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Risalə. Araşdırmalar toplusu. 14-cü kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 184 s. 

 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
etdiyi nəşrlər sırasında yer almaqdadır. 

 “Risalə” mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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TÜRK-İSLAM DÖVLƏTLƏRİNDƏ QADIN HÖKMDARLAR VƏ 
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Bəşər tarixində Şərq ölkələri və islam dini qədər böhtanlara məruz qalan 

və haqqında saysız-hesabsız yalanlar uydurulmuş heç bir ölkə, heç bir din 
yoxdur [39; 42; 44]. Bu ədalətsiz böhtanların yayılmasına Qərb ölkələrinin 
bilərəkdən, yaxud bilməyərəkdən öz mənafelərinə uyğun gələn avropamərkəz-
çilik nəzəriyyəsinin şovinist müddəalarını rəhbər tutaraq arxayınlıqla diktə 
etmələri, Şərq ölkələrinin həqiqi tolerantlığı səbəb olmuşdur. Bununla bərabər 
sosialist ideyalarından şeytanın “bismillah” kəlməsindən qorxduğu kimi qorxan 
avropalılar Karl Marksın “...yunanlar bəşəriyyətin xoşbəxt övladlarıdır” 
cümləsini də əllərində dəstavuz edərək fikirlərinə “nəzəri” cəhətdən də dəstək 
verməyə çalışmışlar. Lakin qədim yunan mədəniyyətini insanlıq sivilizasi-
yasının başlanğıcı sayan Qərb dünyası protoşumer mədəniyyətindən, arxeoloji 
tədqiqatların üzə çıxardığı qədim türk mədəni abidələrindən, coğrafiya elminin 
kəşflərindən – Misir, Çin, Hindistan və bir çox ölkələrin danılmaz maddi və 
mədəni zənginliklərindən xəbəri olmadığından və bəlkə də şüurlu olaraq 
bilmək istəmədiyindən canla-başla avropamərkəzçilik ölü nəzəriyyəsini 
reanimasiya etməkdədir. Bunun səbəbi nədir? Təbii ki, bunun səbəbi onlara 
gözəl məlumdur. Çünki uzun illər “xoşbəxt uşaqlar”ın sehrinə uymuş 
bəşəriyyət, nəhayət, bir gün sakramental sual üzərində düşünəcəkdir: “Əcəba 
bu uşaqların ata-anası kimdir, kim olmuş və haradan gəlmişlər, hazırda 
haradadırlar?” Çünki heç bir zaman ata-anadan yetim qalmış uşaqlar sözün tam 
mənasında xoşbəxt ola bilməzlər. Təbii ki, necə deyərlər, “elə bu yerdə qəribi, 
yəni bizim avropalı-qərbli “dostlarımızı” ağlamaq tutur”. Ədalət naminə 
tərəqqipərvər Qərb alimlərinin, şərqşünaslarının, tarixçilərinin əməklərini 
danmaq olmaz [13; 25; 26; 35; 38; 39; 41; 44; 46]. Lakin yenə də bu günə 
qədər islam dininə, Şərq qadınına Batı dünyasının baxışı önyarğılardan azad 
deyildir. Bu baxış, qəribə də olsa, son zamanlaradək yaxın təmasda olduğumuz 
sovet dövrü yazarlarının siyasi-ideoloji məqsəd güdən əsərlərində də özünü 
göstərmiş, milyon tirajlarla çap olunmuş bu ədəbiyyat “generalları”nın əsərləri 
geniş xalq kütlələrinin əsl həqiqəti dərk etmələrini, öz doğma xalqlarının 
mədəniyyətinin gerçək qiymətini öyrənib təbliğ etmələrini uzun illər 
əngəlləmişdir [24; 26; 42]. 

Xristian alimlərinin Avropada “Quran”ı təhrif olunmuş surətdə tərcümə 
edərək onun humanist müddəalarını pərdələmələridir ki, bunun biabırçı 
nümunəsini 988-ci ildə rus knyazı Vladimirin dinseçmə mərasimində görürük, 
islam fobiyasını uzun illər dövlətin siyasətinə çevirmiş, müxtəlif millətlərin 
geniş xalq kütlələrinin əsl həqiqəti dərk etmələrinə imkan verməmişdir. 

Dahi şairimiz Səməd Vurğunun “...qoca Şərqin qapısı” adlandırdığı 
Azərbaycanda qadının Yaxın və Orta Şərqdə bütün dünyada örnək ola biləcək 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 14. 2018- ISSN 2522-4808 (print) 
 

 63

şəkildə istər elm, mədəniyyət, istər ictimai-siyasi, istərsə də dövlət işlərində 
əldə etdiyi müvəffəqiyyətlər göz qarşısındadır. Bu gün qadınlarımızın hərtərəfli 
inkişafina dövlət tərəfindən verilən böyük dəstək və qiymət sözlərimi bir daha 
isbat etməkdədir [7, 151-170; 15, 320 s.; 15; 19; 26]. Lakin danılmaz bir 
həqiqət vardır ki, xalqımızın, Şərqin, türk və islam dünyasının qədimlərə 
uzanan çoxəsrlik mədəniyyətinin varisi olan bizlər onu layiqincə 
opponentlərimizə çatdıra bilməmişik və bu bizim vicdan və vətəndaşlıq 
borcumuzdur.  

Dəyərli diqqətinizə təqdim edilmiş bu yazıda türk, islam ölkələri və 
dövlətlərində elm, fikir, sənət, ədəbiyyat kimi zehni əmək və istedad tələb edən 
sahələrdə böyük müvəffəqiyyətə nail olan türk, müsəlman qadınları siyasət 
səhnəsində də yüksəksəviyyəli dövlət məmuru, vali, naibə, hökmdar kimi rəsmi 
məqamlarda bacarıqlarını nümayiş və isbat etdirmişlər [9; 16; 19; 41]. Bir sıra 
siyasi, tarixi qasırğalara məruz qalaraq, gah Yelenendorf, gah Yelizavetpol, 
gah Kirovabad adlanan qədim şəhərimizi Gəncə kimi öz künyəsilə 
yaşadanlardan və tanıdanlardan biri də xanımlar xanımı ulu Məhsəti Gəncəvi 
olmuşdur [51]. 

Miladdan əvvəl VI əsrdə yaşamış şanlı qəhrəman olan ulu nənəmiz, 
massaget – qədim türk dövlətinin hökmdarı Tomirisin 530-529-cu iliərdə İran 
Əhəməni şahı Kirlə olan, zəmanəsinin ən qanlı, ən məşhur döyüşündə zəfər 
qazanaraq ümumbəşər miqyasda ibrət dərsi verməsi təkcə müasirlərini deyil, 
yeni eranın ilk əsrlərindən başlayaraq bugünümüzə kimi öz təravətini 
itirməmiş, bir çox sənət əsərlərinin ilham mənbəyi olmuşdur. Belə ki, məşhur 
flamand rəssamı Pyotr Paul Rubens [1577-1640) bir neçə dəfə Tomiris 
mövzusuna müraciət etmiş, 1620-1623-cü illərdə ABŞ Boston Gözəl Sənətlər 
Muzeyində nümayiş etdirilən “Thomyris, Queen of the Scythians and Head of 
Cyrus”, “Thomyris the Queen of Massagets” adlı yağlı boya ilə kətan üzərində 
çəkdiyi kiçikölçülü əsərlərini yaratmışdır. Ünlü rəssamın bu addımı özlüyündə 
böyük sənət hadisəsi olmaqla bərabər, çox maraqlı nəticəyə gətirib çıxarmışdır. 
Məhz Tomiris mövzusu Rubensin rəngkarlıq sənətində böyük əks-səda 
yaratmaqla bərabər, ümumbəşər humanizm ideyasını təsdiq edən “ədalətin 
qələbəsi”, “ədalətli cəza” mövzusunu gündəmə gətirərək bir çox dünya 
rəssamlarının müxtəlf dövrlərdə Rubensdən sonra həm Tomiris, həm də 
ümumbəşər qəhrəmanlıq mövzusunda qiymətli əsərlərin doğulmasına zəmin 
yaratmışdır [7; 41; 53].  

