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Azərbaycanda erkən dövlət qurumları və qədim dövlətlər.

İri tayfa birlikləri. E.ə. III-II minilliklərdə qədim Azərbaycan tayfalarının
təsərrüfatında əkinçilik və maldarlıq mühüm yer tuturdu.

Əkinçilər yararlı olan torpaqları, su mənbələrinə yaxın yerləri axtarıb tapır və
orada daimi məskən salırdılar. Maldar tayfalar arasında yeni otlaq sahələri ələ
keçirmək ugrunda mübarizə gedirdi. Güclü tayfalar zəif tayfalar üzərinə basqınlar
edir, onların torpaqlarını ələ keçirirdilər. Bəzən kiçik tayfalar eyni kökdən olan
böyük tayfalarla birləşirdi.
Beləliklə, güclü tayfa ittifaqları yaranırdı.

E.ə. III—II minilliklərdə Azərbaycanın şimal hissəsində, Araz çayından şimalda,
Naxçıvan və Mil-Qarabagda türkdilli naxç, gərgər (kəngər, qarqar) və s. tayfalar
yaşamışlar.
Cənubda — Urmiya gölü ətrafında türkdilli lullubi, su (subar, subir), turukki
tayfaları yaşamışlar. Urmiya gölünün qərbində isə kuti tayfaları
məskunlaşmışdılar.
İlk dövlət qurumları.

Lullubi dövlət qurumu. E.ə. III minilliyin 2-ci yarısında Azərbaycanın cənubunda
Lullubi, su, turukki tayfa birliyi Lullubi dövlət qurumunu yaratmışlar.
Lullubi tayfa birliyində hakimlər (padşahlar) mövcud idi. Yazılı mənbələrdə
Lullubi hökmdarını «padşahlar padşahı» adlandırırdılar. Çünki lullubilər ölkəsi
xırda vilayətlərə bölünürdü və bu vilayətləri hakimlər idarə edirdi.

E.ə. XXIII əsrdə xırda hakimlər bir mərkəzə tabe edilmiş və Lullubi dövlət qurumu
meydana gəlmişdi. Hökmdar Anubaninin dövründə Lullubi dövlət qurumu çox
gücləndi və ölkənin ərazisi daha da genişləndi.
Lullubi dövlət qurumunun ərazisi şimaldan Urmiya gölü, cənubdan Diyala çayına
qədər çatırdı.
Lullubi dövlət qurumu bu dövrdə İkiçayarası (Mesopotamiya) ilə iqtisadi əlaqələr
yaratmışdı. Lullubilər İkiçayarasının Nuzi şəhəri ilə mal mübadiləsi edir, malqaranı taxıla dəyişirdilər.
İkiçayarası mədəniyyətinin lullubilərə böyük təsiri olmuşdu. Onlar İkiçayarası
əhalisindən mixi yazı sistemini mənimsəmişdilər. Lullubi abidəsi «Daş sütun»
göstərir ki, Lullubi əhalisi içərisində abidə yonan ustalar, mixi yazıları bilən

mirzələr olmuşdur. Lullubilər Səma, Bərəkət, Məhəbbət, Ay, Günəş tanrılarına
sitayiş edirdilər.

E.ə. III minilliyin sonlarında Lullubi dövlət qurumu xırda vilayətlərə parçalandı.
Kuti dövlət qurumu. Urmiya gölünün qərb hissəsində kuti tayfa birlikləri
yaşayırdılar. Onlar e.ə. III minilliyin 2-ci yarısında Kuti dövlət qurumu
yaratmışdılar. Kutilər İkiçayarasında yaşayan türk mənşəli şumerlərlə dostluq
münasibəti saxlayır, akkadlarla rəqabət aparırdılar.

E.ə. XXII əsrin əvvəllərində kutilər Akkad dövlətini süquta uğratdılar və buranı
100 ilə yaxın öz hakimiyyətləri altında saxladılar. Kuti ölkəsində hakimiyyətə
gələn hökmdar, eyni zamanda İkiçayarasını da idarə edirdi. Lakin yerlərdə ölkəni
şumer və akkad canişinləri idarə edirdilər. Bu zaman Kuti dövlət qurumunun
ərazisi Urmiya gölündən İran körfəzinə qədər uzanırdı. Kutilərin hakimiyyəti
dövründə Mesopotamiyada şəhərlərarası toqquşmalara son qoyulmuşdu. Xarici
hücumların arası kəsilmiş, ticarət yollarında əmin-amanlıq yaranmışdı. E. ə. XXII
əsrin sonunda Uruk şəhəri Kuti hökmdarı Tirikana qarşı qiyam qaldırdı. Qiyam
nəticəsində Mesopotamiyada Kuti ağalığına son qoyuldu Onlar ölkədən
çıxarıldılar. E.ə. III minilliyin sonunda Kuti dövlət qurumu süquta uğrayıb, xırda
vilayətlərə parçalandı.

