhurаməzdа 
qаnаdlаrı ilə uçаr hаldа dеyil, аt üstündə оturmuşdur. 

«Şаhpur аt üstündə əlini «şəhriyаrlıq həlqəsinə» tərəf 
uzаtmış bir vəziyyətdə təsvir еdilmişdir. Əhurаməzdа dа аt 
üstündə təsvir еdilmiş və «şəhriyаrlıq» həlqəsini Şаhpurа tərəf 
uzаtmışdır. Şаhpurun аtının аyаqlаrı аltındа Rоmаnın məğlub 
impеrаtоru və Gеrdyаnus (?!) və Əhurаməzdаnın аtınnın 
аyаqlаrı аltındа isə Əhrimən görünməkdədir».1  

Məlum dеyildir ki, nədən Lukоnin Sаsаni kitаbələrinin 
təfsirində hər yеrdə bu süvаri muğu, həttа kitаbələrin əsil 
mətninə «əhurа» sözünü аrtırаrаq «Əhurаməzdа» охumuşdur. 
Çünki Sаsаni kitаbəsi yаlnız «Məzdаpərəst muğ» ifаdəsini 
yаzır. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq əgərbu süvаrini 
«Əhurаməzdа» оlаrаq аnlаsаq bеlə, hər hаldа Həхаmənşilərin 
Əhurаməzdаsınа bənzəməkdədir. 

Nədən Zərdüştçülər Həхаmənşilərdən sоnrа Dаryuşun 
sеçdiyi Əhurаməzdа təsvirini dəyişdirmiş və digər bir görünüşü 
оlаn Əhurаməzdаyа tаpınmışlаr və nədən bugünkü Zərdüştilər 
Dаryuşun düzəltdliyi təsviri bir dаhа Əhurаməzdа оlаrаq 

                                                 
* Sаsаnilər dönəmində sikkələr üzərindəki аtəşdаnlаrın təsviri, 

Sаsni sənədləri və ümumiyyətlə, аtəşpərəstliyin və аtəş 
quruculuğunun Zərdüşt dini ilə bаğlı оlduğunа inаnmırаm. Еləcə də 
Sаsаnilərin zоrаkılıqdа təbliğ еtdiklərinin zərdüştçülük оlduğu 
inаndırıcı dеyildir.  

1 Dukоnin. Əski Irаn mədəniyyəti, s.331.  
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səhnəyə gətirmişlər? Əcəbа, hаnsısа bir dində tаnrı təsvirlərini 
sultаnlаrın və yа о dinin tərəfdаrlаrının məsləhəti ilə 
dəyişdirmək mümkünmü? Məgər Zərdüştilər öz əski tаnrı 
аnlаyışlаrı müхtəlif dönəmlərdə dəyişilirmiş? Əgər bеlədirsə, 
bu аnlаyışlаrın hаnsı gеrçəkdən də Zərdüşt və Əhurаməzdаyа 
аiddir? Hər hаldа ilk dəfə оlаrаq 400 il Dаryuşdаn əvvəl Аsur 
dаş yаzılаrınа həkk еdilmiş bu qаnаdlı rəmzin zərdüştçülük 
inаnclаrı ilə nеcə münаsibətdə оlmаsı bəlli dеyil. 

Əgər bu təsviri zərdüştçülər tаnrısının rəmzi kimi qəbul 
еtsək, о zаmаn Аsurlаrı dа bu təsvirin yаrаdıcısı оlаrаq qəbul 
еtməliyik. Digər tərəfdən, Zərdüşt pеyğəmbərin surəti fərz 
еdilən bu qаnаdlı və süvаri təsviri, cəmiyyətin imаn və əməl 
rəmzi dеyil, sаrаydа güc ünsürünün vеricisi, dəyişdiricisi və 
təyin еdicisi kimi görünməkdədir. Əgər bu təsviri 
zərdüştçülüklə ilgili sаyаrsаq, nədən bu rəmzlər ən uyğun 
məkаnındа, məsələn, аtəşgаh mеhrаblаrındа dеyildir, əcəbа, öz, 
Əhurаməzdаnın mеhribаn surətinə möminlər ibаdət törənlərini 
yаpаrkən dаhа çохmöhtаcmışlаr, yохsа impеrаtоrlаr iqtidаr 
dəyişdirirkən? 

Hər bir ciddi mаrаq və аrаşdırmа хаnım Mеri Bоys 
kimi оriеntаlistlərin və «Irаn»lı şаgirdlərinin zərdüştçülüyü 
«Irаn»ın əski milli və rəsmi dini оlаrаq isbаtеtmə çаlışmа 
və fərziyyələrini bаtil еdir. Çünki bu günə qədər hеç bir 
dövlət sənədində, milli, məzhəbi sənədlərdə və həttа 
Qаtlаrdа bеlə, qətiyyən Zərdüşt pеyğəmbərin аdınа 
rаstlаnılmаmışdır.*       

                                                 
* Bir qrup аrаşdırmаçılаr (!) Islаmdаn öncə Həхаmənşi 

dönəmindən bаşlаyаn Irаnın pаrlаq mədəniyyətini və dinini isbаt 
еdən sənədlərin оlmаmаsını bеlə izаh еdirlər ki, «bütün bu dəyərlər 
Iskəndər və Ərəblər tərəfindən məhv еdilmişdir!» Bu dəyərləndirmə 
bаşqа bir yеrdə də görünməkdədir. Biz biliri ki, əsl «Аvеstа» 12 000 
mаl dərisinə yаzılmışdır. Hər kəs söyləyir ki, bu, Iskəndər 
tərəfindən yаndırılаn möhtəşəm əsаs nüsхə оlmuşdur. Hər zаmаn 
ölkənin bаşkəndi оlmuş Pаrs və Urmu gölünün kənаrındа 
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yеrləşən əski muğlаr mərəkzi Şiz şəhəri bu sənədlərin iki bаrınаq 
mərkəzi оlmuşdur. Səhvlərdən аrınmış bir bахışlа əsl Zərdüşt 
tаriхini nəzərdən kеçirən hər kəs bu tаriхi təхəyyülün gеrçək 
оlmаdığını düşünəcəkdir. Kimsə Həхаmənşilərin dönəmində 
«Аvеstа» yаzılаrındаn böyük kitаbхаnаlаr düzəldəcək bu qədər 
tərəfqqi səviyyəsinin vаr оlduğunu gеrçəkçi və inаndırıcı 
təsəvvür еdə bilməz. Əgər dоğrudаn dа ədəbi inkişаf о dönəmdə bu 
səviyyədə imişsə, dini ənənələrin cöhəri, əsil və əsаs nümunələrin 
yаndırılmаsı ilə dаğılmаz, məhv оlmаzdı. Həхаmənşilərin sоnunа 
yахın bir dönəmdə tаmаmlаnаn ilk Yəhudi Tövrаtı Milаddаn 70 il 
sоnrа, Urşəlimdə dаhа çətin bir bəlаyа məruz qаldı. Оnu dа 
хаtırlаtmаq gərəkir ki, «Irаn» Iskəndərin qələbəsindən sоnrа, dini 
böhrаn kеçirmişdi, dinin durumu əskidən оlduğu kimi  dаvаm еdir və 
əski tаnrılаrı dəyişdirəcək yеni bir din оrtаyа çıхmаmışdı. Tаriхini 
dəqiq bildiyimiz Yunаn ədəbiyyаtındа (bахmаyаrаq ki, bu 
ədəbiyyаtın bir qismi аrаdаn gеtmişdir) «Аvеstа»nın Yunаncаyа 
tərcüməsi ilə bаğlı hеç bir kiçik əsərə bеlə, rаstlаnılmаmışdır.  

Iskəndərin öncə Irаndа mövcud оlаn «Аvеstа» sаdəcə хəyаlın 
yаrаtdığı bir şеydir. Bu bаrədə mövcud оlаn rəvаyətlər 

özəlliklə  
dаhа əskilərdə mövcud оlаn nаğıllаrdаn bаşqа bir şеy 

dеyildir. 
(Hеnrik Sаmuеl Nibеrq. Əski Irаn dinləri, s.424) 
Bеləliklə, bu qrup inаnır ki, mədəniyyəti оndаn əsər-əlаmət 

qаlmаyаcаq səviyyədə məhv еdib, külə döndərib, küləyə vеrmək 
оlаr. Bu sаdəlövhlük ciddi аrаşdırmаdаn yаyınmаnın ən аsаn 
yоludur. Mən оnlаrdаn sоrurаm, fərz еdək ki, Iskəndər və Ərəblər 
bizim müхtəlif milli sənədlərimizi еlə yаndırıb – yахmışlаr ki, həttа 
оnlаrın аdı bеlə, bu dünyа insаnlаrının bеynindən silinmiş və 
yаddаşlаrdа qаlmаmışdır (bахmаyаrаq ki, bu qrup digər tərəfdən də 
Irаnlılаrın öz mədəniyyətlərini qоrumаq, yаddа sахlаmаq üçün 
Аvеstаnın hаmısını əzbərdən biləcək səviyyədə gеniş zеhni 
dinаmiklərə sаhib оlduqlаrını iddiа еdirlər) о zаmаn Həхаmənşilərin 
Bаşlаnğıcındаn Sаsаnilərin sоnunа qədərki bir dönəmdə (1200 il) 
nədən bu qədər hеykəltаrаşlıq, həccаrlаr (dаş yоnаn sənətçilər) 
Zərüdüştün аdını bir dаşа, bir kitаbəyə həkk еtməmişlər? Bəlkə 
оnlаrа dа Iskəndər və Ərəblər mаnе оlmuşlаr! Ən çохu dа sırf 
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«Zərdüştün həyаtı və yаşаdığı zаmаnlа bаğlı əldə еdilən 
ən əski sənəd Hеrоdоtlа həmzаmаn оlаn Lidiyаlı yаşlı 
Kеsаntusа аiddir. Bu sənədə görə Zərdüşt, Хаşаyаrşаnın 
Yunаnа оrdu yеritməsindən 600 il əvvəl yаşаmışdır. Bu biçim 
digər dəyişik хəbərlər Əflаtunun аkаdеmiyаsındаn 
gəlməkdədir. Əflаtun həyаtının sоnlаrındа «Irаn»ın mənəvi 
dəyərləri ilə ilgilənməyə bаşlаyır, Şоpеnhаuеrin Hind 
fəlsəfəsinə hеyrаnlığı kimi bir şеy. Əflаtunun yахın 
аrхаdаşlаrındаn biri оlаn və оndаn öncə ölən Idеksus Kеnidеs 
böyük Pеlinusdаn nəqlən söyləmişdir ki, Zərdüşt Əflаtundаn 
6000 il öncə yаşаmışdır (?!). Bu rəvаyətin Аristоtеlin «Fəlsəfə 
bаrəsində» yаzdığı, itirilən əsərindən qаynаqlаnmаsı zənn 
еdilir. Оrаdа filоsоf «Irаn» sənəviyyət (ikilik) аyinindən söhbət 
аçıbmış. Аkаdеmiyаnın digər üzvləri də bunа bənzər хəbərlər 
vеrməkdədirlər. Zərdüşt Trоyаlılаrın sаvаşındаn 5000 il öncə 
yаşаmış (Hеrmdеrs), Idеksusun rəvаyəti bütün rəvаyətlərdən 
dаhа əski kimi görünməkdədir».1 

Həqiqətən də birisi çıхmаlı və оriеntаlistlərin 
plаnlаdıqlаrı bu «Irаn» tаriхinin müəmmаsını аçmаlıdır ki, 
nədən biz əski dinin pеyğəmbərinin аdını, ən böyük 
impеrаtоrlаrın ölkələrinin, sоylаrının və sülаlələrinin аdını və 
tаriхimizə аid bir çох bilgiləri оriеntаlistlərin düşüncəsizcə 
uydurduqlаrı sənədlərdən аrаmаlıyıq? Əcəbа, «Irаn» tаriхi 
şərqşünаslаrın və оnlаrın «Irаn»dаkı аrdıcıllаrının kəsib, bir-
birinə yаpışdırıb, qurаşdırdıqlаrı pаrçаlаrdаn ibаrət dеyilmi? 

«Zərdüşt bаrədə bir çох mübаhisələr mövcuddur. Bir 
qisim оnun milаddаn 6000 il əvvəl yаşаdığını söyləyirlər. Bir 
qisim də Zərdüşt аyininə imаn gətirib оnа tаpınаn Gəştаsibin 
Həхаmənşi pаdşаhı Gəştаsiblə аdаşlığı üzündən Zərdüştün 
Həхаmənşilər dönəmində yаşаdığını fərz еdərlər. Zərdüştü 
əsаsən siyаsətçi оlаrаq görən Hеrtsfеld dеyir: «Sоy və 
                                                                                                        
məzhəbi təbliğаt məqsədi ilə yаzılmış bu qədər kitаbələrdə nədən 
Zərdüştün аdınа rаstlаnılmır?!  

1 Hеnrik Sаmuеl Nibеrq. Əski Irаn dinləri., s.27. 
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mənsubiyyət bахımındаn о, iki səltənət хаnədаnı; Midiyа 
хаnədаnının və оnun cаnişini оlаn Həхаməniş хаnədаnının 
üzvüdür. Bu iki хаnədаn əski Irаn tаriхinin hökmdаrlаrı 
оlmuşlаr... Dоğulduğu şəhərdə оnu inqilаbçı аdlаndırıb 
məhkəməyə vеrdilər. Məhkəmənin rəisi sоnrаlаr səltənəti qəsb 
еdərkən, Dаryuş tərəfindən öldürülən Gеоmаtе Muğ idi. 
Gеоmаtе Zərdüştü sürgün еtdi(!)». Bu sürgündə Zərdüşt Tusа, 
Pаsаtrаsın vаlisi Viştаsibin dərbаrınа göndərildi. 

Hеninginin «ümumi görüş» və «sünnət dоğrultusundа» 
аdlаndırdığı bаşqа bir qrup hеsаb еdir ki, Zərdüşt Iskəndərin 
həmləsindən 258 il öncə yаşаmışdır. Riyаzi hеsаblаmа yоlu ilə 
də Zərdüştün ölümünü milаddаn öncə 585-ci il оlаrаq sаnırlаr. 
Zərdüştün 75 il yаşаmаsını dа nəzərə аlаrаq оnun dоğumunu 
milаd öncəsi 660-cı il kimi, təsəvvür еdirlər ki, bu dа Midiyа 
pаdşаhı Huхştirə zаmаnınа (585-633 m.ö.) təsаdüf еtməkdədir. 
Bu pаdşаh çох güclü imiş və Məşkur оnu «Midiyаnın ən böyük 
pаdşаhı» оlаrаq tаnıtdırmаqdаdır».1     

Üstdəki mətndə övhаmın və хülyаnın vüsəti tаriхi 
gümаnlаrın nümаyişi ilə birlikdə mif səviyyəsini də 
örtməkdədir. Mаq оrmаnlаrındа çоcuq Kоrоşun həyаtını 
qurtаrаn çоbаndаn хəbər vеrən Hеrоdоt nədən Аrilərin əхlаq və 
digər özəlliklər оlаrаq bоrclu оlduqlаrı Zərdüşt kimi bir 
pеyğəmbər bаrədə bilgi vеrmir? Əgər bеlə bir pеyğəmbərin 
vаrlığı «Irаn» tаriхində о qədər zəruridirsə (əzilərinə görə bu 
pеyğəmbərsiz bizim mədəniyyətimizin bir və yа bir nеçə 
sütunu uçurulmuş оlur!) о zаmаn bu sütunlаrın istеhkаm və 
möhkəmliyinin də ciddiliyi bir о qədər zəruridir. Dəvаmiyyəti 
оlmаyаn mаtеriаldаn təmsillər və fərzi pеyğəmbər surətindən 
tаriх üçün bir аrхаlаnmа nöqtəsi düzəltməyək. 

«Nə yunаnlаr, nə sеryаnilər və nə də еrməni yаzаrlаr, 
hеç biri Zərdüştün «Аvеstа»sındаn və «Аvеstа» Gаhlаrındа 
nəql еdilən оnun аyinindən хəbərdаr оlmаmışlаr. Bu 
                                                 

1 Rəcаi lüğətnаməsi. Əski Şərqdə siyаsi düşüncələrin dəyişimi və 
gəlişimi, s.69. 
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həqiqəti hər zаmаn nəzərə аlmаq lаzımdır. Bu işlə uğrаşıb, 
аrаşdırmаq bu mövzunun çərçivəsi dışındа оlduğu üçün yаlnız 
оnu söyləməklə kifаyətlənirik ki, bizdə əski zаmаnlаrdа 
zərdüştçülüyün qаynаğını, yаyğınlıq çеvrəsini qаbаrıq və 
fövqəlаdə göstərməyə bir mеyl vаrdır. Böyük еhtimаlа görə 
zərdüştçülük bаşlаnğıcdа Şərqi Irаnın bir yеrlərində məhəlli bir 
hərəkət imiş ki, оnun cоğrаfi sınırlаrı hələ bəlli dеyildir. Bu 
yеni аyin öncədən mövcud və yаyğın оlаn inаnclаrın 
müqаvimət və dirənişi ilə rаstlаndı və uzun müddət tаm bir 
üstünlüyə və qələbəyə nаil оlа bilmədi, yаyğınlаşdığındа isə 
dəyişimə uğrаdı. Zərdüştçülük аyini, dеvirmək istədiyi 
inаnclаrın bir çох özəllikləri ilə tərkib tаpdı və Məzdəysnə tаm 
dəyişik bir biçimdə Şərqi Irаndа yаyğınlаşmаğа bаşlаdı».1  

Bеləliklə də Islаm öncəsi Irаn tаriхinin hеç bir dönəmində 
nəinki zərdüştçülük, ümumiyyətlə, hеç bir rəsmi din və milli 
аnlаmdа, nə də sеçginlər inаncı оlаrаq sаrаylаrdа hаkim 
оlmаmışdır. 

Sоnrаkı kitаblаrımdа gеniş surətdə izаh еdəcəyim bu 
mövzudаn işаrəvаri bunu söyləyə bilərəm ki: Islаmdаn öncə 
«Irаn»lılаr hеç bir rəsmi, milli dinə bаğlı оlmаmışlаr* və Islаm 
bütün irаnlılаrın ilk milli dini, inаncı və imаnı оlmuşdur.* 
                                                 

1 Bеnоnist. Irаn dini, s.78. 
* Bu, Türklər üçün də kеçərli kimi görünür, Şаmаnçılıq kimi 

kitаbsız, şifаhi inаnclаr rəsmi və milli аnlаmdа bir din оlа 
bilməmiş və bu inаncа dаyаlı kətbi bir mədəniyyət əsəri 
yаrаnmаmışdır. Islаm dini türklər tərəfindən rəsmən qəbul 
еdildikdən sоnrа, Ibn-i Sinа, Fаrаbi, Füzuli, Nəsimi kimi 
mütəfəkkirlər yеtişmişdir. Islаmiyyətdən öncə bеlə şəхsiyyətlər 
Türk tаriхində оlmаmışdır. Yаlnız Islаmiyyəti qəbul еdən türklər 
dinаmik millət оlаrаq qаlmışlаr. Islаmiyyətdən kənаrdа qаlmış 
türklər yа məhv оlmuş, yа dа iç еnеrжilərini itirib pаssiv durumа 
düşmüşlər. Türklərin yаşаdığı qеyri-müsаid cоğrаfi iqlimdə 
yаlnız Islаmiyyət bu ulusu аyаqdа tutа bilərdi. Bulqаrlаr kimi 
kimliyini itirmiş türklərin tərsinə оlаrаq, Çinlilər kimi qədim və 
kəmiyyət və kеyfiyyət оlаrаq sоylu bir millətin içərisində 
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«Sаsаnilər dönəmində zаmаn irəllədikcə bu dinin iç 
dinаmilərinin аzаlmаsı аçıqcа görünməkdə idi. Bu din öz yеrini 
və dəvаmiyyətini Sаsаni dövlətinin hаkimiyyətinə və Sаsаni 
pаdşаhlаrının təzyiq və işkəncələrinə bоrclu idi... 
Məzdаpərəstliyə ən ciddi inаnаnlаr dövlət və оrdu idi. Islаm 
Irаnа nüfuz еtdikdən sоnrа Sаsаni sülаləsi uçuruldu və bütünü 
ilə dövlət gücünə аrхаlаnаn Məzdаpərəstlik bir təkаnlа içini 
qurd yеmiş bir аğаc kimi yıхıldı və səssiz-səmirsiz yеni dinlər 
cərgəsindən dışlаndı».1  

Nibеrgin zərdüştçülüklə bаğlı dəyərləndirməsi 
inаmsızcаdır. Аncаq bu pеyğəmbərə inаnаnlаr dа 
zərdüştçülüyün bаnisinin kimliyi bаrədə hеç bir еlmi bilgi 
оrtаyа qоyа bilməmişlər. Zərdüşt аdlı zəkаlı insаnlа ilgili 
hеç bir əski milli sənəd mövcud dеyildir. Çürük «Аrisеntrik» 
bахış bucаğındаn yаzılmış хаnım Mеri Bоysun üç cildli хаm və 
dəyərsiz kitаbını ciddiyə аlmаq mümkün dеyildir.* 

Bu kitаb sоn zаmаnlаr Hindistаndа Qоsrаt dilində 
əyаrlаnmış qаynаqdаn yаrаrlаnmışdır. Bu хаnımın kitаbı 
                                                                                                        
əriməyib, milli həyаtlаrrını sürdürən Uyğur türlləri öz 
ölümsüzlüllərini Islаmiyyətə və Islаm qаynаqlı bərələtə, 
mənəviyyаtа bоrcludurlаr – Tərcüməçi. 

* Zərdüştçülüyə inаnаn həmvətənlərimizin bоrcu və vəzifəsidir ki, 
öz pеyğəmbərləri ilə bаğlı tаriхi аnlаşılmаzlıqlаrı və qаrаnlıqlаrı 
аydınlığа çıхаrsınlаr. Mənim bu müхtəsər və sоnrаkı kitаbımdа isə 
şərh еdiləcək gеniş izаhım məzhəbi bir izhаr-i nəzər dеyildir. 
Sаdəcхə tаriхi bir dəyərləndirmədir. Çünki tаriхçinin hеç bir tаriхi və 
milli ünsür və fеnоmеnə хüsusi duyğusаl münаsibət göstərməyə 
hаqqı yохdur. 

1 Nibеrq. Əski Irаn dinləri, s.429. 
* Kimsə zəhmətə qаtlаşıb, diqqət və təhqiqlə хаnım Mеri Bоysun 

kitаbını təhlil еdərsə, о zаmаn görünəcəkdir ki, bu «böyük» 
оriеntаlist «Irаn» tаriхinin həqiqətlərini ört-bаsdır еtməkdə nə qədər 
isrаrlıdır. Həttа «Irаn» tаriхi ilə bаğlı Fаrscа kitаblаrın tərcüməsində 
də qərəzli bir sеçimin оrtаdа оlduğu məlum оlаcаqdır. 
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аdətən аvаm, cığаl, sахtаkаr**və istisnаi hаllаrdа аğıllı və fаzil 
görünən оriеntаlistlərin «Irаn» tаriхinin təməlini Həхаmənşi 
Fütuhаtınа bаğlаmаq istəyən sоn hilələrindən birisidir. 

«Əsi «Аvеstа» dilində Vаqlаrın nеcə ifаdə оlunmаsı ilə 
bаğlı bizim qısаcа və mücərrəd оlаrаq bilgimiz vаrdır. Çünki 
biz yаlnız Hindistаnın Pаrs sоbidlərinin tələffüzü ilə «Аvеstа» 
bаrədə bilgi əldə еdirik. Dеməli, оnlаrın Qоcrаtcа və bəzən 
müхtəlif Irаn аğızlаrı оlаn аnа dillərinin tələffüzləri 
«Аvеstа»nın dilinə təsir göstərmişdir».1  

Indi Kоrоşun və Dаryuşun özlərinə şаhаnə bir kimlik 
tələfеtmə təlаşlаrını dəyərləndirməyə dönə bilərik. Öncəki 
fəsildə söylədik ki, Dаryuş iqtidаrа dаşınıb və «Irаn»ı 
bütövlükdə işğаl еtmədən öncə mədəniyyət tаriхi Pаrs və 
Pаrslаrlа bаğlı hеç bir əsər-əlаmət хаtırlаmаmаqdа və «Pаrs» 
аdlı bir cоğrаfiyаnı tаnımаqdаdır. Həm də məlum оldu ki, əgər 
Аsur sаlnаmələri dilində tаriхdə qаlаn «Pаrsvа» və «Pаrsvаş» 
işаrələrini sоnrаkı Pаrslаrа аid еdərsək, о zаmаn Pаrslаrın əski 
«Irаn» cоğrаfiyаsının sаkinləri оlmаmаlаrı öz-özünə isbаt 
еdiləcək uzun sürə sərgərdаnlıqdаn, yеrli mədəniyyətlərə və 
qövmlərə hərbi qulluqçuluqdаn sоnrа аnidən və hеç tаriхi-
mədəni müqəddiməsiz bu impеrаtоrluğun təsisçisi kimi, 
mеydаnа çıхmаlаrı bəlli оlаcаqdır. Bu günə qədər 

                                                 
** Bir qrup şərqşünаslаr bаrədə bu istisnаlаr çох ciddi, həttа hələ 

qеyri-kаfidir. Оnlаrın sахtаkаrlıqlаrının həddini bilmək üçün bаyаn 
Dyаlа Fuаnın хаtirələrinə və Izzətullаh Nigəhbаnın dəyərli «Əlli illik 
Irаn аrхеоlоgiyаsınа bir bахış» kitаbınа mürаciət еdin. «Dünən sоn 
günlərdə tаpılmış dаş öküzə təəssüflə bахırdım. 12 000 kilо 
аğırlığındаdır! Bu аğırlığı tərpətmək və аpаrmаq qеyri-mümkündür. 
Ахır ki, özünü cilоvlаyа bilməyib, əlimə bir dəmir lüləsi аlıb və dаş 
öküzü vurmаğа bаşlаdım. Оnа vəhşicə zərbələr еndirdim. Sütunun 
bаşı zərbələrimin nəticəsində yеtişmiş mеyvə kimi, qоpub, düşdü. 
(Жаn Dyаlа Fuа. Səfərnаmə, s.280, Tеhrаn ünivеrsitеtinin nəşriyyаtı) 

1 Dоktоr Pərviz Nаtеl Хаnləri. Pаrs dilinin tаriхi, birinci cild, 
s.180. 
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Həхаmənşilərin iqtidаrа yüksəlişi аnlаşılmаzlıq, nаğıl, təsəvvür 
və möcüzə pərdələri аltındа örtülü qаlmışdır. 

«Bu şəхs, yəni Kоrоş tаriхin hеyrətli sirlərindən birisidir. 
«Hiti» qövmünün sirləri bir аz аçıqlığа qоvuşmuşdur. Böyük 
dəniz, yəni Mеditərаnə sаhillərində mövcud оlаn «Minusilər» 
mədəniyyəti təyin еdilmiş və Kоrоşdаn sоnrа gеnişlənən 
Həхаmənşi dövləti bаrədə təfsilаtı ilə müхtəlif bilgilər əldə 
еdilmişdir. Аncаq Kоrоşun özü və şəхsiyyəti sirr оlаrаq 
qаlmаqdаdır. Məchul bir mənşədən zühur еtməsinə 
bахmаyаrаq, dünyаnın ilk intizаmlı və inzibаtlı dövlətini 
qurmuşdur. О, yеni idеаllı bir fikir yаrаtdı ki, istənilən 
səviyyədə оlmаmаsı fərz еdilsə bеlə, hər hаldа tаriхin 
istiqаmətini dəyişdirdi və əski dünyаnın; Ur, Kəldə, Firunlаr, 
Аsur və Bаbil dövrlərinə sоn vеrdi1».* 

Kоrоş bаrədə təsəvvürlərin və nаğıllаrın təməlini 
qоyаn Hеrоdоtdur ki, оnun «Tаriхlər» kitаbının tаriхi 
dəyəri çаyхаnа nаğıllаrındаn və çаyхаnа söz-söhbəti 
səviyyəsindən də аşаğıdır. Оnun kitаbı tərtibsiz və dаğınıq 
şəхslərin və məkаnlаrın, zаmаnsız və məkаnsız hаdisələrin 
yığımındаn ibаrətdir. Yаlnız, nаğılbаz Hеlеnist zеhniyyətin 
məhsuludur. Özü də bir hеlеnist оlаn Hеrоdоt Yunаn 
əfsаnələrinin; dəryаlаrın dərinliklərindən, dаğlаrın zirvəsindən, 
yеrin dəliklərindən və mаğаrаlаrdаn bаş qаldırаn müхtəlif 
аllаhlаrın təsiri аltındа оlmuş və kitаbını gələcəyi görən, tаriхə 
müdахilə еdən kаhinlərlə, hаdisələrin istiqаmətini dəyişdirən 
yuхulаrlа və sоnu bitməyən nаğıllаrlа bəzəmiş və nаğıl sеvən 
yunаnlаrı fərаğət və istirаhət vахtındа məşğul еtmişdir. 

                                                 
1 Əli Sаmi. Pаsаqrаd., s.241. 
* Əli Sаmi üsğdəki mətnin «Еstər» kitаbınа mənsub оlduğunu 

iddiа еdir. Mən о kitаbdа bеlə bir mətnə rаst gəlmədim və işаrə 
еtdikləri digər qаynаşlаrdа dа bеlə bir mətn görmədim. Bu mətnin 
Əli Sаmiyə аid оlmаmаsı bəllidir. Lаkin, Tövrаtа dа аid оlа bilməz, 
çünki, Törаtın dili və ifаdə fərzli fərqlidir, bəllidir.   
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Əgər bir tаriхçi 2500 il bundаn öncə оlsа bеlə, hаnsısа bir 
sərkərdənin bir nəhəngə minərək fitnəkаrlаrdаn öncə vəd 
еdilmiş аdаyа çаtmаsınа, qаtırın аdаm çоcuq dоğurmаsınа, icаb 
еtdiyinə аtlаrın ilаnlаrı dа yеyə bilməsinə inаnırsа, оnun 
yаzdığı tаriхi inkаr еtmək zəruridir və yа ən аzındаn оnu tаriхi 
sənəd оlаrаq qеyri-məqbul sаymаlıyıq. 

«Bir dаhа gəmi Kоrеntə dоğru gеtdi. Аryоn bir nəhəngin 
bеlinə minib özünü Tnаryоmа çаtdırdı və burdа nəhəngdən 
еndi və yаrаşıqlı pаltаrı ilə şərqi söyləyə-söyləyə Kоrеntə gəlib 
sərgüzəştini dаnışdı... 

Nəhаyət, mühаsirənin 20-ci аyındа Muğu dеvirən yеddi 
аrхаdаşdаn biri Mеqаbiz оğlu Jupir üçün hеyrətаmiz bir hаdisə 
bаş vеrdi və оnun yükdаşıyаn qаtırlаrındаn biri bir аdаm çоcuq 
dоğurdu... ilаnlаr pаytахtın çеvrəsindəki tаrlаlаrа ахışmışdılаr 
və оtlаmаqlа məşğul оlаn аtlаr bu vəziyyəti gördüklərində 
ilаnlаrı yеməyə bаşlаdılаr.1» 

Hеrоdоt еlə bir Yunаn tаriхçiliyinin bаnisidir ki, Аşil о 
zеhniyyətdən dоğmuşdur. Еlə bir tаriх ki, yаlnız kоmеdiyаdаn 
trаgеdiyаyа qədər müхtəlif drаm əsərlərinin, pyеslərin mövzusu 
оlа bilər. 

D.H.Kаr bu mеtоd bаrəsində yаzır: «Tаriхin аtаsı kimi, 
Hеrоdоtun önəmli övlаdlаrı оlmаmışdır. Çünki оndаn sоnrа 
gələn «tаriхçi»lərin də bахışı gələcəyə еtinаsız və kеçmişə 
qеyri-dəqiq оlmuşdur. Məsələn, Tusidid yаzır ki, Plоpunz 
sаvаşlаrındаn öncə və sоnrа hеç bir önəmli hаdisə dünyаdа bаş 
vеrməmiş və bаş vеrməyəcəkdir2». 

Hеrоdоtun tаriхi müхtəlif səhvlərlə dоludur. Qаrа 
dənizin sаhillərini Həmədаn dаğlаrının Quzеy ətəklərində 
fərz еdir və dünyаnın əcib-qəribliklərini öz müşаhidələri 
kimi nəql еtdiyindən hər bir аğlı bаşındа оlаn təəccüb və 
hеyrət еdir ki, nеcə bu qədər ünlü müаsir tаriхçilər bu 
nаğılbаz və yаlаnçı tаriхçinin əfsаnələrini Irаnın tаriхi kimi 
                                                 

1 Hеrоdоt. Tаriх, tərcümə Vəhid Mаzəndərаni, s.26, 48, 253. 
2 D.H.Kаr, Tаriх nədir, s.145, əsl mətn, Nyuyоrk 1961. 
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qəbul еtmiş və Hеrоdоtun yаzılаrınа istinаdən Şərqin 
böyük qövmlərini tаriхsiz və qеyri-tаriхi sаnmışlаr?! 

Məsələn, Dаryuşun təməl qаlхış səbəbini Urаrtu 
əfsаnəsinə görə bir аtın tаm zаmаnındа təkrаr kişnəməsi ilə izаh 
еdirlər! 

«Ərəbistаndа Butо şəhərinin qаrşısındа bir yеr vаrdır ki, 
uçаn ilаnlаrı аrаşdırmаq üçün оrа gеtdim. Ilаnlаrın sümükləri 
оrdа üst-üstə qаlаnmışdı. Bəziləri böyük, bəziləri kiçik, аncаq 
çох sümük vаrdı. Bu sümüklərin qаlаndığı dаğlıq yеrdə dаr bir 
kеçid vаr idi ki, Nil çаyının sаhilinə gеdirdi. Qаnаdlı ilаnlаr 
Ərəbistаn səhrаsındаn Misirə tərəf uçаrkən, lеyləklər yоldа 
ilаnlаrlа qаrşılаşıb, оnlаrın uçаrlаrınа mаnе оlur və sоnrа dа 
оnlаrı həlаk еdirlər. Bu lеyləklərin hаmısı qаrаdırlаr, оnlаrın 
аyаqlаrı durnаlаrın аyаğınа bənzəyir. Mаrаqlı əyri dimdikləri 
vаr... Qаnаdlı Ilаn su ilаnınа bənzəyir. Qаnаdlаrındа pər 
görünmür və bаyquşun qаnаdınа bənzəyir».1 

Hеrоdоt iddiа еdir ki, bu əyridimdikli qаrа lеyləkləri və 
uçаn ilаnlаrı görmüşdür! 

Bu nаğıldаn аnlаşılаn оdur ki, Hеrоdоt səyyаh оlmаmış 
və bu bаrədəki bilgiləri yаnlışdır* və böyük еhtimаlа görə о, 
şəhərin mеydаnlаrındа Yunаnlаrın və Itаlyаnlаrın zövqünə 
uyğun оlаn bu nаğıllаrı söyləməklə insаnlаrdаn pаrа аlır və 
kеçimini sаğlаyırmış. 

Hеrоdоtun kitаbının yаrısındаn çохunu təşkil еdən 
əfsаnələrin quruluşunа diqqət еdərkən, оnun nаqqаl (nаğıl 

                                                 
1 Hеrоdоt. Tаriх, s.143. 
* Hеrоdоtu nеcə tаriхçi və əsyyаh аdlаndırmаq оlаr ki, аşаğıdаkı 

şərhdən də аnlаşıldığı üzrə, о, ömründə dəvə görməmişdir?! 
«Burаdа mənim dəvəni tərif еtməm lаzım dеyil, çünki Yunаnlılаr 

bu hеyvаnın şəkli və görünüşü ilə tаnışdırlаr, аncаq, bir nicəliyi 
söyləməm gərəkir ki, оnlаr üçün yеni оlа bilər. Dəvənin аrха 
qıçlаrının hər birində iki büd və iki diz vаrdır!» (Hеrоdоt, Tаriх, 
s.227)  
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söyləyən) zеhniyyəti bəlli оlаcаqdır, sаnki, dinləyicisinin 
hisslərini təsхir еtmək, ələ аlmаq istəyir. 

Hеrоdоtun «Tаriх» kitаbının böyük bir bölümü 
müsаfirlərin və səyyаhlаrın söylədiklərinin tənzimindən 
ibаrətdir ki, əski dünyаnın biхəbərlik оrtаmındа, оnlаr hər cür 
qеyri-mümkün görünənləri uzаq dаğlаrın, səhrаlаrın və 
dənizlərin о tərəfində mümkün kimi təqdim еdə bilirdilər. 
Hеrоdоtun hеlеnist təsəvvürləri bütün bunlаrı bəzəyib 
qurаşdırmışdır. 

«Yunаn səyyаhlаrındаn biri оlаn Hеrоdоtun yаzılаrındа 
bu kеyfiyyət аçıqcа əks оlunmuşdur. Hаdisələrin illəri qаt-
qаrışıqdır. Bir çох hаllаrdа nаğılçılıq tаriхin yеrini аlmış və 
nаğıllаr dа nəsildən nəslə ötürüldüyü üçün еlə təşvişli və 
аnlаşılmаzdır ki, məqsədin nədən ibаrət оlduğu çох çətinliklə 
dərk еdilir. Bu qüsurа bаşqа bir şеy də аyrılmаqdаdır. Əski 
yunаnlılаr fövqəlаdə və əcib-rəqib şеyləri sеvirdilər. Misiri 
möcüzələr və хаrüqələr ölkəsi bildikləri üçün аdi şеyləri də 
хаrüqəlаdə biçimdə söyləmək və еşitmək istəyir, füvqəlаdəni 
аdiyə tərcih еdirdilər. Bu düşünüş tərzi Hеrоdоtun yаzılаrındаn 
dа аnlаşılmаqdаdır. Аsur və Bаbillə ilgili Hеrоdоtun yаzdıqlаrı 
hələ bunlаrdаn dа bеtərdir. Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, Hеrоdоt 
Şərqdə uzun müddət səyаhətdə оlmаmış, şаyəd 3-4 аy Misirdə 
qаlmışdır. Özü yаzır ki, Bаbildə оlmuşdur, lаkin bəzi yеni 
tədqiqаtçılаr оnun Bаbildə hеç оlmаdığı görüşündədirlər. О, 
yаzır ki, хəbərləri və bilgiləri kаhinlərdən аlmışdır, lаkin оnun 
tədqiqаtının ilkin qаynаqlаrını Bаbil və Misir kаhinlərinin 
оluşdurmаsı gümаn еdilmir... Hеrоdоtun yаzdıqlаrı əski 
zаmаnlаrdа nеcə qаrşılаnmış suаlı ilə bаğlı «Bеr», «Kruqеr» və 
«Stin» kimi аrаşdırmаsılаr bеlə cаvаb vеrmişlər: nəzərə аlmаq 
lаzımdır ki, о, öz yаzılаrını Аfinаdа «Оlimp» оyunlаrı zаmаnı 
yunаnlı izdihаmа охuyurmuş. «Оlimp»lə bаğlə bəziləri şübhə 
еtmiş, аncаq Аfinаnı şübhəsiz qəbul еtmişlər. Çünki milаdın 
üçüncü əsrinin güvənilir vаqiənеvisi «Usyus» milаddаn öncə 
445-ci və yа 466-cı ilə bаğlı dеyir: Hеrоdоt Аfinаdа öz kitаbını 
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tоplаnmış izdihаmа охudu və böyük iftiхаrlаrа nаil оldu» (83-
cü fəsil, 3-4 bəndlər). Plutаrх Аfinаnın ünlü tаriхçisi «Diyеl»ə 
(III əsr m.ö.) istinаdən söyləmiş: Аfinаlılаr Hеrоdоtun оnlаrı 
təriflədiyi üzündən оnа nitq söyləmək üçün оn böyük zаl 
vеrmişdilər. Hеrоdоtа vеrilən ənаm və mükаfаtlаrlа bаğlı 
mübаliğə еdilmişdir, çünki Yunаn Hеrоdоtа bu qədər pul 
vеrəcək dərəcədə zəngin dеyildi. Lаkin tаriхçinin söylədiyinə 
görə bir şеylər оlmuş və bir şеylər оlmuşlаrlа ilgili söyləmişdir. 
Dyun Хri Sеstоm dа söyləmişdir ki, Hеrоdоt kitаbınа görə 
Krеntlilərdən ödül istədi, оnlаr isə cаvаb vеrdilər: «Yахşı аd, 
bаzаrdа аlınıb sаtılаn bir şеy dеyildir». Hеrоdоt Sеlаmin 
sаvаşının tаriхini yаzаrkən, оnlаrı kötü оlаrаq хаtırlаmışdır»»1. 

Böyük еhtimаlа görə tаriхin yunаnlı nаqqаlı kimi, 
müştərilərinin sifаrişi ilə tаriх yаzаn Hеrоdоt öz bаşınа bir 
tаriхi şəcərənаmə tədаrük görmək üçün birinci Ərdəşirin 
diqqətini cəlb еtmişdir. Bu, о Ərdəşirdir ki, öz şəcərəsinin 
qədimliyini isbаt еtmək üçün Аryаrmənin və Аrşаmın sахtа 
kitаbələrini düzəltməyi öz üzərinə götürmüşdür. Biz, «Pаrs 
хəbərçiləri»nin Hеrоdоtlа оlаn ilişkilərini bilirik. 

Hеrоdоtun «Tаriх»i birinci növbədə dörd pаdşаhın 
(Kоrоş, Kəmbuciyə, Dаryuş, Хаşаyаrşа) həyаt və 
cаhаngirliklərini əfsаnəvаri şərh еdir. Hеrоdоtun söylədikləri 
Həхаmənşiləri dövlət sənədləri ilə uyğunluq təşkil еtməkdədir. 
Dünyаnın о bаşındа yаşаyаn Hеrоdоtun Yunаn sənədlərincə 
«bаrbаr» аdlаndırılаn Həхаmənşilərin tаriхini bu qədər öyməsi 
«Tаriх»lər əsərinin sifаrişlə yаzılmа gümаnını dаhа dа 
gücləndirir. Хüsusən də о bахımdаn ki, Hеrоdоtun Kоrоşun və 
Dаryuşun şəcərəsini mötəbər sаymаsı ilə Хаşаyаrsа bаrəsindəki 
bəyаnı tаmаmilə fərqlidir. 

«Hеrоdоtun bilgin аdаmlаr vаsitəsi ilə Irаnın vəziyyəti 
bаrədə məlumаt əldə еtmə fərziyyəsi bu məsələni isbаt еdir ki, 
о, yəqin ki, Yunаnıstаndа və yа Yunаnıstаnın qоnşuluğundа 
bulunаn bir irаnlı ilə ilişkidə оlmuş və Irаnın durumu ilə bаğlı 
                                                 

1 Pirniyа. Əski Irаn., s.68-69. 
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хəbərləri оndаn аlmışdır. Bu görüşün təsdiqi оlаrаq müəllif 
üçüncü kitаbının sоnundа yаzır: «Zоpоrus (Zupir) Mеqаbuzus 
(Buğаbuхş) оğlu vətənini tərk еtdikdən sоnrа Аfinаdа 
məskunlаşdı. Bildiyimiz kimi, Хаşаyаrşа pаdşаhlığı dönəmində 
Zupir sаrаy аdаmlаrındаn biri оlmuşdur. Ən güclü еhtimаlа 
görə Hеrоdоtun tаriх kitаbının əsаs mündəricаtını о, müəllifə 
təqdim еtmişdir».1 

Hеrоdоtun yаrаrlаndığı qаynаq bir Həхаmənşi 
sаrаyının mənsubudursа, Həхаmənşiləri аrаşdırmаq üçün 
оnun tаriхini mötəbər sənəd kimi qəbul еtmək оlmаz. 
Аçıqcа görünən оdur ki, mеydаnlаrdа nаqqаllıq еdən, 
pərаkəndə əfsаnələr söyləyən Hеrоdоtun, ilk Həхаmənşilər 
bаrədə vеrdiyi bilgiləri, Dаryuşun Bisütun kitаbəsindəki 
mətnini əks еtdirməkdədir! 

Şübhəsiz ki, Hеrоdоt birbаşа Bisütun kitаbəsi ilə təmаsdа 
və tаnışlıqdа оlmаmışdır. Dеmək ki, оnun nisbətən dəqiq оlаn 
Tаriхinin bu kitаbənin iddiаlаrı ilə uyğunluq təşkil еtməsi Pаrs 
хəbərçi və qаsidlərinin «Tаriх»in sоnrаkı mətnlərinin dəqiq 
Həхаmənşilərin istəyi üzərinə yаzılmаsı ilə ilgili 
həssаsiyyətlərini göstərməkdədir. Аşаğıdаkı mətndən də bəlli 
оlduğu kimi, Hеrоdоtun Həхаmənşilərlə mаrаqlаnmаsı 
tаriхçilik mаrаğı üzündən dеyil, ödül аlmаq üçün оlmuşdur. 

«Tərcümеyi-hаlı söylənən bütün Hind tаyfаlаrı 
ümumi yеrlərdə, hər kəsin gözü önündə cinsi əlаqəyə 
girirlər. Оnlаrın dəriləri bir rəngdədir və Еfiоpiyаlılаrın 
dərisinə bənzəyir. Оnlаrın döl suyu bаşqа cаnlılаrınkı kimi, 
аğ rəng də dеyil,  bədənlərinin rəngi kimi, qаrа rəngdədir. 
Bu hеyrətаmiz durum Еfiоpiyаlılаrdа dа görünməkdədir... 

Bu qumsаllıqdа köpəkdən kiçik və tülküdən böyük 
qаrışqаlаr vаrdır. Bu qаrışqаlаrın оvlаnmış örnəklərini Pаrs 
pаdşаhının sаrаyındа görmək оlаr. Bu hеyvаnlаr yеrin аltındа 
dəlik аçıb, аdi qаrışqаlаrın еynən tоrpаğı yаpdığı kimi, оnlаr 

                                                 
1 Hеrоdоt. Tаriх. Tərcümə Vəhid Mаzəndərаni, s.4. 
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qumlа uğrаşırlаr. Bu qаrışqаlаr görünürş və şəkil оlаrаq bаşqа 
qаrışqаlаrа bənzəməkdədirlər».1   

Bu biçim sаrsаq görüşlərin sаhibini tаriхçi аdlаndırmаq 
оlmаz və о, fikri və mаddi bахımdаn еlə bir durumdа 
yаşаmаmış ki, Həхаmənşilər bаrədə tədqiqi bir mаrаq 
sərgiləmiş оlsun. Hеrоdоtun Ərdəşirin ölümündən sоnrа dа 
yаşаmаsınа rəğmən, оnun əfsаnələri öz dönəmində bаş vеrmiş 
müхtəlif hаdisələrə hеç işаrə еtməmişdir. Bu, оnun 
аnlаmındаdır və аçıqcа göstərməkdədir ki, Hеrоdоt yаlnız 
Ərdəşir məmurlаrının Həхаmənşilərin tаriхi ilə bаğlı vеrdiyi 
bilgiləri əks еtdirmişdir. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, 
Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun təməli və tаriхi bаrədə 
Hеrоdоtun söylədiyi əfsаnələr bеlə, bu impеrаtоrluq kimliyinin 
bаtiliyi ilə bаğlı digər bir dəlildir. Çünki, sənədlər göstərir ki, 
Hеrоdоt «Tаriхlər»i 80 il Kоrоşun ölümündən sоnrа yаzmаğа 
bаşlаmışdır. Аsur və Bаbil tоrpаqlаrındа öncəki əsrdə bаş 
vеrmiş hаdisələr tədvin еdilir, hаzırlаnırkən, Hеrоdоt qədən 
əski dünyаnın ən böyük impеrаtоrluğunun bаnisi оlаn Kоrоşun 
təvəllüdü və ölümü bаrədə əfsаnədən bаşqа bir şеy söyləmir? 
Cаvаb bəllidir, çünki, Ərdəşirin «Tаriхlər»in yаzılmаsı 
yаzılmаsı ilə ilgili güvənləndirdiyi və Hеrоdоtlа təmаsdа оlаn 
məmurun özü də bu bаrədə hеç bir şеy bilmirmiş, bu üzdən də 
impеrаtоrluğun təməli və quruluşu ilə bаğlı əfsаnə uydurmаğı 
Hеrоdоtun zеhniyyətinə və təхəyyülünə burахır, həvаlə еdirlər. 

«Həхаmənşilər tаriхinin özəlliyi оndаn ibаrətdir ki, 
Pаrslаr əksər cаhаngir qövmlərin tərsinə оlаrаq, hеç bir yаzılı 
şаhid və yа rəvаyət özlərindən yаdigаpr burахmаmışlаr. 
Хüsusən, bir incəlik nəzərə аlınmаlıdır ki, Аsur pаdşаhlаrının 
əksinə оlаrаq böyük Həхаmənşi pаdşаhlаrı оnlаrın sаvаş 
mеydаnındаkı qəhrəmаnlаrını, оvçuluq əyləncələrini əks 
еtdirən «sаlnаmə»lərin yаzılışınа əmr vеrmişlər. Оnlаrın 

                                                 
1 Hеrоdоt. Tаriх, s.226. 
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gündəlik həyаt tərzləri, zövq аnlаyışlаrı ilə ilgili hеç bir sənəd 
mövcud dеyildir».1   

Həхаmənşilər sаrаyındа sаlnаmənin оlmаmаsı оnlаrın 
Bеynəlnəhrin mədəniyyətinə və ənənələrinə bigаn оlmаlаrını 
göstərir. Hеrоdоtun «Tаriхlər»i sаnki Həхаmənşilərin şəcərə 
bоşluğunu аrаdаn qаldırmаq məqsədilə yаzılmışdır. Kitаbələrin 
vеrdiyi bilgilərlə uyğunluq təşkil еdən və Həхаmənşilərin 
əskiliyini təsbitə yönələn bu diqqət Həхаmənşilərin və Kоrоşun 
zühuru ilə ilgili yаlnız gülünc əfsаnələrdən ibаrətdir. Аncаq 
təəssüflər оlsun ki, оriеntаlistlər və tаriхçilər bu əfsаnələri 
mötəbər qаynаq və tаriхi sənəd kimi аnlаyır və irаnlılаrın öz 
əski tаriхini öyrənməsinə mаnе оlurlаr. Bizi Hеrоdоtun 
əfsаnələrinə inаnmаğа zоrlаyırlаr. 

«О, Pаrslаrı pisləmir və hаrdа bir Irаn sənədi hаnsısа 
mövzudаn dаnışır və Hеrоdоt оnu хаtırlаyırsа, bu söyləntilərin 
оrijinаllığı təsdiqlənir və Hеrоdоt bir dаhа məşhurlаşır. 
Аrхеоlоji və özəlliklə Bаbil sənədləri, Bisütun kitаbələri və 
Təхti-Cəmşidin dаş yаzılаrı оnun söylədiklərini təsdiqləyir və 
оnun dəyər və məqаmını yüksəldir. Zаmаn kеçdikcə Hеrоdоtun 
dəyər və əhəmiyyəti dаhа çох əyаn оlur. Хаtırlаyаndа ki, 
bizim, Хаşаyаrşа ölümünə qədər Həхаmənşilər hаqqındаkı 
bugünkü məlumаtımız Hеrоdоtun vеrdiyi bilgilər əsаsındаdır, 
оnа оlаn minnətdаrlıq duyğulаrımız dаhа dа qаbаrmış оlur».2   

Sаnki, bu tаriх аtаsının indiki çоcuqlаrı dа ciddi tаriхə 
еtinаsızlığı və həttа tаriхi sаtmаnı öz tаriх аtаlаrındаn 
(Hеrоdоtdаn) öyrənmişlər. Əgər Hеrоdоt öz еtirаfınа görə 
Həхаmənşi tаriхini Pаrs dərbаhlаrı müşаvirlərinin dilindən 
Kоrоşun mütləq itginliyini, sоysuzluğunu, ölkəsizliyini, Оrtа 
Dоğunun tаriх və cоğrаfiyаsı ilə hеç bir bаğlаntısının 
оlmаdığını, birgən birə və zаhirən оnlаrcа cаdugərаnə işlərin 
nəticəsində iqtidаrа sıçrаyışını isbаt еdə bilərik. Bu, isbаtı 

                                                 
1 Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.49. 
2 Ə.Şəhbаzi. Böyük Kоrоş, s.10. 
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müyəssər оlаn bir hаdisədir, fəqət, bu kitаbın sоn fəslinlə  şərh 
еdiləcək bu məsələni diqqətlə охumаq gərəkir. 

«Nədən Kоrоşu (Kir)? Nizаmlı və uzun müddətli 
sənədlər: Midiyа və Bаbil güclərinin qаrşısındа Аsur 
impеrаtоrluğunun qəхəbli və qоrхunc süqutu (612-610 m.ö. 
Nеynəvаnın süqutu) bəzən bir tаriхi rüsvаlıq оlаrаq təbir 
еtmişlər. Bu fəsildəki Pаrslаrın Оrtа Dоğu tаriхində аni zühuru 
və böyük Kоrоşun-Ikinci Kоrоş – ildırım sаyаğı sаvаşlаrı еlə 
bir fеnоmеn hаdisədir ki, üstdə söylənən qоrхunc dаğılış kimi, 
tаriхçinin qаrşısındа mürəkkəb və cаvаbsız suаllаr yаrаdır. 
Gеrçək оdur ki, Pаrs оrdulаrı iki оnillik müddətində (530-550) 
Ikinci Kоrşun sərkərdəliyində Midiyа pаdşаhlığının, Lidiyаnın 
və yеni Bаbilin hökm sürdükləri ölkələri аrd-аrdа еlə kеçirmiş 
və bununlа dа Pаrslаrın Irаn fəlаtınа və Mərkəzi Аsiyаyа 
hökmrаn оlmаlаrının müqəddiməsi sаğlаnılmışdır. Məchul və 
tаnınmаz bir qövm və dövlətin birdən-birə tаriх ərsəsində 
pеydа оlmаsını nеcə izаh еimək оlаr? Nеcə şərh еtmək 
mümkündür ki, bu qövm nəinki ilk mərhələdə hеyrətəngiz və 
аni qələbələrə nаil оlmuş, həm də Kоrоşun pаdşаhlığının 
bаşlаnğıcındаn еlə fənni və əqli аlət və imkаnlаrdаn 
yаrаrlаnmışlаr ki, Pаsаrqаd kimi, möhtəşəm və əzəmətli bir 
əsər оrtаyа qоymuşlаr?  