Təbii ki, Şərq dünyasının qədim dövrlərinin məşhur qadınları çox 
olmuşdur və onların adları bütün dünyada məşhurdur. Bu xanımların çoxu 
taxta çıxmaq imkanına malik olmuşdur. Səba məlikəsi Bilqeyis, Bernard 
Şounun dram əsərinin qəhrəmanı, Misir kraliçası Kleopatra, ərəb Tedmir-
Palmira kraliçası Zebba-Zenobiya-Zeynəb, Rasinin beşpərdəli faciəsinin 
qəhrəmanı Attaliya, vətəninin və oğlu Skarqapisin qisasını fövqəladə şəkildə 
həyata keçirmiş Alp Ər Tonqanın nəvəsi və yunanların hörmətlə “Ledi 
Oriqana” adlandırdıqları Tomiris, Nüşabə ... [7; 9; 16; 25; 27; 32; 34; 41]. 

Bu problemin böyük siyasi-ictimai və tarixi əhəmiyyəti vardır. Dünya 
mədəniyyətinin maddi və mənəvi xəzinəsində Şərq qadınının, millətimizin və 
xalqımızın çox önəmli payının olduğunu dərk edərək, respublikamızda bir çox 
dəyərli işlər görülmüş, tədqiqat əsərlərində Azərbaycan qadınının tarixdəki 
şərəfli yolu işıqlandırılmışdır [15, 19]. Bu baxımdan “Azərbaycanın milli 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 14. 2018- ISSN 2522-4808 (print) 
 

 64

dövlətçilik tarixində görkəmli qadınlar” [7] kitabını xüsusi olaraq qeyd etmək 
lazımdır, çünki iki dildə verilmiş məlumat oxucu kütləsinin genişlənməsini, 
beynəlxalq miqyasda informasiyanın, həqiqətimizin geniş miqyasda 
yayılmasını təmin edir. Səsimizin geniş çapda duyulmamasının səbəblərindən 
biri də yaxın keçmişdəki imperiya siyasətinin məkrli oyunu olmuşdur. Dərin 
tarixi, mədəni köklərə malik olan böyük etnosları və millətləri bir-birindən 
ayıraraq asanlıqla assimilə etmək, əritmək, xristianlaşdırmaq çar İvan Qroznı 
dönəmindən başlayaraq XX əsrin 80-ci illərinədək davam etmişdir. XVП 
əsrdən başlayaraq Senatın və Sinodun rəsmi dövlət evraqları bunu isbat 
etməkdədir [8; 24; 39; 44; 45; 52]. 

Bütün bunları nəzərə alaraq Şərq ölkələrində müsəlman xanımların tarix 
boyunca diqqətəlayiq fəaliyyətlərini bir daha göz önünə çəkmək zəruriyyətini 
nəzərə alaraq bu məqalədə qısa məlumat vermək qərarına gəldik. 

Şərq ölkələrinin hökmdar və naibə xanımlarını milli mənsubiyyətlərinə 
görə şərti olaraq iki qrupa ayırmağı qərara aldıq: türk soyundan olmayanlar və 
türklər. Türk soyundan olmayanlar qrupuna Hindistan, Çin, Vyetnam, 
Ərəbistan, Maldiv adaları və digər coğrafi bölgələrdə fəaliyyət göstərən 
qadınlar daxildir. Burada bir məsələni – Şərqin qadın hökmdarlarının 
islamaqədərki və islam dövrü dövlətlərindəki fəaliyyətlərini də nəzərə almaq 
vacibdir. Birinci qrupa daxil oian hökmdar qadınlar başqa bir tədqiqatın 
obyekti olduqları üçün yalnız onların adlarını çəkməklə kifayətlənərək, əsasən 
türk qadın hökmdar və naibələr haqqında məlumat verəcəyik. Məqalə 
başlığının “Türk-islam” dövləti yazılışı onunla izah edilir ki, qədim türk 
dövlətləri islamdan, yeni eradan altı min il əvvəl mövcud olmuşdur. 

Bu məşhur qadınlar, mərhum professor Bahriye xanım Üçokun qeyd 
etdiyi kimi, 976-1926-cı illər arasında min ilə yaxın bir zaman boyunca ölkə 
idarəsində fəaliyyət göstərmişlər və avropalı alim və ruhanilərin islam dininə 
etdikləri ədalətsiz önyarğıları və iftiraları təkzib etmişlər [9; 16]. 

İslam dünyasında ilk olaraq 976-cı ildə Əndəlüs Əməvi dövlətində 
naibəlik edərək dövləti yönəltmiş qadın Naibə Sübh olmuşdur. İranda, Reydə 
995-1029-cu illərdə Naibə Seyyidə Xatun, Misirdə 1021-1024-cü illərdə 
Fatimi dövlətini Naibə Sütt ül-Mülk, 1029-cu ildə Naibə Ümm ül-Müstənsir, 
1231-1251-ci illərdə Naibə Qaziyyə Sultan Həmani, 1236-1242-ci illərdə 
Dayfa Xatun Hələbi, hökmdarlardan 1347-1379-cu illərdə Xədicə Sultan, 
1380-1383-cü illərdə Məryəm Sultan idarə etmişlər. Fatma Sultan 1383-
1388-ci illərdə Maldiv adalarını, bir-birinin ardınca dörd qadın – 1660-1675-ci 
illərdə Hökmdar Safiyedüddin Tac ül-Aləm, 1675-1678-ci illərdə Hökmdar 
Nakiyetüddin Nur Aləm, 1678-1688-ci illərdə Hökmdar Zəkiyətüddin 
İnayət Şah, 1688-1699-cu illərdə Hökmdar Zinetüddin Kemalat şah Açe 
Sultanlığını, yenə dörd qadın hökmdar 1819-1837-ci illərdə Qüdsiyyə Begüm, 
1868-ci ildə İskəndər Begüm, 1868-1901-ci illərdə Şah Cihan Begüm, 1901-
1926-cı illərdə Sultan Cihan Begüm Hindistanda Bhopal dövlətini idarə 
etmişlər. Sonuncu hökmdar 1926-cı ildə könüllü olaraq taxtı oğluna vermiş, 
dövlət işlərindən ayrılmış və 1930-cu ildə vəfat etmişdir [9, 36].  

