
  شیباخ نایمقامالر یزلیگ نیخیاوزره تار یگلمه س تهیمیحاک لهیا یغیلیباشچ یختائ لیشاه اسماع نیگیل عهیش جاندایآذربا

 

 کیزامانالر کؤله ل ریاوالر. ب یو علتلر یاؤزونه خاص اوالن، ندنلر نیحرکتلر یو مذهب یاسیس ،یاجتماع زامان هر

 لهیوس ریقازانماغا ب یپا قیآرت متلردنیغن شیلمیریگت اراقیولالی یوه ن اوچون ده ماقیداش متی(، غنقی)برده دارل

اولماق دا  یبیقدرته چاتماق و قدرت صاح لهیا یاولماس لهیاسته وسیس نیو مذهب نیزاماندان سونرا د ریاولورموشسا، ب

 یعل هیاوالن معاو یوال ندایشام توپراقالر الرکن،ییسا یس فهیده اسالم خل-کوفه ی. بو اساسدا علشیلمییسا لهیوس ریب

 لریاومو یگیل فهیقدرتدن خلع ائده رک خل ینیساواش آچاراق، عل نهیهیعل یعل نایقبول ائتمگه رک اسالم آد ین یخالفت

.  خوارج اسالم و لریردیاله کئچ یمیک راثیم ریب یتیمیلر ده  حاک فهیخل ی. بو اساسدا سونراکیاوچون ارث بوراخد

بو  نیدا، اونالر شساالریجال رمگهیکئچ نهیاؤز اللر یگیل فهیو خل رماغایآرادان قالد ین هیو معاو یعل نایآد قیمسلمانل

 .یقالد ندهیرگؤزل یو آرزوالر ستکیا

 زیقسیده باشار یده خروج ائتمه س-کوفه نیسونرا، مختار قدانیشکسته اوغراد ،یدعوت اولونماس هیکوفه  نینیحس امام

و  یدستکلمه س نیلر عهیش یقارش نهیگیل فهیخل یامو ،یلریعباس نایآد کیل عهیش ندایان آخارزام اراقیباخما نایقالماس

سلجوق  نی" نیفرقه س لهیحسن صباح "اسماع ستیتئرور نرا،سو کدنیحؤکومته گلد یسلجوق تورکلر یسونرا سن

 یبو فرقه حؤکومت ینیم(" قاالسهوالگونون "الموت )اؤلو یمغول خان اراقیباخما نایشماسیتئرور ائتمگه چال ینیشاهالر

 الریچیازی یضبع هیدئ هیتق ندهیمیچیمحفللر ب نیزلیگ ندهیشهرلر عهیش یمذهب کیل عهیسونرا، ش ندنیگیردیچئو نایباش نین

مزارالر  لنینسبت وئر نایخاندان یعل یاوجاقالر قتی. بو طریاوالراق قورونوب ساخالند یقتیمذهب طر ریب ندنیطرف

 .یباشالند لنمگهیشکاوالن شهرلرده 

چوخاتماق و  ینیدلریمور اراقیباخما نایمشغول اولدوقالر کلهیلیصوف یاوجاقالر قتیطر کیشلیاوالن درو لدهیاردب

(، 1"قارا مجموعه" ) لهیا یغیلیباشچ یلیاردب نیالد یصف خیشئ ندهیتورکچه س جانیاوالراق آذربا لکیاوچون ا رماقیآرت

 ازماغایده تورکچه  یاثرلر یمی( ک2سبعه" ) اءیاول دیندن "عقایطرف یالنیگ نیالدسلطان محمود بن سلطان برهان 

 . شالریشمیچال

شئخ  ندایاوجاغ قیقارداشل لیاردب اراقیباخما نایباشالماس لماغاییای ندانیزامان ونلوالریقاراقو جاندایآذربا کیل عهیش

دؤنوم  نین یاولدوقالر یللیمئ گهیل عهیش نین یقالریداشلقار کیشلیدرو یلدکیاردب یاولماس یللیمئ گهیل عهیش نیدیجونئ

 ین یس زلنمهیگ الندایگ بیقاچ کنیاوشاق ا لیدرک ائتمگه رک شاه اسماع یخالرچو ریب ی. بو مسئله نالرییسا ینقطه س

 .الرالرییدرک ائتمکدن عاجز سا ینیمقامالر یبعض نیخینسبت وئررکن تار نهیحرکت کیلیچیشعوب

 یکیممال رانی. اشاقیچال رمگهیگت قینلیدیمقامالرا آ قیدؤنه رک قارانل نهیشیآز کئچم ریب نیبو مسئله لر شکنیگلم یئری

اله  لهیزور ا یحؤکومت جاندایاشرف آذربا کیمل ندهیعرفه س لماقیداغ ی)موغولالر( حؤکومت الریلخانلیا ندهیمحروسه س

اونو  اناشاراقی یمیدوشمن ک ریب نایشالریداوران یغاتیتبل نین نیصدرالد خیشئ یک لدهیاشرف اردب کی. ملیشدیرمیکئچ

 ندنیعمل یگیائتد یقارش نهیصدرالد خیگؤره رک شئ وخویگئجه  ریاشرف ب کی. ملیشدیرک توتساق ائتم رهیگت زهیتبر

 النایگ نیصدرالد خیشئ کلهی. بئله لیشدیستمیداها اونو توتدورماق ا ریب اراق،یباخما نهیگیرک اونو سربست ائتد نهیچک

بگ خان  یجان یاوردو حؤکومدار نیآلت اندانی. باشقا یشدیآماندا ساخالماغا باشارم دنیو کسد یگئده رک اؤزونو آسد

دوستلوق  لهیا یاوجاقالر قیقارداشل یک لدهیو شکسته اوغراداراق اردب لگهیئنی جاندایآذربا یاشرف کیده )م.( مل-1357

 .یشدیالمیقارش لهیا یقیسا ینیصدرالد خیآباددا( شئ انقوراراق اوجاندا )بست

کئچن  نهیئری نیمیابراه خیشئ ین ثهیو حاد یاوال ریبنزر ب یگیو تجربه ائتد یغیاشادیده)م.( -1357 نین نیصدرالد خیشئ

 وکیبؤ دیجونئ خی. شئشیمیانسان ا ریب یچوخ حرکتل دیجونئ خیاولموش. شئ یاشامالیده )م.( -1477ده  دیجونئ خیشئ

 نین یدلریمور ش،یقالمام شمکلهیدگ ینیقتیطر یگیشلیدرو ش،یبلنمیصاح نهیگیملیک عهیش قچایآچ ندایزامان یباباس

 . ریشدیلمیقاپ نایقورماق سئوداس یحؤکومت عهیش ریب وکیبؤ خاراقیچ والی لدنیجسارتلنه رک اردب لهیا یآرتماس

جعفر  ،یس یعم نیدیاوغلو و جونئ وکیبؤ نین یلال علاوتورارکن  ما نایمقام کیخلیشئ دیجونئ خیده شئ-1447 کلهیبئله ل

 .شالریاولمام یهئچ ده راض ندانیاولماس خیاونون شئ



 عهیو ش یحؤکومدار جانیچوخلوغو، آذربا نین یس تلهیخالق ک یو اونالرا باغل لریصوف شیآلم ینیاطراف نیدیجونئ خیشئ

 ریجعفره ب خیجاهانشاه شئ کلهی. بئله لشیسالم ایقورخو انندیمیباخ کیلیتچیمیدا  حاک ونلونویاوالن جاهانشاه قاراقو

 .شیستمیا ینیخارماسیچ مملکتدن یدیجونئ خیاوغلو شئ یقارداش ازاراقیمکتوب 

ده  سترسهیجهانشاه و ا یسیباشچ یحؤکومت ونلویقاراقو ستریا اراقیباخما نایچوخ اولماس نین یدلریمور نیدیجونئ خیشئ

 ترک ائتمگه مجبور اولدو.  ینجایآذربا دیجونئ خیشئ نانیآل نایلتآ یباسق ندنیجفعر طرف خیشئ

ده   دیجونئ خیاولدوغو اوچون، شئ یاخشی یلریشگیلیو ا یلگیا لهیا یگیخلیشئ یصفو نین یغیسلطانل یعثمانل زامانالر او

 رمزیررگیگ رلوغونامپراتویا یعثمانل دیجونئ خی. شئیامپراتورلوغونا گئتد یعثمانل ا،یآنادولو هیمملکت دئ جیخار

اوچون  یس لمهیگؤنده ره رک عبادت ائده ب حیتسب ریقرآن و ب ریر سجاده، بیمورادا ب ینجیکیا لهیا یسیریب ندنیدلریمور

 ن،یاخی نهیدؤولت ونلوی)قاراقویستدیا ینیس لمهیاجازه وئر رییدا نای( اوتورماسیدیکئچ ینده )بوگون قورت بئل-یقورت بئل

 (. ندایاغتورپ یآنجاق عثمانل

 : شیخطاب ائتم ایپاشا لیخل یریموافقت ائدرکن وز لهیا ستکیا بو موراد سلطان -

  ر؟یند ریاولموشدور." تدب ی( خواجه سنین یاوجاغ قی)قارداشل نی"وهللا تککه ن

 :شیپاشا دا جاواب اوالراق دئم لیخل ریوز -

حؤکومدار دا  یکیحالدا، ا یکلریلمدیاوتوراب ندایمقام کیرلیصد ریب شیدرو یئددیآتاالر سؤزو وار: " ریب جاندایآذربا

"ئرلشمزلری نهیکوره س ئری
1
. 

و اونو  ککهیس لیزیق 200اوچون  یس لمهیوئر دهیجونئ خیشئ ده،یمور رنیگت یلر هیسلطان موراد هد لهیا یاعتبار جهینت

 نهیده اؤزلر یلر هیهد یکلریردیگت کی. اوسته لیوئرد ککهیگوموش س 1000ده  شلرهی( ائدن دروعتی)مشا کیائشل

 .  یوئرمد یاونالرا اوتورماق اذن ندایتورپاغ یو عثمانل یتاردیقا یگئر یوئره رک اونالر یوئره رک اونالرا رد جاواب

 میحاک یدا قارامان اوغولالر-1449سونرا،  قدانیآلد یموراددان رد جاواب ینجیکیا ،یحؤکومدار یعثمانل دیجونئ خیشئ

باش  نین یکلریقارامان بگل دیجونئ خیشئ کلهی. بئله لیگئتد نهیبؤلگه لر عهیاوالن ش میحاک یاوغولالر دیاوالن تََکه و حم

 خیاقامت ائدرکن قاباقچا قورولموش شئ ادایکون دیجونئ خیقبول اولوندو. شئ راداگئده رک او نهیشهر ایکون النییسا یشهر

دا ترک  یاوچون اوران یگیلمدیآنالشاب لهیا فیاوالن عبدالط خیشئاورادا  اراقیباخما نهیس ئرلشمهی ندهیتککه س نیصدرالد

قازانماغا  دیگئده رک اورادا اؤزونه مور نایانی نین یوارساق تورکلر انیاشای ندهییگونئ نین هیتورک کلهی. بئله لیائتد

طرفدار  نایغیشاهل یصفو ندایآراس یوارساق تورکلر له،یسونرا ب لیا وزیدن -ثهیدا اولدو. بو حاد یلیو باشار یشدیچال

 ندنیوارساق تورکلر لهیب یمحافظلر یآلت نین یشاهالر یدا صفو-1576 کی. اوسته لیخدیچ ایاوالن انسانالر اورتا

 یدیجونئ خیبگه شئ میمشغول اوالن ابراه لهیا یشلریا ایو دون یاورادا راحات بوراخماد یدیجنئ خیشئ فیعبدالطالدو. 