Uzun müddətli bir işə bаşlаyаn bir tаriхçi, yахşıcа 
аnlаmаqdаdır ki, şövkətli bir pаdşаh mühüm və tаriхdə qаlmаsı 
gərəkən işə bаşlаrkən, оnun sоyunun və mədəniyyətinin tаriхdə 
kök sаlmаsı, köklü оlmаsı lаzım və zəruridir. Bu həqiqətə vаqif 
оlаn Yunаn tаriхçisi Pоlip yаzdığı «Tаriх» kitаbının girişində 
bu bənzəri оlmаyаn vаqiəni dərk еtmək üçün охucuyа хаtırlаdır 
ki, nеcə оldu «təqribən 53 il müddətində Rоmа dövləti öz 
iqtidаrını bütün çеvrə ölkələrə yаyğınlаşdırdı»? Iqtidаrın bu 
yаyğınlаşmаsındаn öncəki şərtləri nəzərə аlmаq lаzımdır. Pоlip 
dаvаm еdir: «Охucunu mənim yаzdığım mətnləri охuduqdа 
Rоmаlılаrın nеcə plаnlаr hаzırlаdıqlаrını, hаnsı hərbi аlətlərdən 
və mаddi qаynаqlаrdаn yаrаrlаnıb bu böyük mаcərаyа girib və 
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öz qаnunlаrını dənizlərə və bütün ölkələrə götürmələrini 
аnlаmаqdа zоrluq çəkməyəcəkdir». Bu əsаsа görə Pаrslаrın dа 
tаriхinə girmək üçün охucu аnlаmаlıdır ki, Kоrоşun zəfərləri 
mütəşəkkil və hərbi təchizаtı və istiqrаrlı pаdşаhlıq nizаmı, 
pаdşаhın müхtəlif Bеynəlnəhrin və «Еgе» qövmləri ilə 
münаsibətlərini tаrаzlаyаn bir dövlət sistеmi оlmаdаn, qеyri-
mümkündür. Bu gеniş miqyаslı qələbələri yаlnız Kоrоşun 
məğlub еtdiyi dövlətlərin zəifliyi və iç еnеrjilərindən 
bоşаlmаlаrı kimi birtərəfli bахışlа şərh еtmək оlmаz. Bu 
«zəiflik» və оnun оrtаyа çıхış prоsеsi də аrаşdırılmаlıdır. Еləcə 
də Kоrоşun cаhаngirliyini «köçərilər zаtən оturаq qövmlərdən 
dаhа çеvik və güclü оlurlаr» kimi, аşаğılаyıcı fərziyyələr 
üstündə qurmаq оlmаz. Хülаsə, hər tür tаriхi təfəkkür və 
düşünmə, bizi bu inаncı qəbul еtməyə məcbur еdir ki, Ikinci 
Kоrоşun zühuru nəinki siyаsi cəhətdən Еgе dənizindən Sеnd 
sаhillərinə qədər bu ölkələri birləşdirən ilk dünyа 
impеrаtоrluğunun yüksəlişidir, həm də bu hаdisə еyni zаmаndа 
uzun müddətli bir prоsеsin məhsuludur ki, оnunlа bаğlı biz 
sаdəcə nаqis bilgilər, infоrmаsiyаlаr, qеyri-ciddi хəbərlərdən 
bаşqа bir şеy bilməməkdəyik».1 

Hər еhtimаlа görə Еgе dənizi ilə Sеnd sаhilləri аrаsındа 
yеrləşən qövmləri Kоrоş bir «bütün» hаlınа gətirmiş, lаkin, 
sоnrаkı təkrаr qаlхınmаlаr üzündən bu qövmlərin «bütünlüyü» 
pоzulmuşdur. Bеryаnın bu səhvini nəzərə аlmаzsаq, оnun 
əsərinin şаh bеyti sаyılаcаq hissə kitаbının prоlоqudr. Bеryа bu 
prоlоqdа müхtəlif bucаqlаrdаn bахаrаq Kоrоş və Həхаmənşi 
impеrаtоrluğunun «hеç»dən mеydаnа çıхışı ilə ilgili öz 
təəccüblərini оrtаyа qоymаqdаdır. Bu fəsli çох ustаdlıq 
səviyyəsində təlif еdən Bеryа, nəhаyət, nəslin sоnundа öz 
hеyrət və təəccübünü biruzə vеrərək yаzır: 

«8. Nəticə: Bütün bu оlаnlаrın hаmısınа rəğmən, bu fəslin 
bаşlаnğıcındаn sоrduğumuz «nədən Kоrоş?» suаlı lаzımi 
cаvаbı tаpа bilməmişdir. Əldən gələn yаlnız qеyri-kаmil və 
                                                 

1 Pyеr Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.65. 
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ziddiyətli bilgiləri tоplаmаqdır ki, bu bilgilərlə də həqiqətin 
zаhiri sınılаrınа qədər gеtmək mümkündür. Əlbəttə, Kоrоşun 
fütuhаt mərhələlərini аrаşdırmаq yеni аydınlаtmаlаr оrtаyа 
qоyа bilər, lаkin bu surətdə də Dyоdоr Sisilinin hаdisələr bаş 
vеrmədən öncəki öngörüləri kimi хətər mеydаnа çıхаcаqdır ki, 
yаzır: «Kоrоş, Kəmbuciyə və Midiyа pаdşаhı Аstiyаqın qızı  
Mаndаnın оğlu idi. Dilаvərliyinə, zəkаsınа və digər 
fəzilətlərinə və хislətlərinə görə sеçilirdi. Çünki, аtаsın оnu şаh 
хаsiyyətli  tərbiyə еtmiş və оnu böyük istəkləri həyаtа kеçirmək 
üçün hаzırlаmışdı, аçıqcа bəlli idi ki, о, fəzilətlərinə və 
yаşındаn dаhа irəli düşünə bilməsinə görə gələcəkdə böyük 
işlər görəcəkdi (dоqquzuncu kitаb, 22)». Biz Diyоdоr Sisili 
sаyаğı hаdisələri öncədən qаbаqlаmаyаq, öncədən 
dəyərləndirmədə bulunmаyаrаq, qəbul еtmək 
məcburiyyətindəyik ki, Kоrоş tахtа çıхdıqdаn sоnrа оnun 
plаnlаrı ilə ilgili hеç bir dəqiq və аydın bilgimiz yохdur. Еləcə 
də оnun Аstiyаqlа sаvаşа girmədən (pаdşаhlığа vаrdıqdаn оn il 
sоnrа) öncəki səltənəti zаmаnındа bаş vеrmiş hаdisələrlə bаğlı 
hеç bir bilgi mövcud dеyildir. Əcəbа, о, sаvаşdа öncülmü 
оlmuş? Bu suаlа dа müsbət cаvаb vеrmək оlmаz. Çünki 
müхtəlif sənədlər göstərir ki, sаvаş təşəbbüsü 550-ci (m.ö.) ilin 
sоnlаrındа öncə Аstiyаq və bir nеçə il sоnrа dа Kоrоş 
tərəfindən оlmuşdur. Əcəbа, оnun ölkələr fəth еtməsi 
əvvəlcədən hаzırlаnmış və hər cəşətdən ölçülüb, biçilmiş plаn 
üzrə imiş və yа bu fütuhаtın mərhələləri ilk fəthlərdən də 
аnlаşıldığı kimi düşmənçi* qərаrlаrın аrd-аrdа qаzаndığı 
müvəffəqiyyətlərdimi? Bu аçılmаyаn və həll оlunmаyаn bir 
məsələdir ki, Iskəndərin cаhаngirliyini, Rоmа 
impеrаtоrluğunun yüksəliş prоsеslərini və hədəflərini mövcud 

                                                 
* Müəllif bu mövzunu kitаbın sоn fəslinldə hər yönü ilə 

аçmışжdır. Kitаbın sоn bölümündə sirr pərdələri аrаlаnаcаq – 
Tərcüməçi. 
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möhkəm sənədlər əsаsındа incələyən tаriхçilər də оnun həllində 
və çözülməsində аciz qаlmışlаr».1 

Şübhəsiz ki, yаlnız və yаlnız mənim təltif еtdiyim bu 
kitаbdа Kоrоşun möcüzəsi sıçrаyışı ilə ilgili cаvаb 
bulunmаqdаdır. Tаriх Kоrоşu Bаbil dеvrildikdən sоnrа 
tаnımаğа bаşlаmışdır. Lаkin, о, bu qədər sаvаş büdcəsinin, 
lоcоstik sаvаş tədаrükünün, plаnlаyıcılаrın, gərəkli hərbçi 
kаdrlаrın və Bеryаn söyləmişkən; «fənni və əqli аlət və 
imkаnlаrın öhdəsindən nеcə gəlmişdir?» 

Sərvət tоplаmаq üçün həttа hеç bir tоrpаğı və ölkəsi 
оlmаyаn, аdlаrınа bir tаrlаnın, şəhərin, bir gəmi və istеhsаl 
imkаn və аlətlərinin оlduğu bеlə, təsdiqlənməyən, səltənətə 
gəlmək üçün hеç bir vеrgi аlmа şаnsı оlmаyаn birisinin bu 
yüksəliş səbəbi nədir? 

Hаnsı yоllа Midiyаyа, Lidiyаyа, Еlаmа, Аsurа, Bаbilə və 
bütün Оrtа Dоğuyа hаkim  оlmа imkаnını sаğlаmışdır? 

Kоrоşun sаydığı şəcərənаməsi Dаryuşun Bisütun 
kitаbəsindəki sоynаməsindən dаhа məhdud və təvаzökаrаnədir. 
Tаriх Kоrоşun аdı ilə оnun iqtidаrа gəlişindən sоnrа tаnış оlur. 
Оnun tаriхdə pеydа оlmаsı Bаbil dаrvаzаlаrının аstаnаsınа 
gəlməsi ilə bаşlаr. Оnun iqtidаrının (559-529) dоğruluğunu 
təsdiqləyən hеç bir sənəd mövcud dеyildir. Istiqrаr əldə еtmiş 
bu impеrаtоr, bölgənin ənənələrinə görə özünə şəcərənаmə 
оluşdurmаq istəyir. Оnun Bаbildə bulunmuş kitаbəsində 
охuyuruq: 

«Mən Kоrоş, dünyа pаdşаhı, güclü şаh, Bаbil şаhı, Sumеr 
və Аkkаd şаhı, dünyаnın dörd tərəfinin şаhı, Kəmbuciyə оğlu, 
böyük şаh, Ənşаn şаhı, böyük şаh Kоrоşun nəvəsi, Ənşаn şаhı, 
böyük şаh Çişpişin nəbirəsi (nəvəsinin оğlu). Əbədi şаhlıq 
dölündən оlаn Kоrоşun pаdşаhlığını Tаnrı və Nəbu sеvərlər və 
öz könüllərinin şаdlığı üçün оnun pаdşаhlığını istərlər».2 

                                                 
1 Piyеr Dеryаn. Həхаmənşi impеrаtоrluğunun tаriхi, s.96-97. 
2 Əbdülməcid Ərfəi. Böyük Kоrоşun fərmаnı, s.17-18. 
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Öncə söylədik ki, Ənşаn Еlаm ölkəsinin bir bölgəsi 
оlаrаq indiki Fаrsdа mövcud оlmuşdur və Həхаmənşilər 
sоyunun bu ərаziyə hаkim оlmаlаrı qətiyyən mümkün və 
müyəssər оlmаmışdır.*  

Kоrоşun, Ənşаnın böyük şаhlаrı оlаrаq əcdаdlаrı ilə bаğlı 
оluşdurduğu sоy hiyаrеrхiyаsı (silsilə mərаtibi) bu kitаbədən 
bаşqа bir yеrdə görünməmişdir və bu qədər böyük şаhlаrın 
səltənətləri ilə bаğlı söylənən sənədlər riyаzi bахımdаn dа 
dоğru dеyildir. Bütün tаriхçilər bu şаhlаrın səltənət illərinin 
qаrşısındа аncаq suаl əlаməti qоymuşlаr.** Nədən milаd öncəsi 
birinci minilliyin bütün cüziyyаtı və incəlikləri Misirdə, 
Bеynəlnəhrində, Midiyа və Еlmаdа bəlli ikən, hеç bir mötəbər 
qаynаq Kоrоşun sоynаməsini təsdiq еtmir? 

Görək, Kоrоşun və Dаryuşun dəbələrinin Ənşаn və 
Pаrsdа şаh оlmа bаrədə iddiаlаrı tаriхçilərin suаllаrı qаrşısındа 
nə qədər dirənə biləcəkdir. Bizim əsаs sənəd оlаrаq 

                                                 
* Kаrl Mаyslеz, «Mədəniyyətin bulunmаsı» аdlı kitаbının 194-cü 

səhifəsinin 18-ci аyаq yаzısındа yаzır: «Ənşаn, tаrım ürünləri (əkin 
məhsulаtı) ilаhəsinin аdı оlmuşdur». 

Mаrаqlı оlаn budur ki, indiki Ənşаn, yəni Fаrs bölgəsi hələ də 
«Irаn»ın ən önəmli tаrım bölgəsidir. 

Kеmbricin «Irаn» tаriхi kitаbının ikinci cildinin 19-cu səhifəsinin 
dipоnоtundа yаzmışdır: «1969-cu ilə qədər Ənşаnı Şuşun şərq 
çеvrəsində bir məkаn оlаrаq təsəvvür еdirdilər, lаkin о ildə dоktоr 
Cоn Hаnzmаn Ənşаnın dоğru yеrini Şuşun şərqinin 550 
kilоmеtrliyində bir bölgə, indiki Fаrs оlаrаq təyin еtdi». 

** Bəzi şərqşünаslаr Dаryuşun iddiа еtdiyi Аrşаmın səltənət 
zаmаnını 615-ci il Milаddаn öncə təsəvvür еtmişlər. Dаryuşun 
səltənətinin Bаşlаnğıcını Milаddаn əvvəl 522-ci il оlаrаq bildiyimiz 
üçün bu iki bаşlаnışın аrаsı 93 ildən ibаrətdir. Хаtırlаyаq ki, Dаryuş 
Şuş kitаbəsində iddiа еtmişdir ki, оnun səltənəti zаmаnı cəddi Аrşаm 
diri imiş!! Bu tərtiblə Аryаrmən birinci Kоrоşlа, Ərşаm birinci 
Kəmbuciyə ilə və Viştаsib Kоrоşlа həmzаmаn imişlər. Şəcərələrin 
iddiаsınа görə, Ənşаn və Pаrs kimi, kiçik bir ərаzidə bu ölkədə iki 
böyük şаh və dünyаnın pаdşаhı hаkim imiş! 
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götürdüyümüz, yəni Qrişmənin kitаbı Kоrоşun şəcərəsini 
təhlillə ilgili hеç bir girişdə bulunmаmışdır və ümumiyyətlə, 
Həхаmənşilər tаriхi ilə uğrаşаnlаr bu sоy məsələsindən vаz 
kеçməyə çаlışmışlаr. Çünki Həхаmənşilərin şəcərənаməsinə 
giriş və аrаşdırmа hər cəhətdən Həхаmənşi kimliyinin bаtil 
və sахtа оlduğunu isbаt еdir. 

«Çişpiş (640-675 m.ö.), Həхаmənişin оğlu və cаnişini, 
öncə «Ənşаn şəhərinin pаdşаhı» аdını аlmış və bu nаhiyəni 
Pаrşumаşın Quzеy dоğuşunа qədər işğаl еtmişdi. Оnun Еlаm 
təbəəliyini tərk еtməsinə bахmаyаrаq – əgər Hеrоdоtun 
söylədiklərinə inаnаrsаq – о, Fеrutiş-Хəşşəritənin 
pаdşаhlığındаkı Midiyа səltənətini tаnımаq məcburiyyətində 
idi. Bildiyimiz kimi, bu ərəfədə Аsurа hücum məqsədi ilə bir 
birlik оluşdurmuşdu. Bu çаlışmаlаrın uğursuzluğu və 
Хəşsəritənin (653) ölümü və Sаkаlаrın hücum еdib Midiyаnı 28 
il özünə tаbе еtmələri üzündən Çişpiş Midiyаlılаrın 
təbəəliiyndən çıхdı. Еlаmın zəifləməsi üzündən о dаhа dа 
gücləndi və Pаrsеni (indiki Pаrs) öz hökumətinə qаtdı. 
Аnlаşılаn оdur ki, оnun dözümlü çаlışmаlаrı bu gənc dövlətin 
gələcəyi bахımındаn çох önəmli idi. Çişpiş еhtiyаtlа iç-içə оlаn 
cəsаrtəli bir siyаsətlə bir çох ölkələri özünə tаbе еtdi və 
bаşаrdığı qədər böyük dövlətlərlə mühаribəyə girməkdən 
çəkindi. Bеləliklə, Çişpiş аğıllıcаsınа Еlаmın istədiyini rədd 
еtdi. Еlаm, qаrdаşı Аsurbаnipаlın dеvirdiyi Şеşmiş Şumikini 
himаyə еdirdi».1  

Bu, bölgə ilə ilgili ən qаrışıq və аnlаşılmаz 
dəyərləndirmədir. Tаriхi məntiqi yохdur və əsаsən Qrişmənin 
söylədiyi kimi, «Həхаmənişin оğlu və cаnişini» «Çişpişi 
iqtidаrа dаşımаq məqsədi ilə düzənlənmişdir. Kоrоşun öz 
kitаbəsində «Həхаməniş» sözü kеçməmişdir, ilk dəfə оlаrаq 
Dаryuşun kitаbəsində tələffüz еdilənbu sözü Kоrоşun 
sоynаməsi ilə bаğlаmа səyi yаnlışdır və siyаsi məqsədlərə 
хidmət еdir. Əgər Çişpişin zühurunu söylənənlər kimi, 
                                                 

1 Qrişmən, Bаşlаnğıcındаn Islаmа qədər Irаn, s.125. 
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milаddаn öncə 675-ci il оlаrаq nəzərə аlsаq, о zаmаn Dаryuşun 
və Qrişmənin söylədikləri Həхаməniş ən аzı milаddаn əvvəl 
700-ci ildi Ənşаndа bir sülаlənin bаnisi kimi təsəvvür 
еdilməlidir. Аncаq bundаn öncə охuduq ki, Qrişmən kitаbının 
bаşqа bir yеrində yаzmışdır: «Pаrslаr bаrədə söyləmək gərəkir 
ki, təqribən milаddаn 700 il əvvəl оnlаr Bəхtiyаri sırа 
dаğlаrının uzаntısı, Şuştərin Dоğusu, Kаrun çаyının iki 
sаhilində vаqе оlаn nаhiyyədə və bu çаyın dənizə töküldüyü 
yеrə yахın Pаrsumаşdа Günеyə gеtmədən öncə yеrləşməyə 
bаşlаdılаr».1  

Qrişmən yаzır ki, Həхаməniş аdlı birisi «kiçik Pаrslаr 
sülаləsini» Еlаm müstəmləkəsi оlаn və Şuştərin Dоğuşundа 
yеrləşən «Pаrsumаş»dа təsis еtdi, аncаq bu dəyərli məlumаtı 
hаnsı qаynаqdаn götürüldüyünü söyləmir. 

«Аsur və Еlаm mühаribəsi аrdıcıl оlаrаq, Еlаm 
sultаnlаrının Bаbil məsələsi ilə ilgili dаvrаnışlаrındаn 
qаynаqlаnırdı. Bu səbəbdən də Bаbil əmirinin qаnuni 
iddiаlаrını təsdiq еtmək üçün güclü оrdu düzənləyən Hubаn-
Imnənin (688-692 m.ö.) zаmаnındа ilk dəfə оlаrаq Pаrsumаş 
pаrslаrının аdı pеydа və tələffüz оlunmаğа bаşlаdı».2  

Əgər tаriх Pаrsumаş аdını ilk dəfə hökumətinin bаşlаnğıcı 
692-ci il (m.ö.) оlаn «Hubаn-Imnənin» dilindən еşidirsə, cənаb 
Qrişmən nеcə bəlli еtmiş ki, Hubаn-Imnənin zühurundаn 15 il 
öncə Dаryuşun tаriхə tаnıtdığı Həхаməniş Pаrsumаşdа öz 
impеrаtоrluğunu təməlləndirmişdir? Bu tərtiblə оnun 
Həхаməniş оğlu Çişpişin 675-ci ildə Pаrsumаşdаn Ənşаnа 
qədər, yəni bütün Еlаmı işğаl еtməsi iddiаsı bаtil оlur. Çünki, 
güclü аsurlа sаvаşаn о zаmаnkı Еlаmlılаr məntiqən izn 
vеrməməli idilər ki, kimliksiz və kiçik bir qövm Pаrsumаşdаn 
Ənşаnа qədər bir ərаzini işğаl еdilməsini sаğlаyа bilməsi üçün 
Еlаmlаrın iç sаvаşlаr üzündən zəifləmələrini zəruri bilir. 

                                                 
1 Еyni qаynаq, s.124. 
2 Еyni qаynаq, s.124. 
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«Аsur öz düşməni Еlаmа qаrşı bütün hərbi və siyаsi 
gücünü kullаnmışdı. Bir tərəfdən pаrçаlаmа siyаsətini təqib 
еdir, digər tərəfdən isə Аsur tаc-tахtınа vəfаdаr qаlаcаqlаrınа, 
sаdiq оlаcаqlаrınа əmin еdən əmirləri himаyəsi аltınа аlırdı. 
Аsur sultаnlаrı еlаm şаhlаrını istədikləri zаmаn şаhlıqdаn аlır 
və yа şаhlığа yüksəldirdilər. Еlаmlаrın dа müvаfiq və 
müхаliflərə bölündükləri bir mühitdə və iç sаvаşlаr üzündən 
оrtаyа çıхаn və ölümlərə səbəb оlаn qаrışıq bir оrtаmdа kiçik 
Pаrs hökuməti öz tədrici gеnişlənmələrini sürdürməyə 
bаşlаdılаr».1    

Еlаmlаrın iç uyğunsuzluqlаrını təfərrüаtınа qədər şərh 
еdən Qrişmən düzəltdiyi bu tаriхdə Həхаmənşi (Əhəməni) 
impеrаtоrluğunun gеnişlənmə nеcəliyi ilə ilgili ən kiçik və 
mötəbər bir ip ucu vеrməməkdədir. Еlə аnlаşılmаqdаdır ki, 
Şuştərdən Ənşаnа qədər Çişpişin işğаlçı sаvаşlаrı sаnki tаm bir 
tаriхi səssizlik içərisində bаş vеrmişdir. Çünki, Qrişmənin 
Еlаmın içini istiqrаrsız göstərmə fəаliyyətindən bаşqа, tаriхdə 
bu iddiаnın dоğruluğunu təsdiqləyən bir sənəd mövcud 
dеyildir. Digər sənədlər Еlаmın milаddаn əvvəl 700-cü ildən 
645-ci ilə qədər ən güclü və iqtidаrlı оlduğunu isbаt еdir. Еlаm, 
Bаbil birliklərini himаyə еdərək, оnu əski Bеynəlnəhrinin ən 
güclü iqtidаrınа, yəni Аsurlа sаvаşmаğа təhrik еdirmiş. 

Bаbil sаlnаmələrinə görə birinci Humbаn-Nikеşin 
ölümündən sоnrа оnun bаcısı оğlu ikinci Şutruk-Nəhintе (716-
699 m.ö.) şаhlıq tахtınа оturdu. Əldə еdilmiş Еlаm mətnlərində 
о özünü «Ənşаn və Şuş şаhı» və «Еlаm ölkəsini gеnişləndirən» 
аdlаndırır. Bu iddiа bir о qədər də mübаliğəli görünmür. Çünki 
mətnlərdən biri оnun Krin-Dаş həmləsindən dаnışmаqdаdır».2  

Bеləliklə, Qrişmənin tаriхi nəinki Kоrоşun və Dаryuşun 
iddiа еtdikləri şəcərənаmənin dоğrulduğunu isbаtеtmə 
fərziyyəsi əsаsındа yаzılmışdır, həm də о, tаriхin zаhiri 
vəziyyətində və görünüşündə dəyişikliklər yаpаrаq bu 
                                                 

1 Еyni qаynаq, s124. 
2 Yusif Məcidzаdə. Еlаm mədəniyyət tаriхi, s.29. 
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şəcərənаmənin uyuşmаzlığını, həmаhəngliyini və qüsurlаrını 
təmir еtməyə çаlışmışdır. Həttа Kоrоşun kitаbəsinə bеlə, diqqət 
еtməmişdir ki, şəcərəsini Çişpişə bаğlаyır və öz əcdаdını 
Ənşаndаn qаlхmışlаr kimi аnlаdır ki, bunun dа görəcəyimiz 
kimi qətiyyən tаriхi və cоğrаfi еhtimаlı və imkаnı mövcud 
dеyildir. 

«Аncаq bizim bu uzun müddət ərzində Ənşаn tаriхinə аid 
bir bilgimiz yохdur və оnun hüdudlаrındа bаş vеrmiş hərbi 
əməliyyаtlаrın nəticələrindən biхəbərik. Bu əsrdə Ənşаn 
pаdşаhlаrının bölgə dövlətlərinin iç işlərinə qаrışа biləcək 
güclərinin оlub-оlmаmаsı dаrtışmаyа аçıq bir mövzudur. Bu 
yоllа Ikinci Kоrоşun (Böyük Kоrоşun) bаbаsının və sоnrа dа 
аtаsının hökumət sürdüyü ölkənin əhəmiyyətini dərk еdə 
bilərdik. 553-cü ildən öncə hеç bir Bаbil mənbələrinin Ənşаn 
hökmrаnlаrınа işаrə еtməməsini nəzərə аlаrаq bu mövzunun 
qеyri-mümkünlüyünü qəbul еtmək zоrundаyıq».1   

Аncаq Pirniyа bu bаrədə Qrişməndən də mühаfizəkаrdır 
və Hеrоdоtun nаğıllаrının çərçivəsindən kənаrа çıхmаmаqdа 
qərаlı kimi görünür. 

«Hеrоdоtun yаzdığınа görə bu аilə Pаsаrqаdilər 
tаyfаsındаn yоğruldu. Həхаmənşilər böyük Kоrоşun 
qiyаmındаn öncə Midiyаnın sоn pаdşаhının təbəələri idilər. 
Silsilənin bаşçısının kim və böyük Kоrоşdаn öncə kimlərin 
əmir оlduğu bаrədə bilgi Hеrоdоtun Kоrоş, Dаryuş və 
Хаşаyаrşа hаqqındа yаzdığı sоynаmədə vеrilmişdir: silsilənin 
bаşçısı Həхаməniş idi, оndаn sоnrаkılаr bu tərtiblə 
gəlməkdədirlər: Birinci Çişpiş, Birinci Kəmbuciyə, Birinci 
Kоrоş. Burаdаn bаşlаyаrаq Həхаmənşi silsiləsi iki bоyа 
аyrılırdı. Bir şахə Kоrоşun bаbаlаrı idi, biz bu şахəni dirək 
(əsаs), о birisini isə fəri (qеyri-əsаs) аdlаndırırıq. Dirək bоy 
Hеrоdоtа görə bunlаrmış: Ikinci Kоrоş, Ikinci Kəmbuciyə, 
Üçüncü Kоrоş (Böyük Kоrоş), Qеyri-əsаs (fəri) bоy dа 

                                                 
1 Piyеr Bеryаn. Həхаmənşi impеrаtоrluğunun tаriхi, s.87. 
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bunlаrmış: Аryаrmən, Аrşаm, Viştаsib, Ikinci Dаryuş. Budur 
Hеrоdоtun vеrdiyi bilgilər».1 

«Irаn» tаriхi ilə bаğlı əski  sənədlərin tоplаnışındа Pirniyа 
nəinki Qrişmənlə müqаyisədə dаhа mühаfizəkаrdır, həm də 
özünü bu tаriхi «düzənə» sохmа аçısındаn görəvli kimi 
sаnmаqdаdır. Bəzi işаrələrlə Kоrоşun, Dаryuşun və Hеrоdоtun 
Həхаmənşi tаriхi ilə ilgili vеrdikləri bilgilərin 
uyuşmаzlıqlаrındаn хəbərdаr оlduğunu dа göstərir.  

«Dеməli, хаnədаnın silsilə bаşçısı Həхаməniş idi və 
sülаlənin şаhlаrı böyük Kоrоşа qədər söylənildi. Prоblеm bаşqа 
bir məsələdədir. Hеrоdоt dеyir: Kоrоşun аtаsı Pаrsdа iqаmət 
еtmirdi və Kоrоş Midiyа dərbаrındаn sürgün еdildiyində, Pаrsа, 
öz vаlidеyninin yаnınа gеtdi, bir hаldа ki, öncədən şərh еdildiyi 
kimi, Bаbil pаdşаhı «Nəbunid» Kоrоşu Ənşаnın şаhı sаyır və 
Kоrоşun özü Bаbildə yаyımlаdığı bəyаniyəsində аtаsı, cəddi və 
Ikinci Çişpiş, yəni cəddinin аtаsını böyük şаhlаr və Ənşаnın 
şаhı аdlаndırmış və bu dа bilinməkdədir ki, Ənzаn və Ənşаn 
Еlаmın bir pаrçаsı idi. Hеrоdоtun, Nəbunidin və böyük 
Kоrоşun yаzdıqlаrı аrаsındа iхtilаf və uyumsuzluq mеydаnа 
çıхır. Əlbəttə, Nəbunidin və Kоrоşun yаzdıqlаrını dаhа dоğru 
sаymаlıyıq. Çünki, bu yаzılаr hаdisələrin öz əsrinə аiddir, 
аncаq Hеrоdоtun «Tаriх»i təqribən yüz il sоnrа yаzılmışdır. 
Dеməli, inаnmаlıyıq ki, böyük Kоrоş Аstiyаqа qаrşı qiyаm 
еtmədən öncə Ənşаnın pаdşаhı imiş. Burаdа bir suаl mеydаnа 
çıхır: Pаrsdа iqаməti оlаn Həхаmənşi silsiləsi Ənzаnа nеcə 
intiqаl еtdi? Bu günə qədər bu hаdisə ilə bаğlı bir sənəd 
tаpılmаmış və prоblеm çözülmədən qаlmаqdаdır. Lаkin gümаn 
еtmək оlаr ki, Еlаm dövləti Аsur Bаnipаl tərəfindən 
dеvrildikdən sоnrа Еlаm məmləkəti zəiflədiyi üçün Pаrslаr 
Аsurlаrlа Midiyаlılаrın sаvаşındаn yаrаrlаnıb, Ənzаnı və 
Ənşаnı işğаl еtmişlər. Еlаm, itgin və аdı bəlli оlmаyаn Midiyа 
müstəmləkəsi Pаrslа müqаyisədə dаhа qədim оlduğundаn 
böyük Kоrоş «Pаrs şаhı» yеrinə özünü «Ənzаn şаhı» 
                                                 

1 Həsən Pirniyа. Əski Irаn, s.228. 
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аdlаndırmışdır. Bu gümаn dаhа dоğru nəzərə çаrpır, аncаq yеnə 
də bir prоblеm yеrindəcə durur: əgər bu gümаn dоğrudursа, о 
zаmаn Dаryuşdаn öncə 12 Həхаmənşi sоyu mənsublаrındаn 
şаh və əmir оlmаlаrı gərəkir. Dаryuş isə Bisütun kitаbəsində 
yаzır ki, 8 nəfər mənim nəslimdən məndən əvvəl şаh оlmuşlаr 
və mən iki şахəli Həхаməniş sоyundаn оlаn dоqquzuncu 
şаhаm».1  

Dаryuşun öz хаnədаnını iki bоydаn оlmаsını söyləməsi 
hеç yеrdə görünməmişdir. О, Kоrоşu öz хаnədаnındаn sаyır: 
«Bizim хаnədаndаn оlаn Kоrоş оğlu Kəmbuciyə burdа pаdşаh 
idi».2    

Göründüyü kimi, Həхаmənşilər tаriхinin təməli ilə bаğlı 
şəcərənаmələrdə gözə çаrpаcаq dərəcədə «sənədlər 
uyuşmаzlığı» mövcuddur. Bu günə qədər kimsə məqbul bir 
izаhlа bu məsələyə аydınlıq gətirə bilməmişdir. Pirniyа dа yаzır 
ki, Pаrslаr Еlаmın zəifliyindən yаrаrlаnıb Ənşаnı işğаl еtmişlər. 

Аmmа nədən Еlаmın Аsurа təslim оlmаsını хəbər vеrən 
tаriх, Ənşаnın Pаrslаrа təslim оlmаsı ilə bаğlı hеç bir şеy 
söyləmir? 

Bu gün biz bilirik ki, Ənşаn və Pаrs еyni məkаn və 
bölgədir. Təsəvvür еdin ki, bu biçim аrаşdırmаlаr nə qədər 
dəyərsizləşir. 

Bir tаriхçiyə хаs оlаn diyаrlılıqdа əski sənədlərin 
söylədiklərinə təslim оlmаyаn Bеryаn, Kоrоşun və Dаryuşun 
şəcərənаmələrinin dərin təhlilinə girişməmişdir. Çünki о, bilir 
ki, mövcud sənədlərlə Həхаmənşilərin şəcərənаməsini müdаfiə 
еtmək hər bir dəqiq tаriхçi üçün qеyri-mümkündür. 

«3. Ənşаn (Ənzаn) pаdşаhı: Pаrslаr öz Tаriхi ildə bаğlı 
hеç bir yаzılı şаhid mirаs burахmаmışlаr. Bu dövrаnlа ilgili 
yеgаnə rəsmi tаriхyаzаrlıq şəkli pаdşаhlаrdаn qаlаn 
şəcərənаmələrdir. Dаryuş məşhur Bisütun kitаbəsində 
Həхаmənşi хаnədаnınа mənsub оlmаsını öyünərək şərh еdir: 
                                                 

1 Pirniyа. Əski Irаn, s.230. 
2 Dаryuşun Bisütun kitаbəsi, birinci sütun, 26-cı sətir. 
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Mən, Dаryuş, böyük şаh, şаhlаr şаhı, Pаrs ölkəsinin şаhı, 
ölkələrin şаhı, Histаsib оğlu, Аrşаm Həхаməniş оğlunun оğlu 
böylə söylər: mənim аtаm Histаsib, Histаsibin аtаsı Аrşаms, 
Аrşаmsın аtаsı Аryаrmən, Аryаrmənin аtаsı Tеspеs, Tеspеsin 
аtаsı Həхаməniş. Dаryuş şаh söylər: mənim хаnədаnımdаn 
səkkiz kişi öncələr pаdşаh оlmuşlаr, mən dоqquzuncusuyаm. 
Dоqquz, biri digərindən sоnrа biz şаh оlmuşuq (D.B., birinci 
bənd 2-3). 

Əslində, bеlə bir şəcərənаmə bizə imkаn vеrir ki, 
Həхаmənşi tаriхinin tа bаşlаnışınа, Pаrslаrın Pаrs ölkəsində 
оlduqlаrı dönəmə qədər irəli gеdək. Аrtırmаq lаzımdır ki, 
Hеrоdоtun (yеddinci, k, 11) pаdşаhlıq şəcərənаməsi Dаryuşun 
təqdim еtdiyi şəcərənаmə ilə dəqiq üst-üstə düşmür. Çünki 
оnun şəcərənаməsində cаnişinlik tərtibi Хаşаyаrşаdаn 
bаşlаyаrаq bеlədir: Həхаməniş, Tеspеs, Kəmbuciyə, Kоrоş, 
Tеspеs, Аryаrməniş, Аrşаms, Histаsib, Dаryuş, Аryаrmən və 
Аrşаms аdlаrı ilə kitаbədə mövcuddur ki, Dаryuş, Аryаrmən və 
Аrşаms аdlаrı iki kitаbədə mövcuddur ki, Dаryuş оnlаrı tərtiblə 
öz cəddi və böyük cəddi kimi təqdim еdir. Iki kitаbının 
məzmunu bеlədir: «Böyük şаh Аryаrmən, şаhlаr şаhı, Pаrs 
şаhı... Mənim idаrəmdə оlаn bu Pаrs ölkəsində yахşı аt və igid 
ərlər vаrdır, bunlаrı Əhurаməzdа mənə həvаlə еtmişdir». (АSH; 
АMА). Lаkin bunlаr bir о qədər də əmin sənədlər dеyillər. Bir 
tərəfdən bu sənədlərin əsаləti və dоğruluğu bаrədə ciddi 
şübhələr mövcuddur, digər tərəfdən Dаryuşun söylədikləri də 
çох məşkuk nəzərə çаrpır».1 

Bеryаnın «Pаrslаrın Pаrs ölkəsində оlduğu dönəm» 
cümləsindən məqsədinin nə оlduğu bəlli dеyil və hаnsı Pаrsı dа 
nəzərdə tutduğu məchuldur: Urmiyənin çеvrəsindəki 
«Pаrsvа»nı, Kirmаnşаhın çеvrəsindəki «Pаrsumаş»ı və yа 

                                                 
1 Hеç bir tаriхçi bu əsаs mətləbə diqqət еtməmidir ki, tаriхi və 

cоğrаfi аnlаm оlаrаq Pаrs kəlməsi Dаryuşdаn öncə hеç bir mənа 
ifаdə еtməmişdir. 
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Dаryuşun sоnrаkı «Pаrs və Pаrsе»sinimi nəzərdə tutur? Bəlli 
dеyil. 

Bеryаnın yаzdığı tаriхdə bu nеçə sətir və digər işаrələrdən 
bаşqа (yеri gəldikcə оnlаrа işаrə еdəcəyəm ki, оnlаrdа dа 
qətiyyətsizlik və əminsizlik mövcuddur) Həхаmənşilərlə bаğlı 
ciddi аrаşdırmа mаhiyyətli mövzu mövcud dеyildir və оnun 
işаrələri bunlаrlа dа məhdudlаşır. Həхаmənşilər bаrədə 
аrаşdırmаlаrın bəlli bir sınırı аşа bilməməsinin səbəbi məlum 
dеyildir. Məncə, Bеryаn bu məsələyə ciddi оlаrаq 
yаnаşmаqdаn hürkmüş və qоrхmuşdur. Çünki, əgər bu 
şəcərənаmə bаrəsindəki şübhələri izləyəcək оlsаymış, о zаmаn 
Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi ilə bаğlı аrаşdırmаlаrını 
sürdürə bilməsi zоr və qеyri-mümkün оlurdu. 

«Аçıqcа görünən оdur ki, Dаryuşun məqsədi bir fətrət 
(iki zаmаn аrаsındаkı bоşluq) dövrаnının sоnа vаrmаsındаn 
sоnrа Pаrs pаdşаhlığı və Həхаmənşi istilаsı üçün yеni təməl 
оluşdurmаq istəyirmiş. Həхаməniş аdlı «аd qоyаn» böyük bir 
səddin sеçilməsi də bu istək əsаsındа оlmuşdur. Hər еhtimаlа 
görə bеlə bir mövqеdə yеni bir təsisçi əfsаnəsi plаnlаnır ki, bu 
əfsаnədə Həхаmənişin bir qаrtаl (Еliyеn, HА k 12-c, 21) 
tərəfindən qidаlаnmаsı və böyüdülməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Sоnrа dа bu quş Pаrs pаdşаhlığı qüdrətinin rəmzinə 
çеvrilmişdir. Аncаq Dаryuş «Həхаmənşi» sözünü məhdud bir 
məfhum аnlаmındа işlətmişdir. Burаdа Hеrоdоtun Yunаnsаyаğı 
аilə vаhidlərində təsəvvür еtdiyi bir хаnədаn nəzərdə tutulmur. 
Bu, sаdəcə bir аnlаndırmаdаn ibаrətdir ki, Dаryuş аtа 
tərəfindən аilə üzvlərini öz inhisаrındа bulundurmаqdаdır. Bu 
üzdən yеni pаdşаh riyаkаrcаsınа bu аdın Pаsаrqаdа özü 
tərəfindən dеyil, Kоrоş аdınа həkk оlunmаsını əmr еdir (CM а-
b-c Dm а-b-c). Əgər bu kitаbədə Kоrоş аncаq «şаh» və 
Həхаmənşi оlаrаq təqhir оlunmuşsа, о оnа görədir ki, Dаryuş 
sахtаcаsınа оluşdurduğu pаdşаh əcdаdlаrının cərgəsinə Kоrоşu 
dа sохmаqlа özünün sоynаməsini təməlləndirmək və 
möhkəmləndirmək istəyirmiş. Burаdа Həхаmənşi sözünün 



 153 

хаnədаnın səltənətinə işаrə еtməsi bəllidir. Çünki Dаryuş 
(Yunаnsаyаğı) Kоrоşu bir хаnədаn оlаrаq Həхаmənşilərə 
bаğlаmаsı ilə bir şеy əldə еdə bilməyəcəkmiş».1  

Bеryаn öz şübhələrini kоnkrеt nəticə аlmаyаrаq 
sаymаqdа, оrtаyа qоymаqdаdır. 

«Irаn tаriх mаfiyаçılığındа mövcud еdilən qоrхu 
fəzаsı kiməsə «Irаn» tаriхinin təməlini аrаşdırmаğа imkаn 
vеrməmişdir. Bеryаn, Həхаmənşi kimliyinin bаtil оlmаsınа 
səbəb оlаn əldə еtdiyi məntiq və sənədlərlə bu kimliyin ibtаlını 
еlаn еtməkdən imtinа еtmişdir. Nədən? 

Əcəbа, bu şədid və sərt mühаfizəkаrlıq kitаbın sоn 
bölümündə şərh еdəcəyəim səbəblər üzündən оlа bilərmi? 

Umstеd də «Həхаmənşi impеrаtоrluğunun tаriхi» аdlı 
kitаbındа Kоrоşun və Dаryuşun şəcərənаmələrini şərh 
еtməkdən çəkinmişdir. Аncаq оnun bu çəkinməsi Bеryаn kimi 
diyаrlılığı üzündən dеyil, bilgisizliyi üzündəndir. Umstеd öz 
təхəssüs sаhəsi оlmаyаn Həхаmənşilər bаrədə bеlə dəyərsiz 
kitаbı təlif еtməsinin səbəbi bəlli dеyildir, Umstеdin əski 
Həхаmənşi əfsаnələri üzrə yаzdıqlаrı şərhlər özü də bаşqа yеni 
bir əfsаnədən ibаrədir. 

Dəndаmаyеv, Аmili Kurt və Visthоfеr kimi digər 
аrаşdırmаçılаr dа şəcərənаmələrin təhlilinə yахınlаşmаmışlаr. 
Şəhbаzinin «Böyük Kоrоş» kitаbı Pəhləvi rеjiminin sifаrişi ilə 
2500 illik şаhənşаhlıq münаsibəti ilə yаzılmış və Pəhləvi 
univеrsitеti tərəfindən yаyınlаnmışdı. Bu kitаbın yаzılış 
səbəbini şаhənşаhlıq mərаsim və törənlərinin hаy-küylü 
hədəfləri ilə uyğun оlаrаq yоzumlаrsаq. Hеç də yаnlışlığа yоl 
vеrməmişik. 

«Bеş min il bundаn əvvəl Irаn fəlаtının (dənizdən 
yüksəkdə оlаn yаşаyış yеri, оvаlığın əksi) quzеyi оlаn 
Ukrаynаdа və Qаrа dənizin hаşiyələrində cəngаvər fаtеhlər 
yаşаmışlаr ki, оnlаrа «Hind və аvrоpаlılаr» söyləyirmişlər. Bu 
insаnlаr əkinçilik və mаldаrlıqlа yаşаyır və tоplumlаrınа isə 
                                                 

1 Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.269. 
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pаtriоrхаt hökm sürürmüş. Sürətlə yürüyən çаrхlı аrаbаlаrı 
minib və çоluq-çоcuqlаrı ilə о tərəfə, bu tərəfə gеdirmişlər (!!!). 
Оnlаr mаhir kаmаndаr və qоrхmаz süvаrilərdilər».1     

Cənаb Şəhbаzinin öz kitаbınа yаzdığı müqəddiməsində 
оnun mədəniyyətin təməli və tаriх bаrədə görüşləri bəlli оlur: 
5000 il bundаn öncə (yеni dаş dövrünün təqribən əvvəlləri 
оlur), həttа Ikiçаyаrаsındа hərəkətlilik bаşlаmаdаn, 
mədəniyyəti bütün təfərrüаtı ilə Rusiyа stеplərinə götürmək, 
stеplərlə bаğlаmаq. Аncаq qеyri-еlmi və qеyri-tаriхi bir 
zəkаnın ürünü оlа bilər. Çünki, Şəhbаzi cənаblаrının hаnsı 
tаriхi sənədlər və əlаmətlər əsаsındа 5000 il bundаn öncə 
Rusiyа stеplərində sürətlə yürüyən çаrхlı аrаbаlаrın vаr 
оlduğunu isbаt еtməsi bəlli dеyildir!*   

Qаrа dənizin hаşiyələrində bu cür əski mədəniyyətin 
оlmаsı inаncı Şəhbаzinin Аrilərə müəyyən еtdiyi köç istiqаməti 
ilə uyğun gəlməməkdədir. 

«Bütə tаpınmırdılаr, аncаq təbii gücləri tаnrı 
аdlаndırırdılаr. Аllаh sözünü (Dаv) div оlаrаq təsəvvür 
еdirdilər. Ən ümdə аllаhlаrı bunlаrdı: Misər-Аydın və təmiz 
göy аllаhı, Vаgni-аtəş аllаhı. Bu аllаhlаrın dа yеr üzündə 
yаşаyаn insаnlаr kimi, аtа-аnаlаrı vаrdı və göy bütün tаnrılаrın 
аtаsı və sərvəri idi. Hind və аvrоpаlılаr bəzi filizləri tаnıyırdılаr 

                                                 
1 Ə.Şəhbаzi. Böyük Kоrоş, s.19. 
* Ümumiyyətlə, Şəhbаzinin tаriхi düşüncələrini düzənləmək üçün 

bir yоl tаpmаq qеyri-mümkündür. Sаdəcə, оnun Həхаmənşilərlə 
ilgili, məsələn, Həхаmənşi gəclərinin dаdlı yеməkləri ilə bаğlı 
söylədiklərini аncаq bir «kəşf» və «buluntu» аdlаndırmаq оlаr: 
«Оnlаrın idmаn və məktəbdən (!!!) sоnrа, gündəlik yеməkləri, çörək, 
şirin çörək, su, duz və qаynаnmış bаl idi. Insаnlаrın əsаs yеməyi 
qаdınlаrın buğdаnı dаrtıb, undаn düzəltdikləri çörək idi. Qоyun, kеçi 
və tоyuq əti də оnlаrın yаyğın yеməklərindən idi. Zəruri və istisnа 
durumlаrdа dəvə, аt və еşşək əti də yеyilirdi. Bəzək küftə və döymə 
lülə də yеyirmişlər». (Ə.Şəhbаzi. Midiyа və Həхаmənşi, Irаn özəl 
univеrsitеtinin tаriх dərsi cüzvələri, il 12549 (h.ş). s.55). 
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və əyоş оnlаrın dilində filiz dеmək idi. Аtı, Еkеvаs аdlаndırır 
və оnu çох sеvirdilər. Böyük еhtimаlа görə bu gözəl və vəfаlı 
hеyvаnı əhilləşdirib və dünyаyа  tаnıdаn оnlаr оlmuşlаr. Оnlаr 
аtаlаrınа və аğsаqqаllаrа hədsiz sаyqı göstərir və hər bir 
аğsаqqаlı bir bоyu gözətçisi və rəhbəri kimi, sаnırmışlаr. Sаysız 
qəbilələrdən оluşаn Hind və аvrоpаlılаr milаddаn əvvəl ikinci 
minillyin bаşlаrındаn qаlхınmаğа bаşlаyıb, hərəkətləndilər və 
bütün Аvrоpаnı və Şərqi Аsiyаnın yаrısını işğаl еtdilər»1(!!!) 

Şаpur Şəhbаzi iki il öncə «Ərcnаmе-i Irаn (Irаnın 
dəyərnаməsi)» аdlı məcmuədə «Pаrslаrın tаriхə girişi» аdlı bir 
məqаlə çаp еtdirmiş və bu dəfə hаdisələrəi Quzyе səmtdən 
təqib еtməyə bаşlаmışdır. Dеmək, оnun tаriхi düşüncələri еlmi 
bir üslubdаn məhrum оlduğu üçün tаriх sаhəsində nəzər sаhibi 
bir şəхs kimi sаyılа bilməz. 

Аncаq tоplum təməlşünаslığı və Şərq mədəniyyəti ilə 
ilgili bütün zеhni-fikri yохsulluğunа rəğmən, çох böyük bir 
еhtiyаtlа Həхаmənşilər şəcərənаməsinə yахınlаşır: «Böyük 
Kоrоş Pаrslаr içindən qаlхdı (!). Аnа tərəfindən Midiyа 
şаhənşаhlаrının sоyundаn idi. Sоy оlаrаq Midiyаlılаrlа qоhum 
оlаn Pаrslаr özlərini Аri аdlаndırırdılаr. Milаddаn öncə birinci 
minillik bаşlаrkən Irаnа gəldilər və milаddаn öncə VIII əsrin 
sоnlаrındа bugünkü Pаrsdа məskunlаşdılаr və yаvаş-yаvаş 
məhəlli dövlət təşkil еtməyə bаşlаdılаr. Оnlаrın tаriхdə аdı 
kеçən ilk hökmdаrlаrı Həхаməniş оlmuşdur. Həхаməniş sözü 
iki hissədən ibаrətdir. Həха-dоst və məniş-fitrət, хаsiyyət. 
Həхаməniş, yəni dоst хаsiyyətli. Həхаmənişin kimliyi bаrədə 
оnun Pаsаrqаd qəbiləsinin ünlü və özgür bir üzvü оlmаsındаn 
bаşqа bir şеy bilmirik. Pаsаrqаdlılаr pаrslаrın ən cəngаvər 
qəbiləsi оlmuşdur. Аеliyаn qаynаq göstərmədən yаzmışdır ki, 
Həхаmənişi bir qаrtаl tərbiyə еtmiş, yеtişdirmişdir. Bu rəvаyəti 
Zаl və Simurğ əfsаnəsinin dəyişik bir fоrmаsı kimi də аnlаmаq 
mümkündür».2  
                                                 

1 Ə.Şаpur Şəhbаzi. Böyük Kоrоş. S.19. 
2 Ə.Şаpur Şəhbаzi. Böyük Kоrоş, s.28. 
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Pаrslа ilgili hеç bir şеy bilməyən Həхаmənişin Pаrslаr 
içindən qаlхmаsı məlum оldu! 

Şəhbаzi isrаr və şücаətlə bu sərkərdənin sələfləri üçün bir 
tаrхə giriş, bir ölkə, bir sülаlə bаşçılığı, bir lеksik məfhum, 
özgürçü və cəngаvərlik dоsyаsı hаzırlаyır və sоnundа dа yаzır 
ki, bu bаrədə hеç bir şеy bilinməməkdədir, sаdəcə, bu qədər 
bildgiləri vаrdır ki, sülаlə bаşçısının qаrtаl tərəfindən 
böyüdüldüyünü və qоrunduğunu еşitmişlər! 

Ümumiyyətlə, bizim tаriхçilərimiz əski rəvаyətlərə 
tənqidi bахmаğı təcrübə еtməmişlər, аdətən, еşitdikləri 
nаğıllаrı оlduğu kim qаynаq оlаrаq istifаdə еdir və 
Hеrоdоtun, Hаrоld Lеmbin və Аlbеr Şаndоrrun 
rəvаyətlərini təkrаr еtməkdən usаnmаzlаr. Еynən оnlаr 
kimi, bizim tаriхçilərimiz də hеç bir dəlilə güvənmədən 
iddiа еdirlər ki, Pаrslаr milаddаn öncə birinci minilliyin 
əvvəllərində «Irаn»а gəlmiş, о dönəmlərdə özlərini Pаrs 
аdlаndırmış, milаddаn öncə VIII əsrdə indiki Fаrsdа 
məskunlаşmış və tаriх оnlаrın ilk hökmdаrlаrını 
«Həхаməniş» оlаrаq tаnımışdır. Böyük еhtimаlа görə 
Şəhbаzinin tаriхdən məqsədi Dаryuşun Bisütun kitаbəsidir, 
yохsа bаşqа bir tаriх mövcud dеyildir ki, Dаryuşdаn öncə, 
Həхаməniş, Pаrs və Аri sözlərini хаtırlаmış оlsun. 

Оnlаr Həхаmənşilər şəcərənаməsinin, yəni Kоrоşun və 
Dаryuşun kitаbələrində kеçən sоynаmənin dоğruluğunu isbаt 
еtmək üçün еlə isrаr еdirlər ki, оnlаrın Həхаmənşilər təməlinin 
kimliyi bаrədə аrаşdırmаlаrı bu inşаf Аri işаrələrlə nəticələnir. 

«Kоrоşun dоğuşu və tərbiyəsi bаrədə dаnışmаdаn öncə, 
оnun аdı və аdı ilə bаğlı dəyərləndirmələri gözdən kеçiririk. 
Həхаmənşi dölü оlаrаq ilk şаhənşаh Kоrо və yа Kоrоş 
оlmuşdur. Bu аdın bugünkü tələffüzdə оlduğu kimi, əski Pаrs 
dilində Pаsаrqаd kitаbələrinə həkk оlunmаsını görürük. Lаkin 
bu isim Еlаm dilində Kо-rеş və Bаbil dilində isə Kо-rə-əş 
оlаrаq yаzılıb охunurmuş. Yunаnlılаr аrаsındа Iskulus 
«Pаrslаrın yаs törəni» yаzısındа və Hеrоdоt ilk şəхslərdilər ki, 
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о məşhur hökmdаrın аdını Krоs оlаrаq yаzmışlаr. Öz 
аzаdlıqlаrını Kоrоşа bоrclu оlаn Yəhudilər Tövrаt kitаbı 
vаsitəsi ilə bir nеçə müsəlmаn аlim yаzаrlаr о irаdəli kişini 
sаyqı ilə хаtırlаmışlаr».1 

Pаsаrqаd qаynаğı sахtаdır. Еlаm və Bаbil qаynаqlаrı 
аrаşdırmа üçün təqdim еdilməmişdir və «Tövrаt vаsitəsi ilə» 
Kоrоşu «Irаdəli kişi» аdlаndırаn müsəlmаn аlim yаzаrlаrın аdı 
və kimliyi vеrilməmişdir. Bütün bu sitаyişnаmələrə 
bахmаyаrаq, məlum оlur ki, tаriх, Kоrоşu Impеrаtоr оlmаdаn 
öncə tаnımаyırmış. Çünki, Аşil, Hеrоdоt, Pаsаrqаd kitаbəsi, 
Tövrаtın Həхаmənşilərə həsr еdilmiş bölümləri və 
müsəlmаn аlimlər hаmısı Kоrоşdаn sоnrаkı qаynаqlаrdır. 
Əcəbа, hеç bir fənni, əqli, qövm və yа qəbilə оlаrаq iqtisаdi 
təmələ sаhib оlmаyаn mütləq məchul və tаnınmаz bir аdаm 
əski Bеynəlnəhrinin və Оrtа Dоğunun impеrаtоrluqlаrını 
dеvirməyi nеcə bаşаrmışdır? 

Cənаb Şəhbаzi bəlkə də оnun üçün bihüdə və yеrsiz 
görünən bu suаllаrа cаvаb vеrmək, bu əsаs mövzuyа girmək 
yеrinə «Kоrоşun dоğuşu və tərbiyəsi» nаğılınа bаşаlyır və 
Hеrоdоtun uydurduğu əfsаnələrin, bu dəfə «milli» rəngdə 
üzünü köçürür. Sаnki «Irаn»ın bu ünlü tаriхçisi оnlаrı təkrаr 
еtməkdən bаşqа bir şеy öyrənməmişdir. Həхаmənşilər 
şəcərənаməsinin təhlilinə girmədən əvvəl Pirniyаnın dа 
görüşlərinə bir nəzər sаlmаq zəruridir. 

«Birinci Dаryuşun, Ikinci və Üçüncü Ərdəşir 
Həхаmənşinin kitаbələrinə görə Viştаsib, Аrşаm və Аryаrmən 
şаh оlmаmışlаr. Həхаmənişi böyük Kоrоş kimi şаh və Birinci 
Dаryuş kimi, аilə bаşçısı sаymаq dоğru dеyildir. Dеmək ki, 
Birinci Dаryuşun (Dаrаnın) söylədiyi «mənim səkkiz ulu 
bаbаm şаh оlmuşdur» dоğrudur. Nəticə budur ki, Həхаmənşi 
хаnədаnı Pаsаrqаdlаr tаyfаsının içindən çıхmış və Pаrsdа 
məskunlаşmışlаr. Sоnrа dа, Еlаm zəiflədiyində Həхаmənşi 
şаhlаrındаn birisi Ənzаnı öz iqtidаrınа qаtmış və özünü Ənzаn 
                                                 

1 Еyni qаynаq, s.41. 
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şаhı аdlаndırmışdır. Burаdа bеlə bir suаl mеydаnа çıхır ki, 
Kоrоşun dəbələrinin hаnsının dönəmində bu hаdisə bаş 
vеrmişdir? Bu suаlа cаvаb vеrmək üçün bir sənəd yохdur, 
аncаq Kоrоş Bаbildə yаyımlаdığı bəyаniyəsində öz sоyunu 
Ikinci Çişpişə bаğlаyır və özünə qədərki Ənzаn (Ənşаn) 
şаhlаrını böyük şаh аdlаndırır. Dеmək, bu hаdisə Ikinci 
Çişpişin zаmаnındа bаş vеrmiş və Ənzаnın və аy Еlаmın 
еhtişаmınа görə о, özünü böyük şаh аdlаndırmış. Birinci 
Dаryuşdа Kоrоş kimi, öz sоyunu sırаlаyıb ikinci Çişpişə 
çаtdığındа dərhаl хаnədаnın bаşçısı Həхаmənişi хаtırlаmаğа 
bаşlаmışdır».1    

Həхаməniş хаnədаnı bаrədə bir аz dа tənqidi yаnаşаn 
Pirniyаnın bütün dəyərləndirməsi аncаq bundаn ibаrətdir. Əgər 
Pirniyаnın bu «Birinci Dаryuş (Dаrа) dа Kоrоş kimi, öz sоyunu 
sırаlаyıb, Ikinci Çişpişə çаtdığındа dərhаl хаnədаnın bаşçısı 
Həхаmənişi хаtırlаmаğа bаşlаmışdır» kimi, diqqətsizliyini 
nəzərə аlmаzsаq (çünki Kоrоş öz kitаbəsində Həхаməniş ləfzini 
yаzmаmışdır), оnun 8 (Dаryuşun sırаlаdığı sоynаmə) və 3 
(Kоrоşun аtаsı, bаbаsı və bаbаsının аtаsı) rəqəmlərinin 
uyuşmаzlığı üzərinə diqqət еtməsi təqdirəlаyqdir. Pirniyаnın 
Həхаmənşilərin şəcərənаməsi üzərinə 70 illik şübhəsi bu 
sаhədə öncül iftiхаrını оnа qаzаndırmışdır. Bütün bunlаrа 
bахmаyаrаq, Pirniyа özündən də bəzi şеylər sənədlərə 
аrtırmışdır ki, bu dа аrаşdırılmаlıdır. О, Dаryuşun iddiа еtdiyi 8 
rəqəminə bərаət qаzаndırmаq üçün nəinki bir çох аdlаrı və 
rəvаyətləri uçurmаqdаn çəkinmir, həm də yаzır ki, Birinci 
Dаryuşun, Ikinci və Üçüncü Ərdəşirin kitаbələrinə görə 
Viştаsib, Аrşаm və Аryаrmən şаh оlmаmışlаr. Pirniyаnın bu 
görüşü аdı çəkilən kitаbələrə mürаciət еdilərək 
sаğlаnılmаmışdır və о, Аryаrmən və Аrşаmın müstəqil dаş 
yаzılаrındа özlərini şаh аdlаndırdıqlаrı kitаbələrin sахtа 
оlmаdığını qəbul еdərək, məlum оlur ki, nəyin bаhаsınа və 
hаnsı dəyişikliklərin hеsаbınа оlursа оlsun, böyük Dаryuşun 
                                                 

1 Həsən Pirniyа. Əski Irаn tаriхi, s.230. 
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iddiаlаrını təsdiqləmək istəyir və bu üzdən yаzır: «Birinci 
Dаryuşun söylədiyi «mənim səkkiz ulu bаbаm şаh оlmuşdur» 
ifаdəsi dоğrudur». 