Türk qadın hökmdarlar haqqında məlumatdan əvvəl bir məsələni – 
hökmdar taxtına sahibolmanın yollarını və önəmli şərtlərini açıqlamaq 
lazımdır. Əl-Mavərdi və İbn Cemaaya görə, taxta sahibolmanın 3 yolu 
mövcuddur: 1. Seçim – ixtiyar yolu; 2. Öncədən təyin/qəbul etmək – əhd yolu; 
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3. Qüvvət/şövkət – qələbə yolu. Bunlardan ixtiyar və əhd yolu “ixtiyariyyə”, 
qüvvət yolu isə “qəhriyyə” adlanır [14, 5]. 

Seyyidə Xatun İranın Rey şəhərındə 360/970-1029-cu illərdə oğlu ilə 
birlikdə dövləti idarə etmişdir. Qəznə sultanı Mahmud Səbuktəkin Rey 
hökmdarı Məcdüddövləni tabe etmək məqsədilə onun anası Seyyidə Xatuna 
elçi göndərdi və hökmdarlıq xütbəsinin oxunmasını və sikkənin onun adına 
kəsilməsini tələb etdi. Əks təqdirdə həm Rey məmləkətini, həm də Seyyidə 
Xatunu məhv edəcəyi ilə təhdid etdi. Ağıllı və müdrik qadın olan və dövlət 
işlərini incə siyasəti ilə yönəldərək oğlunu dəstəkləyən Seyyidə Xatun Sultan 
Mahmuda yazdığı məktubla dövlətin başının üstünü alan təhlükəni dəf etdi: 
“...Sənin kimi bir padşahın bir qadınla savaşması sənə əskiklik gətirər. Əvvəla, 
aslan həm erkək, həm dişi olur. Zəfər sənin olsa, bir qadına qalib gəlməyin 
sənə ar və utanc verəcək, mənim olsa, bu, mənim üçün öyünc olacaq, çünki 
məktublar yazıb aləmə bildirəcəyəm və namın, adın-sanın məhv olacaq”. 
Seyyidə Xatunun bu cavabı Sultan Mahmudu dərindən təsirləndirərək ona ibrət 
dərsi vermiş oldu və fikrindən daşındırdı. 

Seyyidə Xatun oğlu Məcdüddövləyə 34 il naibəlik etdi [1; 5; 9, 28-32;]. 
Dayfa Xatun – Safiyyə Əyyubi hökmdarlarından Məlik Adilin qızı idi 

və 582/1186-cı ildə anadan olduğu qalada hörmətli müsafirlər, qonaqlar 
olduğundan onun adını Dayfa – ərəbcə “müsafir” qoydular. Hələb 
Əyyubilərinin hökmdarı Məlik ül-Əziz Dayfa Xatunun oğludur. O, 634/1236-cı 
ildə öldükdə Dayfa Xatun 7 yaşlı nəvəsi Nasir Yusuf adına ölkəni idarə etmiş, 
640/1242-ci ildə cəmadiyüləvvəl ayının 11-də dünyasını dəyişmişdir [9, 31-32; 
10]. Əbül Fida əsərlərinin III сildinin 171-ci səhifəsində onun haqqında 
məlumat vermişdir. 

Naibə Qaziyə Xatun Dayfa Xatunun əmisi qızıdır. Hama qalasına 
629/1231-ci ildə vəliəhd Məlik Müzəffər Mahmudla evlənərək gəldi, üç oğul 
və üç qız dünyaya gətirdi. Ərinin ölümüylə oğlu Məlik ül-Mənsur taxta çıxdı 
və az yaşlı olduğundan Qaziyə Xatun dövləti idarə etdi, 656/1258-ci ildə 
dünyasını dəyişdi [9, 32]. 

Naibə İnanc Xatun türk qadın hökmdarlar içərisində ilk naibə olaraq 
Səlcuq valisi Kutb-üd-din İsmayılın türk köləsi Sekman ül-Kutbi tərəfindən 
1100-cü ildə qurulmuş Məmlük Ərmənşahlar dövlətində həyat yoldaşı İbrahim 
Kutb-üd-dinin ölümündən sonra azyaşlı oğlu II Sekman adına ölkəni idarə 
etmişdir. Dövlətin qurucusunun gəlini olan İnanc Xatunun oğlu II Sekman 64 il 
hökmdarlıq etmişdir və şübhəsizdir ki, geniş dövlətçilik istedadına və 
təcrübəsinə malik bu xanımın yardımı və diqqəti hər zaman hökmdar oğlunun 
üzərində olmuşdur [2, 123-132; 10, c.4, s.235]. 

Sultan Raziyyə Xatun üç qitədə yayılmış müsəlman dövlətləri 
içərisində taxt sahibi olan ilk qadındır və Şimali Hindistanın ən önəmli 
şəhərlərindən olan Delhi/Dehli Müsəlman Türk dövlətinin sultanıdır. Delhi 
584/1189-cu ildə Əmir Kutbüddin Aybək tərəfindən fəth edilmişdir. Onun 
köləsi və kürəkəni İltutmuş 1210-cu ildə taxta sahib olmuş və Şəms üd-Dünya 
ved-Din ünvanını almışdı. İltutmuş hökmdarlıq üçün ən yararlı olan oğlunun 
ölümü və digərlərinin isə qızı Raziyyə Xatun kimi ağıllı və işgüzar 
olmadığından hələ sağlığında 1232-ci ildə dövlət ərkanına qızı Raziyyə Xatunu 
özünün vəfatından sonra vəliəhd təyin etdiyi haqqında qərarnamə 
hazırlamalarını əmr etmişdi. Beləliklə, bütün müsəlman qadın hökmdarlardan 
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yalnız Sultan Raziyyə taxta əhd, yəni hökmdarın irəlicədən taxt varisini 
təyinetmə yolu ilə, hökmdarlığa namizəd göstərildiyinə görə qanuni şəkildə 
taxta çıxması gərəkən ilk və yeganə sultan olmuşdur. Raziyyənin anası Türkan 
Xatun da yüksək nüfuza malik qadın idi. Ədalətli və xalq tərəfindən sevilərək 
“Dərbar-i Şəmsi” adı ilə məşhur olmuşdu. İltutmuşun ölümü ilə onun digər 
xanımı Şah Türkanla Raziyyə Sultanın anası Türkan Xatun arasında yaranan 
düşmənçilik dövlətin əmirlərini iki qrupa ayırdı və onlar Şah Türkanın 
təkidiylə oğlu, Lahor valisi Rüknüddin Firuz şahı taxta çıxardılar. Şah Sultan 
Türkan Xatunun ailəsinə zülm etməyə başladı və Raziyyəni öldürməyi 
planladı. Hətta rəvayətə görə, o, Raziyyəyə hücum etməyə qalxarkən Delhi 
xalqı üsyan edərək onu sarayına qovmuş və orada əsir etmişdir. Xalq və ordu 
Raziyyəyə beyət etmiş və onu taxta oturtmuşdur. Bu zaman atasının vəsiyyət 
etdiyi əhd yoluyla taxta çıxa bilməyən Raziyyə Sultan 634/1236-cı ildə 
qələbəsi ilə hökmdarlıq taxtına sahib olmuşdur. Qardaşı tərəfindən məhv olmaq 
dərəcəsinə gələn Şəmsiyyə xanədanını Raziyyə Sultan bərpa etdi, qayda-qanun 
yaratdı, xalqla ədalətli davrandı. Zərb olunan pullar üzərində “Umdət ün-
Nisvan Məlike-i zaman Sultan Raziyyə binti Şemsüddin İltutmuş” yazdırdı. 
Eyni zamanda onun “Raziyyət üd-Dünya v`ed-Din” ve “Belkıs (Bilqeyis)-i 
cihan” kimi ünvanları da var idi. Raziyyə Sultanın həyatı və səltənəti çətin və 
keşməkeşli mübarizədə keçdi. O, çiynində ox və kamanı ilə ölkəsini ögey 
qardaşları və xarici düşmənlərdən qorudu, cəbhədən-cəbhəyə at və fil belində 
hərəkət edərək savaşdı, ağıllı və incə siyasəti ilə dövləti idarə etdi. 

