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“İpək yolu”jurnalının xüsusi buraxılışı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın 

tarixinə, müzəffər ordumuzun erməni işğalçı qüvvələri üzərində böyük qələbəsinə həsr 

olunmuşdur. Təqdim edilmiş məqalələrdə Qarabağın ən qədim zamanlardan bizim günlərə 

qədər tarixi əks edilmiş, bu diyarın Azərbaycan türklərinin əzəli yurdu olması, ata-

babalarımızın minillər boyu burada davamlı yaşaması ilkin mənbələr əsasında sübut 

edilmişdir. Topluda Qarabağın azad edilməsini şərtləndirən amillərin, işğal edilmiş 

ərazilərdə erməni vandalizmini əks etdirən faktların şərhinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ön söz 

 

“İpək yolu” jurnalının xüsusi buraxılışı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın 

tarixinə, müzəffər ordumuzun erməni işğalçı qüvvələri üzərində böyük qələbəsinə həsr edilmişdir. 

44 gün davam etmiş II Qarabağ müharibəsi – Vətən müharibəsi 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal 

altında qalmış torpaqlarının mənfi düşməndən azad edilməsi Azərbaycan xalqının, Azərbaycan 

Respublikasının çox böyük uğurudur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, ali baş komandan 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Milli Ordunun, bütün silahlı qüvvələrimizin misilsiz nailiyyətidir. 

Azərbaycan Universiteti Vətən tarixinin bu parlaq, son dərəcə əhəmiyyətli hadisəsinin, bu şanlı 

qələbənin yaddaşlarda yaşaması, gənc nəslin öyrənib dərs alması üçün bu toplunu hazırlamağa 

qərar vermişdir. 

Qarabağ Azərbaycanın ən qədim tarixi vilayətlərindən biridir. Qarabağ Azərbaycan dilində 

günümüzdə də işlədilməkdə olan “qara” və “bağ” sözlərinin birşəşməsindən yaranmışdır. 

Azərbaycan dilində “qara” sözü rəng bildirməklə yanaşı, “böyük”, “sıx”, “qalın” mənalarını da 

verir, “bağ” isə çoxlu ağacı olan yer anlamını bildirir. 1300 il əvvəldən işlədilməkdə olan 

“Qarabağ” termini “böyük bağ”, “qalın bağ” mənasını ifadə edir. Beləliklə, “Qarabağ” ifadəsi də, 

Qarabağ diyarı da Azərbaycana məxsusdur və orta yüzilliklərdən etibarən Azərbaycan xalqının 

bütün yaxın və uzaq qonşuları bu vilayəti azərbaycanlıların ifadə etdiyi kimi Qarabağ 

adlandırmışlar. 

Qarabağın Azərbaycanın mərkəzi hissəsində, Kür və Araz çayları arasında geniş ərazini 

əhatə edir. Lakin orta yüzilliklərdə və xanlıqlar dövründə daha geniş ərazini bildirmişdir. Səfəvi 

Sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Qarabağ bəylərbəyiliyinə Qazaxdan hansı ərazisini əhatə etməsi 

sualına Qarabağ xanlığının vəziri vəzifəsində çalışmış Mirzə Camal Cavanşir yazdığı “Qarabağ 

tarixi” əsərində aydınlıq gətirmişdir. O, qədim mənbələrə istinad edərək yazmışdır: “Qarabağ 

vilayətinin sərhədi belədir: cənub tərəfdən Xudafərin körpüsündən Sınıq körpüyə qədər – Araz 

çayıdır. İndi (Sınıq körpü) Qazax, Şəmsəddin və Dəmirçi-Həsənli camaatı arasındadır ... Şərq 

tərəfdən Kür çayıdır ki, Cavad kəndində Araz çayına qovuşaraq gedib Xəzər dənizinə tökülür. 

Şimal tərəfdən Qarabağın Yelizavetpolla (Gəncə ilə – S.Ə.) sərhədi Kür çayına qədər Goran 

çayıdır. ... Qərb tərəfdən Küşbək, Salvartı və Ərikli adlanan uca Qarabağ dağlarıdır” [Mirzə Camal 

Cavanşir. Qarabağ tarixi // Qarabağnamələr. Bakı, “Yazıçı”, 1989, 192 s., s.107-108].  

Qədim və erkən orta yüzilliklərdə Şimali Azərbaycanda mövcud olmuş Albaniya dövlətinə 

Qarabağ ərazisində yaranmış Sakasena, Otena-Uti, Orxistena-Arsax, Araksena vilayətləri daxil 

idi. Qədim zamanlarda və erkən orta əsrlərdə Qarabağ regionuna aid bir çox toponimlər: Sakaşen 

// Şakasen, Sakin // Balasakan, Saki // Şəki, həmçinin Qarabağın dağlıq hissəsini bildirən Arsax 

qədim türk tayfası kimi bəlli olan saklarla bağlıdır. Arsax (Arsak, Ərsak) “ər sak” – igid sak, sak 

igidi, sak kişisi, sak döyüşçüsü mənasını verir [Baxın: Seyidov M.Ə. Qarabağ – Arsaq – Арцаг 

toponiminin etimologiyası haqqında qeydlər // Azərbaycan filologiyası məsələləri. Bakı, 1983, 

s.150; Cəfərov C. Arsaq sözünün etimologiyası // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2002, 

s.41]. 



 

Qədim zamanlardan Qarabağda saklarla yanaşı davamlı olaraq digər türk tayfaları: uti, 

qarqar və digərləri yaşamaqda idilər. E.ə I minilliyin sonu – y.e.-nın ilk əsrlərində Qarabağ həmişə 

Albaniyanın tərkibində olmuşdur. Antik qaynaqların Kür çayının Albaniyanın içərisi ilə axması, 

Albaniyanın cənub sərhədinin Araz çayı boyunca olması haqqında məlumatları bunu sübut aydın 

şəkildə edir. 

Qarabağın türk yurdu olduğu, qədim dövrdə və erkən orta yüzilliklərdə türk tayfalarının 

arasıkəsilmədən bu regionda yaşamalarını “Kitabi-Dədə Qurqud” dastanları da təsdiqləyir. 

Dastanın boylarında VII-IX əsrlərdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Qarabağda, 

Göyçə gölü hövzəsində yaşayan türk tayfalarının bəhs edilmişdir.  

Bayandurlu sülaləsinin görkəmli hökmdarı Həsən padşahın (1468-1478) göstərişi ilə 

Əbubəkr Tehraninin 1470-ci ildə qələmə aldığı “Kitabi-Diyarbəkriyyə” əsərində Qarabağın və 

Göyçə dənizi yanındakı yaylaqların qədim zamanlardan oğuz türklərinin yurdu olduğu 

vurğulanmışdır. Əbubəkr Tehrani həmçinin əlində olan sənədlər əsasında oğuz türklərinin 

soykökünün başlanğıcı olan Oğuz xanın Göyçə dənizi ətrafında dəfn olunması, “xanlar xanı” 

Bayandur xanın Qarabağda, Göyçə dənizi yaylaqlarında yaşaması və bu yerlərdə də dünyadan 

köçməsindən bəhs etmişdir.  

XVI-XVII əsrlərdə Səfəvi sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Qarabağ bəylərbəyiliyində türk 

tayfalarının yaşamını davam etdirməsi, Səfəvi ordusunun əsasını təşkil edən elat tayfalarının 

əhəmiyyətli bir hissəsinin bu yerlərdə yaşaması, bu vilayəti idarə edən bəylərbəyilərin məhşur türk 

tayfası olan Qacarlar nəslindən olması mənbələrdə aydın şəkildə ifadə olunmuşdur. Qarabağ 

xanlığının yaranması, xanlığın mərkəzi Şuşa şəhərinin əsasının qoyulması haqqında araşdırmalar 

da türklərin davamlı olaraq bu yerlərin sahibi olduğunu təsdiqləyir. Qarabağın yerli xristian 

əhalisinin erkən orta əsrlərdə xristianlığı qəbul etməsi, sonrakı dövrdə alban kilsəsinin erməni-

qriqorian kilsəsinə tabe edilməsi, kilsə ayinlərinin erməni dilində icra edilməsi nəticəsində erməni 

təsirinin güclənməsi faktı da bu gerçəkliyi dəyişmir. Qarabağın xristian məlikləri özlərinin türk – 

alban mənşələrini hər fürsətdə dilə gətirirdilər. 

Ermənilər, nəinki Qarabağa, ümumiyyətlə Azərbaycana, Cənubi Qafqaza çox sonralar 

köçürülmüşlər. Onların yeni eradan əvvəl VII-VI əsrlərdən etibarən Van gölündən qərbə, Fərat 

çayının yuxarı axarı boyuna köçmələri və davamlı o bölgədə yaşamaları mixi kitabələrdə və antik 

mənbələrdə əks olunmuşdur. İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ bölgələrində isə çox qədim 

zamanlardan türk tayfaları yaşamaqda idilər. Yeni eranın ilk əsrlərində Qafqazda xristian dini 

yayılmağa başladığı zaman Qarabağda da ilk xristian abidələri yarandı. Yerli türk tayfalarına 

məxsus bu abidələri ermənilər XIX əsrin 20-30-cu illərində bu regiona kütləvi şəkildə 

köçürüldükdən sonra öz adlarına çıxmağa başladılar. Gəlmə yox, yerli olduqlarını, qədim 

zamanlardan bu regionda yaşadıqlarını sübut etmək üçün həmin abidələrin üzərindəki yazıları, 

ornamentləri silib, ermənicə yazılar olan daş lövhələr yerləşdirdilər. 

1828-ci ildə Türkmənçay sülh müqaviləsi bağlandıqdan sonra İran Qacarlar dövlətindən və 

Osmanlı imperiyasından erməni əhalisinin Azərbaycanın Rusiya tərəfindən yeni işğal edilmiş 

şimal bölgələrinə, xüsusən imperiyanın sərhədboyu ərazilərinə - İrəvan, Naxçıvan və Qarabağa 

kütləvi köçürülməsinə başlandı. İlk növbədə o zaman İranda olan rus ordusunun polkovniki erməni 



 

əsilli zabitlərinin canfəşanlığı ilə Təbriz, Marağa, Urmiya, Xoy və Səlmasdan 1 min erməni ailəsi 

(hər ailənin 5 nəfər hesab edildiyi nəzərə alınmaqla 5 min nəfər) həmin il Qarabağa köçürüldü. 

Onlardan 750 ailə Bərdə ətrafında yerləşdirildi. Polkovnik L.Lazarev Qafqazdakı rus ordusunun 

baş komandanı general İ.Paskeviçə raportunda qeyd etmişdi ki, Qarabağda ərzaq boldur və daha 3 

min erməni ailəsini burada yerləşdirmək mümkündür. Bütövlükdə 1828-1829-cu illərdə İrandan 

Şimali Azərbaycana 6976 erməni ailəsi köçürüldü ki, onlardan 2557 ailə Naxçıvan, 1395 ailə 

İrəvan, 3 mindən çox ailə (15 min nəfər) də Qarabağ əyalətində yerləşdirildi [Вердиева Х.Ю. 

Переселенческая политика Российской империи в Северном Азербайджане. Баку, 1999, 

с.106].  

Qarabağa Marağadan köçürülən ermənilər yaratdıqları kəndi Marquşevan (Marağalı – S.Ə) 

adlandırmışdılar. Onlar 1978-ci ildə buraya köçmələrinin 150 illiyi şərəfinə abidə ucaltmışdılar. 

XIX əsrin 80-ci illərində Cavanşir qəzasında (indiki Tərtər, Kəlbəcər, Ağdərə bölgələri – S.Ə.) 

dövlət kəndlilərinin iqtisadi həyatını araşdırmış A.Xan-Aqov qeyd etmişdi ki, XIX əsrin 20-ci 

illərində İrandan köçürülən ermənilər bu qəzada Marağalıdan başqa Canyataq, Yuxarı Çaylı, Aşağı 

Çaylı kəndlərinin də əsasını qoymuşdular [Хан-Агов А. Е. Экономический быт 

государственных крестьян Джеванширского уезда Елисаветпольской губернии // 

«Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского 

края», т. 6, ч. 2, Тифлис, 1887,  с. 339]. 1829-cu il Ədirnə sülh müqaviləsi bağlandıqdan sonra 

Osmanlı imperiyasının Şərq vilayətlərindən Şimali Azərbaycana 14044 erməni ailəsi köçürüldü 

[Вердиева Х.Ю. Переселенческая политика Российской империи в Северном 

Азербайджане, с.111]. Onların da bir hissəsi yenə də Qarabağ əyalətində yerləşdirildi. 

Beləliklə, XIX əsrin ilk onilliklərində Rusiya hakimiyyəti nümayəndələri tərəfindən 

ermənilərin kütləvi yerləşdirilməsi nəticəsində Qarabağın dağlıq bölgəsində əyalətində əhalinin 

etnik tərkibində ciddi dəyişikliklər baş verdi. Erməni qati millətçiləri XX əsrin ilk onilliklərində 

Qarabağın yerli azərbaycanlı əhalisinə qarşı kütləvi qətl və qarətlər təşkil etməklə etnik təmizləmə 

aparmağa cəhd etdilər. Qarabağın qeyrətli bəyləri, ziyalıları, ağsaqqalları bir araya gələrək Əhməd 

bəy Ağayevin başçılığı ilə bütün Azərbaycan miqyasında erməni vəhşilklərinin qarşısını almaq 

üçün yaradılmış Difai partiyasının Qarabağ məclisini təsis etdilər, dinc əhalini qorudular. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təsis edildikdən sonra Ermənistanın Qarabağa təcavüzünün 

qarşısının alınması üçün dövlət səviyyəsində ciddi addımlar atıldı. Qarabağ general-qubernatoru 

Xosrov bəy Sultanov dağlıq bölgədəki erməni separatizminin müqavimətini qırdı, Azərbaycan 

hakimiyyətini bərqərar etdi.  

1920-ci il aprelin 27-də Sovet Rusiyasının XI Qırmızı Ordusunun hərbi müdaxiləsi 

nəticəsində Azərbaycanın müstəqilliyini itirməsi Qarabağda bolşevik cildinə girmiş erməni 

millətçi qüvvələrinin yenidən fəallaşmasına səbəb oldu. Qarabağın dağlıq hissəsi düzənlik 

hissədən qoparıldı, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti təsis edildi. Bununla da Qarabağda erməni 

separatizmi dövlət strukturuna sirayət etdi və o zamandan bu bölgənin Ermənistana birləşdirilməsi 

uğrunda mübarizə açıq şəkil aldı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda birinci 

hakimiyyəti dövründə erməni xadimlərinin Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan qoparmaq cəhdlərinin 

qarşısı qətiyyətlə alındı.  



 

1987-ci ilin payızında H.Əliyevin ali hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasından sonra erməni qatı 

millətçi qüvvələri Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda yenidən fəal mübarizəyə başladılar. 