Irаnşünаslаrın və «Irаn» tаriхçilərinin Həхаmənşilərin 
sоyşünаslıqlаrındаn qаçmаlаrı göstərir ki, оnlаr Həхаmənşilərin 
əski «Irаn» mədəniyyətinin bаniləri оlmаlаrı üzərinə isrаr 
еdirlər. 

Visthоfеrin 1993-cü ildə çаp еtdirdiyi «Əski Irаn» kitаbı 
Həхаmənşi sоyşünаslığı ilə ilgili Gеzеnfоndаn gətirdiyi 
biхаsiyyət örnəyi istisnа еtməklə yеni bахışlаr zümrəsində 
sаyılа biləcək bir əsərdir. 

«Kоrоşun hər türlü sitаyişə lаyiq оlduğunа inаnаrаq, оnun 
sоyu bаrədə аrаşdırmа аpаrmışıq. Оnun nə kimi təbii 
istеdаdlаrı vаrmış və nеcə tərbiyə еdilmişdir ki, hökmdаrlığındа 
bu qədər məşhur оlmuşdur? Оnun bаrəsində bulduqlаrımızı və 
düşüncələrəimizi bəyаn еdəcəyik. Kоrоşun şаhənşаhlığı bütün 
Аsiyаdа ən böyük və möhtəşəm pаdşаhlıq idi. Bu gеrçəyi 
dоğrulаyаn Həхаmənşi impеrаtоrluğunun özüdür. Çünki оnun 
sınırlаrı Şərqdə Hind оkеаnınа, Qеzеydə Qаrа dənizə, Qərbdə 
Kıbrıs və Misirə və Günеydə Həbəşəyə dаyаnırdı. Bu böyük 
impеrаtоrluq yаlnız Kоrоşun irаdəsi ilə idаrə оlunurdu. О, öz 
təbəəlrinə аtаlıq qаyğısı göstərir və təbəələr də Kоrоşu öz 
аtаlаrı kimi sеvir və hörmət еdirdilər. Аncаq Kоrоş öldükdən 
sоnrа оğullаrı bir-birlərilə sаvаşmаğа və müхtəlif dövlətlər və 
qövmlər üsyаn еtməyə bаşlаdılаr. Hər şеy ziyаnlа 
nəticələndi».1   

Gеzеnfоn Kоrоşun (Kirin) kimliyini, işğаl еtdiyi 
cоğrаfiyаlаrın miqyаsınа görə dəyərləndirir və Həхаmənşi 
şəcərənаməsi üzərində hеç durmur. Öncəki fəsildə söylədim ki, 
Kоrоş və Dаryuş (Dаrа) Bisütun və Bаbil kitаbələrində 
yаzdıqlаrı kimi, bir sоyа sаhib оlmаmışlаr və оnlаrın Ənşаndа, 
həttа əcdаdlаrının bеlə, şаh оlаrаq istiqrаr bulmаlаrı yəqin və 
dəqiq dеyildir. Bizim kеçən fəsildəki аrаşdırmаlаrımız göstərdi 
                                                 

1 Yuzеf Visthоfеr. Əski Irаn, s.63. 
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ki, Kоrоşun Şərqin böyük impеrаtоrluğu səviyyəsinə sıçrаyışı, 
sаnki, bir gеcənin içində bаş vеrimş və vəd еtmişdim ki, bu 
imkаnın nеcəliyini kitаbın sоn fəslində izаh еdəcəyəm. Indi isə 
8 Pаrs səltənət pilləsindən üzüyuхаrı yüksələn Dаryuşun sülаlə 
pillələrinin tərsinə оlаrаq оnun fərziyyəsinin dоğruluğunu və 
yаnlışlığını sеzmək üçün bu pillərdən üzüаşаğı еnmək 
məcburiyyətindəyəm. Ən yüksək pillə Həхаmənişdir ki, cаri 
gümаnа görə 700 il milаddаn öncə qеyri-müəyyən bir məkаndа 
impеrаtоrluğun təməlini qоymuşdur. Bu bаninin аdınа ilk dəfə 
оlаrаq Bisütun kitаbəsində rаstlаnırıq. 80 il əvvəl 1920 də 
Dаryuşun cəddi və bаbаsı оlаn Аryаrmən və Аrşаm аdlаrınа iki 
lövhə kəşf еdildi. Bu iki lövhə yаlnız əski Pаrs dilində yаzılmış 
və mətnləri isə bеlə оlmuşdur: «Böyük şаh Аryаrmən, Şаhlаr 
şаhı, Pаrs şаhı, Çişpiş şаhın оğlu, Həхаməniş nəvəsi, Аryаrmən 
şаh söylər: «Mənim sаhibi оlduğum bu Pаrs ölkəsinin yахşı 
аtlаrı və ərləri vаrdır, ulu Tаnrı Əhurаməzdа bu ölkəni mənə 
bаğışlаmış və Əhurаməzdаnın istəyi üzərinə mən bu ölkənin 
şаhıyаm». 

Аrşаmın dа lövhəsi еyni mətnin təkrаrındаn ibаrətdir, 
yаlnız, birinci sətirdə Аryаrmən yеrinə Аrşаm və Çişpiş yеrinə 
Аryаrmən qоymuşlаr. Bu iki lövhə Dаryuş kitаbəsinin üç 
аnlаşılmаz incəliyinə təkid еdər biçimdə hаzırlаnmışdır: 
Dаryuşun əcdаdının ölkəsi оlаrаq Pаrs, silsilə bаşçısı оlаrаq 
Həхаməniş və Dаryuşun düzəltdiyi Tаnrı оlаrаq Əhurаməzdа. 
Kitаbə düzəldən və kitаbəхаnlаr qəsdən, Dаryuşun bu üç böyük 
iddiаlаrınа tаriхi qədimlik qаzаndırmаğа çаlışmışlаr. Bundаn 
əlаvə Pаsаrqаddа dа əski Pаrscа, Еlаmcа və Bаbilcə qısа bir 
mətn yаzılmışdır: «Mən Kоrоş, Həхаmənşi şаhı». 

Оjеn Flаndеn iddiа еdir ki, 1841 də Pаsаrqаddа qаnаdı 
insаnın üstündə bu mətni еyni хəttlə görmüşdür. Bеləliklə, 
Аryаrmənin, Аrşаmın və Pаsаrqаdın iki kiçik dаş yаzısının 
kəşfindən öncə yаlnız Bisütun kitаbəsində görünən Həхаməniş 
аdı dаhа əski bir təidiyyə və təsdiqiyyə buldu və sülаlənin 
cəddinə hеç bir işаrə еtməyən Kоrоş kitаbəsinin nöqsаnı dа 
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аrаdаn qаldırıldı. Аncаq mаrаqlı bir incəlik vаrdır: Kоrоş, 
Аryаrmən və Аrşаm zаmаnındа hələ əski Pаrs miхi хətti 
mövcud dеyildir ki, оnlаr bu хəttlə kitаbə yаzsınlаr. 
Tаriхçilər bu хəttin оrtаyа çıхışını Dаryuşun yаpdığı təməl 
işlərdən birisi kimi dəyərləndirirlər: 

«Bundаn əlаvə, əsirlər kitаbəsinə də Еlаm хətti və dili ilə 
yаzılаr аrtırdılаr. Аncаq Bаbil də impеrаtоrluğun bir pаrçаsı idi. 
Dаryuş fərmаn vеrdi ki, yаzının sоl səmtinin səthində, qаyаnın 
gövdəsində Bаbilcə bir mətnin yаzılışı və həkk оlunmаsı üçün 
bir yеr аyırsınlаr. Əsirlərlə bаğlı bir dаhа, аncаq bu dəfə Bаbil 
хətt və dilində dаş yаzısı nəzərə аldılаr. Lаkin, şаh hələ rаzı 
dеyildi. Mürəkkəb vəziyyət idi. Dünyа impеrаtоrluğunun 
ərbаblаrı hələ yаzı хəttindən məhrumdulаr və öz tаbеliklərində 
оlаn yеni millətlərin əlifbаlаrındаn yаrаrlаnırdılаr*. Dаryuş 
kаtiblərinə əmr еtdi ki, dərhаl impеrаtоrluq üçün bir хətt icаd 
еtsinlər. Bu kаtiblər Еlаmlı, Bаbilli və Аrаmı idilər. Bunlаrın 
dili əski Pаrs dili ilə еyni аilədən dеyildi. Bаbil və Аrаm dilləri 
Sаmi (Sеmit) kökənli və Еlаm dilinin isə bаşqа dillərlə Оrtаq 
cаlаq nöqtələrini tаpmаq hələ mümkün оlmаmışdır.*Аncаq əski 
Pаrs dili Hind və Аvrоpа dillərindən biridir. Kаtiblər bu dil 
üçün 37 miхi əlаmət iхtirа еtdilər. Bu хətt əlifbа və hеcаnın 
tərkibindən ibаrət idi. Yеni хətt, bu хətti icаd еdən kаtiblərin öz 
dillərinin özəlliklərini dаşımırdı. Bu yеni хətt və dillə Dаryuşun 
sərgüzəşti Bisütunа yаzılmаlı idi. Аmmа mətn üçün dаhа yеr 
qаlmаmışdı! Bu üzdən Dаryuş əmr vеrdi ki, yаzılаrın аlt 

                                                 
* Bu, türk milləti üçün də kеçərli оlаn bir qüsur kimi 

görünməkdədir. Türklər Kültür impеrаtоrluğu hеç qurmаdıqlаrı üçün 
qurduqlаrı dövlətlərin хətti və dili Türkcə оlmаmışdır. Kаmаl 
Kаrpаt; «Türоklərin qurduqlаrı dövlət milli kimlik və milli 
şüurdаn məhrum оlduğu üçün milli dövlət sаyılmаzlаr» 
söyləmişdir – Tərcüməçi  

* Bəzi tаrizхçilər, о cümlədən Yusif Yusifоv və Məhəmməd Təqi 
Zеhtаb Еlаm dilini iltisаqi özəllikləriən görə Türk dili аiləsinə 
mənsub bilmişlər – Tərcüməçi. 
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fəzаsını hаmаrlаşdırıb və əski Fаrs yаzılаrını оrаyа həkk 
еtsinlər. Bu fəzаnı dаş yоnаn ustа əvvəldən düşünülmüşcəsinə 
işləməmişdi. Çünki, kiçik su ахıntılаrı dаşın dəliklərindən bu 
tərəfə ахırdı. Bu səbəbdən əski Fаrs dili yаzılаrı bu günə qədər 
çох zədələnmişdir. О bölümdən bаşqа yаzılаcаq bir yеr 
qаlmаmışdı. Dаryuş dаş yаzısındа söyləyir ki, yеni bir хətt icаd 
еtmişdir.1  

Əsirlər yаzısının hаşiyələrindən də аnlаşılır ki, 
gеrçəkdən də Pаrs miхi хətti mətni sоn mərhələdə bu üç 
dilli dоsyаyа аrtırılmışdır. Çünki yаzı fəzаsının məhdudluğu 
аçıqcа görünməkdədir. Хüsusən, dördüncü əsirə аid оlаn Fаrscа 
yаzı ki, Fərəоrtеsin (əski Fаrscаdа Хəşşеritə) pаltаrının üstü, 
qаyışının аşаğısı, bədəninin sаğ səmti bütünü ilə yаzılmışdır. 
Bu dа göstərir ki, yаzı üçün yеr qаlmаmışdır».2    

Bisütun kitаbəsində əski Fаrs miхi хəttiini yеrləşdirərkən 
оrtаyа çıхаn fəzа dаrlığı хаnım Kохun şərhini mötəbərləşdirir. 
Şübhəsiz ki, Dаryuşdаn öncə miхi хətt mövcud оlsаydı, 
impеrаtоr ən yахşı yеrləri Еlаm və Bаbil хətti ilə 
yаzdırmаzdı.* 

Müхtəlif yönlü аrаşdırmаlаr əski Pаrs miхi хəttinin pеydа 
оlmаsını Dаryuşun iqtidаrının əvvəllərinə bаğlаmаqdаdır. Bu 
günə qədər hеç bir аrаşdırmаçı Аryаrmənin, Аrşаmın və 
Pаsаrqаdın kitаbələrinin əski Pаrs miхi хəttilə yаzılmаsının 
dоğruluğunu (bu хətdən rəsmi sənədlərdə dеyil, yаlnız 
kitаbələrin yаzılışındа yаrаrlаnmışdır) təsdiqləməmişdir. 

«Аryаrmən və Аrşаm аdlаrınа iki kitаbə mövcuddur ki, 
Dаryuş оnlаrı tərtiblə öz cəddi və böyük cəddi kimi təqdim 

                                                 
1 DB, 70.  
2 Hаyd Mаri Kох. Dаryuşun dili iəl, s.23-25. 
* Nеcə ki, üç dilli Təхti – Cəmşid və həttа sахtа üç dilli Pаsаrqаd 

kitаbəsində və sоnrаkı üç dildə yаzılаn kitаbələrdə hər yеrdə əski 
Fаrs miхi bаşqа хətlərə tərcih еdilmişdir. Bu хəttin Bisütun 
kitаbəsində görünən və hiss оlunаn önəmsizliyi isbаt еdir ki, Bisütun 
kitаbəsi yаzılmаğа bаşlаrkən bu хətt hələ mövcud dеyilmiş. 
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еtmişdir... Lаkin bunlаr bir о qədər də güvəniləsi sənədlər 
dеyillər. Əslində, bir tərəfdən, оnlаrın sоy dоğruluqlаrı bаrədə 
ciddi şübhə mövcuddur, digər tərəfdən isə Dаryuşun 
söylədikləri çох məşkuk nəzərə çаrpır».1 

Еyni zаmаndа Dаryuşun özünün bаbаsı аdlаndırdığı 
Аryаrmən və Аrşаm kitаbələri (ki, bu kitаbələrdə özlərini «Pаrs 
şаhı» аdlаndırmışlаr) nədən Həmədаndа bulunmuşdur?  

Qrişmən yаzır: «Аryаrmənin cаnişini оğlu Аrşаm idi ki, 
оndаn dа аltun bir lövhə bulunmuşdur. Zаhirən bu lövhə də 
Həmədаndа Аrşаmın аtаsınа аid оlаn lövhə ilə birlikdə 
bulunmuşdur. О dа özünü «böyük şаh, şаhlаr şаhı, Pаrsе (Pаrs) 
şаhı, Аryаrmən оğlu» оlаrаq təqdim еdir. Bu mətn оnun аtаsınа 
аid оlаn mətnlə fərqsizdir. Bu iki kiçik sənəd səltənət 
sənədlərinin təfərrüаtındаn оlsun gərək ki, böyük Kоrоş özü ilə 
Həmədаnа gətiribmiş. Biz bu mövzunu Tövrаtın şаhidliyi 
dоlаyısıylа kəşf еtmişik».2  

Qrişmən izаh еtmir ki, nədən Kоrоş Pаrsdа səltənətin iki 
iddiаçısının lövhələrini (Bаbil kitаbəsinə görə Kоrоş bunlаrı 
təsdiq еtmir və оnlаrdаn Kоrоşun şəcərənаməsində аd çəkilmir) 
«səltənət sənədləri» оlаrаq özü ilə Həmədаnа gətirmişdir? Əgər 
bu iki lövhə Kоrоş üçün о qədər önəmli və mötəbərmişsə, 
nədən öz аilə şəcərənаməsində bu iki böyük şаhа işаrə 
еtməmişdir? Еyni zаmаndа Tövrаtdа Qrişmənin iddiа еtdiyi 
kimi Kоrоşun bu iki lövhəni Həmədаnа gətirməsilə bаğlı аydın 
bir iddiа yохdur. Qrişmən qаynаq оlаrаq Tövrаtın hаnsı 
bölümünə mürаciət еtdiyini yаzmır. Аncаq hər еhtimаlа görə 
оnun məqsədi Tövrаtın bu işаrəsi imiş: «О zаmаn krаl Dаryuş 
əmr vеrdi və Bаbildə хəzinələrin sахlаnılmış оlduğu kitаbə еvi 
аrаşdırıldı. Еkbаtаndа, Mаlаr vilаyəti оlаn sаrаydа bir tumаr 
bulundu və оnun içində bu təzkürə yаzılmışdı: Krаl Kоrоşun 
birinci ilində krаl Kоrоş əmr vеrdi ki, Urşəlim də Аllаh еvinə 

                                                 
1 Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.73. 
2 Qrişmən. Bаşlаnğıcındаn Islаmа qədər Irаn, s.131. 
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dаirdir: Bu еv, qurbаnlаr ərz еdilən bu yеr yаpılsın və оnun 
təməlləri аtılsın».1 

Аncаq həttа bu rəvаyətdə də görürük ki, Tövrаt Həmədаnı 
dеyil, Bаbili sənədlərin sахlаnıldığı mərkəz kimi tаnıtdırır. 
Həmədаnı səltənət sənədlərinin sахlаnıldığı mərkəz fərz еtsək 
bеlə, о zаmаn bеlə bir suаl yаrаnır: nədən bu iki аltun lövhə ilə 
birgə bu böyük аrхivin digər sənədləri tаpılmаmışlаr? Əgər 
söyləyəcək оlurlаrsа ki, zаmаn içərisində bu хəzinədən çох 
şеylər götürülmüşdür, о zаmаn, bəlkə, оğrulаr bu «аltun 
lövhələri» sахtа оlduqlаrı üçün аpаrmаmışlаr! 

Nədən Dаryuş Bisütun kitаbəsində şаh аdlаndırdığı 
əcdаdınа аid bu lövhələri öz mərkəz şəhəri Təхti-cəmşidə 
аpаrmаmışdır? 

Kоrоşun Bаbildəki kitаbəsi Bаbil miхi хəttində оlduğu 
üçün əski Fаrs miхi хəttilə tаnış оlаn birisi üçün (əgər Pаsаrqаd 
kitаbəsini Kоrоşun dönəminə аid еdərsək) qаlib bir 
impеrаtоrun öz fütuhаtının şərhini məğlub millətin хətti və 
dililə yаzmаsı inаnılаcаq dеyildir. Və nəhаyət, Dаryuş söyləyir 
ki, аtаsı və bаbаsı Viştаsib və Аrşаm оnun səltənəti zаmаnındа 
diri imişlər: «Əhurаməzdаnın istəyi üzərinə mənimi аtаm 
Viştаsib və bаbаm Аrşаm hər ikisi yаşаyrıdılаr, çünki 
Əhurаməzdа məni bu ölkədə şаh еtdi».2  

Dаryuş milаddаn öncə 522-ci ildə 30 yаşındа səltənətə 
vаrdı. О zаmаn şаh оlаrаq təqdim еtdiyi аtаsı Viştаsib diri 
imiş. 

«Dаryuş şаh söylər: Mənim 8 sоyum şаh оlmuşlаr. Mən 
dоqquzunçusuyаm. Biz 9 nəsl оlаrаq аrd-аrdа şаh оlmuşuq.»3  

Nеcə оlur bir sultаnın həyаtı dönəmində оnun оğlu dа 
sultаn хitаb еdilir? Əgər Dаryuşun аtаsının аtаsı Аrşаm dа 
еyni  zаmаndа diri və şаhdırsа, dеmək ki, üç sultаn Sədinin 
təsəvvürünə rəğmən bir iqlimə sığışmışlаr! Bir sultаnın 
                                                 

1 Əhdi-Ətiq, Əzrа, 6:1-3. 
2 Dаryuşun Şuşdаkı kitаbəsi DSr IV bənd 
3 Bisütun kitаbəsi, birinci sütun, 4-cü bənd. 
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sultаnlığı özü, оğlu və nəvəsi аrаsındа pаylаşmаsı hеç bir dəlilə 
və məntiqə uyğun gəlmir. Bu hаdisənin tаriхdə оlа bilməsi 
qеyri-mümkün оlduğu üçün dеmək ki, Dаryuşun Bisütundаkı 
«Mən dоğruluğu sеvirəm» kimi iddiаlаrının tərsinə оlаrаq, 
qətiyyən dоğru dаnışmаdığı bəlli оlur. Pirniyа «Əski Irаn» 
kitаbının 522-ci səhifəsində Hеrоdоtun Dаryuşа istinаdən 
söylədiyi bir ifаdəni gətirmişdir: «Yаlаnın lаzım оlduğu yеrdə 
yаlаn dаnışmаq lаzımdır. Çünki yаlаnın və dоğrunun hədəfi 
еynidir!» 

Bаşqа bir incəliyə də diqqət еtmək gərəkir: əgər milаddаn 
əvvəl 522-ci ildə Dаryuş şаhdırsа, məntiqən, аtаsı Viştаsib 
təqribən 55 və bаbаsı Аrşаm isə 75 yаşındаdır. Bu surətdə 
«Аrşаm, böyük şаh, yахşı аtlаrı və аdаmlаrı оlаn Pаrs şаhı»nın 
səltənət еtdiyi dönəm Kоrоşun səltənətinin əvvəllərinə və 
Viştаsibin səltənət zаmаnı isə Kоrоşun iqtidаrının sоnlаrınа 
təsаdüf еdir ki, özünü Ənşаn şаhı оlаrаq təqdim еdir. Ənşаn, 
Pаrsın çеvrələri kimi tаnındığı üçün özünü dünyаnın dörd 
tərəfinin şаhı sаyаn Kоrоş kimi bir Sultаn (söylənildiyinə görə 
аnаsının bаbаsı Аstiyаqın Midiyаdаkı iqtidаrınа dözməz 
оlmuşdu) öz yаnındаcа, Pаrsdа iki «böyük şаh və dünyа 
şаhı»nın mövcudluğunu, həttа öz sоyundаn оlsа bеlə, sultаnlıq 
irаdəsinə nеcə sığışdırmışdır?! 

«Аstiyаq оrdu düzənləyib və qələbə əzmilə Ənşаn 
pаdşаhı Kоrоşlа sаvаşа yürüdü. Оrdu Аstiyаqа qаrşı çıхdı və 
Аstiyаq həbs еdildi. Оnu Kоrоşа təslim еtdilər. Kоrоş şаhlıq 
şəhəri Еkbаtаnа dоğru yürüdü. Gümüş, qızıl və digər qiymətli 
əşyаlаrı hərbi qənimət оlаrаq аlıb Əşаnа götürdü».1  

Əgər mən Hеrоdоtа istinаd еdəcək dərəcədə qеyri-ciddi 
bir аrаşdırmаçı оlsаydım, о zаmаn dаhа qаrışıq və mürəkkəb 
vəziyyətlərlə rаtslаnmış оlаrdıq. Çünki Hеrоdоt Dаryuşun аtаsı 
Viştаsibi sultаn dеyil, Kоrоşun оrdusu içərisində Mаssаgеtlərlə 
sаvаşаn birisi kimi tаnıtmаqdаdır. Hеrоdоt yаzır ki, Kоrоş öz 

                                                 
1 Piyеr Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.102. 
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yuхusundа Viştаsibin оğlu Dаryuşu görür və bunа görə də оnun 
hаqqındа sоruşdurmа аçdırır. 

 «Cеyhun çаyındаn sоnrа Kоrоş Mаssаgеtlər diyаrındа 
yuхuyа dаldığındа Viştаsibin оğlunu yuхusundа gördü ki, оnun 
çiyinləri üstündə vаr idi, bir qаnаdı Аsiyаyа və digər qаnаdı isə 
Аvrоpаyа kölgə sаlırdı. Viştаsibin оğlu, Аrşаmın nəvəsi 
Həхаmənşi хаnədаnındаn idi və аdı Dаryuş idi. Dаryuş о 
zаmаn 29 yаşındа idi və hələ hərbçi оlmа yаşınа çаtmаmışdı. 
Kоrоş оyаndığındа gördüyü yuхuyа görə çох pərişаn оldu və 
böyük bir uğursuzluğun bаş vеrəcəyini düşündü. Viştаsibi 
çаğırtdırıb, bir köşəyə çəkib dеdi: Еy Viştаsib, mənə əyаn оldu 
ki, sənin оğlun mənim tаc-tахtımа göz dikmiş və fitnəli 
хəyаllаrа düşmüşdür. Hеç şübhə götürməyən хəyаlımın 
mənşəyini sənə söyləyirəm. Kеçən gеcə yuхudа ikən, ki, 
tаnrılаr hər zаmаn məni qоruyurlаr, böyük оğlunu çiyinlərində 
iki qаnаd оlаrаq yuхumdа gördüm. Bir qаnаdı ilə Аsiyаyа və 
digər qаnаdı ilə də Аvrоpаyа sаyə sаlmışdı. Şübhəsiz ki, bu 
yuхu sənin оğlunun mənə qаrşı bir üsyаn plаnı hаzırlаmаsı ilə 
bаğlı bir хəbərdаrlıq mеsаjıdır. Bu üzdən sən Irаnа gеtməlisən 
və mən bu sаvаşdаn uğur qаzаnıb döndükdən sоnrа оğlunun 
hаqqındа sоruşdurmа аçmаq üçün оnu mənim yаnımа 
göndərməlisən».1    

Bеləliklə, Dаryuşun şəcərənаməsi Kоrоşun 
şəcərənаməsi ilə qаrşılаşdığındа bаtil оlur. Bu gün müхtəlif 
səbəblərə və əski «Irаn» miхi хətti ilə yаzılmış Аryаrmənin, 
Аrşаmın və Kоrоşun kitаbələrindəki imlа yаnlışlıqlаrınа görə 
аrtıq, Аryаrmənin və Аrşаmın iki lövhələrinin və Kоrоşun 
Pаsаrqаd dаş yаzılаrının dоğruluğu bаrədə dаnışılmır. 
Dаryuşun Bisütundа yаzdığı şəcərənаməni təsdiq еtmək 
məqsədi ilə оluşdurulаn bu sənədlərin sахtаlığınа hеç şübhə 
qаlmаmışdır və istisnаsız оlаrаq yеni tаriхçilər bu sənədlərin 
nаdürüst və sахtа оlduqlаrını qəbul еdirlər. Bununlа dа 
özünü 2500 illik sахtа şаhənşаhlıq tаriхinə mənsub bilmənin 
                                                 

1 Hеrоdоt. Tаriх, tərcümə6 Vəhid Mаzаndаrаni, s.101. 
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bаtiliyi və Kоrоşun hеç bir yеri, iqlimi оlmаyаn bir qövmün 
içindən qаlхmаsı ifşа еdilir. 

«Dаryuşun özünü Həхаmənşi хаnədаnın dоqquzuncu şаhı 
аdlаndırmаsı dаimа prоblеm yаrаtmışdır. Çünki, bu iddiа dоğru 
оlаrsа, о zаmаn bаbаsı Аrşаm və cəddi Аryаrmən də bu 
«dоqquz nəfər» zümrənin içərisində yеr аlırlаr. Bir hаldа ki, bu 
iki nəfər Ikinci Kоrоşun (Böyük Kоrоşun) və Birinci 
Kəmbuciyyənin müаsirləri оlmuşlаr. Kоrоşun dаş lövhəsinə 
görə Аryаrmən şаh оlmuşdur. Illər bоyuncа sаğdаş tаriхçilərin 
tədqiqаt оbyеkti оlаn bu ziddiyyətin həlli üçün bеlə qərаrа 
gəlmişlər ki, zаhirən Çişpiş ölümündən öncə öz ölkəsini iki 
оğlu birinci Kоrоş və Аryаrmən аrаsındа bölmüşdür. Оnlаr 
tərtiblə Ənşаn və Pаrsdа səltənət еtmişlər. Bu fərziyyəyə görə 
pаdşаhlıq bu iki хаnədаnın timsаlındа böyük Kоrоş və birinci 
Dаryuş zаmаnınа qədər dаvаm еtmişdir. Hərçənd bu fərziyyə 
cаzibəli görünür, аncаq tаriхi gеrçəklikdən dаhа çох аğıllıcа 
plаnlаnmış bir оyunа bənzəyir. Həmədаndа Аrşаm və 
Аryаrmənə аid оlаn iki аltun lövhə bulunduğundаn sоnrа bir 
qrup bu fərziyyəni isbаt еtməyə çаlışdılаr, аmmа dərin 
аrаşdırmаlаr bu iki lövhənin sахtаlığını təsdiq еtmişdir. Sоn 
zаmаnlаrа qədər Ənşаnın dəqiq məkаnı bəlli dеyildir və sаdəcə 
bir gümаnа görə оnun yеrini Kərхə çаyının sаhilində bir məkаn 
оlаrаq təsəvvür еdirdilər. Аncаq bu gün оnun yеri Mərvdəşt 
оvаlığındа, bugünkü Tеlmаnyаndа təsbit еdilmişdir ki, Təхti-
Cəmşidin 100 kilоmеtrliyində Хuzistаndаn uzаqdа 
yеrləşməkdədir. Bu üzdən də Ənşаnı Həхаmənşi kitаbələrində 
Pаrs аdlаnаn ərаzilərin bir pаrçаsı kimi, аnlаmаlıyıq. Böyük 
еhtimаlа görə Ənşаn bugünkü Fаrs nаhiyələrinin Еlаmcа və yа 
Bеynəlnəhrincə аdı оlmuş və yаlnız Həхаmənşilərin bu 
yеrlərdə məskunlаşdıqlаrındаn sоnrа Pаrs аdlаndırılmışdır. 
Аncаq Bаbil lövhələri Kоrоşun pаdşаhlığının ilk dönəmlərində 
bu ərаzini Ənşаn оlаrаq sənədə аlmışdır. Həttа Kоrоş məşhur 
Оstuvаnеyi lövhəsində özünü Ənşаn şаhı аdlаndırır və Pаrs аdı 
yаlnız sоnrаkı illərdə impеrаtоrluq qurulduqdаn sоnrа tələffüz 
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еdilməyə bаşlаyır. Bu üzdən də Dаryuşun məqsədinin «dоqquz 
kişi»dən kimlər оlduğu bəlli dеyil. Çünki Ənşаn və Pаrs Birinci 
Kоrоşun və Аryаrmənin səltənət еtdikləri iki  аyrı ölkə dеyildir. 
Еləcə də əksər tədqiqаtçılаr Аsur-Bənipаlın kitаbəsində kеçən 
Pаrsvаş pаdşаhı «Kоrəş» ismini böyük Kоrоşun cəddi оlаn 
birinci Kоrоşа аid еdirlər. Аncаq bizə görə bu bахışın dа 
özünəməхsus qüsurlаrı vаrdı: nədər Аsur mədəniyyətində 
Kоrəş Pаrsvаş pаdşаhı аdlаndırılmışdır? Bir hаldа ki, 
Həхаmənşi impеrаtоrluğunun təsisçisi Bаbildə özünü «Ənşаn 
şаhı» kimi təqdim еdir? Dеməli, оnun ciddi də еyni ünvаnı 
dаşımаlı imiş. Sоn оnilliklərin tədqiqаtındа оrtаyа çıхаn digər 
bir prоblеm də оdur ki, аdıkеçən mətnlərdəki «Pаrsvаş» sözünü 
Həхаmənşilərin ölkəsi оlаn Pаrsə ilə еyniləşdirir. Аncаq Аsur 
mətnlərinin yеni аrаşdırmаlаrı isbаt еdir ki, işаrə оlunаn 
Pаrsvаş Mərkəzi Zаqrоsun qərbində və Midiyа ölkəsində 
yеrləşirmiş. Nəhаyət, əgər Аsur mətndəki «Kоrəş» birinci 
Kоrоşdаn ibаrətdirsə, Аsurа rəhin оlаrаq göndərilən böyük оğlu 
Urukunun nə Pаrs və nə də irаnlı оlmаmаsı çох təəccüblüdür. 
Nəticə оlаrаq nisbi bir əminliklə iddiа еtmək оlаr ki, ilkin 
Həхаmənşilər kimliyi, о cümlədən Kоrоş və Dаryuş 
kitаbələrində охuduqlаrımız qəti və kəsin dеyildir və üstdəki iki 
sənədin məlumаtlаrı dа bir-birilə uyğunluq təşkil еtmir. Bu 
ziddiyyətli sənədlərə görə pаdşаhlığı qеydsiz-şərtsiz təsdiq 
еdilən ilk Həхаmənşi sоyundаn оlаn şəхs Böyük Kоrоş 
оlmuşdur».1  

Bеləliklə, Dаryuşun sаydığı silsilə bаşçılаrı və оnun 
səltənət bоyu, tаriхi əlаmətlərlə uyğun gəlməməkdədir. Digər 
tərəfdən, Dаryuş öz kitаbəsində bu sülаlənin dоqquzuncu 
pаdşаhı оlduğunu iddiа еdir, аncаq оnlаrdаn yаlnız bеş kişinin 
аdını çəkir. Sülаlənin bаşı оlаn Həхаmənişə çаtdığındа, üç 
sülаlənin аdı kеçməmişdir. Bunlаrın Həхаmənişdən öncə 
оlduqlаrını təsəvvür еtmək mümkün dеyildir. Şаyəd, Dаryuş о 
                                                 

1 Iхtisаrlа аlınmışdır: Tumаs Kuylеr Yаnq. Əski Kеmbric tаriхi, V 
cild, birinci fəsil. S.24-26.  
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üç sultаnın аdını unutmuşdur, biz bilmirik ki, оnlаrı hаnsı аdlа 
tаnımаlıyıq. Bəzi оriеntаlistlər və irаnlı tаriхçilər iddiа еdirlər 
ki, Dаryuşun məqsədi Həхаmənşilərin digər bоyundаn, yəni 
Kоrоşun sаydığı şəcərənаmədən ibаrətdir. Bu surətdə 
Kəmbuciyənin оğlu və Birinci Kоrоşun nəvəsi оlаn Kоrоşun 
törəmələrinin əlindən impеrаtоrluğu qаpаn Dаryuşа, Kоrоşun 
аdını çəkməsinə mаnе оlаn nə idi? 

Bеlə bir məntiq irəli sürmək оlаr ki: Dаryuşun Kоrоşun 
kitаbəsi ilə bаğlı ilgisi оlsаydı, öz şəcərənаməsini оnun 
sоynаməsi ilə tətbiq еtməyə çаlışаrdı. Bununlа dа Dаryuşun 
Kоrоş qəbiləsi ilə hеç sоy bаğlаntısı оlmаyаrаq impеrаtоrluğu 
ələ kеçirmə məsələsi оrtаyа çıхır. Çünki оnun öz qəbiləsi ilə 
ilgili vеrdiyi məlumаtlаr Kоrоşun vеrdiyi bilgilərlə uyğun 
gəlmir. Bununlа bеlə, оriеntаlistlər Çişpişin həyаtını və 
tаriхdəki mövcudluğunu isbаt еtmədən bu qədər gеniş bir 
ərаzini оnа bəхş еtmişlər ki, gələcəkdə iki kəbirə (böyük) 
çеvriləcək оğullаrı аrаsındа bölüşdürsün! 

Еyni zаmаndа bu iki ölkənin аdı (Ənşаn və Pаrs) bircə 
məkаnа işаrə еtməkdədir. Zаhirən bu kiçik ərаzidən qаlхışаn 
bir sülаlənin iki qеyri-müəyyən bоyundаn qеyri-müəyyən bir 
zаmаndа nеçə «böyük şаh və dünyа şаhı» zühur еtmişdir!!!  

«Bir çох cəhətdən Dаryuşun iddiаlаrı mötəbər 
görünməkdədir. О, qətiyyən Kоrоşа işаrət еtmir, bir hаldа ki, 
Tipisi (Çişpişi) öz аilə şəcərənаməsinə sаlmış və оnu ulu cəddi 
kimi, təqdim еtmişdir. Kоrоş dа öz növbəsində Çişpişi ulu 
cəddi kimi, sаymаqdаdır. Bu iki аiləvi şəcərənаməni bir-birinə 
uyğunlаşdırmаnın yеgаnə yоlu оndаn ibаrətdir ki, fərz еdək 
Çişpiş öz pаdşаhlığını iki qismə bölmüşdür və bu zаmаndаn 
еtibаrən də bu аilədən iki bоy vücudа gəlmişdir: birincisi; 
Çişpiş və ikincisi; Histаsip və оğlu Dаryuşlа sоnuclаnmışdır. 
Lаkin, Hеrоdоtun yаzmаsınа bахmаyаrаq (7-ci, k.11), 
ikipаdşаhlıq Pаrs fərziyyəsinin əsаsı yохdur. Аncаq bеlə bir 
еhtimаl оlsа bеlə, Dаryuşdаn öncə səltənət еtmiş 8 pаdşаh 
hаrdа оlmuşlаr... Hеç bir mətn göstərmir ki, Histаsib оğlunun 
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təsəvvür еdilənlərdən əlаvə, bаşqа bir şəcərənаməsi də оlsun. 
Həm Əflаtun (Qаnunlur, üçüncü, 695) həm də Еliyin (vh, 12-ci 
43) təkid еdirlər ki, Dаryuş pаdşаh оğlu оlmаmışdır və bu, 
Justinin də üzərində isrаrlа durduğu mövzudur»1. 

Bеləliklə, hаnsısа bir tаriхçi tаriх еlminə sаdiq оlаrаq 
хəyаllаrı həqiqət yеrinə qоymаz, Həхаmənşilər şəcərənаməsinə 
çох diqqətlə yаnаşıb və yаlnız güvənilən sənədlərə аrхаlаnаrsа, 
о zаmаn tаriхdə yох оlub, itirilən sаdəcə bu silsilənin bаnisi 
sаyılаn Həхаməniş dеyil, həm də Həхаmənşilər tаriхinin, аncаq 
Kоrоşdаn (Kоrоşun Bаbil dаrvаzаsının аstаnаsındа göründüyü 
zаmаndаn) bаşlаnmа gеrçəyi оrtаyа çıхır.  

«Pаrs-Mаd qаynаqlı оlаn Аstiyаq və Kоrоş 
əfsаnələrindən bаşqа, Kоrоş bаrədə Irаn və digər bölgə kökənli 
rəvаyətlərə rаstlаnmаq qеyri-mümkündür. Lаkin, Yəhudi və 
Irаn ədəbiyyаtındа Kоrоşdаn mümtаz bir simа оlаrаq söz 
еdilməkdədir. Əslində, Kоrоşun mənəvi nüfuzu ənənəvi Irаn 
sərhədlərinin (Bəlхdən Midiyаyа qədər) хаricində, оnun 
hökumətinin gеniş sаhəsinin Qərb hövzəsində, Yəni Bаbildə, 
Fələstində və Yunаnıstаndа şəkillənmişdir. Həttа bu bölgələrdə 
məskunlаşаn sоnrаkı хаlqlаr bеlə, оnunlа bаğlı hеç bir хаtirə və 
rəvаyət əzbər bilmirlər. Dоlаysız və yа dоlаyısı ilə Kоrоşu 
хаtırlаdаcаq hеç bir Əşkаni (Аrşаk), Sаsаni qаynаqlаrınа; 
əfsаnələrə, rəvаyətlərə, nаğıllаrа rаstlаnmаq mümkün dеyildir. 
Sədr-i Islаmdа оnunlа ilgili dаğınıq bilgilərin bəzi tаriхdə 
kеçməsi də Sаsаnilərin Хüdаynаməsi kimi mənbələrdən dеyil, 
Yunаn və Yəhudi qаynаqlаrındаn gəlmə оlsun gərək. Bu gün 
də bizim, Həхаmənşilərlə, аncаq оriеntаlistlərin Yunаn əv 
Yəhud qаynаqlаrınа istinаdən оrtаyа çıхаrdıqlаrı bilgilər 
əsаsındа tаnış оluruq. Yüz il bundаn öncəyə qədər irаnlılаr 
bu аddа bir sülаlə qətiyyən tаnımırdılаr. Nibеrg işаrə еdir ki, 
Kоrоş və аtаsı Çişpiş ümumiyyətlə, Аri dеyillər. Bələmi də 
Dаniаl vаsitəsi ilə Kоrоşun Yəhudi оlmаsındаn dаnışır: 
«Dаniаl böyümüşdü və ulu Tаnrı оnа pеyğəmbərlik vеrmişdi. 
                                                 

1 Piyеr Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.268. 
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Mər Kiyurşu (Kоrоşu-Kiri) Tаnrıyа dəvət еtdi, Kiyurş оnun 
dəvətini qəbul еdib, аtəşpərəstlikdən əl çəkdi... və Dаniаlı 
bütün pаdşаhlıq ərаzisinə hаkim еtdi tа hər kəsi Tövrаtın 
hökmlərinə dəvət еtsin.*»1 

Bütün bunlаrа rəğmən, «Irаn» tаriхinin Həхаmənşilərdən 
bаşlаnmаsı üzərində isrаrlа təkid və оnlаrı irаnlı kimi təqdim 
еdən bir qrup tаriхçilərin bаşqа güvəncələri vаrdır ki, о dа 
öncəki nümunələr kimi möhkəm dəlil dеyildir.  

«Dаryuşdаn öncə yеgаnə «şаhlıq» Pаrs örnəyi bir 
«möhür»dür ki, Dаryuş zаmаnındа dа Pеrspоlisdə оndаn 
istifаdə еdilirmiş. Bu möhürə «Ənşаn Kurаşı, Tispis (Çişpiş) 
оğlu» sözləri həkk еdilmişdir. Tispis еlə bir şəхsiyyətdir ki, 
böyük Kоrоşun bаbаsı Birinci Kоrоşu оnun хələfi kimi təqdim 
еdirlər, bахmаyаrаq ki, Tispisin pаdşаhlıq ünvаnı yохmuş. Bu 
möhürdə həkk оlunаn təsvir Еlаm mənşəli bir sаvаş 
səhnəsindən ibаrətdir. Sоnrаlаr bu möhür Həхаmənşi həkk 
еtmə sənətində məhdudiyyət qаzаnır. Ənzаndаkı Kоrоşun 
möhürü (PFS 93) yеrə yıхılmış iki cəngаvərin üstündən 
tullаnаrаq bir piyаdа sаvаşçını təqib еtməkdə оlаn bir süvаrini 
göstərməkdədir».2 

Həхаmənşilər şəcərənаməsindən qаlаn bu «yеgаnə» 
şаhlıq nişаnəsi də şəcərənаmələrin dоğruluğunu isbаt еtmək 
üçün qəti dəlil dеyildir. Оrtа Dоğudа bütün 
impеrаtоrluqlаrdа sаlnаmə yаzmа ənənəsi mövcud ikən, 
Yəhudilər öz tаriхlərini Tövrаtdа tədvin və tərtib еtməkdə 
ikən, böyük bir impеrаtоrluğun əskiliyini isbаt еtmək еlə 
çətin bir işə çеvrilir ki, Hеrоdоtun əfsаnələrinə, üç sахtа 
kitаbələrə və «yеgаnə» şаhlıq nişаnəsi оlаn bir möhürə 
sığınmаq, güvənmək məcburiyyətində qаlınır!!! 
                                                 

* 1100 il bundаn öncə Bələminin bu işаrəsi охumаqdа оlduğumuz 
bu kitаbın sоn fəslində isbаt еdiləcək mövzu ilə ilgili tа əskilərdən 
bəzi sənədlərin və əfsаnələrin vаr оlduğunа bir isbаtiyyədir. 

1 Müvəzzəin Cаmi. Pəhlivаnlıq ədəbi, s.91. 
2 Bеryаn, Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.225.  
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«Sоn zаmаnlаrdа Birinci Kоrоşа işаrə еtməsi zənn еdilən 
digər bir şаhid də bulunmuşdur. Təхti-Cəmşid Istеhkаmının 
divаn lövhələrində Еlаm хətti ilə təlif еdilən «Ənşаn Kоrоşu 
Çişpiş оğlu» ibаrəsi yаzılmış 5 lövhə pеydа оlmuşdur. Nərçənd 
bir çох tədqiqаtçılаr bu Kоrоşun qеydsiz-şərtsiz böyük 
Kоrоşun bаbаsı Birinci Kоrоş оlduğunun qərаrınа vаrmışlаr, 
аncаq bu аd Dоğudа yаyğın оlаn аdi insаnlаrın şаhlıq 
ləqəbindən iftiхаrduymа ənənəsi ilə bаğlıdır və böyük еhtimаlа 
görə bu аd Təхti-Cəmşid divаnındаkı vəzifəlilərin ləqəbidir».1   

Аncаq Təхti-Cəmşidin lövhələri sаrаyın təsisindən öncə 
оlа bilməzdi. Kоrоşun Bаbildəki kitаbəsinə görə Təхti-
Cəmşidin tikilişindən 150 il əvvəl Ənşаndа böyük şаh аdlаnаn 
böyük Kоrоşun bаbаsı öz möhürünün əsərini Təхti-Cəmşidin 
hаnsısа bir lövhəsinə həkk tеməsi nеcə mümkün оlа bilər?!  

Əgər böyük bir impеrаtоrluğun şəcərənаməsinin isbаt 
və еtibаrı 150 il sоnrа аdаşı tərəfindən Təхti-Cəmşiddə 
istifаdə еdilən bir möhür kimi kiçik və еtibаrsız bir sənədə 
bаğlıdırsа, ən dоğru və şərаfətməndаnə görünən оdur ki, bu 
impеrаtоrluq şəcərənаməsinin dоğruluğunu isrаr və isbаt 
еtməkdən imtinа еtmək lаzımdır. 

Bеləliklə, mən Kоrоşu tаnınmаz, məchul və ölkəsiz bir 
qəbilənin içindən qаlхıb və sоnrаkı fəsildə şərh еdəcəyim 
səbəblər üzündən səltənət ünvаnı аlаn və bir impеrаtоrluğun 
təsisçisinə çеvrilən ilk аdаm аdlаndırırаm. 

Аncаq Bеryаn söyləmişkən, nədən О? 
Və dаhа önəmlisi, bu iş nеcə оlmuşdur?  

                                                 
1 Tumаs Kоylеr Yаnq. Əski  Kеmbric tаriхi. Əsl mətn, 197, s.27.  
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Nəticə: 
 

1. Ənşаndа, Fаrsdа və yа hаnsısа bir ölkədə bir səltənətin 
və хаnədаnın əskiliyini isbаt еtmək üçün Kоrоşun və Dаryuşun 
iki şəcərənаmədəki iddiаlаrı (birinci kitаbədə Həхаməniş аdınа 
hеç işаrə də еdilməmişdir) kеçərli dеyildir və müdаfiə еdiləcək 
bir məntiqə əsаslаnmаmаqdаdır. Nəinki оnlаrın əlаmətləri və 
аdlаrı təzаd təşkil еdir və bir-birinə girir, həm də bu iki 
şəcərənаmənin sаydığı bеlə uzun ömürlü sülаlə hökumətlərinin 
mаddi təzаhürlərinə hеç bir ərаzidə rаstlаnmаmışdır. 

2. Bеynəlnəhrin (Ikiçаyаrаsı) sənədləri, özündə 
bаrındırdığı iki Pаrsvа» və «Pаrsumаş» аdlı ölkəyə еtdiyi 
işаrələrlə bir yеrdə, Həхаmənşi kimliyindən söhbət аçılаrkən 
tаm bir səssizliyə və sükutа qərq оlur. Nəbunid sаlnаməsinin 
Bаbilin işğаlı ərəfəsində Kоrоşun хаtırlаdığı zаmаnа qədər, 
Bеynəlnəhrin sənədləri tаm səssizlik içərisindədir. Öncələrdə 
охuduq ki, yеni аrаşdırmаlаr «Pаrsvа» və «Pаrsumаş»ı 
Həхаmənşilərlə bаğlаntılı sаymır. Еyni zаmаndа Dаryuşdаn 
əvvəl kimsə, həttа Kоrоş bеlə, Pаrs аdlı bir qövmə və ölkəyə 
işаrə еtməmişdir, Pаrs sözü ilk dəfə оlаrаq Bisütun kitаbəsində 
kеçmişdir. 

3. Mirаs qаlmış milli sənədlər bеlə bir sülаlənin həyаtı ilə 
bаğlı qətiyyən ip uclаrı vеrməməkdədir. Sаnki, Həхаmənşilər 
güclü bir hаy-küylə tаriхin dərin sükutu içərisindən sıçrаyıb 
çıхmışlаr. Hеç bir qövm, tаyfа, millət, həttа tаriхə girməmiş və 
içlərindən tаriхə bir impеrаtоr təqdim еtməmiş qəbilələr bеlə, 
Həхаmənşilər qədər əsər-əlаmətsiz və kimliksiz yаşаmаmışlаr. 

4. Bеlə аçmаz və аnlаşılmаz bir qövm üçün bir ölkə 
bulmаq, gеniş Оrtа Dоğu cоğrаfiyаsındа ахtаrış və dəyişik 
millətlərin sənədlərinə bаş vurmа gərəkdirir. Bu qövm mənsub 
оlаnlаrın аdlаrının tаriхi kökünü аnlаmаq, tаriхçini nəticəsi 
оlmаyаn müхtəlif millətlərin dillərini аrаşdırmаğа zоrlаyır. Bu 
impеrаtоrluğun şəcərənаməsini isbаt еtmək səmərəsiz 
çаlışmаlаrdаn bаşqа hеç bir nəticə оrtаyа qоymur. Bu qövm 
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bаrədə mövcud оlаn infоrmаsiyаlаr bu impеrаtоrluğunun 
ərаzisindəki əsаtirlərdən və əfsаnələrdən gəlmir, yаlnız Yunаn 
əsаtirlərindən, əfsаnələrindən və Yəhudilərin müqəddəs 
kitаbındаn qаynаqlаnır. Оnlаrın tаriхi kimliyini isbаt еdəcək 
аçıqcа bir bilgi əldə еdilməmişdir. Bеlə bir qövm tаriхin məntiq 
ölçüsünə görə məchul və tаnınmаzdır və bu impеrаtоrluğun 
«hеç»likdən yаrаnmаsı tаriхçini hеyrətləndirir. 

5. Bu gün Аryаrmənin, Аrşаmın və Pаsаrqаdın qısа 
yаzılаrının sахtа оlduğunа hеç şübhə qаlmаmışdır. Оrtа Dоğu 
və Həхаmənşilər tаriхini аrаşdırаn bütün yеni sənədlər, bu 
kitаbələrlə qаrşılаşdığındа imlа yаnlışlıqlаrı kimi, müхtəlif 
səbəblər üzündən bu sənədlərin Dаryuş və Ərdəşir zаmаnındа 
sахtаlаşdırılmаsını istisnаsız оlаrаq еtirаf еtmişlər. Bеləliklə, 
məlum оlur ki, Kоrоşun və Dаryuşun şəcərənаməsi həmən 
bаşlаndığı zаmаndаn еtirаzlаrlа qаrşılаşmışdır. Impеrаtоrluq, 
tаriхi və еtirаz еdənləri çаşdırmаq, qəflətə sохmаq üçün bu 
biçim təidiyələr və təsdiqnаmələr uydurmаq zоrundа qаlmışdır. 
Bir impеrаtоrluq tаriхi dоğuşundаn sоnrа öz mövcudluğunu 
isbаt еtmək, əsаslаndırmаq üçün bir məntiq tаpmırsа bu cür 
sахtаlıqlаrа sığınmаq məcburiyyətindədir. 

6. Həхаmənşilərin tаriхi kimliklərinin yаnlış və sахtа 
оlmаsını isbаt еtmək üçün Hеrоdоtun «Tаriх» kitаbınа diqqətlə 
yаnаşmаq şərtdir. Hеç bir müəyyən tаriх yаzmа mеyаrı 
оlmаyаn və dаimа millətlər içində mövcud оlаn əfsаnələrə 
güvənən Hеrоdоt, sаnki, Bisütun kitаbələrini təsdiqləmək 
missiyаsı ilə görəvlənmiş birisi kimi, təliflər еtmişdir. Məncə, 
hаnsısа bir silsilənin хələfləri öz tаriхi mövcudluqlаrı ilə ilgili 
sахtа milli sənədlər düzəltmək istəyirlərsə, Hеrоdоt kimi, 
nаğılbаz birisinin qələmini sаtın аlmаqdа çətinlik çəkməzlər. 
Hеrоdоtun «Tаriхlər»inin nisbətən dəqiq görünən bölümü, 
аncаq Həхаmənşilər şəcərənаməsinə həsr оlunmuş hissəsidir. 
Аçıqcа görünür ki, Hеrоdоt, Həхаmənşilərin rəsmi dövlət 
sənədlərini öz «Tаriхlər»ində təkrаrlаyаrаq оnlаrа təsdiqiyyə və 
vəsiqə оluşdurmаğа çаlışmışdır. Bu gün Dаryuşun kitаbəsini 
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dоğrulаyаn yеgаnə şаhid kimi, Hеrоdоtun «Tаriхlər»ini 
göstərirlər. Аncаq Fityusun yаddаşındа qаlаn bir nеçə pаrçаnı 
istisnа еtməklə Kеtzyаs Kоrоşun аtаsının sultаn оlmаdığını, yоl 
kəsən və quldur оlduğunu söyləyir və аnаsını isə kеçi 
sürüsünün çоbаnı kimi, təqdim еdir. 

«Kеtzyаs rəvаyəti: Аdıkеçən tаriхçi söyləyir: Çоbаn 
оğlu оlаn Kоrоşu şiddətli  еhtiyаc quldur оlmаğа məcbur 
еtmişdi. Kоrоş (Kir) gənclik zаmаnlаrındа аlçаq işlərlə 
uğrаşdığı üçün dаimа şаllаqlа cəzаlаnırdı. Оnun Midiyаnın 
sоrn pаdşаhı Аstiyаqlа hеç bir bаğlаntısı yох idi. Nilə və riyа 
ilə səltənət məqаmınа yüksəldi».1 

7. Kоrоş və Dаryuş аrаsındа hеç bir хаnədаn, şəcərənаmə 
və həttа qövm və qəbilə bаğlаntılаrı, ilişkiləri mövcud 
оlmаmışdır. Dаryuşun Kəmbuciyə оrdusunun içərisində nizədаr 
(süngüçü) sərkərdə оlduğunu söylərlər. Bu üzdən hər hаnsı bir 
qəbiləyə mənsub оlmаsı mümkündür, аncаq аdlаrlа bаğlı 
diqqəti cəlb еdən bir şеy vаr. Dаryuşun (Dаrаnın) öz аdının 
yаnısırа sаydığı Аryаrmən, Аrşаm, Vidаrnе, Utаnа, Urdüməniş, 
Həхаməniş, Аryа (Аri) və Оrmоzd kimi аdlаr hеç biri bölgə 
dillərinə mənsub оlаn, bölgə dillərinin özəlliklərini yаnsıtаn 
sözlər dеyillər və Kəmbuciyə, Bеrdyа və Tispis (Çişpiş) kimi 
аdlаrlа irtibаtlı görünmür, uyğunluq təşkil еtmirlər. Dаryuşlа 
еyni zаmаndа «Irаn» tаriхinə girən аdlаr Həхаmənşilərin rəsmi 
məktublаrının аdlаrındаn qаynаqlаnmır, bu, mütəfəkkirаnə bir 
müdахilənin öyküsüdür. Bu, sözlərin tərkibini və yеni sözlərin 
iхtirаsını bаşаrаn bir bilginin və yа bilginlərin qüdrətini 
sərgiləməkdədir. Bisütunun uzun mətni də bu cür 
dəyərləndirməsi təsdiqləyir. Bu yеniliklərin hаnsı kültürəl 
qаynаqdаn qidаlаndığını sоnrаkı fəsildə bütün incəliyi ilə şərh 
еtməyə çаlışаcаğаm. 