Sultan Raziyyə dörd ilə yaxın zəmanəsinin imperatorluğu sayıla biləcək 
böyük bir dövləti idarə etmiş, daxildən və xaricdən gələn dağıdıcı qüvvələrə 
sinə gərmiş, 638/1240-cı ilin 25 rəbiyüləvvəl bazar günü ögey qardaşı Bəhram 
şah tərəfindən şəhid edilmişdir [1; 2, 33-37; 5; 9, 37-40; 13; 16, 18-19; 27, 
401]. 

Raziyyə Sultan “Şirin-i Dehləvi”, “Şirin-in-Guri” təxəllüsü ilə yazılmış 
gözəl şeirlərin müəllifidir. Bir neçə misrasının tərcüməsini təqdim edək:  

 
Bizim başımıza hər nə gəlirsə, hər zaman bizdəndir,  
biçarə könlün nə günahı var? 
O zavallı da bizim səbəbsiz qəmimizdən ölmüşdür;  
Ey Şirin, gəl məhəbbət yoluna addım atma. Bundan saqın.  
Sən yoxsa bu yolda Fərhadın başına gələnləri eşitmədinmi? 
 
Şəcər üd-Dür (Şəcərət üd-Dür) Misir sultanı, orta əsr Şərqinin 

müsəlman qadın hökmdarları içərisində ikinci türk qadındır. Misir Əyyubi 
sülaləsinin beşinci hökmdarı 638/1240-1241-ci illərdə taxta keçmiş Məlik 
Saleh Nəcmüddin Əyyubun xanımıdır. Xaçlı yürüşü və xüsusilə də Dimyatı ələ 
keçirmiş Kral Əziz Luinin rəhbərliyi altındakı fransız ordusu ilə kəskin 
mübarizə edən Məlik Saleh xəstə olduğu halda Mansura bölgəsinə gəlincə, 
1249-cu il noyabr ayının 23-də fransızların qərargahlarının qarşısında vəfat 
edir. Məlik Salehin ölümünü ordudan və fransızlardan gizlədən Şəcər üd-Dür 
Məlik Salehin digər xanımından olan oğlu Turan şahın Hısn-Keyfadan Misirə 
gəlməsinə qədər işləri idarə etmiş, sonradan nəinki bütün Misirin, hətta qonşu 
müsəlman əmirliklərinin həyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən şəxsiyyətə 
çevrilmişdir [9, 67-69; 16, 19-20; 21, 75; 28, 619-627; 49, 797]. 
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Şəcər üd-Dürr türk idi, Abdullah adında bir adamın qızı idi. Fövqəladə 
gözəlliyinə görə Məlik şah onu cariyə kimi satın almış, lakin parlaq zəkasına 
və dühasına şahid olan hökmdar hələ ona bir oğul da dünyaya gətirən gənc 
qadınla nikahlanıb Misir məlikəsi səviyyəsinə yüksəltmişdi. Şəcər üd-Dürrün 
Xəlil adlı oğlunu şah vəliəhd göstərmişdi, lakin o, kiçik yaşda öldüyü üçün şah 
vəfat etdikdə taxtın rəsmi varisi olmasa da, məlikə Turan şahı “Əs-Sultan ül-
Məlik il-Müəzzəm Giyasüddin Turan şah” adı altında taxta oturtdu və bundan 
sonra fransız işğalçılarına qarşı mübarizəyə tam gücüylə davam etdi, şahın 
ölümüylə cəsarətlənən fransızlara gözəl ibrət dərsi verdi. Fransız əsgərlərindən 
1000 nəfər əsir edilib, 3000 nəfər ölüncə, zəbt etdikləri yerləri geri vermək 
şərtilə aman istəyən düşmənin 32 gəmisi də yandırıldı və qaçmaqda olan 
ordunun başçısı Kral XI Lui əsir edildi. Şəcər üd-Dürr və ona bağlı olan 
Bəhriyyə və Salehi məmlüklərinin yardımıyla əldə edilən qələbədən başını 
itirən Turan şah çox keçmədən onu taxta oturdan və qələbəsini təmin edən 
ögey anası və sadiq əsgərlərinə həqarət etməyə başladı və səbəb olduğu 
üsyanda 70 gün sürən hökmdarlığına 648/1250-ci ildə öldürülməsiylə son 
verildi. 

Məmlüklər və dövlət əmirləri Məlik Salehin ölümü və Turan şahın 
Misirə gəlişi arasındakı zaman ərzində Şəcər üd-Dürrün dövlət idarəsindəki 
bacarığına şahid olmuşdular və qətiyyətlə onun taxta çıxmasına qərar verdilər. 
Beləliklə, Şəcər üd-Dürr seçim yoluyla, yəni ixtiyariyyə ilə Misir sultanı 
seçildi. Onun verdiyi fərmanlar xalqın asayişini, əmin-amanlığını, maddi və 
ictimai durumunu yaxşılaşdırmağa yönəlmişdi və “Validət-ü Xəlil” künyəsi ilə 
imzalanırdı. Qahirə və bütün Misir camelərinin minbərlərindən cümə günlərin-
də Şəcər üd-Dürrün adına xütbələr oxunmuş, sikkələr kəsilmişdir. Xütbədə 
əvvəl xəlifəyə, sonra isə Şəcər üd-Dürrün adına və idarə etdiyi ölkəyə, 
dövlətinə həmd və dualar edilirdi: “Ahfaz Allahumm əl Cihhət əl-Salihiyət 
Məlikət əl-Müslümün İsmət əl-Dünya və əl Din Ümm Xəlil əl mustasimiyətu 
Sahibət əl-Sultan əl-Məlik Salih”. Pulların üzərində isə “Əl-Musta simiyyət ül-
Salihiyyə Məlikət ül-Müslimin Validət ül-Məlik il-Mənsur Xəlil Yalifət-ü 
Əmir il-Müminin” həkk edilmişdi.  

Məhz Şəcər üd-Dürrün sayəsində fransızlardan 40.000 savaş təzminatı 
alınmış, ordu və donanmaları məhv olmuş, XI Lui, kraliça və yaxınları 11 aylıq 
həbsdən azad edilərək 648/1250-ci il səfər ayının 9-da Misiri kor-peşman tərk 
etmişlər.  