Moskvanın açıq-aşkar himayəsi ilə Dağlıq Qarabağdan yerli azərbaycanlı əhaliyə qarşı zorakılıqlar 

kütləvi şəkil aldı, erməni-rus hərbi birlikləri Xocalı soyqırımını törətdilər, etnik təmizləmə həyata 

keçirdilər. Qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası” yaradıldı. Ermənistan və Rusiya 

Federasiyası hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları işğal etdi, müstəqilliyini yeni 

bərpa etmiş Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizini itirdi, 1 milyondan çox insan ata-baba 

torpaqlarından didərgin düşdü, qaçqına, məcburi köçkünə çevrildi. 

Xalqın təkidli tələbi ilə yenidən Azərbaycan rəhbərliyinə qayıtması nəticəsində cəmiyyətdə 

hökm sürən xaos, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi aradan qaldırıldı, güclü dövlətçilik strukturları 

yaradılmasına, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin dirçəldilməsi üçün zəruri islahatlar həyata 

keçirilməsinə başlandı. Bütün bunların zəminində hərbi sahənin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi, 

möhkəm nizam-intizama malik ordu quruculuğu işlərinə təkan verildi. Nizamlı və müasir silah və 

texnika ilə təchiz edilmiş ordu yaradılması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirdi.  

XXI əsrin ilk onilliklərində İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

seçilməsindən sonrakı dövrdə tarazlaşdırılmış, milli maraqlara söykənən qarşılıqlı faydalı 

tərəfdaşlıq siyasəti davam etdirilmiş, eyni zamanda xarici siyasətdə praqmatik və rasional 

prinsiplərə əsaslanılması, dövlətin iqtisadi və hərbi potensialının gücləndirilməsi zəminində 

hücum diplomatiyasından istifadə edilməsinə keçilmişdir.  Uğurlu neft strategiyasının, dayanıqlı 

iqtisadi inkişafın yaratdığı imkanlardan maksimum yararlanaraq, silahlı qüvvələrin 

modernləşdirilməsi, ən yeni hərbi texnika və silahlarla təchiz edilməsi gerçəkləşdirilmişdir. 

Möhtərəm Prezidentimizin son 17 il ərzində bu və digər sahələrdə dərindən ölçülüb-biçilmiş, 

məqsədyönlü siyasəti, vaxtında atılmış müdrik addımları sayəsində İkinci Qarabağ müharibəsində 

– Vətən müharibəsində möhtəşəm qələbəyə nail olmuşuq.  

Topluya daxil edilmiş məqalələrdə Qarabağın ən qədim zamanlardan bizim günlərə qədər 

tarixi əks olunmuş, bu diyarın Azərbaycan türklərinin əzəli yurdu olması, ata-babalarımızın 

minillər boyu burada davamlı yaşaması ilkin mənbələr əsasında sübut edilmişdir. Topluda 

Qarabağın azad edilməsini şərtləndirən amillərin, işğal edilmiş ərazilərdə erməni vandalizmini əks 

etdirən faktların şərhinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

 

Səadət Əliyeva 

Azərbaycan Universitetinin rektoru  



Preface 

 

The Special Issue of the Journal “Ipek yolu” (Silk Road) is dedicated to the history of 

Karabakh, an integral part of Azerbaijan, and to the great victory of our National Army over the 

Armenian occupying forces. The 44-day Karabakh War - the liberation of the territories occupied 

by the enemy, for almost 30 years - is a great success of the Azerbaijani people and the Republic 

of Azerbaijan. It is an unprecedented achievement of the National Army under the leadership of 

the President Ilham Aliev of the Republic of Azerbaijan, Supreme Commander-in-

Chief.Azerbaijan University has decided to dedicate this Special Issue to this extremely important 

event in the history of the Motherland.  We strongly believe that this glorious victory must be in 

the memory of our people forever  and the young generation must learn it. 

Karabakh is one of the oldest historical regions of Azerbaijan. The toponym Karabakh was 

formed from the combination of the words "black" and "garden", which are still used in the 

Azerbaijani language. In the Azerbaijani language, the word "black" means not only color, but 

also "big", "dense", "thick", and "garden" means a place with many trees. "Karabakh", which was 

used first 1,300 years ago, means "large garden", "thick garden". Thus, both the toponym 

"Karabakh" belongs to the Azerbaijani language and the land of Karabakh belongs to Azerbaijan 

Since the Middle Ages, all the near and far neighbors of the Azerbaijan have called this region 

Karabakh, as the Azerbaijanis call it. 

Karabakh covers a large area in the central part of Azerbaijan, between the Kura and Araz 

rivers. However, in the Middle Ages and during the khanate period, it covered a wider area. Mirza 

Jamal Javanshir, who served as the vizier of the Karabakh khanate, clarified the question of which 

territory of Gazakh covered the Karabakh principality during the rule of the Safavid dynasty in his 

book "History of Karabakh". He wrote, citing ancient sources: “The border of Karabakh province 

is as follows: it is Araz river from the south to Khudafar bridge to Sinig (Broken) bridge. Now 

(Sinig Bridge) is between the people of Gazakh, Shamsaddin and Demirchi-Hasanli ... It is the 

Kura River by the east, which joins the Araz River in the village of Javad and flows into the 

Caspian Sea. It is the Goran River from the north, the border of Karabakh with Yelizavetpol (with 

Ganja - SA) up to the Kura River. ... There are high Karabakh mountains called Kushbek, Salvarti 

and Arikli from the west. [Mirza Jamal Javanshir. History of Karabakh // Karabakhname. Baku, 

“Yazıçı”, 1989, 192 s., s.107-108].  

The state of Albania, which had existed in Northern Azerbaijan in the ancient and early 

Middle Ages, included the provinces of Sakasena, Otena-Uti, Orchistena-Arsakh, and Araxena, 

formed in the territory of Karabakh. In ancient times and in the early Middle Ages, many toponyms 

belonging to the Karabakh region: Sakashen // Shakasen, Sakin // Balasakan, Saki // Sheki, as well 

as Arsakh, which represents the mountainous part of Karabakh, are associated with the Saks, 

known as the ancient Turkic tribe. Arsakh (Arsak, Ersak) "husband sak" means brave sak, sak 

brave, sak man, sak warrior [See: Seyidov M.A. Recors on the etymology of the toponym 

Karabakh-Arsag-Арцаг // Issues of Azerbaijani philology. Baku, 1983, p.150; Jafarov J. 

Etymology of the word Arsag // Karabakh yesterday, today and tomorrow. Baku, 2002, p.41]. 



From ancient times, along with the Saks, other Turkic tribes: Uti, Gargar and others lived in 

Karabakh. At the end of the first millennium BC - the first centuries BC, Karabakh was always a 

part of Albania. The information of ancient sources proves that the Kura River flows through 

Albania and that the southern border of Albania is along the Araz River. 

The epic The Book of Dede Korkut" also confirms that Karabakh was a Turkic region and 

that Turkic tribes contiously lived in this region in ancient times and in the early Middle Ages The 

saga tells about the Turkic tribes living in different regions of Azerbaijan in the VII-IX centuries, 

including Karabakh, in the basin of Lake Goycha.  

In the book "Kitabi-Diyarbakiriya" written by Abubakr Tehran in 1470 by the instruction of 

the prominent ruler of Bayandurlu dynasty King Hasan (1468-1478), it was emphasized that 

Karabakh and the pastures near the Lake Goycha have been the land of Oghuz Turks since ancient 

times. Abubakr Tehrani also spoke about the burial of Oguz Khan around the Goycha Sea, the 

beginning of the ancestral roots of the Oghuz Turks, the life of the " Khan of Khans" Bayandur 

Khan in Karabakh, in the pastures of the Lake  Goycha and his death in these places.  

It is clearly stated in the sources that during the reign of the Safavid dynasty in the XVI-

XVII centuries, Turkic tribes continued to live in the Karabakh principality, a significant part of 

the Elat tribes that formed the basis of the Safavid army lived in these places. Research on the 

establishment of the Karabakh khanate and the founding of the city of Shusha, the center of the 

khanate, also confirms that the Turks constantly owned these lands. The fact that the local Christian 

population of Karabakh converted to Christianity in the early Middle Ages, later the Albanian 

Church was subordinated to the Armenian-Gregorian Church, and the Armenian influence was 

strengthened as a result of the performance of church rites in Armenian does not change this reality. 

The Christian kings of Karabakh expressed their Turkish-Albanian origins at every opportunity. 

Armenians were moved not only to Karabakh, but also to other parts of Azerbaijan and to 

the South Caucasus in general. They migrated to the west from Lake Van, the upper reaches of the 

Euphrates River and continued to live in that area, according to cuneiform and ancient sources 

from the 7th to the 6th centuries BC. Turkic tribes have lived in Yerevan, Nakhchivan and 

Karabakh since ancient times. In the first centuries of the new era, when Christianity began to 

spread in the Caucasus, the first Christian monuments appeared in Karabakh. These monuments 

belonging to the local Turkic tribes began to be named after the Armenians who moved to the 

region in the 20s and 30s of the 19th century. In order to prove that they are locals and have lived 

in this region since ancient times, they erased the inscriptions and ornaments on the monuments 

and placed stone plaques with Armenian inscriptions. 

After the conclusion of the Turkmenchay peace treaty in 1828, the mass relocation of the 

Armenian population has began from the Iranian Gajar state and the Ottoman Empire to the newly 

occupied northern regions of Azerbaijan, especially to the border areas of the empire - Yerevan, 

Nakhchivan and Karabakh. First of all, thanks to the zeal of the officers of Armenian origin, the 

colonel of the Russian army in Iran at that time, 1,000 Armenian families were moved from Tabriz, 

Maragha, Urmia, Khoy and Salmas (5,000 people in each family) to Karabakh that year. 750 of 

them were settled around Barda. Colonel L. Lazarev reported to General I. Paskevich, 



Commander-in-Chief of the Russian Army in the Caucasus, that there was plenty of food in 

Karabakh and another 3,000 Armenian families could be accommodated here. In total, 6976 

Armenian families were relocated from Iran to Northern Azerbaijan in 1828-1829, of which 2557 

families were settled in Nakhchivan, 1395 families in Yerevan, and more than 3,000 families 

(15,000 people) in Karabakh province [Вердиева Х.Ю. Переселенческая политика Российской 

империи в Северном Азербайджане. Баку, 1999, с.106].  

Armenians who moved to Karabakh from Maragha called their village Margushevan 

(Maraghali – S.A). They erected a monument in 1978 to mark the 150th anniversary of their move 

here. A.Khan-Agov, who studied the economic life of the state peasants in Javanshir district (now 

Tartar, Kalbajar, Aghdara regions – S.A.) in the 80s of the XIX century, noted that Armenians 

deported from Iran in the 1920s, beside Maragali, Yukhari Chayli, Ashagi Chayli villages were 

also founded [Хан-Агов А. Е. Экономический быт государственных крестьян 

Джеванширского уезда Елисаветпольской губернии // «Материалы для изучения 

экономического быта государственных крестьян Закавказского края», т. 6, ч. 2, Тифлис, 

1887,  с. 339]. After the conclusion of the Edirne Peace Treaty in 1829, 14044 Armenian families 

were relocated from the Eastern provinces of the Ottoman Empire to Northern Azerbaijan 

[Вердиева Х.Ю. Переселенческая политика Российской империи в Северном 

Азербайджане, с.111]. Some of them were again placed in the province of Karabakh. 

Thus, in the first decades of the 19th century, as a result of the mass resettlement of 

Armenians by the Russian authorities, serious changes took place in the ethnic composition of the 

population in the mountainous region of Karabakh. In the first decades of the twentieth century, 

hard-line Armenian nationalists attempted to carry out ethnic cleansing by organizing massacres 

and looting against the local Azerbaijani population of Karabakh. The zealous bays, intellectuals 

and elders of Karabakh came together and, under the leadership of Ahmad bey Agayev, established 

the Karabakh Assembly of the Difai Party, which was established to prevent Armenian atrocities 

throughout Azerbaijan, and to protect the civilian population. After the establishment of the 

Azerbaijan Democratic Republic, serious steps were taken at the state level to prevent the 

Armenian aggression against Karabakh. Khosrov bey Sultanov, the governor-general of Karabakh 

broke the resistance of Armenian separatism in the mountainous region and established control of  

the Azerbaijani government in the region. 

The loss of Azerbaijan's independence on April 27, 1920 as a result of the military 

intervention of the XI Red Army of Soviet Russia led to the reactivation of the Armenian 

nationalist forces in Karabakh, which were in the guise of the Bolsheviks. The mountainous part 

of Karabakh was torn from the plains, and the Nagorno-Karabakh Autonomous Region was 

established. Thus, Armenian separatism in Karabakh spread to the state structure, and since then 

the activities of Armenia to annex the region have become obvious for the international 

community. During the first reign of national leader Heydar Aliyev in Azerbaijan, the attempts of 

Armenians to snatch Nagorno-Karabakh from Azerbaijan were resolutely prevented.  

After the removal of Heydar Aliyev from power in the fall of 1987, strong Armenian 

nationalist forces resumed active struggle in Nagorno-Karabakh and Armenia. Violence against 



the local Azerbaijani population from Nagorno-Karabakh became widespread under the open 

patronage of Moscow, Armenian-Russian military units committed the Khojaly genocide and 

carried out ethnic cleansing. The so-called "Nagorno-Karabakh Republic" was created. The 

military forces of Armenia with the support of the Russian Army occupied the regions around 

Nagorno-Karabakh, and the newly independent Republic of Azerbaijan has lost 20 percent of its 

territory, more than 1 million people were driven from their ancestral lands, and became internally 

displaced persons. 

As a result of his return to the leadership of Azerbaijan at the insistence of the people, the 

chaos in society, the threat of civil war was eliminated, strong state structures were established, 

and necessary reforms were launched to revive all sectors of the economy. On the basis of all this, 

special attention have been paid to the development of the military sphere, and the strong impetus 

has been given to building a well-disciplined army. President Heydar Aliyev took urgent measures 

to create an army equipped with regular and modern weapons and equipment. 

In the first decades of the XXI century, after the election of Ilham Aliyev as President of the 

Republic of Azerbaijan, a balanced, mutually beneficial partnership policy based on national 

interests was continued, while foreign policy was based on pragmatic and rational principles and 

used offensive diplomacy to strengthen the country's economic and military potential. The armed 

forces have been modernized and equipped with the latest and the most sophisticated military 

equipment and weapons, taking full advantage of the opportunities created by a successful oil 

strategy and sustainable economic development. We have achieved a great victory in the Second 

Karabakh War - the Patriotic War, thanks to the well-thought-out, purposeful policy and wise steps 

taken by our President over the past 17 years in these and other areas.  