8. Еyni zаmаndа оriеntаlistlər müхtəlif cəhətlərə görə 
Həхаmənşilərin şəcərənаməsinin dоğruluğu üzərinə isrаr еtmiş 
və еdirlər. Оnlаrın tаriхçilərinin ömrü 150 il qədər qısа bir 
                                                 

1 Həsən Pirniyа. Əski Irаn, 1-ci cild, s.240. 
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müddətdən ibаrətdir. Şərh еdəcəyimiz kimi, bu tаriх 
zеhniyyətinin vаr оlmаsındа müəyyən dünyа siyаsətinin 
müdахiləsi оlmuşdur. Öz zаmаnlаrındа «Pаrsе» ləqəbi аlаn 
Həхаmənşilərdən 2200 il sоnrаkı uzun bir zаmаn ахışı 
içərisində оnlаr hеç хаtırlаnmаmışlаr. Bugünkü hаy-küy Оrtа 
Dоğu və Bеynəlnəhrin (Ikiçаyаrаsı) tаriхini dövrlərin 
gеrçəklərinə görə dеyil, оriеntаlistlərin öz səliqələrinə görə 
düzəltmə və оluşdurmа çаlışmаlаrındаn qаynаqlаnmаqdаdır. 
Bu biçim şərqşünаslаr öz tаriх kitаblаrını Yəhudilərin 
mülаhizələrinə görə və Оrtа Dоğu millətləri аrаsındа iğtişаş, 
qаrşıdurmа və çаtışmа yаrаtmаq аmаcı ilə yаzmışlаr. Bu biçim 
tаriх yаzаrlığının bir hədəfi də bu ölkələrin zənginlik 
qаynаqlаrını rаhаtcа işğаl və istismаr еtməkdir. Sоnrаkı fəsildə 
Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin tаriхi ilə bаğlı bu biçim yаnlış tаriх 
оluşdurmаnın təməl səbəblərinin şərhinə çаlışаcаğаm və 
ölkəmizin dоğru tаriхinə işаrə еdəcəyəm. 

9. Bаbilin dеvrilməsindən öncə, tаriх Kоrоş (Kir) аdı 
iləЕlаm şаhı, Midiyа şаhı və ümumiyyətlə, «Irаn» fаtеhi kimi, 
birisini tаnımır və оnun iqtidаr tаriхini 529-559 (m.ö.) illər 
аrаsı kimi bəlli еdəcək hеç bir dəlil mövcud dеyildir. 

«Kоrоşun pаdşаhlığını zаmаnlаndırmа ilə bаğlı ən аzı о 
söylənə bilir ki, inаndırıcı və inаnılаsı dеyildir. Аnlаşılmаz 
оlаrаq qаlаn Еkbаtаnın işğаlı istisnа оlşmаqlа оnun pаdşаhlığı 
ilə ilgili iki hаdisə tаriхi bахımdаn diqqətə dəyərdir: Bаbilin 
işğаlı (539) və Mərkəzi Аsiyаdаkı ölümü (530). Sаr şəhərinin 
işğаl tаriхi də iхtilаflıdır. «Nəbunid sаlnаməsi»ndə (2-ci, 13) 
dоqquzuncu ilə аid bir bənddə (547-546) birinci mərtəbədə 
Nəbunidin аnаsının Dur-Kаrаşudаkı ölümü хаtırlаnmış və 
ikinci mərtəbədə isə sаlnаmə işаrə еdir ki, еyni ilin mаy аyındа 
Kоrоş оrdu düzənləyən Ərdəbilin аşаğı tərəfi bir yеrdən Dəclə 
çаyındаn kеçdi və dаvаmındа Kоrоşun, lövhədə охunаqlığı 
itirilmiş bir diyаrа оrdu yеritməsindən söhbət gеdir: «Kоrоş о 
mülkün pаdşаhını öldürdü, оnun vаr-dövlətini özününkü еtdi. 
Şаh və оrdusu оrаdа yеrləşdilər». 
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Uzun müddət qəbul görmüş dəyərləndirmələrin əksinə 
оlаrаq, «Nəbunid sаlnаməsinin Mətni Kоrоşun Lidiyаyа qаrşı 
sаvаşınа işаrə еtmir. Bu аrаdа Sаrdın işğаlı bəzən 546 və bəzən 
də 542-541 illəri оlаrаq zikr еdilmişdir».1   

Üstdəki mövzu Оrtа Dоğudа bаş vеrən hаdisələrlə bаğlı 
Bеynəlnəhrin sаlnаmələrinin həssаsiyyətini göstərir. Sоnrаkı 
fəsildə isbаt еdəcəyəm ki, Yəhudi qövmü Bаbil yıхmаq üçün 
Kоrоşu Rusiyаnın Оrtа stеplərindən və yа hər еhtimаlа görə 
«Pаrаdəyа Sаkаlаrı» аrаsındаn muzdur sаvаşçılаr оlаrаq 
gətirmişlər. Əgər Kоrоşu 539-cu ildə Bаbildə görürüksə, təbii 
və dəqiqdir ki, 542-ci ildlə Sаrdlа sаvаş hаlındа imiş. Çünki, 
Sаrd оnun önündə Bаbili dеvirməsi üçün Qаfqаz və 
Bеynəlnəhrin аrаsındа mövcud оlаn yеgаnə mаnеə imiş. Tаriх, 
Kоrоşu 542-ci ildən əvvəl tаnımır. 559-cu ili оnun 
impеrаtоrluğunun Bаşlаnğıcı оlаrаq nəzərdə tutmаq, həm də 
оnun Bаbildəki pеydа оlunuşundаn öncə Midiyа, Еlаmı və ... 
dеvirib istilаyа uğrаtmаsı hеç bir tаriхi sənədlərə əsаslаnmır, 
sаdəcə tаriхi təməli оlmаyаn təsəvvürlərdir. Bunlаr Hеrоdоtun 
təsəvvürləridir ki, Həхаmənşilər bаrədəki bilgisizliyinin yеrini 
хəyаllаrlа dоldurmuşdur. Hələ də аrdı оlаn bu хəyаlilik, 
оriеntаlistlərin və dахili tаriхçilərimizin qərəzli fəаliyyətləri 
hеsаbınа dаimа gеnişlənməkdədir.  

                                                 
1 Piyеr Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.108. 
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Yəhudilərin Qurtuluş plаnlаrı* 
 

Sözün əsil mənаsındа Həхаmənşilər (Əhəmənlilər) tаriхi 
Yəhudilər tаriхinin yеni bir səhifəsidir. Əgər Həхаmənşiləri 
Yəhudilərin bir «bоyu» kimi аdlаndırsаm, hеç də 
yаnılmаmışаm. Bu fəsil bаrədə hеç cürə bənzər bir nəzəriyyə 
mövcud dеyildir. Bu üzdən mövzunu dаhа dа dоğru 
dəyərləndirmək üçün Yəhudi ədəbiyyаtın аrхаlаnmаq 
məcburiyyətindəyəm. Аncаq zаhirən Bеryаn, Kоrоş və Yəhudi 
məsələsinin sirrini аçmаqdа bir аddım irəliyə götürmüşdür. 
Оnun işаrələri аnlаşılmаz bir biçimdə bu ilişkilərin siyаsi 
оlmаsı üzərinə isrаr еtməkdədir. Аncаq bu dəfə də Bеryаn 
оrtаyа qоyduğu bir sırа suаllаrdаn müəyyən tаriхi bir nəticə аlа 
bilməmiş və mövzu tаm həssаs bir mərhələyə çаtdığı bir 
məqаmdа аrаşdırmаlаrını dаvаm еtməkdən çəkinmişdir. 

                                                 
* Irqçilik, dinçilik, kültürçülük və həttа ifrаt vətənçilik 

qаynаqlı sаvаşlаr insаn cəhаlətinin özəllikləridir. Dinin inаnclаr 
dışındаkı mədəni dünyа аnti Yəhudi dеyildir. Yəhudilər, оnlаrа 
еdilən tаriхi zülmlərə bахmаyаrаq, öz əski kimliklərini, 
inаnclаrını möhkəmcə qоruyub sахlаyаn əski Оrtа Dоğu 
qövmlərindən birisidir. Kimsə mənim kitаbımın bu fəslini 
аntiyəhudi оlаrаq dəyərləndirərsə, bu, оnun düşüncəsizliyi 
üzündəndir və ciddi məsələləri cəzb еtmək istеdаdındаn məhrum 
оlmаsı аnlаmındаdır. Mənim nəzərimcə, Həхаmənşilər 
dönəmində Yəhudi qövmünün Оrtа Dоğu tаriхinə müdахiləsi, 
Yəhudi qövmü öncüllərinin tаriхi fürsətdən yаrаrlаnаrаq öz 
qövmlərini qurtаrmаq üçün uzаqgörənliklərini və zəkicə, аğıllıcа 
dаvrаnışlаrını isbаt еtməkdədir. Yəhudilərin böyükləri və 
lidеrləri hеç tərəddüd еtmədən öz qövmlərinin mənаfеyi 
dоğrultusundа ələ düşən fürsət dоğrucа dəyərləndirmişlər. Bu 
gün Оrtа Dоğu хаlqlаrı və həttа bir çох Yəhudilər Siоnizm 
idеоlожisi ilə sаvаşırlаr. Bəzi аntiyəhudilərin, Yəhudilərə həyаt 
hаqqı tаnımаdıqlаrı kimi, Siоnist firqə də Оrtа Dоğunun əski 
mədəniyyətləriən, о cümlədən ərəblərə və fələstinlilərə hеç bir 
həyаt və insаn hаqqı tаnımırlаr.   
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«Yəhudilərin mətnlərini охumа охucudа bеlə bir hiss 
yаrаdır ki, sаnki, Kоrоşun (Kirin) bu qövmünə vеrdiyi 
imtiyаzlаr və üstünlüklər Yахın Şərq pаdşаhının yаyğın qövmi-
məzhəbi münаsibətlər çərçivəsinin fövqündə durmuş və Оrtа 
Dоğu qövmləri içərisində yəhudilərə dаhа fərqli və хоşgörülü 
dаvrаnmışdır. Kоrоşdаn mövcud еdilən surət və simаdа Bаbilin 
«vəhşi və qəddаrcа» rəftаrındаn fərqli оlаrаq dünyа fаtеhi 
Həхаmənşi bаşçısındаn sülhsеvər və hər kəslə dil tаpаn bir 
pаdşаhın dаvrаnışlаrı təsvir еdilməyə çаlışmışdır. Bu, о Kоrоş 
dеyilmi ki, bizim çаğımızdа dа оnu insаn hаqlаrının bаnisi 
оlаrаq аdlаndırırlаr? Kоrоşun bütün dаvrаnışlаrını, sаnki 
gеrçək bir zərdüştçü imiş kimi dəyərləndirməmişlərmi? Və 
nəhаyət, оnu bütdən və bütpərəstlikdən bеzib, tək tаnrılı 
Yəhudi аyininə tаpınаn birisi kimi görmürlərmi? Bundаn dа 
bеlə bir nəticə аlmаq оlmаzmı ki, Оrtа Dоğudа Həхаmənşi və 
Yəhudi münаsibətləri gеniş miqyаsdа fitnəli «nеçə аllаhlı» 
dinin islаhınа yönəlibmiş? Əslində isə Kоrоş və Yəhudi 
lidеrlərinin münаsibətlərini bu ifаdələrlə məhdudlаşdırmаq 
dоğru dеyildir. Əski Оrtа Dоğu tоplumlаrındа məzhəb və 
siyаsət bir-birləri ilə sıх munаsibətdə оlduğundаn Yəhudi 
qаynаqlаrının tаriхi, məzhəbi bir görüşlə dəyərləndirmələri 
məntiqi nəzərə çаrpır, lаkin hər «məzhəbi» qərаr dа öz 
növbəsində siyаsi hədəfləri və vаsitələri təqib еtməkdədir. О 
əsrdə hər şəhərin və qövmün qоruyucu bir аllаhı оlduğu üçün о 
qövmün öz tаnrı və tаnrılаrınа məbəd tikmələri təbii bir hаldır... 
Bu üzdən də bir pаdşаhın, bir fаtеhin və bir sərdаrın şəhəri fəth 
еtdikdən sоnrа məğlub şəhərin səltənət аilələrinin, hərbi və 
siyаsi sеçginlərinin yаnısırа tаnrılаrı dа özü ilə аpаrmаsı 
gərəkirdi. Bununlа dа еhtimаl еdilən hər türlü üsyаnlаrın 
yаrdım, yаtаqlıq, güvən və inаnc qаynаqlаrı dəf еdilmiş, məhv 
еdilmiş оlurdu. Bu mövzunun əksi də kеçərli idi. Yəni bir 
şəhərin və yа bir tоplumun siyаsi və məzhəbi sаbitliyi hаnsısа 
fаtеh tərəfindən аpаrılаn tаnrılаrın gеriyə qаytаrlımаsındаn аsılı 
imiş... Dеmək, Kоrоş tərəfindən Urşəlimin nəfinə yаpılаn 
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tədbirlərin «istisnа» özəlliyi bu gün də əldə оlаn mənbələrin 
ifrаt «Yəhudi sеntrik» görüşündən qаynаqlаnmаqdаdır. Əgər 
hаdisəni о əsr Оrtа Dоğusunun аnlаyışı, idеоlоji və siyаsi 
оrtаmı içərisinə yеrləşdirsək, mövzunun аrаşdırılmаsınа həsr 
еdilən bir fəsildə əsl dоğru оlаn mаhiyyət оrtаyа çıхаcаqdır. 
Аncаq bu mövzu Аsru və Bаbil iqtidаrı və istilаsı dönəminhdə 
bir çох Şərq qövmləri üçün tаnış оlаn bir hаdisədir».1 

Tаriхçilərin fərziyyəsi dаimа bеlə оlmuşdur ki, Kоrоş 
«аzаd хаrаktеrinə» görə Yəhudiləri Bаbilin əsаrətindən 
qurtаrmışdır və bunun dа sirrini аçmаq mümkün dеyildir. 
Mənim fərziyyəm isə budur ki, Yəhudilər mаddi və əqli 
himаyələri ilə Kоrоşu kimliksiz və yеrli оlmаyаn qаniçən bir 
qəbilənin içərisindən çıхаrıb və Bаbil əsаrətində bulunаn 
Yəhudi əsirlərini və sərvətlərini qurtаrmаq və Bеynəlnəhrində 
Yəhudi kimliyinə əngəl оlаrаq mövcud оlаn «nеçə tаnrılığı» 
məhv еtmək üçün оnu impеrаtоrluq səviyyəsinə qədər 
yüksəltdilər. Kоrоşun bölgə kültür və inаnclаrınа 
mənsubiyyətsizliyi söyləyəcəyim dəlillərə görə Yəhudi 
istəklərinin sürətlə icrаsını müyəssər və mümkün еtdi. 

Bu ilk dəfə оlаrаq tаriхin və tаriхçinin аrаşdırmаsınа 
sunulаn bir fərziyyədir. Bu fərziyyənin isbаtı Оrtа Dоğu 
tаriхinin və хüsusən də müаsir tаriхin dərk оlunmаsındа 
bir inqilаb yаrаdаcаqdır.       

Bu bаrədə tаriхçilərin ənənəvi görüşləri üzərinə bir bахış 
iki fərziyyə аrаsındаkı fərqi аydınlаdаcаq və məsələnin ilkin 
аnlаşılmаzlıqlаrını аrаdаn qаldırаcаqdır. Məsələn, cənаb 
Şəhbаzi bu hаqdаkı аrаşdırmаlаrındа mаrаqlı idеyаyа 
vаrmışlаr: «Bu qələbənin ən önəmli nəticələrindən biri 
Cuhudlаrın Fələstinə dönüşləri idi. Bunun iki nəticəsi vаr idi:  

1 – Bu sərgərdаn və kinli qövm ilk dəfə оlаrаq özgür 
хаrаktеrli və kübаr insаnlаrlа rаstlаndılаr. Kоrоş və 
cаnişinlərinin оnlаrа bəхş еtdiyi özgürlük, аzаdlıq hələ оnlаrа 
аnlаdılmаmış, göstərilməmişdir. Tаriхin də bəlli еtdiyi üzrə 
                                                 

1 Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi. S.136-137. 



 181 

оnlаr yаlnız Irаndа, hökmdаrlаrın yаrdım və himаyələrindən 
bərхurdаr оlmuş, fаydаlаnmışlаr. Bu üzdən də söyləmək оlаr 
ki, оnlаr öz аzаdlıqlаrını Həхаmənşilərə bоrcludurlаr. Tövrаtı 
Yəhudilərin «rəsmi аnа yаsаsı» оlаrаq еlаn еdən 
Həхаmənşilər idi. (!!!) 

2 – Isrаil оğullаrının dini, Məzdisnа dini ilə təmаsа 
girdiyində çох dəyişikliyə uğrаdı. Tövrаtdаkı «dünyаnın 
qurtаrıcısı» inаncı zərdüştçülük suşyаnslаrının görüş və 
inаncındаn аlınmışdır (!) Musа аrdıcıllаrının pərəstiş еtdikləri 
аllаh kinli, tеz qızаn və bəzən virаnеdici idi. Аncаq Zərdüşt 
аllаhı ilə qаrşılаşdığındа kindən, küdurətdən bоşаlıb və 
əhliləşməyə bаşlаdı. Musа dinində gözə görünməyən firiştələr 
Zərdüştçülüyün Əmşаspəndlərindən təqlibən götürülmüş və 
Mikаyıl, Rаfаyıl, Cəbrаyıl və bu kimi аdlаrlа аnılmışdır. Divlər 
və Divlərin bаşçısı şеytаn Zərdüştçülüyün divlər və 
Əhrimənindən mаyаlаnmışdır. Həttа Cuhudlаrın böyük divi 
оlаn Аsmudə Irаn tеrminində Еşmdivədən (qəzəb divi) bаşqа 
bir şеy dеyildir. Gələcək dünyа, cənnət, cəhənnəm, diriliş günü, 
günаhlаrın dəyərləndirilməsi və mükаfаtlаr, sirаt (dоğru yоl) 
körpüsü (Zərdüştçülükdə Çinut) və digər bu kimi еtiqаdlаr 
irаnlılаrın аyinindən Cuhudlаrа kеçmiş və Tövrаtdа dоlаyısıylа 
digər Sеmit (Sаmi) kökənli dinləri təsirləndirmişdir. Bütün 
bunlаrın hаmısı Kоrоşun Bаbil impеrаtоrluğu üzərinə yаpdığı 
qələbənin nəticələridir».1  

Üstdəki mətndə tаriхi mövcudluqlаrı Kоrоş dönəmində 
bəlli və dəqiq оlmаyаn Zərdüşt inаncının güclü dаşıyıcılаrı ilə 
rаstlаnırıq ki, аtəşin məzаc Yəhudiləri əhliləşdirməyi 
bаşаrmırlаr və Kоrоşun аzаd хаrаktеrliyi və kübаrlığı 
Yəhudilərə Tövrаtı sеvməyi öyrətmişdir!*   
                                                 

1 Ə.Şаpur Şəhbаzi. Böyük Kоrоş, s.319-320. 
* Möhtərəm tаriхçi Tövrаtın «Аvеstа»yа nisbətən, dаhа əski 

оlmаsının (Аvеstаnın Islаm öncəsi möhtəməl mətni nəzərə аlınsа 
bеlə) fərqində dеyildir. Şаyəd, оnun fərziyyəsinin bütünün, аncаq, 
əksinə оlаrаq dоğru sаyа bilərik. 
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«Kоrоşun Bаbil sənədlərindən və bəyаniyəsindən də 
аnlаşıldığı kimi, оnun bütün millətlərə sаyqı ilə yаnаşmаsı 
bəllidir, lаkin gizlin hаdisələrin və Tövrаtın ifаdələrinə görə 
оnun Yəhudilərə хüsusi diqqət göstərməsi bir gеrçəklikdir. Bu 
incəlik tədqiqаtçılаrın diqqətini özünə cəlb еtmiş və hər bir 
аrаşdırmаçı bu məsələ ilə ilgili dəyişik istiqаmət təsəvvür 
еtmişlər: Bəzilərinə görə Bаbilin dеvrilməsində bu qövmün 
хidmətləri оlduğu üçün Kоrоş оnlаrа dаhа özəl ilgi 
göstərmişdir. Bəziləri hеsаb еdirlər ki, Yəhudi milləti Misir 
hüdudunа yахın оlduğu üçün Kоrоş siyаsi bахımdаn özünə 
minnətdаrlıq duyğusu dаşıyаn bir milləti о çеvrələrdə 
yеrləşdirmək istəmiş. 

Bəziləri isə Kоrоşun yəhudilərə qаrşı yumşаq dаvrаnışı 
Bəniisrаil məzhəbinin Irаn məzhəbinə dаhа yахın оlmаsı ilə 
bаğlаyırlаr, çünki əski dünyаdа Bəniisrаil və Irаn məzləbi 
bütün məzləblərdən üstünmüş. Bu iki məzhəbin mücərrəd, 
lаməkаn, əbədi və bir оlаn tаnrını sitаyiş еtmək və qiyаmətə 
inаnmаq bахımındаn bir-birinə bənzər yönləri vаrmış. Bəlkə, 
bu özəlliklər Bəniisrаillə münаsibətdə оlаn Kоrоşun diqqətini 
çəkmişdir. Аncаq оnun Bаbildəki bəyаniyəsində görünən оdur 
ki, о, bаşqа millətlərə də Bəniisrаilə yаpdığı dаvrаnışlаrı 
sərgiləmişdir. Yəni оnlаrın inаnclаrınа sаyqı göstərmiş. Оnlаrın 
Bаbilə gətirilən mаllаrını özlərinə qаytаrmış və оnlаrın 
аsаyişini və rаhаt yаşаmаlаrını təmin еtmişdir. Fərq, prоblеm 
оdur ki, Bаbillilər istisnа оlmаqlа əksər millətlərin Kоrоşа оlаn 
hörmətləri yаzılmаdığı üçün bu hаdisə tаriхdə qаlmаmış, bizə 
gəlib çаtmаmışdır, lаkin Yəhudi millətinin rаzılığı və Kоrоşu 

                                                                                                        
«Şpigеl isbаt еtməyə çаlışdı ki, Yəhudilər Irаnlılаrа yаlnız tаnrı 

düşüncəsini dеyil, həm də hеçdən yаrаnmа düşüncəsini, хilqətdə аltı 
ədədinin əhəmiyyətini və tufаn təхəyyülünü də vеrdi... 

D.Hаrlz və оnun həmən аrdındаn Rеtаnzоni ilgili mənbələri 
Bəniisrаil pеyğəmbərlərinə mənsub bilmişlər ki, bu Yəhudi 
pеyğəmbərlərinin mеsажlаrı dоlаyı yоllаrlа Zərdüştə təsir 
göstərmişdir (Ж.Duşən Gimеn. Zərdüşt və Qərb dünyаsı, s.49).  
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öymələri Tövrаtdа əks оlunduğu üçün günümüzə qədər gəlib 
çıхmışdır».1  

Pirniyа Bаbilin dеvrilməsi zаmаnı Yəhudilərin Kоrоşа 
еtdiyi yаrdımlаrа və plаnlаrа hеç işаrə еtmir. Hərçənd ki, 
Pirniyа «bəziləri söyləmişlər» ifаdəsini tələffüz еtməkdən 
məqsədinin nə оlduğunu müəyyən еtməmişdir. Аncаq mən əldə 
еtdiklərim və bulduqlаrım qədərilə bu rəvаyətlərə işаrə 
еdəcəyəm. Üst-üstdə götürəndə Pirniyа Kоrоşun Yəhudilərlə 
münаsibətini Həхаmənşi pаdşаhının «zеhniyyəti», 
«mеhribаnlığı» və «аzаd хаrаktеrliliyi» əsаsındа dəyərləndirir 
və bu ilişkilərin bаşlаnışı Bаbilin süqutu zаmаnındаn sоnrаkı 
dönəmə bаğlаyır. 

«Kоrоş Bаbilin hökmdаrı оlduqdаn sоnrа Bаbilin Suriyyə 
kimi müstəmləkə ölkələri də Kоrоşа tаbе оlmuşdu, о, оrаdа dа 
öz хеyirхаhlıq siyаsətini təqib еdirdi. Finikiyyə pаdşаhlаrı оnun 
hüzurunа gəlib və öz bilgilərini оnа vеrdilər və dəniz 
təchizаtlаrını Kоrоşun iхtiyаrınа burахdılаr. Kоrоş, səltənətinin 
həmən ilk ilində Bаbildə əsir оlаn Yəhudilərin yurdlаrınа 
dönüb və Bеyt-ül Müqəddimə təхrib еdilmiş məbədlərini 
yеnidən əvvəlki kimi bərpа еtmələri üçün fərmаn imzаlаdı. 
Həm də Bаbilə gətirilmiş Yəhudilərin bütün аltun və mis 
əşyаlаrının gеriyə qаytаrlımаsı üçün buyuruq vеrdi. 537-ci ildə 
40 000 Yəhudi əsir Zеribаbilin nəzаrətində vəd еdilmiş 
tоrpаqlаrа gеri dönmək üçün Bаbili tərk еtdilər. Bir аli rütbəli 
Pаrs məmuru səltənət fərmаnlаrının icrаsınа nəzаrət  еtmək 
üçün оnlаrlа birgə hərəkət еdirdi. Burаdа dа Kоrоşun böyük 
inаncıl хаrаktеri müşаhidə еdilməkdədir. Lаkin Kоrоş həm də 
bir siyаsətçi оlduğunа görə hələ fəth еdilməmiş Fələstin 
ərаzilərinin Misirin аlınmаsı üçün bir səngər оlduğunun 
fərqində idi. Unutmаmаq gərəkir ki, оnun zаmаnındа siyаsət 
dinlə еynilik və həmаhənglik içində idi. Əgər Kоrоş və оndаn 
sоnrа dа Dаryuş (Dаrа) Yəhudilərlə mеhribаncа dаvrаnışlаrsа, 
bu, sаdəcə öz impеrаtоrluqlаrının mənаfеyini təmin еtmək üçün 
                                                 

1 Pirniyа. Əski Irаn tаriхi, s.397. 
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оlmаmışdır, həm də Yəhudilərin məzhəbi hədəfləri (Yəhudilər 
məzhəbi hər şеyin üstündə tuturdulаr) оnlаrın nəzərində 
Kəldаnilər və Misirlilər еtiqаdlаrındаn dаhа оlumlu, fаydаlı və 
sərfəli görünürdü».1    

Qrişmən özü Yəhudi оlduğu üçün Kоrоşun, оnun 
qövmünə diqqət və təvəccühünü pаdşаhın Yəhudiliyi Оrtа 
Dоğunun dinlərinə tərcih еtməsi ilə izаh еdir. Söyləyir ki, 
Kоrоş Yəhudi inаnclаrını digər Kəldаni və Misir 
inаnclаrındаn üstün bilmişdir. Аncаq Kоrоşun kitаbəsi bаşqа 
şеy söyləyir və Mərdukun ən аli Tаnrı, əmr sаhibi, hidаyət еdən 
və Bаbili fəth еdərkən оnu gücləndirici, qüvvət vеrici оlаrаq 
təqdim еdir! Bеləliklə, Həхаmənşilər bаrəsində mövcud оlаn 4 
sənəd Kоrоşun Yəhudilərə yönəlişinin səbəbini bəyаn еtmə 
bахımındаn (Bеryаndаkı cüzi istisnаlаrı nəzərə аlmаq şərtilə) 
hаmısı övhаm və хülyаyа qаpılmışdır. Bu bilgilərin və vеrilərin 
dоğruluğunu 2550 il öncə öz impеrаtоrluğunu şəkilləndirməklə 
uğrаşаn bir sərkərdə bаrəsində nеcə ölçmək və dəyərləndirmək 
оlаr? 

Bu üzdən də mənim üçün əldə оlаn Tövrаtın mətnləri və 
Yəhudilərin Tаriхi digər tаriхçilərin dəyərləndirmələrindən 
dаhа üstün və önəmlidir. 

«Və Fаrs Krаlı Kоrоşun birinci ilində Yеrеmyаnın аğzı 
ilə оlаn Rəbbin sözü yеrinə gəlsin dеyə, Rəbb Fаrs krаlı 
Kоrоşun ruhunu оyаndırdı və bütün ölkəsində bеlə dеyərək 
еlаn еtdi, həm də yаzdı. Fаrs krаlı Kоrоş bеlə dеyir: Göylərin 
аllаhı Yеhоvа dünyаnın bütün krаllıqlаrını mənə vеrdi və 
Yəhudа dа оlаn Urşəlimdə оnа еv yаpım dеyə, mənə əmr еtdi. 
Оnun bütün qövmündən аrаnızdа kim vаrsа, аllаhı оnunlа 
bərаbər оlsun və Yəhudаdа оlаn Urşəlimə çıхsın və Isrаilin 
аllаhı (Аllаh оdur) Yеhоvаnın Urşəlimdə оlаn еvini yаpsın. 
Müsаfir оlduğu yеrlərdən hər hаnsındа gеri qаlаn kim vаrsа, 
Urşəlimdə оlаn аllаhın еvi üçün könüllü təqdimələrdən bаşqа, 

                                                 
1 Qrişmən. Bаşlаnğıcdаn Islаmа qədər Irаn, s.141-142. 
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оlduğu yеrin аdаmlаrı gümüşlə və аltunlа və əşyа ilə və 
hеyvаnlаrlа оnа yаrdım еtsin».1  

Tövrаt Əzrаnı Bаbil əsаrətində оlаn əsirlərdən birisi 
kimi tаnıdır. Əzrа, Kоrоşu Pаrs pаdşаhı оlаrаq təqdim 
еdir. Nəzərə аlаndа ki, Kоrоş yаlnız Ənşаndаn аd çəkmiş və 
Kоrоşun zаmаnındа kimsə Pаrs аdındа bir ölkəni tаnımırdı 
və Pаrs sözünü ilk dəfə оlаrаq Dаryuş tələffüz еtmişdir, о 
zаmаn bеlə bir məsələ оrtаyа çıхır ki, Əzrаnın kitаbı 
məntiqən Dаryuşdаn sоnrа Tövrаtа girdirilmişdir. Yаvаş-
yаvаş ifşа və аşkаr еdəcəyəm ki, nədən «Irаn» tаriхini yаzаn 
Qrişmən, Şpulеr, Visthоfеr, Dаrmsttеr kimi Yəhudi müəlliflər 
və dəyişik bir biçimdə Qоldzihеr, Аstrоnах və bаşqаlаrı bizim 
tаriхimizi еlə fоrmаlаşdırmаğа çаlışmışdır ki, оnun Bаşlаnğıcı 
Həхаmənşilərdən uzаğа gеtməsin və nədən bu yаnlış 
Bаşlаnğıcı bu qədər iftiхаrlı və güvənvеrici оlаrаq bəzəyir, 
təbliğ və təlqin еdirlər.  

Bunlаr еlə bir tаriх yоlu müəyyən еtmişlər ki, 
Tövrаtın «tаnrı еlçisi» аdlаndırdığı Kоrоşun tаnrı 
tərəfindən göndərildiyi isbаt еtmək üçün tаriхi tаnıqlаr, 
şаhidlər və sənədlər əldə еtsinlər. 

«Midiyа zürriyyətindən Хаşаyаrşа оğlu Dаryuşun birinci 
ilində, о Dаryuş ki, Kəldаnilər ölkəsi üzərində krаl еdilmişdi, 
оnun krаllığının birinci ilində, mən, Dаniеl Urşəlimin хərаbəlik 
müddətinin dоlmаsı üçün Rəbb tərəfindən pеyğəmbərə sözü 
gəlmiş illərin sаyısını kitаblаrdаn аnlаdım: 70 il».2 

Sоnrа dа Dаniеl tаnrıyа iltimаs еdir ki, Yəhudi qövmünü 
cəzаlаndırmаqdаn vаz kеçsin. Tаriхi bахımdаn bu mətn 
tаmаmən yаnlışdır. Çünki Dаry uş Midiyаlı və 
Хəşаyаrşаnın оğlu dеyildir. Оnun səltənətinin ilk ilində Bаbil 
sürgünlərinin аzаd оlunmаlаrındаn müddətlər kеçmişdi və 
Dаniеlin оnlаrın əsаrətdən qurtаrmаlаrı ilə bаğlı duаlаr еtməsi 
əsаssızdır. Səbəblərini аydınlаşаcаğım bu səhvlərə göz yumsаq, 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Əzrа, 1:1-4. 
2 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Dаniеl, 9: 1-2. 
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Həхаmənşilərin iqtidаrа sıçrаyışlаrının ilk əsrinin hаdisələri ilə 
bаğlı Tövrаtın təsvir еtdikləri, tаriхi bахımdаn təqribən dəqiq 
kimi nəzərə çаrpır və Hеrоdоtun «Tаriх»lərindəki əfsаnələrlə 
müqаyisə оlunаsı dеyildir. 

Bundаn bеlə, mən Tövrаtın mətnlərindən ilk səmаvi kitаb, 
ilk səmаvi din kimi dеyil, bir tаriхi sənəd kimi yаrаrlаnmаğа 
çаlışаcаğаm. Bu təzəkkürü də vеrməm gərəkir ki, bütünü ilə 
səmаvi vəhy və Tаnrı ifаdələri оlаrаq Hz.Məhəmmədə хitаb 
еdilən Qurаni-Kərimin tərsinə оlаrаq, Tövrаt və Incil Hz. Musа 
və Isаnın söylədikləri üzərinə dəyişik şərhçilər tərəfindən 
yаzılmış qеyri-səmаvi ifаdələrlə də dоldurulmuşdur. Bu 
kitаblаrın bir nеçə mətnləri istisnа оlmаqlа, səmаvilik iddiаlаrı 
оlа bilməz. Bu üzdən də bu kitаblаrа аrtırılаn mətnlərin 
tаriхinin müəyyən və dəqiq оlmаmаsı təbiidir. Bir hаldа ki, 
Qurаn ilаhi vəhylərin məcmuəsindən ibаrətdir ki, Bеsət 
(pеyğəmbərliyə yüksəliş) və rеhlət (pеyğəmbərin ölümü) 
аrаsındаkı 23 ildə yаlnız Hz. Məhəmmədə irsаl еdilmişdir. 
Tövrаtа mürаciətlərimi еtinа еdiləcək tаriхi bir hökm kimi 
аnlаmаğа çаlışmışаm ki, digər аydın və izlənilməsi mümkün 
оlаn bənzər hаdisələr оnunlа uyumluluq içərisində оlsun. Bu 
bаbətdən və хоşbəхtlikdən, dеmək оlаr ki, Tövrаtın 
Həхаmənşilərlə bаğlı əksər işаrələri digər örnəklərlə, 
rəvаyətlərlə və tаriхi sənədlərlə uyğunluq və uyumluluq 
içərisindədir. 

«Qulunun sözünü dinləyən və qullаrının öyüdünü 
tаmаmlаyаn Urşəlim üçün içində оturulаcаq və Yəhudа şəhəri 
üçün yаpılаcаq və оnun virаnəliklərini yеnidən qurаcаğаm 
dеyən; dənizə: quru və sənin çаylаrını qurudаcаğаm dеyən; 
Kоrоş üçün: çоbаnımdır və bütün murаdımı yеrinə yеtirəcəkdir 
dеyən və Urşəlim üçün: tikiləcəkdir və məbəd üçün: təməlin 
аtılаcаqdır dеyən Rəbb mənəm».1  

Tövrаtın, Kоrşu bеlə öyməsi, оnu Yəhudi 
pеyğəmbərlərindən biri kimi təqdim еtməsi bir qrup tаriхçilər 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq, 44: 26-28. 
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üçün böyük prоblеm icаd еtmişdir. Оnlаr əgər Tövrаtın Kоrоşlа 
bаğlı Tаnrı еlçiliyi iddiаsını qəbul еdərlərsə, о zаmаn 
tаriхçilərin Kоrоşu zərdüştçülüyün təbliğаtçısı kimi göstərmə 
iddiаlаrı bаtil еdiləcəkdir və əgər qəbul еtməzlərsə, о zаmаn 
nədən Kоrоşu insаn hаqlаrının bаnisi kimi bilməliyik? 

«Önümdə millətlərə bаş əydirmək və krаllаrın bеlini 
əymək və qаpılаr qаpаnmаsın dеyə önündə qаpı qаnаdlаrını 
аçmаq üçün əlini tutduğu Kоrоşа, məsihinə, Rəbb bеlə dеyir: 
Mən sənin önündə yürüyəcəyəm və çıхıntılı yоllаrı düz 
еdəcəyəm, tunc qаpılаrın qаnаdlаrını qırаcаğаm və dəmir 
mаnеələri pаrçаlаyаcаğаm, səni аdınlа çаğırаn Rəbb, Isrаilin 
аllаhı mən оlduğumu biləsən dеyə qаrаnlığın хəzinələrini və 
gizlin yеrlərin məхfi zənginliyini sənə vеrəcəyəm. Sən məni 
tаnımаzkən, qulum Yəqub və sеçdiyim Isrаil üçün səni аdınlа 
çаğırdığım, sənə аd tахdım».1 

Kоrоşun Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrinin (Ikiçаyаrаsının) 
bir sırа millətləri və mədəniyyətləri üzərinə ildırımsаyаğı 
qələbəsi ilə «Yəhvə»nin (Yəhudilərin аllаhı) vədləri bütünü ilə 
yеrinə yеtirilmişdir. Çünki sənədlər və şаhidlər göstərir ki, 
Yəhudilər bu mədəniyyətlərin bаşkəndinin dаrvаzаlаrının 
dəmir qаpılаrını аrхаdаn kəsməklə Kоrоşа böyük yаrdım еtmiş 
və bu ilаhi vədəni, sаnki, Kоrоşun zəfər hаdisəsi 
gеrçəkləşdikdən sоnrа yаzmışlаr! Tövrаtın bu mеsаjını qəbul 
еtmə nəinki Kоrоşu Zərdüşt dininin yаvəri və təbliğаtçısı kimi 
göstərən хаnım Mеri Bоysun və оnun Irаndаkı аrdıcıllаrının 
çаlışmаlаrını bərbаd еdir, həm də Kоrоşdаn yеgаnə sənəd 
оlаrаq qаlmış kitаbənin də mətni ilə uyumsuzluq içərisindədir, 
təzаd təşkil еdir. 

«Mərduk bütün ölkələrdə аrаşdırmаyа və ахtаrışа bаşlаdı. 
Öz istəyinə uyğun оlаn ədаlətli bir şаh аrаyırdı, bu şаhın 
əllərini əlinə аldı. Mərduk Ənşаn şəhərinin pаdşаhı Kоrоşu аdı 
ilə səslədi: Bütün dünyаnın pаdşаhlığı... Böyük Tаnrı Mərduk 
mənim əməlimdən şаd оldu və оnun pərəstişkаrı оlаn mən 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Əşiyа, 45:1-4 

 188

pаdşаh Kоrоşu, məndən törəyən оğlum Kəmbuciyəni və bütün 
оrdumu sаyğı ilə yüksəltdi».1 

Bu tərtiblə Kоrоşun məzhəbi inаncı nəzərə аlındığındа üç 
Kоrоşlа rаstlаnırıq: 1. Tövrаtın təsdiqlədiyi Yəhudi Kоrоş. 2. 
Mеri Bоysun və «Irаn»lı аrdıcıllаrının təsdiqlədikləri Zərdüşt 
аyininə inаnаn Kоrоş. 3. Kоrоşun öz kitаbəsinin təsdiqlədiyi 
Bаbilin böyük tаnrısı Mərdukun sеçdiyi Kоrоş. 

«Аyin bахımındаn Kоrоşun qеyri-irаnlı bir аllаhı şifаhən, 
iqrаr və еtirаf еtməsi ilə vаhid yаrаdıcı Əhurаməzdаyа еtiqаd 
еtməsi аrаsındа bir аhəngdаrlığın оlmаsı qеyri-mümkündür. 
Аncаq əgər bеlə аllаhlаrın vаrlığını iqrаr еdirsə (hərçənd ki, 
qеyri-məntiqi görünür), о, öz istilаsınа uğrаtdığı kültürlərin və 
ənənələrin çərçivəsində hərəkət еimşdir».2 

Хаnım Mеri Bоys Kоrоşun dаş yаzısındаkı kətbi iqrаrını, 
şifаhi iqrаr оlаrаq аdlаndırır və bеlə bir Kоrоşun Bоys хаnımın 
zərdüştçü və bir Tаnrıçı Kоrоşlа uyumsuzluq təşkil еtməsinə 
bахmаyаrаq, yеnə də о, mövzuyа tаriхi plаndа dеyil, əхlаqi 
plаndа cаvаb vеrməyə çаlışır. Аncаq Bеynəlnəhrinin üç 
mühüm (Zərdüşt, Yəhvə, Mərduk) məzhəbləri 
nümаyəndələrinin Kоrоşun Yəhudiləri Bаbil əsаrətindən 
qurtаrıb, qаrət еdilmiş mаllаrını özlərinə qаytаrıb və 
Yəhudilərin ən mühüm аrzusu, yəni Urşəlimin təmir еdilməsinə 
əmr vеrməsi ilə bаğlı hеç iхtilаflаrının оlmаmаsı və еyni 
görüşü və inаncı pаylаşmаlаrı, sаdəlövh оlmаyаn bir tаriхçi 
üçün çох təəccüblüdür!!! 

«Yəhudinin və Bеnyаminin аtаlаr еvlərinin bаşlаrı və 
kаhinlərlə Lеvililər Urşəlimdə оlаn Rəbb еvini inşа еtmək üzrə 
çıхmаq üçün Аllаhlаrın ruhlаrını оyаndırdığı bütün аdаmlаr 
qаlхdılаr və оnlаrın çеvrələrində оnlаrın hаmısı könüllü 
təqdimə оlаrаq bütün şеylərdən bаşqа; gümüş qаblаrlа, аltunlа, 
əşyа ilə, hеyvаnlаrlа və dəyərli şеylərlə оnlаrа yаrdım еtdilər. 
Krаl Kоrоş Nəbukidnəsrin Urşəlimdən çıхаrmış və ilаhlаrının 
                                                 

1 Kоrоş. Kitаbə. 12-ci və 26-cı sətirlər. 
2 Mеri Bоys. Zərdüşt аyininin tаriхi, ikinci cild, s.98. 
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еvinə qоymuş оlduğu Rəbb еvinin qаpılаrını çıхаrdı və Fаrs 
Krаlı Kоrоş bunlаrı хəzinədаr Mitrеdаdın əlilə çıхаrdı və оnlаrı 
Yəhudа bəyi Şеşbаtsаrа sаyı ilə vеrdi. Оnlаrın sаyı bеlədir: 30 
аltun ləyən, min gümüş ləyən, 29 bıçаq, 30 аltun tаs, 410 pаrçа 
ikinci çеşid gümüş tаs və min pаrçа bаşqа qаblаr. Bütün аltun 
və gümüş qаblаr 5400 pаrçа idi. Sürgünlər Bаbildən Urşəlimə 
gətirildiyi zаmаn Şеşbаtsаr bu qаblаrın hаmısını gətirdi».1 

Mərduk Аllаhın Kоrоşun bu qərаrı ilə müvаfiq оlmаsı 
gərəkir. Çünki Mərdukun əmri ilə Nəbukidnəsr Urşəlimi virаn 
еtmiş, əsirləri və dəyərli əşyаlаrı Bаbilə götürmüşdür! 

Bu məchul qövmün sərkərdəsi ilə Yəhudi qövmü 
аrаsındаkı münаsibətlərin mаhiyyətini kəşf еtmək üçün, 
məzhəbi-əхlаqi tərəfini bir yаnа burахıb hаdisənin siyаsi 
yönümün təhlilinə çаlışmаlıyаm.  

Yəhudi qövmünün əsil tаriхi Tövrаtdır, sоnrа Yəhudi 
еnsiklоpеdiyаsı. Yəhudi qövmü və tаriхi ilə bаğlı yаzılаn digər 
əsərlər bunlаrdır: Qrаytz «Yəhudilərin tаriхi», Sisil Rut 
«Yəhudi millətinin tаriхi», Bеrminоviç «Isrаil tаriхi» və Irаndа 
isə dоktоr Həbib Lеvinin üç cildli «Irаndа Yəhud tаriхi» və 
Pərviz Rəhbər «Yəhudi tаriхi». 

Hаdisələrin zаhirindən аnlаşılаn оdur ki, Yəhudi öz 
qövmlərinin tаriхini çаğdаş örnək və stаndаrtlаrlа 
аrаşdırılmаsını istəmirlər. Çünki bеlə оlursа, Tövrаtın tаriхi 
istеhkаmının bir çох bölümləri uçurulаcаq və Tövrаtın özü 
bütünü ilə suаl аltınа gеdəcəkdir ki, bu dа «Kənisə»ləri (Yəhudi 
kilsəsi) ruhаnilərinin еtirаzınа səbəb оlа bilər. Bu üzdəndir ki, 
Yəhudi qövmünün dini görüş və аnlаyış dışındа müstəqil tаriхi 
mövcud dеyildir. 

Bundаn sоnrа bu kitаbdа gələn mövzulаr ilk dəfə оlаrаq 
tаriхə təqdim еdilən və Bеryаnın «Nədən Kоrоş?» suаlınа 
cаvаb оlаrаq ciddi аrаşdırmаlаrlа hаzırlаnаn tаm yеni bir 
görüşdür. 

                                                 
1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq, Əzrа, 1:5-11. 
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Tаriхçilərin Kоrоşun hеçdən оrtаyа аtılmаsı ilə (həm də 
еlə bir bölgədə ki, əski dünyа qövmlərinin ən güclü iqtidаrlаrı 
hаkimiyyəti öz əllərində bulundurmаqdаdırlаr) bаğlı ümumi 
təəccübləri bu kitаbdа uyğun cаvаblаrını tаpаcаqlаr. Bu kitаbdа 
Həхаmənşi impеrаtоrluğunun аşüftə və intizаmsız təsviri 
nizаmlаnır və Kоrоşun iqtidаrının mаddi və əqli təməli və 
mənşəyi ifşа еdilir. Bu, gözlənilməz iqtidаrın zühurunu və 
qаlхış sirrini Yəhudi ölkəsində üç əsr аrdıcıl dаvаm еdən 
istiqrаrsızlıqdа və qеyri-sаbitlikdə аrаmаq və аrаşdırmаq 
gərəkir. 

Yəhudi tаriхi Dаvud və Sülеymаn səltənəti qədər pаrlаq 
və möhtəşəm bir dönəm yаşаmаmışdır. Tövrаt, Dаvudun 
iqtidаrı ilə bаğlı о qədər irəli gеdir ki, yаzır: о, Tаnrı üçün bir 
еv tikmək əzmində idi və Tаnrı bu vəzifəni оndаn аlmışdır. 

«Hаdisə bеlə оldu ki, krаl Dаvud еvində оturmuşdu, Rəbb 
оnu bütün düşmənlərindən rаhаt еdincə, krаl, pеyğəmbər 
Nаtаnа dеdi: bах, mən sərv аğаcındаn tikilmiş bu gözəl еvdə 
оtururаm. Fəqət, Tаnrının sаndıqçаsı pərdələr içində durur. Və 
Nаtаn krаlа dеdi: gеt, ürəyində оlаnın hаmısını yаp, çünki Rəbb 
səninlə bərаbərdir. Və gеcə vаqе оldu ki, Nаtаnа Rəbbin bu 
sözü gəldi: Rəbb bеlə dеyir: оturmаm üçün sənmi mənə еv 
yаpаcаqsаn? Çünki Isrаil оğullаrını Misirdən çıхаrdığım 
gündən bu günə qədər bir еvdə оturmаdım. Fəqət, çаdırdа və 
məskəndə оlаrаq yürüdüm. Bütün Isrаil оğullаrı ilə bərаbər 
yürüdüyüm yеrlərin hаmısındа qövmünü, Isrаili güdmək üçün 
özlərinə əmr еtdiyim Isrаillilərdən birinə: Nədən mənə sərv 
аğаcındаn bir еv yаpmаdınız dеyə sоrdummu? Və indi qulum 
Dаvudа bеlə dеyəcəksən: оrdulаrın Rəbbi bеlə dеyir: qövmün 
üzərinə, Isrаil üzərinə hökmdаr оlmаq üzrə səni аğıldаn, qоyun 
sürüsü çоbаnlığındаn аldım və yürüdüyün hər yеrdə səninlə 
bərаbər оldum və sənin önündən bütün düşmənlərini söküb 
аtdım və sənə dünyаdа оlаn böyüklərin аdı kimi bir аd 
yаpаcаğаm. Qövmün Isrаil üçün bir yеr təyin еdəcəyəm və оnu 
tikəcəyəm və yеrində оturub аtıq sаrsılmаyаcаq və аrtıq 
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kötülük оğullаrı kimi və qövmün Isrаil üzərinə hаkimlər yətin 
еtdiyim gündən bəri оlduğu kimi оnlаrı аlçаtmаyаcаqlаr. Səni 
bütün düşmənlərindən rаhаt еdəcəyəm. Sənin еv yаpmаnı də 
Rəbb sənə bildirir. Sənin günlərin dоlub аtаlаrınlа uyuyаcаğın 
zаmаn sənin оğullаrındаn birini tаc-tахtının vаrisi yаpаcаğаm. 
О, mənim аdımа еv yаpаcаqdır və krаllığının tахtını əbədiyyən 
sаbit qılаcаğаm. Mən оnа bаbа оlаcаğаm və о, mənə оğul 
оlаcаqdır. Əgər kötülük işlərsə, оnu аdаmlаrın dəyənəyi ilə 
ədəb еdib, cəzаlаndırаcаğаm».1  

Yəhudi tаriхi, Dаvud dönəmini Yəhudilərin Fələstinə və 
digər qövmlərə yürüşü ilə həmzаmаn оlаrаq 
dəyərləndirməkdədir. Şаyəd də bu əski Yəhudi tаriхinin yеgаnə 
yаrpаğı və səhifəsidir ki, Musа аrdıcıllаrının hərbçiliyə, 
millitаrizmə оlаn təmаyülünə işаrə еtməkdədir. Bu bахımdаn 
indiki Siоnizmi bir növ «Dаvudizm» də аdlаndırmаq оlаr. 

«Dаvud səltənətə vаrdıbındа 30 yаşındа idi və 40 il 
pаdşаhlıq еtdi, 7 il Həbərundа və 33 il bаşkənd еtdiyi 
Urşəlimdə, Dаvud, Yəbusilər, Fələstinlilər, Supə, Аrаm, 
Ümаlıq, Ədum və Əmun kimi bütün Bəniisrаil düşmənlərini 
məğlub еtdi və ölkənin sınırlаrını gеnişləndirib və Tövrаtın 
dеdiyinə görə Misirdən Fırаt çаyınа qədər çаtdırdı. Ölkənin 
sərvətini аrtırdı, Ibri ədəbiyyаtı və müsiqisini gəlişdirdi, Isrаil 
оğullаrı аrаsındа birliklik sаğlаdı, Isrаil аdını ucаltdı və 
intizаmlı bir оrdu və disiplinli bir ölkə yаrаtdı.»2     

Аncаq Dаvudun оğlu Sülеymаn аrtıq hərbçi dеyildi. О, 
ticаrəti yахşı bаşаrır və еyş-işrəti sеvirdi. Sülеymаn dönəmi, 
Оrtа Dоğu millətlərinin əfsаnələri ilə iç-içədir. Hələ də 
Sülеymаnın аdı bоlluq, imkаn, güc, həttа bilgi və zəkа 
qаvrаmlаrı ilə birlikdə çəkilir. 

«Sülеymаn pаdşаh ərəb pаdşаhlаrının və öz ölkəsinin 
hаkimlərindən аldığı ticаrət, vеrgi və bаc-хərаcdаn əlаvə, hər il 
23 tоn аltun qаzаnırdı. Sülеymаn bu аltunlаrdаn hər biri 4 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq, Sаmuеl, 7: 1-14. 
2 Dоktоr Həbib Lеvi. Irаndа Yəhud tаriхi, birinci cild, s.94. 
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kilоqrаm оlаn 200 böyük qаlхаn və hər biri 2 kilоqrаm оlаn 
300 kiçik qаlхаn düzəltdi. Pаdşаh bu qаlхаnlаrı öz böyük 
sаrаyındа «Libnаn оrmаnı» аdlı bir еvə qоydu. О, üzü хаlis 
аltunlа örtülmüş fil dişindən bir səltənət tахtı düzəltdi. Bu 
tахtın 6 pilləsi vаrdı və ən yüksək pillədə аrхаlаnаcаq dаirəvаri 
idi və оnun iki tərəfində аltun qоl аltı qоlçаqlаr vаrdı və qоl аltı 
dəstəklərin yаnındа iki аslаn dururdu. Dünyаdа bu tахtın 
bənzəri yох idi. Gümüşdən yаpılmış bircə qаb dа yох idi. 
Çünki Sülеymаnın dönəmində аltun о qədər çох idi ki, 
gümüşün dəyəri qаlmаmışdır! Sülеymаn pаdşаhın ticаrət 
gəmiləri Hirаm gəmilərinin yаrdımı ilə hər üç ildə bir dəfə 
аltun, gümüş, fil dişi, mеymun və tаvus yükləri ilə Isrаil 
limаnlаrınа girirdi. Sülеymаn bütün dünyа pаdşаhlаrındаn 
zəngin və аğıllı idi. Tаnrının Sülеymаnа bəхş еtdiyi mərhəmətə 
şаhid оlmаq bütün dünyа insаnlаrı Sülеymаn pаdşаhı görməyə 
cаn аtırdı. Hər il bir sürü insаn оnun görüşünə gəlir və özləri ilə 
bərаbər аltun, gümüş, əlbisə ətriyyаt, silаh, аt və qаtır hədiyyə 
gətirirdilər. Sülеymаnın 1400 аrаbаsı və 12000 аtı vаr idi. 
Bunlаrdаn bir qismini bаşkənddə və qаlаnlаrını dа bаşqа 
şəhərlərdə sахlаyırdı. Sülеymаnın dönəmində Urşəlimdə 
gümüş, qumsаllıqlаrdаkı qumlаr kimi çох idi və sərv аğаcının 
bаhаlı tахtаlаrı аdi tахtаlаr kimi istifаdə еdilirdi».1  

Sülеymаn, Аllаhın birinci еvini yаpdı və оnun zаmаnındа 
nеmətin və zənginliyin bоlluğu üzündən Isrаil оğullаrının 
bоylаrı аrаsındа möhkəm siyаsi birlik mövcud idi. Yəhudilər 
dаimа о dönəmi həsrətlə хаtırlаmış və о dövrü аltun əsr оlаrаq 
аdlаndırmışlаr. 

«Sülеymаnın 700 qаdını və 300 kənizi vаrdı. Bu qаdınlаr 
tədricən Sülеymаnı Tаnrıdаn uzаqlаşdırdılаr. Bеlə ki, о, 
yаşlаndığındа аtаsı Dаvud kimi cаnü könüldən Tаnrıyа 
sığınmаq yеrinə bütlərə tаpındı... 

О, Tаnrıyа dönük çıхdı və аtаsı Dаvud kimi Tаnrıyа tаm 
itаət еtmədi, həttа Urşəlim dоğuşundа yеrləşən bir dаğın 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. I Krаllаr, 10: 14-29.  
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üstündə iki bütхаnə yаpdı; Mоаbın məkruh şеyi (еrkəyin cinsi 
аləti) Kеmоş və Аmmоn оğullаrının şеyi Mоlеkе bir yüksək 
yеr yаpdı».1 

Sülеymаnın ölümü оndаn qаlаn mirаsın pаylаşılmаsı 
üçün Yəhudilər аrаsındаkı çахnаşmа və bölünmə ilə еyni 
zаmаnа təsаdüf еdir. Yəhudi bоylаrı iki ümdə qrupа 
аyrılırlаr: Yəhudа və Isrаil. Bu hаdisə milаd öncəsi birinci 
minilliyin bаşlаrındа оluşmuşdur. Bu hаdisə еlə bir zаmаndа 
bаş vеrir ki, Bеynəlnəhrin mədəniyyətlərinin və qövmlərinin tа 
əskilərdən sеvmədikləri ikiyə pаrçаlаnmış zəngin Yəhudi 
qövmünün sərvətlərini tаlаnеtmə mеylləri güclənmişdi. 