Xalq tərəfindən İsmət üd-Din adlanan, Misir məlikəsi olan bu qadının 
böyük hökmdarlıq bacarığını qısqanan düşmən qüvvələr, o zamanın xəlifəsi əl-
Mustasim-Billahın yaxınları Şəcər üd-Dürrü taxtdan endirmənin yollarını 
aramaya başlayırlar. Vəziyyətdən çıxış yolunu məlikənin ordusunun baş 
komandanı İzzüddin Aybəki Misir sultanı təyin edərək onunla evlənməsində 
görürlər. Lakin münaqişə halında olan qruplar və xəlifənin dəstəklədiyi 
qüvvələrin mübarizəsi və saraydaxili intriqalar nəticəsində fövqəladə istedada 
malik olan bu hökmdar xanımın ömrünə faciəli şəkildə qətl edilməklə son 
qoyulur [31; 37]. 

Şəcər üd-Dürrü tarixdə yaşadan onun müstəqil hökmdar kimi əldə etdiyi 
müvəffəqiyyətlərdən başqa Misirdə yeni bir səltənətin – 136 il davam edən 
Bəhriyyə məmlükləri səltənətinin qurucusu olmasıdır. 
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Məkke-yi Mükərrəməyə hədiyyə – “Surrə alayı” və Kəbəyə örtük 
göndərmə ənənəsinin əsasını Şəcər üd-Dürr qoymuşdur [1; 9; 13]. Ərəbistanda 
və Almaniyada (Visbadendə) onun haqqında sənət əsərləri yaradılmış və 
tədqiqat işləri yazılmışdır. Adı Görci Zeydanın “İslam Mədəniyyəti Tarixi” 
kitabında anılmaqdadır. 

Qutluq Türkan Xatun İran Kirman Qutluq dövlətinin IV hökmdarı 
619/1222-ci ildə Kirman torpaqlarını fəth edib yeni dövlət quran Barak Hacibin 
– Qutluq xanın qızıdır. Bu ailənin qızları hökmdarlarla evli olaraq tarixdə iz 
buraxmışlar: dörd qızdan Sevinc Türkan Çingiz xanın oğlu Cağatayla, Yaqut 
Türkan Yəzd atabəyi Kutbüddin Mahmud şahla, Xan Türkan əmisi oğlu 
Kutbüddin Mühəmmədlə, Məryəm Türkan Yəzd atabəyi Muhyiddin Samla 
evli idi. Öz oğlu Rüknüddin-Hocacığı deyil, qardaşı Cintimur Tayanqunun 
oğlu Kutbüddini taxta layiq gördüyü üçün qızı Xan Türkanı ona verib 
632/1234-cü ildə vəfat etdi. Bir il dövləti idarə edən Kutbüddin Xan Türkanın 
qardaşı Rüknüddinin hücumu nəticəsində Monqolustana çəkildi. 650/1252-ci 
ildə monqol xanı Mönge tərəfindən yenidən Kirman taxtına döndü. Qutluq 
Türkan Xatunun ağıllı məsləhətləri və yardımı sayəsində dövlət işləri olduqca 
gözəl idarə edilirdi. Qutluq Türkan Xatunun daha iki qızı vardı: gələcəkdə 
Kirmanın altıncı hökmdarı və monqol Hülaku xanın oğlu Abaka xanın xanımı 
olacaq Padişah Xatun və Bibi Türkan. Kutbüddinin digər xanımından 
Soyurqatmış adında bir oğlu vardı. Kutbüddinin ölümüylə Qutluq Türkan 
Xatun həm Kirmanın əyanları, həm də monqol yetkililəri tərəfindən yekdilliklə 
hökmdar seçildi. Ədalətli, yaradıcı və xeyirsevər olan bu hökmdar qadın elm 
və sənəti də dəstəkləyir, ölkənin abadlıq işlərinə böyük önəm verirdi. Ögey 
oğulları Həccac və Soyurqatmış ilə baş verən çəkişmələr və Abaka xanın 
yerinə keçən Əhməd xanın intriqaları nəticəsində o, hökmdarlıq taxtından 
endirildi, qış aylarını Zəmistanda – Bərdədə keçirdi, yaz ayında Təbriz 
yaxınlığındakı Çərəndaba getdi və tezliklə 681/1282-1283-cü illərdə vəfat etdi. 
Qızı Bibi Türkan cənazəsini Kirmana gətirdi və şəhərin ən gözəl yerində – 
Mədrəsə türbəsində dəfn etdi. Adına xütbə oxunduğunu Sımt ül-Ula təsdiq edir 
[1; 5; 9, 33, 172; 17, c.1, s.530; 30, c.2, s.552; 33, 172]. 

Safvetüddin Padişah Xatun 654/1256-cı ildə anadan olmuşdur. 
Kutbüddin Məhəmməd və Qutluq Türkan Xatunun qızıdır. Fövqəladə gözəlliyi 
monqol xanlarını cəlb etməməsi üçün “Həsən şah” adı ilə uzun müddət 
qardaşlarının arasında yüksək təbəqədən uzaq tutularaq böyüdülmüşdür. Lakin 
gözəlliyinin sorağı Abaka xana çatınca onunla evləndirilmiş, monqol ulusunun 
hörmətli ana sultanı Yisunçinin ordusunu bəzəmişdi. Ana sultan 670/1272-ci 
ildə ölüncə isə Padişah Xatun qayınanasının məqamına yüksəlmişdir. Onun 
sayəsində Kirman çiçəklənib ədalətlə idarə edilmişdir. Abaka xanın qəfil 
ölümüylə İlhanlı taxtına onun qardaşı Teküdar-Əhməd xan keçmiş və Türkan 
Xatunun hökmdarlığına son qoymuşdur. Lakin o, tezliklə taxtını Arqun xana 
dövr etməli oldu. Arqun xanın təkidiylə Padişah Xatun Abaka xanın digər 
xanımından olan oğlu Şahzadə Keyxatu ilə evləndirilib Anadoluya göndərildi. 
Ögey qardaşı Soyurqatmış intriqalarına davam edərək, Padişah Xatunun ən 
yaxşı ərazisini Arqun Xanın yardımı ilə ələ keçirdi. 690/1291-ci ildə Arqun xan 
ölüncə onun yerinə keçən Keyxatu Soyurqatmışı taxtdan endirib xanımı 
Padişah Xatunu Kirman taxtına hökmdar təyin etdi. Padişah Xatun 691/1292-ci 
ildə “Safvet üd-Dünya ved-Din” adıyla taxta oturdu və qardaşı Soyurqatmışa 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 14. 2018- ISSN 2522-4808 (print) 
 

 69

böyük sayğı göstərdi, onu naib təyin etdi. Lakin Soyurqatmış Hülaku xanun 
oğlu Menqu Timur Oğulun və fars atabəyi Ebeş Xatunun qızı olan xanımı 
Kürduçin ilə birlikdə bu yaxşılığa qarşı namərdlik edərək taxt iddiasına qapıldı, 
lakin hər ikisi Keyxatunun qəzəbinə düçar oldu. Fəqət yenə də Padişah Xatun 
qardaşına, onun ailəsinə yardımını əsirgəmədi. Təbiətən namərd olan 
Soyurqatmışın onu öldürməyi planladığını öyrənincə onu cariyəsi vasitəsilə 
zəhərləyib öldürtdü. Kürduçin bu olayı Padişah Xatuna çox baha ödətdi. 
Soyurqatmışın və Kürduçinin qızı Şah Aləmlə evlənmiş monqol hökmdarı 
Baydu xan 694/1295-ci ildə Keyxatu üzərinə hücum edib Təbrizdə qələbə 
qazandı və onu edam etdirdi. Baydu xan Padişah Xatunu qurultaya dəvət etdiyi 
üçün o, Kirmanı tərk edincə Kürduçin və satqın əmirlər hücum edib Kirmanı 
mühasirəyə aldılar. Xanımı Şah Aləmin və qayınanası Kürduçinin təşviqiylə 
Padişah Xatunun ölüm fərmanı verildi [5; 9, 115,131, 133; 10, 235; 17, c.1, 
s.533; 30, c.2, 533, 552]. 