)باهم( مملوک   رگهیب لهیا یکلریرلیب ینداکیانی دیجونئ خیاوالن شئ یخبر شمکلردنیلوندو. بو گلبو ندهیستگیتوتوقالتماق ا

( جی)خل ندهیکؤرفز سکندرونیا دیجونئ خی. شئیاؤزونو خطردن قورتارد ماقالقاچ نایتورپاقالر هیتابع اوالن سور نایسلطان

 غاتیتبل ریب شیاوچون گئن ماقیای یگیل عهیرادان شائده رک اونو قوروب تککه ائده رک بو هیکرا یحاصار قیخیی ریب

 .  الریوپالندت ندایاطراف دیجونئ خیگله رک شئ بیقاچ یچوخ صوف ریو عراقدان ب یعثمانل ه،ی. سوریباشالتد

گله  جانایسونرا، آذربا قدانیردیقالد نهیساحه س تیمیحاک یگیل عهیش لریاولموشالر صفو تیترب ندایاوجاقالر کیل عهیش بو

بو ذاتالرا  ندایاتی. فارس ادبلریاوچون جان و باشال خدمت ائتد رمکیلشد عهیش ینیمحروسه س یکیممال رانیرک ا

ائدن و  انیعص دهیدا رومل-1416 ندایاوالنالر آراس ندهیکؤرفز سکندرونیذکر اولونارالر.  ا هیاز لبنان" دئ یی"علما

 .    یدیدا وار ا یالریانچی نیبدرالد خیئش  النیریباسد لهیا یگوج و باسق ندنیمحمد فاتح طرف

 یریو آ یاحمد بکر یخیشئ یاوالن مولو زیراحاتس ندان،یغیچوخالد ندهیحلب شهر نین یالریانچی یصفو دیجونئ خیشئ

 خیشئ هیدئ ریدوالش یفسادچ یاالنچی ریمملکتده ب ازاراقی ضهیعر ریب نایقاهره مملوک سلطان خلریمحافظه کار شئ

                                                           
1
 ین ایستنیلمز بیر شخص اعالن اولوندوغونا اشارت اولونار.-بورادا جهانشاه ظرفیندن شئیخ جونئید 



 ماتیتعل نهیتوتدورماق اوچون عسگرلر یدیجونئ خیده شئ-1453سلطان چاخماق  کلهی. بئله للریائتد تیشکا یدیجونئ

 دیجونئ خیو شئ یاوچون هجوم ائتد اخاالماقی یدیجونئ خیو عسگرلر شئ کیلیوال یک-حلبده کلهی. بئله لیوئرد

ائده  شهی)اند ناراقیتوتولماقدان ساق ولدای. یقاچد نهیتیترابوزان وال سهیا دیجونئ خینفر اؤلدو. شئ شیئتمی ندانیطرفدارالر

 یعثمانل ندایراغیق زیقارا دن دیجونئ خیشئ کلهیاولدو. بئله ل یساخالمال لهیآرا و فاص دلردنیمور دیجونئ خیرک( شئ

 .یردیئتیاؤزونو  نهیبؤلگه س قیجان یباغل نایتورپاقالر

شئیخ جونئید جانیقدان یوال نه چوخلو طرفدار توپالدی. شئیخ جونئید صفوی جانیقدا اوزون زامان قاالراق اؤزو

یئرینه اؤزونه بیر اوالن کامنئن )یونان دیللی( ایمپراتورلوغونو ییخماغی و اونون حاکیم ا و اطرافین چیخاراق ترابوزان

وچون، اولمادیغی ا شئیخ جونئیدین بو حرکتی مسلمان دؤلتلرینه قارشیدؤلت قورماغی بیر هدف دئیه نظره آلدی. 

 بو حرکتلره سئیریجی قالدیالر. مسلمان دؤلتلر

کومنئن  دا-1456 بئله لیکله شئیخ جونئید صفوی جانیقدا  بیر نئچه مین نفرلیک الی سیالحلی طرفدارالری ایله

 ایچینده امپراتورلوغونونایمپراتورلوغو علیهینه هوجوما کئچدی. کومنئن دؤلتی اهالیسی نین چاره سیزلیگی و کومنئین 

کوردو. نتیجه اعتباری ایله تی دیزه چؤاقتصادی چتینلیک یوزوندن شئیخ جونئید راحاتجا بو دؤل و اوالن آنالشمازلیق

Kalo İoannes  چوخ راحاتلیقال شئیخ جونئید صفویه تسلیم ائتدی.آتاسی نین تاج و تختینی 

بیزانس تاریخچیسی اوزره  هوجومائتدیگی ایمپراتورلوغو علیهینه ( Komnenمنئن )کو شئیخ جونئید صفوی نین

Halkokondil 2گئنیش بیلگی وئرمیش . 

دئییلن یئرده بوگونکو آیا  Kordileنظامی گوجلرینی توپالیاراق  Kalo İonnesخبر آالن  نووشئیخ جونئیدین هوجوم

بیرلیکده قارا دنیزین  قارا گوجلری )نیروی زمینی( ایله یونان  فوکاس کلیساسینا قدر ایلریله دی. یونان دنیز گوجلری ده

 بوغازینی Kapanionیاخینلیغیندا یئرلشمیش و  Meliaresشئیخ جونئید قوتلری  . و جبهه توتدوبویوندا یئلکن آچدی 

الر. بو چتین گونلرده ایمپراتورا ترابوزان شاهزاده لریندن  فقط )تنگه( بؤیوک بیر گوج ایله توتموشدو

Mesochaldion Pansebastos Alexader ؤمک ائتمیشدی..... بو آرادا بیر فیرتینا )طوفان( گمیلری ساحیلدن ک

ایله اوغالنالرینی  Pansebastosفایداالنان شئیخ جونئید هوجوما کئچه رک  و وضعیتدن اوزاقالشدیردی. بو حالدان

لموش، چوخو اسیر بو ساواشدا فقط اوتوز نفر اؤبیرلیکده اؤلدوردو. بونون آردینجا یونان اوردوسو قاچماغا باشالدی. 

شئیخ جونئید بو اسیرلرین چوخونو اؤلدورموشدو. شئیخ جونئید آیافوکاس کلیساسینی اشغال ائتدی و باش   .3دوشموشدو

محافظلرینی قورخوتماق اوچون، شئیخ جونئید اسیر اولموش بیر مئهتری و  ن دیوارالرینا قدر ایلریلدی. قلعهشهری

 دووارالری نین قاباغیندا اؤلدورتدو و گؤیدن آسدیردی. ینی ترابوزان قلعهآدل Navrokovstasدربار کنیزلریندن 

شئیخ  وجوم امری وئریلدیگینی ائشیدنو هترابوزان بؤلگه سینه سالدیریق  پاشایا ریضیمحمد فاتح طرفیندن خبو آرادا 

وزان بؤلگه سینی عثمانلی چوخ راحاتلیقال تراب ر پاشااونون آردیندان خض ترابوزان بؤلگه سینی ترک ائتدی. جونئید

عثمانلی ایمپراتورلوغونون بیر اَل آلتی شکیلینده اداره  ده نی ا باغلی ائده رک سون یونان دؤلتیونایمپراتورلوغ

 . ئتدیوئرمگه مجبور ا سککه آلتین 3000اولونماغا و هر ایل 

سیواس شهری نین  عثمانلی نینامانی شاه اسماعیل ز  ترابوزاندان قاویلماسینی شئیخ جونئیدینخیضیر پاشا طرفیندن 

یوخسا یئتمیش  60بو وقایع و اتفاقدان  شعرینده "آچیلین قاپیالر شاها گئده لیم"پیر سلطان عبدال  باناز کندینده یاشامیش 

 .ایل سونرا بیر داها جانالندیرمیش
 
 

 شاها گئده لیم
 

 ن، یر پاشا بیزي بردار ائتمدخیض
 ، لیمه دئاپیالر شاها گقآچیلین 
 لیپ چاتمادان، گونلري گت سیاس
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 لیم. ه دئاپیالر شاها گقآچیلین 
  

 ر مي بیلديررل گه نیبوندا بیلم
 رالر مي ایلديرقلي باغلي ناماز ا  
 ر مي ني اؤلدوررلئگه سا شاه دخيو

 لیم. ه دئاپیالر شاها گقآچیلین 
  
 الر دجلال حمد قییمایینلیمیز ماص

 داواجي اوتالر  ربیت هاوستوموزد
 ر يتلذوم آلاله امري يا ااؤل

 لیم. ه دئاپیالر شاها گقآچیلین 
  

 سام يولوم دوماندير خباه ی  ر  هر ن  
 ايماندير  هپیريم بانا کفور ائتس
 تي حالیم ياماندير خزينجیر بوينوم سی

 لیم. ه دئاپیالر شاها گقآچیلین 
  

 ري لللي مي اوال دوستون ا  قساغلی
  ن توزلو يولالريارشیدا گؤرونق

 ري م بولبوللئلچي گلمیش د  ا اندشاه
 لیم. ه دئاپیالر شاها گقآچیلین 

  
  هتي موال کؤشکونخل شاهیم چیگوز

  هموشکین هتینرئغیجان دايانماز 
 هینقشعني يارادانین سني ب  
 لیم. ه دئاپیالر شاها گقآچیلین 

  
 م اارخباجاسیندان با خاپیسي يوق

 م ؤکرتت ياشي سرحگؤزلريمدن 
 م ازرگان توتاران بیر بدئشاها گ
 لیم. ه دئاپیالر شاها گقآچیلین 

  
 ل شاه جانیم زؤم گپیر سولطان آبداال

 میم دئورانیم نیم د  ير ب  قدآغالما
 نیم غاچشم اف هيئرد ،لکم   دهرشع

 لیم.ه دئاپیالر شاها گقآچیلین 
 

شیعه شئیخلر آراسیندا قویدوغو بؤیوک ده، لبناندا، سوریه و عراقدا -اوسته گؤروندوگو کیمی شئیخ جونئیدین تورکیه

 وسیله اولموشدور.بیر شاه اسماعیلی حؤکومته گؤتورمک اوچون ده بؤیوک  لیک و علویلیک تأثیری

اورتاق و مشترک دوشمنلری ایله  حاکیم اوالن اوزون حسن دیابکره ،قاویلدیقدان سونرا ترابوزاندانئیخ جونئید ش

 .ده بیلر دئیه اوزون حسنین یانینا گئتدیتی علیهینه ایش بیرلیگی ائساییالن جهانشاه قاراقویونلو حؤکوم

، بیر شئیخ جونئید اوزون حسنین اونا بسلدیگی محبتدن یوالچیخاراقاوزون حسن شئیخ جونئیدی یاخشی قارشیالدی. 