The articles included in the Special Issue reflect the history of Karabakh from ancient times 

to the present day, prove on the basis of primary sources that this land was the ancient homeland 

of the Azerbaijani Turks, and that our ancestors lived here for thousands of years. Special attention 

was paid to the interpretation of the factors that led to the liberation of Karabakh, the facts 

reflecting the Armenian vandalism in the occupied territories. 
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Azərbaycan tarixinə Vətən müharibəsi kimi daxil olmuĢ Ġkinci Qarabağ müharibəsində 

Milli Ordumuzun Ermənistan silahlı qüvvələri üzərində böyük qələbəsi 2020-ci il sentyabrın 

27-də baĢlatdığı və 44 gün davam etmiĢ uğurlu əkshücumunun, düĢməni sülhə məcbur edən 

―Dəmir yumruq‖ əməliyyatının məntiqi sonluğu olmuĢdur. Silahlı Qüvvələrimizin bütün 

növlərinin fəal iĢtirak etdiyi 44 günlük zəfər yürüĢünün, Qarabağda itirilmiĢ torpaqlarımızın 

düĢmən tapdağından sürətlə azad edilməsinin bünövrəsi 28 il öncə ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəldiyi zamandan qoyulmağa baĢlanmıĢdır. O dövrdə bütün 

istiqamətlərdə, o cümlədən ordu quruculuğu sahəsində hər Ģeyi yenidən baĢlamaq, əvvəlki 

iqtidarların daxili və xarici siyasət sahəsində buraxdıqları səhvləri aradan qaldırmaq, həm də 

bütün bunları müharibə Ģəraitində, torpaqlarımızın bir-birinin ardınca iĢğal olunduğu çox ağır 

bir zamanda gerçəkləĢdirmək lazım gəlmiĢdi.  

XX əsrin 90-cı illərinin baĢlanğıcında Azərbaycan xalqı müasir tarixinin ən faciəli 

dövrünü yaĢamıĢdır. Həmin ərəfədə Ermənistan Respublikasında yaĢayan bütün 

azərbaycanlılar minillər boyu yaĢadıqları ata-baba torpaqlarından qovulmuĢ, evləri 

yandırılmıĢ, əmlakları qarət edilmiĢdi. 250 mindən çox insan bütün yaĢayıĢ vasitələrindən 

məhrum edilmiĢ qaçqın kimi Azərbaycana pənah gətirmiĢdi. Elə o zaman Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləĢdirilməsi üçün açıq çıxıĢlar baĢlamıĢ, azərbaycanlılara, ümumiyyətlə bütün 

türklərə nifrət təbliğatı geniĢ miqyas almıĢdı. Ardınca da Dağlıq Qarabağ əraziləri və onun 

ətrafındakı 7 rayonumuz Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən iĢğal edilmiĢdi. O zamankı 

Rusiya rəhbərliyinin, Qərb dünyasında önəmli mövqe tutan erməni diasporunun və onların 

təhriki ilə Qərbin – xristian dünyasının hərtərəfli yardımları ilə gerçəkləĢən iĢğal prosesində 

bu bölgələrdə yaĢayan vətəndaĢlarımız soyqırımına, qətl və qarətlərə məruz qalmıĢ, sağ qalan 

750 mindən çox insan isə öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalmıĢ, məcburi köçkünə 

çevrilmiĢdi. Beləliklə, müstəqilliyini yeni qazanan Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 

faizini, özü də ən məhsuldar torpaqlarını, təbii ehtiyatları, faydalı qazıntıları ilə zəngin olan 

yerllərini itirmiĢ, 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünü sığınacaqla, zəruri həyat 

vasitələri ilə təmin etmək məcburiyyətində qalmıĢdı.  

Birinci Qarabağ müharibəsinin ilk mərhələsində Azərbaycan xalqı könüllü dəstələr 

yaradaraq öz el-obasını, rayonunu müdafiə etmək üçün ölüm-dirim savaĢına qalxmıĢ, minlərlə 

Ģəhid vermiĢ, bir çox döyüĢlərdə erməni silahlı dəstələrini məğlub etməyi bacarmıĢdı. Lakin o 

zamankı respublika rəhbərlərinin ordu quruculuğunda yol verdikləri səhvlər, ordu sıralarına 

soxulmuĢ cinayətkarlar, öz Ģəxsi mənfəəti üçün asanlıqla milli mənafeyə xəyanət edən 

ünsürlərin fəaliyyəti son nəticədə bu müharibəni uduzmağımıza gətirib çıxardı. Azərbaycan 

xalqının həqiqi vətənpərvər və qeyrətli oğullarının düĢmənə layiqli müqavimət 

göstərmələrinə, son damla qanına qədər doğma torpaq uğrunda igidliklə vuruĢmalarına 

baxmayaraq, Milli Ordunun rəhbər heyətində Respublikada ali hakimiyyəti ələ keçirmək 

iddiaları, ayrı-ayrı Ģəxslərin, siyasi partiyaların ambisiyalarına qulluq edən könüllü 

batalyonların hərbi nizam-intizama tabe olmamaları bir-birinin ardınca uğursuzluqlara düçar 

olmağımızı ĢərtləndirmiĢdi. 

Yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının israrlı istəyi, təkidli 

tələbi, hərtərəfli dəstəyi ilə 1993-cü ilin iyun ayında yenidən ali hakimiyyətə qayıtması 

nəticəsində vəziyyət düzəlməyə baĢladı. Bu möhtəĢəm qayıdıĢın, xalqın yenidən məhz ona 

güvənməsinin, ölkəmizin həmin zaman üzləĢdiyi dərin ictimai-siyasi böhrandan, cəbhədə bir-

birinin ardınca üzləĢdiyi məğlubiyyətlərdən xilas edəcək son ümid yeri baxmasının səbəbi 

Heydər Əliyevin 1970-ci illərdə respublika rəhbəri kimi insanların sonsuz inamını, etibarını 

qazanması ilə bağlı idi. Xalqımız öz ümummilli liderinə yenidən ona görə etimad göstərdi ki, 

o, yüksək təĢkilatçılıq qabiliyyəti, sarsılmaz qətiyyəti və polad iradəsi ilə artıq bir dəfə xalqın 

ümidlərini doğrultmağı bacarmıĢdı. 

Ulu öndərin yenidən ali hakimiyyətə gəlməsi ilə cəmiyyətdə hökm sürən xaos, vətəndaĢ 

müharibəsi təhlükəsi aradan qaldırıldı, güclü dövlətçilik strukturları yaradılmasına, 
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iqtisadiyyatın bütün sahələrinin dirçəldilməsi üçün zəruri islahatlar həyata keçirilməsinə 

baĢlandı. Bütün bunların zəminində hərbi sahənin inkiĢafına xüsusi diqqət yetirildi, möhkəm 

nizam-intizama malik ordu quruculuğu iĢlərinə təkan verildi.  

Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra ordu 

quruculuğunda vəziyyəti kökündən dəyiĢmək üçün çox mühüm təxirəsalınmaz tədbirlər 

həyata keçirdi. Ölkəin hərbi siyasətinə ümumi rəhbərliyi effektli həyata keçirmək üçün 1993-

cü il noyabrın 1-də Dövlət Müdafiə ġurası yaradıldı. Bu qurumun elə həmin gün keçirilən ilk 

iclasında ordu quruculuğu iĢi, müdafiə məsələləri geniĢ müzakirə edildi, səfərbərliyin təĢkili, 

hərbi hissələrdə döyüĢ hazırlığının, Ģəxsi heyətin təlim-tərbiyəsinin təkmilləĢdirilməsi 

istiqamətində tədbirlər müəyyənləĢdiridi [1, s.329; 2, s.129].  

Ulu öndər 1993-cü il noyabrın 2-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycana yeni 

hücumları və təcavüzü ilə bağlı milli televiziya və radio ilə xalqa müraciətində məğlubiyyəti 

doğuran səbəbləri dərindən təhlil etdi, milli ordu quruculuğunda yol verilmiĢ səhvlər, 

xəyanətlər, cinayətkarlıq əməlləri haqqında məlumat verdi. Eyni zamanda, bu son dərəcə ağır 

vəziyyətdən çıxmıĢ yolunu göstərdi: ―Torpağımızı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq, 

hər bir vətəndaĢ üçün, hər bir azərbaycanlı üçün ən ümdə, ən ülvi, ən baĢlıca vəzifə olmalıdır. 

... Biz müdafiə qüvvələrimizi hər cəhətdən gücləndirməliyik‖ [3, s.233].  

Həmin il noyabrın 23-də Azərbaycanın ali qanunverici orqanı ―Müdafiə haqqında‖ 

qanun qəbul etdi, ordu quruculuğunda məsul vəzifəli Ģəxs və qurumların fəaliyyət dairəsi, 

məsuliyyət sahələri dəqiqləĢdirildi. Dövlət baĢçısının ciddi nəzarəti altında 36 yeni ehtiyat 

taburu [4, 1-ci c., s.161]. yaradıldı, onlar sürətli hərbi təlim proqramlarına cəlb edildi. 

Ümummilli lider öz Ģəxsi nümunəsi, Vətəninə, torpağına sonsuz sevgi və məhəbbəti ilə 

Azərbaycan xalqına milli qürur, vətənpərvərlik ruhu, döyüĢ qəhrəmanlığı ruhu aĢıladı. 

DöyüĢən orduda nizam-intizam möhkəmləndirildi, komanda heyətinə, hərbi əməliyyatların 

planlaĢdırılmasına peĢəkar və Vətənə sədaqətli zabitlər cəlb edildi. Cəbhədə vəziyyətin 

müsbət istiqamətdə dəyiĢməsinə zəmin yaradıldı. Bütün bunlar tezliklə öz nəticəsini verdi.  

1993-cü il dekabr ayında erməni silahlı dəstələri Füzuli rayonunun Ģərqinə doğru 

hücuma keçməyə cəhd göstərəndə, Azərbaycan ordu birləĢmələrinin o zamana kimi 

görünməmiĢ kəskin müqaviməti ilə qarĢılaĢdı və geri çəkilməyə məcbur oldu. Bundan sonra 

Azərbaycan ordusu hücuma keçdi. Dekabrın 15-də Azərbaycan hərbçiləri Horadizə doğru 

Arazboyu irəliləməyə baĢladı. Gərgin döyüĢlər nəticəsində Azərbaycan hərbi birlikləri 

düĢmənin müdafiə xətlərini dağıtdı, top atəĢi və raket zərbələri altında sürətlə irəliləməyi 

davam etdirdi. 1994-cü il yanvarın əvvəlinə kimi Azərbaycan-Ġran sərhədi boyunca 40 

kilometr uzunluğunda ərazi düĢməndən azad edildi [5].  

Tarixə ―Horadiz əməliyyatı‖ kimi daxil olmuĢ bu döyüĢlərdə iĢtirak edən silahlı 

qüvvələrimiz yanvarın 5-də bir gün ərzində qənimət olaraq 3 tank, 1 ədəd ―ġturm-S‖, 6 ədəd 

top, 6 ədəd top qoĢqusu, 10-a yaxın nəqliyyat vasitəsi, çoxlu sayda atıcı silah və sursat ələ 

keçirdi. DüĢmən ağır itkilər verərək və cəsədlərini döyüĢ meydanında qoyaraq geri 

çəkildi. Yanvarın 6-da isə Azərbaycan hərbi birlikləri düĢmənin müqavimətini 

qırıb, döyüĢlə Horadiz qəsəbəsəni, oradakı dəmir yolu  stansiyasını və su anbarı üzərindəki 

bəndi ələ keçirdilər.  Bütövlükdə, ―Horadiz əməliyyatı‖ zamanı 23 yaĢayıĢ məntəqəsi, o 

cümlədən Horadiz qəsəbəsi düĢməndən azad edildi [5]. Bu, yenidən qurulan Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin ilk böyük uğurlarından biri idi. 

Lakin düĢmən hücumlarını uğurla dəf etmək və itirilmiĢ torpaqların geri alınmasını 

təmin etmək üçün yüksək hazırlıqlı, ən müasir silah və döyüĢ texnikası ilə təchiz edilmiĢ ordu 

yaradılması böyük xərc və zaman tələb edirdi. Ona görə də 1994-cü ilin mayında atəĢkəsə nail 

olunması zəruri bir addım idi. Silahlı Qüvvələrdə həyata keçirilən quruculuq iĢlərinin davam 

etdirilməsi, Orduya vahid rəhbərliyin təmin edilməsi, peĢəkar hərbi kadrlarla gücləndirilməsi, 

hərbi hissələrin müasir müharibə aparılması tələblərin uyğun hazırlanması üçün imkan 

yarandı. 

Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycana rəhbərlik edən ayrı-ayrı siyasi qüvvələr, 

hakimiyyət nümayəndələri düzgün siyasət yeritməyi, müstəqil Azərbaycanın xarici siyasət 
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konsepsiyasını müəyyənləĢdirməyi bacarmadılar. Həm siyasi hakimiyyət liderlərinin 

səriĢtəsizliyi, həm də yaxın və uzaq ölkələrlə normal xarici əlaqələrin qurulmaması bu illərdə 

Qarabağda baĢ qaldıran erməni separatizmi və iĢğalçılıq siyasətinin də dünyaya 

çatdırılmasında ciddi əngəllər yaratdı. Bu mənfi tendensiya ümummilli lider Heydər Əliyevin 

1993-cü ilin iyun ayında hakimiyyətə gəlməsinə qədər davam etdi. O, bütün istiqamətlərdə 

olduğu kimi xarici siyasət sahəsində də yeni dövrün tələblərinə uyğun Ģəkildə addımlar 

atmağa, siyasət həyata keçirməyə baĢladı. Bütün yaxın və uzaq ölkələrlə normal əlaqələr 

qurmağı xarici siyasətdə əsas prioritet hesab edən Heydər Əliyev Ġslam dünyası, ərəb ölkələri 

ilə əlaqələrə də xüsusi diqqət yetirdi, Bakı ilə müsəlman aləmi arasında qarĢılıqlı faydalı 

əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi üçün önəmli addımlar atdı.  

Həmin dövrdə Ġslam dünyası ilə əlaqələri inkiĢaf etdirmək, ikitərəfli və çoxtərəfli 

formatda əməkdaĢlığa nail olmaq Dağlıq Qarabağ probleminin müsəlman aləminə, eyni 

zamanda ərəb ölkələrinin mövcud imkanlarından istifadə edərək bütün dünyaya çatdırmaq 

baxımından önəmli idi. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi meydana gələn ilk illərdə Ermənistan 

beynəlxalq aləmdə belə bir yalan rəy formalaĢdırmıĢdı ki, guya Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağda xristian dinindən olan erməniləri orada sıxıĢdırmaqla məĢğuldur və buna qarĢı 

Qarabağda yaĢayan ermənilər öz haqlarını tələb edirlər. Dağlıq Qarabağ probleminin dini 

münaqiĢə olmadığını sübut etmək üçün Azərbaycana Ġslam aləminin siyasi dəstəyi vacib idi. 

Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsindən zərər çəkən azərbaycanlı qaçqın və məcburi 

köçkünlərin zəruri ehtiyaclarını tamamilə ödəmək yenicə müstəqillik əldə edən Azərbaycan 

dövlətinin iqtisadi imkanları xaricində idi. Ona görə də, mühüm beynəlxalq humanitar 

təĢkilatlarla yanaĢı, Ġslam fondları, yardım cəmiyyətlərini də bu prosesə cəlb etmək, onların 

qaçqın və məcburi köçkünlərə dəstək göstərməsinə nail olmaq lazım idi və Heydər Əliyev 

iqtidarı bunu bacardı.  

Ulu öndər 1990-cı illərdə peĢəkar hərbi kadrlar qıtlığını aradan qaldırmaq üçün ilk 

növbədə keçmiĢ ittifaq respublikalarında hərbi xidmətdə olan azərbaycanlı zabitlərin Vətənə 

dönmələri üçün xüsusi diqqət və qayğı göstərdi. Bu illərdə Milli Ordunun gücləndirilməsi, 

Silahlı Qüvvələrin bütün növlərinin ən yeni silah və hərbi texnika ilə təchizi, eləcə də onları 

uğurla real döyüĢ Ģəraitində tətbiq etməyi bacaran, qabaqcıl hərbi strategiya və taktikaya 

yiyələnmiĢ hərbi kadrların hazırlanmasına diqqət artırıldı.  

Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətində çox mühüm, aparıcı sahə olan yüksək döyüĢ 

hazırlıqlı milli hərbi kadrlar hazırlanması üçün ən müasir standartlara cavab verən hərbi təhsil 

müəssisələri yaradılması istiqamətində çox mühüm tədbirlər həyata keçirdi. Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin müntəzəm Ģəkildə milli kadrlarla təmin olunması məqsədilə 1997-ci ildə 

Ali Hərbi Məktəb və Hərbi Aviasiya Məktəbi yaradıldı. Zabitlərin hərbi təhsilini artırmaları 

üçün 1999-cu ildə Hərbi Akademiyanın təĢkili haqqında fərman verdi. 2001-ci ildə isə 

mövcud zabit heyətinin bilik bə bacarıqlarının təkmilləĢdirilməsi üçün Müdafiə Nazirliyinin 

Təlim-Tədris Mərkəzi təĢkil edildi [4, 1-ci c., s.210-211]. Türkiyə Cümhuriyyətinin hərbi 

quruculuq sahəsində zəngin təcrübəsindən və potensialından istifadə olunması geniĢləndi. 

Gənc azərbaycanlı zabitləri müasir hərb elminin incəliklərinə yiyələnmək üçün xarici 

ölkələrin nüfuzlu hərbi akademiyalarında təhsil almağa göndərildi.  

1990-cı illərin ortalarında Rusiya Federasiyasının Ermənistana 1 milyard dollarlıq hərbi 

texnika, silah-sursat bağıĢladığı, bu respublikada ən müasir silahlarla təchiz edilmiĢ böyük 

baza yaratdığı bir Ģəraitdə Heydər Əliyevin çox böyük əzmi ilə maliyyə sıxıntılarına, 

beynəlxalq miqyasda Azərbaycana müasir silah və texnologiyalar satılmasına yaradılan 

maneələrə və digər çətinliklərə baxmayaraq, hər fürsət dəyərləndirildi, ordumuzun ən yeni 

hərbi texnika və silahla təchiz edilməsi üçün gərəkli addımlar atıldı. 

Heydər Əliyev böyük uzaqgörənliklə qarĢıdakı müharibədə xüsusi hazırlıq keçmiĢ 

döyüĢçülərin əsas rol oynayacağını bilirdi. Ona görə də, ABġ-da rəsmi səfərdə olarkan orada 

elit hərbi dəstə sayılan dəniz piyadalarının xüsusi təlimləri ilə maraqlanmıĢ, Azərbaycanda da 
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bunun bənzərinin yaradılmasına nail olmuĢdu. 44 günlük savaĢda ―qarapaltarlılar‖ və ya 

―dəniz piĢikləri‖ adlanan Xəzər dənizi hərbi qüvvələrinin xüsusi təyinatlı dəstəsi böyük 

qəhrəmanlıq göstərdi. Bu dəstənin bir zabiti iftixarla bildirmiĢdi ki, ―düĢmənin 90-cı illərdə 

xalqımıza yaĢatdıqlarını biz artıqlaması ilə onlara yaĢatdıq‖. 

Bütün bunlarla bərabər Silahlı Qüvvələrin Ģəxsi heyətinin sosial müdafiəsinin təmin 

edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirildi. Hərbi qulluqçuların əmək haqqı əsaslı 

Ģəkildə artırıldı, Ģəxsi heyətin ərzaq, maddi cəhətdən təminatı yaxĢılaĢdırıldı, tibbi xidmətin 

səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində iĢlər aparıldı. Hərbi hissələrin maddi-texniki 

təchizatının gücləndirilməsi daim diqqətdə saxlandı, hərbi hissə binalarının, əsgər 

yataqxanalarının yüksək səviyyədə təmir edilməsi həyata keçirildi.   

Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınması üçün ard-arda xarici ölkələrə səfərlər 

edilməsi, qonĢu dövlətlərlə balanslaĢdırılmıĢ siyasət yürüdülməsi, dünyanın aparıcı 

dövlətlərinin nüfuzlu Ģirkətləri ilə ―Əsrin müqviləsi‖nin bağlanması nəticəsində ölkəmizin 

nüfuzunun artmasının təməli qoyuldu. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin dinc yolla həll edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün beynəlxalq birlik 

tərəfindən qəbul edilmiĢ sərhədləri daxilində bərpa edilməsi üçün gərgin diplomatik mübarizə 

baĢlandı.  

Heydər Əliyev Azərbaycanın mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləĢməsini, bir neçə 

regional və qlobal güc mərkəzinin maraqlarının toqquĢmasını nəzərə almağı, hərtərəfli 

ölçülüb-biçilmiĢ siyasət yürüdülməsinin labüdlüyünü zərgər dəqiqliyi ilə hesablamağı 

bacardı. O, Respublikada ali hakimiyyətə gəldikdən dərhal sonra balanslaĢdırılmıĢ xarici 

siyasət kursu yürüdülməsinə keçdi, qonĢu dövlətlərlə, ilk növbədə Rusiya, Ġran və 

Gürcüstanla münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsinə təkan verdi. Dünyada 

baĢ verən geopolitik dəyiĢikliklərin nəzərə alınması, qonĢularla çoxĢaxəli, tarazlaĢdırılmıĢ, 

sabit, davamlı, qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq kursu yeridilməsi Azərbaycanın mövqeyinin 

güclənməsinə gətirib çıxardı. Böyük dövlətlərin, xüsusən ABġ və Fransanın Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması, beynəlxalq hüquq normaları 

çərçivəsində həlli prinsiplərindən çıxıĢ etmələrinə nail olundu [1, s.342-343].   

Azərbaycanın təbii ehtiyatlarından, ilk növbədə Xəzər dənizinin karbohidrogen 

resurslarından istifadə imkanı yaradılması o zamankı xarici siyasət kursunun prioritet 

məsələlərindən biri idi. Bu, bir tərəfdən respublikamızın iqtisadi potensialını dəfələrlə 

artırmağa, digər tərəfdən də bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunda sabit inkiĢafa zəmin 

yaratmağa hesablanmıĢdı.  

Ulu öndərin layiqli varisi Ġlham Əliyev 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçildikdən sonra çox sağlam və möhkəm zəmində qoyulmuĢ təməllər üzərindən 

bu siyasəti qaldığı yerdən əzmlə irəlilətməyə baĢladı. Ġlham Əliyevin prezidentliyi dövründə 

tarazlaĢdırılmıĢ, milli maraqlara söykənən qarĢılıqlı faydalı tərəfdaĢlıq siyasəti davam 

etdirilmiĢ, eyni zamanda xarici siyasətdə praqmatik və rasional prinsiplərə əsaslanılması, 

dövlətin iqtisadi və hərbi potensialının gücləndirilməsi zəminində hücum diplomatiyasından 

istifadə edilməsinə keçilmiĢdir. Bu illərdə Azərbaycanın xarici siyasət xəttində milli 

maraqların qorunması, heç bir dövlətə qarĢı olmamaq, qonĢu dövlətlərlə əməkdaĢlığın 

dərinləĢdirilməsi, respublikamızı sivilizasiyalararası dialoq məkanına çevirmək aparıcı yer 

tutmuĢdur [4, 2-ci c., s.386-387]. Azərbaycan həm yaxın qonĢularına, həm də qlobal güc 

mərkəzlərinə praktikada, gündəlik siyasi kursunda sübut etmiĢdir ki,  beynəlxalq hüquq 

norma və prinsiplərinə dönməz Ģəkildə hörmət edir və həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə 

öhdəliklərini tam Ģəkildə yerinə yetirən etibarlı tərəfdaĢdır.   

Son illərdə Azərbaycan iqtisadi cəhətdən sürətlə inkiĢaf edərək, regionun ən güclü 

dövlətinə çevrilmiĢdir. Ġqtisadi yüksəliĢin yaratdığı böyük maliyyə qaynaqları Azərbaycana öz 

ordusunu da modernləĢdirib, gücləndirmək imkanları açmıĢdır. Rəsmi Bakı bütün bu 

imkanlardan maksimum səviyyədə yararlanmağı bacarmıĢdır. XXI əsrin ilk onilliklərində 

dövlət strukturlarının daha effektli iĢləməsi, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin, xüsusən qeyri-
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neft sektorunun inkiĢafı, Silahlı Qüvvələrimizin ən müasir silah və hərbi texnika ilə təchiz 

edilməsi, informasiya-kommunikasiya sahələrində çox uğurlu addımlar atılmıĢdır. 

Azərbaycan XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində aparılan müharibədən ciddi dərs aldı. 

Müasir silah və  hərbi texnikanın çatıĢmamasının, möhkəm nizam-intizamlı ordu 

quruculuğunda yol verilən nöqsanların uğursuzluğun əsas səbəbləri olmasından nəticə 

çıxarıldı. Vəziyyətin bütün çətinliyini dərk edən Azərbaycan xalqı bütün qüvvəsini topladı və 

XXI əsrin ordusunu qurmaq üçün bütün qüvvələrini səfərbər etdi. Bu iĢdə təbii ki, 

Prezidentimiz Ġlham Əliyevin misilsiz xidməti olmuĢdur. Məhz onun gündəlik qayğı və 

diqqəti sayəsində Azərbaycan Respublikasının müdafiə xərcləri kəskin Ģəkildə artırıldı: 

Azərbaycan Respublikasının hərbi büdcəsi 2003-cü ildə cəmi 135 milyon ABġ dolları 

həcmində idisə, 2015-cı ildə 5 milyard dollara çatdı ki, bu da Ermənistan Respublikasının 

həmin il üçün bütün büdcə xərclərindən 2 milyard dollar çoxdur [4, 2-ci c., s.462-463]. Belə 

böyük həcmdə vəsait ayrılması Silahlı Qüvvələrimizi hərb elminin və texnologiyasının ən son 

nailiyyətləri ilə təchiz etməyə imkan verdi. Azərbaycanın ən son silah və hərbi texnika ilə 

təchizatının, onları uğurla tətbiq edəcək müasir ordu quruculuğunun üstünlüklərini Ġsrailin, 

ABġ-ın, Almaniyanın hərbi mütəxəssisləri, NATO-nun hərbi əməliyyatları planlaĢdıran 

generalları təqdir etmiĢ, dünya hərb elminə çox mühüm yenilik kimi qəbul etmiĢlər. Bu, 

yüksək texnologiyalar və ondan da yüksək peĢəkarlıq əsasında gerçəkləĢən XXI əsrin 

müharibəsində qələbə qazanmağın Azərbaycan təcrübəsini öyrənməyin vacibliyini 

vurğulamıĢlar. 

Məsələn, Almaniya Təhlükəsizlik Siyasəti Federal Akademiyasının yeni dərc olunmuĢ 

hesabatında II Qarabağ müharibəsinin təcrübəsinə mühüm yer ayırmıĢ, bundan nəticə 

çıxarmağın vacib olduğunu bildirmiĢdir: ―Əgər Bundesver (Almaniya ordusu) yaxĢı təchiz 

edilmiĢ Ģərti rəqibə müqavimət göstərmək üçün operativ güc olaraq qalmaq istəyirsə, o zaman 

PUA-lar alınmalıdır. PUA-lar hərbi baxımdan əvəzedilməzdir‖. Alman analitiklərin fikrincə, 

Azərbaycan Ordusunun uğurlu hava kampaniyasının əsas səbəblərindən biri döyüĢ 

meydanında, özəlliklə də elektromaqnit spektrdə üstün taktiki kəĢfiyyat olmuĢdur: ―Məsələn, 

kəĢfiyyat PUA-ları düĢmən əsgərlərinin mobil telefonla ĢifrələnməmiĢ danıĢıqlarını tuta bilir, 

onların yerləĢdiyi yeri müəyyənləĢdirib, dərhal artilleriya, döyüĢ PUA-larının köməyi ilə 

hücum edirdilər. Ermənistanın istifadə etdiyi ənənəvi zenit komplekslər bu taktika qarĢısında 

praktik olaraq çarəsiz idi‖. Mütəxəssislər bu müharibədən dərs çıxararaq, Almaniynın 2012-ci 

ildə ləğv edilmiĢ hava hücumundan müdafiəsinə dair proqramı bərpa etməyə çağırıblar‖ [6]  

Ordunu ən müasir silahlarla silahlandırmaq, inkiĢaf etdirmək ölkə baĢçısı üçün son 

illərdə çox vacib istiqamət olmuĢdur. Azərbaycan Ordusu XXI əsrin 4-cü, 5-ci nəsil silahları 

və hərbi texnikası ilə silahlandırıldı. 2011–2015-ci illərdə Azərbaycan Avropa ölkələri 

arasında ən böyük silah idxalçısı idi [7]. Həmçinin bu ən yeni silahları yüksək peĢəkarlıqla 

tətbiq etmək üçün Azərbaycan Ordusunun intellektual cəhətdən inkiĢaf etmiĢ bilikli kadrları 

hazırlandı. Bunlar hamısı bir yerdə Azərbaycanı artıq yeni XXI əsrin tələblərinə cavab verən 

savaĢ taktikasına keçməsinə Ģərait yaratdı. 

Digər tərəfdən, vaxtaĢırı və mövsümi keçirilən irimiqyaslı təlimlərin keçirilməsi də 

Ordumuzun döyüĢ hazırlığını yüksəltmiĢdir. Ordunun ən müasir silahlarla təmin olunması ilə 

paralel olaraq döyüĢ hazırlığının yüksəlməsində irimiqyaslı təlimlər vacib rol oynamıĢdır. 

Çünki ordu müharibəyə hazırlaĢırsa, bu hazırlıq dövründə təlimlər həyati əhəmiyyət kəsb edir. 