Ədalətli hökmdar, incə siyasətçi və cəsur döyüşçü olan Padişah Xatun 
eyni zamanda alim və sənətkarların hamisi idi. 

Rəssam və xəttat kimi tərtib etdiyi “Quran”lar və dövrünün məşhur 
kitabları qiymətli sənət əsərləridir. Lalə Xatun imzasıyla şeirlər yazmışdır. 
Şeirinin tərcüməsindən bir neçə misra:  

 
 Hər qadın bir-iki arşın bez örtməklə xanım olmaz; 
 Hər baş da bir külah ilə sərdarlığa layiq olmaz; 
 Hər kimsəyə başımdakı örtüdən bir danə hədiyyə edərsəm, 
 O bunun min dinarlıq bir tac olduğunu söylər; 
 Mən uluğ sultan kimi padişahlar soyundan gəlmiş bir şaham; 
 Dünyada bir səltənət varsa, o ancaq bizim səltənətimizdir.  
  
                                          * * *  
 Sərsəri günəşdən kölgəmin gözəlliyini qorumaq için 
 İsmət pərdəsi altında yaşayıram. 
 Aləmin idarəsini əlimə almış padişah isəm də, 
 Allah qatında bir cariyəyəm. 
  
Berlin muzeyində nümayiş etdirilən qızıl və gümüş pullar üzərində 

“Keyxa-tu Padişah-i cihan xudavənd-i aləm Padişah Xatun” yazısı həkk 
olunmuşdur [1; 5; 10, c.4, s.33].  

Naibə Bibi Türkan 658/1260-cı ildə həyat yoldaşı Sad Qutluq xan 12 
gün hökmdarlıq etdikdən sonra İraqda ölüncə İran Salqurlu dövlətinin feilən 
hökmdarı kimi 12 yaşlı oğlu Mühəmməd Adüdüddinə naibəlik etdi və Hülaku 
xandan oğlunu qanuni hökmdar təsdiqləyən yarlığı aldı. 660/1261-1262-ci 
illərdə Mühəmməd öldükdə ögey oğlu Məhəmməd şahı taxta keçirtdi və qızı 
Salqomla evləndirdi. Bir müddət sonra Bibi Türkana hörmətsizlik etməyə 
başlayınca o, Məhəmməd şahı taxtdan endirib sarayında həbs etdi və 1263-cü 
ildə İlhanlı hökmdarına göndərdi. Bibi Türkan Məhəmməd şahın qardaşı 
Səlcuq şahı taxta çıxartdı və onunla evləndi. Bibi Türkanın qızı monqol 
şahzadəsi Mengü Teymurla nişanlandı. Bir əyləncə gecəsi sərxoş Səlcuq şah 
Bibi Türkanın ölüm hökmünü verincə xatunun qardaşı Əlaüddövlə Hülaku 
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xanın əmriylə Səlcuq şahın ölümünü tələb etdi və 662/1266-1267-ci illərdə 
Səfid qalasında əmr icra edildi [5; 9; 10, 235; 16; 33; 37, 93-125]. 

Ebeş /Abiş Xatun – İran Salqurlu dövlətinin hökmdarı olub. O, II Sad 
və Bibi Türkanın qızı, Barak Hacibin qızı Yaqut Türkanın nəvəsi, Kirman 
Qutluq dövlətinin hökmdar nəslindəndir. Qızı Kürduçin Sultan Soyurqatmışın 
xanımıdır. Səlcuq şahın üsyanı səbəbiylə Salqurlu nəslindən varis olmayınca 
Türkan Xatun qızları Ebeş və Salqomu taxtın varisi elan etdi. Hülaku xanın 
hökmüylə 662/1263-1264-cü illərdə Fars taxtına Ebeş Xatun gətirildi, adına 
xütbələr oxundu, sikkələr kəsildi, Salqurluların onbirinci və son hökmdarı oldu. 
Bir il Fars dövlətini idarə etdikdən sonra nənəsi Yaqut Sultan onu və bacısı 
Salqomu İlhanın hüzuruna apardı və Buka Timurun qızı Olcay Xatunla evli 
olan Mengü Timurla evləndirdi. Mengünün üçüncü xanımı Cucin Xatun idi. 
Salqom isə Yəzd atabəyi Yusif şahla evləndi. 670/1271-1272-ci illərə qədər 
Ebeş Xatun Hülaku və Abaka xanın əmriylə yetkinlik yaşını gözlədi və 
nəhayət, ata-baba taxtına oturmaq üçün yurdu Şiraza döndü. Xalq onu böyük 
sevinclə qarşıladı, çünki bu illər Şirazı idarə edən monqollar Farsı soyub 
talamaqla məşğul idilər. 12 il dövləti ədalətlə idarə edən Ebeş Xatun 682/1283-
1285-ci illərdə dövlət işlərindən kənar qalmağa məcbur edilir. Çünki Əhməd 
Teküdara qalib gələn Seyyid İmadəddin Əbu Yala (Əbül-Ula) Arqun şah 
tərəfindən təltif edilərək Fars dövlətinə naib təyin olunur. Əbül-Ula Ebeş 
Xatuna hörmətsizlik göstərir və bütün xalqı üsyana sövq edir. Gəldiyi gündən 
bir ay sonra, şəvval ayının 21-də xalq onu qətl edərək evini yandırır. Hülaku 
xan Fars idarəçilərini cəzalandırır və Ebeş Xatunun Arqun xanın yanında 
Təbrizdə oturmasını əmr edir. 22-23 il hökmdarlıq edən Ebeş Xatun 685/1286-
1287-ci illərdə yaylaq evi Cerendabda rəhmətə gedir, lakin sonradan Şirazda 
Türkan Xatunun inşa etdirdiyi Adudiyyə Muhamməd mədrəsəsində dəfn edilir 
[1; 5; 9; 16; 33; 37]. 

Dövlət Xatun paytaxtı Xürrəmabad olan İran Kiçik Luristan 
Xurşidoğulları dövlətinin 14-cü hökmdarıdır. 716/1316-cı ildə vəfat edən 
İzzüddin Mühəmmədin yerinə övladı olmadığı üçün onun xanımı, Şəmsüddinin 
qızı Dövlət Xatun keçdi. Lakin o, İlhanlı imperatorluğuna bağlı bütün 
yarımmüstəqil dövlətlər kimi, vətəninin atabəyi idi. İlhanlı taxtına Əbu Səid 
Bahadır xan çıxınca Dövlət Xatun taxtı qardaşı İzzüddin Hüseynə buraxdı və 
bununla da Luristanda Xurşidoğullarının başqa qolunun iqtidara gəlməsinə yol 
açdı.  