Lullubi və Kuti dövlət qurumları süquta uğradıqdan sonra bu qurumların tərkibinə
daxil olan su və turukki tayfaları müstəqillik qazandılar.

Qonşu Aşşur dövləti vəziyyətdən istifadə edərək turukkilərin torpaqlarını ələ
keçirmək fikrinə düşdü. Turukkilər müqavimət göstərib öz torpaqlarını vermədilər.
Əksinə, Aşşurun nəzarəti altında olan bir sıra vilayətləri tutdular və tədricən
Babilistan ərazisinə yayıldılar.E.ə. II minilliyin sonlarında Aşşur dövləti yenidən
Urmiya gölü ətrafına hücumlar etdi. Lakin turukki, lullubi, su və kuti tayfaları
Aşşura qarşı çıxaraq müstəqillik ugrunda mübarizə apardılar. Ümumi düşmənə
qarşı müharibələr qədim Azərbaycan tayfalarının dövlət halında birləşməsini zəruri
edirdi.
Kutilər, turukkilər, sular da lullubilər kimi Ay tanrısına, məhəbbət, bərəkət və
məhsuldarlıq ilahələrinə sitayiş edirdilər.

MANNA DÖVLƏTİNİN YARANMASI. Manna adına ilk dəfə e.ə. 843-cü ildə
Aşşur hökmdarı III Salmanasarın mixi kitabəsində rast gəlinir. Bu kitabədə Manna
tayfasının adı çəkilir.
Mannanın təbiəti və əhalisi. E.ə. I minilliyin əvvəllərində (e.ə. IX əsrdə) Urmiya
gölü ətrafında Manna dövləti yaranmışdı. Mannanın paytaxtı İzirtu şəhəri idi.

Manna dağlıq ölkə idi. Burada çoxlu çaylar var idi. Çay vadiləri çox məhsuldar
olduğundan əhali həmin məkanlarda sıx məskunlaşmışdı. Suvarma üçün həmin
çaylardan istifadə olunurdu. Ölkə ərazisində çoxlu faydalı qazıntı yataqları (mis,
dəmir, gümüş, qızıl, qurğuşun və s.) vardı. Mannanın zəngin faydalı qazıntıları
metalişləmə sənətinin yüksək inkişaf etməsinə zəmin yaratmışdı.

Əhali oturaq həyat keçirirdi. Düzən və dağətəyi ərazilərinin əhalisi əkinçiliklə
məşğul olur, arpa, buğda, darı və s. dənli bitkilər əkirdi. Onlar torpağı xışla
şumlayır, taxılı dəmir oraqla biçirdilər. Mannada taxıl anbarları vardı. Bu anbarlar
dövlətə və hökmdarlara məxsus idi. Quraqlıq, yaxud aclıq vaxtı dövlət
anbarlarından əhaliyə taxıl paylanırdı.Ölkədə bağçılıq və üzümçülük inkişaf
etmişdi. Üzümdən şərab da hazırlayırdılar. Mannalıların həyatında maldarlıq
mühüm yer tuturdu. Yay aylarında mal-qaranı, qoyun-quzunu yaylağa aparırdılar.
Mannada atçılıq da inkişaf etmişdi. Ölkənin Subi vilayəti öz atları ilə məşhur idi.
Təsərrüfatda dəvədən də istifadə edirdilər. Mannanın idarə olunması. E.ə. XI əsrdə
Manna ərazisində müstəqil siyasət yeridən çoxlu vilayətlər var idi. Bunlar Andia,
Alateye, Zamua, Mazamua, Gilzan, Gizilbunda, Surikaş, Subi, Uişdiş, Zikirtu və s.
vilayətlər idi.Mannanın əsas hissəsini təşkil edən Zamua vilayəti lullubilərin vətəni
idi. Ayrı-ayrı müstəqil idarə olunan vilayətlərdən ibarət olması Mannanın müdafiə
qabiliyyətini zəiflədirdi. Xarici hücumların qarşısını almaq olmurdu. Qonşu Aşşur
və Urartu dövlətləri Manna vilayətlərini ələ keçirməyə çalışırdılar. Mannanın bir
sıra vilayətləri Aşşur və Urartu dövlətləri tərəfindən işğal olunmuşdu. Vilayətlərin
hər biri təkbaşına mübarizə aparır, yaxud Aşşur dövləti ilə müstəqil siyasi əlaqə
saxlayaraq ona xərac verirdi.