ین و مذهبدن د لواوزون حسنین باجیسی خدیجه بگیم ایله ائولندی. آمید یوخسا دیارباقیر شهری چوخ مدتدن سونرا، 

 شئیخ جونئید اوچون داها دا  صفوی طریقه تینی اورادا یایماق ،اولوشان بیر توپلومو اؤزونده باریندیردیغی اوچون

اوالن توپراقالردا آلتیندا اوزون حسنین اجازه سی ایله آق قویونلو حؤکومرانلیغی  جونئید . بئله لیکله شئیخولدوراحات ا

 ر تعیین ائتمگه باشالدی.موریدلر قازانماغا و خلیفه ل



شئیخ جونئید آق قویونلو تورپاقالریندا تککه لر آچارکن محمد فاتح بالکانالردا آلبانیا و مجاریستان ساواشی ایله مشغول 

، کئچمیش متحدلری آق عثمانلیالر انقیادیندان چیخماق اوچون  Kalo İoannesترابوزان ایمپراتورو  ،اولدوغو اوچون

سؤزه اوزون حسن حضوروندا واسیطه سی ایله کؤمک ایستدی. ترابوزان ائمپراتورونون ائلچیسی  قویونلودان ائلچی

 والیتینی ده جهاز اوالراقو قاپادوقیا قادینلیغا نی ، کاتاریناباشالر باشالماز، اوزون حسن ترابوزان ایمپراتورونون قیزی

ائلچی واسیطه سی ایله ترابوزان  ونوسؤز ثمانلی قارشیسیندا مدافعه ائتمکعوضینده ترابوزونو ع و ایستدی

  ایمپراتورونا یئتیرمه سین ایستدی.

محمد فاتح قارشیسیندا دوروش گتیره بیلمه یه جگینی بیلدیگی اوچون، اوزون حسنین ایمپراتورو ( Komnenمنئن )کو

 مراسیمبؤیوک آنالشما ا آراسیند غوآق قویونلو حؤکومداری و ترابوزان ایمپراتورلو ده -1458شرطینی قبول ائده رک 

  قارداشی قیزی David Komnenusاو ایلده اؤلدوگو اوچون، قارداشی  Kalo İonnes ایمپراتور له ایمضاالندی.ای

Katerina  گؤندردی. گلین خانیمی دیارباقیرا 

ی. شاهزاده کاتئیرینانی قارشیالد زون حسنین گؤندردیگی بگلر گلیناو سرحدینده ایمپراتورلوغو( Komnenمنئن )کو

ا گله بؤیوک بیر هئیت ائشلیک )همراهلیق( ائتدی. بونالر هامیسی دیارباقیر دئیه الرشیش و قادینئچوخلو ککاتئرینانی 

الر. اوسته لیک کاتارینا گونلوک عبادتینی ائده بیلمه سی اوچون، بیر چوخ راهیب، کئشیش اولدو یمالدا قالرک اورا

ضیح: بلکه ده یونانلیالرین نیتی اوزون حسن حؤکومرانلیق ائدن توپراقالردا )تو آدامالر دا دیارباقیرا گلدیلر

بیر ائتنیک اوالراق یوخ میسیونئرلیک ائتمک ایدی. عملده ایسه اونالر مسلمانالر آراسیندا مسلمانلیغی قبول ائده رک 

 . (اولدوالر

 Despina اییندا خانیملیق ائتمگه باشالدی.اوزون حسن سارآدی آلتیندا  Despina Xatunکاتئرینا خانیم بئله لیکله  

Xatun  الر فایدا وئرمدی. غرب دؤلتلری اوزون ابو چاب ،دورتمگه چالیشسا داساواشا اوزون حسنی عثمانلیالر علیهینه

حمله ائتمکله بو  گورجوستانا ینا باخمایاراق اوزون حسنحسنی بیر مسیحیت اتفاقی ایچریسینده سوروکلمگه چالیشدیقالر

 ی، آنجاق غرب دؤلتلری ایله سیاسی عالقه لرینی سوردورمگه داوام ائتدی.اق دا باش توتماداتف

یاغماالدی،  و راهیبلر قالدیغی مکانالری الریوروق: "اوزون حسن کیلیساگورجوستانا ائتدیگی باسقین اوزره اوخوی

آپاریلدی؛ بیر سیراسی مسلمان اولدو،  ر اسی، راهیبلری اؤلدوردو، بیر چوخ ائرککلر بیرلیکده یاسیرلر آلدی، کئشیشلر

 ائدیلدی. ، قولکؤلهدا بیر سیراسی ساتیلدی، بیر سیراسی 

خطائی  شاه اسماعیل ن مارتا خانیمندای و بیر اوغلو اولدو. بو قیزالریاوچ قیزدان – Despina Xatunن نیاوزون حس

 . 4ین آناسی اولدون

نلی ایکی جا خانیمی، خدیجه خاتونودا -1459 ،یتی ایله یاشادیغی اوچونبو آرادا شئیخ جونئید مذهبی دؤلت قورماق ذهن

جهانشاه قاراقویونلو طرفیندن  ، گئنه دهاردبیله دؤندو گئری قویاراق ، اوزون حسنین پایتختیندهدیارباقیرداو حامیله 

ائشیگینده  شهری نیناردبیل دی. بئله لیکله شئیخ جونئید اطرافینداکی موریدلرینی ینسورگون ائدیلمک قراری آل

 قوزئی مسیحی چرکسلر علیهینه دئیه ساواش دا "دین اوغروندا"-1459 ایله راق بیر نئچه مین سیالحلییاتوپال

یوال چیخدی. شماخی خانی شیروانشاه اردبیلدن شئیخ جعفردن آلدیغی تحریک ائدیجی مکتوبدان یوال  دوغرو قافقازالرا

یندا ساواشدا اوخالدی. شئیخ جونئیدین اؤلوموندن بیر آی ین قاراسو یاخینلیغالبروس داغی ن چیخاراق شئیخ جونئیدی

حئیدر آدی نین شئیخ خدیجه خاتون بیر اوغالن دونیایا گتیردی. او اوشاغا حئیدر آدی وئریلدی. دیارباقیردا  ،سونرا

ی دوغولموش صفوی اوشاغی سن یئناوزون حجونئیدین وصیتی اساییندا اوغالن اوشاغینا وئریلدیگی احتمال اولونار. 

بؤیوتمه سینی اؤز بوینونا گؤتوردو. تبریز قاراقویونلوالردان آلینان گونه دک حئیدر دیارباقیردا قالدی. حئیدر  ننی

ده دایی سی اوزون حسن -1470اوزون حسن آذربایجانی قاراقویونلوالردان آلدیقدان سونرا،  ،دوقوز یاشیندا اوالرکن

 .ده اوتوردوین یئرینشئیخ جونئید آتاسیردبیله گئده رک، اوزون حسنین حضوروندا مراسیم ایله ا بیرلیکده حئیدر ایله

حئیدر  داها فرشئیخ جع ،بؤیوک عمی سیحاکیمیت باشچیسی اولدوغو اوچون،  آق قویونلوالرین اوزون حسن تبریزده
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نین مارتا آدلی اولماسیندان یوال چیخماسینا و شاه اسماعیلین آناسی نی مسیحی اولماسینا  آناسی ین-بوگون بیر چوخالری شاه اسماعیل 

ین( کیم اولدوقالرینی و آتاسی -باباسی نین ) شئیخ جونئید ین( و آتا-متهم ائتدیکلرینه باخمایاراق شاه اسماعیلین آنا باباسی نین )اوزون حسن

 )شئیخ حئیدرین( کیم اولدوغونو بیلمک ایستمزلر.



حئیدره قارشین هر هانکی بیر کین و ینده شئیخ جعفرین ذهن .دئییل، اونا بیلمدیکلرینی اؤیرتمگه چالیشدیایله مخالفت 

 اؤزوندن آشکار ائتمدی. حئیدره قارشین کدورت اولسا دا، اوزون حسندن قورخدوغو اوچون، هر هانکی بیر کدورت

 اوغلو، شئیخ حئیدرده تظاهر ائتمگهبئله لیکله شئیخ جونئیدین باشالدیغی دین حاکیمیتچیلیگی هدفی و پروقرامی بیر داها 

 باشالدی.

ی. اوندان یانا بوتون روانشاهدان آلماق اوچون گون سایماغا باشالدانتقامینی شی حئیدر آتاسی، شئیخ جونئیدینشئیخ 

 یمریدلری نین ائولر ی وشئیخ حئیدر تککه س. بئله لیکله )جهت وئردی( دیوقتینی مریدلرینی سیالحالندیرماغا یؤنت

قامیش قلم یئرینه قیلینج گؤرولدوگونو ده ادعا  خ حئیدرین تککه سیندهبعضی تاریخچیلر شئی دی.سیالح انبارینا چئویریل

مک آلمادان اؤزو سونگو ؤ. او آیری اوستاالردان کزو ده توفنگ دوزلدر بیر اوستا اولدوشئیخ حئیدر اؤائتمیشلر. 

یدر آتاسی شئیخ جونئید . اوسته لیک شئیخ حئتمگه باشالدی)سرنیزه(، گولوله باتماز کؤینکلر، قیلینجالر، قالخانالر دوز

بیر خصوصیته  چالیشانده  ی و اونالری اوردو حالینا گتیرمگهکیمی موریدلریندن سیاسی مقصدلر اوچون فایداالنماغ

 مالیک ایمیش.

 شئیخ حئیدر طریقه تی نین گئییملری و قیافتلری

 

منصوبالری اوزون درویش گئییمی  یطریقتشئیخ حئیدر 

آغ ساریق " دری" دئییلنر و باشالرینا دا "حئی-گئیه

، قویارمیشالر. ساریغین اوستوندکی تاج ")عمامه(

اون ایکی دیلیملی  ،سیوریلن یوخارییا دوغرو، گئتدیکچه

. (میشتاپار )تشکیل میشن اولوشارقیرمیزی بیر پوفلکد

بارماق قالینلیغینداکی اون ایکی دیلیم و قیرمیزی رنگ 

مامی تمثیل عقیده سینی و اون ایکی ا صفویلیگین شیعه

رین آدی نقش ائدر. هر بیر دیلیمین اوستونه امامال

. بو اون ایکی قیرمیزی دیلیملی آغ ساریغی باشینا اولونار

 و تازا افراطی موریدلر یئنی قویانالر قیزیلباش آدالنار.

حئیدری باشلیغی باشالریندا داشیدیقالری اوچون، 

 ساواشچی صفوی کلریائتمبو تاجی قبول اونالرین 

داها دا باغالراق  بیر بیرلرینه یئتی نی روح باخیمیندانه

اونالرین قوتلنمه سینه یول آچمیشدیر. شئیخ حئیدرین 

)عمامه( و اونون اوستونده   ساریقبو اورتایا قویدوغو 

کی تاج شرق دین کولتورو تأثیرینده اورتایا چیخدیغی 

ین سیکلربوگون هیندوستانداکی . 5گمان ائدیلر

ده شئیخ حئیدر اورتایا عمامه ساریق و  باشالرینداکی

ساریق یوخسا عمامه  قویدوغو ساریغین بنزری ساییالر.

قادین  ایل بوندان قاباق هیندوستاندا دوزلمیش 5000

باشیندا ثبت اوالراق گونوموزه  )خانیم( مجسمه لری نین

 داشینمیشدیر. 