Dövlət Xatun Böyük Lurlu Yusif şahla evləndi. Sələfləri Türkan Xatun, 
Raziyyə Sultan, Bibi Türkan kimi silahla mübarizə apara bilməsə də, Dövlət 
Xatun incə siyasətilə böyük işlər görmüş oldu. Təvazökarlıqla taxtı qardaşına 
verməklə dövləti xarici təsirdən qorumuş oldu və bununla dövlətin tarixində 
şərəfli yer tutdu. Onun hökmdarlığı qısa sürsə də, islam aləmində ərəb 
ölkələrinə yaxın olan Luristanda qadınlara hökmdarlıq haqqının tanınmasına 
nümunə kimi çox böyük dəyərə malikdir [5; 9,164; 37, 93-110]. 

Sultan Satı Bəy Xan İranda İlhanlı dövlətinin hökmdarı, Əmir Xoca 
Olcaytunun qızı, İlhanlı Əbu Səidin bacısı, Arpa xanın xanımı idi. 1338-ci ildə 
dövləti idarəyə başlamış, adına xütbə oxunmuş, zərb olunan pullarda adı həkk 
olunmuş, bir ilə yaxın hökmdarlıq etmişdir. Şərəf xan Bin Şəmsüddin Bitlisi 
“Kitab-i Şərəfnamə” əsərinin II cildinin 41-42-ci səhifələrində Sultan Satı Bəy 
xan haqqında məlumat vermişdir [9, 175-176; 37, 111-125; 43]. 
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Döndü Xatun monqol dövlətinin böyük bir qolu olan Türküstan və 
qıpçaq ölkələrində türkləşmiş Cəlayirilərin tarixində ölkəyə və taxta 10 il sahib 
olmuşdur. Üveys oğlu III Sultan Hüseynin qızı, Məlik Zahir Berkokun, Şah 
Vələdin xanımı olmuşdur. Sultan Əhmədin Bağdadda ölümüylə səltənəti əlinə 
aldıqdan altı ay sonra Şah Vələd də dünyasını dəyişdikdə Döndü Xatun 
Bağdadın idarəsini əlinə almışdır. 813/1410-1411-ci illərdə ögey oğlu Mahmud 
bin Şah Vələd ilə Bağdadı Qaraqoyunlulardan müdafiə etmişdir. Şah Vələdin 
azyaşlı oğulları Şah Mahmud, Üveys və Mühəmməd zamanında dövləti idarə 
etmişlər. Teymurun oğlu Şahruha göndərdiyi elçiləri vasitəsilə Şüştəri hökumət 
mərkəzinə çevirərək idarə etmişdir. Sultan Mahmuda beş il naibəlik etmiş, 
sonra üç il taxtda tək qalmış, Hüveyzə ilə Vasıtı çətin mübarizələrdən sonra 
dövlətinə birləşdirmişdir. Bu yerlərin minbərlərindən adına xütbələr oxunmuş, 
pullar basdırılmışdır ki, bu da onun hüquqi və feilən hökmdar olduğunu isbat 
edir. Ehtimala görə, 822/1419-cu ildə vəfat etmişdir [9, 187; 27, c.2, s.401]. 

Naibə Süyün Bikə noqay ordusunun başçısı Yusuf Mirzənin qızı, gənc 
yaşda ruspərəst mirzələr və rus çarının məsləhəti ilə Qazan taxtının hökmdarı, 
zəif iradəli Canəli ilə evləndirilmişdir. Əri ilə tam təzad təşkil edən Süyün Bikə 
gözəlliyi, zəkası, vətənpərvərliyi ilə seçilən nadir şəxsiyyət idi. Əri Moskvaya 
qaçandan sonra həmfikri Səfa Gəray xanla evlənərək vətənpərvər qüvvələrin 
Moskva siyasətinə qarşı mübarizəsinə rəhbərlik etməyə başladı. 1549-cu ildə 
Səfa Gərayın qəfil ölümüylə taxta keçən 3 yaşlı oğlu Ütəmiş Gəraya naibə 
təyin olunduğu zaman rus çarı IV İvan – İvan Qroznı taxt sahibi idi. O, azyaşlı 
Ütəmişin və qadının üzərinə hücum etməkdən utanmayıb yararlanmaq yolunu 
tutdu. Qazanı yeddi gün mühasirədə saxlarkən o, güclü dirənişlə qarşı-qarşıya 
gəldi və şəhəri alsa da, Qazan xanlığının torpaqlarını yalnız yarım il boyunca 
ələ keçirə bildi. Süyün Bikə ilə kiçik xan Moskvaya aparıldı, Ütəmiş xan zorla 
xaç suyuna salınaraq və adı dəyişdirilərək Aleksandr oldu. Süqut edən Qazan 
xanlığından xatirə olaraq bir Süyün Bikə minarəsi qaldı [8, a, b; 9, 191; 22, 
Qazan maddəsi; 44].  

Sultan Fatma Bikə – Fatma Sultan Bəyim, Şah Kul ailəsindən Seyyid 
Ağ Mühammədin qızı, Qızıl Orda və Qazan xanı Uluğ Mühəmməd tərəfindən 
1445-ci ildə qurulmuş Qasım xanlığında 1627-ci ildən başlayaraq ölən əri 
Alparslanın yerinə keçən oğlu Seyyid Burhana naibəlik etmişdir. Rus çarı 
Aleksey Mixayloviç Romanovun Seyyid Burhanı qızı ilə evləndirmək və onun 
xristian dinini qəbul etmək təklifinə Sultan Fatma Bikə qəti etiraz etdi. Lakin 
1633-cü ildə Çar Aleksey Mixayloviç Seyyid Burhanı Moskvaya yanına 
çağırıb “Vasili Arslanoviç” adıyla ona xristian dinini qəbul etdirir. Qasım 
xanlığı çar idarəsinə qarşı üsyanlarla qaynayarkən Seyyid Burhandan sonra 
1679-cu ildə Fatma Sultan Bikə taxta keçdi və rus hökuməti ona oğlunun bütün 
haqlarını tanıdı. Bu zaman xanlığın tamamilə əvvəlki imtiyazlarını itirmiş 
olmasına baxmayaraq, Fatma Sultan qismən dövlətin nüfuzunu qaldırmağa nail 
olmuşdu və bunu bir sıra dövlət sənədləri də təsdiq etməkdədir. Sultan Fatma 
Bikə rus çarı tərəfindən “Çariça Sultan Seyyidovna” adlanırdı. Fatma Sultanın 
XVII əsrin 80-ci illərində ölümüylə 236 illik Qasım xanlığı dövlətinə son 
verilmiş oldu [1, 145; 8; 9; 43].  