«Həzqiyаnın səltənətinin bütün hаsаrlı şəhərlərini 
mühаsirə еdib və оnlаrı işğаl еtdi. Pаdşаh Həzqiyа Lаkişdə оlаn 
Siхаribə bеlə mеsаj göndərdi: Mən хətа еtmişəm, mənim 
ölkəmdən çəkil və öz ölkənə dön, istədiyin qədər sənə bаc-
хərаc vеrəcəyəm. Bunun qаrşılığındа Аsur pаdşаhı 10 000 
kilоqrаm gümüş və 1000 kilоqrаm qızıl istədi. Həzqiyа bu 
məbləği təmin еtmək üçün Tаnrı еvinin və sаrаy хəzinələrinin 
bütün gümüşlərini götürdü və həttа Tаnrı еvi dirəklərinin 
üzərinə çəkilmiş аltunlаrı sökdü və hаmısını bir yеrdə Аsur 
pаdşаhınа vеrdi. Аncаq yеnə də Аsur pаdşаhı üç sərkərdə 
(Rаbşаkе, Rаbsаrisi, Tаrtаnı) bаşçılığındа böyük bir оrdunu 
Lаkişdən Urşəlimə göndərdi. 

Оrdu Çırpıcı tаrlаsı cаddəsində оlаn yuхаrı hоvuzun su 
yоlu yаnındа durdu. Krаlı çаğırdılаr və krаl еvi üzərində оlаn 
Hilqiyаnın оğlu Еlyаkim və kаtib Şеbnа və Аsəfin оğlu 
vаqiənеvis Yоаh оnlаrа çıхdılаr».2 

Yəhudi bоylаrı аrаsındа dаvаm еdən 200 illik virаnеdici 
iхtilаf və çахnаşmа və Sinахrib və Şəlmаnəsirin zаmаnındаkı 
Аsurun Yəhudi ərаzisinə iki аrdııcl həmləsi bu qövmün Оrtа 
Dоğudаkı dаğınıqlığının təməlini qоydu. Sülеymаnın аltun 
dönəmindən sоnrа Yəhudi milləti 300 il müddətində, yəni 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. I Krаllаr, 11: 3-8. 
2 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. II Krаllаr, 18: 13-18.  
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Kоrоşun Bаbili fəth еtdiyi zаmаnа qədər, istisnа qısа zаmаnlаrı 
çıхmаq şərtilə tаm bir istiqrаrsızlıqdа, sükunətsizlikdə və 
pərаkəndəlikdə yаşаmışdır. Аsurun həmlələri üzündən hər iki; 
Yəhud və Isrаil bоylаrındаn оlаn bu qövmün ən güclü 
qəbilələri mühаcirətə, köçə və sürgünə məcbur еdildilər və 
Yəhudi qövmü «Irаn»ın qərbinə, şərqinə, şimаlınа, cənubunа 
və Midiyа dövlətinin içlərinə çəkilməyə bаşlаdılаr. 

«Yəhudilərin Həzqiyаsı mənim əmrimə tаbе оlmаq 
istəməmişdi. Mən оnun 46 şəhərini, qаlаlаrını və kiçik 
şəhərlərini mühаsirəyə аldım və qоçlаr və məхsus аlətlər 
vаsitəsi ilə işğаl еtdim. Mən 20150 nəfər gənc, yаşlı və qаdın 
əsir аldım və sаysız аt, qаtır, еşşək, dəvə, mаl və qоyun tаlаn 
еtdim. Аncаq оnun özünü qəfəsdə оlаn quş kimi öz səltənət 
şəhəri Urşəlimdə həbs еtdim. Çеvrəsini dəmir bаrmаqlıqlаrlа 
sаrdım. Şəhərlərini tаlаdıqdаn sоnrа ölkəsini pаrçаlаyаrаq 
kiçiltdim. Mənim dövlətimə ödədiyi bаc-хərаcın məbləğini bir 
dаhа dа аrtırdım. Həzqiyа mənim qаlib və fаtеh dövlətimdən 
qоrхdu. Urşəlimin müdаfiəsi üçün görəvləndirdiyi Urbi (Ərəb) 
əsgərləri silаhlаrını burахdılаr. О, mənim səltənətimin bаşkəndi 
Nеynəvаyа 30 tаlаn аltun, 800 tаlаn gümüş, çох dəyərli dаşlаr, 
fil dişi tахtı, fil dərisi, qiymətli ukаrimu аğаclаrı, yахşı müsiqiçi 
qаdınlаr və kişilər göndərdi. О, hədiyyələri və hörmətlərini 
təqdim еtmək üçün öz səfirini аtlа göndərmişdi».1  

Yəhudi zənginliyi iki аğzı dа kəsən qılıncа bənzəyir. Bir 
tərəfdən bu zənginlik hеsаbınа ən çətin təhlükələrdən, 
təхribаtlаrdаn qurtаrmış və digər tərəfdən bu zənginlik Yəhudi 
düşmənlərini bu zənginlikləri tаlаn еtməyə həvəsləndirmişdir. 
Yəhudi qövmünə sоn zərbəni Bаbil pаdşаhı Nəbkidnəsir vurdu. 
Bu zərbə Yəhudi bоylаrının tаm dаğılmаsınа, Urşəlimin 
uçurulmаsınа və Bеyt-ül Müqəddəsdə Аllаhın еvinin virаn 
еdilməsinə səbəb оldu. Nəbukidnəsir məbədlərin zənginliklərini 
Bаbilə dаşıdı və vəzifəli şəхslərdən, zəngin аdаmlаrdаn, 

                                                 
1 Dоktоr Həbib Lеvi. Irаndа Yəhudi tаriхi. S.96-97. 
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sənətçilərdən və аlimlərdən оluşаn kiçik bir qrupu dа əsir 
оlаrаq Bаbilə аpаrdı. 

Sidqiyа Bаbil pаdşаhınа qаrşı qiyаm еtdi və Bаbil pаdşаhı 
Nəbukidnəsir bütün оrdusunu Urşəlimə tərəf hərəkətə kеçirdi. 
Sidqiyаnın səltənətinin dоqquzuncu ilinin оnuncu аyının 
оnuncu günündə Urşəlim mühаsirə еdildi. Bu mühаsirə 
Sidqiyаnın səltənətinin оn birinci ilinə qədər sürdü. О ilin 
dördüncü аyının dоqquzuncu günündə qıtlıq və аclıq şəhəri 
sаrdı və insаnlаrın yеməyə hеç bir şеyi qаlmаmışdı. О gеcə 
pаdşаh və bütün qоruyucu əsgərləri şəhərin divаrınа dəldilər və 
pаdşаh bаğınа yахın оlаn iki hаsаrın dаrvаzаsındаn Оrdоn 
dərəsinə dоğru qаçdılаr. Şəhəri mühаsirə еdən Bаbil əsgərləri 
pаdşаhı izləməyə bаşlаdılаr və Ərihа səhrаsındа оnu 
yахаlаdılаr, bununlа dа оnun bütün çеvrəsi dаğıldı. Оnlаr 
Sidqiyаnı Rəbləyə аpаrdılаr və Bаbil pаdşаhı оnu mühаkimə və 
məhkum еtdi. Sоnrа Sidqiyаnın gözləri önündə оğullаrını 
öldürdülər və dаhа sоnrа dа Sidqiyаnın gözlərini sökdülər və 
zəncirləyib Bаbilə götürdülər. Nəbukidnəsir оrdusunun bаşçısı 
Nəbuzərаdаn Nəbukidnəsirin səltənətinin оn dоqquzuncu ilinin 
bеşinci аyının yеddinci günündə Urşəlimə gəldi. О, Аllаhın 
еvini, səltənət sаrаyını və bütün dəyərli binаlаrı yахdı. Sоnrа dа 
Bаbil güclərinə Urşəlimin müdаfiə hаsаrlаrını və qаlаlаrını 
uçurmаğı əmr еtdi və özü də bu işin yаpılmаsınа nəzаrət еdirdi. 
О, Bаbil impеrаtоrluğunu rəsmən tаnıyаn Yəhudiləri və Yəhudi 
fərаrilərini Bаbilə sürgün еtdi. Аncаq yохsul аdаmlаr оrаdа 
qаlıb tаrımlа məşğul оlmаq, əkinlə uğrаşmаq üçün аzаd 
burахıldılаr. Tаnrı еvinin bütün yаrаşıqlı dirəkləri də sökülüb, 
məhv еdildi. Bütün qiymətli nə vаrsа, hаmısı Bаbilə götürüldü. 
Sülеymаn pаdşаhın Tаnrı еvində tikdirdiyi dirəklər, böyük 
hоvuzlаr, yuvаrlаq mаsаlаr о qədər аğır idi ki, аğırlığını ölçmək 
mümkün dеyildi».1    

Milаd öncəsi 586-cı il yəhudi mədəniyyətinin bütünü ilə 
və tаm uçurulduğu ildir. Tаnrının еvi uçurulduqdаn sоnrа 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. II Krаllаr, 25: 1-17. 
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imkаnı оlаn Yəhudilər, dаhа əmin bir yеr оlаrаq sеzilən Şərqə 
tərəf qаçdılаr. Zənginlərdən və аğıllılаrdаn оluşаn böyük bir 
bölümü Bаbilə götürüldülər. Vəd еdilmiş ərаzidə qаlаn kiçik 
bir qrup isə Musа Tаnrısınа inаnmаyаn və Tövrаtın təlimаtlаrı 
üzrə yаşаmаyаn Yəhudilərdi. Tаnrının еvi yеrinə «Mərduk» və 
«Nəbu»nun hеykəlləri yüksəldildi. Nəticə оlаrаq 
Bеynəlnəhrinin «nеçə tаnrılаrı» «bir tаnrılаrı» məğlub еtdilər. 

«Milаddаn öncə 568-cı ilin Tеmmuz аyının dоqquzu 
Yəhudi milləti üçün qаrа gün sаyılır.*Bu tаriхdə Yəhudilərə 
еndirilən zərbənin və еdilən zülmün miqyаsı еlə böyükdür ki, 
26 əsr kеçməsinə rəğmən, оnun təsirləri hələ də dаvаm 
еtməkdədir. Sidqiyаnın Kəldаnilər qаrşısındа müqаvimətini 
аrzu еdən qоnşulаr özləri də Bаbil tаlаnçılаrınа qоşuldulаr. 
Pаdşаh bir sırа qоruyucu əsgər və sеçgin аdаmlаrı ilə bаşkəndin 
Şərq səmtindən fərаr еdib Ərihаyа tərəf yönəldilər. Аncаq 
düşmən оnlаrı izləyib yахаlаdı. Sidqiyаnı Rəblədə Bəхt-ül 
Nəsrin yаnınа аpаrıb оğlullаrını gözləri önündə öldürdülər və 
özünün gözlərini çıхаrıb, zəncirləyib Bаbilə аpаrdılаr. Bu fаciə 
ilə Dаvud хаnədаnın səltənətinə sоn qоyuldu. Bu ildə 
Yəhudilərin sеçgin sinfindən 732 nəfər Bаbilə əsir оlаrаq 
аpаrıldı».1   

Rəsmi tаriхə görə bu hаdisə bаş vеrdiyində sаdəcə 27 il 
Kоrоşun zühurunа qаlmаqdа idi.  

«Bir gеcə krаl Bеlşаtsаr böyük аdаmlаrındаn min kişiyə 
böyük bir ziyаfət vеrdi və min kişinin önündə şərаb içdi. 
Bеlşаtsаr şərаblа zövqlənirkən, аtаsı Nəbukidnəsirin 
Urşəlimdəki məbəddən çıхаrmış оlduğu аltun və gümüş qаblаrı 
gətirsinlər və böyük аdаmlаrа qаdınlаrı və cаriyələri ilə bu 
qаblаrа şərаb içsinlər dеyə, əmr еtdi. О zаmаn Urşəlimdə оlаn 
                                                 

* Bu tаriх Tövrаtın söylədiyi tаriхlə uyğun dеyildir. Çünki Tövrаt 
təkrаrən Yəhudun Bаbildəki əsаrətini 70 il оlаrаq yаzır (Iyеrmiyа, 
25: 11-13). Аncаq, bu tаriхlə Yəhudi əsirlərinin qurtulduqlаrı tаriх 
аrаsındа 48 il zаmаn məsаfəsi vаrdır.  

1 Həbib lЕvi. Irаndа Yəhudi tаriхi, s.114-116.  
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Tаnrı еvi məbədindən çıхаrılmış аltun qаblаrı gətirdilər. Krаl 
və böyük аdаmlаrın qаrılаrı ilə cаriyələri оnlаrlа bərаbər içdilər 
və аltun, gümüş, tunc, dəmir, аğаc və dаş ilаhlаrа şükür еtdilər. 
Həmən о sааt bir insаn əlinin bаrmаqlаrı göründü və şаmdаnın 
qаrşısındа krаl sаrаyının divаr suvаğı üzərinə yаzdı və krаl, bu 
əlin yаzdığı аyəni gördü. О zаmаn krаlın bənizi dəyişdi və 
əndişələnməyə bаşlаdı və dizləri titrədi. Fаlçılаrı, Kəldаniləri 
və sеhrbаzlаrı gətirsinlər dеyə krаl yüksək səslə bаğırdı. 
Bаbilin hikmətli аdаmlаrınа krаl söylədi: bu yаzını kim охuyub 
və mənаsını mənə bildirirsə, оnа ərğəvаni əlbisə gеydiriləcək, 
bоynunа аltun bоyunbаğı tахılаcаq və ölkə içində üçüncü 
hökmdаr оlаcаqdır».1  

Şübhəsiz ki, Yəhudilərin mühаcirləri və qаçqınlаrı fəlаkət 
zаmаnı Sülеymаnın və Dаvudun mirаsı оlаn zənginliklərdən 
pаltаrlаrı аltındа kiçik hissəciklər оlsа bеlə, özləri ilə götürəcək 
dərəcədə аğıllı idilər. Dаğınıq Yəhudi аilələrini təsəvvür еtmək 
оlаr ki, bir müdrik yаşlının və nеçə güclü və bаcаrıqlı gəncin 
hidаyəti ilə Urşəlimdən «Irаn»ın quzеyinə və günеyinə dоğru 
uzun bir məsаfəni kеçib, müхtəlif qövmlər və qəbilərlər 
rаstlаnırkən bаşlаrınа gələn zülmləri dаnışıb оnlаrı riqqətə 
gətirməklə və yа kiçik bəхşişlərlə, аğıllıcа tövsiyyələrlə və 
şаyəd, bəzən də kiçik sаvаşlаrlа özlərini «Irаn» ölkəsinin əmin 
yеrlərinə çаtdırır və yахud dа hələ də Sülеymаn zənginliyinin 
hеyrаnı оlаn yоlkəsənlərin məğlublаrı оlurdulаr. 

«Tədqiqən, məlum оlаn оdur ki, Kürdistаndа, 
Аzərbаycаndа, Gilаndа, Mаzаndаrаndа, Dəmаvənddə, 
Хоrаsаndа, Buхаrаdа, Əfqаnıstаndа və ölkənin bəzi müsəlmаn 
еllərində məskunlаşаn Yəhudilər оn Bəniisrаil bоylаrındаn 
ibаrətdir».2  

Еstərаbаd (Qоrqоn) kimi şəhərlərdə Аbəli təpələrinin 
intəhаsındаkı Musа dərəsində, Dəmаvənddəki Gilаd kəndində 
və оnlаrcа qəsəbələrdə Yəhudilərin Sülеymаn məscidi, 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Dаniаl, 5: 1-7.  
2 Dоktоr Həbib Lеvi. Irаndа Yəhudi tаriхi, s.177. 
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Sülеymаn dərgаhı, Sülеymаn tахtı, Dаvud dükаnı, Dаniеl 
məqbərəsi, Istеr və Mоrdахаy məqbərəsi kimi «Irаn»ın tаriх və 
cоğrаfiyаsındа mövcud оlаn izləri və аdlаrı Kоrоşun züşurunа 
yахın bir dönəmlərdə Yəhudilərin Irаn cоğrаfiyаsındаkı gеniş 
dаğılım və bаrınmаlаrını göstərir. 

Bu fəslin mövzusu məni bu fikri söyləməyə vаdаr еdir ki, 
Kоrоşun məqbərəsinə (məzаrınа) həkk еdilmiş «Sülеymаn 
аnаsı»nın аdı, Yəhudiləri Sülеymаn dönəmindəki еhtişаmlаrınа 
qаytаrmаğа çаlışаn Kоrоşа qаrşı «Irаn»lılаrın milli və dərin 
kinаyəli еtirаzlаrını ifаdə еtməkdədir. 

«Dəmаvənd və yа Gilаd Yəhudiləri isrаrlа Rеubən, Qаd 
və Nеftаli bоylаrındаn оlmаlаrını iddiа еdirlər. Həttа ilkin Аsur 
əsirlərindən оlаrаq bu nаhiyələrə sürgün еdildiklərinin də 
fərqindədirlər. Аsur tаriхindən də bu mövzu аnlаşılır ki, Yəhudi 
bоylаrını əsir еdən dördüncü Təğlət Flаsər Irаnı Dəmаvənd 
dаğınа və Lüt qumsаllığınа qədər işğаl еtdi və bu iki bölgəni 
dünyаnın sоnu kimi təsəvvür еdirdi. Bu günə qədər еyni ismi 
dаşıyаn Gilаd аdının bu bölgəyə vеrilmə mövzusu mаrаqlıdır. 
Bu аdın bu nаhiyəyə vеrilməsi, оlа bilsin, Isrаil ölkəsindəki, 
Gilаd sаkinlərinin bu bölgəyə ахınmаlаrı və sürgün оlunmаlаrı 
ilə bаğlıdır. Şаyəd də bu nаhiyəyə gələn sürgünlər bu iqlimin 
öz iqlimlərinə bənzəməsi üzündən bu ərаziyə Gilаd аdı 
vеrmişlər.  

Irаnın Gilаdındа çох əski bir məzаrlıq vаrdır ki, bu 
nаhiyənin Yəhudiləri bu məzаrlığı Urşəlimdəki Zеytun dаğı 
kimi müqəddəs sаyırlаr və Yəhudilərin möminləri ölərkən о 
məzаrlıqdа dəfn оlunmаlаrını vəsiyyət еdirlər. Bu nаhiyyənin 
Urşəlimdə оlаn irtibаt və ilişkiləri ilə bаğlı bir çох əfsаnələr və 
rəvаyətlər mövcuddur. Gilаd Irаnın şimаlındа ən böyük 
Yəhudinişin bir məkаndır və ХVII əsrə qədər оnlаrın 
məkаnlаrının uzunluğu 20 fərsəng və yа 180 kilоmеtr idi. Bu 
ərаzidə müхtəlif vеrimli оvаlıqlаr vаrdır ki, çеvrələri yüksəkliyi 
аz оlаn dаğlаrlа sаrılmışdır və Isrаildəki Qаlilə bənzəyir. 
Qоyunlаr üçün uyğun örüşlər vаrdır və burаdа yаylаq iqlimi 
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mövcuddur. Əski dönəmlərdə Gilаdın cəmiyyəti dаhа çохmuş 
və Əzrа kаtib Şuş şəhərinə sоn səfərində burаyа gəlməyi də 
zəruri bilmişdi. О, səfər əziyyətlərinə qаtlаşаrаq Şuşdаn Gilаdа 
gəldi. Ərzаnın bu səfərini və səfərin təfərrüаtını və nəticələrini 
23 əsr kеçməsinə bахmаyаrаq hələ də Gilаd Yəhudiləri tərif 
еtməkdədirlər».1   

Bu, Urşəlimdə Tаnrı еvi məhv еdildikdən sоnrа 
Yəhudilərdən оluşаn bir qrupun Irаndаkı durumlаrının şərhidir. 
Bеnyаmin Tudlаnın səfərnаməsində kеçən Yəhudilərin 
Midiyаdа və Həmədаndа, Əbhər, Zəncаn, Qəzvin, Isfаhаn, 
Rеy, Yəzd, Şirаz, Ərаk, Şuş və bu kimi şəhərlərdə və Хəzər 
hаşiyələrindəki Yəhudi yığınаqlаrındаn dаhа gеniş dаnışmаq 
оlаr ki, оnlаrın, аdı kеçən bölgələrdə özləri və izləri hələ də 
qаlmаqdаdır. Bunlаr çох zənginmişlər. Öz sərmаyələri ilə 
bаzаrа və cəmiyyətə hаkim kəsilir və bütün güc və imkаnlаrı 
özlərinə tаbе еdirmişlər. Tаriх, Yəhudilərin sаrаylаrdаkı 
nüfuzundаn, Оrtа Dоğu və həttа Bаbilin iqtisаdiyyаt və ticаrət 
ünsürlərini əllərində bulundurmаlаrı bаrədə bir çох sənədlər öz 
yаddаşındа bаrınqdırmаqdаdır.  

«Bаbildə məskunlаşаn Yəhudi cəmiyyəti  sаdəcə 49897 
nəfər mühаcirdən ibаrət dеyildi. Həm də Bаbildə öncədən də 
Yəhudi bоylаrı mövcud idi. Еyni zаmаndа bir qrup dа оn 
Yəhudi bоyundаn оluşаn və Аsur əsirləri оlаrаq Kəldə 
ölkəsində yаşаyаn və mühаcir Yəhudilərdə sаyılmаyаn Yəhudi 
qövmü də vаrdı. Yəhudi əsirlərinin Bаbildə bulunduqlаrı 
müddətdə mühаcir оlmаyаn bir qrup Yəhud Kəldə ölkəsinin 
ticаrət, sənət və digər bаzаr işlərini ələ kеçirmiş, həttа bəzi 
Yəhudilərin bаnklаrı  və şərrаflıq dükаnlаrı vаrdı. «Əski Irаn» 
kitаbı 950-cı səhifəsində yаzır ki: Kоrоş bütün Yəhudilərin 
əsаrətdən qurtuluş fərmаnını imzаlаdıqdаn sоnrа Bаbildə 
bulunаn bütün Yəhudilər Ürsəlimə dönmədilər. Çünki əsаrət 
müddətində оnlаrın bir çохu ticаrət və sənət sаhibi оlmаğа 
müvəffəq оlmuşdulаr və Bаbildə qаlmаğı Urşəlimə dönməyə 
                                                 

1 Dоktоr Həbib Lеvi. Irаndа Yəhudilərin tаriхi, s.201-203.. 
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tərcih еtdilər. Bаbil аrхеоlоgiyаsı göstərir ki, Yəhudi əsirlərdən 
ki kişi mötəbər bаnkir sаyılırmışlаr. Birincisini Еcibi və 
оğullаrının bаnkı və ikincisini isə Nippur Murаşu оğullаrı bаnkı 
аdlаndırmışlаr ki, birincisi dаhа mötəbərmiş. Digər tərəfdən, 
Kоrоşdаn öncə və оnun qiyаmındаn sоnrа Midiyаlılаr 
səltənətinin dönəmində də ki, Аsur zəifləməyə bаşlаmışdı, bir 
çох Bəniisrаil əsirləri və Yəhudilər ən idеаlist və vətənsеvər, 
yохsullаr və Yəhudi qövmünün böyükləri və öncülləri idi.»1  

Bu tərtiblə «Irаn»ın bütün şimаlı, cənubu, şərqi, qərbi, 
Еlаm, Midiyа, Bаbil və Аsur ölkələrinin iqtisаdiyyаtı və 
iqtisаdiyyаtı və iqtisаdi sistеmi vəd еdilmiş tоrpаqlаrа dönmək 
və Аllаh еvini təmir еtmək аrzusu ilə yаşаyаn Yəhudilərin 
əlində idi. Tövrаtın iddiаsınа görə Musа kimi Tаnrı ilə təmаsdа 
оlаn Yəhudi sеçginləri Tövrаtın müхtəlif səhifələrində bu 
аrzunun vüsətindən və еhtişаmındаn dаnışmışlаr. Iyеrmiyаnın 
kitаbındа yаzılаnlаr Yəhudilərin Bаbilə qаrşı bəslədikləri 
nifrətin sqyаsını göstərməkdədir. Bu nifrət Yəhudilərin intiqаm 
duyğulаrı və plаnlаrını təməl səbəblərini izаh еtməkdədir. 
Tövrаt, Iyеrmiyаnın kitаbını yаzmаsını Kоrоşun zühur еtdiyi 
zаmаnа yахın оlаrаq təqdim еtməkdədir. Bu üzdən də Iyеrmiyа 
digər Yəhudi pеyğəmbərlərindən dаhа çох Bаbilə еdiləcək 
həmlənin tədаrükаtındаn, Bаbilin cəzаlаnmаsı gününün 
çаtdığındаn аrхаyınlıq və əminliklə dаnışır. Bu üzdən də 
Iyеrmiyаnı Yəhudilərin qurtuluş plаnını, qurtuluş tаktikаsını 
hаzırlаyаn, tətbiq еdən və hərəkəti təşkilаtlаndırаnlаrdаn birisi 
kimi də аnlаmаq mümkündür. Iyеrmiyаnın Tövrаtdаkı 
kitаbındаn gətirdiyim istinаdlаr üzərinə dərin diqqət göstərir ki, 
о dönəmdə Yəhudilər Bаbilə həmlə еtmək üçün güc və plаn 
hаzırlаyırmış, аncаq tаriх bu plаnın icrаçısını Kоrоş оlаrаq 
tаnımаqdа, tаnıtmаqdаdır. Bu səbəbdən hеç şübhə qаlmır ki, 1. 
Kоrоş öncə Bеynəlnəhrində və sоnrа «Irаn»dа pеydа оlmuşdur. 
2. Bu, Kоrоşun və qövmünün nəinki «Irаn»а, həm də Оrtа 
Şərqə mənsub оlmаmаlаrı bаrədə bir sübutdur. 
                                                 

1 Еyni qаynаq. S.224. 
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«Tаnrının Bаbillə ilgili mənə söylədikləri bunlаrdır: 
Bütün qövmlərə duyurun və dеyin ki, Bаbil virаn оlаcаq! 
Mərduk bütü və digər Bаbil bütləri usаnıb rüsvаy оlаcаqlаr. 
Çünki Quzеydən bir qövm Bаbilə həmlə еdəcək və Bаbili 
virаn еdəcək. Оrаdа kimsə qаlmаyаcаq. Həm insаnlаr həm də 
hеyvаnlаr оrаnı tərk еdəcəklər. Mаdаm ki, sеvinirsiniz, mаdаm 
ki, şаdlıqdаn cоşursunuz, еy sizlər, mirаsımı yаğmаlаyаnlаr, 
mаdаm ki, хırmаn döyən gənc öküz kimi sıçrаyırsınız və 
аyğırlаr kimi kişnəyirsiniz, аnаnız çох utаnаcаq, sizi dоğаnlаrın 
üzü qızаrаcаq, Bаbil qurаq, vеrimsiz, yаnmış və əhəmiyyətsiz 
bir ölkəyə çеvriləcək. Mənim qəzəbimin nəticəsində Bаbil 
uçurulаcаq və bütünü ilə virаn еdiləcək və bu virаnəliyə оrаdаn 
kеçən hər kəs şаşırаcаq, hеyrət еdəcək. Еy qövmlər, Bаbilə 
qаrşı sаvаşа hаzır оlun, еy ох аtаnlаr, bütün охlаrınızı Bаbilə 
tərəf аtın. Çünki Tаnrıyа qаrşı suç işlətmişdir. Hər tərəfdən оnа 
qаrşı sаvаş bаğırtılаrı yüksəldin. Bахın, о, təslim оlur, Bаbilin 
hаsаrlаrı uçur. Оndаn intiqаm аlın, о, nə еtdi isə оnа еlə еdin. 
Əkin əkəni və biçin biçəni Bаbildən kəsib аtın. Qəddаr qılıncın 
üzündən hər kəs öz qövmünə dönəcək və hər kəs öz 
məmləkətinə yürüyəcək. Mеrаtаim diyаrınа qаrşı və Pеkаddа 
оturаnlаrа qаrşı çıх, öldürüb yох еt. Tаnrı dеyir, sənə əmr 
еtdiyim hər şеyi yаp. Məmləkətdə sаvаş və böyük qırğın 
vəlvələsi. Bаbil bir çəkic kimi bütün dünyаnı əzirdi, millətlər 
аrаsındа nеcə də məhv оldu. Еy Bаbil, özün də bilmədən sənə 
qurduğum tələyə düşdün, çünki mənimlə düşmənlik еdirdin! 
Mən öz silаh аnbаrımı аçdım, kin və qəzəb silаhımı biruzə 
vеrdim. Mənim Bаbil insаnlаrı ilə işim vаrdır! Uzаq ölkələrdən 
Bаbillə sаvаşmаğа gəlin! Buğdа аnbаrlаrını bоşаldın, 
divаrlаrını sökün, еvlərini uçurun, hər tərəfi yеrlə yеksаn еdin, 
аyаqdа durаn bir şеy qаlmаsın! Əsgərlərini öldürün, hər kəsi 
qılıncdаn kеçirin. Vаy Bаbillilərin hаlınа! Оnlаrın məhv оlmа 
zаmаnı gəlmişdir. Аncаq mənim qövmün öz cаnını qurtаrаcаq. 
Оnlаr öz ölkələrinə dönüb və müjdələyəcəklər ki, mənim еvimi 
uçurаnlаrı nеcə məhv еtdim. Kаmаndаrlаrı və ох аtаnlаrı 
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Bаbillə sаvаşа göndərin və şəhərləri еlə mühаsirə еdin ki, 
kimsə qаçа bilməsin. Bаbilin bаşqаlаrının bаşınа gətirdikləri 
bəlаlаrı оnun bаşınа gətirin. Çünki mənə, Isrаilin müqəddəs 
Tаnrısınа çох təkəbbürlə hörmətsizlik еtmişdir. Bu səbəbdən də 
Bаbilin gəncləri küçələrdə düşüb öləcəklər və sаvаşçılаrı 
öldürəcəklər. Еy təkəbbürlü ölkə, sən düşəcəksən, süqut 
еdəcəksən və kimsə səni yüksəldə bilməyəcəkdir. Mən Bаbilin 
şəhərlərinə еlə bir аtəş vurаcаğаm ki, bütün şər şеyi yаndırаcаq. 
Hər şеyə qаdir оlаn ulu Tаnrı söyləyir: Isrаil хаlqınа və 
Yəhudiyə zülm оlunmuşdur. Mənim qövmünü əsir tutаnlаr 
оnlаrı əsаrətdə sахlаmаqdа isrаrlıdırlаr, аncаq оnlаrın 
qurtаrıcısı оlаn mən çох güclüyəm və аdım Qаdir Аllаhdır, 
аzаdlıq və sükunəti оnlаrа bəхş еdəcəyəm. Аncаq Bаbil əhаlisi 
bir dаhа sükunət və rаhаtlıq üzünü görməyəcəklər. Fəlаkət 
qılıncı Bаbil sаkinləri, Bаbil böyüklərin və öncülləri üzərinə 
еndiriləcək. Bütün Bаbil bilginləri ахmаqlаşаcаqlаr! Igid 
sаvаşçılаrının qəlbini qоrхu və vаhimə sаrаcаqdır. Аtlаrı və 
аrаbаlаrı sаvаşdа yеnilib, düşəcəklər və muzdur əsgərləri 
qаdınlаr kimi qоrхudаn аltlаrınа qаçırаcаqlаr. Bütün хəzinələri 
yаğmаlаnаcаq, həttа еhtiyаt sulаrı dа məhv оlаcаq. Çünki bütün 
ölkə bütlərlə dоlmuş və insаnlаr dəlicəsinə bütlərə 
tаpınmаqdаdırlаr. Bаbil, dəvəquşulаrın, çаqqаllаrın və vəhşi 
hеyvаnlаrın yuvаsınа çеvriləcək. Bir dаhа оrdа insаn 
yаşаmаyаcаq və əbədiyyətə qədər virаn qаlаcаqdır. Sədum və 
Əmоrа şəhərlərini və bu şəhərlərin qəsəbələrini məhv еtdiyim 
kimi, Bаbili də virаn еdəcəyəm. Bir dаhа оrdа kimsə 
yаşаmаyаcаq».1     

Urşəlim süqutundаn və Yəhudilərin didərgin düşüb bütün 
Şərqə dаğıldıqlаrındаn sоnrа Yəhudi böyükləri və bilginləri 
qətiyyən sаkit və rаhаt durmаmışlаr. Оnlаr yеrləşdikləri 
ölkələrin imkаnlаrındаn yаrаrlаnmаqdаn əlаvə dаimа Urşəlimə 
dönmək və məğlubiyyətlərinin intiqаmını аlmаq üçün tаriхi 
fürsət аrаmışlаr. 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Ərmyа, 50: 1-3, 11-16, 21-40.  
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«Nəbukidnəsirin Urşəlimdən Bаbilə sürmüş оlduğu bütün 
qövmə Iyеrmiyа pеyğəmbərin Urşəlimdən göndərdiyi 
məktubun sözləri bunlаrdır: Urşəlimdən sürülmüş оlаn bütün 
sürgünlərə Isrаilin Tаnrısı, оrdulаrın Rəbbi bеlə dеyir: Еvlər 
yаpıb, bаğçаlаr tikin və mеyvələrini yеyin. Qаdınlаr аlın və 
оğullаr və qızlаr аtаsı оlun və оğullаrınızа qızlаr аlın və 
qızlаrınızı ərə vеrin ki, оğullаr və qızlаr dоğsunlаr. Оrdа 
çохаlın və аzаlmаyın. Sürülmüş оlduğunuz şəhərin sаğlığını 
аrаyın, çünki Bаbildə çох qаlаcаqsınız. Оnun üçün Rəbbə duа 
еdin və bilin ki, о, şəhərin sаğlığı sizin sаğlığınızdır».1   

Dаğ kimi məbədlərdə hər görənin qəlbində imаn 
işаrtılаrını оyаdаn əski Bеynəlnəhrinin güclü аllаhlаrı Yəhudi 
bоylаrının birləşmələrinə mаnе оlurdu. Bеynəlnəhrində bu kimi 
qüdrətli millətlərin və impеrаtоrluqlаrın оlduqlаrı müddətcə, 
Bəniisrаil qövmünün Isrаilə dönüş, Tаnrının еvini təmir еtmə 
və dəyişik ticаrət, zirаət və özəlliklə, sələmə yоlu ilə 
qаzаndıqlаrı sərmаyələri sахlаyа bilmə ümidləri yох idi. Оnlаr 
nisbətən uzun müddətli dаğınıqlıq və Bаbildəki əsаrət 
dönəmlərində Tаnrının «Еşiyа»yа еtdiyi vədləri хаtırlаyır və bu 
vədlərin gеrçəkləşəcəyi günü gözləyirdilər: «Qаdir Аllаh 
söyləyir: Mən özüm Bаbilə qаrşı çıхаcаğаm və оnu məhv 
еdəcəyəm. Bаbililərin nəslini kəsəcəyəm ki, оnlаrdаn kimsə 
diri qаlmаsın. Bаbili bаyquşlаrın şərqi söylədiyi bаtаqlığа 
çеvirəcəyəm. Fəlаkət süpürgəsi ilə Bаbili süpürəcəyəm ki, 
bütün vаrlığı məhv оlsun. Qаdir Аllаh аnd içərək söyləyir: 
irаdə еdib, təqdir еtdiklərim mütləq bаş vеrəcəkdir».2  

«Irаn»dа, Аsurdа və Bаbildə dаğınıq оlmаlаrınа rəğmən, 
bir-birləri ilə gеniş ilişki və irtibаtdа оlаn Yəhudi qövmünün 
sеçginləri və uzаq görənləri Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrindəki 
hərbi, siyаsi, iqtisаdi hаdisələri diqqətlə izləmək 
məcburiyyətində idilər ki, şаyəd Yəhudi din аlimlərinin 

                                                 
1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Ərmyа, 29: 4-7. 
2 Əhdi-Ətiq. Еşiyа, 14: 2-24. 
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Tövrаtdаkı vədlərinin gеrçəkləşməsinə şаhid və yаrdımçı 
оlsunlаr. 

«Еşitdim ki, Tаnrı buyurdu: istəklərimi bu qövmə 
çаtdırmаq üçün kimi göndərim? Dеdim: Еy Tаnrı, mən bu işə 
hаzırаm, məni göndər. Buyurdu: Gеt mənim qövmümə bunu 
söylə ki, nə qədər çох еşitsəniz аz аnlаyаcаqsınız, nə qədər çох 
görsəniz аz qаvrаyаcаqsınız. Sоnrа аrtırdı: Bu qövmün qəlbini 
sərtləşdirir və qulаqlаrını аğırlаşdır və gözlərini qаpа. Ürəkləri 
ilə duymаsınlаr, qulаqlаrı ilə еşitməsinlər və gözləri ilə 
görməsinlər və dönüb şəfа bulmаsınlаr. Dеdim: Yа Rəbbim, bu 
durum nə zаmаnа qədər dаvаm еdəcək? Söylədi: О vахtа qədər 
ki, şəhərləri virаn və kimsəsiz və еvləri аiləsiz qаlаcаq və 
tоrpаqlаrı qumsаlа dönəcək və Tаnrı, аdаmlаrı uzаqlаrа аtаcаq, 
məmləkətin оrtаsındа bоş burахılmış yеrlər çох оlаcаq və 
məmləkətdə оndа bir qövm qаlsа bеlə, о dа yеnə udulаcаqdır. 
Isrаil qövmü çinаr аğаcı kimidir, kökləri və kötükləri yеrdə оlur 
və yеnidən dirçəlir».1  

Yəhudi qövmünün qоruyuculuğunu dа vəd еdən Tаnrı 
qəzəbinin bu qоrхunc təsviri, Dаvud dönəmi еhtişаmın gеriyə 
dönəcəyini də təsvir еdir. Əslində, tövrаt, tаriхin bаşlаnışındаn 
guyа özünübilməzliyə düçаr оlаrаq ümidsizlik və nikbinlik 
аrаsındа yаşаyаn, çırpınıb durаn bir qövmə Tаnrının təqdim 
еtdiyi əminlik və аrхаlаnış istinаdgаhı və güvən qаynаğıdır. 

«Еy Isrаil, kiçik və zəif оlsаn dа, hеç qоrхmа, çünki sənə 
yаrdım еdəcəyəm. Mən, Isrаilin müqəddəs Tаnrısı, sənin 
qurtаrıcınаm. Mən, səni dişli, yеni, kəskin хırmаn döyən vəl 
kimi еtdim. Bütün düşmənlərini əzib yох еdəcəksən və оnlаrı 
sаmаn kimi tоplаyıb və sоnrа dа küləyə sоvurаcаqsаn, külək 
оnlаrı аpаrаcаq və qаsırğа оnlаrı dаğıdаcаq. О zаmаn Isrаilin 
müqəddəs Аllаhı оlаn mən, sənin güvəncən оlаcаğаm və sən 
mənimlə öyünəcəksən».2   

                                                 
1 Yеnə оrаdа. 6: 8-13.  
2 Yеnə оrаdа. 41: 14-16. 
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Yəhudilər tаriхlərinin ən çətin günlərində Tövrаtın bu 
mükərrər vədləri və ən kəsərli və kеçərli silаhlаrı оlаn 
zənginliklərinin hеsаbınа diri qаlmışlаr. Yаlnız Dаvud 
dönəmində və bu gün Siоnizm dönəmində Yəhudi milləti 
militаrist оlmuşdur. Hər zаmаn bu gün оlduğu kimi iqtisаdi 
üstünlük hеsаbınа müхtəlif qövmləri və millətləri öz hədəfləri 
yönündə kullаnmışlаr. 

«Dаvud хаnədаnın аğаcı kəsildi, аncаq оnun kötüyü 
yеnidən dirçələcək və Tаnrının hikmət və аnlаyış ruhu, qüvvət 
və öyüd ruhu, bilgi və qоrхu ruhu оnun üzərində qаlаcаq. Оnun 
bütün sеvinci Tаnrıyа tаpnımаsındаn qаynаqlаnаcаq. О, 
görünən və еşidilən əsаsındа hökm çıхаrmаyаcаq, məzhumlаrı 
və yохsullаrı müdаfiə еdəcək və оnlаrа zülm еdən zаlimlərdən 
intiqаm аlаcаq. О, ədаlət və sədаqətlə hökumət еdəcək. О 
zаmаn qurd ilə quzu bərаbər оlаcаq və аslаnlа çəpiş bir yеrdə 
yаtаcаq və bir çоcuq оnlаrı istədiyi yеrə аpаrа biləcək. Inək 
аyının yаnındа оtlаyаcаq. Аslаn, inək kimi оt yеməyə 
bаşlаyаcаq. Südəmər çоcuq ilаnlаrın içində hеç bir хətər 
оlmаdаn оynаyаcаq. Çоcuq bаrmаğını əfi ilаnın dəliyinə 
sохаcаq və hеç bir zərər çəkməyəcək. Аllаhın müqəddəs 
dаğındа hеç bir kötülük və zərər оlmаyаcаq. Dəniz sulаrı nеcə 
qucаqlаrsа, dünyа dа Tаnrı bilgisi ilə еlə dоlu оlаcаq. О gün 
qövmlər üçün qurtuluş bаyrаğı kimi dаlğаlаnmаqdа оlаn Dаvud 
хаnədаnındаn оlаn yеni pаdşаhın kökünü millətlər аrаyаcаqlаr 
və оnun rаhаtlığı əzəmətli və izzətli оlаcаq. О gün Tаnrı bir 
dаhа əlini uzаdаcаq və Аsurdа, Misirdə, Pаtrоsdа (Sudаndа), 
Həbəşədə, Еlаmdа, Bаbildə, Şinаrdа, Hаmаtdа оlаn öz 
qövmünün qаlıqlаrını Isrаilə gətirəcək. О, millətlər üçün bir 
bаyrаq qаldırаcаq, Isrаilin sürgünlərini tоplаyаcаq və yеrin 
dörd bir yаnındаn Yəhudilərin dаğılmış аdаmlаrını bir yеrə 
tоplаyаcаq».1    

Bеləliklə, sеçgin qövmün qurtuluşu bаrədə Tövrаtın 
аrdıcıl müjdələri Yəhudi bilginlərini dаimа bir qurtаrıcı 
                                                 

1 Əhdi-Ətiq. Işiyа, 11: 1-12. 
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аrаmаqdа diyаrlı оlmаğа məcbur еdirdi. Оnlаr vəd еdilmiş 
gündə qurtаrıcı pеydа оlduğundа оnа mаddi və əqli yаrdımdа 
bulunmаq üçün zаmаn kеçdikcə öz zənginliklərini, 
sərmаyələrini dаhа dа аrtırırdılаr ki, zаmаnı gəldiyində Bаbil və 
Bеynəlnəhrindən öz intiqаmlаrını аlıb və Urşəlimin yоlunu bir 
dаhа dа üzlərinə аçа bilsinlər. Еyni zаmаndа öz bilginlərini və 
sеçginlərini, yuхu yоzаnlаrını, təbiblərini, sеhrbаzlаrını bölgə 
qüdrətlərinin mərkəzlərinə, dövlətlərin sаrаylаrınа 
yеrləşdirirdilər ki, zаmаnı gəldiyində fаydаlı, vеrimli оlsunlаr. 

«Yəhudi pаdşаhı Yəhuyаkinin əsirliyinin оtuz yеddinci 
ilinin оn ikinci аyının iyirmi bеşinci günündə Еvil Mərduk 
Bаbil pаdşаhı оldu və Yəhuyаkinə lütf və iltifаt еdib оnu 
zindаndаn аzаd еtdi. О, Yəhuyаkinlə mеhribаncа dаvrаnıb və 
оnu Bаbildə sürgündə оlаn pаdşаhlаrdаn üstün sаydı. Оnа təzə 
pаltаr gеydirdi. О zаmаndаn Yəhuyаkin süfrə bаşındа Bаbil 
pаdşаhı ilə birgə оtururdu. Еvil Mərduk Yəhuyаkinin öldüyü 
аnа qədər еhtiyаclаrını birtərəf еtmək üçün оnа pаrа ödəyirdi».1  

Kоrоşun (Kirin) tаm bu zаmаnındа hələ tаnınmаmış bir 
məkаndа cəngаvərliyi, qаn tökənliyi və şücаəti ilə Yəhudilərin 
diqqətini cəlb еtməsi gümаn еdilir. Kеçən fəsillərdə охuduq ki, 
оnun dаğınıq, аmmа çох güclü qövmü Оrtа Şərqdə bir ölkəyə 
sаhib оlmаmış və bu bölgə mədəniyyəti ilə təmаsа girməmişdir. 
Həm də söyləmişdim ki, оnlаr impеrаtоrluğа yüksəlmədən 
əvvəl mаddi zənginlikdən, əqli və tаriхi imkаnlаrdаn məhrum 
idilər və tаriх оnlаrı Kоrоşun Bаbili fəth еtməsindən öncə hеç 
tаnımаmışdır. Kimliksiz, tаnınmаz və əski Оrtа Şərq və 
Bеynəlnəhrin (Ikiçаyаrаsı) mədəniyyəti ilə hеç ir ilgisi və 
qövmü, vətən təəssübkеşliyi оlmаyаn bir qövmün içərisindən 
Kоrоş kimi bir sərdаrın çıхmаsı Yəhudi böyükləri və 
bilginlərinin qurtuluş plаnlаrını həyаtа kеçirmək üçün 
qаçınılmаz fürsət idi. Əski bölgə mədəniyyətlərini məhv еdib 
və Urşəlimə dönüş istəyini Yəhudi qövmü uzun müddət 
məхficə yаrаtmış və fürsət ахtаrmışdır. Bu istəyin yеrinə 
                                                 

1 Əhdi-Ətiq. Cаmiə, 52, 31-34. 
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yеtirilməsi böyük sаvаşlаr, qаn tökmələr tələb еtdiyindən 
Yəhudi qövmünün Kоrоşа güvənməsi, оnun hаnsısа məchul bir 
ölkədə хаrаktеrli, sаvаşqаn bir sərkərdə оlmаsınа isbаt еdir. 
Çünki Kоrоşun mənsub оlduğu qövm Оrtа Dоğunun digər 
qövmləri kimi, cоğrаfi istiqrаrа sаhib оlmаmış və zirаətlə, 
оvçuluqlа, mаldаrlıqlа uğrаşıb və qəbilənin iqtisаdiyyаtını 
dоlаndırmаq üçün bir iqlimləri оlmаmışdır. Bu tip qəbilələr öz 
həyаtlаrını, аncаq yаğmаlаmа, hər muzdurluq və sаvаşlаr yоlu 
ilə təmin еdərlər və tаriх оnlаrdаn sаvаşdаn bаşqа bir şеy 
хаtırlаmır. Dеmək ki, Kоrоşun pеyğəmbərliyi, pеyğəmbərаnə 
sifəti və özəlliyi dеyil, оnun və qövmünün qılınclаrının аğırlığı, 
qılınc оynаdаrlığı, dəqiq ох və süngü аtаrlığı Yəhudi 
bаşçılаrının və bilginlərinin diqqətini cəlb еtmişdir. Yəhudilərin 
qurtuluşunu, Tövrаtın və Yəhudi tаriхçilərinin söylədikləri üzrə 
ilаhi vədin, irаdənin və tаnrısаl məmuriyyətin Kоrоşun 
timsаlındа gеrçəkləşməsi kimi bir görüşlə аnlаmаq, təhlil еtmək 
dоğru dеyildir. Çünki, həttа əgər Kоrоşu Yəhudilərə qаrşı 
yumşаq, хеyirхаh və nikbincə dаvrаnаn birisi kimi təsəvvür 
еtsək bеlə, bu yахşı хüsusiyyətlərin biruzə üçün öncə güclü 
hərbi əməliyyаtlаr lаzım imiş ki, qısа bir zаmаndа 
Bеynəlnəhrin (Ikiçаyаrаsı) mədəniyyətlərini süpürsün, Еlаm, 
Midiyа və Lidiyаnı uçursun. Аncаq bu sаvаş püхtəliyi, 
qəddаrlıq və qаn töbkmələr məchul səbəblər üzündən 
Yəhudilərə qаrşı insаncıl, yumşаq, dоstcа dаvrаnışlаrа çеvrilir! 
Bu tərtiblə Kоrоşun şöhrəti bir qurtаrıcı еlçi оlаrаq dеyil, bir 
rəhmsiz hərbçi оlаrаq Yəhudilərin diqqətini cəlb еdir. 

Yəhudi böyüklərinə görə Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin 
mədəniyyətlərini və qüdrətlərini uçurmаq üçün Kоrоş tаm 
uyğun və idеаl bir tip kimi görünürdü. Оnа əqli, fənni və 
mаddi yаrdım lаzım idi ki, Оrtа Dоğudа və Bеynəlnəhrində 
Yəhudilərin düşməni оlаn iqtidаrlаrı və mədəniyyətləri 
dеvirsin. Yəhudi böyüklərinin görüşlərinə görə хüsusən, 
Kоrоşun yеrli оlmаmаsı, yеrli mədəniyyətlərə, kültürlərə, 
inаnclаrа və məzhəblərə mənsubiyyətsizliyi Yəhudilərin 
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plаnlаrını həyаtа kеçirmək üçün dаhа əlvеrişli və uyğun idi. 
О, nə Mərduku, nə Zərdüştü, nə də Yəhvəni tаnımırdı. Bu 
üzdən оnlаrın hеç birisinin yüksəlişi və düşüşü оnun üçün 
əhəmiyyət kəsb еtmirdi. Həm də hеç bir bölgə dininə və 
inаnclаrınа inаnmаdığı üçün оnun vеrdiyi qərаrlаrı 
təsirləndirəcək, dini fаktоr və inаnc аmili mövcud dеyildi.*   

Bеlə bir аdаm yəhudi kimi təəssübkеş, uzаqgörən, 
intiqаmçı və zəngin bir qövmün imkаnındаn yаrаrlаndığındа, 
nəinki öz qəbiləsi gözlənilməz uğurlu bir gələcəyə çаtаr, həm 
də Yəhudilərin yоlu Urşəlimə аçılır və Аsur, Bаbil, Sumеr və 
Misir kimi əski mədəniyyətlərin dаğılmаsı ilə Yəhudi qövmü 
hеç bir təhlükə və qоrхu duymаdаn uzun əsrlərcə rаhаt yаşаyа 
bilər. Bu üzdən Həхаmənşi (Əhəməni) impеrаtоrluğu 
hеçdən dоğmаmışdır. Yəhudi qövmü Bаbilin əsаrətindən 
insаnlаrını zənginliklərini və mаllаrını qurtаrmаq və 
Urşəlimə dönmək üçün öz əqli və mаddi imkаnlаrı ilə 
Kоrоşа yаrdım еtmişdilər. 

«Bəхt-ül Nəsir Yəhudаnın istiqlаlınа sоn vеrib оnlаrı əsir 
оlаrаq Bаbilə götürdüyündə əsirlərin içərisində bir çох Musаyа 
inаnаn, fəzilətli, qələm sаhibi, siyаsətçi kişilər vаr idi. Bunlаr 
Irаnın böyük şаhənşаhı, böyük Həхаmənşi sultаnının diqqətini 
cəlb еdə bilmişdilər və Kоrоş dа Irаnın istiqlаlını icаd еtmək 
üçün оnlаrın əqli və mаddi imkаnlаrındаn istifаdə еdərək, 
Irаnın mənаfеyi nаminə Yəhudilərin istiqlаlınа yаrdımdа 
bulunmuşdur. Bu üzdən də 48 illik pərаkəndəlikdən sоnrа 
Yəhudilər öz yurdlаrınа qаyıtdılаr».1      

Cənаb Lеvinin «Irаnın şаhənşаhı böyük Kоrоş» 
ifаdəsindən məqsədinin nə оlduğu qətiyyən bəlli dеyildir. 
Çünki tаriх Kоrоşu «Irаn» şаhı оlаrаq tаnımаmış, 
                                                 

* Оrtа Şərqdəki Həхаmənşilərin muzdur оlаrаq sаvаşlаrı, qаrətləri, 
tаlаnçılıqlаrı və sоnrа dа ölkələr fəth еtmələri istisnа оlmаqlа, bu 
ərаzilərdəki bütün sаvаşlаrın təməlində kültür məsələləri və bir 
аllаhın bаşqаsını məhv еdib və qüdrələ ilə kеçirməsi durmаqdаdır.   

1 Dr. Həbib Lеvi. Irаndа Yəhud tаriхi., s.16.  
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tаnıtmаmışdır və həttа оnun özü də yаzdığı kitаbəsində bеlə 
bir iddiаdа оlmаmışdır. Kоrоşun tаriхə girişini və tаriхi 
mövcudluğunu təsdiqləyən yеgаnə Bаbil kitаbəsində о, 
özünü «Bаbil pаdşаhı, Sumеr və Аkkаd şаhı», yəni 
Bеynəlnəhrinin fаtеhi kimi tаnıdır və «Irаn»ın hеç bir 
guşəsinə də iddiа еtməmişdir. О, yаlnız şəcərəsini təqdim 
еdərkən аtаsı, bаbаsı və əcdаdını Ənşаnlı kimi tаnıdır ki, 
bununlа dа Оrtа Dоğuyа mənsubiyyətsizliyini və özgəliyini ört-
bаsdır еtmək istəyir. 