Son onillikdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün növləri ardıcıl Ģəkildə müntəzəm, həm 

də Türkiyə hərbçiləri ilə birlikdə hərbi təlimlər keçirdi. Yeni alınmıĢ ən müasir silahlardan 

səmərəli istifadə üsulları bu təlimlərdə yoxlandı, strateji vəzifələrin icrası mexanizmi, taktiki 

gediĢlər təkmilləĢdirildi. Elə bunun nəticəsi idi ki, 2017-ci ildə ABġ-ın "Global Firepower" 

araĢdırma mərkəzininə görə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyada 59-ci, Cənubi Qafqazda 

isə ən güclü və hazırlıqlı ordu sayıldı [8] 
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Dövlətimizin baĢçısı 2020-ci il noyabrın 8-də ġəhidlər xiyabanında Azərbaycan xalqına 

müraciətində çox haqlı olaraq qeyd etmiĢdir: ―Bizim transmilli layihələrimiz regionda 

tamamilə yeni mənzərə yaratdı. Biz regionun enerji xəritəsini, nəqliyyat xəritəsini yenidən 

tərtib etdik. ... Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu böyük dərəcədə gücləndirdi. 

Əgər bu nailiyyətlər olmasaydı, problem (Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi – Q.Ə.) dondurulmuĢ 

vəziyyətdə qala bilərdi‖ [9]. Möhtərəm Prezidentimizin son 17 il ərzində bu və digər 

sahələrdə dərindən ölçülüb-biçilmiĢ, məqsədyönlü siyasəti, vaxtında atılmıĢ müdrik addımları 

sayəsində Ġkinci Qarabağ müharibəsində – Vətən müharibəsində möhtəĢəm qələbəyə nail 

olmuĢuq.  

Böyük qələbəyə önəmli addım 2016-cı ilin Aprel döyüĢlərində atıldı. Aprel 

döyüĢlərində qazanılan uğur həm Milli Ordumuzda, həm də bütövlükdə Azərbaycan 

cəmiyyətində ruh yüksəkliyi yaratdı, böyük zəfərin yaxın zamanda baĢ verəcəyinə inam 

aĢıladı. Dörd gün davam edən döyüĢlərdə Ermənistanın 300-dən çox hərbçisi məhv edildi, 

500-dən çox hərbçisi yaralandı. Ordumuz iĢğalda olan ərazilərdən 2 min hektarını, o 

cümlədən çox mühüm hərbi-strateji əhəmiyyətə malik Lələtəpə yüksəkliyini azad etdi. Bu 

döyüĢlərdə Ermənistanın məğlubiyyəti erməni mediasında açıq Ģəkildə etiraf edilirdi: 

generallar da daxil olmaqla erməni hərbçilərin kütləvi fərarilik etməsi faktları ard-arda 

gündəmə gətirilir, Ermənistanın o zamankı prezidenti Serj Sarkisyanın Minsk qrupunun 

həmsədr ölkəsi olan Rusiyaya müraciət edərək, döyüĢlərin dayandırılması üçün yalvardığı 

qeyd edilirdi. S.Sarkisyan 2018-ci ilin aprelində açıq etiraf etmiĢdi: ―Aprel döyüĢlərində 

ordumuzun zəif olduğunu gördük‖ [10]. 

Aprel döyüĢlərinin bir vacib məqamını da 1992-ci ilin mayın 8-də ġuĢanı iĢğal etmiĢ 

erməni qüvvələrinin komandanı, o zaman qondarma ―Dağlıq Qarabağ Respublikası‖nın 

Müdafiə naziri, erməni təbliğatının ―əfsanəvi komandos‖ adlandırdığı Arkadi Ter-Tadevosyan 

etiraf etmiĢdir. O, 2016-cı il Aprel döyüĢlərindən sonra mətbuata açıqlamalarında bildirmiĢdi: 

―Azərbaycanın əsas məqsədi bizim qoĢunlar və texnikamızın harada olduğunu öyrənmək idi. 

Hesab edirəm ki, Azərbaycan öz istəyinə nail oldu. Cəbhə xəttində baĢ verən hadisələr 

döyüĢlə yanaĢı kəĢfiyyat xarakterli əməliyyat idi. Azərbaycanın əsas məqsədi bu məlumatları 

təhlil etmək və növbəti addımı atmaqdır. Biz onlara nə ilə cavab verdik? Gözlənilməzlik 

faktoru olduğundan biz bir neçə mövqe itirdik. Hesab edirəm ki, Azərbaycan geniĢmiqyaslı 

hücum qərarı verəcəyi təqdirdə faktiki olaraq baĢladığı iĢi davam etdirə biləcək...‖ [11]. 

Doğrudan da Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ġkinci Qarabağ müharibəsinin  

elə birinci günü düĢmənin hava hücumundan müdafiə qurğularının, komanda məntəqələrinin, 

raket komplekslərinin, ağır artileriya atəĢ nöqtəlirinin əsas hissəsi məhv edildi və ya sıradan 

çıxarıldı. Bununla da Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət ərzində təkəbbürlə təbliğ etdiyi 

―keçilməz Ohanyan müdafiə xətti‖ çox qısa müddət ərzində darmadağın edildi.   

30 ilə yaxın bir müddətdə, uzun illər ərzində müxtəli formatlarda davam etmiĢ sülh 

danıĢıqlarının heç bir nəticə verməməsi, üstəlik, 2018-ci ildə Ermənistan cəmiyyətində 

soyğunçu ―Qarabağ klanı‖nın hakimiyyətindən xalq narazılığı dalğasında hakimiyyətə gəlmiĢ 

baĢ naziri Nikol PaĢinyanın təxribat xarakterli bəyanatları və addımları, həmçinin Dağlıq 

Qarabağdakı qondarma kriminal rejimin səngiməyən təhrikedici hərəkətləri diplomatiyaya 

olan son ümidlərin də üzərindən xətt çəkdi. 

Erməni lobbisinin və Ermənistanı himayə edən dövlətlərin beynəlxalq informasiya 

məkanında təsirinin kifayət qədər güclü olmasının nəticəsi idi ki, Azərbaycana insan 

hüquqlarından, azadlıq və sülh kimi dəyərlərə hörmətdən bəhs edənlər, ötən 30 il ərzində 

erməni təcavüzü nəticəsində dədə-baba torpaqlarından didərgin düĢmüĢ, yaxınlarını itirmiĢ bir 

milyondan çox azərbaycanlının acı taleyinə biganə yanaĢıblar. Beynəlxalq hüququn 

aliliyindən dəm vuranlar Azərbaycanın bütün dünya tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyünün 

pozulması faktına eyni riyakarlıqla göz yumublar. Mədəni və dini abidələrə qayğı ilə 

yanaĢmağı, qoruyub saxlamağı təbliğ edənlər erməni iĢğalında qalmıĢ abidələrin vəhĢicəsinə 

məhv edilməsi, məscidləri tövləyə çevirməklə milyonlarla müsəlmanın dinin heysiyyatının 

təhqir edilməsi faktlarına biganə qalmıĢlar. 
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Ali BaĢ Komandanımız böyük qələbə müjdəsini – xalqımızın 30 ilə yaxın səbirsizliklə 

gözlədiyi ġuĢanın azad edilməsi xəbərini hərbi geyimdə ġəhidlər xiyabanından bəyan etdi. 

Bu, hər iki Qarabağ müharibəsində Ģəhid olan hərbçilərimizə böyük hörmət və ehtiramın 

nümayiĢ etdirilməsi idi, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda axıdılan qanların, verilən canların, 

Azərbaycan əsgərinin misilsiz igidliyinin yüksək qiymətləndirilməsi idi. Qarabağın müdafiəsi 

uğrunda döyüĢlərdə həlak olanların qisaslarının alınması, canlarını fəda etdikləri 

torpaqlarımızın azad edilməsi müjdəsi, zəfər xəbəri idi. 

Bir çox tanınmıĢ hərbi ekspertlərin Azərbaycanın əldə etdiyi qələbəni Türkiyə istehsalı 

olan ―Bayraktar‖ və Ġsrail istehsalı ―Harop‖ PUA (pilotsuz uçuĢ aparatı) ilə əlaqələndirmələri, 

bu PUA-ların qələbəmizdə rolunu çox ĢiĢirtmələri kimi qiymətləndirmək lazımdır. Əlbəttə, 

PUA-nın müasir silah, döyüĢ texnikası növü olaraq əhəmiyyəti danılmazdır. Lakin təkcə 

PUA-lar bütün məsələləri həll etmədi. Birincisi, PUA-nın döyüĢ imkanları birbaĢa hava 

Ģəraitindən asılıdır. Yəni hava Ģəraiti aydın olmalıdır ki, PUA-lar verilən tapĢırığın 

öhdəsindən yüksək dəqiqliklə gələ bilsin. Lakin fəal döyüĢlərin getdiyi ərazilər baĢdan-baĢa 

dağlıq və meĢəlik ərazilər idi. Digər tərəfdən, hərbi əməliyyatların payız fəslində olması da, 

dumanda, çəndə hər zaman PUA-dan istifadə etməyə imkan vermirdi. BaĢqa sözlə, qələbəni 

PUA deyil, həmin texnikadan və əlindəki digər ən müasir silah və döyüĢ texnikalarından 

bacarıqla istifadə edən Azərbaycan hərbçisi qazanmıĢdır. Bu müharibədə həlledici rol ilk 

növbədə sıravi əsgərindən komandanına kimi mütəĢəkkil orduya məxsusdur. Məsələn, bizim 

ordumuzun ġuĢaya hücumunu heç kim gözləmirdi. DüĢmən düĢünürdü ki, Azərbaycan Odusu 

cənubdan Laçına daxil olacaq, oradan da ġuĢaya zərbə vuracaq. Lakin bütün təxminlərə zidd 

olaraq əsgərlərimiz sıldırım qayalara dırmaĢaraq ġuĢaya daxil oldular. ġuĢa uğrunda gedən 

döyüĢlərdə həlledici rolu nə ən yeni silahlar, nə PUA-lar, nə də baĢqa kənar təsirlər oynadı. 

ġuĢa qələbəsinin baĢlıca sirri hərbçilərimizin yüksək peĢəkarlığı, qələbə əzmi idi. ġuĢada küçə 

döyüĢlərində Azərbaycan əsgəri əlbəyaxa vuruĢaraq düĢmən üzərində qələbə qazandı. Bu da 

artıq Azərbaycan Ordusunun düĢməndən yalnız texnikaya görə yox, əzminə, ruhuna, 

peĢəkarlığına, igidliyinə görə də çox güclü olduğunu göstərdi [12]  

Müharibənin ilk günlərində yüksək hərbi texnologiyalardan bacarıqla istifadə edilməsi 

sayəsində düĢmənin çoxlu sayda hərbi texnikası, silah-sursatı, canlı qüvvəsi məhv edildi. Bu 

da, öz növbəsində, Azərbaycan Ordusunun Ģəxsi heyəti sırasında çox böyük ruh yüksəkliyi 

yaratdı. DüĢmənin içərisində isə əksinə qorxu, təĢviĢ doğurdu, fərariliyin kütləvi hal almasına 

gətirib çıxardı. 

Bu müharibə igid oğullarımızın canı, qanı bahasına qazanılsa da, Silahlı Qüvvələrimizin 

ən müasir silah və texnologiyalarla təchizi və onların yerində yüksək peĢəkarlıqla tətbiq 

edilməsi olası itkilərimizi minimuma endirdi. Xüsusi təyinatlı dəstələr və digər xüsusi hərbi 

bölmələrin cəsarət, qəhrəmanlıq və fədakarlığı, PUA və aviasiyamızın dəqiq zərbələri insan 

tələfatının minimal olmasında böyük rol oynadı. Əks təqdirdə bu cür geniĢ miqyaslı əks-

hücum əməliyyatlarında itkimiz bundan 3-4 qat artıq ola bilərdi.  

Azərbaycan əsgərinin yüksək döyüĢ ruhunu xarakterizə edən epizodlar: ―Bir dəstəni 

kəndə hücum etməyə göndərirlər, az sonra arxalarınca dəstək qrupu gəlir və onları tapa 

bilmir; axtarırlar, axtarırlar, əsəbiləĢirlər, xeyli gedəndən sonra qarĢıda tapırlar və onlara 

deyirlər ki, hara gedirsiniz, dayanın: sizə "bu kəndi al" deyiblər, 4 kəndi almısız, hələ də 

gedirsiniz?! 

...Texnikalar vurulur, ġuĢaya gedən yolu məhv olmuĢ zirehli maĢınlar bağlayır və... Texnika 

ilə birgə piyada qüvvələri hücumu davam etdirsin deyə 20 yaĢlı bir gənc döyüĢçü URAL-a – 

tanka yox, məhz URAL-a - oturub, o məhv olmuĢ texnikaları bir-bir vurub yoldan çıxarır, 

yolu təmizləyir və son anda, özü vurulanda da dayanmır, URAL-ı yoldan çıxarıb aĢırır ki, 

yolu kəsməsin, arxasınca Ordumuz gələ bilsin!‖ [13]  

ġuĢa döyüĢlərindən bəhs edən erməni əsgərləri də Azərbaycan Ordusunun döyüĢ 

ruhundan heyrətini belə ifadə etmiĢdi: ―təxminən 400 əsgərlə hücuma keçmiĢdilər, vurduq, 
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ardınca ikiqat, üçqat güclə gəldilər. Bir ölənin yerini ikisi, üçü tuturdu. Güllə ilə vururduq, 

sanki ağrı hiss etmirdilər, ―zombi‖ kimi üstümüzə gəlirdilər...‖. BaĢqa bir erməni hərbçisi 

erməni mediasına heyrətini bu cür bildirmiĢdi: ―Azərbaycan əsgərləri dəniz dalğası kimi 

gəlirdi və ikinci dalğa birincidən daha güclü olurdu; Azərbaycan əsgərləri çiynindən, hətta 

sinəsindən yara alırdı, ancaq qanı axa-axa hücum edirdi. Onlar sanki terminator idi‖ [13].  

Azərbaycan Prezidenti daxili və xarici siyasət sahəsində müdrik, uzaqgörən addımları 

ilə həm döyüĢ cəbhəsində, həm siyasi-diplomatik meydanda, həm informasiya mübarizəsində, 

həm psixoloji savaĢda, həm də kəĢfiyyat və təhlükəsizlik sahəsində çox böyük uğurlar 

qazanmağımızı təmin etmiĢdir. Azərbaycan əsgərinin canı, qanı bahasına qazandığı hərbi 

uğurlara paralel olaraq, Azərbaycan Prezidentinin Ermənistan rəhbərliyini daha bir önəmli 

mübarizə meydanında – beynəlxalq informasiya məkanında da mütləq məğlub etməsi ümumi 

qələbəmizin önəmli Ģərtlərdən biri olmuĢdur. 