İki qadın hökmdar – Qaraxanlılar nəslindən olan Türkan Xatun – 
Səlcuq imperatoru Məlik şahın xanımı ilə Xarəzmşah Əlaüddin Mühəmmədin 
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anası Türkan Xatun adlarına xütbə oxunub, pul kəsdirilməsə də, gerçək 
hökmdar nüfuzundan da yüksək avtoritetə – nüfuza malik olmuşlar.  

Məlik şahın xanımlarından biri olan Türkan Xatun 12.000 nəfərlik 
xüsusi süvari birliyinin rəhbəri idi. Ögey oğlu Börküyarığın yerinə 4 yaşlı oğlu 
Mahmudu vəliəhd təyin edib və qızı Mah Məlik Xatunu Xəlifə Muktediyə 
verərək onun oğlu Cəfəri xilafət taxtına çıxarmaq istəmişdi [1, s.157-158]. 
1092-ci ildə 5 yaşlı oğlu Mahmudu Səlcuq sultanı elan etdirib, adına xütbə 
oxutdurmuş, özünü Xatun ül-Cəlaliyə ünvanıyla naibə elan etmişdir. Ögey 
oğlu, 14 yaşlı Börküyarığa qarşı İsfahana hücum edən Türkan Xatun məğlub 
olunca Səlcuq taxtını itirməmək üçün bir sıra vasitələrə baş vursa da, sui-qəsd 
qurbanı olmuşdur [2, c.1, s.33-35, 94, 151-157, c.2, s.15-16, 29-32, 166]. 

Kanqlı qıpçaq türk qəbiləsi aristokrat nəslindən olan Türkan 
Xatun, adət olunduğu kimi, məiyyətində özəl divan dəstəsinə malik idi. Bu 
divan dəstəsi hökmdar xanımlarının və analarının şəxsən özlərinə məxsus 
mallarin idarəsi, gəlirlərinin toplanması ilə məşğul idi və dövlətin ümumi 
siyasətinə qarışırdı. Lakin hərbi aristokratiyaya malik olan Türkan Xatun eyni 
zamanda avtoritar xasiyyəti sayəsində oğluna rəqib və çox zaman hakim 
mövqe tutaraq dövlət işlərinə güclü şəkildə müdaxilə etmişdir. 

Yüksəksəviyyəli hərbi və mülki şəxslərin günahlandırılması və 
cəzalanması üçün Divan-i Məzalim kimi yüksək məhkəmə orqanına yalnız və 
yalnız hökmdarlar başçılıq etdikləri halda Xarəzmşah Əlaəddin Muhəmməd 
dövründə bu vəzifəni Türkan Xatun həyata keçirmişdir. Atasının qəbilədaşları 
və əsgərləri ilə oğlu Əlaəddin Muhəmmədə böhranlı durumlarda yardım etdiyi 
üçün Türkan Xatun “Xudavənd-i Cihan” adlandırılmışdır. Onun buyruqları 
şahın buyruqlarından daha təcili icra edilmişdir. Səfərə çıxdığı zaman Türkan 
Xatuna “İslamın və aləmin qoruyucusu” deyə müraciət edilmişdir. Onun 
möhürü üzərində “Cənab-i Haqqın inayəti-sübhaniyyəsinə sığınıram” cümləsi 
yazılmışdı. Ağlı, zəkası, ədaləti, yoxsullara və əməkçi xalqa yardımı, sadəliyi 
ilə ən uca mövqeyə layiq olan Türkan Xatun əsl hökmdar kimi yaşayıb, ömür 
sürmüşdür [9, 202-203; 10, c.4, s.482; 14, 5; 21, c.5, s.111; 22, c.5, s.111]. 

Müsəlman dövlətlərini yönəltmiş türk xanımlarının doqquzu hökmdar, 
beşi naibə ünvanıyla X1 əsrdən başlayaraq fəaliyyət göstərmişdir [5; 12]. Lakin 
türk xanımlarının dövlət başçısı kimi fəaliyyəti miladdan əvvəl də məlumdur 
[41].  

Əbül Qazi Bahadur xan “Şəcərey-i Tərakimə” əsərində “...Oğuz iline 
beylik kılan kızların zikrində” yeddi türk xatununun – Altun Közəki Sundun 
Bayın qızı və Salur Qazan Alpın arvadı Boyu uzun Burla (Bular), Karmış 
Bayın qızı və Memiş Bikin arvadı Barçın Salur (Salur – qılınclı deməkdir), 
Kayı Bayın qızı və Çavuldar Bala Alpın arvadı Şabatı, Kondi Bayın qızı və 
Biyeken Alpın arvadı Künin Körkli, Yumak Bayın qızı və Kalkın Konak 
Alpın arvadı yenə digər bir Künin Körkli, Alp Arslanın qızı və Kestan Qara 
Alpın arvadı Kerce Buladı, Kınık Bayın qızı və Dudalbay oğlu Kımaçın arvadı 
Kugadlı [12, 79-80] adını söyləyir.  

Əfsanəvi Tomirislərin, Nüşabələrin, Məhsətilərin şanlı tarixini davam 
etdirən Şərq qadını, Azərbaycan qadınları həyatın hər sahəsində ulu analarına, 
nənələrinə, onların şərəfli xatirələrinə layiq olmaq üçün əzmlə çalışmaqdadırlar 
[1; 2; 7;15; 16; 18; 19; 25; 27; 31; 50; 51]. 
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Malakhat Kalantarli  
 
The reining sovereign ladies and rulers-regents in the turkic-islamic 

states 
S u m m a r y 

 
 The given article touches upon the active role of a woman in the social-

political life of state at the early stages of historical development of East – 
Azerbaijan, Arabian countries, Iran, Middle Asia, India. The author specially 
underlines the thought about the activity of the Muslim women in the Turkic-
Islamic states leaned on the traditions running from ancience, because history 
knows the names of the Eastern tsarinas Zenobia-Zeinab, Bilgeis, Tomiris, 
Nushaba and many others who became the object of the intent attention of 
world science and art.  

 
Малахат Калантарлы  

  
Царствующие женщины-повелительницы и правительницы-регенты 

в тюркcко-исламских государствах 
Р е з ю м е 

 В работе рассматривается активная роль женщины в общественно-
политической жизни государства на ранних этапах исторического 
развития Востока – Азербайджана, Арабских стран, Ирана, Средней 
Азии, Индии. Многовековое предубеждение, ошибочная трактовка и 
субъективная оценка роли и места женщины Востока в жизни общества, 
освещение тем «Женщина и Ислам», «Женщина Востока», «Женщина и 
общество» и т.д., являющихся составной частью общей проблемы 
«Восток и Запад», тенденциозный подход западных исследователей 
опровергается конкретными примерами из жизни женщин-
повелительниц, султанок, правительниц-регентов, государственных 
деятелей, представителей науки и искусства в тюркскo-исламcких 
государствах в глубоком средневековье, в период, охватывающий конец 
Х – начало ХI века вплоть до современности. В работе особо 
подчёркивается мысль о том, что активная деятельность женщин-
мусульманок в тюркско-исламских государствах опиралась на традиции, 
идущие с глубокой древности, ибо, истории известны имена восточных 
цариц Зенобии-Зейнаб, Бильгейис, Томирис, Нушабе и многих других, 
ещё до нашей эры ставших объектом пристального внимания мировой 
науки и искусства. 
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