آفریقا و تاندان هندوسیوخسا عمامه ساریق بو اساسدا 

مملکتلرینه مختلیف شکیللرده و بیچیملرده  آیرینین آسیا

اوزون حسن زامانیندا  اؤرتو ساییالر. باش داشینمیش بیر

 شئیخ حئیدری گؤرمک اوچون 
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آذربایجان، گیالن، قافقازالردان و ایران ممالیکی محروسه سی نین بیر چوخ یئرلریندن اردبیله زیارت ائدنلرین آخینی 

باشالمیش. بو صوفیلرین بیر چوخو آنادولوداکی عثمانلی توپراقالریندان، قارامان، تکه، و جریان ائتمه سی چوخالماغا 

حمید کیمی بؤلگه لردن، شامدان، لبناندان گلمک اوزره ایمیشلر. شئیخ حئیدر، داییسی اوزون حسنین یانیندا بؤیودوگو و 

قیزی  ، اؤزی نین حؤکومرانی اوزون حسنمذهبی بیر فیقورا دؤندوگو اوچون، آذربایجان و ایران ممالیکی محروسه س

 شیعه پارامیلیتئرلری قوه لری حلیمه بگی آقانی )مارتانی( اونا وئرمکله، ایستر ایستمز اؤز حاکیمیتچیلیگینی ده

 .6کئچه ری ده اولسا، تضمین آلتینا آلمیش آچیسیندان

یا قویماغا و دوالییلی اوالراق مریدلری اؤز تککه سینه خاص گئییملر اورتا کیمی شئیخ حئیدر اشاره اولدوغواوسته 

. ریاشینا بیله دولمامیشدی 18شئیخ حیدر باجی اوغلوسو، آراسیندا شیعه لیگی یایماغا چالیشمیش. اوزون حسن اؤلرکن 

یاشیندا حیاتا  22چرکسلر علیهینه مسیحی  کی-ین قوزئییندهقافقازبیرینجی اونیفورمالی ساواشینی شئیخ حئیدر 

، حرکته کئچمیش. آلماق و مریدلرینی آرتیرماق اوچونشیروان شاهدان انتقامینی  آتاسی شئیخ جونئیدین رمیش. اوکئچی

غنیمتی مریدلری آراسیندا  ی وگدئییل، فقط غنیمت اله گتیرمقافقاز خالقالرینا مسلط اولماق اونون مسئله سی بو آرادا 

فرمانینی شیروان شاها گؤسترمکله دربندین دمیرقاپیدان شئیخ حئیدر سلطان یعقوبون . رپایالشماغی اساس گؤتورموشدو

ساواشماغا مجبور  ده بعضیلری ،کئچه رک چرکسلره قارشین ساواش آچمیش. چرکسلردن بعضی طایفاالر قاچارکن

اولدوقالرینا باخمایاراق شئیخ حئیدر بو ساواشی قازانمیشدیر. شئیخ حئیدر آتاسی شئیخ جونئیدین انتقامینی شیروان 

ولمه لی دئیه داها آرتیق حاضیرلیق ایشی گؤر ،ش اوچونئتسه ده، بعضی قیزیلباشالرین بو ساواان آلماغی هدف اشاهد

 راقغنیمتلری، خاص اوالانسانی اردبیله دؤندوکدن سونرا، شئیخ حئیدر اونو بو قارشی دورماد ان داشیندیرمیشالر. 

مالی  یله باشچیالری آراسیندا بؤلوشموش. سونراقب اوشاقالرینی و اوغالن قیز چرکس اسیر گتیردیگی مسیحی

خرجلمکلرینی ایستمیش.  ،اوچونتدارک گؤرمکلری سیالح و مهمات ده قیزیلباشالرا پایالراق، بو غنیمتی غنیمتلری 

سلطان یعقوبا گؤندرمیش. اردبیلده گونو  ،اوسته لیک غنیمتلرین بیر بؤلومونو، تبریزده حاکیم اوالن دایی اوغلوسو

سلطان یعقوبو قورخویا سالدیغی  تبریزده حاکیم اوالن دایی اوغلوسونو،گوجلنمکده اوالن شئیخ حئیدرین شهرتی،  گوندن

ئیدری زیارت له لیکله سلطان یعقوب اؤزو شئیخ حبئ. میشاونو تبریزه گتیرمگه بویوروق وئر یعقوب اوچون، سلطان

، آنادولوداکی خلیفه لر ایله ایستمیش سینیمااردبیلدن چیخما ،و ساواشا قاتیلماقدان منع ائتمیشاون گئده رک گئتمه سینه

رک قاضی صفی الدین  اورایا گتیرده بیر قرآن اوسته لیک سلطان یعقوب. میشاوالن موناسبتلری کسمه سینی ایست

ه گئری اردبیل ئتمیش. بئله لیکله شئیخ حئیدرمک ایله آزاد ادیرآند ایچ یشئیخ حئیدردایی اوغلوسو، عیسا حضوروندا 

-1487یسینده، تموز آیی نین اون یئد ، سونراکی شئیخ اسماعیل. اوندان بیر آز سونرا ایکینجی اوغلو اسماعیلدؤنموش

  . ده دونیایا گؤز آچمیش

ده شئیخ -1488او ایللرده تبریزده وبا خسته لیگی اولدوغو اوچون، سلطان یعقوب قیشی قم شهرینده داشینمالی اولدو. 

خدیجه بگیم اردبیلدن شیعه لرین مقدس سایدیقالری قم شهرینه، قارداشی اوغلو، سلطان یعقوبون  حئیدرین آناسی،

سلطان  سارایینا گئده رک اوغلو شئیخ حئیدر اوچون چرکسلره قارشین بیر آخین )هوجوم( اجازه سینی آلماق ایستدی.

آتاسی شیروان شاه فروخ یسارا تعلیمات  بی اوغلوسو، شئیخ حئیدرین ایچدیگی آندا اعتماد ائده رک قاینی یعقوب ب

بئله ایستدی. اورادان دربند اوزریندن چرکسلره قارشین کئچمه سینه اجازه وئرمه سینی  شئیخ حئیدرهمکتوبو یازاراق 

شئیخ حئیدر هر گون مرید قوورپالری  خدیجه بگیم اولوملو و مثبت جاواب ایله اردبیل شهرینه یئتیشر یئتیشمزلیکله 

طالیش بؤلگه سیندن و قاراباغدان اونالری یانیندا  کیلیکده خلیفه لری، خاص اوالراق خزر دنیزی قیراغینداایله بیر

 توپارالماغا باشالدی. 

ماحمود آبادا دوغرو ایلریلدی. اورانین ساکینلری قیزیلباشالرا قارشین مقاومت  ی کئچر کئچمزشئخ حئیدر کور چایین

لدورولمه لرینی بویوردو )امر ائتدی(.  عئین زاماندا شیروان شاها بیر آدام گؤنده ره اؤ اونالرین ائتدیکده شئیخ حئیدر
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خاتونون  نایدئسپ ،یزیق مپراتورلوغونونی( اKomnenمارتا، کومنئن ) یزیاؤز ق یگیردیائولند لهیا دریحئ خیشئ نیاوزون حسن 

و  ناریتان لهیا یآقا" آد یبگ مهیاو "حل ندایآراس ونلوالریآق قو اراقیباخما نهیوئرمه س زایق یآناس ی. بو آدیالردیی)مارتا( سازیدوغدوغو ق

تورکلوگونو  جانیاآذرب ستمدنیقلمه آلماقال ا هیدئ زیق یحیمس ریب ل،ییدئ یزیق نیاوزون حسن یزیبو ق یچوخالر ریب بوگون. یالردیریچاغ

. او یداوام ائدرد ندنیاوغالن طرف یداوام نیجامعه لرده نسل یسنت یمیک یگیندیلی. بشارالریچال اشاتماغایاؤزگه   نهیخیتار شیاؤزونه، اؤز کئچم

 جانیساخالماق آذرباده -کؤلگه ینیمسلمان حؤکومدار نیجانیآذربا ریب وکیبؤ یمیاوزون حسن ک هیدئ ریدیحیمس یآناس نیلیسماعاساسدا شاه ا

 اناشمای ریب لجکیخدمت ائده ب اشاتماغای گانهیاؤزگه و ب نهیخیتار شیاؤز کئچم نوتورکلوگو جانیگؤرمزدن گلمک و آذربا ینیتلریشخص یخیتار

  .الرییسا



سلطان یعقوبون فرمان حؤکمو اساسیندا دربند و دمیر قاپی  ح چرکسلره قارشین جهاد اعالن اولموش دئیهرک مسی

 ایستدی. یاوزریندن کئچیشینه اجازه وئریلمه سین

و و وضعیتینی، عسگرلیک ونگؤنده ره رک شیروانین عمومی دوروم جاسوسقا یاندان شئیخ حئیدر خاص بیر باش

دی. او زامان مملکت باریش ایچینده اولدوغو اوچون، فرخ یسارین ری اوزره بیلگی توپالماغا چالیشحاضیرلیقال

. شئیخ و سارای مأمورالری وار ایدی عسگرلری هر یئره داغیلمیشدی. شیروانشاهین یانیندا یالنیز بیر نئچه امیر

له مشغول اولدوغو اوغالنالریندان بیرینی ائولندیرمک ، فرخ یساریا گلدیگی زامان-باش شهر شاماخی ائلچیسی حئیدرین

و بیر شیروانلی نین ائشلیگی  انعام، آت و سیالح هدیه وئریلدی ، اؤزونهمسافر کیمی قارشیالندی بیر اوچون، گلن آدام

شیروانا  گؤندردیگی جاسوس و ائلچیسی واسیطه سی ایله . شئیخ حئیدرریلدیشئیخ حئیدره گؤنده )همراهلیغی( ایله 

فرخ یسارین . بئله بیر دورومدا و وضعیتده، شئیخ حئیدر دیباسقین ائتمه نین اویقون )مناسب( اولدوغونو اؤیرن

لدیگینی فرخ یسارا ائلچیسینه پیس داوراناراق )معامله ائده رک(، باباسی شئیخ جونئیدین انتقامینی آلماسی اوچون گ

 .ی ائلچی واسیطه سی ایله بیلدیردینبیلدیرمه سی

یاخینلیغیندا اوالن گلستان قلعه سینه گؤندردیکدن  یننی و اشیاسینی باش شهرفرخ یسار ائویشیروان شاهی بئله لیکله 

یخ حئیدر ایسه گلستان اؤزو ده چوخ آز عسگر ایله شهر قلعه لرینی قوروماغا و مدافعه ائتمگه حاضیرالندی. شئسونرا، 

ا چاپار ایله بیر مکتوب سلطان یعقوب اولدوقدا شیروان شاه قاینی،دی. وضعیت بئله قلعه سینی محاصره آلماغا باشال

 سلطانین یعقوب( دا)اوردوگاهده -آدلی بیر دوشرگه "گؤزل ده ره"گؤنده رک کؤمک ایستدی. مکتوب قم یاخینلیغیندا 

کئچه رک اوزریندن  شهری دایی اوغلوسو، عصیانکار شئیخ حئیدره قارشین  سلطانیهسلطان  یعقوبالینه یئتیشدی. 