Ermənistanın rəhbərliyi Qərb ölkələrində böyük təsir gücünə malik olan erməni 

lobbisinə və özünün xarici havadarlarına arxalanaraq dünyada informasiya savaĢında 

dominantlıq yaratmağa çalıĢırdı. Bununla bağlı düĢmən tərəf öz yalan, riyakar və ikiüzlü 

siyasətini beynəlxalq ictimaiyyətə sırımağa bütün mümkün vasitələrlə ciddi-cəhdlər edirdi. 

Ali BaĢ Komandan kimi Prezident Ġlham Əliyev döyüĢ cəbhəsində məharətli sərkərdə, 

informasiya cəbhəsində də çox bacarıqlı diplomat kimi ölkəmizin maraqlarını inamla və 

qətiyyətlə müdafiə etdi. 

Ölkəmizin haqlı mövqeyini tutarlı arqumentlərlə əsaslandıran Prezident Ġlham Əliyev 

müsahibələrində Azərbaycana qarĢı ―feyk-nyuslar‖ı ardıcıl Ģəkildə ifĢa etdi, Ermənistanın 

yalan üzərində qurulmuĢ informasiya maĢınına bir-birinin ardınca sarsıdıcı zərbələr vurdu. 

Məsələlərə operativ müdaxilə etdi və çevik reaksiya göstərdi, əsas hadisələri seçərək Ģəxsi 

nəzarətinə götürdü, vəziyyəti məqsədəuyğun Ģəkildə idarə etməyi bacardı. Ali BaĢ komandan 

kimi həm müharibənin davam etdiyi ağır Ģəraitdə, həm də müharibədən sonrakı dövrdə 

təzyiqlərin artdığı taleyüklü anlarda Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsinin necə təĢkil 

edilməsi ilə bağlı qətiyyətli mövqeyini ortaya qoydu. Dövlət baĢçısının istər daxili, istərsə də 

xarici auditoriya qarĢısındakı çıxıĢları xalqın ürəyindən xəbər verdi, böyük rəğbət və sevgi ilə 

qarĢılandı. 

Ġkinci Qarabağ müharibəsi davam etdiyi günlərdə möhtərəm Prezidentimiz dünyanın 

30-dan artıq aparıcı informasiya agentliklərinə, televiziya kanallarına: ―CNN International‖, 

―CNN-Türk‖, ―Sky News‖, ―Euronews‖, ―Əl-Cəzirə‖, ―Əl-Ərəbiyə‖ kimi dünyanın əsas və 

nüfuzlu televiziya kanallarına geniĢ məzmunlu açıqlamalar verdi. O cümlədən də, Türkiyənin 

nüfuzlu ―TRT Haber‖, Rusiyanın aparıcı ―Rossiya-1‖, ―Pervıy Kanal‖, RBK televiziya 

kanallarına müsahibələrində Azərbaycana qarĢı qərəzli, gerçəkliyi çarpıdan xəbərləri ifĢa etdi, 

Ermənistanın yalan üzərində qurulmuĢ informasiya maĢınına ağır zərbələr vurdu. 

Azərbaycan Prezidentinin çoxsaylı müsahibələri Qarabağ müharibəsi haqqında 

həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində, informasiya müharibəsində 

ölkəmizə çox böyük uğurlar qazandırmıĢdır. Onun hər bir suala dəqiq, məntiqli, yoxlanıla 

bilən və faktlara söykənən cavabları ermənilərin və ermənipərəst qüvvələrin Azərbaycan 

haqqında yaydığı qərəzli, saxta məlumatları təkzib etməklə bərabər, erməni yalanlarını 

yayanları da yerinə oturtmuĢdur. Bu olduqca vacib məsələ idi. ĠĢğalçı Ermənistan əvvəlki 

dövrlərdə olduğu kimi Ġkinci Qarabağ müharibəsi dövründə də xarici havadarlarının və 

ĢəbəkələĢmiĢ erməni lobbisinin yaxından dəstəyi ilə bu müharibə haqqında beynəlxalq 

səviyyədə dezinformasiya yaymağa çalıĢır, öz yalan, hiyləgər siyasətini ənənəvi və yeni 

auditoriyalara sırımağa ciddi-cəhd göstərirdi. 

Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 2020-ci il noyabrın 6-

da ―BBC News‖a verdiyi müsahibə ibrətamizdir. Təkəbbürlü BBC jurnalisti ilə bu, olduqca  

sərt müsahibə zamanı Prezidentimizin onu özündən razı və ağıl vermə manerasından imtinaya 

vadar etməsi, yerində oturtması xarakterikdir.  

BBC teleaparıcısının ġuĢada xristian kilsə binasına bomba düĢməsi ilə bağlı: ―Deməli, 

Sizi heç bir yanlıĢlıqda günahlandırmaq olmaz? Hər Ģey feyk xəbərdir?‖ - ironiyalı sualına 
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Prezident Ġlham Əliyev konkret faktlarla cavab verdi: “Əlbəttə, bu, feyk xəbərdir. Biz Qərb 

mediasını yaxından müĢahidə edirik və bu qırx gün ərzində mənim bəlkə də, otuz müsahibəm 

olub. Onların hamısı çox aqressiv idi, sanki bu, müsahibə deyildi, sanki bir ittiham idi. 

Ermənistan tərəfində heç nə baĢ vermir. Heç kim PaĢinyandan nəyə görə Gəncəyə ballistik 

raketlərlə zərbə endirdiyini soruĢmur. Nəyə görə o, 92 nəfəri qətlə yetirib? Nəyə görə o, 

Tərtərdə dəfn mərasiminə hücum edib? Nəyə görə onlar 21 insanı qətlə yetirərək və 70 nəfəri 

yaralayaraq Bərdəyə hücum etmək üçün kassetli bombalarla ―Smerç‖dən istifadə ediblər? Heç 

kim ondan soruĢmur. Heç kim ondan silahları haradan əldə etdiyini soruĢmur? Yalnız bizə 

hücum edirlər. Beynəlxalq media yalnız Azərbaycanı ləkələyir‖ [14]  

Azərbaycan Prezidentinin xarici ölkə media qurumlarına verdiyi belə kəskin və 

arqumentli müsahibələri sayəsində Ermənistanın yalan informasiya yaymaq imkanları ciddi 

Ģəkildə məhdudlaĢdırıldı. II Qarabağ müharibəsi gediĢində beynəlxalq ictimaiyyət artıq 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinə qədərini 30 ilə yaxın müddət 

ərzində iĢğal altında saxlandığını, ermənilərin heç vaxt özlərinə məxsus olmayan qonĢu 

dövlətin – Azərbaycanın BMT tərəfindən təsdiqlənmiĢ torpaqlarına iddia etdiklərini öyrənmiĢ 

oldular. Azərbaycan Prezidentinin ermənilərin Cənubi Qafqaza ilk gəliĢi ilə bağlı tarixi 

faktlardan tutmuĢ, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə, Ermənistanın iĢğalçılıq siyasətinə qədər 

açıqladığı önəmli məqamlar beynəlxalq ictimaiyyətin həqiqətləri bilməsinə birbaĢa imkanlar 

açdı. SavaĢ meydanında məğlub duruma düĢən Ermənistan Respublikası beynəlxalq 

informasiya məkanında da tərksilah edildi. Bütün bunların müsbət nəticələri savaĢın 

Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə bitməsindən sonra daha çox hiss olunmağa baĢlayacaqdır. 

Rusiyanın Ermənistana hərtərəfli yardımları, Dağlıq Qarabağın və ətarfındakı 7 rayonun 

Rusiya hərbi qüvvələrinin birbaĢa iĢtirakı ilə iĢğal edilməsi, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 

erməni ordusuna 1 milyard dollarlıq silah və hərbi texnika bağıĢlanması, XXI əsrin 

əvvəllərində bu ―bəxĢiĢlər‖in davam etməsi fonunda II Qarabağ müharibəsi zamanı Rusiyanın 

neytrallığına nail olmaq Azərbaycan Prezidentinin həm böyük diplomatik uğuru, həm də bu 

ölkənin informasiya məkanında cəmləĢmiĢ erməni və ermənipərəst rus media mənsubları 

üzərində möhtəĢəm qələbəsi idi. Bunu rusiyalı politoloq, Siyasi AraĢdırmalar Mərkəzinin 

direktoru Sergey Markov ―Ġnformasiya müharibələri. Qarabağ uğrunda döyüĢ rusiyalıların 

kütləvi Ģüurunda‖ mövzusunda Moskvada keçirilmiĢ dəyirmi masa zamanı etiraf etmiĢdir. 

Kremlə yaxınlığı ilə seçilən politoloq qeyd etmiĢdir ki, Rusiyada informasiya savaĢında 

Azərbaycan Ermənistandan daha uğurlu təbliğat apardı. Qarabağda hərbi əməliyyatların 

gediĢində Ermənistan rəhbərliyi, sonradan etiraf edildiyi kimi, son dərəcə saxtalaĢdırılmıĢ 

formada məlumat verirdi: ―Ümumiyyətlə, informasiya müharibəsinin nəticələrinə əsasən deyə 

bilərik ki, əvvəlcə Ermənistan böyük üstünlük qazanmıĢdı, çünki xristian ölkəsidir, çünki 

Rusiyadakı erməni diasporu azərbaycanlılarınkından daha güclü və daha nüfuzludur və 

Rusiya mediasında çox təsirli qüvvəyə malikdirlər. Ancaq bu üstünlük reallaĢdırılmadı. 

Azərbaycanın ən mühüm uğuru ondan ibarət idi ki, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq, indi 

Rusiya mediasında Azərbaycanın mövqeyini çatdıranlar vardı və onlar kifayət qədər səmərəli 

çalıĢdılar. Əvvəllər informasiya müharibəsində erməni tərəfinin mütləq üstünlüyü var idi, indi 

belə mütləq üstünlük yox idi‖ [15].  

Azərbaycan Respublikası hələ əks-hücum əməliyyatından öncə iĢğalçı Ermənistan 

tərəfindən törədilən ardıcıl, məqsədyönlü təxribatları, o cümlədən informasiya təxribatlarını 

və erməni yalanlarını sistemli Ģəkildə ifĢa etməyə, həqiqəti gün üzünə çıxarmağa baĢlamıĢdı. 

2020-ci ilin iyul ayında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tovuz istiqamətində hücumu zamanı 

və sonrakı dövrdə Azərbaycan Prezidenti bütün beynəlxalq platformalarda iĢğalçı 

Ermənistanın iç üzünü, təcavüzkar siyasətini açıb göstərmiĢ, bu dövlətin beynəlxalq hüquq 

norma və prinsiplərini tapdalaması, Azərbaycana qarĢı yeni iĢğal planları qurmasını bütün 

dünyaya duyurmuĢdu. Bu baxımdan, Prezidentimizin BMT BaĢ Məclisinin 75-ci 

sessiyasındakı təsirli çıxıĢı xüsusilə böyük əhəmiyyətə malik olmuĢdur. Ġlham Əliyev BMT-
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nin yüksək tribunasından bəyan etdi ki, Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ ərazilərində Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin qanunsuz mövcudluğu regional sülhə və təhlükəsizliyə böyük təhdiddir. 

Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən sülh 

prosesini pozmağa cəhd edir: ―Ermənistanın məqsədi iĢğalla bağlı hazırkı status-kvonu 

qorumaq və iĢğal edilmiĢ ərazilərin ilhaqına nail olmaqdır. Azərbaycanın konstruktiv 

mövqeyinə zidd olaraq, Ermənistanın baĢ naziri məqsədyönlü Ģəkildə danıĢıqlar prosesinin 

format və mahiyyətini sarsıdır. Onun ―Qarabağ Ermənistandır‖ bəyanatı danıĢıqlar prosesinə 

ciddi zərbədir. ... Bizim sülhə nail olmaq üçün yeganə Ģərtimiz var. Ermənistan silahlı 

qüvvələri Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərindən çıxarılmalıdır‖ [16].  

Azərbaycan Prezidenti həmin çıxıĢında beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdı ki,  

―Ermənistanın baĢ naziri Azərbaycana qarĢı hərbi əməliyyatlarda iĢtirak etməyə məcbur 

ediləcək on minlərlə mülki vətəndaĢdan ibarət silahlandırılmıĢ mülki könüllülər dəstələrinin 

yaradılmasını elan etmiĢdir. Ermənistanın müdafiə naziri ―yeni ərazilər uğrunda yeni 

müharibəyə‖ çağırır. Ermənistan Azərbaycanın böyük Ģəhərlərinə və mühüm mülki 

infrastrukturuna – Mingəçevir su anbarı və Bakının yaxınlığında yerləĢən dünyanın ən iri 

neft-qaz terminallarından biri olan və onlarla dövlətin enerji təhlükəsizliyini təmin edən 

Səngəçal terminalına zərbə endirməklə hədələyir. ... Ermənistan rəhbərliyinin düĢməncəsinə 

verilən Azərbaycanofob bəyanatları və edilən təxribatlar Ermənistanın Azərbaycana qarĢı yeni 

müharibəyə hazırlaĢdığını nümayiĢ etdirir. Biz BMT-ni və beynəlxalq ictimaiyyəti 

Ermənistanı növbəti hərbi təcavüzdən çəkindirməyə dəvət edirik‖ [16].  

Prezidentimizin Ġkinci Qarabağ müharibəsi gediĢində hər fürsətdə Azərbaycan 

Respublikasının bütün addımlarının beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında 

atılması, BMT Təhlükəsizlik ġurasının məlum qətnamələrini icra etmək istiqamətində 

mübarizə aparmasını bəyan etməsi öz səmərəsini vermiĢdir. Bütövlükdə dünya birliyi, böyük 

dövlətlər Azərbaycanın haqlı davasını anlayıĢla qarĢılamıĢlar.  

Ermənistan Qarabağda 30 ilə yaxın müddətdə iĢğal edib nəzarətində saxladığı 

mövqelərini itirdiyinin fərqinə varınca daha da quduzlaĢdı, döyüĢ əməliyyatları rayonunu 

geniĢləndirmək üçün fitnəkar addımlar atdı, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə və cəbhə xəttindən 

xeyli uzaqda olan digər yaĢayıĢ məntəqələrinə raket zərbələri endirdi. Ġlham Əliyev 

soyuqqanlı, səbirli addımları, müdrik qərarları ilə bu məkirli planları pozdu, Qarabağda gedən 

Qarabağ uğrunda savaĢın Azərbaycanla Ermənistan arasında total müharibəyə çevrilməsinə 

imkan vermədi. 

Ermənistanın və havadarlarının təxribatlarının beynəlxalq səviyyədə ifĢa etmə iĢi, bütün 

mümkün vasitələrdən istifadə olunmaqla, bugün də davam etməkdədir. Həm də bu iĢ 

özlüyündə ön cəbhədəki savaĢ qədər önəmlidir. BaĢqa sözlə, informasiya cəbhəsindəki 

mübarizə ön cəbhədə əsgərlərimizin göstərdiyi fədakarlıqları tamamlamaqdadır. 