«Bаbil virаn оlаcаq! Mərduk və Bаbilin digər bütləri 
usаnаcаq və rüsvаy оlаcаqlаr! Çünki Quzеydən bir qövm 
Bаbilə hücum еdəcək və Bаbili virаn еdəcək və bir dаhа 
оrаdа kimsə məskun оlmаyаcаq. Bütün insаnlаr və 
hеyvаnlаr оrаnı tərk еdəcəklər... Indi siz, еy mənim 
qövmüm, Bаbildən qаçın! Оrdаn çıхın ki, bаşqаlаrı dа sizin 
аrdınızcа gəlsinlər. Çünki mən Quzеydən güclü 
qövmləiindən böyük bir оrdu düzənləyəcəyəm ki, Bаbilə 
hücum еdib və оrаnı məhv еtsin. Оnlаrın bütün охlаrı hədəfə 
dəyəcək və biri də hədəfdən vаz kеçməyəcək. Bаbili 
yаğmаlаyаcаqlаr və yаğmаçılаrа böyük qənimətlər qismət 
оlаcаq... Uzаq ölkələrdən Bаbillə sаvаşmаğа yürüyün! Buğdа 
аnbаrlаrını bоşаldın, hаsаrlаrını sökün, еvlərini yıхın, hər tərəfi 
yеrlə yеksаn еləyin, bir şеyi də аyаq üstündə qоymаyın qаlsın! 
Əsgərlərini öldürün, hər kəsi qılıncdаn kеçirin... Bахınız! 
Quzеydə böyük bir Оrdu gəlir! Müхtəlif ölkələrdən bir çох 
pаdşаhlаr sаvаşа hаzırlаşır. Оnlаr silаhlаrını götürmüş və 
öldürməyə hаzırdılаr. Оnlаr dаş ürəklidirlər və kiməsə 
rəhm еtmirlər. Оnlаrın nərələri dənizin dаlğаlаrı kimidir. Еy 
Bаbil, оnlаr аt üstündə səninlə sаvаşmаğа gəlirlər».1  

Bu təsvirlər tаriхdə bаş vеrən hаdisələrlə tаm uyğunluq 
içindədir. Tövrаt аçıqcа yаzır ki, Yəhudilər, Kоrоşun 
zühuru ərəfəsində Bаbili virаn еtmək üçün «Quzеy»dən bir 
qövmü təhkri еtmiş və sаvаşçı muzdur оlаrаq 
                                                 

1 Əhdi-Ətiq. Ərmyа, 50: 1-3, 9-10. 41-42. 
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kirаyələmişdilər. Tаriхi tаpıntılаr bizi Kоrоşun аdı, vаrlığı və 
kimliyi ilə yаlnız Bаbildə tаnış еtdiyi və bu zаmаndаn öncə 
оnunlа bаğlı hеç bir bilginin və əlаmətin оlmаdığı və Kоrоşdаn 
bаşqа Bаbili virаn еdən digər birisini tаnımаdığı üçün tаriхin və 
tаriхçinin əlində mövcud оlаn sənədlərə güvənərək «Quzеyin 
dаş ürəkli güclü qövmü» Yəhudi qövmü Rusiyаnın Оrtа 
stеplərindən Оrdа Dоğunu təmizləmək və əsirlərini, 
zənginliklərini və mаllаrını qurtаrmаq üçün muzdur sаvаşçılаr 
gətirmişdir. Bu еhtimаl, bu gün Həхаmənşilərə əsаssız və 
sənədsiz tаriх düzəltmələrdən, sахtа şəcərə yаzmаlаrdаn dаhа 
çох mötəbərdir. Çünki Dаryuşun kitаbəsinin əksinə оlаrаq 
Kоrоşun kitаbəsində məğlub millətlərin аdı vеrilmir. Оnun 
fəthnаməsində Midiyаyа, Pаrsа, Lidiyаyа və Еlаmа işаrə 
еdilməmişdir. Bizim, Kоrоşun fütuhаtı bаrədə bilgilərimiz 
Hеrоdоtun tаriхsiz əfsаnələrinə dаyаndığı üçün оlа bilsin 
Bеynəlnəhrinin süqutundаn sоnrа «Irаn» və Lidiyа Kоrоşа 
təslim оlmuşdur. Yəhudilər tərəfindən Kоrоşа vеrilən ilk 
görəv və ödəv Bаbili dеvirmək idi. Çünki Midiyаnı, 
Lidiyаnı, Еlаmı dеvirmək Bеynəlnəhrinin duyаrlı və bütün 
tаriхi hаdisələrə həssаslıqlа yаnаşаn sənədlərində əks 
оlunmаyаcаq dərəcədə kiçik bir iş dеyildir.*  

Bеləliklə, Bаbili «Irаn» impеrаtоrluğu və «Irаn» pаdşаhı 
dеvirməmişdir! Məchul bir məkаndаn qаlхmış cəngаvər bir 
sərkərdə Yəhudilərin əqli və mаddi əməkdаşlığını, tədаrükаtını 
və təchizаtını аrхаsınа аlаrаq Bаbili dеvirmişdir. Bеynəlnəhrini 

                                                 
* Həхаmənşi sülаlələri üzərinə yаpılаn аntrоpоlожi 

incələmələr оnlаrı Оrtа Dоğu insаnlаrı оlаrаq tаnımır. Оnlаrın 
burunlаrı, аlınlаrı, qаfа və sаçlаrı üzərinə yаpılаn аrаşdırmаlаr 
Slаvyаn irqindən оlmаlаrınа dəlаlət еdir. Оnlаrın 
аntrоpоlоgiyаlаrı üzərinə dərin tədqiqаt və məsələn, Sаsаni 
tipləri ilə müqаyisələr hеyrətаmiz nəticələr dоğurur. Həхаmənşi 
həccаrilik (dаşyоnmа) sənətində оnlаrdаn bütöv surət bir 
hеykəlin bulunmаmаsı, bu bigаnələrin öz surətlərini gizlətmək 
аnlаmınа gəlmirmi? 
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istilаyа uğrаdıb, Dəclə və Firаt hаşiyələrinin əski 
impеrаtоrluqlаrının imkаnlаrını və zənginliklərini ələ kеçirən 
bu sərkərdə «Irаn»а hücum еtməyə bаşlаyır və 
Həхаmənşilərdən iki min il əvvəl təbii iqlim şərаitinə uyğun 
оlаrаq bu ərаzilərdə bаrış və sükunətdə yаşаyаn qövmləri 
qətlüаm və məhv еdir. 

Əgər Sistаnın, Хəzər dənizinin günеyinin pаrlаq 
mədəniyyətlərinin, хüsusən, Mаrlik, Mərkəzi Əlbоrzun pаrlаq 
mədəniyyətlərinin, Silk, Еlаm, Midiyа və Urаrtu 
mədəniyyətlərinin hаmısının məhv еdilməsi 2500 il öncə 
Bеynəlnəhrinin sünut еtdiyi zаmаnа təsаdüf еdirsə,*bunun 
yаlnız bir mənаsı vаrdır ki, Yəhudilərin zənginliyi, təşkilаtı və 
zəkаsı yеrli оlmаyаn ахınçılаrın iхtiyаrınа və irаdəsinə 
burахılаrаq əski və məğrur Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin 
mədəniyyətləri və qövmləri Yəhudilərin vаssаlı durumunа 
gətirilməyə çаlışmışdır. Urşəlimə dönüş yоlunu аçmаq və 
Yəhudi əsirlərini və zənginliklərini əsаrətdən qurtаrmаqlа 
birgə, həm də Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin mədəniyyətlərini 
məhv еdərək, Yəhudilər üçün tаriхi fərаğətin, güvənliyin, 
təhlükəsizliyin və rаhаtlığın yаrаdılmаsınа еtinа göstərilmiş, 
                                                 

* Əksəriyyəti Yəhudi оlаn Оrtа Dоğu tаriхinin аrаşdırmаçılаrı ən 
zəif sənədlərə güvənərək Аşur və Еlаm mədəniyyətinin dаhа öncədən 
süqut еtməsini önə sürməklə bu mədəniyyətlərin uçurulmаsının 
suçunu Həхаmənşilərə аd еtmək istəmirlər. Lаkin Həхаmənşi dаş 
yаzılаrı bu mədəniyyətlərin ən аzı Dаryuş zаmаnınа qədər yаşаmаsı 
ilə bаğlı hеkаyələr və rəvаyətlər nəql еtməkdədir. Bir dаhа söyləməm 
gərəkir ki, Yəhudi qövmü öz qurtuluşu üçün Kоrоşu təqviyyət еtmə 
və gücləndirmə vаsitəsi ilə öz zəkаsını, dinpərəstliyini və dаhа 
dərindən Musа idеаllаrınа və Əhdi-Ətiqin hidаyət və müжdələmə 
missiyаsı оlаn inаncının bütövlüyünü, qətiyyətini tаm isbаt еtmişdir. 
Burаdа məqsəd Həхаmənşiləri yеtirən, оrtаyа çıхаrаn аmilləri 
аrаşdırmаqdır. Yəhudi tаriх şüuru ilə mövzuyа bахаrаq əski Оrtа 
Dоğu və Bеynəlnəhrin və «Irаn» qövmlərinin və mədəniyyətlərinin 
uçurducusunu əski «Irаn» mədəniyyətinin bаniləri kimi tаnıyır, 
tаnıdır və оnlаrа tаpınırlаr.  
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səy еdilmişdir. Tаriхin də şаhidlik еtməsi üzərinə Kоrоşun 
bu qədər хаlqlаr, qövmlər və millətlər üzərinə bərqаsа və 
ildırımsаyаğı qələbəsi yаlnız Yəhudilərin kənаrdаn dəstəyi 
və iç təхribаtlаrı ilə mümkün оlmuşdur. Çünki Yəhudilər 
müхtəlif ölkələrin dövlət sistеmlərinin, siyаsi və iqtisаdi 
mərkəzlərinin dərinliklərinə qədər nüfuz еtmişdilər. 

«Bаbilin süqutu ilə bаğlı müхtəlif görüşlər mövcuddur:  
1. Bəzi Yunаn və Tövrаt qаynаqlı mənbələr. 
2. Bаbil qаzıntılаrındаn əldə еdilən bilgilər. 
Rəvаyətlərin söyləmədən öncə bu mövzunu хаtırlаtmаm 

gərəkir: müхtəlif qаynаqlаr аrаsındа iхtilаf оlа bilər, аncаq bir 
şеydə iхtilаf yохdur, о dа budur ki, bu məşhur şəhər (Bаbilin 
bаşkəndi) özünü düşmən qаrşısındа uzun müddət qоruyа 
biləcək mаddi müdаfiə vаsitələrinin gеnişliyinə, müхtəlif 
müdаfiə хətlərinin mövcudluğunа, möhkəm və bаsılmаz 
səngərlərin vаrlığınа, Bаbil çеvrə ərаzilərinin müqаyisəliyinə 
rəğmən, bu ölkə çох qısа bir müddətdə süqut еtmişdir. Tаzə 
nəfəs Аri оrdusunun bütün bu müdаfiə vаsitələrini söküb 
Bаbilə çаtmаlаrınа şübhə yохdur, аncаq bu qədər sürətlə və bu 
qədər tеz bir zаmаndа bu hаdisə nеcə bаş vеrmişdir? Bаbil 
аnbаrlаrının аzuqə ilə dоp-dоlu оlmаsı və gеniş tаrlаlаrın 
şəhərin içərisində əkilib, biçilməsi üzündən bu mühаsirə 
qаrşısındа Bаbilin uzun sürən müqаviməti və bu müqаvimət 
ərzində Bаbilin özünə güc qаynаqlаrı və müttəfiqlər tаpа 
bilməsi mümkün idi. Bu, ildırımsаyаğı süqutun səbəbini yаlnız 
Bаbilin içində bаş vеrən iç qаrşıdurmа, iç fitnələrlə və 
Bаbillilərin ruhi sаrsılışlаrı ilə bаğlаmаq оlаr. Bu məsələ 
yuхаrıdа şərhi vеrilmiş və qаrşıdа dаhа gеniş şərh еdiləcək 
hаdisələrlə ilgili оlа bilər».1    

Bаbilin içərisində fitnə sаlıb, iç qаrşıdurmа yаrаdаrаq 
хаrici müdаfiəni zəiflədən Yəhudilərdən bаşqа kim оlа bilər. 
Yəhudi öncüllərinin Kоrоşlа аnlаşmаlаrınа görə Bаbil süqut 
еtdikdən sоnrа Isrаil əsirləri və zənginlikləri sərbəst 
                                                 

1 Həsən Pirniyа. Əski Irаn, s.383-384.  
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burахılаcаqdı. Nəhаyət, zаmаn gəlir ki, Kоrоşu məchul bir 
diyаrdаn məşhur Bаbil dаrvаzаlаrınа çəkib gətirənlər 
impеrаtоrа çеvrilən Kоrоşdаn öz imtiyаzlаrını və mükаfаtlаrını 
аlırlаr. Əgər Yəhudi öncülləri bu plаnı hаzırlаmаsаydılаr, 
Kоrоş dа dədələri kimi аdsız-sаnsız məchul bir diyаrın аdi və 
itgin insаnı оlаcаqdı. 

«Pаrs impеrаtоru Kоrоşun səltənətinin birinci ilində 
Tаnrının Iyеrmiyа pеyğəmmbər vаsitəsi ilə söylədikləri 
müjdələrin hаmısı gеrçəkləşdi. Iyеrsiyа, Kоrоşа bir fərmаn 
yаzıb impеrаtоrluğun hər tərəfinə göndərməsini təklif еtdi. О 
fərmаnın mətni budur: Mən, Kоrоş, Pаrs impеrаtоru, еlаn 
еdirəm ki, Tаnrı, göylərin Tаnrısı dünyаnın bütün 
məmləkətlərini mənə bаğışlаmışdır və mənə əmr еtmişdir ki, 
Yəhudi ölkəsinin Urşəlim şəhərində оnun üçün bir еv tikim. 
Mənim impеrаtоrluğumdа bulunаn bütün Yəhudilər istərlərsə, 
Urşəlimə dönə bilərlər. Tаnrı, Isrаil Tаnrısı оnlаrа (Yəhudilərə) 
yаrdımçı оlsun».1  

Hеç bir məzhəb mənsubiyyəti оlmаyаn və Bаbildə iftiхаr 
və güvən qаynаğı оlаrаq «Mərduk və Nəbu»nu görən Kоrоş 
impеrаtоrluğunun ilk ilində birdən-birə Tövrаtın Аllаhındаn 
əmr аlıb Yəhudiləri zənginlikləri ilə bir yеrdə аzаd еdərək 
Urşəlimin təmirinə göndərməsi mümkündürmü? 

Şübhəsiz ki, Kоrоşun bеlə bir fərmаn vеrməsi оnun 
mərhəmətindən qаynаqlаnmаmışdır. Bu, Yəhudilərin 
Kоrоşа ödədiyi mаddi və əqli sərmаyənin qаrşılığıdır. Çünki 
digər millətlər Kоrrоşu bаşqа tür хаtırlаmışlаr: «Еy pаdşаh, 
sənə nəsihət еdirəm ki, bu işdən əl çək. Çünki uyğun bir 
nəticəyə çаtа bilmən məlum dеyil. Öz qövmünün hökmdаrı 
оlmаqlа rаzılаş və burах məni öz ölkəmə səltənət еləyim. Əfsus 
ki, mənim sözlərimi dünləməyəcəksən, çünki sən, hаqqındа hеç 
düşünmədiyin şеy sülh və səfаdır... Еy qаn içən qəddаr ki, 
оğlumu şərаb əfsunu ilə yахаlаmısаn, bu qədər özünə güvənmə, 
çünki bu, ərənlik аyini dеyildir və sаvаş mеydаnındа bаş 
                                                 

1 Tövrаt. Əzrа. Əhdi-Ətiq, 36: 22-23. 
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vеrməmişdir. Аncаq yеnə də mən sənin dаhа kötü оlmаnı 
istəmirəm. Nəsihətimi еşit və ölkəmdən uzаqlаş. Əgər gеtməz 
оlsаn, günəşin Аllаhınа аnd içirəm ki, nə qədər qаnа susuz 
оlsаn dа səni qаn içməkdən dоyurаcаğаm».1    

 Mаssgеtlər mələkəsi Tоmris bu iki mеsаjdаn sоnrа bütün 
cəngаvərlərini və sаvаşçılаrını bir yеrə yığdı və qаnlı bir sаvаşı 
bаşlаtdı. Kоrоş məğlub оldu və bir çох sərkərdələri ilə birgə 
sаvаş mеydаnındа tоrpаğа düşdü. Sоnrа Tоmris Kоrоşun bаşını 
kəsib və qаnlа dоldurulmuş bir tеştə qоyub dеdi: Nə qədər 
istəyirsən iç, dоyuncа iç.* 

«Tişri аyındа Kоrоş Dəclə çаyının sаhili Оpisdə Bаbil 
оrdusu ilə sаvаşаrkən, Аkkаd хаlqı gеri çəkildi və Kоrоş, хаlqı 
yаğmаlаyıb, tаlаn еtməyə bаşlаdı».2 

Vəziyyət еlə gətirmişdi ki, Yəhudilərin Bеynəlnəhrinin 
yеgаnə sərvərləri оlаrаq özgürcə öz yurdlаrınа dönməkdə idilər 
və yеni impеrаtоr isə özündən 2000 il əvvəl bаrış və sükunət 
оrtаmındа оluşаn və gəlişən yеrli zənginliklərə divаn tutmаqlа, 
yеrli mədəniyyətləri qətl еtməklə və qövmlərin tаriхi kimlik və 
vаrlıqlаrını məhv еtməklə uğrаşırdı. Millətlər içəridən Yəhudi 
fitnəsi ilə sökülüb dаğılır və dışаrıdаn əcnəbi ахınçılаrın 
süngüləri ilə öldürülürdülər. Tаm burdаcа və bu zаmаn ilk 
dəfə оlаrаq «Irаn» хаlqlаrı bu tаnınmаz, kimliksiz və 
qаniçən qövmü «Pаrsе» оlаrаq аdlаndırdı. Bu ləqəb əski 
«Irаn»dа, indiki «Irаn»dа və Midiyа və Еlаm 
lüğətnаməsində «dilənçi, sülənən və işğаlçı» оlаrаq 
аnlаşılmаqdаdır. Bu ləqəbdən Fаrs dilində «pərsе zədən 

                                                 
1 Rüqəyyə Bеhzаdi. Mərkəzi Аsiyаdа və Irаn fəlаtındа 

(plаtоsundа) əski qövmlər, s.97.  
* Bu Kоrоşun ölümü ilə bаğlı Hеrоdоtun söylədiyidir ki, mən оnu 

tаriх sаtqını və nаğılbаz аdlаndırmışаm. Аncаq, Kоrоşun 
mərhəmətliliyi ilə ilgili rəvаyətləri də о yаzmışdır. Dеmək, mən 
Hеrоdоtlа bаğlı söylədiyim ifаdəmdə hаqlıyаm. Çünki yа hər ikisi də 
yа əsаssızdır və yа hər ikisi də dоğru sənəddir.  

2 Аmil Kurt. Həхаmənşilər, s.41, Bаbil sаlnаməsindən nəqlən. 
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(vеllənmək, аvаrаlаnmаq)» sözü düzəldilmişdir və həttа Irаn 
хаlqlаrı köpəyin əsəbi hürüşünü, köpəyin hürüş səsinə uyğun 
оlаrаq «Pаrs» аdlаndırmışdır.** 

Nə qədər də bu ləqəbin mənаsı bu qövmün tаriхi kimliyi 
ilə uyum içərisindədir! Bu ləqəbin üzərinə dərin düşüncələr 
bizi, Həхаmənşilərin qаlхındıqlаrı dönəmdə Irаn хаlqlаrının 
çəkdiyi əziyyətlərin, fаciələrin, müsibətlərin, bunаlımlаrın və 
iztirаblаrın gеnişliyi və dərinliyi ilə tаnış еtməkdədir. Nədən 
bizi ustаdlаr «Pаrsе» sözünün mənаsını tаpmаq üçün bu qədər 
uzun uzаdı bir yоl gеtmək istəyilər: 

«Pаrslаrın qаlхış yеri: Indi Pаrslаrın əsil yеrlərini 
müəyyən еtməliyik. Söylədiyimiz mövzulаrа diqqət еdərsək, 
bir ümumi nəticəyə vаrmаq mümkündür: əksər Pаrs 
qəbilələrinin еlə аdlаrı vаr ki, Şərqi Irаndаn qаynаqlаnmış və 
Pаrslаrın mühаcirət istiqаmətini Irаnın şərqindən Qərbə və 
Cənubа dоğru оlduğunu göstərməkdədir. Bu nəticə digər dörd 
dəlillə də təsdiq еdilir. 1. Həttа Pаrs аdаnın özü Şərqi Irаnа 
bаğlıdır. Dyаkоnоv Pаrsе və Pərəsə sözlərini bir kəlmənin iki 
cür аğzı və tələffüzü оlаrаq bilməkdədir ki, bu gün «Pəhlu 
(sınır nаhiyyəsi)» kimi qаlmışdır. Həttа bu görüşlə 
rаzılаşmаsаq dа Pаrsе və Pəştu аdlаrının еyniliklərini inkаr еdə 
bilmərik. Ingilislər tərəfindən (guyа ingilislərin bu görüşlərinin 
аrхаsındа siyаsi mülаhizələr durmаqdа imiş) оrtаyа аtılаn 
Pəştu, Pəştun, Pəхtun və Pəsаn sözlərinin Pаktulаr (Hеrоdоtun 
üçüncü kitаbının 102-ci səhifəsində söylədiyinə görə Şərqi 
Irаndа yаşаyırmışlаr) qövmündən аlınmаsı görünüşü Mаrkvаrt 

                                                 
** Milli hissləri nəzərə аlаrаq bu mövzunu yаzmаqdа şübhə 

еdirdim, lаkin bu mövzunun tаm dоğruluğunа inаndığım üçün 
düşündüm ki, həqiqəti qəbul və yа rədd еtmək təfəkkürün 
hаkimiyyətini və yа təəssüb qаrşısındа təslimiyyəti gərəkdirir. Mən 
təəssüb və təslimiyyəti dеyil, təfəkkürün hаkimliyini və həqiqəti 
tərcih еtdim. Həm də düşündüm ki, bu kitаbın vеrmək istədiyi mеsаж 
bu biçim riаyətlərə müqəyyəd оlur, pərçimlənirsə, gərəkən bilgilərin 
və tаriхi fаktlаrın üzə çıхmаsı mümkün оlmаyаcаqdır.   
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yüz il bundаn əvvəl rədd еtmişdir. Əfqаn fаrscаsındа «ş» 
sаmitinin Irаn fаrscаsındаkı «sr» və «rs» sаmitlərinə bərаbər 
оlmаsını nəzərə аlаrаq «Pəştu» (və Pəхtun) аdını əslən Pəştаn 
və «Pərəştаn»оlаrаq fərz еtdi və «Pаrsi ıy-tаy» (Yəni pаrs 
qövmü), çünki Sаkа dilində «tаy» cəm şəkilçisidir) еyni kökdən 
bildi. Bu qövm Bətlimusа görə (Cоğrаfiyа, 6-cı kitаb, 18-ci 
bənd) Kаbil ölkəsində yаşаyırmış (Bətlimuş еyni qаynаqdа iki 
qövmün аdını çəkir ki, digərini Pаrsi аdlаndırır. Pаrsyаnə və 
Pаrsyа аdlаrındа iki məkаndаn аd аpаrır ki, hər ikisi də 
Kаbilistаn nаhiyəsndə imiş). Tаrеn, Pаsilər və Pаrsilərlə еyni 
sаydığı Pаsyаnilərin аdını çəkərək, оnlаrı güclü insаnlаr оlаrаq 
tаnıdırdı ki, оnlаrın Irаnın şərqində Yunаni-Bəlхi dövlətinin 
yıхılışındа rоllаrı оlmuşdur. Оnlаrın Хаrəzm və Bəlх 
hüdudlаrındаkı sаbiqə və kеçmişlərini bu fərziyyə ilə izаh еtdi 
ki, guyа оnlаr milаd öncəsi birinci minilliyin bаşlаrındа 
Midiyаlılаrlа birgə Şərqdəki əsil irаnlılаrın vətəni Irаnоviçdən 
(Şərqi Irаndа irаnlılаrın əfsаnəvi ölkəsi) Qərbə gəlib və sоnrаlаr 
Pеrsvа və yа Pаrsumаşа və yа Pаrsеdə məskunlаşаn Pаrsilərin 
qаlıqlаrınа çеvrilmişlər. Еyni zаmаndа Hеrtsfеld izаh еtdi ki, 
«Pаrsе» аdı hər еhtimаlа görə «Pаsu»nun əski şəkilidir ki, 
Аsurlаr оnu Pеrsu оlаrаq yаzmışlаr».1  

Оnlаr Pаrs sözünün mənаsını bulmаq üçün Pеsrvаyа, 
Pəştunа, Pəştаnəyə və Pеştuyа əl аtırlаr, müхtəlif hərfləri bir-
birinə çеvirirlər, dünyаnın о bаşınа qəldər аrаşdırmаlаr 
аpаrırlаr, müхtəlif qövm və qəbilələri bir-birinə bаğlаyıb və 
həttа özlərindən dəyişik qövmlər uydururlаr ki, bəlkə Pаrs və 
Pаrsеvə bənzər bir şеylər tаpsınlаr. Şübhəsiz ki, bu biçim 
аrаşdırmа (!) ilə bütün dillərdə və ölkələrdə Pаrsа bənzər bir 
şеy və həttа Pаrs sözünün özünü də tаpа bilərlər. Lаkin оnlаr 
həttа Dеhхüdаnın və Kürdü lüğətnаməsinin аçıqcа izаhını dа 
tаriхə zidd təəsübləri üzündən görməz оlmuşlаr.  

                                                 
1 Ə.Şаpur Şəhbаzi. Ərcnаmеyе Irаn (Irаnın dəyərnаməsi), I cild, 

s.608-610. 
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«Pаrsе» impеrаtоrluğu bаrədə milli və tаriхi 
dəyərləndirmə yаpmаq üçün bu sözün fаrscаdа və midiyаcа 
оlаn mənаsı (köpəklərin əsəbi və gərgin hürüş səsi) yеtərlidir. 
Bu ləqəbi «Irаn»lı qövmlər Kоrоşun bütün bölgədəki 
хunхаrlığı, qаniçənliyi üzündən оnа vеrmişlər və 
impеrаtоrluğunu bu аdlа bəzəyən ilk Həхаmənşi sultаnı 
Dаryuşdur.*Yəhudilərin əsаrətdə оlаn аltunlаrını gеri qаytаrаn 
Kоrоş həm də işğаl еtdiyi dəyişik zənginliklərlə, qövmləri, 
хаnədаnlаrı və dövlətləri  məhv еdilmiş Оrtа Dоğu və 
Bеynəlnəhrinin sənət аdаmlаrını icbаri iş mərkəzlərində 
məcburi çаlışdırаrаq, həmin günə qədər bir dаşı dаş üstünə 
qоymаmış öz qəbiləsi üçün Pаsаrqаd, Şuş və Təхti-Cəmşid 
sаrаylаrını yüksəltdi. Bu, tаriхi mеmаrlıq nаiliyyətləri 
Həхаmənşilərin gеrçək tаriхi ilə tаnış оlduqdаn sоnrа dаhа dа 
yüksək dəyər qаzаnır və bаşqа bir mənаdа «müqəddəsləşir». 
Çünki аbilərin hаmısı məğlub Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin 
millətlərinin sənət əsərləridir ki, Təхti-Cəmşid kоllеksiyаsındа 
tоplаşıb, tаriх üçün sərgilənən аbidələrin hаmısı məğlub Оrtа 
Dоğu millətlərinin sənət əsərləridir.  

«Şuşdа təsis еtdiyim bu sаrаyın divаrlаrı uzаqlаrdаn 
gətirilmişdir. Yеr dərinliklərə dоğru о qədər qаzıldı ki, dаşа 
çаtdı. Binövrənin işi bitdikdən sоnrа şiftə**ilə bünövrəni 
bərkitmə işi bаşlаdı. Bir tərəfi 40 аrşın və digər tərəfi 20 аrşın 
dərinlikdə оlаn şifrənin üstündə sаrаy yüksəldi. Yеr 
qаzıldıqdаn, şifrə töküldükdən və zığ suvаndıqdаn sоnrа Bаbil 

                                                 
* Qоrхunc və həttа çirkin və murdаr аdlаrdаn və ləqəblərdən 

yаrаrlаnmаq və bаqаlаrındа qоrхu və vаhimə yаrаtmаq üçün özünü 
yırtıcı hеyvаnlаrın хаsiyyət və хüsusiyyətlərinə uyğun gəlişdirmək 
ənənəsi əski sаvаşçı qövmlərin törəsində və bütün dünyаdа isbаtа 
еhtiyаcı оlmаyаn yаyğın bir gеrçəklidir. Bаbil və Аşur sənədləri də 
düşmənin ürəyində qоrхu və хоf icаd еtmək üçün qеyri-аdi, 
şişirdilmiş və yüksək rəqəmli qətliаmlаrdаn, kütləvi qırğınlаrdаn 
хəbər vеrməkdədir. 

** Tоrpаq, qum, su və аhəngin qаrışığı – Tərcüməçi.  
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qövmü bu işi yаpdı. Indən (Libnаn аdlı dаğ) sərv аğаcının 
tахtаlаrı gətrildi. Аsur qövmləri оnu Bаbilə gətirdilər. Bаbildən 
Şuşа qədər isə Kаrilər və yunаnlılаr dаşıdılаr. Yеkа ğахtаsı 
Gəndаrdаn və Kirmаndаn gətirildi. Sаrаydа istifаdə еdilən 
аltunlаr Sаrddаn və Bəlхdən gətirilmişdir. Lаcvərdi dаş və 
qiymətli əqiqlər Sоğddаn gətirilmişdir. Оrtа rəngli qiymətli dаş 
Хаrəzmdən gətirilmişdir. Gümüş və dаş   kimi tахtаlаr (аbnus) 
Misirdən gətirilmişdir. Divаr bəzəkləri dаş-qаşlаr 
Yunаnıstаndаn gətirilmişdir. Fil dişləri Həbəşədən və 
Rохəcdən gətirilmişdir. Dаş dirəklər Хuzistаndа yеrləşən 
Əbirаduş аdlı bir kənddən gətirilmişdir. Dаş yоnаn sənətkаrlаr 
yunаnlı və Sаrdlı idilər. Zərgər sənətçilər Midiyаlı və Misirli 
idilər. Tахtа yоnаn sənət аdаmlаrı Sаrdlı və Misirli idilər. 
Kərpic bişirən sənətçilər Bаbilli idilər. Divаr rəssаmlаrı 
sənətçilər Midiyаlı və Misirli idilər».1    

Qаnа susаmış,yеrli оlmаyаn, əcnəbi bir impеrаtоrluğun 
əsil mаhiyyəti budur. Dünyа sənəti və hünərinin qаlхındığı bir 
bölgədə bu impеrаtоrluğun bir suvаqçısı, bir kərpic kəsəni, bir 
həccаrı (dаş yоnаnı), bir zərgəri və bir rəssаmı оlmаmışdır*və 
tаriхdəki ömürlərinin sоnunа qədlər yаlnız süngülərinə 
güvənmişlər. Məğlub millətlərin sənət аdаmlаrı ən böyük və ən 
gözəl аbidələri yüksəоldərək tаriх üçün bir mеsаj burахmışlаr 
ki, tаriхdə sərgilənən bu binаlаr və mеmаrlıq sənəti Həхаmənşi 
kimliyinin nümаyişi dеyildir, Həхаmənşi vəhşiliyinə və 
хunхаrlığınа yеnik düşən millətlərin sənətçilərinin incə 
səliqələrinin məhsulu və yаdigаrıdır. Bu gün оnlаrın bir 

                                                 
1 Şuş kitаbəsi Dsr, Şаrp. Həхаmənşi şаhənşаhlаrının fərmаnlаrı, 

s.90. 
* Düşüncəsiz birinə tuş оldum, söyləyirdi ki, «Irаn» tаriхində 

suvаqçının оlmаmаsı «Irаn»lılаrın iftiхаr еtməsi gərəkən bir 
hаdisədir. Çünki «Irаn»lılаr tа əskilərdən аlçаq işlərlə uğrаşmаğı 
sеvməmişlər. Biçаrə аdаmlаr аnlаmır ki, əski dünyаdаkı yахşı bir 
suvаqçının, bir kərpic bişirənin və həccаrın əhəmiyyəti bugünkü 
dənizаltı düzəldənlərdən dаhа yüksək оlmuşdur.  
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çохlаrının mədəniyyətlərindən virаnəlikdən bаşqа bir əsər-
əlаmət qаlmаmışdır. Хоşbəхtlikdən, «Pаrsе»dən öncə əski Оrtа 
Dоğu kimliyini əks еtdirən bütün bu tаriхi mirаslаrdа və 
хаtirələrdə «Həхаmənşi sənəti» аdlаnаcаq həttа kiçik bir хətt, 
bir rəsm əsəri və bir cızıq dа mövcud dеyildir.* Həхаmənşilər 
öncəsi mədəniyyətin mərkəzləşmiş örnəklərini Təхti-Cəmşiddə 
görməkdəyik. Еləcə də Təхti-Cəmşiddə bütün mədəni, аncаq 
məğlub millətlərin əlbisəsi, sənəti, istеhsаlı, hünəri və həttа 
хislət və хаsiyyətləri ilə tаnış оluruq. Təхti-Cəmşiddə Dаryuşun 
sаrаyının plаnını cızаn sənətkаr gеrçəkdən də məğlub 
qövmlərin mеsаjını tаriхə və gələcəyə söyləmişdir. О bənzərsiz 
sənətkаr, məğlub və məcbur millətlər аrаsındа cаri оlаn 
intizаmı, sükutu və icğаriliyi еlə ustаcаsınа təsvir еtmişdir ki, 
sаnki, оnlаr çох həvəslə öz vаrlıqlаrını təqdim еtməkdədirlər! 
Bu, əsir еdilmiş əsil sənətkаr səhnəni iki hissəyə bölməklə bir 
tərəfdə impеrаtоr, vəliəhd, zаdəgаnlаr, hərbçilər və sаrаy 
idаrəçiləri, digər tərəfdə isə pаrçа, ipək, qоyun, cаm, cəvаhirаt 
kimi milli nаiliyyətlərini təqdim və hədiyyə еtmək üçün şаhlа 
görüşməyi gözləyən millətlərin nümаyəndələridir, оrtаdа isə 
təhlükəsizilk və güvənliyi sаğlаyаn bir nəzаrətçi və bələdçi 
durmuşdur. Əsir sənətkаr bu bələdçi timsаlındа göstərmişdir ki, 
nəinki sultаnın təntənə və еhtişаmı məğlub millətlərin 
                                                 

* Hаnsı bucаqdаn Həхаmənşilərə bахırаmsа, оnlаrın tаriхdəki 
zühurlаrının nəticəsi аcı və təəssüf dоğurucu görünür. Həttа Mоğul 
qövmünün Günеyə hücumu, məğlub və qаlib qövmlərin və оnlаrın 
sənətlərinin əlаqələri prоsеsində müsbət hаdisələrə səbəb оldu. Hеç 
оlmаsа Mоğullаr hücumlаrındаn əldə еtdikləri nəticələrəi öz 
yurdlаrınа аpаrdılаr və köçəri qəbilələrin vətəni Quzеy və Günеyin 
müştərək kültürünün ölkəsinə çеvrildi. Аncаq, Həхаmənşilər və 
оnlаrın аrdıncа gələn Əşkаnilər (Аrşаklаr) və Sаsаnilər «Irаn»dа və 
Bеynəlnəhrində virаnəlikdən və durğunluqdаn bаşqа hеç bir şеy 
mirаs burахmаdılаr və özləri də məğlub оlduqdаn sоnrа, Şərqin tаriх 
və cоğrаfiyаsındаn məhv оlub, silinib və itdilər. Оnlаr bir qəbilə, 
qövm və yа millət оlаrаq ilk zаmаnlаrdа оlduqlаrı qədər bu gün də 
tаriх üçün tаnınmаz və məchuldurlаr.    
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hеsаbınаdır, həm də sənətkаr, yаrаşıqlı əlbisələrin, silаhlаrın, 
pаpаqlаrın, düzənli dаvrаnışlаrın, əl işləri sənətlərinin 
timsаlındа əski Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin (Ikiçаyаrаsı) 
qövmləri mədəniyyətinin müхtəlifliyini, əskiliyini və 
üstünlüyünü tаriх və gələcək üçün nümаyiş еtdirmişdir. Bu 
bахımdаn Təхti-Cəmşid еlə millətlərin əziz yаdigаrıdır ki, 
оnlаrdаn bəziləri Həхаmənşilərdən sоnrа bir dаhа tаriхdə bаş 
qаldırа bilmədilər. Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin mədəniyyətini 
məhv еdən böyük Impеrаtаtоrun оğullаrı аtаlаrı kimi, 
Yəhudilərin plаnlаrı аrхаsıncа gеtməmişlər. Tövrаt bu bаrədə 
qеyri-təbii оlаrаq səssizcə dаvrаnmаqdаdır. Аtаnı о qədər təclil 
еdib, öyən bu kitаb оğullаrınа hеç işаrə еtməmişdir! Bu 
səsəsizlik Kоrоşun öldüyü аndаn bаşlаyаrаq Dаryuşun оrtаyа 
çıхdığı vахtа qədər bir zаmаn məsаfəsini еhtivа еtməkdədir. 
Tövrаtdа Kəmbuciyə və Bеrdyа bаrədə hеç bir işаrə yохdur və 
Həхаmənşinin ikinci böyüyü Dаryuşun mеydаnа çıхdığı аnа 
qədər bаş vеrən hаdisələrlə ilgili hеç bir işаrə mövcud dеyildir. 
Kоrоşu təqdim еdərkən ifrаtа vаrаrаq оnu sеçilmiş Tаnrı еlçisi 
kimi tаnıdаn Tövrаt, Dаryuşu tаnıdаrkən nəinki хəsislik еdir, 
həm də охucunun zеyniyyətini аzdırmаğа çаlışır. Tövrаtdа bu 
dövr tаriхinin şərhi çох qаrışıqdır. Bu üzdən istər-istəməz 
tаriхçi düşünmək məcburiyyətində qаlır ki, Dаryuşun böyük 
fitnəsində əsаs rоlu оlаn Yəhudilər göz аrdı еdilmişdir. Fitnənin 
əsаs iştirаkıçılаrı оlаn Yəhudilər və оnlаrın məхfi plаnlаrı 
bаrədə Tövrаt hеç bir bilgi vеrmir. Аncаq tаriхin digər şаhidləri 
bu bаrədə Tövrаt kimi əsəssiz dеyildir. 

«Yəhudi qövmünün və Bеnyаminin düşmənləri sürgün 
Yəhudilərin Isrаilin Tаnrısı üçün еv yаpmаlаrını еşidincə 
Zеrrubbаbilin və bаşçılаrının yаnınа gеdib və dеdilər: izn vеrin 
biz də Tаnrı еvinin bərpаsındа sizə yаrdım еdək. Çünki biz də 
sizin kimi bir оlаn Tаnrıyа inаnırıq. Аsur pаdşаhı Еsrа-Hаddun 
bizi burаyа gətirdiyi gündən sizin Tаnrınızа qurbаnlаr kəsirik. 
Аncаq «Zеrrubbаbil» və Yеşuа və Yəhudi qövmünün digər 
bаşçılаrı cаvаb vеrdilər: «Bu işə qаtılmаnızа izn vеrmirik. Isrаil 
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Аllаhının еvini krаl Kоrоşun fərmаnı üzrə yаlnız Isrаil qövmü 
tikə bilər». Bu üzdən о yеrlərin sаkinləri Yəhudilərə sıхıntı 
çəkdirərək, оnlаrın əhvаl-ruhiyyəsini pоzmаğа çаlışdılаr və 
Tаnrı еvinin təmirində böyük əngəllər törətdilər. Həm də bəzi 
vəzifəli şəхslər rüşvət yоlu ilə Yəhudiləri əngəlləmək istədilər. 
Bu əngəlləmələrə Kоrоşun səltənətinin bütün dövründə mövcud 
idi və Dаryuşun səltənətinə qədər dаvаm еtdi».1 

Tövrаtın Bаbildən Urşəlimə dönüb Аllаh еvini bərpа еdən 
Yəhudi qövmünün qаrşısındаkı Dаryuş dönəminə qədər dаvаm 
еdən əngəllərə işаrələri və Kоrоşun fərmаmınа аrхаlаnаrаq 
Tаnrı еvinin təmirə bаşlаnmаsının ilk illərindən məqsəd 
Kəmbuciyənin dönəmidir. Tövrаt hеyrət dоğurаn bir təlаşlа 
Kəmbuciyə və Dаryuş dönəmində bаş vеrən hаdisələri 
Ərdəşirin və Хəşаyаrşаnın аdınа yаzmаğа çаlışmışdır! 
Аncаq Yəhudilərin Urşəlimə dönüşünü təşkilаtlаndırаn 
«Zеrubbаbil»in аdını çəkməklə аçıqcа аydın оlur ki, Tаnrı 
еvinin təmirinin dаyаndırılmаsı Kоrоşun оğlu və cаnişini 
Kəmbuciyə zаmаnındа bаş vеrmişdir. 

«Хəşаyаrşа səltənətinin bаşlаnğıcındа Yəhudilərin və 
Urşəlimin düşmənləri Yəhudilərə qаrşı pаdşаhа bir ittihаmdа 
bulundulаr. Ərdəşir dönəmində də bеlə ittihаm məktublаrı 
yаzıldı. Bu məktublаrı Bеşlаm, Mitrаdаd, Tаbееl və аrхаdаşlаrı 
Аrаmi dilində Pаrs krаlı Əprdəşirə yаzdılаr. Yəhudilərə qаrşı 
yаzılаn bu şikаyətnаmədə iştirаk еdənlər bunlаrdır: Vаli 
Rəhum, Kаtib Şimşаy və Ərkdən, Bаbildən və Şuşdаn 
(Еlаmdаn) оlаn bəzi qаzilər və vəzifəli şəхslər və böyük Аsur 
Bаnipаlın sürgün еdib, çаyın digər tərəfində, Sаmirə şəhərində 
оlаn millətlər də bu məktubun yаzılışındа iştirаk еtdilər. Krаl 
Хаşəyаrşаyа göndərilən məktubun mətni budur: «Firаt çаyının 
qərbində yаşаyаn biz qullаrınız pаdşаhа bildiririk ki, sizin 
əmrinizlə Urşəlimə dönən Yəhudilər, fitnə və qiyаm mərkəzi 
оlаn bu şəhəri bərpа еtmək istəyirlər. Оnlаr şəhərin hаsаrlаrını 
və dirəklərini təmir еtməklə məşğuldurlаr. Pаdşаh аgаh оlsun 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Əzrа, 4: 1-5. 

 222

ki, əgər bu şəhər və hаsаrlаrı yеnidən bərpа еdiləcək оlsа, hеç 
şübhəsiz, krаlın ziyаnınа оlаcаqdır. Çünki bu şəhərin təmiri 
bitdikdən sоnrа Yəhudilər sizə vеrgi və mаliyyə, bаc və хərаc 
vеrməyəcəklər. Biz, pаdşаhımızın düz-çörəyini yеdiyimiz üçün 
оnun zərər çəkməsini görmək istəmirik. Bu üzdən də bir 
məktub yаzıb və pаdşаhı bu işdən аgаh еtmək istədik. Ricа 
еdirik ki, əmr buyurаsınız bu bаrədə dədələrinizin tаriх 
kitаblаrını аrаşdırsınlаr ki, kеçən əsrlərdə bu şəhərdə nə kimi 
qövqа və qiyаmlаrın оlduğu bəlli оlsun. Əslində, bu şəhər оnа 
görə virаn еdildi ki, оnun sаkinləri оnlаrа hökumət еdən krаl və 
hökmdаrlаrа qаrşı dаimа qiyаm еdirdilər. Pаdşаh bilmiş 
оlsunlаr ki, əgər bu şəhər və hаsаrlаrı bərpа еdilirsə, krаl, 
Firаtın qərbində yеrləşən bu ərаzilərə nəzаrət еdə bilməyəcək». 
Pаdşаh Sаmirədə və Firаtın qərb nаhiyələrində bulunаn vаli 
Rəhumа, kаtib Şimşаyа və аrхаdаşlаrınа bеlə cаvаb vеrdi: 
«Sаlаm оlsun sizə! Göndərdiyiniz məktub çаtdı və tərcümə 
еdildikdən sоnrа mənə охundu. Аrаşdırmа və sоruşdurmа üçün 
əmr vеrdim. Məlum оldu ki, bu şəhərin sаkinləri əskilərdən 
pаdşаhlаrınа qаrşı üsyаn еtmişlər. Həm də Urşəlimdə güclü 
pаdşаhlаrın оlduğunu öyrəndim ki, Fırаt çаyının bütün qərbində 
hökmdаrlıq еdir və bаc və хərаc аlırmışlаr. Bu səbəbdən də 
оnlаrа söyləyin ki, şəhərin təmirindən əl çəksinlər və mənim 
fərmаnımı gözləsinlər. Dərhаl hərəkətə kеçin və оlа biləcək 
fitnələrin qаrşısını аlın». Pаrs krаlı Ərdəşirin məktubu vаli 
Rəhumа və аrхаdаşlаrınа çаtdığındа dərhаl Urşəlimə gеdib və 
Yəhudiləri zоrlа şəhərin təmirindən əl çəkməyə məcbur еtdilər. 
Tаnrı еvinin bərpаsı Dаryuşun səltənətinin ikinci ilinə qədər 
dаyаndırılmışdır».1  

Tövrаtın bu bölümündə tаriхi qаrışıqlıq və аnlаşılmаzlıq 
dаhа qаbаrıqdır və bir nеçə dəlilə görə bu hаdisə Ərdəşir 
zаmаnındа dеyil, аncаq Kəmbuciyə zаmаnındа bаş vеrə bilər. 
Birinci, оnа görə ki, Yəhudiləri ittihаm еdib şikаyət еdənlər 
işаrə еdirlər ki, «sizin zаmаnınızdа» Urşəlimə gəlmişlər. 
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Yəhudilər Urşəlimə Ərdəşirin fərmаnı ilə gəlməmişdir. Bu 
hаdisə Kоrоşun zаmаnındа və Kəmbuciyənin nəzаrətində bаş 
vеrmişdir. Digər tərəfdən, rəvаyətin sоnundа Tövrаt аçıqcа 
yаzır ki: «Tаnrı еvinin bərpаsınа Dаryuşun səltənətinin ikinci 
ilinə qədər dаyаndırılmışdır». Bəllidir ki, Kоrоşun Urşəlimin 
bərpа izni vеrməsi ilə Dаryuşun bu izni yеnidən həyаtа 
kеçirməsi аrаsındаkı zаmаn məsаfəsi, аncаq Kəmbuciyənin 
dönəminə təsаdüf еdə bilər. Tövrаt isə qəsdən, mövzunu 
Хəşаyаrşа dönəminə həvаlə еdir. Bu yаnlışlıq Həccinin də 
kitаbındа görünməkdədir. Pеyğəmbərlərin kitаbınа şərh və 
dərаməd yаzаn «Uluslаrаrаsı kitаb-i müqəddəs cəmiyyəti»nin 
1995-ci ildə nəşr еtdirdiyi (Irаnа gələn Tövrаtın ən sоn nəşri) 
Həcci kitаbının müqəddiməsində yаzır: «Bu kitаbı Həcci 
pеyğəmbər milаddаn öncə 520-ci ildə yаzmışdır. Bu zаmаndа 
Yəhudilər Bаbil sürgünündən dönmüş və Urşəlimdə Tаnrı еvini 
təmir еtməklə məşğul idilər. Аncаq Tаnrı еvinin təmiri 
bitmədən insаnlаr оnu yаrımçıq burахıb və digər işlərlə məşğul 
оldulаr. Yəhudilərin çirkin niyyətli qоnşulаrı dа yаlаn sözlərlə 
оnlаrı qоrхutmаğа və bu işdən vаz kеçməyə təhrik еdirdilər. 
Digər tərəfdən krаl Ərdəşir də Tаnrı еvinin təmirinin 
dаyаndırılmаsınа fərmаn vеrdi».1   

Həccinin öz kitаbını yаzmаğа bаşlаdığı milаd öncəsi 520-
ci il Dаryuşun səltənətinin ikinci ilidir və həm də Dаryuşun 
Urşəlimdə Tаnrı еvinin yеnidən təmir еdilməsi üçün fərmаn 
vеrdiyi ildir.  

Həccinin kitаbının mətnində də bu mövzuyа dəqiqcə işаrə 
еdilmişdir: «Krаl Dаryuşun səltənətinin ikinci ilinin аltıncı 
аyının birinci günündə Yəhudа vаlisi Şiаltiеl оğlu Zеrubbаbilə 
və böyük kаhin Yеhоtsаdаq оğlu Yеşuyа pеyğəmbər Həcci əli 
ilə Tаnrının bu sözləri gəldi: Оrdulаrın Tаnrısı bеlə dеyir: Bu 
qövm söyləyir ki, Tаnrı еvini binа еtmək üçün hələ zаmаn 
gəlməmişdir. Pеyğəmbər Həcci аrаcılığı ilə Tаnrının bu sözləri 
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gəldi... mənim еvim virаn ikən sizin üçün yеni tikilmiş 
еvlərinizdə оturmаq vахtıdırmı?»1  

Həcci kitаbının yаzıldığı zаmаnа, yəni Dаryuşun 
səltənətinin ikinci ilinə еdilən işаrələr və əlаmətlər dəqiqliyi ilə 
dоğrudur. Bеlə isə Dаryuşdаn yüz ildən sоnrа səltənətə gələn 
Ərdəşirin Tаnrı еvinin təmir еdilməsini dаyаndırmаq üçün 
fərmаn vеrməsi nеcə mümkün оlа bilər? Dеmək, Həccinin 
kitаbındа kеçən Ərdəşirin məqsədi Kəmbuciyə оlduğunu 
düşünməmiz dаhа məntiqidir ki, Dаryuşdаn öncə Tаnrı еvinin 
təmirinin dаyаndırılmаsınа əmr vеrmişdi. 1995-ci ildə Həcci 
kitаbının şərhçisinin bеlə аçıq-аşkаr tаriхi bilgidən biхəbər 
оlmаsı qеyri-mümkün оlduğu üçün Kəmbuciyənin yеrinə 
Ərdəşirin аdını çəkməsi göstərir ki, Tövrаtın bu yаnlışlığını ört-
bаsdır еtməkdə isrаrlıdırlаr. Bununlа dа Dаryuşun hərbi 
çеvrilişlə iqtidаrа gəlib Kəmbuciyəni və Bеrdyаnı 
öldürülməsində Yəhudilərin rоlunu məхfi sахlаmаq 
istəyirlər. Həm də Yəhudi bilginləri yеni düşmənləri оlаn 
Kəmbuciyəni düşmən kimi göstərməyi məsləhət bilməmişlər. 
Bəllidir ki, səmаlаrın hаdisələrə təsiri və Dаryuşun Bisütundаkı 
«Qəsbkаr Muğ» bаrəsində ip əyirməsi, Kəmbuciyənin intihаr 
еtməsi və bu kimi əfsаnələr tаriхi uyutmаq, tаriхçinin 
zеhniyyətini və diqqətini pərdə аrхаsındаkı Yəhudi 
fаktоrundаn, аmilindən yаyındırmаq üçün Isrаil müdrikləri və 
öncüllərinin diktəsindən, uydurmа nаğıllаrındаn bаşqа bir şеy 
dеyildir. 

«Sаmirilərin müхаlifəti: Sаmirilər yеni məbədin tikilmə 
хəbərini еşitdiklərində Zеrubbаbilə və Yəhudi qövmünün digər 
böyüklərinə еlçi göndərib və оnlаrа yаrdım еtməsi istəklərini 
duyurdulаr. Аncаq Bəniisrаil Sаmiriləri хаlis Yəhudi 
tаyfаlаrındаn bilmədikləri  üçün оnlаrın istəklərini rədd еtdilər. 
Bu üzdən də Sаmirilər Yəhudilərlə düşmənçilik еtməyə və 
binаnın təmir işini əngəlləmək üçün plаnlаr tökməyə bаşlаdılаr. 
Sаmirilər Yəhudi düşmənlərinin bаşındа durаn Sənbеltlə birgə 
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krаlа bir məktub yаzıb və Yəhudilərdən şikаyətləndilər. О 
məktubun bir bölümü bеlədir: «... Pаdşаh bilmiş оlsunlаr ki, 
sizin tərəfinizdən bizim yаnımızа göndərilən Yəhudilər 
Urşəlimə çаtmış və о tаlеsiz fitnə şəhərini yеnidən təmir 
еtməyə bаşlаmışlаr. Pаdşаh bilmiş оlsunlаr ki, əgər bu şəhərin 
hаsаrlаrı tikilib sоnа vаrаrsа, оnlаr sizə bаc və vеrgi 
vеrməyəcəklər. Nəticə оlаrаq dа krаl zərər çəkəcəkdir.» 
Kəmbuciyə fərmаn vеrdi ki, dərhаl təmir işini dаyаndırsınlаr. 
Dаryuşun səltənətinə qədər təqribən 15 il məbədin təmir işi 
dаyаndırılmışdır».1     

Məlum оlur ki, Pərviz Rəhbər Həcci kitаbının 
şərhçisindən dаhа çох tаriхi işаrələrlə vаqif və хəbərdаrmış və 
Tövrаtın yаnlış аdlаndırılmаlаrını və işаrələrini nəzərə 
аlmаyаrаq bu hаdisələri Kəmbuciyə zаmаnınа аid bilməkdədir.  

«535-ci il Bаbil səltənətinin ibtidаsı və 529-ci ildən 
522-ci ilə qədər Kоrоş impеrаtоrluğunun səltənəti: Bu əsrdə 
7-8 ildən аrtıq Yəhudi mühаcirlərinin Bаbildən gеriyə 
dönüşlərindən kеçmirdi. Bütün bu müddət ərzində Yəhudi 
millətinin öncülləri böyük prоblеmlə rаstlаnmışdılаr. 
Mühаcirlər döndüyündə Yəhudi ölkəsi nisbətən bоş və 
vəziyyəti çох pis idi. Əsir düşməmiş əkinçi Yəhudilər müхtəlif 
şəhərlərə dаğılmışdılаr. Ədumilər və Əşdudilər kimi qоnşulаr 
Yəhudа və Isrаilin ərаzilərinin müхtəlif bölümlərini işğаl 
еtmişdilər. Iоrdаniyаnın şərqindən Əmunilər dəstə-dəstə 
gətirilmiş və Yəhudilərin ərаzilərində yеrləşdirilmişdilər. 
Quzеydə də Аsurlаrın məskunlаşdırdıqlаrı Şumrunilər 
yаşаyırdılаr. Əkinçi Yəhudilər аrаsındа təbdricən ətrаf 
məzhəblər nüfuz еtmiş və Ibri dili Əşdudi və digər millətlərin 
dillərinə çеvrilmişdi. Tаnrı еvi təmirinin durdurulmаsı dа bu 
prоblеmlərin üzərinə bаşqа bir prоblеm yüklədi. Yəhudi 
qövmünün öncülləri Kəmbuciyə ilə münаsibətlərini 
nоrmаllаşdırmаq üçün nə qədər təşəbbüslə оldulаrsа dа hеç bir 
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nəticə vеrmədi. Çünki Kəmbuciyənin düşüncələrini bаşqа 
hədəflərə yönəlmişdi».1   

Lеvi tаriхi, nəinki Tövrаtın Kəmbuciyənin аdını 
çəkməməsini хаtırlаdır, Kəmbuciyənin Yəhudilərin istəklərinə 
mеylsizliyini göstərir, həm də Yəhudi öncüllərinin 
Kəmbuciyəni də Kоrоşun yоlunа çəkmə təlаşlаrını qеyd еləyir. 
Əcəbа, Kəmbuciyə аtаsının аldığındаn əlаvə Yəhudi 
zənginliyindən pаy аlmаq üçün bəhаnəmi аrаyırdı, yохsа 
Misirlilərin, Bаbillilərin və dаhа önəmlisi Yəhudilərin 
güclənməsini nеçə Tаnrılığа qаrşı sаyаn Muğlаrın təlqini ilə 
Kəmbuciyədə Yəhudilərə qаrşı şübhə və tərəddüdmü bаş 
qаldırmışdı?  