 ،صفوی تککه سینه ائندی. اورادا خدیجه بگیم، باجیلیغی )اؤگئی باجی سی(سلطان یعقوب بیله یوال دوشدو. اردبیلده ارد

نراکی شاه اسماعیل( و ابراهیم علی، اسماعیل )سوسالطان، بی بی نوه لری ، شئیخ حئیدرین خانیمی(مارتاعالم شاه )

 ی آغیرالدیالر. یقعوب سلطان حؤکومدار

بیر  )شئیخ حئیدر( . شیروان قوشون باشچیالری بیرلشه رک، دوشمنلریایسه وضعیت اولدوقجا گرگین ایدی شیرواندا

نون توپالنماسینی آلمیش و فرخ یسار شاها دا اوردو شیروان علماسی نین موافقت نیاونالر دین آدامی اولدوغو اوچون، 

و عملیاتین اوغورلو باشا چاتاجاغی اوزره بیلگی وئردیلر. بو آرادا یئرلی انسانالر آراسیندا اوالن صفوی جاسوسالری 

ک شاماخیدان چیخاراق دربندن کئچمک چرکس لره هوجوم مسئله نی شئیخ حئیدره بیلدیرمکله شئیخ حئیدر تلم تله سی

 دی.ائتمک ایست

یر آز زماندان سونرا، ائشیک آغاسی )وزیر امور خاریجه( آلدیغی و سلطان یعقوبا وئردیگی بیلگی و باردبیلده ایسه، 

ییخینتیالرینی  ،میشا چکمعلوماتا اساسا، آق قویونلوالرین یاخینالشماسیندان قورخویا دوشن شئیخ حئیدر شاماخی نی اود

دورمادان اردبیلدن یوال  سلطان یعقوب. ی وئریلدیگی خبردیبوراخاراق دربند اوزریندن چرکسلره هوجوم ائتمک ایست

 دوشرگه سینه )اوردوگاه( یئتیشدی. سلطانین یعقوب ن سونرا، شیروانشاهین کاتبیچیخاراق بیر گون یول گئتدیکد

شئیخ حئیدره ایسه دربندین کئچیدی قاپاندیغی و باغلی اولدوغو اوچون، یئرلی ساکینلره اذیت ائتدیگینه باخمایاراق، 

شیده رک بیر داها گونئی توپراقالرا دوغرو گئری قاییتمالی اولدو. آنجاق تابئرسران و البوروس یبده اولدوغونو ائتعق

و شئیخ حئیدر  بیرلیکلری آق قویونلو سلطان یعقوبده -1488تموز  9خینلیغیندا ی اتگینده دارتانات کندی نین یاالرداغ

 سوردی. بو ساواشین سونوچ و نتیجه سی اوالراق شئیخ حئیدرین اؤلوقیزیلباشالری آراسیندا بیر آغیر ساواش باش وئ

قیزیلباشالر اومودسوزلوغا قاپیلدیقالرینا باخمایاراق گئنه ده دؤیوشو داوام  آق قویونلونو بیرلیکلری الینه دوشدو.

 ، دایی اوغلوسوباشی کسیک ده شئیخ حئیدرین-1488تموز  16ائتدیردیلر. آنجاق ساواشین نتیجه سی دگیشمز قالدی. 

عبرت درسی اولسون دئیه، شئیخ  مخالیفلره سلطان یعقوبنرا تبریزه دؤنوش باشالدی. سو سلطانا تسلیم ائدیلدی. یعقوب

 کسیلمیش باشینی تبریز کوچه لرینده دوالشدیردی.)بی بی اوغلوسونون( حئیدرین 

و  قالریدوکدن سونرا، اونون کیچیک اوشاشئیخ حئیدر قافقازالردا آق قویونلوالر ایله باش وئرمیش ساوشدا اؤل

دئمک، دینین سیاسیلشمه سی ایله یاخین قوهومالری . دیاردبیلده نظارت آلتینا آلین اونالرین اطرافیندا اوالن فعالیتلر ده

و  دیدرین اوشاقالرینا دوشمن کسیل)شئیخ حئیدرین دایی سی اوغلو( بیله شئیخ حئیسلطان یعقوب  دن-، او جوملهناوال

 . یوک اوغلو سلطانعلی نی خلیفه ائتدیلربؤیئرینه اونون بو آرادا صوفیلر شئیخ حئیدرین  .الرتعقیب اولوندو ونالرا



شئیخ حئیدرین یتیملری علیهینه اوالن تضییقلر اونالری نظارت آلتیندا ساخالماقال دا یکونالشمایاراق اونالری آناالری 

 رس والیتینه منصور بگ پورناق اوالن اراضی و تورپاقالرا سورگون ائتدیلر. "عالم شاه بگیم )مارتا(" ایله بیرلیکده فا

 . 7یاساق و ممنوع ائتدی دا )عمامه نی( ساریغیاورتایا قویدوغو  ینشئیخ حئیدر ،آق قویونلوسلطان   یعقوب ته لیکاوس

استخر قلعه سینده  س ایالتینده،فار ایلی نجیایکی هآناالری ایل شئیخ حئیدر یتیملری )سلطانعلی، اسماعیل و ابراهیم(

 .گؤزلنیلمدن دونیاسینی دگیشدی داباغقارا سلطان یعقوب کئچرکن یاشامی رگونسو

ت ساواشی باشالدی. آق قویونلوالرین بیر قویونلو شاهزاده لری آراسیندا قدراؤلدوکدن سونرا، آق سلطان یعقوب 

ن اوغلو، بایسونقورون اطرافیندا توپارالندیالر. سلطانی یعقوبوغلو مسیح و بیر بؤلومو ده بؤلومو، اوزون حسنین ا

. مسیح ایله بیرلشمیش اوالن اوزون حسنین نوه سی رستم دوبایسونقور قدرتی اله آالرکن مسیح قارشی دورمادا اؤل

اییالن بایسونقور حؤکومدارلیغا اوشاق اولدوغو اوچون، قوتلی امیرلردن س. اولدو الینجه )آالنجاق( قعله سینده توتساق

تیمین . آی بگ توتساق ائدیلمیش رستمین محافظه مودورونون رغبتینی قازانماقال رسدیآی بگ رستم طرفدارالرینا قاتیل

دا باش وئرمیش سینآراتبریز یولو  -مرند . رستم مرند شهریندن تبریزه هوجوم ائدرکن ا ایمکان یاراندیینآزادلیغ

آق قویونلو . بئله لیکله رستم تبریزده شیروان شاها سیغینمالی اولدونقور چارپیشما سونوجو و نتیجه سینده بایسو

تبریزده حاکیم اوالن آق قویونلو قانادی نین دوشمنی ساییالن بایسونقورن شیروان . تخته اوتوردوحؤکومرانی اوالراق 

ی ساییلماسی باخیمیندان شاها سیغینماسی و شیروان شاهالرین دا شئیخ جونئید و دوالییلی اوالراق شئیخ حئیدرین قاتیل

شئیخ حئیدر و شئیخ جونئید یانچیالرینی، باشالریندا شئیخ سلطانعلی و تبریزه حاکیم اوالن آق قویونلو باشچیالری ایله 

صفوی قیزیلباشالرینی شیروان شاه علیهینه بیر اتفاق یاراتماغا یول آچدی. بونون نتیجه سی اوالراق شئیخ حئیدرین 

ون اولموش عائیله سی، باشدا شئیخ سلطانعلی توتساقدان آزاد اوالراق صفوی صوفیلری و فارس والیتینه سورگ

شئیخ سلطانعلی صفوی ذاتا حؤکومدارالرا  سلطان، رستمتبریزه گلدیلر.  ده-1493یاز فصلی  یانداشالری ایله بیرلیکده

ایله صوفیلر اوردوسو باشینا کئچن الیق اوالن احترامی ائتدی. هر طرفدن قاچیب گلن طریقت منسوبالری نین کؤمگی 

آغیر ضربه لر ووردوقدان و اصفهان والی سی نین باش  ابایسونقورقافقازالردا شئیخ سلطانعلی تبریزدن یوال چیخاراق 

 .8میش اولدودیرقوتلن نیحؤکومدارلیغی تبریزده  قالدیریسینی یاتیردیقدان سونرا، رستمین
 

یله آق قویونلو دؤلتی نین وارلیغی دا خطره دوشه جک بیر مقامدا یئر آلدی. آنجاق صفوی شئیخلری نین گوجلنمه سی ا

مظفر شئیخ دئمک، صفویلرین آق قویونلو دؤلتینی اله کئچیره جکلری زامان مسئله سی اوالراق اورتایا چیخمیش اولدو. 

و. شئیخ سلطانعلی بوندان مراسیم ایله قبول اولد طنطنه لی سلطانعلی تبریزه دؤنه رک اورادا رستم سلطان طرفیندن

سونرا، باباسی نین خلفی اوالراق اردبیل طریقت دؤلتی نین اداره سینی قورماق هوسی ایله تبریزدن آیریلدی. بئله لیکله 

طریقت مرکزی یئنیدن دینی و سیاسی حادیثه لرین مرکزی اولدو. مریدلر، منصوبالر کومه و بؤلوک حالیندا اردبیلده 

رستم سلطانین خوشونا گلمدی.  تبریزده شاهلیق ائدن گوجلنمه سی و گلیردیلر. صفوی طریقتی نین راردبیله آخین ائدی

آدام گؤنده رک شئیخ سلطانعلینی تبریزه گتیرتدی. ظاهیرده احترامال ده پاییز آیالریندا -1493بئله لیکله رستم سلطان 

آرادا شئیخ سلطانعلی اَل آلتی بیر چوخ روحانی بو   .9قارشیالماسینا باخمایاراق اطرافینی جاسوسالر ایله هؤردو

بو ایشلردن شک و قوشقویا دوچار و او  خبر وئریلدیگی چالیشارکن بو مسئله رستم سلطاناینا پول یئتیرمگه الرطرفدار

جاق دی. آنتدبیر تؤکمگه چالیش تا کئچیره بیلسین دئیهحیا بیر نقشه و پالن صفویلری آرادان قالدیرماغااولدوغو اوچون، 

شئیخ سلطانعلی ذاتا یئتیرمکله او دا صوفیلر ایله ین نیتینی سلطان رستم نین یانچیسی اوالن بیر ذات شئیخ سلطانعلی

شئیخین اردبیله قاچیشینی ائشیدر، ائشیتمز  سلطان رستم. اولدو یمالاردبیله قاچ تبریزدن ده-بیر گئجه مصلحتلشه رک

 اؤز یانینا چاغیراراق دئدی:خانی آی بگ سلطانی، باجیسی اوغلو حسین بگ علی 

عسگر ده بیر شئی ائده  10000"هللا گؤسترمه سین، سلطانعلی، بیر دفعه اردبیله وارارسا، اونا قارشی گؤندریله جک 

 مز". 

 آدی چکیلنلری ه رک آغیر تجهیزات ایلهعجله ایله شئیخ سلطانعلینی تعقیب ائتمکلری اوچون بویوروق وئربئله لیکله 

 ناؤزونو شئیخ سلطانعلی زامان یندا شاماسی کندینه یئتیشدیکلریایغقاچماقدا اوالن صفویلر، اردبیل یاخین .دییوال سال
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 حئیدری تاجی"کیچیک قارداشی اسماعیلی یانینا چاغیراراق اونون باشینا  اَله دوشوب اؤلوموندن اندیشه ائده رک

 تعیین ائتدی. یسی قویماقال اونو اؤز یئرینه شئیخلر رئ )قیریلباش تاجینی("

شاهلیق کیمی ارثی بیر آنالییشا  ،آنالییشی و تککه رئیسلیگی دوگو کیمی صفوی طریقتینده شئیخ رئیسلیگیاوسته گؤرون

، رئیسیدؤنموش و تبدیل اولموشدو. کیچیک، اوخویوب یازماغی بیلمگن بیر اوشاغی شئیخ سلطانعلی اؤز یئرینه شئیخ 

 اولدوغونو قبول ائدرلر. و مریدلر ده اونون "رئیس المشایخ"صوفی، ارشد، مرشد  تعیین ائدر و بوتون تککه رئیسی

شئیخ آتاالری شئیخ جونئید و تعیین ائتدیکدن سونرا، باباالری  رئیسی لرقارداشی اسماعیلی اؤز یئرینه شئیخ ،سلطانعلی

 سلطانعلی،  حئیدرین دین حاکیمیتی قورماق آرزو و گؤروشلرینی ده بیر وصیت اوالراق اسماعیله سفارش ائتدی.