Azərbaycan ordusu 44 gün ərzində 5 Ģəhər, 5 qəsəbə, 300-ə qədər kəndi düĢmən 

tapdağından azad etmiĢ [17], erməni silahlı qüvvələrini sarsıdıcı məğlubiyyətə uğratmıĢdır. 

Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ ərazilərinin 45 faizi döyüĢlə geri alınmıĢdır. 

Azərbaycan ordusunun bu parlaq qələbəsi 2020-ci il noyabrın 10-na keçən gecə Azərbaycan, 

Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin  imzaladıqları üçtərəfli bəyannamə ilə daha da 

möhkəmləndirilmiĢdir. Azərbaycan Prezidentinin polad iradəsi, qətiyyətli mövqeyi sayəsində 

qan tökülmədən, əlavə resurslardan istifadə etmədən, yerdə qalan torpaqlarımızın da çıx qısa 

müddət ərzində Azərbaycana qaytarılması məsələsi həll edilmiĢdir. Möhtərəm Prezidentimiz 

Azərbaycan xalqına 1 dekabr 2020-ci il tarixli müraciətində qürurla bildirdi: ―DöyüĢ 

meydanında əldə edilmiĢ parlaq qələbə bu gözəl nəticəyə gətirib çıxardı ki, üç rayonumuz – 

Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bizə qaytarıldı. Biz bu rayonları bir güllə atmadan, bir Ģəhid 

vermədən qaytarmıĢıq‖ [18]. Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Ermənistanın XX əsrin 90-

cı illərinin baĢlanğıcında havadarlarının hərtərəfli yardımları ilə iĢğal etdiyi torpaqlarımıza 

nəzarəti tam Ģəkildə bərpa etməyə, yüzminlərlə məcburi  köçkünü öz evlərinə qaytarmağa nail 

olmuĢdur.  
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Azərbaycan xalqı, Silahlı Qüvvələrimiz Ali BaĢ Komandan Ġlham Əliyevin rəhbərliyi 

altında iĢğal edilmiĢ ərazilərimizi geri almaq, insanlarımızın dədə-baba torpaqlarında, öz 

doğma yurdunda azad və müstəqil yaĢaması üçün savaĢda qalib gəlmiĢdir. 1990-cı illərin 

əvvəllərində itirilmiĢ torpaqlarımızın azad edilməsi təkcə yüzminlərlə məcburi köçkünün öz 

ev-eĢiyinə geri dönməsi demək deyil, həm də tapdalanmıĢ heysiyyatımızın, Ģərəfimizin, 

namusumuzun qisasının alınmasıdır. 

Bu möhtəĢəm qələbə, çox böyük bir uğurdur. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin 

böyük Ģəxsi zəfəridir. Müharibəni nə zaman baĢlamaq, nə zaman, hansı Ģərtlərlə dayandırmaq 

kimi taleyüklü qərar vermək, onun məsuliyyətini öz üzərinə götürmək çox güclü insani 

xarakterinin, vəziyyəti dəqiq təhlil etmək və düzgün nəticələr çıxarmaq qabiliyyətinin bariz 

göstəricisidir. Müharibəni ən əlveriĢli Ģəraitdə bitirmək çox böyük hünərdir. Digər parlaq 

göstəriciləri ilə bərabər, bu göstəriciyə görə də qələbəmiz mükəmməldir, dünya hərbi və 

diplomatiyası üçün çox qiymətli örnəkdir. MəhĢur bir deyim var: ―Müharibəni istədiyin 

zaman baĢlaya bilərsən, lakin istədiyin zaman onu dayandıra bilməzsən‖. Azərbaycan 

tərəfinin ġuĢanın azad edilməsindən sonra hərbi əməliyyatları dayandırması ölkəmizin 

ümummilli maraqlarına tam uyğundur: ġuĢa bizdədirsə, Xankəndinə, bütün Qarabağa nəzarət 

bizdədir! Torpaqlarımızda ikinci erməni dövləti yaradılması mümkün deyildir! 

 Bu çox böyük zəfər, möhtəĢəm qələbədir. Gələcəkdə də Azərbaycanın beynəlxalq 

nüfuzunu daha da gücləndirəcək, onun regional lider kimi mövqeyini daha da 

möhkəmləndirəcək uğurdur.  
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Xülasə: Məqalə Qarabağ regionunun arxeoloji abidələrinə, onların bəĢər sivilizasiyası üçün 

əhəmiyyətinə həsr olunmuĢdur. Qarabağda aĢkar olunmuĢ arxeoloji abidələr ən qədim zamanlardan 

insanların bu regionda davamlı yaĢamasını sübut edir. Quruçay, Neolit-Eneolit və ya Erkən əkinçilik, 

Kür-Araz, Göyçə-Üzərliktəpə, Xocalı-Gədəbəy kimi arxeoloji mədəniyyətlərin formalaĢması Qarabağ 

bölgəsi ilə sıx bağlıdır. Qarabağın bir sıra məĢhur abidələri – Azıx, Tağlar, Qaraköpəktəpə, Leylatəpə, 

Üzərliktəpə və b. tədqiqatçılar tərəfindən təkcə Azərbaycan xalqının deyil, həm də bəĢər 

sivilizasiyasının qiymətli maddi-mədəni irsi kimi qəbul olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Qarabağ, Quruçay mədəniyyəti, Azıx mağarası, Leylatəpə, Xocalı kurqanları, 

qədim Ģəhərlər. 
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Abstract: This article is about the studyings and investigation history of monuments of 

Garabagh. The archeological monuments reveaked in Garabagh belong to different hictorical periods. 

Most of them are investigated good enough. Springing up some of archeological Cultures like. 

Gurutchay-Kondelentchay, Neolit-Eneolit, Kur-Araz and Khodjali-Gadabay are closely related with 

the Mil-Garabagh region. The heritage bttwin theese cultures if Closely observing. Some popular 

monument of Garabagh like Azikh, Taghlar, Garakepektepe, Leylatepe, Uzerliktepe and the others 

are accepted like valuable material and cultural heritage of Azerbaijanian nation by difterent foreigh 

investigators. 

Keywords: Karabakh, Guruchay culture, Azykh cave, Leylatapa, Khojaly burial mounds, 

ancient cities. 
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Резюме: Статья посвящена археологическим памятникам Карабахского региона и их 

значению для человеческой  цивилизации. Обнаруженные в Карабахе археологические 

памятники доказывают, что люди жили в этом регионе с древних времен. Становление таких 

археологических культур, как гуручай, неолит-энеолит или раннее земледелие, Кура-Араз, 

Гейча-Узерликтепе, Ходжалы-Кедабек, тесно связано с Карабахским регионом. Ряд известных 

памятников Карабаха - Азых, Таглар, Гаракопектепе, Лейлатапа, Узерликтепе и другие. Он был 

признан исследователями как ценное материальное и культурное наследие не только 

азербайджанского народа, но и мировой цивилизации. 

Ключевые слова: Карабах, гуручайская культура, Азыхская пещера, Лейлатапа, 

Ходжалинские курганы, древние города. 
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Azərbaycan xalqının maddi mədəni irsində Qarabağın arxeoloji abidələri xüsusi yer 

tutur. Bu abidələr haqqında onlarla monoqrafiya, yüzlərlə elmi məqalə, dissertasiyalar 

yazılmıĢdır. Hələ Sovet dövründə – XX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində SSRĠ EA 

Arxeologiya Ġnstitutu tərəfindən hazırlanıb nəĢr edilmiĢ «SSRĠ arxeologiyası» adlı 

fundamental çoxcildliyin bir neçə cildi əsasən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində aparılan 

arxeoloji tədqiqatların nəticələrinə əsaslanmıĢdı [39; 41]. Tərkibində Ġttifaq miqyasında 

tanınmıĢ nüfuzlu alimlər olan arxeoloji ekspedisiyalar Mil-Qarabağ bölgəsində uzun illər 

ardıcıl tədqiqat iĢləri aparmıĢdır. Təqdim edilən məqalədə əsas məqsəd Qarabağın daha çox 

diqqəti cəlb edən abidələrində aparılmıĢ elmi axtarıĢların nəticələrinin ümumbəĢəri 

əhəmiyyətini nəzərə çatdırmaqdır. 

Qarabağda arxeoloji tədqiqatlar XIX əsrin ikinci yarısından baĢlamıĢ, XX əĢrin ikinci 

yarısında isə intensiv xarakter almıĢdır. Elmi axtarıĢlar nəticəsində müəyyənləĢdirilmiĢdir 

ki, bu bölgə insanın təĢəkkül tapdıği ilk dövrlərdən son orta əsrlərədək olan dövrü əhatə 

edən arxeoloji abidələrlə zəngindir və təkcə Qafqazda deyil, həm də Ön Asiyada erkən 

sivilizasiyaların təĢəkkül tapdığı ilk məkanlardan  biridir. Ulu sakinlərin gündəlik məiĢət və 

təsərrüfat həyatını əks etdirən çoxsaylı maddi tapıntılar bölgədə formalaĢan Quruçay, Erkən 

əkinçilik (Neolit-Eneolit), Kür-Araz, Göyçə-Üzərliktəpə və Xocalı-Gədəbəy arxeoloji 

mədəniyyətləri arasındakı varisliyi, eləcə də insanların davamlı olaraq bu regionda 

yaĢamasını sübut edir. 

Qarabağ ərazisində paleolit dövrünə aid ilk tapıntıları hələ 1954-cü ildə A.A.Ġyessen 

qeydə almıĢdır. O, Xocalı kəndi ətrafında və Ġlisu çayının yatağında obsidian və 

serdolikdən əmək alətlərinə rast gəlmiĢdir [31, s.10-11]. 

Qarabağın çox qədim insan məskəni kimi məhĢurlaĢdıran, elm aləmində daha çox 

əks-səda doğuran arxeoloji abidə Azıx mağarasıdır [20; 21]. Mağara Xocavənd rayonu 

ərazisində, Füzuli Ģəhərinin təxminən 15 kilometrliyində, Quruçay vadisində, dəniz 

səviyyəsindən 900 metr yüksəklikdə nəhəng qayanın altında yerləĢir. Cənubi Qafqazın 

karst boĢluqları arasında ən möhtəĢəmi olan bu mağaranın uzunluğu 200 metrdən çox, 

ümumi sahəsi isə 1250 kvadrat metrə yaxındır. Mağara səkkiz zaldan, Ģimal və cənub 

qalereyalarından ibarətdir. 

Azıx mağarasında qazıntılar görkəmli Azərbaycan alimi Məmmədəli Hüseynovun 

rəhbərlik etdiyi Paleolit arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən 1960-cı ildə baĢlanmıĢ və 25 ilə 

qədər davam etmiĢdir. M.Hüseynovla yanaĢı, abidənin kompleks tədqiqi ilə D.Hacıyev, 

Ə.Məmmədov, V.Veliçko, Ə.Cəfərov və baĢqa alimlər də məĢğul olmuĢlar [4, s.24]. BaĢqa 

sözlə, abidənin öyrənilməsində arxeoloqlarla birgə, paleozooloqlar, paleogeoloqlar, 

paleogeomorfoloqlar, paleontoloqlar və baĢqa elm sahələrinin mütəxəssisləri də yaxından 

iĢtirak etmiĢlər. Tədqiqatların gediĢində müəyyən olunmuĢdur ki, Azıx mağara tipli ən 

qədim insan düĢərgəsi olub aĢağı antropogen dövrünə aid çoxtəbəqəli (burada qalınlığı 14 

metrə çatan 10 mədəni təbəqə aĢkar edilmiĢdir –T.Ə.) abidədir. DüĢərgədəki çöküntülərdə 

Qədim Paleolitin bütün dövrlərini ardıcıl əks etdirən təbəqələr qeydə alınmıĢdır. Mağara 

düĢərgələri arasında stratiqrafık cəhətdən belə ardıcıllığa hələlik dünyanın heç bir 

guĢəsində rast gəlinməmiĢdir [3, s.61]. Köhnə dünyanın iki böyük qitəsinin kəsiĢməsində 

yerləĢən bu abidənin daha dərin qatlarından (VII-X təbəqələr) tapılan çaydaĢları və qəlpələr 

üzərində mütəxəssislər ġelə qədərki dövrün izlərini aĢkara çıxarmıĢlar. Əsasən vurub 

qoparma üsulu ilə çox kobud hazırlanmıĢ bu alətlər çaydaĢı alətləri mədəniyyətinə 

məxsusdur. 

Azıx sakinlərinin həyatında mağaranın yaxınlığından axan Quruçayın böyük rolu 

olmuĢdur. Qədim insanlar əmək alətləri hazırlamaq üçün daĢları məhz Quruçaydan 

toplayıb mağaraya gətirmiĢlər. Eyni zamanda Azıx sakinləri Quruçay dərəsində ovçuluqla 

da məĢğul olmuĢlar. Ona görə də Azıx mağarasının VII-X təbəqələrindən aĢkar olunmuĢ 

yeni arxeoloji mədəniyyətin maddi qalıqlarına Quruçayın adı verilmiĢdir [13, 7]. 
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Quruçay mədəniyyətinin əmək alətləri ġərqi Afrikanın Olduvay mədəniyyəti 

kompleksi ilə yaxınlıq təĢkil edir. Lakin əmək alətlərinin tipologiyasındakı fərqli cəhətlər 

göstərir ki, Azıxın aĢağı təbəqə materialları əsasında yeni arxeoloji mədəniyyət təĢəkkül 

tapmıĢdır. Aparılan kompleks elmi tədqiqatlar nəticəsində Quruçay mədəniyyətinin 1,2 

milyon il bundan əvvəl baĢlayıb 700 min il əvvəl sona çatması müəyyən edilmiĢdir [3, 

s.62; 4, 26; 5, s.29-30]. 

Azıx mağarasında AĢel təbəqəsinin qalınlığı 6 metrdən artıqdır. Burada AĢelin bütün 

mərhələləri (Erkən, Orta və Son AĢel) izlənilər [39, 54]. Bütövlükdə AĢel mədəniyyəti 

700-100 min illər arasında mövcud olmuĢdur. Qədim AĢel təbəqəsindən tapılmıĢ əməк 

alətləri arasında əsas yeri çapma alətləri, əl çapacaqları və qaĢov tipli alətlər tutur. Əl 

çapacaqlarının meydana çıxması ibtidai insanların həyatında əhəmiyyətli rol oynamıĢ, 

ovçuluq təsərrüfatını daha da inkiĢaf etdirməyə imkan yaratmıĢdır. Erkən AĢel dövründə – 

təxminən 700-600 min il əvvəl odla tanıĢlıq Azıx sakinlərinin həyatında mühüm hadisə 

olmuĢdur. Mağaradakı ocaq izləri bunu bir daha təsdiq edir [20, s.44]. 