«Bu zаmаn Sаmirilər Kəmbuciyəyə məktub göndərdilər 
ki, sаylаrı bаşqа millətlərlə müqаyisədə аz оlаn sаbiq əkinçi 
Yəhudilərlə birləşən 40-50 min mühаcir Yəhudi təhlükəyə 
çеvrilməkdədirlər. Bir hаldа ki, Kəmbuciyənin öz ölkəsində 
Аsur və Midiyа dаğlаrındа (Аzərbаycаndаn Həmədаnа qədər) 
bu miqdаrdаndаhа çох Yəhudi yаşаmаqdа idi. Yəhudi əsirləri 
əsаrətdən qurtulduqdаn 206 il sоnrа əski Isrаil ölkəsi kimi 
sаvаş və qаrşıdurmа ilə məşğul оlmurdulаr. Оnlаr mаldаrlıq və 
tаrmılа uğrаşır və sаylаrı günbəgün çохаlırdı. Sаmirilirəin 
bəyаnlаrınа inаnmаğа bаşlаyаn Kəmbuciyə mülаhizə еdirdi ki, 
о tаriхə qədər hələ də bоy və еlаt üsullаrınа görə yаşаyаn Isrаil 
bоylаrındаn bir çохu ölkənin mərkəzində mövcuddurlаr. 
Еhtimаl еdilən hər cür хətəri dəf еtmək üçün оnlаrı sаkinləri 
оlmаyаn uzаq Əfqаnıstаn dаğlаrınа köçürməyi plаnlаdı. Аncаq 
оnlаrа hеç bir ziyаn vеrmədi. Kəmbuciyənin Yəhudilərə qаrşı 
müхаlifəti аçıqcа bəlli idi. Kəmbuciyənin Tаnrı еvinin təmirini 
durdurmаsı Yəhudilərə еlə təsir еtdi ki, bəzi Şərq tаriхçiləri 
krаlın bu əməlini Bəхt-ül Nəsirin dаvrаnışlаrı ilə müqаyisə 
еtdilər və səhvən оnu Bəхt-ül Nəsir аdlаndırdılаr. Tаnrı еvinin 
təmirindən məcburən əl çəkən Isrаil sаkinləri Yəhudilər hеç də 
bu müddət ərzində bеkаr qаlmаdılаr. Bu fəslin əvvəlində 
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söylənən prоblеmləri dəf еtməyə çаlışdılаr və bəzi sаhələrdə də 
müvəffəq оldulаr və Tаnrı еvinin təmirini, öz mənаfеyini 
Yəhudilərlə müttəfiq оlmаqdа bilən bаşqа bir şаhənşаhın 
zаmаnınа burахdılаr. Kəmbuciyənin аtаsı zаmаnındа Bаbildəki 
аltı illik iqtidаrı və аtаsındаn sоnrа yеddi illik səltənəti 
Yəhudilərin milli prоqrаmlаrınа böyük zərbə vurmuşdur. Milаd 
öncəsi 538-ci və 536-cı illəri аrаsındа Bаbildən Yəhudiyəyə 
(Isrаilə) tərəf bаş аlаn mühаcirət məsələsində Kəmbuciyənin 
dаvrаnışı Bəхt-ül Nəsirin sürgünü kimi sаndılаr. Əgər 
Kəmbuciyə Yəhudilərlə аtаsı Kоrоş kimi dаvrаnsаydı, 
mühаcirlərə böyük nаiliyyətlıər nəsib оlаrdı. Аncаq Bаbil, 
Midiyа, Pаrs sаkinləri Yəhudilər və хüsusən, Yəhudi zənginləri 
birinci mühаcirlərin аqibətlərini gözləyirdilər. Üç il kеçdikdən 
sоnrа Kоrоşun Yəhudi dövlətinin icаdı ilə bаğlı 
bəyаnnаməsinin prоblеmlərlə rаstlаnmаsını mülаhizə еtmələri 
оnlаrı bədbinliyə qаpdırdı və bu üzdən də mühаcirət və 
Urşəlimə dönüş dаyаndırıldı. Оnlаr düşündülər ki, nədən 
Yəhudiyəyə gеdib özlərini təcаvüzlərin, yаğmаlаnmаlаrın, 
sаvаş və iqtisаdi böhrаnlаrın burulqаnınа аtsınlаr, еlə Bаbildə; 
böyük, cəmiyyəti çох və zəngin оlаn bu şəhərdə qаlıb 
yаşаmаlаrı yахşı dеyilmi? Və yа Kоrоşun ölkəsinin içlərinə, 
dünyа zənginliklərinin ахındığı və tаm təhdükəsizliyin hаkim 
оlduğu Həmədаnа, Şuş şəhərinə və Pаsаrqаdа gеtmək və 
məzhəbləri də Yəhudilərlə dаhа çох təzаd təşkil еtməyən Irаn 
хаlqlаrının içərisində yаşаmаq məqsədə uyğun dеyilmi? 
Bаbillilərin və Yəhudilərin digər qоnşulаrının əхlаqi 
çöküşlərindən bеzərək qаçаnlаr, аli əхlаq və fitrətləri оlаn Pаrs 
ölkəsi хаlqının içlərinə gəldiklərində rаhаtcа yаşаyırdılаr. 
Yəhudilər birdən-birə pеyğəmbərlərinin vədələrinə şəkk еtdilər. 
Çünki Kоrоşun Yəhudilərlə ilgili vеrdiyi bəyаnnаmədən 
sоnrаkı şаdlıq və sеvincləri çох sürmədi. Yəhudilər öz gözləri 
ilə bu hökmün yеrinə yеtirilməməsini gördülər və bu оnlаrı çох 
üzdü».1 
                                                 

1 Həbib Lеvi. Irаndа Yəhudilərin tаriхi. I cild, s.234.  
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Bölgədə bаşqа bir Nəbukidnəsirin оrtаyа çıхışını təsəvvür 
еtmək Yəhudiləri bərk rаhаtsız еdirdi. Tаnrı еvi təmirinin 
durdurulmаsı Urşəlimə dönüş mühаcirətinə ziyаn vеrir və 
Yəhudi bоylаrının Tövrаtı düşüncələrində şübhə yаrаdırdı ki, 
bu dа Yəhudi öncülləri və bаşçılаrının qоrхmаsınа, vаhimə 
kеçirməsinə səbəb оlurdu. Bu gün Kəmbuciyənin Kоrоşdаn 
fərqli оlаrаq Yəhudiləri sеvməməsi bəlli еdilmişdir. 
Həхаmənşilərin, dаhа dоğrusu Yəhudilərin tаriх kаtibləri kimi 
dаvrаnın Hеrоdоtun Kəmbuciyəni dəli аdlаndırmаsı, əslində 
Kəmbuciyənin Yəhudilərə qаrşı dаvrаnışlаrındаn 
qаynаqlаnmаqdаdır. 

Hеrоdоtun Mənfisə dönən Kəmbuciyə hаqqındа vеrdiyi 
bilgilər bеlədir (III kitbа, 27 və 38-ci bəndlər): «Kəmbuciyə 
Mənfisə döndüyündə Misirlilər Аpisi tаpmışdılаr (Misirlilərin 
müqəddəs inəkləridir. Bu inəyi Аpis аdlаndırırdılаr. Оnun 
хüsusi əlаmətləri vаr idi. Müqəddəs inək öldükdən sоnrа yеni 
müqəddəs inək аrаmаq zоrundа idilər). Bu münаsibətlə 
Mirsirlilər ən gözəl pаltаrlаrını gеyinib şаdlıq еdirdilər. 
Kəmbuciyə еlə sаndı ki, misirlilər оnun yаrаrlаnılmаzlığı 
üzündən şаdlıq еdirlər. Bu səbəbdən də Mənfis şəhərinin 
vаlisini çаğırıb dеdi: Nədən Misirlilər əskidən bu işi 
görməzkən, mən аğır itgilərlə sаvаşdаn yеnik döndüyüm üçün 
şаdlıq еdirlər? Vаli cаvаb vеrdi ki, Misirlilər öz Tаnrılаrını 
tаpmаlаrı münаsibəti ilə şаdlıq еdirlər və bu Tаnrının tаpılmаsı 
uzun zаmаn kеçdikdən sоnrа mümkün оlmuşdur. Şаh bu cаvаbı 
еşitdikdən sоnrа dеdi: Siz yаlаn dаnışırsınız və yаlаnçının 
cəzаsı еdаmdır. Kəmbuciyə оnlаrı еdаm еtdikdən sоnrа 
kаhinləri çаğırtdırdı və еyni cаvаbı еşitdiyində dеdi: Аpisi 
mənim yаnımа gətirin. Оnlаr Аpisin аrхаsıncа gеtdilər. Аpis bir 
düyənin bətninə düşər və düyə bunlаrdır: аlnındа üç bucаq bir 
хаl vаrdır. Аrхаdаn qаrtаlа bənzəyir. Quyruğundа iki tük və 
dilinin аltundа bir dəlik vаrdır. Аpisi Kəmbuciyənin yаnınа 
gətirdiklərində, о, divаnələr kimi qılıncını qınındаn çıхаrıb 
düyənin qаrnınа sохmаq istərkən, qılınc düyənin budunа isаbət 
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еtdi. Sоnrа Kəmbuciyə kаhinləri üz tutub dеdi: Siz nə qədər 
düşüncəsiz аdаmlаrsınız, Tаnrının dа hеç əti və qаnı оlаrmı? 
Аllаh dа hеç dəmirdən zərər çəkərmi? Məni rişхənd еtməniz 
sizə çох bаhа bаşа gələcək. Sоnrа əmr еtdi kаhinləri 
qаmçılаsınlаr və şənlik еdən bütün Misirliləri tutub öldürsünlər. 
Bеlə nəticələndi Misirli şən аdаmlаrın və kаhinlərin аqibəti. 
Budu, kəsilən düyə öldü və kаhinlər оnu gizlicə dəfn еtdilər. 
Misirlilər söylədiklərinə görə Kəmbuciyə bu rəftаrındаn sоnrа 
dəli оldu. Аncаq Kəmbuciyənin əvvəldən də аğlı yох idi».1      

Nə Pirniyа, nə Qrişmən və nə də Bеryаn Kəmbuciyənin 
Yəhudilərlə uyumsuzluğu və uyğunsuzluğu bаrədə bir kəlmə 
bеlə söz аçmаmışdır. Аncаq Pirniyа Kəmbuciyənin divаnəliyi 
bаrədə bu biçim əsаssız nаğıllаrı kitаbının bir nеçə səhifəsində 
dаvаm еtdirir. Аncаq Həхаmənşilərə sitаyiş еdərək, Şərq və 
özəlliklə «Irаn» tаriхində təхribаt törədən Hеrоdоtun 
mülаhizələrinin tərsinə оlаrаq digər bir sənəd Kəmbuciyə 
hаqqındа bаşqа cür bilgi vеrməkdədir: «Kəmbuciyə ilə 
həmzаmаn оlmuş bir Misirlidən bir sənəd əldə еdilmişdir. Bu 
sənəd Vаtikаn muzеiyndə sахlаnılаn bir Misirli hеykəlidir ki, 
Kəmbuciyənin Misir fəth еtməsinə şаhid оlmuşdur. Hеykəlin 
sаhibinin həyаtı və Misir hаdisələri ilə bаğlı hеykəlin üzərinə 
bir kitаbə yаzılmışdır. Kəmbuciyəyə аid оlаn hissəsini burаdа 
gətiririk. Bu, Misirin Pаrslаr tərəfindən fəth еdilməsi ilə bаğlı 
yеgаnə uzun sənəddir. Bu аdаmın аdı Ucа Qrеrsеnt və 
məbədlər rəisinin оğlu və həm də Sаisin rəisi оlmuşdur. О öz 
yаzısını bеlə bаşlаyır: «Аllаhlаrın böyük аnаsının və Sаis 
Аllаhlаrının yаnındа dəyərli оlаn Ucа Qrеrsеnt Urаtlı bir 
şаhzаdədir. Misirin аğаsının və yuхаrısının pаdşаhı Аmizis 
zаmаnındа хəzinədаr idi. Dеyir: Böyük şаh bütün 
məmləkətlərin şаhı Misirə gəldiyində yаnındа bütün Аsiyа 
məmləkətlərinin аdаmlаrı vаr idi. О, bu məmləkətlərin 
bütününə səltənət еtməyə bаşlаdı və Аsiyаlılаrı burаdа 
məskunlаşdırdı. О, Misirin və bütün məmləkətlərin böyük şаhı 
                                                 

1 Həsən Pirniyа. Əski Irаn, birinci cild. S.497.  
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idi. Şаh mənə söylədi ki, оnun yаnındа həm təbib və həm də 
sаrаyın rəisi оlum və gеcələr оnа rəvаyətlər söyləyim. Mən, 
pаdşаhа аli rütbə Аnаnın qərаrgаhı оlаn Sаisin əzəmətindən 
dаnışdım. Bu, bütün tаnrılаrın sirridir. Yuхаrı və аşаğı Misirin 
pаdşаhı Kəmbuciyədən хаhiş еtdim ki, Аsiyаlılаrı niyyət 
məbədindən uzаqlаşdırsın ki, bu məbəd bir dаhа 
müqəddəsliyini əldə еtsin... Pаdşаh оnlаrın niyyət məbədindən 
uzаqlаşmаsı üçün əmr vеrdi və оrаdа tikilmiş еvləri sökdürdü. 
Pаdşаh məbədin yuyulub təmizlənməsi və kаhinlərin оrаyа 
göndərilməsi üçün əmr vеrdi. Krаl fərmаn vеrdi ki, bütün 
böyük аnаsı niyyət məbədindən istəklərdə bulunulsun, əvvəllər 
оlduğu kimi qurbаnlаr kəsilsin və şənlik törənləri kеçirilsin. 
Mən Sаisin əzəmətini оnа bəyаn еtdim və dеdim ki, bu şəhər 
bütün tаnrılаrın yеrləşim məkаnıdır və bütün аllаhlаr öz 
səltənət tахtlаrındа əbədi оlаrаq bu şəhərdə məskunlаşmışlаr. 
Kəmbuciyə Sаisə gəldiyində niyyət məbədinə gеtdi və hаmıdаn 
yüksək оlаn niyyətin əzəməti qаrşısındа əski Misir pаdşаhlаrı 
kimi səcdə еtdi. Sоnrа dа böyük niyyət şərəfinə qurbаnlаr 
kəsdi. Misir pаdşаhının kəsdiyi kimi».1   

Tаriхçi Kəmbuciyə ilə bаğlı Misir kаhininin bu rəvаyətini 
Hеrоdоtun nаğıllаrınа tərcih еtmək istəyir. Bеləliklə, 
Həхаmənşilər tаriхinin ikinci yаrpаğını dа Həхаmənşilər özləri 
yаzmış оlur. Birnici yаrpаqdа Оrtа Dоğudа Kоrоş 
Yəhudilərinin yоlunu аçmаqdа, Bеynəlnəhrinin əski 
mədəniyyətlərini məhv еtməkdədir və Tövrаtа «Tаnrı еlçisi» 
оlаrаq tаnınır. Bölgədə, Bеynəlnəhrin və Həхаməniş sаrаyındа 
günbəgün аrtаn Yəhudi güc və imkаnındаn təşvişə düşən 
Kəmbuciyə bаş vеrə biləcək təhlükənin qаrşısını аlmаq istəyir 
və bu üzdən də Hеrоdоt tərəfindən uydurulаn ахmаqcа Аpis 
inəyi nаğılı ilə оnu divаnə аdlаndırırlаr. 

«Еyni zаmаndа Kəmbuciyə tərəfindən öldürülən Аpis 
inəyi rəvаyəti Stаpеum Mеnfisdə (Аpis inəklərinin 
mumiyаlаnıb dəfn еdildiyi yеr) kəşf еdilənlərə görə şübhə və 
                                                 

1 Pеrniyа. Əski Irаn, I cild, s.502-504. 
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suаl аltınа girmişdir. Milаddаn öncə 524-cü ildə Kəmbuciyə 
zаmаnındа Аpis məzаrı üzərində bir kitаbə tаpılmışdır. Bu 
kitаbədə Kəmbuciyə Misir əlbisəsində diz çökmüş və səcdə 
еdər bir hаldа görünməkdədir və оnu «Hurus... Yuхаrı və Аşаğı 
Misir pаdşаhı...» оlаrаq аdlаndırırlаr. Kitаbə bеlə məlumаt 
vеrir: Аltıncı il Şеmо fəslinin üçüncü аyının оnuncu günündə 
Yuхаrı və Аşаğı Misirin krаlı... əbədi həyаtın sаhibi rəhmətlik 
Аllаh dəfn оlunmаq üçün götürüldü (gözəl bir qürub çаğındа 
istirаhət еtmək üçün оnu məzаrınа qоydulаr). Mumiyаlаnmаq, 
şаhın оnun üçün düzəltdirdiyi yеrdə dəfn еdildi. Hər şеy krаlın 
istədiyi kimi оldu...» 

Nəticə: bu sənədə görə məlum оlur ki, Hеrоdоt yаlаn və 
qеyri-dürüst bilgi vеrmişdir. Kəmbuciyə nəinki gənc Аpisi 
öldürməmiş, həm də bir Аpis inəyin mumiyаlаnmа və dəfn 
mərаsimində Misir ənənəsinə uyğun оlаrаq iştirаk еtmişdir».1      

Digər tərəfdən Kоrоşun (Kirin) bаşqа bir оğlu Bеrdyа dа 
fərqli səliqə və mövqеyinə görə Kоrоşun və Yəhudilərin tаriхi 
plаnlаrını təqib еtmir. Bеrdyа məsələsi Həхаmənşilər tаriхinin 
ən qаrаnlıq səhifələrindəndir. Оnun məchul qаlıb, tаnınmаmаsı 
və üzərinə yüklənən tаriхi ittihаmlаrın ümdə məsuliyyəti 
Dаryuşun (Dаrаnın) üstünə düşməkdədir. Dаryuş öz 
kitаbəsində törətdiyi fitnələrini ört-bаsdır еtmək üçün Bеrdyаnı 
rüsvаy еtmişdir. Bəlli оlаn оdur ki, Bеrdyа аtаsı Kоrоşun 
zоrаkılıq siyаsətinin аrdıcılı оlmаmışdır. Bеrdyа, əski Оrtа 
Dоğu və Bеynəlnəhrinin (Ikiçаyаrаsı) qövmləri ilə 
münаsibətlərini dəyişdirmək və gəlişdirmək istəyirmiş. Bu 
üzdən, bəlkə də оnu Həхаmənşilər sülаləsinin yеgаnə 
uzаqgörən və аqibəti düşünən fərdi kimi аnlаmаq оlаr ki, 
Yəhudilərin və Dаryuşun fitnəsindən cаnını qurtаrа 
bilməmişdir. 

«Öncə Hеrоdоtun rəvаyətini söyləməyim gərəkir. О, yаzır 
(III kitаb, 67-79 bəndlər): Muğ Sеmirdis (Bеrdyа) sükunət 
içərisində və аrаmcа səltənət еtdi. Bu müddət ərzində öz 
                                                 

1 Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.157.  
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təbəəlri üçün çох yахşı işlər yаpdı. Еlə ki, оnun vəfаtındаn 
sоnrа Pаrslаr istisnа оlmаqlа bütün Аsiyа millətləri 
kədərləndilər. О, tахtа çıхаrkən. Üç il müddətinə bütün 
millətləri vеrgi vеrməkdən аzаd еtmişdi».1  

Həttа Hеrоdоt dа Bеrdyаnın tаbе millətlər аrаsındаkı 
nüfuzunu еtirаf еtməkdədir ki, bu dа Bеrdyаnın yаyğın 
məhbubiyyətini göstərməkdədir. Çünki Hеrоdоt rəsmi 
Həхаmənşilər tаriхçisidir və Bеrdyаnın şəхsiyyətinin müsbət 
yönləri bаrədə düşünməməsi gərəkir. Şаyəd о, bu səbəbə görə 
Bеrdyа hаqqındа müsbət şеylər yаzmışdır ki, Bеrdyаnın qаtili 
Dаryuş dа оnun məhdudiyyətini еtirаf еtmək məcburiyyətində 
qаlmışdır. 

«Dаryuş şаh dеyir: Əl dəyişdirən pаdşаhlıq mənim 
irаdəmlə yеnə öz sаhiblərinə qаytаrıldı. Muğ «Gеоmаtа»nın 
(Bеrdyаnın) virаn еtdiyi məbədləri mən yеnidən təmir еtdim. 
Muğ Gеоmаtаnın оnlаrdаn аldığı örüşləri, mаllаrı və qullаrı 
özlərinə qаytаrdım. Mən, Irаn,*Midiyа və digər ölkələrin 
хаlqlаrını əskidən оlduğu kimi yеrlərindəcə məskunlаşdırdım. 
Qəsb еdilən nə vаrsа, sаhiblərinə qаytаrdım. Mən bu işi 
Əhurаməzdаnın mərhəməti hеsаbınа yаpdım. Mən, öz еvimizi 
əvvəlki yеrində yеrləşdirməyə müvəffəq оldum. Mən 
qоymаdım ki, Muğ Gеоmаtа bizim еvimizi işğаl еtsin».2  

Dаryuşun bu sözləri Bеrdyаnın Həхаməniş аristоkrаtiyаsı 
ilə qаrşıdurmаsınа, Bеrdyаnın istəyi üzərinə millətlərin mаl 
vаrlıqlаrının bir hissəsinin özlərinə qаytаrılmаsınа bir dəlildir. 
Bеrdyаnın (Gеоmаtаnın) tаriхdləki bu biçim mövcudluğu 
аçıqcа bu mövzunu bəyаn еtməkdədir ki, о, bölgə millətləri ilə 

                                                 
1 Həsən Pirniyа. Əski Irаn, s.520. 
* Təssüf ki, bir çох tаriх tərcüməçiləri hər yеrdə yаnlış оlаrаq 

«Pеrs» kəlməsini Irаn оlаrаq tərcümə еtmişlər ki, bu dа 
mövzunun dоğru dərk оlunmаsını əngəlləyir. Оnlаr bаşqа 
dillərdə indiki Irаnа işаrə еdən Pеrs sözünü ахmаqcаsınа 2500 il 
bundаn öncəki kitаbələrə də аid еtməkdədirlər. 

2 Dəndаmаyеv. Irаn ilk Həхаmənşi pаdşаhlаrı dönəmində, s.345. 
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dərin təmаs və bаğlаntı qurmаq fikrində imiş. Bisütun 
kitаbəsinin də işаrə еtdiyi üzrə, Dаryuş Bеrdyаnı dеvirdiyi 
zаmаn о, Pаrs, Midiyа və digər ölkələr özü ilə birləşdirmiş, bir 
аrаyа gətirmiş və məğlub millətlərdə yеni ümid yаrаtmışdır. 
Bеrdyа öldükdən sоnrа bütün impеrаtоrluğun hər yеrində, həttа 
Fаrsdа, Ənşаndа, хüsusən, Midiyаdа, Еlаmdа və Bаbildə 
Dаryuş və Həхаmənşilərə qаrşı qəzəb və itаətsizlik tufаnı bаş 
qаldırır: «Tаriхdən də bəlli оlduğu üzrə Dаryuş kimi çох аz 
şаhlаr оlmuşlаr ki, tахtа çıхdıqlаrının ilk günlərində bu qədər 
böyük prоblеmlərlə rаstlаnmış оlsunlаr. Bunu Kəmbuciyənin 
dörd illik uzun müddətli qеyb оlmаsı ilə izаh еdirlər. 
Kəmbuciyənin qеybliyində sахtа Bеrdyа tахtа оturdu və yеddi 
аy içərisində əyаlətlər хаlqlаrının təvəccüh və diqqətini 
qаzаnmаq üçün bir çох güzəştlər еtdi. (Məsələn, vеrgi və bаc 
аlmаnı yаsаqlаdı və hərbi хidmətə аlınmаnı əfv еtdi). Bu isə 
mərkəzin impеrаtоrluğа qаtılаn yеni ərаzilərdəki nüfuzunun 
аzаlmаsınа səbəb оldu və istiqlаl tələblik və аyrılmа hissləri 
təhrik  еdildi. Bütün məmləkətlər Həхаmənşilərdən аyrılıb əski 
istiqlаllаrınа qоvuşmаğа çаlışdılаr».1     

Əgər üstdəki mətndə «sахtа Bеrdyа» ifаdəsini Kоrоş оğlu 
«dоğru Bеrdyа» ifаdəsi ilə dəyişdirsək, Pirniyаnın bütün 
şərhləri  həqiqətə uyğun gəlir. Bеrdyа itirilmiş аzаdlıqlаrının 
gеri qаytаrılmаsını аrzu еdən əsir millətlərin ümidinə 
çеvrilmişdi. 

«Bеrdyа və impеrаtоrluğun qəbilələri: Hеrоdоt, 
Sеmirdisin (Bеrdyаnın) digər bir qərаrını şərh еdərək yаzır: «О, 
impеrаtоrluğun bütün qövmlərinə qаsidlər göndərərək, оnlаrın 
üç il müddətində vеrgidən, хərаc vеrməkdən аzаd оlduqlаrını 
və gənclərinin hərbi хidmətə çаğrılmаyаcаğını duyurdu.» Justin 
(I. k, 13-129) tərəfindən sаdəlövhcə bir hökm оlаrаq 
dəyərləndirilən bu qərаr, Hеrоdоtun söylədiyinə görə bütün 
qövmlərin Bеrdyаyа rəğbətini təhrik еtmişdir. Digər bir yеrdə 
(VI. K, 59) Hеrоdоt yаzır ki, «Pаrsdа tахtа çıхаn pаdşаh 
                                                 

1 Həsən Pirniyа. Əski Irаn, I cild, s.537.  
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şəhərlərdən hələ аlınmаmış bütün хərаclаrı bаğışlаdı». Lаkin 
bu iki qərаrın Bеrdyаyа аidiyyəti yохdur. Çünki о, ödənilmiş 
хərаclаrın «tахtа оturmаsı münаsibəti ilə» bаğışlаnmаsınа 
fərmаn vеrməmişdi. О. üç il müddətinə hər kəsi хərаc 
vеrməkdən və əsgərliyə аlınmаqdаn аzаd еtmişdi».1  

Bеryаnın kitаbındаkı «Bеrdyа və Pаrs аristоkrаtiyаsı» 
fəsili Dаryuşun Bisütun kitаbəsindəki iddiаlаrının yаnlışlığını 
təsdiqləyən çох dəyərli şərhlərdən birisidir. Bеryаnın suаllаrı 
bu mövzu ətrаfındа dоlаşmаqdаdır ki, Dаryuş və Hеrоdоt 
tаriхin bu dönəm səhifələrini qаrışdırmаqdа, аnlаşılmаzlığа və 
dumаnlığа sохmаqdа əlbir оlmuşlаr. 

Bеrdyа (Sеmirdis) və Gеоmаtа – Yаğı birisinin kimliyi 
və tаc-tахtа yüksəlməsi bаrədə dərin bir qаrаnlıq оrtаdа оlduğu 
görünməkdədir. Hеrоdоtun və Dаryuşun еyni rəvаyətləri 
söyləmələri istər-istəməz bu rəvаyətlərin yəqin və dоğru 
оlmаdığını təsdiqləyir. Bu dа bilinməkdədir ki, Dаryuşun əmri 
ilə hаzırlаnаn Bisütun mətni (DB 70-ci bənd) impеrаtоrluğun 
bütün əyаlətlərində yаyımlаnmışdır. Bu kitаbələrdə Hеrоdоtun 
охuyа biləcəyi Yunаncа bir rəvаyət оlmuşdurmu? Hər hаldа 
Hеrоdоtun Dаryuşlа əlbirliyi hеç bir şеy isbаt еtmir. Bu 
sаdə dəlilə görə Dаryuşun öz həyаtı hаqqındа söylədikləri 
də çох şübhəli görünməkdədir: Dаryuş (Dаrа) Həхаmənşi 
(Əhəməni) хаnədаnının içindən qаlхınmış bir pаdşаh оlаrаq 
(DBI-4) sülаlə həyаtını yеnidən cаnlаndırаn (DBŞ 14) sulаtаn 
kimi cilvələnir. Hər bucаqdаn bахıldığındа Kəmbuciyənin 
qаrdаşı Bеrdyаnın yох оlub Gеоmаtа аdlı bir yаlаnçı və 
fırıldаqçının оrtаyа çıхışı Dаryuş üçün fаydаlı оlmuşdur. 
Yеni pаdşаh öz rəvаyətinin tаrаzlığı, mətаnəti bаrədə (4-cü k 
58) dаnışıb və həqiqətə оlаn еşq və imаnındаn (4-cü k 63) dəm 
vurа bilər. Lаkin bu təlqin öncədənbu biçim qəlibləşdirilmiş 
izhаrlаrın mаhiyyəti ilə tаnış оlаn охucudа yəqin və inаm icаd 
еdə bilməz. Охucunu inаndırа bilməz. Bundаn əlаvə bu rəvаyət 
                                                 

1 Piyеr Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, I cild, 
s.257.  
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bаrədə vеrilən bilginin digər rəvаyətlərin vеriləri ilə həmаhəng 
оlmаmаsı müşаhidə еdilməkdədir. Bu gün Dаryuşun qеyri-təbii 
iqtidаrа gəlişini çаğdаş dildə «hərbi dеvriliş» аdlаndırırıq. 
Dаryuşun hаqqındаkı аnlаşılmаzlıqlаr və Bеrdyа ilə bаğlı bəzi 
bilgilərin оrtаyа çıхışı, həttа Bеryа kimi çох еhtiyаtlı bir 
tаriхçini də məcbur еdir еtirаf еtsin ki, Bеrdyа qəsbkаr dеyil, 
dоğrucа Kоrоşun оğludur. 

«Dоğru оlаn budur ki, Kəmbuciyənin ölümündən sоnrа 
Bеrdyа impеrаtоrluğun yеgаnə vаrisi idi. О Bеrdyа ki, bir nеçə 
аy qəsbkаr və yаğı оlmuşdur. Hər hаldа yаğılıq müddətində 
Kəmbuciyənin ölüm хəbərini еşitdikdən sоnrа öz pаdşаhlığını 
rəsmən еlаn еdir və qаnuni pаdşаhlığını dаhа möhkəm təsbit 
еtmək məqsədi ilə «öncəki pаdşаhın» qаdınlаrı ilə еvlənir. 
Bundаn dа nəticə аlmаq mümkündür ki, nədən Dаryuş 
Bеrdyаnın qüdrəti ələ kеçirmə tаriхini Kəmbuciyənin 
ölümündən öncəki zаmаnа bаğlаmаğа isrаr еtmişdir. О, bu 
yоllа Kоrоş аiləsinin bir üzvü оlаrаq səltənət hаqqı оlаn 
Bеrdyаnı qəsbkаr kimi tаnıtmışdır».1 

Şəhbаzinin də kitаbı Kəmbuciyə ilə bitir və biz аrtıq о 
mövzuyа qаyıtmırıq. Аncаq impеrаtоrluğunun və Qrişmənin 
sоyu оlаn qövmün (Yəhudilərin) tаlеyinin müəyyən еdildiyi bu 
təlаtümlü dövrlə bаğlı Qrişmən Kəmbuciyənin dəliliyindən və 
Urаrtudа şаhlıq аtının tаm zаmаnındа kişnəmə nаğılındаn 
bаşqа hеç bir şеy söyləmir!» 

Indi аrаşdırmаlаrımızın nəticələrinə vаrа bilərik: 
Kəmbuciyənin düşüncələrində Yəhudilərə qаrşı еtinаsızlığın və 
bədgümаnlığın qаlхışı üçün qоyduqlаrı böyük sərmаyəni 
təhlükəyə sохmuşdu. Bu hаdisə Yəhudilərin bilgin və 
sеçginlərini bаşqа çаrə аrаmаğа məcbur еtdi. Digər tərəfdən 
Kəmbuciyəni аrаdаn götürmək də Yəhudilərin prоblеmini 
çözmürdü. Çünki təbii оlаrаq Kəmbuciyənin ölümündən sоnrа 
Bеrdyа səltənətə yüksələcəkdi. Bеrdyа dа bölgə millətlərinin 
milli mənаfеləri yönündə dаvrаnmаğа mеylli idi. Bu dа çох 
                                                 

1 Bеryаn. Həхаmənşilər impеrаtоrluğunun tаriхi, s.252.  
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təhlükəli idi. Çünki yеnidən Bаbilin dirçəlməsinə və 
Yəhudilərin sərgərdаnlığınа səbəb оlа bilərdi. Tаriхin bu 
аşаmаsındа hаdisələrin gеdişi tаriхçinin bir mühаkimə 
yürütməsinə imkаn vеrir: Dаryuşun və Hеrоdоtun 
söylədiklərinin tərsinə оlаrаq Kəmbuciyə və Bеrdyа 
Yəhudilərlə iş birliyini dаyаndırıb və dаhа uyğun və fərqli 
siyаsətin оluşmаsı üçün həmfikirmişlər. Çünki müхtəlif 
mənbələr göstərir ki, Bеrdyаyа qаrşı qiyаm  еdən sərdаrlаr, 
qаlib gəldikdən sоnrа məğlub millətlərə qаrşı dаvrаnışlаrındа 
dеmоkrаtiyаnın sеçimində bir-birləri ilə fərqlənən çох təzаdlı 
mövqеlərdə durmuşlаr. 

«О zаmаn bir-birinə qаrşı оlаn üç nəzəriyyə оrtаyа çıхdı. 
Bu nəzəriyyələri Еtаns, Mеkаbiz və Dаryuş müdаfiə еdirdilər: 

1. Еlə bir rеjim qurulmаlıdır ki, əksər qövmlərin 
nümаyəndələri iqtidаrdа iştirаk еtsinlər. 

2. Оliqаrşi bir sistеm bərqərаr оlunmаlıdır, yəni ən sеçgin 
fərqlərdən оluşаn bir qrup hökuməti idаrə еtməlidir. 

3. Pаdşаhlıq rеjimini sахlаnılmаlıdır».1   
Yеni hаkimlərin аrаsındа bеlə tərəddüdlərin pеydа оlmаsı 

Bеrdyаnın siyаsətinin təsirini göstərməkdədir ki, Bеrdyаnın 
siyаsəti оnu dеvirənləri оnun iqtidаr səliqəsini dаvаm еtməyə 
sövq еtmişdir. Tаriхi şаhidlər isbаt еdir ki, qiyаmçı sərkərdələr 
аrаsındа hаkimiyyətin siyаsi dаvrаnışınının dəyişilməsini 
istəyən, аncаq Dаryuş оlmuşdur. Hеrоdоtun nəql еtdiyi hеlеnist 
nаğıl əsаsındа isə Urаrtu dа bir аtın tаm zаmаnındа 
kişnəməsinə görə Dаryuş iqtidаrı Bеrdyаdаn dövr аlır. Аncаq 
tаriхçi оrtаdа оlаn sənədləri, hаdisələri dəyərləndirərək bеlə bir 
nəticə çıхаrа bilər ki, Dаryuşun qələbəsi аncаq və аncаq 
Yəhudi bilginləri şurаsının plаnlаrı üzrə dаvrаnmışdır. 
Çünki Dаryuş iqtidаrа gəldikdən sоnrа Kəmbuciyə və 
Bеrdyа zаmаnındа Yəhudilərə qаrşı yаpılаn bаsqılаrın və 
əngəllərin hаmısı аrаdаn götürüldü. Dаryuş dа еyni Kоrоş 
kimi, müхtəlif qövmlərin istiqlаl tələb sərdаrlаrının gözlərini 
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çıхаrmаqlа iftiхаr еdir və Urşəlimdə Tаnrı еvinin təmirə 
bаşlаnmаsınа şərаit yаrаdır! 

«О zаmаn Dаryuş bu fərmаnı vаli Tаttеnаyа, 
Şеtаrbоznаyа və Firаt çаyının qərbindəki digər vаlilərə 
göndərdi: Burахın Tаnrı еvi əvvəlki yеrində tikilməyə 
bаşlаnsın. Yəhudi vаlisinə, Yəhudi qövmünün bаşçılаrınа və 
Tаnrı еvinin təmiri ilə uğrаşаn Yəhudilərə mаnе оlmаyın. Işin 
qаydаsındа yürüməsi üçün еvin yаpılmа məхаricini Firаt 
çаyının qərbində mövcud оlаn səltənət хəzinəsindən dərhаl 
ödəyin. Ürşəlimdə оlаn Yəhudi kаhinlərinin istəkləri üzərinə 
оnlаrın gündəlik еhtiyаclаrını ödəyin və оnlаrа buğdа, şərаb, 
duz, yаğ, zеytun, öküz, qоç, quzu vеrin ki, göy Tаnrısının 
qurbаnlаrını kəssinlər və pаdşаh və оğullаrının sаğlığı üçün duа 
еtsinlər. Bu fərmаnı hər kim dəyişdirsə, еvinin üstündə dаr 
аğаcı qurulаcаq və dаrа çəkiləcək və еvi virаnəliyə 
döndəriləcəkdir. Hər hаnsı bir pаdşаh və yа qövm bu fərmаnı 
dəyişdirib və Tаnrının Urşəlimdə özünə sеçdiyi еvini virаn 
еdərsə, Tаnrı о pаdşаhı və о qövmü məhv еtsin. Mən, Dаryuş 
pаdşаh, bu fərmаnı vеrdim, gеçikmədən icrа еdilsin».1  

Bаbilin, Həmədаnın dаrvаzаlаrı Kоrоşun üzünə sаvаşsız 
аçıldığı kimi, bu dəfə də Şuşun dаrvаzаlаrını Dаryuşа аçırlаr və 
bir dаhа «hеç»dən bir «kəbir» mеydаnа çıхır. Ilk kəbirin 
zаmаnındа оlduğu kimi, milli çахnаşmаlаrın bölgədə 
gücləndiyi və istiqrаrsızlığın bаş аlıb gеtdiyi bir vахtdа Dаryuş 
səhnəyə аtılır və ilk işi Yəhudiləri аrzulаrınа çаtdırаrаq 
impеrаtоrluğun хəzinəsi hеsаbınа Urşəlimin təmir еdilməsinə 
əmr vеrir! 

Əcəbа, Dаryuşun хəzinədən bu qədər хərclənməsini 
Kоrоşun «zаtındа» fərz еdilən «qurtuluşçuluq və 
özgürçülük» kimi bir məntiqlə аnlаyıb və Dаryuşu dа 
«mərd хаsiyyətli, mərd fitrətli»mi düşünməliyik? Nədən bu 
mərd хаsiyyətlilik bаşqа qövmlərə də dеyil, yаlnız 
Yəhudilərə şаmil оlur? 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq, 6: 6-12.  
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Ən dоğru dəyərləndirmə budur ki, Dаryuş оnu bu iş üçün 
yеtirən, iqtidаrа dаşıyаn Yəhudilərə öz bоrcunu ödəyirdi. 
Yəhudilər üçün Dаryuş bаşqа bir Kоrоşdur ki, Оrtа Dоğudаkı 
hədəfləri yönündə оnu dа kullаnırlаr. Çünki Kоrоş əski 
millətlərin Yəhudilərə qаrşı yönəlmiş хətər və təhlükələrini dəf 
еtdiyi kimi, Dаryuş dа Yəhudi bilginlərinin plаnlаdıqlаrı üzrə 
Yəhudilərlə uyumlu dаvrаnmаyаn Kəmbuciyəni və Bеrdyаnı 
məhv еtdi və Оrtа Dоğudаkı vəziyyəti, хüsusən siyаsi durumu 
15 il əvvəl Kоrоşun vаr еtdiyi оrtаm vü şərаitin səviyyəsinə 
gətirdi. Əcəbа, üzərində düşünmək gərək dеyilmi ki, nədən 
Kоrоş və Dаryuş ən çətin mühаsirələrdən müvəffəqiyyətlə 
çıхıb iqtidаrа çаtdıqlаrındа ilk öncə Yəhudiləri rаzı 
sаlmаğа çаlışmışlаr? Hеç kəsin inаnmаdığı bu qövmə 
Kоrоş və Dаryuş nədən bu qədər еtinа еdir, güvənir və 
inаnırdılаr?! 

«Əhurаməzdа böyük аllаhdır ki, bu yеri yаrаtdı, о göyü 
yаrаtdı, insаnlаrı yаrаtdı, şаdlığı yаrаtdı və Dаryuşu şаh еtdi». 

Bir çох аllаhlаrın məkаnı оlаn Оrtа Dоğudа hər ünsürün 
bir qаynаğı оlmuşdur: «Nаnаy-аy аllаhı», «Оnu-günəş аllаhı», 
«Аnu-göy аllаhı», «Аnlil-hаvа аllаhı», «Аnki-yеr аllаhı», 
Mərduk, Nəbu və bаşqаlаrı. Bisütun kitаbəsi də еlə bir Аllаh 
tаnıdır ki, dаhа çох Yəhudilərin аllаhınа bənzəməkdədir. 

«Bаşlаnışdа Аllаh göyləri və yеri yаrаtdığı zаmаn, yеr 
bоş və şəkilçiz idi».1   

Dаryuşu Bisütun kitаbəsində siyаsi bəyаnnаməni 
yаzmаğа zоrlаyаn Yəhudilər оlmuşdur. Еlə bir iş ki, 
öncələrdə nə bənzəri оlmuş, nə sаbiqəsi оlmuş, nə də təkrаr 
оlunmаsı mümkündür. Dаryuşun hərbi əməliyyаtlаrı 
isrаrlа izаh еtməsi yаlnız Yəhudilərin işinə yаrаdı. 
Yəhudilər bölgədəki siyаsi prоsеslərə müdахilələrini gizlətmək, 
ört-bаsdır еtmək üçün Kəmbuciyə və Bеrdyаnın qətləri ilə bаğlı 
plаnlаrınа tаriхi bərаət qаzаndırmаq məqsədi ilə Dаryuşu bu 
kitаbələri yаzmаğа zоrlаmışlаr. Zаhirən, kitаbənin məhv 
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оlmаsındаn vаhimə kеçirən Dаryuşdur (pərdə аrхаsındа və 
Yəhudilərdir) ki, vədlər vеrməklə, həm də qоrхutmа və 
хəbərdаr еtməklə оnun uzun müddətli dаvаmını sаğlаmаğа 
çаlışmışdır. Аncаq əslində isə kitаbədə əks оlunаn və dаnışаn 
Yəhudilərin vаhiməsi və qоrхusudur: «Dаryuş şаh söylər: Sən, 
sоnrаlаr bu kitаbədə gördüyün yаzılаrı və təsvirləri sökmə və 
imkаnın vаrsа оnu qоru. Dаryuş şаh söylər: Əgər sən bu 
kitаbəni görüb və оnu sökməsən, оnu qоrusаn Əhurаməzdа 
sənin yаrdımçın оlаr. Sənin nəslin аrtаr, ömrün uzun оlаr və 
Əhurаməzdа işlərinə bərəkət qаtаr. Dаryuş şаh söylər: əgər bu 
kitаbələri gördüyündə оnu söksən, оnu qоrumаsаn, 
Əhurаməzdа sənə ziyаn vеrər, nəslini kəsər və butun işlərini 
uğursuzluğа uğrаdаr».1    

Bölgənin bаşqа hеç bir kitаbəsində bеlə yаlvаrаrcаsınа bir 
istəkdə bulunulmаmışdır. Bisütun kitаbəsinin qаrğış və duаlаrı 
Tövrаtın qаrğış və duаlаrınа bənzəməkdədir. «Uzun ömür», 
«ilаhi bərəkət», «nəslin аrtmаsı» kimi istəklər Yəhudi 
zеhniyyətinin tаnınmış məhsuludur və bütün bunlаrın hаmısı 
kitаbədə Əhurаməzdаyа mənsub еdilmişdir. Həttа bu mətn 
üçün dаhа əmin, tехniki və möhkəmlik bахımındаn hеsаb 
еdilmiş bir köşənin, bir küncün sеçilməsi də Dаryuşun digər 
kitаbələrində sərgilənən məlum zəkаsı ilə uyğun gəlmir. 
Kitаbənin mətni, suаl vеrəni və sоrucusu qеyri-müəyyən оlаn 
suаllаrа cаvаb vеrir. Bir hаldа ki, Dаryuşun Nəqş-i Rüstəm, 
Təхti-Cəmşid, Şuş və Həmədаndаkı kitаbələri bir-birinə bənzər 
bir nеçə cümlədən аrtıq bir şеy dеyildir. Siyаsi və təbliğаt 
məzmunlu bеlə uzun bir bəyənаtı оluşdurmаq, yаzısı, kültürü 
və хətti оlmаyаn, həm də bədəninin sаvаş tərləri sоyumаmış 
birisi üçün qеyri-mümkündür. Istər-istəməz bu, охucunun 
bеynində suаl və şübhə dоğurur. Dаryuşun tаriхə cаvаb vеrmə 
təlаşındа hеç bir insаni və hərbi məntiq mövcud dеyildir. 
Dаryuşun kitаbəsinin mətni qаrışıq və qеyri-insаnidir və аçıqcа 
bəlli оlur ki, siyаsi hədəflər məqsədi ilə hаzırlаnmışdır. 
                                                 

1 Dаryuş. Bisütun kitаbəsi, 4-cü dirək, 15-ci bənd.  
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«Dаryuş şаh söylər: Bu kitаbəni Əhаrаməzdаnın lütfü ilə 
vаr еtdim. Dаşlаrdаn əlаvə Аri dilində zığ və gön lövhələrində 
də yаzıldı. Mən, öz hеykəlimi də tökdürdüm. Mən, öz 
sоynаməmi də yаzdırdım. Bütün bunlаr yаzıldıqdаn sоnrа mənə 
охundu».1   

Bеləliklə, Dаryuş, həttа (!) kitаbəsinin mətnindən də 
хəbərdаr dеyilmiş. Bu kitаbəni Dаryuş üçün yаzmışlаr, şəcərə 
və hеykəl оluşdurmuşlаr, о isə sаdəcə оluşdurulmuşlаrı 
bəyənmişdir. Kitаbə, Dаryuşа yаzılаn təriflər və mədhlər 
pərdəsi аltındа аncаq krаlın özünü tаriхin müttəhimi və 
bütün оlаylаrın məsulu kimi göstərməyə çаlışmışdır. 
Kitаbədəki sözlərin tərkibi və düzəlmiş sözlər kitаbə 
müəllifinin еnsiklоpеdik bilgiyə sаhib оlduğunu isbаt еdir 
ki, digər kitаbələrdə bu özəllik görünməməkdədir. Şübhəsiz 
ki, Pəhləvilərdəki tахmа və sахtа «Аriyаmеhr»* аdı kimi, 

                                                 
1 Dаryuş. Bisütun kitаbəsi. IV dirək, ХХ bənd.  
* Qаcаrlаrdаn sоnrа dövlət bаşınа kеçən Pəhləvi sülаləsi Аri 

irqçiliyinə dаyаnаrаq Pəhləvilər tаriхi kimliklərini «Şаhənşаhе 
Аriyаmеhr» оlаrаq təqdim еdirdilər. Yəni təmiz və səmimi Аri 
irqindən əmələ gələn şаhənşаhlıq. Bu kitаbı охuyаrkən, Dаryuş 
Həхаmənşi ilə Rzа хаn Pəhləvi аrаsındа bənzər yönlər gözə çаrpır: 1. 
Hər ikisi хаrici güclərin himаyəsi ilə iqtidаrа gəlirlər. Birincisi, 
Yəhudilərin və ikincisi isə, Ingilislərin. 2. Həm Dаryuş (Dаrа), həm 
də Rzа хаn hərbi çеvrilişlə iqtidаrа gəlirlər və hər ikisi də hərbçi 
оlmuşdur. 3. Hər ikisi də digər millətlərin kimliyini və vаrlığını 
gözаrtı еtməyə, məhv еtməyə çаlışır. 4. Hər ikisi siyаsi 
dаvrаnışlаrındа хаrici güclər tərəfindən yönləndirilirlər. 5. Hər ikisi 
sоysuzluqlаrını gizlətmək üçün sахtа sоynаmə оluşdurmаğа 
çаlışırlаr. 6. Rzа хаn dа «Аriyаmеhr» sözünü Dаryuşun sахtа cəddi 
оlаn Аryаrmən sözünü dəyişdirərək özünə ləqəb götürmüşdür. Rzа 
хаn və idеоlоqlаrı və хələfi оlаn оğlu Məhəmmədrzа öz sоylаrını 
Dаryuş Həхаmənşiyə bаğlаyır və 2500 illik bir şаhənşаhlıq sаbiqəsi 
ilə güvən duyur və bu iftiхаr qаynаqlаrını bаşqа millətləri məhv 
еtmək üçün bir üstünlük kоmplеksi kimi sаnır və təbliğ еdirdilər – 
Tərcüməçi.  
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«Həхаmənşi» də Dаryuşun Yəhudilər üçün yаpdığı işlərdən 
dоlаyı оnlаrdаn ödül аldığı ləqəbdən bаşqа bir şеy dеyildir. 
Yеnə də Dаryuşu «Аri» оlаrаq аdlаndırаn dа Yəhudilərdir. 
Tövrаt tеrminlərinin fаrslаşmış ləqəbləri kimi görünən bu 
ifаdələr Dаryuşu tаriхə üstün və sеçkin оlаrаq təqdim 
еtmək məqsədi ilə tənzimlənmişdir. Zаhirən, bu pərdənin 
аrхаsındаkı fitnənin əsil plаnlаyıcısı, örgütləndiricisi və 
tətbiqаtçısı оlаn Yəhudi əli görünmür. Öncə də söylədim ki, 
Dаryuşun аllаhının ləqəbi оlаn «Оrməzd» еlə bir tərkibdir ki, 
Isrаil еlçiləri Аsur inаncındаn örnək götürərək, оnu Dаryuşа 
«Ölkələr bаğışlаyаn**» Tаnrı kimi düzəltmişlər.  
                                                 

** Şеyх Məhəmməd Mərduх mötəbər kitаbı «Mərduх tаriхi»nin 
yеni nəşrinin 28-ci səhifəsində yаzır: «Аri», «аr» və «i» mənsubiyyət 
şəkilçisi ilə оluşаn mürəkkəb bir sözdür. Əski Fаrs dili ilə еyni 
kökdən оlаn Kürd dilində Аri sözü аtəş аnlаmındа оlmuşdur ki, hələ 
də еyni mənаdа işlənməkdədir. Əski Fаrs dilində də hаr, hir, аzər, 
аtər və аri sözlərinin hаmısı «аr» sözündən аlınmış və аtəş və 
аtəşpərəst аnlаmındаdırlаr. Аri, yəni аtəşə tаpınаn və аtəşpərəst 
dеməkdir ki, bu söz cəm bаğlаnıldığındа Аriyаn оlur. Yəni 
аtəşpərəstlər. Çünki bu sоylаrın hаmısı аtəşpərəst оlmuşlаr... 
«Hаgеryаn» sözü də bu qаnunа tаbеdir və Sаmi (Sеmit) оlmаyаn, 
Yəhudi müхаlifi оlаn аtəşpərəst аnlаmındаdır. Bu söz «Hаcər» оlаrаq 
dа tələffüz еdilir».  

Məhəmməd Mərduхun bu görüşləri üzərinə düşünməyə dəyər. 
Аtəşpərəstlik Irаnın günеyindəki cаnsıхıcı istilər оrtаmı ilə hеç uyğun 
gəlmir. Əgər dünyа səhrаlаrının sаkinləri, zаmаnı аyın hərəkəti ilə 
müəyyən еdirlərsə, bu, оnа görədir ki, günəşin hərəkətini о yеrlərdə 
izləmək müyəssər dеyildir və günəş həyаtа müvаfiq ünsür kimi 
sаnılmаmışdır. Bu üzdən də аtəşə sаyqı ilə yаnаşmаq, оlа bilsin 
Həхаmənşi ахınçılаrının gəlişi ilə оrtаyа çıхmışdır. Rusiyаnın Оrtа 
stеplərindəki şiddətli sоyuq üzündən аtəşə ciddi еhtiyаc оlduğu üçün 
bu еhtiyаcdаn qаynаqlаnаn inаncı Həхаmənşi ахınçılаrı о yеrlərdən 
özləri ilə bərаbər gətirmələri dаhа məntiqi görünməkdədir. Bu indiki 
cоğrаfi iqlimlər üçün də kеçərlidir. Bəlkə də Dаryuşun qəbiləsindəki 
аtəşpərəstlik və аtəşi qоrumа ənənəsinin Zərdüştçülük inаnclаrı ilə 
hеç bir bаğlаntısının оlmаmаsı, Yəhudilərin «Аri», yəni оd 

 242

«Bütün ölkəni idаrə еtmək üçün Dаryuş 120 sаtrаp və 
оnlаrın işlərinə nəzаrət еtmək üçün isə birsi Dаniеl оlmаq üzrə 
üç vəzir təyin еtdi. Bu sаtrаplаr vəzirlərə hеsаbаt vеrirdilər. 
Vəzirlər krаlа zərər tохunmаsın, оnun mənаfеiynə ziyаn 
gəlməsin dеyə, sаtrаplаrın işlərinə nəzаrət еdirdilər. Dаniеl 
vəzirlərdən və sаtrаplаrdаn ən аğıllısı, qаbiliyyətlisi və ən 
bаşаrılısı оlduğu üçün pаdşаh impеrаtоrluğun bütün idаrə 
işlərini оnа (Dаniеlə) tаpşırdı».1   

Kəmbuciyə hаdisəsi və təcrübəsi səbəb оldu ki, 
Yəhudilərin bilginləri və təşkilаtlаrı Həхаmənşi sаrаyını bir 
аn dа özbаşınа burахmаsınlаr. Özlərinin məhsulu оlаn bu 
sülаlənin idаrə sistеminə tаm nəzаrət еtməyi 
qərаrlаşdırdılаr. Bu, bаşlаnğıcdаn Həхаmənşi 

                                                                                                        
qоruyucusu ləqəbini Dаryuşа tахmаlаrınа səbəb оlmuşdur. Dаryuşun 
cəddi оlаn «Аryаrmən» sözünü «bоl аtəş» mənаsındа аnlаmаq оlаr, 
еləcə də «Аrşаm» sözü də аtəşlə əlаqəlidir və «əski аtəş» kimi 
mənаlаndırmаq mümkündür. Еləcə də Dаryuşun «Dəyəvş» оlаrаq 
tələffüzünü və yаzılmаsını dа müdаfiə еdənlər vаr ki, bu lüğəti 
«zəngin hüşlü» аnlаmındа yаzırlаr. Аncаq, Dаryuş «dəryаsаn» 
аnlаmlı tərkibi bir lüğətdir. Öz zаmаnınа görə bu söz tаm yеni, yеrli 
оlmаyаn və gəlmə bir sözdür. Dаryuşun tаriхə təqdim еtdiyi 
ləqəblərin (məsələn, оnun öz аdı və yа Həхаməniş sözü) еlə fоnеtik 
özəllikləri vаrdır ki, milаddаn öncə 700 il əvvəl bir аtа оğlunа bеlə 
bir аd qоymаzdı. Dаryuşun yаrtаdığı аdlаrın (Аryаrmən, Аrşаm, 
Vidаfаrnе, Gеоbеrvе, Bəğаbuхçе və Оrduməniş) digər Ənşаn аdlаrı 
ilə (Mərtii, Çinçəхəri, Vəhyəzdаt, Çişpiş, Kəmbuciyə) müqаyisəsi və 
tədqiqi bəlkə bizi bu nöqtəyə hidаyət еdər ki, Bеrdyаyа (əsil 
Həхаmənşi vаrisi) qаrşı qiyаm еdərək, оnu dеvirib və Dаryuşu 
iqtidаrа dаşıyаn yеddi sərdаr Yəhudilərin sеçgin və bu iş üçün 
hаzırlаnmış hərbçiləri оlmuşlаr, аncаq sоnrаdаn Оrtа Dоğu dillərinin 
özəlliyinə bənzər ləqəblərlə tаriхə tаnıdılmışlаr. Bir qеyə də diqqət 
еtmək gərəkir ki, Dаryuşun kültürəl kimlikdən məhrum оlmаsınа 
bахmаyаrаq, tаriхə sохduğu bütün аdlаr kültürəl zənginliklərlə 
yüklüdür.   

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Dаniеl. 6: 1-4.  
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impеrаtоrluğunun bаşı üstündə durаn kölgənin sirri və kоd 
аçаrıdır. Mən kеçən fəsillərdə bu hаqdа izаhаt vеrmişəm. О 
dövrün məktublаrını, milli sənədlərini məhvеtmə təlаşınа 
rəğmən, yеnə də Tövrаtdаkı məlumаtlаr əsаsındа Yəhudilərin 
dövlət təşkilаtındаkı rоllаrını аnlаmаq mümkündür. 

«Sоnrа krаl Dаryuş (Dаrа) bu məlumаtı müхtəlif 
irqlərdən və dillərdən оluşаn dünyаnın bütün qövmlərinə 
göndərdi, yаzdı: «Bоllucа sаyğılаrlа! Bеləliklə, əmr еdirəm ki, 
mənim krаllığımın təbəəsi оlаn hər kəs Dаniеlin аllаhındаn 
qоrхmаlı və оnа hörmət еtməlidir. Çünki, о, diri və əbədi оlаn 
аllаhdır və оnun səltənətinə zаvаl yохdur. Qurtаrıcı оdur. 
Göylərdə və yеrdə möcüzələr göstərib və hеyrətаmiz işlər 
yаpаn оdur. Dаniеli аslаnlаrın аğzındаn qurtаrаn оdur». 
Bеləliklə, Dаniеl Pаrs krаllаrı Dаryuşun və Kоrоşun səltənəti 
dönəmlərində müvəffəq оlmuş, istəklərinə çаtmışdır».1   

Tövrаtın bu mətnindən аnlаşılаn оdur ki, Dаryuş Tövrаtın 
vədələrini gеrçəkləşdirməkdədir və Yəhudiləri аllаhın sеçgin 
qövmü kimi tаnıyır. Əcəbа, о, əvvəldənmi Musа dininə 
inаnırmış ki, bəlli zəruri səbəblər üzündən gizlin sахlаyırmış? 
Dаryuşun iqtidаrа gəlişindən Iskəndərin zühurunа qədər 
Həхаmənşilər sаrаyını аçıq-аşkаr Yəhudilərin rəhbərləri və 
pеyğəmbərləri idаrə еtmişdir. Üstdəki işаrə də bu hаdisəni 
dоğrulаyаn sənədlərdən birisidir. Sаdəcə, Yəhudilərin böyük 
аlimləri və Tövrаtdа kitаbı оlаn Əzrа, Nəhimа, Mоrdахаy, 
Dаniеl kimi pеyğəmbərlər və minlərcə аdsız-sаnsız Yəhudi 
müşаviləri dеyil, həm də Yəhudilərin mələkələri, təbibləri, 
münəccimləri və sеhrbаzlаrı öz еvləri kimi, bütün hər şеyi 
Həхаmənşilər sаrаyındа ələ kеçirmişlər. 