. امنیت یئتدی صوفینی ده اونا امنیت گوجو دئیه سئچدی تعیین ائتدیکدن سونرا، رئیسی لراسماعیلی اؤز یئرینه شئیخ

 ر، عبدال بگ و طالیشلی ده ده بگ آدلیالرین دا آدالری وار.آراسیندا حسین بگ الال، قارا پیری بگ قاجاگوجلری 

ونرا، اؤزو اردبیله یوال سالدیقدان س گوجلری ایله اسماعیلی و ابراهیمی امنیت ،الزیملی سفاریشلری ائتدیکدنسلطانعلی 

بیر  ده -1494 سلطانعلی چوخ آغیر ساواشالر گئدرکن،ه اوغراشماغا و چارپیشماغا باشالدی. ایسه تعقیب ائدنلر ایل

 دره نین ایچینه آتی ایله بیرلیکده دیغیرالنیب دوشه رک اؤلدو.

 سلطانعلی نین اؤلومو ایله سونا چاتمادی. سونراکی گون آی بگ و امریندکی بیرلیکلر اسماعیل و آنجاق حادیثه لر

ده گیزلنن اسماعیل -. تککهالر، هر یئری آراشدیردیالرردیسیخیشدی یابراهیمی تاپماق اوزره اردبیله گیردیلر، خالق

آی بگ بیرلیکلری ائوینه سیغیندی. اسماعیل اوچ گون او ائوده قالدی.  نینقورخودان یاخیندا قاضی احمد  کاکولی 

حمد کاکولی،  اسماعیلی خانجان آدلی بیر خانیمین ائوینه اائولری دلیک دئشیک ائده رک آختاردیقالری اوچون، قاضی 

آدلی ایله ائولی اوالن  دی بگمحماسماعیلی بیر آی ائوینده ساخالدی.  دی یاشیندا اوالنخانیم یئآپاردی. خانجان 

اسماعیلین بی بی سی، شئیخ جونئیدین باجیسی پاشاخاتون آراسیرا اسماعیلی زیارت ائدیردی. اوندان سونرا هئچکس، 

ولدوغو مدت عرضینده اسماعیلین حتی آناسی دا اسماعیلین هارادا اولدوغونو بیلمیردی. آی بگ سلطان اردبیلده ا

 . 10دیلر-ا بیله دئمه، عالم شاهاولدوغو یئری آناسی

بیر آیدان سونرا، پاشا خاتون ذولفاکار قبیله سیندن اوالن  جراحلیق ایشی ایله مشغول اوالن اوبا آدلی آیری بر خانیمین 

اولونان تئمور اسیرلری نین محله سینده  خواجه علی نین شفاهتی ایله آزاد اوبا خانیم کئچیرتدی.اسماعیلی ائوینه 

اوبا خانیم اوشاغی اردبیلین . رستم سلطان بو ایکی اوشاغی آرادان قالدیرماقدا قرارلی اولدوغو اوچون، یاشیردی

یوکسک بیر یئریندکی جمعه مسجیدینه آپاراراق اورادا بیر توربه و زیارتگاهدا گیزلتدی، یالنیز آناسینا اسماعیلین حیاتدا 

لدوغونا داییر خبر گؤندردی. بو مسجیدده ساواشدا یاراالنمیش بیر صوفی ده گیزلنمیشدی. اوبا بو صوفیه اوشاغی او

باغرو داغیندا گیزلندیکلرینی اسماعیله آنالداراق صوفی نین قاچاراق اردبیل اطرافیندا  80گؤستردیکده، صوفی 

. اوبا خانیم، مسجیدی ترک ائتمه سینی و 11تیردیاونالرین فقط کامیل رئیسلریندن امیر گؤزلدیکلرینی ده آر

ی رستم بگ قارامانلی ائشلیگی چیسیولداشالرینا دا خبر وئرمه سینی سفارش ائتدی؛ بوندان یانا بو صوفیلرین باش

قارقان کندینده  )همراهلیغی( ایله بیرلیکده گئجه یاریسی مسجیده گله رک اسماعیلی آپاردی و اونو باغرو داغینا دوغرو

ائض فرخزادین ائوینه تحویل وئردی. بئله لیکله صوفیلر اؤز آراالریندا اسماعیلی نئجه اماندا ساخالیابیلجکلری اوزره ف

 ه آپاریلماسینی اویقون حئساب ائتدیلر.شهرین بحث ائده رک سونوندا اونون رشت

دا وار ایدی. اردبیل اطرافین ایله چوخدان بری دوستلوغورشت حاکیمی امیر اسحاق  ،دی بگمحم ،پاشا خاتونون اَری

ایلک اوالراق اونو گیالنین قاسکار بؤلگه سینه آپاردیالر. قاسکار  آنالشیلدیقدا امنیتده اولمادیغی اسماعیل اوچون،

 . سونرا12قوناق ائتدی اؤز ائوینده اعیلی شخصا قارشیالدی و اونو رشته گئدن گونه دکحاکیمی امیر سیاووش اسم

ق اونو اؤز اسحا ه گلدیکدن سونرا، حاکیمشهرین ه گئتدی و گئری قاییتدی. اسماعیل رشتینشهر رشت اسماعیل ایله

قالماق  دهمسجیداسماعیل حاکیمه قوناق اولماق ایستمدی و آق مسجید آدلی بیر ، ائوینده قوناق ساخالماق ایسته سه ده

مگه و اونا امن بیر او بو قاچاق اوشاقال ایلگیلنایستدی. مسجیدین یانیندا امیر نجم آدلی بیر قیزیل دوکانچیسی وار ایدی. 

لدی. اسماعیل دی. بئله لیکله اسماعیل بو شخصین واسیطه سی ایله الهیجان حاکیمی نین یانینا چاغیرییئر تاپماغا چالیش
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بیر یئر  الهیجاندا کئی افریدون مدرسه سی نین قارشیسیندا میرزا علی کارگیا اوناله الهیجان بگی کبو دعوتی قبول ائتم

الهیجان بگی اسماعیله باشاردیغی قدر خدمت ائتدی و اونا خواجه شمس الدین آدلی بیر معلم ده تاپدی.  دی.تحاضیرال

داواملی گیزلی شکیلده قیزیلباشالرین گلیب اسماعیله باش ووردوقالریندان یوال چیخاراق بو اوشاغین خرج و 

اوخویوب یازما  شمس الدین اسماعیلهارشیالندیغی گومان ائدیلر. مخاریجلری نین صوفیلر و قیزیلباشالر طرفیندن ق

اسماعیله گیزلی اوالراق  جاقطریقت رئیسی اوال ،صفوی منصوبالری اؤیرتدی. اؤیرتدیگی کیمی قرآن اوخوماق دا

وچون و خطره سالماماق ا یه اسماعیلی تهلوکهآنجاق دیالر. اهدیه گؤندرمکدن، حتی گلیب زیارت ائتمکدن گئری قالم

 تئزلیکده زیارتچیلر قاراداغا، آنادولویا گئری دؤنوردولر. 

تبریزده بازار مئیدانیدا  و اونو 13دیبو آرادا آی بگ سلطان، اوبا خانیمی حبس ائتدیره رک اونا زورال هر شئیی دئدیرت

آتیلدیالر. محمدی  ی حبسهلرامر ائتدی. محمدی بگ و باشقا کؤمکچیلرین کؤمکچی )اعدام ائدیلمه سینی( آسدیرماسینی

 تنگه جزا وئرمکله قورتولدو.  30000بگ 

 ،اوالن اؤگئی قارداشی سلیمان گیالندا بیر مدت قالدیقدان سونرا بیرلیکده ی ابراهیم و یئنه اونونالالرقارداش یناسماعیل

ه آق راوزچیخاریب اونون یئرینه  عادت  "حئیدری تاجی"دیلیملی  12اردبیله دؤنمک ایستدیلر. بونون اوچون 

. بئله لیکله اردبیله حرکت ائتدیلر. ابراهیمین قویدوالری بیر تورکمن تاققه سینی قویدوقالرقویونلوالرین باشالرینا 

ا ا یاخشیالشدی. سونرا بی بی سی پاشا قالدی، آنجاق سونرحرکتیندن سونرا، اسماعیل خسته له نرک، بیر ایل تمام یاتاقد

 گؤندردی. دا سوغاتالر  تَفَق اوفاق ، اوناونیلین خاطیرینی سورماق اوچخاتون بیر آدام گؤنده رک اسماع

ن بیر خطره چاتمیش مقادا گونو گوند ،اسماعیلین الهیجاندا داها آرتیق قالماسی الهیجان بگی اوچونزامان گئدیشی ایله 

. بو باسقیالر ایلک الرنی آرتیردیدی. اسماعیلی تسلیم ائتدیرمک اوچون، آق قویونلوالر گونو گوندن الهیجانا باسقییئر آل

میرزا . و حده گلمک مقامینا چاتدی تماقاؤنجه دوستجا تشبثلر اولماسینا باخمایاراق، سونراالر سیخیشدیرماق، قورخو

 اسماعیلین صوفیلری نین توصیه و مصلحتلری اساسیندا آشاغیداکی شکیلده قرار آلدی: علی کارگیا،

قارشیسینا کئچیب  ان ائلچیلری نینطینه اسماعیلی اوتورتدوقدان سونرا، رستم سل"بیر آغاچا باغالدیغی سبدین ایچ

تبریزه  )ناچار اوالراق( آند ایچدی. بونون آردینجا هیئت ایسته مه یه رک داییر اسماعیلین اؤز توپراقالریندا اولمادیغینا

جوجه احمد و آی بگ  ،ئریتمک ایسترکنالهیجانا عسگر ی و دن ممنون قالمادی-گئری گئتدی. آنجاق رستم سلطان نتیجه

 . 14تاجینی و حیاتینی ایتیردی"بئله لیکله طرفیندن اؤلدورولدو، 

 

ر. بو بیری ساییال تظاهرلریندنچوخ دقته دگر شخصیتی دونیا تاریخی نین  ن چوخ تئز اولقونالشان و تکمیللشناسماعیلی

، بوتون ی و بؤیوک انسانالر ایله اوتوروب دورماسیدا اونون بئش یاشیندان حبس و سورگون ایله حیات کئچیرمه س

 ایضاح ائدیله جک مقام ساییالر.  ایله اولوب بیتن اتفاق و وقایعلری لمس و درک ائتمه سیسیاسی 

آراقاریشیلیغا سوروکلندی. آق قویونلو  اؤلمه سی ایله آق قویونلو ایمپراتورلوغوتبریزده ده رستم سلطانین -1498

عود بگ ایله الوند بگ آراسیندا پایالشیلدی. آذربایجان و دیارباقیر الوند بگین، عراق عجم و آیری ایمپراتورلوغو مس

دا، حسین کیا چالوی سیمنان و -ده، محمد کره ابرقو-حاکیمیتینه کئچدی. آیریجا باییندیرلی مراد یزد بؤلگه لر مراد بگین

دا مستقیل حرکت -دا، ابولفتح بگ کیرمان-خراسان دا، سلطانحسین میرزا-دا، پورنک باریک بگ بغداد-فیروزکوه

ائتمگه چالیشدیالر. بو دورومدان )وضعیتدن( استفاده ائدن قیزیلباش رئیسلری اسماعیلی الهیجاندان چیخارماغا قرار 

 وئردیلر.