Kimmer, iskit, sak tayfaları və Manna. Manna hökmdarları uzun illər Aşşur dövləti
ilə müttəfiq münasibətlərdə olmuşlar. Bununla da ölkənin ərazi bütövlüyünü
saxlamışlar. Ölkə işğalçı hücumlardan qorunmuşdur. Lakin e.ə. VII əsrin
ortalarında — Manna Aşşur dövləti ilə ittifaqı pozdu. Bunun səbəbi Mannanın
kimmer, iskit və sak tayfaları ilə yaxınlaşması oldu. Türk mənşəli bu tayfalar
Azərbaycan ərazilərinə Qara dəniz sahillərindən və Krım yarımadasından gəlmiş,
Urartu dövləti ilə Manna dövləti arasında yerləşərək e.ə. VII əsrin ortalarında İskit
padşahlığı yaratmışdılar. Bu padşahlığın ən görkəmli hökmdarı Tuqdamme
olmuşdur. İskit padşahlığı Manna dövləti ilə ittifaq yaratmışdı.
Babil və Midiyaya qarşı mübarizədə Manna Aşşura kömək etdi. Manna ilə Aşşur
münasibətləri yenidən yaxşılaşdı. Manna hökmdarları ölkəni yadelli basqınlardan
qorumaq üçün Aşşura meyilli siyasətə üstünlük vermişlər. Aşşurla Manna arasında
bəzən hərbi münaqişələr baş versə də, onlar, əsasən, müttəfiq münasibətdə
olmuşlar. Qaynaqlarda olan məlumatlara görə, Manna müstəqil dövlət kimi öz

varlığını e.ə. 593-cü ilə qədər saxlamışdır. E.a. 590-cı ilda Manna qonşuluqda
yaranmış güclü Midiya dövlati tərəfindən işğal edilmişdir. Bununla da Mannanın
müstəqil dövlətçiliyi sona çatmışdır. Mannanın müttəfiqi olan İskit padşahlığı da
Midiya dövləti ilə rəqabət apara bilməyib tənəzzülə uğradı. Midiya bir dövlət kimi
müasir İranın mərkəzində meydana gəlmişdi. Bu dövlət Mannadan cənub-şərqdə
yerləşirdi. Mannanın Gizilbunda vilayəti hər iki ərazinin sərhədini təşkil edirdi.
Atropatena dövləti.Makedoniyalı İsgəndər Əhəməni hökmdarı III Daranı məğlub
etdikdən sonra burada yerli hakimlərdən canişinlər təyin etdi. Bu canişinlərdən biri
də Midiya satrapı Atropat idi. Midiyada makedoniyalılara qarşı üsyan baş verdi.
Üsyanın başçısı Bariaks adlı şəxs idi. Atropat üsyanı yatırdı və Bariaksı əsir alaraq
İsgəndərə təhvil verdi. Bununla da İsgəndərin etimadını qazandı. İsgəndər
Atropatın qızı ilə sərkərdəsi Perdikkinin nikahını kəsdirdi. Perdikki ilə qohumluq
Atropatın mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Azərbaycan coğrafi adının
yaranmasını Atropatenanın adı ilə bağlayırlar. Azərbaycan adı qaynaqlarda VII
əsrdən, ərəblərin bu torpağı istila etməsindən sonra çəkilir. Atropatena
(Adərbayqan) dövləti, əsasən, Azərbaycan Respublikasının bəzi cənub rayonlarını
və indiki Cənubi Azərbaycan ərazisini əhatə etmişdir. Ölkənin qərbində Zaqros
dağları, şimalında Qaradağ silsiləsi yerləşirdi.
Albaniya dövləti. Albaniyanın əhalisi türkdilli və Qafqazdilli tayfaların
birliyindən ibarət idi. Bu tayfaların arasında albanlar çoxluq təşkil edirdilər.
Qaynaqlarda Albaniyada 26 dildə danışan tayfaların yaşaması göstərilir. Albaniya
ərazisində albanlardan başqa leqlər, kadusilər, kaspilər, amardlar, utilər, qarqarlar
və b. tayfalar da yaşamışlar. Hazırda Azərbaycanda Qafqazdilli tayfalar: Qəbələ
rayonunun Nic kəndində udilər, Quba rayonunun Xınalıq kəndində xınalıqlılar,
Buduq kəndində buduqlular yaşayırlar. Makedoniyalı İsgəndərin Şərqə yürüşü
nəticəsində e.ə. 330-cu ildə Əhəmənilər imperiyası dağıldı. Bu imperiyanın
dağılmasından sonra onun ərazilərində yaranan müstəqil dövlətlərdən biri də
Albaniya dövləti idi. Albaniya dövləti e.ə. IV əsrin axırı — III əsrin əvvəllərində
yaranmışdı. Albanlar İberiya (Gürcüstan) ilə Xəzər dənizi arasındakı ərazidə
yaşamışlar. Şimalda bu ərazi Qafqaz dağları, cənubda Atropatena ilə həmsərhəd
idi. Albaniya dövlətinin ərazisinə Azərbaycan Respublikasının ərazisi, indiki
Ermənistan (Qərbi Azərbaycan), Dağıstanın cənub rayonları və Gürcüstanın
Alazan (Qanıx) vadisi daxil idi.