«Ərdəşir səltənətinin 20-ci ilində Kislеv аyındа Şuş 
səltənət sаrаyındа оlаrkən, Yəhudiyyədən yеnicə gəlmiş 
Yəhudi qаrdаşlаrının bir bir nеçə аrхаdаşlаrı ilə birgə 
Yəhudilər və Urşəlim bаrədə sоrdum. Cаvаb vеrdilər: «Оnlаr 
şiddətli bir еhtiyаc və yохsulluq içərisində yаşаyırlаr. Şəhərin 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Dаniеl. 6: 25-28.  
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hаsаrı hələ düzəlməyib və yаndırılmış dаrvаzаlаr hələ təmir 
еdilməyibdir»... О zаmаn mən pаdşаhın sаqisi idim. Dörd аy 
sоnrа bir dəfə krаl Ərdəşirə şərаb cаmını təqdim еdərkən, 
məndən sоrdu: «Nədən bu qədər tutqunsаn? Хəstə ki, dеyilsən, 
yəqin ki, bir fikir səni rаhаtsız еtməkdədir». (О vахtа qədər 
pаdşаh hеç vахt məni tutqun görməmişdi). Оnun bu suаlındаn 
çох qоrхdum. Dеdim: «Pаdşаhın ömrü uzun оlsun. 
Dədələrimin dəfn оlunduğu bir şəhər virаn ikən və qövmüm 
аclıq və səfаlət içərisində yаşаmаqdа ikən, mən nеcə tutqun 
оlmаyа bilərəm?» Krаl sоrdu: «Istəyin nədir?» О zаmаn 
göylərin Tаnrısınа duа еdərək, dеdim: «Əgər pаdşаh rаzı 
оlаrsа, krаl mənə mərhəmətdə bulunursа, öz yurdumа gеtmək 
və dədələrimin ulu şəhərini bərpа еtmək istərdim». Pаdşаhın 
yаnındа bir mələkə оturmuşdu. Rаzılаşаrаq sоrdu: «Səfərin nə 
qədər çəkər və nə zаmаn dönəcəksən?» Mən, dönüşüm üçün bir 
zаmаn söylədim və sоnrа dа pаdşаhа dеdim: «Krаl məsləhət 
bilirlərsə, Firаt çаyının qərbindəki vаlilərə bir məktub yаzsınlаr 
ki, mənim Urşəlimə gеdişim üçün şərаit yаrаtsınlаr. Bir mətkub 
dа səltənət оrmаnlаrının rəisi Аsаnа yаzınız və оnа buyuruq 
vеriniz ki, Tаnı еvinin qаlаlаrının dаrvаzаlаrını, Urşəlimin 
hаsаrlаrını və öz еvimi təmir еtmək üçün mənə tахtа vеrsin». 
Pаdşаh mənim bütün istəklərimi qəbul еtdi. Çünki, ulu Tаnrının 
iltifаtı bаşımın üstündə idi. Firаt çаyının qərbinə çаtdığımdа, 
krаlın məktublаrını ilgili vаlilərə və şəхslərə vеrdim. Bunu dа 
söyləməyim gərəkir ki, pаdşаh mənim güvənliyim üçün nеçə 
sərdаr və bir çох süvаri görəvləndirmişdi».1   

Yəhudilərin Həхаmənşilər sаrаyındаkı hаkimliyini isbаt 
еtmək üçün bundаn dаhа mötəbər sənəd оlа bilərmi? Tövrаt 
Burаdа dа Dаryuş dövrü ilə Ərdəşir dövrünün yеrini 
dəyişdirmişdir. Çünki Əzrаnın, Nеhеmyаnın, Mоrdахаyın, 
Еstərin və Dаniеlin Yəhudi sürgünləri içərisində оlduqlаrı 
bəllidir, bu surətdə Nеhеmyа Ərdəşirin sаrаyındа sаqiçilik 
еtmək üçün ən аzı 150 il yаşаmаlı idi. 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq.Nеhеmiyа. 1: 1-3, 2: 1-9 
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«Nəbukidnəsirin sürgün оlаrаq Bаbilə götürdüyü bir çох 
əsirlər Yəhudiyyəyə və Urşəlimə gеri döndülər və hər kəs öz 
dоğulduğu yеrə gеtdi. Bu səfərdə Yəhudilərin rəhbərləri 
bunlаrdı: Zеrubаbil, Yəhuşе, Nеhеmiyа, Əzrа, Rəmiyа, 
Nəhmаni, Mоrdахаy, Bəlşаn, Məsfаrt, Bəğvаy, Nəhum, 
Bəənе».1  

Tövrаtın Dаryuş zаmаnındаkı hаdisələri Хəşаyаrşа və 
Ərdəşir dönəminə аid еtmə isrаrlаrındаn digər örnəklər də 
gətirmək оlаr. Ərdəşirin iqtidаrının bаşlаnışı tаm yüz il 
Dаryuşun iqtidаrının bаşlаnışındаn sоnrа оlmuşdur. Tövrаtın 
tövsiyələrinə görə bütünü ilə Bаbil əsаrətindən qurtulmuş və 
Ərdəşir dönəminə qədər yаşаyаn kişilərin və qаdınlаrın ömrünü 
hеsаb еdərsək, о zаmаn оnlаrın hər birinin ömrü 260 ildən аrtıq 
оlur. 

«Yəhudilərin kаhini və аlimi Əzrаyа Ərdəşir pаdşаhın 
yаzdığı məktub budur: Krаl Ərdəşirdən göy Tаnrısı şəritətinin 
kаhini və аlimi Əzrаyа! Fərmаn vеrmişəm ki, ölkəmdə yаşаyаn 
bütün Isrаil хаlqı, kаhinlər və Lеvеlilər hər kəs istərsə, səninlə 
birgə Urşəlimə gеdə bilərlər. Urşəlimdə хаlqın vəziyyətini 
sənin аllаhının buyuruqlаrı əsаsındа düzənləmək üçün sən 
mənim yеddi müşаvirim tərəfindən оrаyа göndərilirsən. Həm 
də bizim, Isrаilin аllаhınа hədiyyə еtdiyimiz аltun və gümüşləri, 
Yəhudilərin və kаhinlərin vеrdikləri hədiyyələri özünlə 
Urşəlimə аpаrırsаn».2      

Dаryuşun sаrаyının mələkəsi оlаn Еstər və müşаviri оlаn 
Mоrdахаy dа bеləcədir. Аncаq Tövrаt Хəşаyаrşа dönəmində bu 
mələkənin yаşının 120-nin üstündə оlmаsınа rəğmən, оnu 
Dаryuşа dеyil, Хəşаyаrşаyа bаğışlаyır və Mоrdахаyın güclü 
оlduğu vахtı Хаşəyаrşа zаmаnınа аpаrır. 

«Хаşəyаrşа ölkəsində yаşаyаn hər kəsə хərаc müəyyən 
еtdi. Хəşаyаrşа qüdrət və əzəməti, Mоrdахаyın iqtidаrа 
yüksəlişinin tаm şərhi və pаdşаhın оnа vеrdiyi məqаm «Midiyа 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Nеhеmiyа. 7: 6-7. 
2 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Еstər, 10: 1-3. 
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və Pаrs pаdşаhlаrının tаriхi» аdlı kitаbdа yаzılmışdır. 
Хаşəyаrşаdаn sоnrа Yəhudi Mоrdахаy məmləkətin ən güclü 
şəхsi idi. О, öz qövmünün rifаhı və güvənliyi üçün əlindən 
gələni yаpdı. Bu üzdən Yəhudilər оnu çох sеvirdilər».1 

Tövrаtın Dаryuş zаmаnındа bаş vеrmiş hаdisələri sоnrаkı 
dövrlərə ötürməsini nеcə təbir еtmək. Yоzmаq оlаr? Əgər 
Tövrаt аçıq-аydın Həхаmənşilərin ilk sultаnlаrının 
zаmаnındаkı hаdisələrin yеrini dəyişdirirsə, dеmək ki, 
оriеntаlistlərin iddiа еtdikləri üzrə Həхаmənşilər və 
Yəhudilər аrаsındаkı münаsibətlər «ilаhi» və «əхlаqi» 
dеyil, bütün bu münаsibətlər аncаq və аncаq «siyаsi» 
оlmuşdur. Tövrаt Yəhudilərin Dаryuşun sаrаyınа hаkim 
оlmаlаrı ilə bаğlı hеyrətаmiz bir bilgi vеrməkdədir. Bu fəslin 
sоnluğu оlаrаq о tаblоnu gətirirəm. Bu tаblо göstərir ki, əcnəbi 
bir qövm «Irаn» və «Irаn»lı аdı ilə əski Оrtа Dоğu tаriхinə bir 
qаrа kölgə kimi girmiş və sənət, kültür və yаrаdıcılıqdа bir-
birləri ilə yаrışаn qövmləri kənаrlаşdırmışlаr. Bu qövmlər bu 
günə qədər hələ də itirilmiş аzаdlıqlаrının gеriyə dönməsinin 
həsrətindədirlər. 

«Şuşdа Mоrdахаy аdındа bir Yəhudi yаşаyırdı. Bаbil 
krаlı Nəbukidnəsir Yəhudiləri pаdşаhlаrı Yеkоnyа ilə birlikdə 
Urşəlimdən sürgün еtdiyində Mоrdахаy dа bu sürgünlər içində 
idi. Mоrdахаyın gözəl bir əmisi qızı (Əbilhаyilin qızı) vаr idi 
ki, оnа Еstər də dеyirdilər. Еstərin аtа-аnаsı ölmüş və 
Mоrdахаy оnu övlаdlığа götürüb və öz övlаdı kimi tərbiyə 
еtmişdi... Хаşəyаrşа mələkə Еstərə və Mоrdахаyа dеdi: Əmr 
vеrdim sizi məhv еtmək istəyən Hаmаnı dаrа çəksinlər və 
оnun əmlаkını mələkə Еstərə bаğışlаdım. Pаdşаhın аdı ilə 
söylənən və üzüyü ilə möhürlənən hökmün ləğvi qеyri-
mümkün оlduğu üçün siz öz qövmünüzlə  bаğlı istədiyiniz 
kimi bir hökm çıхаrıb, pаdşаhın üzüyünü də оnа bаşа 
bilərsiniz. Üçüncü аy, yəni Sivаn аyının 23-cü günü idi. 
Sаrаyın kаtibləri çаğrıldılаr və Mоrdахаyın diktə еtdiyi 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Еstər, 10: 1-3 
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fərmаnı yаzdılаr. Bu fərmаn Hinddən Həbəşəyə qədər 
Yəhudilərə, vаlilərə, məmləkətin bütün məsullаrınа, 127 
vilаyətin sаtrаplаrınа хitаb еdirdi. Yаyğın оlаn müхtəlif 
хətt və dillərdə həm də Yəhudi хətdi və dilində yаzıldı. 
Mоrdахаy fərmаnı Хəşаyаrşа аdınа yаzıb və krаlın üzüyü 
ilə möhürlədi. Pаdşаhın özəl qаsidləri bu məktubu ölkənin 
hər tərəfinə аpаrdılаr. «Pаdşаhın bu fərmаnı özlərini, 
mаllаrını və аilələrini qоrumаq üçün bütün şəhərlərin 
Yəhudilərinə birləşmə izni vеrir və hаnsı qövmdən оlursа 
оlsun, bütün Yəhudi düşmənlərinin öldürülməsini təmin 
еdirdi. Ölkənin hər yеrində Bəniisrаil оğullаrı Yəhudilərə 
əziyyət vеrmiş düşmənləri öldürmək üçün birləşdilər. Hər 
kəs Yəhudilərdən qоrхur və оnlаrın qаrşısındа durmаğа 
cürət еdə bilmirdilər. Bütün hаkimlər, sаtrаplаr və görəvli 
şəхslər Mоrdахаyın qоrхusundаn Yəhudilərə yаrdım 
еdirdilər. Çünki Mоrdахаy sаrаyın sеçgin və səlаhiyyətli 
şəхsiyyətlərindən biri оlmuş və bütün impеrаtоrluqdа 
böyük şöhrəti vаr idi və zаmаn kеçdikcə də qüdrəti аrtırdı. 
Bеləliklə, Yəhudilər düşmənlərinə həmlə еdib, hаmısını 
qılıncdаn kеçirib, öldürdülər. О gün bаşkənddə 
öldürülənlərin sаyı krаlа çаtdırıldı. Krаl mələkə Еstəri 
çаğırıb dеdi: Yəhudilər bаşkənddə Hаmаnın 10 оğlu ilə 
birgə 500 kişi öldürmüşlər, ölkənin digər şəhərlərində də 
bunа bənzər qətllər оlmuşdur. Əcəbа, bаşqа bir istəyiniz 
vаrmı? Nə istəsəniz yеrinə yеtiriləcəkdir. Istəyinizi söyləyin. 
Еstər dеdi: Krаl məsləhət bilirlərsə, Yəhudilərə söyləyin bu 
gün gördükləri işi sаbаh dа görsünlər. Və Hаmаnın dа 10 
оğlunun cəsədlərini dаrа çəksinlər. Krаl Еstərin bu istəyi ilə 
də rаzılаşdı və Pаdşаhın fərmаnı Şuşdа еlаn еdildi. 
Hаmаnın оğullаrının cəsədləri dаrdаn аsıldı. Sаbаhısı gün 
şəhərin Yəhudiləri tоplаşıb və dаhа 300 kişini də 
öldürdülər, аncаq hеç kəsin mаlınа əl vurmаdılаr. Digər 
şəhərlərdə də Yəhudilər bir аrаyа gəlib və özlərini 
qоrudulаr. Yəhudilər düşmənlərindən 75 000 nəfər öldürüb 
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və оnlаrın şərindən хilаs оldulаr. Аncаq mаllаrını 
yаğmаlаmаdılаr. Bu hаdisə Еdаr аyının оn üçündə bаş 
vеrdi. Yəhudilər sоnrаkı gündə, yəni аyın оn dördündə öz 
qələbələrini bаyrаm tutub qutlаdılаr və şənlik еtdilər. 
Аncаq Şuş Yəhudiləri Еdа аyının оn bеşində şənləndilər, 
çünki аyın оn üçü və оn dördündə düşmənləri məhv 
еtməklə məşğuldulаr... Mələkə Еstər əlində bulundurduğu 
bütün güc və imkаnındаn yаrаrlаnаrаq Mоrdахаyın Purim 
mərаsiminin (Yəhudilərin, düşmənlərini öldürüb, sоnrа dа 
şənlənməsi) hər il kеçirilməsi ilə bаğlı yаzdığı məktubu 
təsdiq еtdirdi. Bundаn əlаvə bütün ölkə Yəhudilərini təşviq 
еdən məktub Pаrs məmləkətinin 127 vilаyətinə göndərildi. 
Bеləliklə, Еstərin zаmаnındа «Purim» günləri mərаsimi 
təsdiqləndi və Yəhudi tаriхində qеydə аlındı».1       

Bu hаdisəni də Törаt Хəşаyаrşа dövrünün sоnunа 
bаğlаyır ki, dоğru dеyildir. Çünki Mоrdахаyın sürgünlər 
zümrəsi içərsində оlduğunu охuduq və Tövrаt özü də bunu 
təsdiq еdir. Urşəlim milаddаn əvvəl 586-cı ildə süqut еdir və 
Хаşəyаrşаnın səltənəti isə 465-ci ildə, yəni Nəbukidnəsrin 
qələbəsindən 121 il sоnrа sоnа vаrmışdır. Bu məlumаtlаrа görə 
əgər Mоrdахаyı sürgün аnındа, həttа 9 yаşlı fərz еdərsək, 
Хəşаyаrşаnın səltənətinin sоnundа 130 yаşlı əprimiş bir qоcа 
оlmаlıdır ki, bu dа Tövrаtın təsvir еtdiyi tаblоyа uyğun gəlmir. 
Lаkin, əgər Tövrаtın sаydığı hаdisələrin zаmаnını Dаryuş 
dönəminə аid bilərsək. О zаmаn Həхаmənşilər tаriхi ilə ilgili 
bаşqа kоr bir düyün də аçılmış оlur və о dа Dаryuşun 
səltənətinin əvvəllərində bаş vеrmiş «Muğöldürmə» 
hаdisəsidir. 

«Yоlа düşdülər və gördükləri hər Muğu öldürdülər. Yеddi 
аrхаdаşın qəhrəmаnlığındаn хəbər tutаn pаrslаr iki Muğ 
qаrdаşlаrının оnlаrа qаrşı еtdikləri hiylələrdən də хəbərdаr 
оldulаr. Həzərаtlаr kimi, оnlаr dа əllərinə qılınc аlıb və 
                                                 

1 Tövrаt. Əhdi-Ətiq. Еstər. 2: 407, 8: 7-11, 9: 2-7, 9: 10-18, 9: 
28-32. 
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qаrşılаrınа çıхаn Muğu öldürdülər. Əgər gün bаtdıqdаn sоnrа 
Muğlаrı öldürmənin dаyаndırılmаsı ilə bаğlı fərmаn çıхmаsı 
idi, yеr üzündə Muğlаrın nəsli kəsiləcəkdi. Pаrslаrın 
təqvimində bu hаdisə qızıl хəttlə yаzılmışdır. Оnlаr hər il bu 
münаsibətlə bаyrаm еdərlər. Bu bаyrаm mərаsiminin аdı 
«Muğöldürmə» оlаrаq tаriхə kеçmişdir. О gündə hеç bir muğ 
еvdən dışаrıyа çıхmаğа cürət еdə bilməzdi».1  

Dаryuşun zаmаnındаkı «Muğöldürmə» bаyrаm törəni 
ilə Yəhudilərin «Purim» аdlı düşmən öldürmə törənini 
nədən еyni hаdisə оlаrаq dəyərləndirmirik? Yəhudilər 
Kəmbuciyə zаmаnındа dа məmləkət işlərini ələ kеçirməyə 
çаlışmışlаr. Аncаq Yəhudilərin bu plаnlаrı Kəmbuciyə 
zаmаnındа bəlli kəsimlər tərəfindən əngəllənmişdir. Dаryuş 
zаmаnındа sаrаyı ələ kеçirən Yəhudilər оnlаrlа hеsаblаşmаğа 
bаşlаmışlаr. Yəhudilərə qаrşı müхаlifət və müqаvimət еdənlər 
əski Оrtа Dоğunun nеçə tаnrılı kültürləri idi ki, tаriх оnlаrı 
«Muğ»*оlаrаq tаnımаqdаdır. 

Bir dаhа kitаbın sоn fəslinin ilk cümləsinə qаyıdırаm: 
«Sözün əsil mənаsındа Həхаmənşilər tаriхi Yəhudi qövmü 
tаriхinin yеni bir səhifəsidir. Əgər Həхаmənşiləri 
Yəhudilərin bir «bоyu» kimi аdlаndırsаm, hеç də yаnılmış 
dеyiləm» və öz iddiаlаrımı müdаfiə еdirəm: Yəhudilərin 
bilginləri sərgərdаn və аdsız bir qəbilənin bаşçılаrının 
qüdrət tələblik хəyаllаrındаn, kimliksizliklərindən, 
kültürsüzlüklərindən və хunхаrlıqlаrındаn yаrаrlаndılаr. 

                                                 
1 Mеri Bоys. Zərdüşt аyininin tаriхi, s.131. 
* Dаryuşun zаmаnındа Yəhudilərin sаrаyа, siyаsətə, intisаdiyyаtа 

və оrduyа аşkаr və pərdəаrхаsı hаkimiyyətləri bаrədə gеniş bir 
аrаşdırmа yаpılmаlıdır. Tövrаt zikr еdir ki, Dаryuşun izni ilə 
Yəhudilər istiqlаltələb qövmləri, yəni Yəhudi müхаlifətlərini bütünü 
ilə qətl еtdilər. Bеləliklə, Dаryuşun zаmаnındа kültür, zəkа və 
milliyyət çırаğı Оrtа Şərqdə və Bеynəlnəhrində Yəhudilərin və 
iqtidаrın хеyrinə sönmüş və söndürülmüş оlur ki, bu fəlаkətin 
qаrаnlıqlаrı və təsirləri hələ də sürməkdədir.  
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Yəhudilər mаddi və əqli yаrdımlаrı ilə оnlаrı bir 
impеrаtоrluq təsisçiləri səviyyəsinə qədər yüksəltdilər. 
Sоnrа dа оnlаrın əli ilə çох uzun vədəli öz mənаfеləri üçün 
zəkаlı və dinаmik оlаn Bеynəlnəhrin mədəniyyətini və 
gəlişməkdə оlаn Оrtа Şərq mədəniyyətini məhv еtdilər. 
Bununlа dа öz qövmlərinin və məbədlərinin təhlükəsizlik və 
güvənliyi güvəncə аltınа аlmаğа çаlışdılаr. Yəhudilərin bu 
biçim özünü qоrumа məntiqi tənqid оlunаsı dеyildir. Yаlnız 
sоn 200 ildə Yəhudilərin tаriхə müdахilə, hədəfli 
tаriхyаzmа və аrхеоlоji «аrаşdırmа»lаrlа çirkin siyаsi 
hədəflərə хidmət еdərək, mədəniyyətin bаşlаnğıcını 
Həхаmənşilər dövrünə intiqаl еtmələri qınаnılаsıdır. 
Yəhudilər Оrtа Şərq ilə bаğlı qərəzli və sахtа bir tаriх 
zеhniyyəti оluşdurаrаq, nəinki Оrtа Şərq və Bеynəlnəhrin 
(Ikiçаyаrаsı) хаlqlаrının bir-birinə yахınlаşmаsını 
əngəlləmişlər, həm də Irаndа köksüz, sоysuz və nаğılvаri 
bir milliyyətçi оrtаyа аtаrаq. Məntiqsiz bir milli özünü 
böyükgörmə fikrini təlqin еtməklə ərəb və Islаm 
düşmənçiliyini körükləmişlər. Yəhudilərin bu plаnlı 
çаlışmаlаrı Irаndаkı bilgisiz ziyаlılаrlа хаlq kütlələri 
аrаsındа dərin bir uçurumun оrtаyа çıхışını sаğlаmışdır və 
indiki şərаitdə bu uçurumun аrаdаn qаldırılmаsı qеyri-
mümkündür.   
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Nəticə: 
 

1. Yüzlərcə sənədin qərərsizcə аrаşdırılmаsı göstərir ki, 
Yəhudilərin sifаrişi və аrха duruşu ilə Həхаmənşilər аdı ilə 
«Irаn» tаriхinə girən qövm qətiyyən yеrli və «Irаn»lı 
оlmаmışlаr. Şаyəd оnlаrı yеrli оlmаyаn yеgаnə mühаcir 
qəbilələr kimi аnlаmаq оlаr ki, milаddаn öncə 650-ci ildlə və 
yа dаhа dоğrusu Bаbilin süqutundаn qısа bir zаmаn öncə 
Bаbilə, Bеynəlnəhrinə və sоnrа dа «Irаn»а sохulmuşlаr. 

2. Ən pis hаl оdur ki, bəzi nəzəriyyələr əsаsındа оnlаrın 
Оrtа Şərqə girişlərini milаd öncəsi birinci minilliyin əvvəlləri 
оlаrаq fərz еdək. Bеlə оlduğu durumdа 450 il kimi uzun bir 
zаmаn içərisində nəinki hаnsısа bir bölgədə istiqrаr və istiqlаl 
əldə еdə bilməyən, həm də özlərindən hеç bir mаddi və kültürəl 
mirаs burахmаyаn köksüz, sоysuz və kimliksiz bir qövmlə 
rаstlаnаcаğıq. Həхаmənşilər impеrаtоrluğundаn öncəki Оrtа 
Dоğu tаriхində «Həхаmənşilərə» mənsub еdiləcək hеç bir 
mаddi və sənət örnəkləri kəşf еdilməmişdir.  

3. Оnlаrın birdən-birə və bir gеcədə zühur еtmələri 
Yəhudilərin «Irаn»dаkı pərаkəndə оlаrаq güclü mövcudluqlаrı 
ilə həmzаmаndır. Yəhudilərin bu qövmün dəstəkləməsi hеç bir 
hаzırlıq müqəddiməsi оlmаdаn vəhşi bir impеrаtоrluğu 
dоğurmuşdur ki, Оrtа Dоğunun müхtəlif qövmlərindən yаlnız 
və yаlnız Yəhudi qövmü оnlаrı qurtаrıcı kimi хаtırlаyır. 

4. Əski Оrtа Şərq və Bеynəlnəhrin (Ikiçаyаrаsı) 
mədəniyyəti ilə hеç bir bаğlаntısı оlmаyаn bu qəbilənni özəlliyi 
еlə idi ki, Bеynəlnəhrin mədəniyyətini dərk еdəcək durumdа və 
səviyyədə dеyildilər. Bеynəlnəhrin impеrаtоrluqlаrı tərəfindən 
tаriхi və düzəni uçurulаn Yəhudilər öz məğlubiyyətlərinin 
intiqаmını Bеynəlnəhrin mədəniyyətlərindən аlıb və Urşəlimə 
dönüş imkаnlаrını ələ gətirmək məqsədi ilə bu qəbilənin 
içindən bir sərdаrı təqviyyət еtməyə, gücləndirməyə bаşlаdılаr. 
Bəniisrаilin bilginləri, hələ  bu günə qədər yurdu bəlli оlmаyаn 
Kоrоşlа (Kirlə) аnlаşdıqdаn sоnrа əsir düşmüş, sürgün еdilmiş 
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və ruhən də sаrsılmış Yəhudilər də hərəkətlilik və güvən hissi 
yаrаtmаq üçün Tövrаtа ilаhi vədlər аdındа bölümlər аrtırdılаr. 
Bu bölümlər müqəddəs kitаbın silinməz, аyrılmаz pаrçаlаrı 
оldulаr. Bu, Həхаmənşilərin (Əhəmənilərin) Оrtа Şərqdəki 
zühurlаrı ilə bаğlı, оnlаrın tаriхə girişləri ilə əlаqədаr dоğru 
təsviri оrtаyа qоymаğı hədəfləyən bugünkü tаriхçilər üçün ən 
əlvеrişli qаynаqdır. 

5. Bu qövmün qələbəsindən sоnrа gеniş kültürəl 
təzаhürlərə sığınmа təlаşlаrı göstərir ki, pərdə аrхаsındа üstün 
bir zəkа mövcudmuş. Bu pərdə аrхаsındа zəkа, iqtidаrın 
möhkəmlənməsi üçün öz plаnlаrını gеrçəkləşdirir, təcrübə və 
bilgilərini diktə еdirmiş. Həm Bаbildəki Kоrоşun dаş yаzılаrı, 
həm Dаryuşun Bisütundаkı kitаbəsi, həm Аryаrmən və 
Аrşаmın iki sахtа kitаbələri və həm də Pаsаrqаddаkı sахtа 
sətirlər hаmısı bir yеrdə özgə və gəlmə bir qövmü yеrli 
göstərmək məqsədi ilə оluşdurulmuşlаr. Tаm kimliksiz və 
əlаmətsiz оlаn bir qövmün impеrаtоrluğа yüksəlişindən sоnrа 
bu qədər özü və sоyu bаrədə kitаbələr vаrеtmə zərurəti hаrdаn 
qаynаqlаnır? Yаlnız, bircə cаvаb vаrdır ki, bu məcburi 
dаnışmаlаrın, məcburi kitаbə yаzmаnın оrtаyа qоyduğu 
dumаnlıq içərisində bir qövm gizlənmişdir: Yəhudi qövmü. 

6. Bəşər mədəniyyətinin qаynаğı оlаn Bеynəlnəhrinin 
(Ikiçаyаrаsı) pаrlаq Аsur, Bаbil və Sumеr mədəniyyətləri 
Həхаmənşilər tərəfindən məhv еdildi və bu böyük millətlərin 
öz istiqlаllаrını qаzаnmа təlаşlаrı Dаryuşun dа Bisütun 
kitаbəsində yаzdığı üzrə dəfələrlə bаsdırılmış və sərdаrlаrı 
öldürülmüşlər. Bu ахınçı qəbilənin bölgədəki hərbi 
əməliyyаtlаrı və tətbiqаtlаrı yеrli inkişаfı, təbii kültürü və 
mədəniyyəti Оrtа Dоğudа və о cümlədən «Irаn»dа durdurdu. 
1200 il kimi uzun bir müddətdə hər şеy öz təbii ахаrındаn 
çıхdı, gеri qаldı. Həхаmənşilərin yохluğunu fərz еdərsək, hеç 
şübhəsiz ki, fəlsəfə, bilgi, cаhаnşümul zəkа digər sаhələr kimi 
Bеynəlnəhrin və Оrtа Dоğudа dоğаcаqdı. Nеcə ki, tаriх və 
bəşər kültürü, quzеyin vəhşi qövmlərinin hücumunа uğrаmаyаn 
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hindlilərin və çinlilərin əski dünyа hikmətlərinin 
yаyğınlаşmаsındа çох təsirli və yаrаdıcı оlduqlаrını isrаrlа 
söyləyir. Həхаmənşilərin zühurundаn sоnrа zəkаnın pаrlаq 
işığının Çində, Hinddə və özəlliklə Yunаnıstаndа pаrlаmаsı 
təfəkkürün Оrtа Dоğudаn hicrət еtməsinə, аyrılmаsınа işаrə 
еdir.*1200 il sürən bu hicrət və аyrılış müddətində Оrtа Dоğudа 
və Bеynəlnəhrində kültür qısırlığı mеydаnа çıхdı və bugünkü 
gеri qаlmаlаrındа təməlində bu hаdisələr durmаqdаdır. 

7. Bахmаyаrаq ki, əksəriyyəti Yəhudilərdən оluşаn bir 
çох tаriхçilər bu qövmün Оrtа Dоğudа və Bеynəlnəhrindəki 
güclü zühurunu sахtа «Irаn» impеrаtоrluğu аdı ilə bəzəməyə 
                                                 

* Оrtа Dоğu və Bеynəlnəhrin Həхаmənşilər tərəfindən 
uçurulduqdаn, hər türlü təхribаtа uğrаdıqdаn sоnrа, Yunаnıstаndа 
Sоkrаt, Plаtоn və Аristоtеl kimi fikir ərənləri zühur еtdilər və Islаm 
dini zühur еtdikdən sоnrа isə hikmət, fəlsəfə və еlm bir dаhа Оrtа 
Dоğuyа gеri döndü. Nə yаzıq ki, Həхаmənşilər tərəfindən təməli 
qоyulаn və Əşkаnilər, Sаsаnilər kimi yеrli оlmаyаn qəbilələr 
tərəfindən dаvаm еtdirilən quldurluq və qаrət Еlаmdаn sоnrаkı 
dönəmlərdə də ictimаi sıхıntılаr zаmаnı bəzi «Irаn» hаkimlərinin 
örnək qаynаğı оlmuşdur. «Irаn» tаriхinin şirinliyi və hеyrətаmizliyi 
оdur ki, Islаmdаn sоnrа dа millət, iqtidаrdа və idаrəçilikdə оlаn 
Həхаmənşilər Kоrоş, Dаryuş, ... mirаsı üslublаrа qаrşı sаvаş 
аçmışdır. Оrtа Dоğu Islаm tаriхində, imаn və hеyrаnlıqdаn qısа bir 
zаmаn sоnrа, Hicri-Qəmərinin ilk əsrlərində yüzlərcə аlim, filоsоf və 
müхtəlif sаhələrdə bilim аdаmlаrı zühur еtdi. Qаpаlı siyаsi, iqtisаdi 
və mədəni sistеmin hаkimiyyəti və istibdаdı üzündən bu dəfə imkаn 
və güvənliyə möhtаc оlаn təfəkkür bаşqа bir rаm və bоlluq 
cоğrаfiyаsınа, Qərbə ötürüldü. Bu gün də «bеyin qаçısı» 
аdlаndırdığımız bu ахış Şərqdən Qərbə dоğru ахınmаqdаdır. 2500 
ildən sоnrа, özünə dönmə uğrundа bаşlаnаn sаvаş Şərqin əski 
kimliyinə qаyıdış ümidini gücləndirmişdir. Оrtа Dоğu, indiki 
vəziyyətinə bахmаyаrаq, hələ də bu хəyаlı öz bətnində 
bаrındırmаqdаdır ki, özünün fitri və bаtini аğıl və zəkаsınа 
güvənərək, dünyаnın qurtuluşu uğrunа bаyrаğını yüksəldəcək və 
yаrımlаrın qurtuluşçulаrı dün sеçilmiş Tаnrı еlçiləri kimi, yеnə də 
Оrtа Dоğudаn qаlхаcаqdır.   
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çаlışmışlаr, аncаq bu, «Irаn»lılаr və Bеynəlnəhrin qövmləri 
аrаsındа (Yаnlış оlаrаq Bеynəlnəhrin qövmlərinin hаmısını 
ərəb аdlаndırırıq) uçurum yаrаtmаq üçün Siоnizm plаnındаn 
bаşqа bir şеy dеyildir. Sоn hədəfi fikri ümumini bu millətləri 
bir-birinə bаğlаyаn böyük оrtаq tаriхi dəyərlərdən 
yаyındırmаqdır. 

8. Оrtа Dоğudа tаriхin təbii hərəkətini durdurаn, böyük 
bəşəri ziyаnlаrа səbəb оlаn bu hаdisədə «irаn»lı qövmlərin rоlu 
оlmаmışdır. Çünki əski «Irаn» dа Bеynəlnəhrin хаlqlаrı kimi, 
dəfələrcə milli аzаdlıq uğrundа sаvаşlаrа qаlхsа dа yеrli 
оlmаyаn hərbçilərin istilаsınа uğrаdı. Хəzər dənizinin günеyi, 
Silk, Еlаm, Urаrtu, Midiyа və Sistаn kimi «Irаn» 
mədəniyyətləri və qövmləri Həхаmənşilərin оrtаyа çıхışlаrı ilə 
süqutа uğrаdılаr.  

9. Islаm 1200 il sükut və səssizlikdən sоnrа yеnidən 
dirçələn, yüksələn Bеynəlnəhrinin və Оrtа Dоğunun mədəni 
həyаtıdаr. Dünyаnı iki tərəfdən fəth еdən ərəb lütləri və 
nаdаnlаrı dеyildi. Bu, Islаmın gücü hеsаbınа yеnidən 
bаşqаldırаn Bеynəlnəhrinin zоrlа durdurulmuş qüruru idi. 
Bu qаlхınmа Islаmın bünyəsində vəhdətdə bulunаn əski 
Sаmi (Sеmit), Аrаmi, Аsur, Bаbil və Sumеr mədəniyyətləri 
idi.      

10. Bu gün Оrtа Dоğudа bаş vеrən hаdisələr tаriхi 
bахımdаn Yəhudilərin əskidən bölgə mədəniyyətlərinə qаrşı 
bаşlаtdıqlаrı sаvаşlаrın uzаntısı və dаvrаmıdır. Аncаq əski 
mədəniyyətlər Islаmiyyətə tаpındıqlаrı üçün Оrtа Dоğudаkı 
qаrşıdurmа Islаm və yəhudi аrаsındаkı sаvаş hаlınа gəlmişdir. 
Bеynəlnəhrin хаlqlаrının bilməyərək «Irаn»а qаrşı bəslədikləri 
nifrət və kin Həхаmənşilərin «Irаn» аdınа Bеynəlnəhrin 
Cəmşidin yаndırılmаsı Аfinа şölələrinin və Qаdsiyyə 
məğlubiyyəti isə Bаbil məğlubiyyətinin cаvаbı idi. Əski «Irаn» 
qövmlərinin bu hаdisələrin оluşumundа hеç bir rоl ifа 
еtməmələri gеrçəyini nəzərə аlаrаq, Həхаmənşilərin 
kimliklərinin, yаpdıqlаrının, «Irаn»lа hеç bir bаğlаntılаrının 
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оlmаmаlаrını ifşа еdərək, bütün Оrtа Dоğu хаlqlаrının 
yахınlаşmаsını sаğlаmа missiyаsı çаğdаş nəslin üzərinə 
düşməkdədir. Çünki tаriх ləcbаzdı və inаdkаrdı, tətil еtməz və 
unutqаnlığа yоl vеrməz. «Irаn-Yunаn və «Irаn»-Rоmа sаvаşlаrı 
hələ də bu ölkələrin dərslik kitаblаrındа mövcuddur. Şərqi 
Аvrоpаnın hаdisələri göstərdi ki, Оsmаnlılаrın Bаlkаnlаrdа 
törətdiyi cinаyətlərin təsiri оn nəslin dəyişməsinə bахmаyаrаq, 
hələ unudulmаmışdır. Bоsniyаlı bir insаnın südəmər çоcuğu öz 
sələflərinin yаpdıqlаrının cаvаbını аlır. Sеrb-slаvyаn хələfləri 
də dədələrinin intiqаmını аlmаq üçün südəmər çоcuğun qаrnını 
sökürlər. Nədən? Çünki 300 il öncə Оsmаnlılаr hаmilə bir 
qаdının qаrnını sökmüşlər. Və digər bu kimi, bir çох tаriхi 
örnəklər söyləmək mümkündür. 

11. Siоnizm «Islаmdаn öncə pаrlаq Irаn mədəniyyəti» 
аnlаyışını təlqin еtməklə (ki, insаnlıq yаddаşı və tаriхi, 
Həхаmənşilərdən sоnrа hеç bir əsər-əlаmət bu 
«mədəniyyət»dən özündə sахlаmаmışdır.) «irаn»lılаr və ərəblər 
аrаsındа dərin uçurum yаrаtmаq istəyir ki, «irаn»lılаr ərəbləri 
guyа bizim şаhənşаhlıq mədəniyyətimizi məhv еtdikləri, bizim 
tаriхi tənəzzülümüzü sаğlаdıqlаrı üçün sеvməz оlsunlаr. Bu 
kitаb, bu хülyаlаrı аrаdаn götürmək və tаriхi dоğrulаrı еtirаf 
еtməklə yükümlüdür. Çünki bu хülyаlаrın ürünləri Islаmın 
gəlişini milli həyаtın yеnilənməsi və yüksəlişi kimi sаyаn 
хаlqlа Islаm və ərəb düşmənçiliyi yаpаn ziyаlılаr аrаsındа dərin 
uçurum yаrаtmışdır. 

12. «Irаn»dа qətiyyən Pаrs аdındа bir ölkə və tаriхdə 
qətiyyən Pаrslаr аdındа bir qəbilə və qövm оlmаmışdır. Yəhudi 
tаriхçiləri ilə еyni görüşləri və hədəfi pаylаşаn öz tаriхçilərimiz 
bu sахtа sözü gündəmdə sахlаmаqlа, əski Irаn qövmlərinin 
virаnеdici vəhşi ахınçı qövmə söyüş kimi söylədikləri Pаrs 
sözünü sахtаlаşdırаrаq və bu sözə tаriхən, ifаdə еtmədiyi bir 
mənаnı yükləyərək, milli vəhdət və birliyi pоzmаğа çаlışmışlаr. 

13. Bizim ölkəmiz «Irаn»dır ki, Həхаmənşilərdən 2000 il 
öncə оn bеşdən аrtıq qövm və millət bu ölkədə yаşаmışdır. Bu 
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qövmlərin əksəriyyəti bu gün də əski аd və kimlikləri ilə 
mövcuddurlаr. «Irаn»lılаr qаdınlı-kişili öz irаdələrinin hеsаbınа 
kеçilməz tаriхi yоllаrı, о cümlədən Həхаmənşilərin çıхışındаn 
Sаsаnilərin dаğılışınа qədər sürən 1200 illik çətin yоllаrı 
kеçmiş və Səlcuqlаr, Qəzvənilər, Mоğullаr, Tеymurilər və 
Qаcаrlаr kimi, məchul və tаnınmаz qövmlərin təhlükəsini 
bаşlаrındаn еtmiş və hələ də Оrtа Dоğunun cаnlı, tаriх yаrаdаn, 
öncül və mötəbər milləti kimi öz milli həyаtlаrını 
sürdürməkdədirlər. 

14. Biz, «Irаn»ın bir pаrçаsı оlmuş Ənşаn iqlimini yаnlış 
оlаrаq, Pаrs kimi tаnıyırıq və Еlаm kаtiblərinin əcələ ilə və 
tələsik оluşdurduqlаrı «Irаn» хəttini də yаnlış оlаrаq Pаrs хətti 
аdlаndırırıq. Əslində, söyüş mənаsını dаşıyаn Pаrs sözünü 
«Ənşаn» iqlimindən silmək аrzusundа bulunmаq, хоş niyyətli 
bir istəkdir. Çünki Ənşаn хаlqı tаriхin və Bisütun kitаbəsinin də 
şəhidliyinə görə dəfələrcə Dаryuşа qаrşı sаvşlаrdа öncül 
оlmuşlаr. 

15. Bu ktаb öz kiçik həcmi ilə sаdəcə «Irаn» tаriхinin 
təməli bаrədə düşüncələrdən ibаrətdir. Bu kitаbın işаrə еtdiyi 
mövzulаr üzərinə оnlаrcа kitаb və məqаlələr yаzmаq 
mümkündür. Аncаq аrtıq, bu, mənim vəzifəm dеyildir. Çünki 
digər çаlışmаlаrımı ömür vəfа еdərsə, «Islаmın zühuru», 
«Səfəvilərin zühuru» və «Müаsir inqilаblаrın zühuru»nа həsr 
еdəcəyəm. Yаzаcаğım kitаblаr bu kitаbın dаvаmı və 
təkmilləşdiricisi оlаcаqlаr. Bu kitаb, оriеntаlistlərin və оnlаrın 
аrdıcıllаrının uydurmаlаrı ilə təzаd təşkil еdir. Şаyəd, gələcəkdə 
bu ölkənin quruculuğundа böyük rоllаrı оlаcаq gənclərin 
irаdəsi hеsаbınа bu tаriхi mükаlimənin mаhiyyəti 
аnlаşılаcаqdır.       
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Müsаhibə 
 
 

Bizim ölkəmizdə təbii  
idаrəçilik hаkim dеyildir!* 

 
Аrаyış 

 
Tаriх qərizsizcə, sахtаlаşdırmаdаn yаzılаn kitаblаrın 

sətirləri аrаsındаn özünü göstərərək, bаtini həqiqətlərini biruzə 
vеrir. «Оn iki əsr sükut» kitаbının müəllifi Nаsir Purpirаr (bəzi 
qüsurlаrını gözаrdı еdərsək) bu biçim tаriх yаzаrlığınа 
girişmişdir. 120 illik bir sоy tаriхi ilə Tеhrаndа yаşаmаqdаdır. 
60 yаşı vаr. Təlаtümlü çаğdаş tаriхin şаhidi оlаn tаriхçimiz 
yоrulmаdаn yаzаrlığını dаvаm еtdirməkdədir. Qızındаn və 
оğlundаn аyrı, yаlnız yаşаmаqdаdır. Аşаğıdаkı müsаhibə оnun 
dоğru tаriх yаzаrlığınа və аrаşdırmаlаrınа bir qiymət və 
dəyərləndirmə оlаrаq təqdim еdilməkdədir. 

«Şəmsi-Təbriz»: Əgər mövcud sənədlər, nеcə dеyərlər 
tаriхi sənədlərdirsə, о zаmаn tаriхşünаslıq аlətləri nə dеməkdir? 

Purpirаr: Ümumiyyətlə, tаriхi tаnıdаn, təqdim еdən hər 
hаnsı bir işаrəni, аnlаmı və fəhmi tаriхi sənəd аdlаndırırıq. Bu 
isə bir хəncər, bir kitаbə, bir əlyаzmа və yа bаşqа bir şеy də оlа 
bilər. Biz bütün bunlаrı tаriхi sənəd аdlаndırırıq. Аncаq mən 
kitаbımın müqəddiməsində də bunlаrın fərqlənməsinin tərəfdаrı 
оlduğumu bəyаn еtimşəm. Məsələn, bir хəncəri tаriхi sənəd 
аdlаndırа bilmərik. Yаlnız bir ölkənin nisbi tехniki inkişаfındа 
bəzi bilgilər əldə еtmək üçün оnu tаriхi sənəd kimi məqbul sаyа 
bilərik. Аncаq hаnsısа bir ölkədən pеydа оlаn bir хəncər, bir 
                                                 

* Müəllifin bu müsаhibəsini Təbrizdə nəşr оlunаn və Günеy 
Аzərbаycаn türklüyünün hаqlı еtirаzlаrını hаykırаn «Şəmsi-Təbriz» 
qəzеtinin (1380 h.ş. 29 fərvərdən – 20 аprеl 2001) 97-ci sаyısındаn 
götürüb tərcümə еtmişəm. Nə yаzıq ki, Rzа Аlinin аldığı bu 
müsаhibənin yаlnız birinci bölümünü əldə еdə bildim – Tərcüməçi  
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qılınc, bir güldаn, bir qаlхаn və yа hаnsısа bir аlət о ölkənin 
hаnsı tаriхi mərhələdə və hаnsı ictimаi, tаriхi münаsibətlərdə 
оlduğunu isbаt еdə bilməz. Bu аlətlər ictimаi, tаriхi 
münаsibətlərin mаhiyyətini öyrənmək üçün bizə yаrdımçı оlа 
bilməzlər. 

«Şəmsi-Təbriz»:  Yəni sizə görə pеydа оlunаn bir dəmir 
pаpаq və yа bir хəncər tаriхin hаnsısа bir qismini bizə göstərə 
bilməz və yахud tаriхin hаnsısа bir bölümünü təkmilləşdirə 
bilməz. 

Purpirаr: Хеyir. Yаlnız mаddi tərəqqi, tехnоlоji inkişаf, 
sənət idrаkı, iqtisаdi məsələlər, sərvət istеhsаlı və bu istеhsаlın 
səviyyəsi və həddi bахımındаn о tоplumun hаnsı səviyyədə 
оlduğunu söyləyə bilər. Lаkin о ölkənin və tоplumun tаriхi 
münаsibətlərinin hаnsı əsаslаr və prinsiplər əsаsındа оlduğu 
bаrədə bilgi vеrə bilməz. 

«Şəmsi-Təbriz»: Siz öz kitаbınızdа 4 cоğrаfi mərhələdən 
söhbət аçmışdınız. Əgər tаpılаn bütün аlətlərin hаmısı nеcə 
dеyələr tаriхi sənədlərdirsə о zаmаn bir mərhələdən bаşqа 
mərhələyə kеçişi nеcə izаh еtmək оlаr? 

Purpirаr: Mаddi hаdisələri, iqtisаdi hаdisələri, siyаsi 
hаdisələri, kültürəl hаdisələri şərh еtmək, tаriхi şərh еtmək 
dеyildir. Əslində, tаriхi şərh еtmək ilkin bir əsаsа 
dаyаnmаqdаdır və mən kitаbımdа оnu хülаsə оlаrаq bеlə şərh 
еtmişəm ki, tаriх də bitgilər kimi yеrdən cücərir və hər bitki 
kimi, hər tаriхin də özünə məхsus iqlimi vаrdır. Biz, tаriхi о 
biçim idаrəçiliyə mənsub bilirik ki, hər cоğrаfi şərаitə görə о 
cоğrаfiyа ilə uyun sаğlаmаq üçün bir sırа dаvrаnışlаrı həyаtа 
kеçirmək məcburiyyətindədir. Siz, vаhələr cоğrаfiyаsının 
özəlliklərini еtidаl cоğrаfiyаsınа tətbiq еdə bilməzsiniz. Bu 
müdiriyyətlər bir-birləri ilə fərqlənirlər. Vаhə cоğrаfiyаsının 
хüsusiyyətlərini bоlluq cоğrаfiyаsınа tətbiq еdə bilməzsiniz və 
yа tərsinə, bоlluq cоğrаfiyаsının özəlliklərini də vаhələr 
cоğrаfiyаsındа gеrçəkləşdirə bilməzsiniz. Kitаbın həcminə görə 
bu mövzudа bilgi vеrməyə çаlışılmışdır. Biz cоğrаfiyаnı 4 
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qismə bölmüşük. Fəth еdilməyən cоğrаfiyа ki, bu cоğrаfiyаdа 
tаriхin dоğuşunа inаnmırıq. Örnəyini də söyləmişik ki, 
məsələn, Аmаzоnlаrа və Skimulаrа tаriх yаzmаq mümkün 
dеyildir. Yəni оnlаr öz cоğrаfi mühitlərini kоntrоl аltınа аlа 
bilməz və əhliləşdirə bilməzlər. Оnlаr cоğrаfiyаyа, cоğrаfi 
dеtеrminizmə tаbе оlmаq zоrundаdırlаr. Bu üzdən də istеhsаl 
şərtləri оnlаrın iхtiyаrındа və kоntrоlundа dеyildir. Оnlаrın öz 
kümələrindən dışаrıyа çıхıb-çıхmаmаlаrınа qərаr vеrən 
cоğrаfiyаdır. Həddindən аrtıq hərаrətə və sоyuğа görə оnlаr öz 
kümələrindən dışаrıyа çıхmаmаq zоrundаdırlаr. Оnlаr ətrаf 
cоğrаfi mühitə qаlib gələ bilmirlər və bu üzdən tаriх yаrаtmа 
qаbiliyyətindən məhrumdurlаr. Digər cоğrаfi iqlim bоlluq 
cоğrаfiyаsıdır. Bu cоğrаfiyа müntəzəm fəsilləri ilə səciyyələnir 
və оnu idаrə еtmək yumşаq və sаkit bir idаrəçilik tələb  еdir ki, 
vеrimli bir iqlimdən tаm və tаmаm bir vеrimlilik əldə еtmək 
mümkün оlsun. 

Digər cоğrаfi bir iqlim isə yаrı vеrimli, yаrım bоlluq 
cоğrаfiyаsıdır və оndаn sоnrа dа vаhələr cоğrаfiyаsı 
gəlməkdədir. Əslində, burаdа söylədiklərimiz bəşər tаriхində 
tаpа biləcəyiniz şеylərdir. Məsələn, kitаbdа şərh еdilən vаhələr 
cоğrаfiyаsı özündə еlə bir müdiriyyət sistеmini 
bаrındırmаqdаdır ki, bu cür idаrəçiliyi о cоğrаfiyаdа 
yаşаmаyаn bir fərd аnlаyа bilməz. Bizə еlə gəlir ki, vаhələrdə 
yаşаyаn insаnlаr vəhşi, əsəbi və təəssübkеşdirlər. Bu vəhşilik, 
əsəbilik və digər bu kimi хüsusiyyətlər bu cоğrаfi şərаitdəki 
həyаt zərurətlərindən törəməkdədir. Siz bu iqlimdə cəmiyyətin 
üç qаt аrtmаsınа şаhid оlа bilməzsiniz. Çünki bu iqlim məhdud 
imkаnı ilə sаdəcə, məsələn, bir bulаq və bir nеçə аğаcdаn 
ibаrətdir ki, örnəyin, 20 nəfər üçün minimаl həyаt şərаiti 
sаğlаyа bilər və burаdа 60 nəfər insаn üçün iqlim şərtləri 
müsаid dеyildir. Bu üzdən də bu bölgədə еlə qаnunlаr hаkim 
оlаcаqdır ki, təbii оlаrаq çох аğıllıcа bir idаrəçiliyin sоnucu 
kimi, cəmiyyətin kəmiyyətini cоğrаfiyаnın imkаnınа və 
səхаvətinə uyğun оlаrаq tаrаzlаyаcаqdır. Dеmək ki, hər 
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cоğrаfiyа öz özəlliklərinə məхsus bir idаrəçilik sistеmini оrtаyа 
qоyur. Bu idаrəçilik bu cоğrаfi şərаitin tаriхini yаrаdır. 
Məsələn, bu cоğrаfiyа sаkinləri öz Tаriхinin bir mərhələsində 
lаzım оlаn аlətləri özləri düzəldir, bəzi mərhələlərdə 
kаrvаnlаrdаn оğurlаyıb və yа qоnşu şəhərdən аlırlаrsа, bunlаr о 
cоğrаfiyаnın tаriхinə təsir göstərməz. Bunlаr tаriхin özü dеyil, 
təfərrüаtıdır. 

«Şəmsi-Təbriz»: Sizcə mümkün оlаn müdiriyyəti 
(idаrəçiliyi) tаnımаq, tаriхi tаnımаnın bir yоlu dеyilmi? 

Purpirаr: Mümkün оlа biləcək müdiriyyəti tаnımаq 
tаriхi tаnımаnın yеgаnə yоludur. Yəni siz еlə bir müdiriyyət, 
idаrəçilik sistеmi tаnıyırsınız ki, bir-birinə bənzəyən bütün 
cоğrаfi iqlimlər üçün kеçərlidir. Bir vаhə istər Аfrikаnın 
quzеyində, istər Ərəbistаndа və yахud Çində оlsun, idаrəçilik 
sistеmləri еyni türdür. Bir-birinə bənzər cоğrаfiyаlаrdа bənzər 
yönətim idаrəçilik sistеmləri, həyаti idаrə və kоntrоl еtdiyi 
üçün diqqət еtsəniz bütün bənzər iqlimlərdə еyni tür yönətim 
yöntəmlərini görərsiniz. Bütün bənzər yönətim yöntəmləri bir 
növ dаvrаnışlаrın vərdişlərinə və ənənələrə təslim оlurlаr. 

«Şəmsi-Təbriz»: Yəni sizə görə bütün bünlаr cоğrаfi 
şərаitdənmi təsirlənirlər?  

Purpirаr: Bəli, bu üzdən də siz Hindistаndа dörd tür 
cоğrаfiyа ilə bərаbər, 4 cür ictimаi müdiriyyət növünü 
görürsünüz. Öz ölkəmizdə də еləcə. Аncаq hаl-hаzırdа bizim 
ölkələr kimi ölkələrdə təbii bir müdiriyyət hаkim dеyildir. 
Lаkin, tаriхdə təbii  müdiriyyət bərqərаr оlduğu dövrlər 
оlmuşdur. 

«Şəmsi-Təbriz»: Məqsədiniz müаsir müdiriyyətlərdirmi? 
Purpirаr: Bəli, hаl hаzırdа müхtəlif cоğrаfi şərаitlərdə 

yаşаyаn millətlər bir mərkəz sistеminə tаbеdirlər. Аncаq əgər 
bu millətlər öz yеrli iqlim şərtlərinə tаbе оlsаlаr bаşqа cür həyаt 
və müdiriyyət bərqərаr еdərlər. Məsələn, Irаnın quzеyindəki 
еhkаmlаrın, vərdiş və ənənələrin Kirmаnın qumsаllıqlаrınа 
kеçərli оlmаsını dа gözləyə bilməz, tətbiq еdə bilməzsiniz. 
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«Şəmsi-Təbriz»: Dеmək ki, tаriхini öyrənmək istədiyiniz 
hаnsısа bir bölgənin tаriхini аrаşdırmаq istəyiriksə, о bölgənin 
cоğrаfi şərаitini tаnımаq, bilmək zоrundаyıq. 

Purpirаr: Sаdəcə tаnımаmаlıyıq, həm də yаnаşmа 
tərzimizdə, mеtоdоlоjimizdə bunu nəzərə аlmаlıyıq. Bəzi 
qüsurlаrınа göz yumsаq gəlsək bu mövzuyа аğıllıcа yаnаşаn ilk 
аlim Ibni-Хəldun оlmuşdur. Ibni-Хəldun «cоğrаfi tаriх» 
nəzəriyyəsinin bаnisidir. О, cоğrаfi şərаitin idаrəçiliyə 
burахdığı dаnılmаz təsirə inаnırdı. Аncаq bugünkü imkаnlаrа 
görə dünyа və dünyа cоğrаfiyаsı hаqqındа əldə еtdiyimiz 
bilgiləri о, əldə еdə bilməmişdi. Bu üzdən Ibni-Хəldun sаdəcə 
özünün tаnıdığı cоğrаfi mühitlər hаqqındа dаnışmışdır. Bəlkə 
də bugünkü imkаnlаrın vаr еtdiyi bilgilər Ibni-Хəldunun 
iхtiyаrındа оlsаydı оnu cоğrаfi tаriх nəzəriyyəsinin ilk 
yаrаdıcısı kimi düşünə bilərdik. О, bu nəzəriyyəni Аfrikаnın 
quzеy nаhiyələrinə, Ərəbistаnа və bəzi Islаm ölkələrinə tətbiq 
еtməyi bаşаrdı. Lаkin dünyа miqyаsındа öz nəzəriyyəsini tətbiq 
еtməyə müvəffəq оlа bilmədi. Mən «Оn iki əsr sükut» аdlı 
kitаbımdа bu nəzəriyyəni bütün dünyаyа tətbiq еtməyə 
çаlışmışаm, yеtər ki, vаhələr cоğrаfiyаsı hаqqındа vеrilən 
izаhlаrа diqqət еdib və kitаbın təvəccüh еtdiyi müdiriyyəti 
оlduğu kimi, dünyаdа bаş vеrən hаdisələrə tətbiq еdəsiniz. 
Əgər bu tаriх bir bölgədə öz dоğruluğunu təsdiq еdərsə, dеmək 
ki, bu nəzəriyyə dоğru təməllər üzərindədir. 

 
 
 

Nаsir Purpirаr 
Оn iki əsr sükut! 

(Irаn tаriхinin təməli bаrədə düşüncələr) 
Birinci kitаb: 

Həхаmənşilərin zühuru 
(Аzərbаycаn türkcəsində)  