 ،سماعیلایله گؤروشه رک ا یاگکار بئله لیکله قیزیلباشالر الهیجانا گئده رک اورادا الهیجان حاکیمی میرزا علی 

اسماعیلی کارگیانین نظاریتیندن چیخاراراق خلخال کندلرینه  ،جدی شئیخ صفی الدین نین مزارینی زیارت ائتسین دئیه

دبیله اورادان اسماعیلی ارقیزیلباشالر آی خالخال بؤلگه سینده قالدیالر.  3اسماعیل ایله دیلر.  قیزیلباشالر گتیر

باشلیغی آلتیندا  اراق، شئیخآتاسی شئیخ حئیدرین ینریده اوتوری شئیخلیگی و کئچمیش صف، آپاردیالر. اورادا اسماعیل

اردبیل حاکیمی جکیرلی علی  شئیخ اسماعیل  باشالدی. آنجاق بیر آز مدت کئچدیکدن سونرا، مریدلر ایله ماراقالنماغا
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شئیخ آیریلماق زوروندا قالدی.  مریدلری ایله اردبیلدنقیزیلباش و تضییقینا دؤزنه مه یه رک بیر سایدا  نابگین باسقی

یؤنلدی )جهت  شهرینهرزینجان اَ آنادولو والیتینه و شئیخ جونئید کیمی قاراباغا گئده رک اورادان  باباسیاسماعیل دا 

 آلدی(. 

اَرزینجان قلمه آلماسی گؤروندوگو کیمی  دن یاقوت هموی آذربایجانین غرب سرحدینی-چیلر، او جوملهبعضی تاریخ

ین و ایسترسه ده شئیخ ایستر شئیخ جونئید سالنمیش کؤنول باغالرینا سؤیکنمیش )اساسالنمیش( ده گؤرونر.تاریخه اسا

علویلیگین و شیعه لیگین او زامانالر  ینی نظره آالرساق، آنا دولویا گئتمکلر یاشالریندااسماعیلین ارگین و بلوغ 

و  عثمانلی حاکیمیتیندهبو علویلیک  یلدیغی آنالشیلمیش اوالر.آذربایجانین اوجقار بؤلگه لرینده بیله بؤیوک اؤلچو ده یای

دوغو کیمی او زامانالر، قونیا، نشئیخ جونئید اوزره اشاره اولواؤز وارلیغینی قورویابیلدی. دا گونوموزه دک آنادولودا 

ا هر زامان اردبیلده ن یانکیمی بؤلگه لرده ده شیعه لیک کؤک سالماغا باشالمیشدی. اوندا بگلیکلری تََکه، حمید، قارامان

آنادولویا گئده رک  قاراباغ اوزریندن ،ی چیخیلماز و داریسقال بیر دورومدا و وضعیتدده یئر آلدیقداصفوی شئیخلیگ

اسماعیل ایسه اوشاق اولدوغو، اوزاق  الر.میشچالیش آلماغاو گوج ، اورادان کؤمک اورادا انسانالر آراسیندا سیغینماغا

، چتین اولدوغو ، وار یوخ ائتمکگئدیب گؤرمکوقتلی و وقتسیز  ،تک باشینا باش چیخاربیلمدیگی بیر مملکتده گئدیب

ی الهیجانقیزیلباشالر و اوچون، اولدوغ گیالن والیتی آق قویونلو نظارتیندن اوزاق یاریم مستقیل یاخین یئر دئیه

ری اسماعیلین گیالندا آق قویونلو حؤکومتیندن بوگون بعضیل اسماعیلین اماندا قالماسی اوچون، اویقون حئساب ائتمیشلر.

نه نسبت یفارس شعوبیه چیلیگآذربایجاندا قورولموش شیعه دؤلتچیلیگینی اماندا قالماسینی درک ائتمگه رک اؤزلریندن 

 وئرمکلری تاریخی واقعیتلری درک ائتمدیکلریندن حئکایت ائدر.

باباسی اوزون حسن آق قویونلو  سونرا دؤلت قورماق،ادولودا آن مودروکلرین آماجی وئرن اسماعیل و اونا عاقیلشئیخ 

دا قالماقال آنادولوداکی قیزیلباشالر -اسماعیل بیر مدت ارزینجانشئیخ توپراقالرینی اله کئچیرمک ساییالردی. 

کی شئیخ  لی بینگؤل یایالغینا دعوت ائتمکله کئچمیشدهاسماعیشئیخ  ،اسماعیلین اطرافینا توپالشدیالر. اوستاجلو ائلی

، ائله جه ده سوریه و لبنان و و چوخلو ائل باشچیالری آنادولونون دؤرت بیر بوجاغیندان ، صوفیلرجونئیدین مریدلری

شئیخ اسماعیل ارزینجاندا اوردو قوردوقدا شئیخ اسماعیله ماراق و عالقه گؤسترمگه باشالدیالر.  عراقین شمالیندان

 ، قیزیلباش صفتی ایلهخ اسماعیالشئیعبارت اوالراق دن -قبیله 10 تورکلری ولوآناد نفر آغیرلیقلی اوالراق یئددی مین

  الر؛ بونالردان آشاغیداکی ائل و طایفاالرین آدالرینی چکمک اوالر:قوشولدو

  بؤلگه سی نین شمال غربیندن شام  و نین شمال شرقیندن مدیترانه شاملو (1

 آنادولونون گونئی بؤلگه سیندن  تکه لو ( 2

  آنادولودان مرکز  افشار( 3

 ئی گون چیخان بؤلگه سیندنآنادولونون قوز قاجار( 4

  آنادولو بؤلگه سیندن روملو( 5

 اطرافیندان قونیه بؤلگه سیندن )آنادولونون گونئیینده( و اکیلیکی  مان اراق( 6

 ا بؤلگه سیندن )مدیترانه نین قوزئیینده(کیلیکی  رساقاو( 7

 آنادولودانو  دن– سوریه ، بؤلگه سیندنچایی نین قوزئی  فرات  ذوالقدر( 8

 بؤلگه سیندن آنادولونون گون چیخان واستاجل( 9

 بؤلگه سیندن و عراغین قوزئی بؤلگه سیآنا دولونون گون چیخان  بیات( 10

اخمایاراق برزینجاندا طریقت دؤلتی قوردوقالرینا ایکینجی بایزید آلدیغی تدبیرلر اساسیندا قیزیلباشالر اَ عثمانلی 

ر حالیندا اوالن آق قویونلو دؤلتلرینی اله داغیلمیش دؤلتل (آنادولودا توتونابیلمه یه رک )دوروش گتیره بیلمه یه رک
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، شئیخ باشچیلیغی ایله قیزیلباش اوردوسو آذربایجاندا حاکیم اوالن کئچیرمگه قرار وئردیلر. بئله لیکله شئیخ اسماعیل

 دؤلتینی اله کئچیرمگه قرار وئردی. شاه شیروان جونئیدین قاتیلی ساییالن

یازدا  ،ده-1502الینه کئچدی.  قیزیلباشالرین یساری اؤلدورمکله شاماخی و باکی صفویفرخ  دا حاکیم اوالنشیروان ،قیزیلباشالر

آق قویونلو الوند بگ اوردوسونو نخجیوان و شرور بؤلگه لرینده آغیر یئنیلگه و شکسته اوغراتدیقدان سونرا، شئیخ اسماعیل 

دا بیرینجی دفعه اذاناوسته لیک  دی.ه سینه قالدیرشیعه لیگی حاکیمیت ساحئچیره رک اؤزونو شاه اعالن ائدرکن تبریزی اله ک

بیان اولمازدی.  کلمه سی ایفاده و "ن دونیاسیندا "علیمسلما کیمی اوگونه ده اذان اوخونارکن. بیلیندیگی دگیشیکلیک ائتدیردی

بعضی  سونراالر لنمیش اولدو.اک اذانا " ایفاده سیولي هللا  علیا   أشهد أن " امری ایله  ینشاه اسماعیلقیزیلباشالرین تدبیری و 

" عبارتی اذان  ولي هللا علیا   أمیر المؤمنین أشهد أن" گؤرونمکلری اوچون،و مؤمن داها خوش سلیقه  ایسه مؤذنلر

 . لرئتدیایفاده ا وئردیکلری زامان

سماعیل شاه اروحانیت کسیمی ده عقیده باخیمیندان عوام خالقی  لیگین اولدوغو، او زامانکی شیعه اذان مستحب

" عبارتی نین ولي هللا  علیا   اذانا "...ده  مجتهدشیعه ، هئچ بیر مصحلت گؤردوگو اوچون ی ایله سفربر ائتمگیحؤکومت

ینا بو قالربئله لیکله شیعه لرین اذان اوخوما ایراد توتمادی. دکایستر او زامان، ایسترسه ده بوگونوموزه  ،آرتیریلماسینا

" ولي هللا  علیا   أشهد أن "یر آدیم داها دا قاباغا گئده رک بشخصلر ی . بعضآرتیریلدی هللا(ولي   علیا   أشهد أن عبارت )

بیلیندیگی کیمی ناماز مسئله سینده ایستر حضرت محمد یاشادیغی الر. ارآرتیرینی ده وصی رسول هللا" عبارتعبارتینه "

ایشلنمه دئیه اذاندا  "ولی سی هللا"، نین آدی ر خلیفهزامانالر، ایسترسه ده خلفای راشدین زامانی یوزده یوز هر هانکی بی

دا بیر اینانج بئله بیر غلو ائتمکلرین سونوچ و نتیجه سی اوالراق "علی هللا" آنالییشی صفوی شاهلیغی زامانیندا  .میش

یرماق اوچون لیالر )اهل حق( اؤز دئدیکلرینه برائت قازاند-علی هللا ک اساسیندا. بو غلو ائتمدواورتایا قویولکیمی 

)فارسچاسی: علی  دان آیری دئییل-علی هللا دئییلسه ده، هللا"لر: دیدئ بعضا اؤز دئدیکلرینی توجیه ائتمگه چالیشدیالر و

 ."خدا نیست، اما از خدا هم جدا نیست(

یریلماسی طرفدارالری نین تعقیبه معروض قالماقالری، اونالرین سیخیشد ( دین و مذهبلر )عالوه الربئله بیر آرتیریم

نین سیخیشدیریلماسی و  صاحابالری نین سونوچ و نتیجه سی اوالراق اورتایا چیخمیشالر. دئمک، هر هانکی عقیده

مذهب ایله  غلو ائتمکاؤز بیرلیکلرینی باسقینا قارشین قوروسونالر دئیه  نتیجه سینده مذهب یانچیالری یلشمه سیسیاس

. شیعه لیگین تاریخده کئچدیگی یول دا بئله بیر ویدوقالری درک ائتمزلردا اورتایا قو آئییندن اوزاق بیر آنالییش 

مسئله نین حلی  ارس شعوبیه چیلیگینه متهم ائتمکچتینلیکلری یاشامیشدیر. بو چتینلیکلری باشا دوشمدن شیعه لیگی ف

  ش اورتایا قویماقدان حئکایت ائدر.دئییل، مسئله نی ترسه و یانلی

ده اوالن بوتون -ون حسنین وارثی اوالراق کئچمیش آق قویونلو توپراقالریندا حاکیمیت ائتمگهشاه اسماعیل، باباسی اوز

چالیشدی. یئنیدن توپارالنماغا چالیشان الوند بگی تبریز  دؤلتی یاراتماغاشیعه آلماغا بگلیکلری اؤز حاکیمیتی آلتینا 

م.(. بئله لیکله عراق 1503غی ساواشیندا مغلوب ائتدی )یاخینلیغیندا، آق قویونلو مراد بگی همدان یاخینلیغیندا، آلماقوال

عجم، خراسان، عربستان )بوگونکو خوزیستان( و فارس کیرمان والیتلریندن باشقا آق قویونلو توپراقالری نین بؤیوک 

سونرا،  ده فیروز کوه حاکیمی حسین کیا چیالوینی بگلیکدن اوزاقالشدیردیقدان-1504بؤلومونو اله کئچیردی. 

یزد بؤلگه سینده باش  . تبریزه تابع اولدوقالرینی بیلدیردیلر رستان، الهیجان و جرجان حاکیملری اؤزلری گلیبطب

 شاه اسماعیل ده-1505 -1504وئرن اطاعتسیزلیک باسدیریالراق الال حسین بگ یزد والیتی نین حاکیم ائدیلدی. 

 باشاریقالری اوچون تبریک ائتدیلر.  بو ی اونوقیشی اصفهاندا کئچیررکن عثمانلی ایکینجی بایزیدین ائلچیلر

 نیاو ذاتا قارش لیاوچون، شاه اسماع یغیشدیچال شلتمگهیگئن ینیتیمیدوغرو حاک رایارباقید الدوله عالء ذوالقدر ده-1507

 ندنیراوز یسریو قئ یردیگ نایتوپراقالر یائده رک عثمانل نیآخ ندنیطرف نجانیاَرز کلهی. بئله لی)هوجوم( ائتد نیآخ

 یگئر زهیتبر لیاوچون، شاه اسماع یغیندیساواشدان قاچ نی. آنجاق عالء الدیردیچاله کئ ینیبؤلگه لر ستانیماراش و ائلب

شاه  اراقیقو نایبؤرک باش یزیرمیق کیپورنَک بار یمی. بغداد حاکیائتد نیآخ نهیتلریعراق عرب وال -1508دؤندو. 

. یترک ائتد یسونرا، شهر کدنباشا دوشدو ینیاجاغیشالنمایباغ اراقیباخما هنیس رمهیلدیب ینیگیاطاعت ائتد لهیاسماع

کربال،  ندانیسونرا، مقاومت ائدنلر اؤلومه تابع توتولدو. بونون آرد کدنیلدیضبظ ائد ندنیطرف لریصفو زیبغداد ساوشس

خرم آباد  ستانی. لوریردیائتد ریتعم ینیمزارالر کیل عهیاو شهرلرده اوالن ش لیگئدن شاه اسماع اینجف و سامرا

 زفولید زه،یهو لریصفو کلهیآرادان گؤتوردو. بئله ل یسئکت لنییمشعشع دئ النییسا عهیغالت ش قساواش آچارا نهیاوزر



 میحاک ندایاطراف راراقیداها باسد ریب یرمانیباش قالد رواندایدؤندوکدن سونرا، ش زدهی. تبریردیاله کئچ یستانیو لور

( مشهد و یبانیخان )ش بکیش ،یو قدرت بوشلوغو اولدوغو اوچون، اؤزبک خان قیقلیشیا قارآر شدهیاولدو. کئچم

گؤنده ره رک  یخانا ائلچ بکیشئ لی. شاه اسماعیشدیباشالتم نالریآخ رمانایک شلتمکلهیگئن ینیخوراسانا قدر توپراقالر

خان  بکیشئ نی. بونا قارشیستدیا ینیبوشاتماس یاوالن بؤلگه لر دییعا مپراتورلوغونایاوزون حسن ا شدهیکئچم

اوالن  دییعا نهیمحروسه س یکیممال رانیاولدوغونو و بوتون ا ندهیتیگئتمک ن نهیائده رک حاج سفر ریتحق یلباشالریزیق

 مپراتورلوغونویاوزون حسن ا قچایآچ کلهی. بئله لیمکتوب گؤندرد ریب رنیلدیب ینیگیستدیکئچمک ا ندنیتوپراقالر اوزر

. استرآباد یائتد نی( آخنهیهی)عل نهیخان اوزر بکیشئ ل،یاعشاه اسم کلهی. بئله لیخدیچ ایاورتا ینیتین کرمیاله کئچ

داها ساوش آچاراق اونو  ریب نهیهیخان عل  بکیشئ لیدا شاه اسماع-1510. الریندیآل یگئر قالیراحاتل ی)گرگان( و مشهد

 نیلریده صفو یاؤلدو. مرو شهر ندایدانیخان ساواش مئ بکیشئ کلهی. بئله لیو شکسته محکوم ائتد هی لگهیئنی ریب ریآغ

 . یکنترولونا کئچد

دک  نهیرک هرات شهر رهیخان خراسانا گ دهللایعب -1512. یخان کئچد دهللایعب نایباش نیخاندان سونرا، اؤزبکلر بکیشئ

. بورا قدر یآلد یاؤزبکلردن گئر یلر رک او بؤلگه دهیئریداها خراسانا اورودو  ریب لیشاه اسماع کلهی. بئله لیلدیلریا

 اولموشدور.  کؤنلونجه نیلباشالریزیو ق نیلیشاه اسماع یهر شئ

 یکیممال رانیا ،یستگیکئچمک ا نایآلت یراغیبا لیشاه اسماع نیلباشالریزیق انیاشای ندایامپراتورلوغو آلت یعثمانل آنجاق

 ینیدسته باشالر نیاونالر ،یشماقالریو انگللمگه چالبو کؤچ نیالریو عثمانل یائتمکلر نیطرف آخ نهیمحروسه س

 لباشیزی. آنادولودان اوالن قیردیائد زیاوالراق راحاتس یر مذهب آدامیب یلیشاه اسماع ،یرماالریجزاالند اخاالراقی

دوشمن  لهیسماعاوالراق، شاه ا هینایک ریب انای. بوندان یدیوار ا یرلریو تأث یاتک هیدا بو مسئله  نیاوردوسوندا اوالنالر

 یمیاخطار ک ریب دهیزیاب ینجیکیا ینیباش کیکس نیخان  بکیشئ ه،یسونو اؤلوم اوالر دئ نیاوالن حؤکومدارالر

. یجاواب وئرمد یجیائد کیتحر ریب یهر هانک اراقیقورو ینیاولماس یقانل وقیگئنه ده سو یسلطان ی. عثمانلیلدیگؤندر

)جهت( آالرکن  ؤنیدوغرو  جانایائده رک آذربا انیتورکلر عص یتکه ل یآنادولوداک یده گونئ-1511 اندانیباشقا 

 نهیاؤلدورولمه س نین-یساواشدا شاه قولو بابا تکه ل ینداکیغینلیاخی واسی. سیلمدیرابیاسدب یانیاوردوسو بو عص یعثمانل

 نهیمحروسه س یکیممال رانیا، اسونر قدانیاغماالدی ینیتجارت کاروانالر نداینالریاخی نجانیاَرز لر،یتکه ل اراقیباخما

 نایتوپراقالر یعثمانل لهیا یآنادولودان اولماس ونچوخون نیگوجونو اولوشدوران تورکلر ینظام نی-لی. شاه اسماعلریگبرد

 یصفو بییتوپارال یتوکلر لباشیزیق فه،یخل یده روملو نورعل-1512. یردیداوام ائد یو عالقه س یسیلگیاونون ا

 لباشیزیق یغیدوغو آنادولودان توپالد یدوغو و گونئ ،ی. نورعلیلدیگؤندر ایآنادولو لهیا یآماجاوردوسونا قاتماق 

 ندهیمدت ال ریب ینیتوقات بؤلگه س ی. نورعلیاوغراتد متهیهز ینیاوردوالر یعثمانل ینداکیغینلیاخیتوقات  لهیا یکلرتور

اوغلو مراد  نیشاهزاده احمد ،ینوه س  نیدیزیبا ینجیکی. بو آرادا ایردیباسد ککهیس نایآد لیساخالراق شاه اسماع

 .یستدیا لماقیقات نایفدارالرطر لیشاه اسماع اراقیقو نایباش ینیتاج لباشیزیق

قازانماق،  ینیاوالن اعتبار شیلمیسارس نین یدؤلت یعثمانل ستریا م،یکئچن سلطان سل نهیئری نیندیزیبا ینجیکیا آرادا بو

 . یباشالد نایقالریرلیساواش حاض لهیا یکسمک هدف ینیلریشگیلیاوالن ا لهیو اآنادول نیلریده صفو سترسهیا

 یکوچوک چاپل یغیقازاند یقارش نهیاوالن محمدخان اوستاجلو، ذوالقدر و مملوک عسگرلر یمیحاک ریارباقید

ساواشا  یطرف یکی. آنجاق ایمکتوب گؤندرد ریب یحقارتل مهیاوالراق سلطان سل ندایآلت یریو تأث یاتک نیالریباشار

 یقالماس زیبسیدا اولسا، صاح سایق نیغرب بؤلگه لر حدسر لهیا یدؤلت یعثمانل نیونلوالریسبب، آق قو لیاص انیزورال

 . یدیا

 لمهیقوراب تیمیتمام حاک ندهیمحروسه س یکیممال رانیا اراقیباخما نهیسون وئرمه س نایغیشاهل ونلویآق قو ل،یاسماع شاه

و  یمذهب )سن ینداکیطرف آراس یکیلر ا شمهی. بو گلیدیا شیزلشمیتسیامن یشرق سرحدلر نین یدؤلت یعثمانل ش،یم

 .یشدیانمقاز نهیزم یو استرانئژ یاسیده س نهی( رقابتعهیش

 هی لگهیئنیآالراق  نایآلت یباسق ندهیائتمک و اونو اؤز ائو ریلگیغاف یلیهوسکار اوالن شاه اسماع ایآنادولو تدهیوضع ریب بئله

 . بئله ده اولدو. یالردییسا قیباشار ریب وکیاوچون بؤ میشکسته اوغراتماق، سلطان سلو 



دا -همدان لیشاه اسماع ینیخبر یگیلدیلریا ندایتوپراقالر یمحروسه س یکیممال رانیاوردوسونون ا یعثمانل لمدنیگؤزلن

. آنجاق ساواشا یخدیچ الماغایقارش ندایقالرتوپرا میاؤز حاک یالریعثمانل لهیاوردوسو ا لباشیزیق لی. شاه اسماعیتدیائش

اوچون،  یگیردیگ نهیبؤلگه س رانیچالد لهیا قیرلیحاض وکیبؤ لمدنیاوردوسو گؤزلن یعثمانل ،یغیاولماد یغیرلیحاض

 یس جهینت نی. ساواشلریاوزلشد لهیو شکسته ا  لگهیئنی ریب ریده آغ -1514آغوست  23 لریساواشدا صفو شیباش وئرم

 وکیبؤ یپراقالرغرب تو نیونلوالریآق قو خماقالیچ ندنیال نیلریصفو یبؤلگه لر ریارباقیو د نجانیرزاوالراق ا

ضربه  وکیدا بؤ ناینانجیا کیلمزلیئنی نیلیشاه اسماع یساواش رانیچالد کی. اوسته لیلدیقات نایتوپراقالر یاؤلچوده عثمانل

اوچون، سلطان  شماقیبار لهیا الریعثمانل ل،ی. شاه اسماعیردیئچاله ک یبابور شاه قندهار و بلخ ندانیآرد اونون. ووردو

 لهیا لیشاه اسماع یسیائلچ نیدؤلتلر یچوخ آوروپال ری. بیخمادیچ جهینت ریگؤندرسه ده، بوندان ب لریائلچ  مهیسل

و اؤلن گونه دک  یدرمیساواشا گ لهیا الریداها عثمانل ریب لیاسماع هائتسه لر ده، شا قیشیدان بیگل نهیهیعل الریعثمانل

 سوردو. اشامی نیساک

 

 22.09.2021سؤنمز،  قیشیا
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