Azıxın Orta AĢel (V) təbəqəsi təkcə əmək alətləri ilə deyil, həm də ibtidai insanın 

mənəvi inkiĢafı haqqında danıĢmağa imkan verən materiallarla da zəngindir. Azıx 

mağarasının Ģöhrətini respublikamızın hüdudlarından kənara çıxaran və bütün dünyaya 

yayan məĢhur tapıntı – qadın çənəsinin qalığı da yuxarıda qeyd edilən təbəqədən əldə 

olunmuĢdur. 1968-ci ildə tapılan bu çənə qalığının təxminən 350-400 min il yaĢı vardır 

[20, s.41-44]. Elmi ədəbiyyatda həmin fraqmentin sahibi olan 18-22 yaĢlı qadın azıxantrop 

(Azıx adamı – T.Ə.) adını almıĢdır. Sanki bu nadir tapıntı elə həmin ildə dünyanın baĢqa 

bir guĢəsindən – Fransanın cənubunda yerləĢən Araqo mağarasının AĢel təbəqəsindən 

aĢkar edilmiĢ ilk neandertala aid alt çənə qalığına əks səda vermiĢdir [17, s.13]. 

Azıx mağarasında qaya divarları arasındakı xəlvəti yerdə gizlədilmiĢ ayı kəllələrinin 

aĢkar edilməsi, belə kəllələrdən birinin üzərində çarpaz çəkilən xətlərə – cızıqlara rast 

gəlinməsi, tikili qalığına təsadüf edilməsi də tədqiqatçıların böyük marağına səbəb olmuĢdur. 

Onlardan birincisi qədim Azıx sakinlərinin totemik və dini baxıĢları, ikincisi ibtidai say 

haqqında təsəvvürləri ilə izah olunur. Üçüncüsü isə  Azərbaycanda tikinti sənətinin 

qədimliyini göstərir [19, s.10; 20, s.51-52]. 

Azıx mağarasının AĢel təbəqəsindən 35, Mustye təbəqəsindən isə 10 növ fauna qalığına 

rast gəlinmiĢdir. Mamont, bizon, nəhəng maral, adi maral, kaftar, ayı və baĢqa heyvanların 

sümükləri yurdumuzun uzaq keçmiĢdəki zəngin faunasından xəbər verir. Adları çəkilən 

tapıntıların elmi əhəmiyyəti qədim insanın yaĢadığı ekoloji mühiti, onu əhatə edən biosferi, 

məĢğuliyyətini öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir [17, 13]. 

Azıxın IV təbəqəsindən maddi mədəniyyət qalıqları tapılmamıĢdır. Bu, qədim Azıx 

sakinlərinin düĢərgəni müvəqqəti tərk etdiklərini göstərir. Lakin Mustye dövrünün 

əvvəllərində qədim sakinlər yenidən burada məskunlaĢmıĢlar [3, 65].  

Azıx mağarasında aparılan tədqiqatlar zamanı Azərbaycan alimlərinin əldə etdikləri 

nəticələr artıq dünya elmində əsaslı yer tutmuĢdur. Azıx tapıntıları 1981- 1982-ci illərdə 

Parisin «Ġnsan» muzeyində təĢkil olunmuĢ «Avropanın ilk sakinləri» adlı sərgidə də nümayiĢ 

etdirilmiĢ və orada həmin düĢərgə haqqında elmi məqalə dərc olunmuĢdur. 1981-ci ildə 

Tbilisi Ģəhərində keçirilən Sovet - Fransa alimlərinin birgə çöl seminarında da Azərbaycan 

alimlərinin Azıxda apardıqları qazıntıların nəticələri yüksək qiymətləndirilmiĢdir. Son 40 ildə 

bir sıra xarici ölkə alimləri Azərbaycana gələrək Azıxda aparılan tədqiqat iĢləri ilə tanıĢ 

olmuĢlar. Beynəlxalq ―ĠNTAS – 2000‖ adlı proqram çərçivəsində Avropa ölkələrindən 32 

görkəmli alim Azərbaycanda Azıx, о cümlədən Tağlar paleolit düĢərgələrindən tapılmıĢ 

maddi mədəniyyət qalıqlarını elmi cəhətdən tədqiq etmiĢlər [6, s.13-14]. Bununla belə 

Qarabağın iĢğalı dövründə buradakı digər abidələrimiz kimi, Azıx mağarası da vandal 

hücumlarına məruz qalmıĢdır. Beynəlxalq qanunlara məhəl qoymayan ermənilər bir sıra 

ölkələrin mütəxəssislərini də dəvət etməklə Azıxda qazıntılar aparmıĢlar. Azərbaycan 

alimləri, müxtəlif dövlət qurumları bu qanunsuzluğa qarĢı etirazlarını bildirmiĢlər. II Qarabağ 

müharibəsi gediĢində Azərbaycan ordusunun qələbəsi sayəsində torpaqlarımızla yanaĢı, tariixi 
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abidələrimiz də xilas edildi. 2021-ci ildə alimlərimiz təxminən 30 illik fasilədən sonra 

Qarabağda, o cümlədən Azıx mağarasında elmi tədqiqatları bərpa etməyi planlaĢdırırlar.   

Azərbaycan ərazisində Mustye mədəniyyətinə (100-35 min il əvvəl) aid ən möhtəĢəm 

abidə olan Tağlar mağara düĢərgəsi də Qarabağda, Quruçayın sol sahilində yerləĢir. Abidədə 

XX əsrin 60-80-ci illərində – təxminən 20 ilə yaxın bir müddətdə ardıcıl arxeoloji qazıntılar 

aparılmıĢ, düĢərgədən 7 mindən artıq daĢ məmulatı və qədim insanların ovladıqları 

heyvanlara məxsus 20 mindən çox sümük nümunələri aĢkar olunmuĢdur. DaĢ məmulatnın 

texniki və tipoloji tədqiqi zamanı paleolit dövrü üçün yeni əmək alətləri qeydə alınmıĢ və 

onlara Tağlar tipli əmək alətləri adı verilmiĢdir. Tağlar düĢərgəsində çoxlu ocaq laylarının 

qeydə alınması da tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiĢdir. 

Tağlar çoxtəbəqəli Mustye düĢərgəsi Qafqaz və Yaxın ġərq ərazisində yeganə abidədir 

ki, burada əmək alətlərinin uzunmüddətli inkiĢaf dinamikasını izləmək mümkündür. Əgər 

Azıx paleolit düĢərgəsində aparılan elmi tədqiqat iĢləri Azərbaycan ərazisində ibtidai 

insanların uzun müddət burada yaĢadıqlarını göstərirdisə, Tağlardakı arxeoloji tədqiqatlar 

neandertal tipli adamların inkiĢaf etdiyini, müasir insanların ulu əcdadlarının bu ərazidə 

yaĢayıb formalaĢdığını elmi əsaslarla təsdiq etmiĢdir [3, s.67-68; 5, s.47]. TanınmıĢ 

paleolitĢünas alim Ə.Cəfərov uzun müddət Tağlar Mustye düĢərgəsində apardığı tədqiqat 

iĢlərinin nəticələrini bir sıra elmi əsərlərində ətraflı Ģərh etmiĢ və beynəlxalq elmi ictimaiyyət 

tərəfindən tanınmasına nail olmuĢdur [4; 5; 17]. 

Qarabağın adı çəkilən məĢhur abidələrindən baĢqa, bir sıra digər abidələrindən də daĢ 

dövrünə aid maddi-mədəniyyət nümunələrinə rast gəlinir. Məsələn, 1983-cü ildə Tərtər 

rayonunun Borsunlu kəndi ətrafında aparılan tədqiqatlar zamanı erkən tunc dövrünə aid 

kurqanın torpaq örtüyü altından 40-a yaxın obsidian əmək aləti tapılmıĢdır. Onların 

əksəriyyəti paleolitin AĢel və Mustye mərhələlərinə aiddir [36, s.67-72]. 

Mezolit və Neolit dövrlərinə aid mikrolit alətlərə Qobustan, Damcılı və baĢqa abidələrlə 

yanaĢı, Qarabağın yüksək dağ rayonlarında da təsadüf olunmuĢdur. Belə ki, 1972-ci ildə 

Qarabağda ġuĢa Ģəhərinin DaĢaltı qayalığı altındakı ġuĢa mağarasında tədqiqat aparılarkən 

mağaranın qarıĢıq təbəqəsindən Neolit dövrünə aid bir neçə mikrolit alət tapılmıĢdır [13, 

s.18].  

Azərbaycan ərazisində erkən əkinçilik mədəniyyətinin formalaĢmasını və yüksəliĢini 

özündə təcəssüm etdirən Eneolit dövrü yaĢayıĢ yerləri, bir qayda olaraq, dağətəyi və düzən 

yerlərdəki çay sahillərində və ya qədim quru çay vadilərində yerləĢmiĢdir. Belə yaĢayıĢ 

yerləri üçün möhrə və çiy kərpicdən tikilmiĢ dairəvi, bəzi hallarda isə dördkünc evlər 

səciyyəvidir. 

Qarabağın Quruçay və Köndələnçay vadisindəki ən qədim əkinçilik mədəniyyəti ilə 

bağlı olan abidələr də Eneolit dövrünə aiddir. Bu dövrə aid ilk tapıntılar həmin vadidə 

yerləĢən Azıx və Tağlar daĢ dövrü düĢərgələrinin üst mədəni təbəqələrindən aĢkar edilmiĢdir. 

Professor Q.Ġsmayılovun fikrincə, bəhs olunan dövrdə mağaralardan müvəqqəti sığınacaq 

kimi istifadə olunmuĢ, əsas yaĢayıĢ isə əkinçilik və maldarlıq üçün daha əlveriĢli olan 

Köndələnçayın sahil ərazilərindəki açıq təpələrə keçmiĢdir [14, s.10]. Buna Füzuli rayonu 

ərazisindəki GünəĢtəpə, Qaraköpəktəpə, Kültəpə, Xantəpə və baĢqa abidələri misal göstərmək 

olar. Xantəpədə Eneolit dövrünə aid 5 metrdən artıq mədəni təbəqə mövcuddur. Buradan əldə 

olunan tapıntılar arasında gildən düzəldilmiĢ butə xüsusilə diqqəti cəlb edir. O, boz rəngli, 

kiçik ölçülü yuvarlaq qabdan ibarətdir. Üzərində od, içərisində isə əridilmiĢ mis izi qalmıĢdır. 

Mis əridilməsində istifadə olunmuĢ bu əĢya bütün Qafqazda metaləritmə iĢini əks etdirən ilk 

ən qədim tapıntıdır [13, s.29]. 

Ağdam rayonunda Çalağantəpə və Ġlanlıtəpə adlı Eneolit dövrü abidələrindəki 

qazıntıların nəticələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu yaĢayıĢ yerləri məsafəcə yaxın və 

oxĢar mədəniyyətə mənsub olsalar da, memarlıq xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən 

fərqlənirlər. Çalağantəpədə bütün tikililərin divarları dairəvi planda bir cərgə kərpicdən 
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hörülmüĢ, bəzi hallarda daxildən ağardılaraq boya ilə naxıĢlanmıĢdır. Ġlanlıtəpədə isə 

düzbucaqlı, dairəvi və yarımdairəvi planlı tikintilərə rast gəlinmiĢdir. Tikililərin döĢəmələrinə 

boya qatılmıĢ gil suvaq çəkilmiĢdir [3, s.95]. 

Azərbaycan – Almaniya beynəlxalq ekspedisiyası 2009-2015-ci illərdə AĢağı 

Qarabağda, Ağcabədi rayonunda yerləĢən Kamiltəpə yaĢayıĢ məskənində arxeoloji tədqiqatlar 

aparmıĢdır. Burada son Neolit dövrünə – təxminən 8 min il əvvələ aid çiy kərpicdən inĢa 

olunan və Azərbaycan ərazisində qədim gil-kərpic memarlığının yüksək inkiĢaf səviyyəsindən 

xəbər verən platforma və digər tikili qalıqları açılmıĢdır [1, s.28-32]. Qazıntılar zamanı əldə 

edilən maddi-mədəniyyət nümunələri (daĢ və sümük alətlər, boyalı keramika, sapand daĢları 

və s.) arasında saxsı üzərinə boya ilə çəkilən kompozisiya – əlində ox-kaman tutmuĢ ovçu və 

iki heyvan təsviri böyük maraq doğurur [11, Ģəkil 6, 7]. I Kamiltəpənin yaxınlığında yerləĢən 

IV Kamiltəpə yaĢayıĢ yerindəki ayparaĢəkilli ―xəndək sistemi‖ndə də araĢdırmalar 

aparılmıĢdır. Qafqaz və Ön Asiyanın Neolit dövrü abidələrindən ilk dəfədir ki, belə qurğulara 

rast gəlinir. Ümumilikdə isə, Mil düzü abidələrindən əldə edilən kolleksiyanın ġomutəpə-

ġulaveri kompleksi ilə sinxron olması göz qabağındadır. Radiokarbon analizlərin nəticəsi 

göstərir ki, Mil düzünün qədim əhalisi məsafənin uzaqlığına baxmayaraq Cənubi 

Azərbaycanda (Müasir Ġranın Ģimal-qərbində - T.Ə.) və Xəzər dənizinin cənub sahillərində 

yaĢayan tayfalarla daha sıx mədəni əlaqələr qurmuĢlar. Bununla yanaĢı, paleozooloji və 

paleobotanik tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan yeni məlumatlar Cənubi Qafqazda Neolit 

dövrünə keçidin ―Qafqaz modeli‖ adı ilə səciyyələnən kifayət qədər kompleks bir model 

olduğunu göstərir [11, s. 368-369].   

Azərbaycan – Almaniya beynəlxalq ekspedisiyası Mil-Qarabağ düzündəki abidələrin 

qeydə alınması və xəritələĢdirilməsi istiqamətində də iĢlər aparmıĢdır: burada xronoloji 

baxımdan Son Neolit dövründən son orta əsrlərə qədərki geniĢ tarixi mərhələni əhatə edən 

180-ə yaxın abidənin koordinatları müəyyən edilmiĢ, yerüstü materiallar toplanmıĢ, bəzi 

abidələrdə isə yoxlama Ģurflar qoyulmuĢdur.  

Qarabağ Neolit-Eneolit ekspedisiyası 2013-2019-cü illərdə Ağdam rayonu ərazisindəki 

Ġsmayılbəytəpə Neolit dövrü və Fərmantəpə Eneolit dövrü yaĢayıĢ yerlərində tədqiqatlar 

aparmıĢdır. Qazıntılar zamanı bu abidələrdə çiy kərpicdən tikili qalıqları, keramika və daĢ 

məmulatı, gildən hazırlanmıĢ sapand daĢları və s. aĢkar olunmuĢdur. Tapıntıların paleonoloji 

və radiokarbon analizləri aparılmıĢdır. Tədqiqatçıların fikrincə, Ġsmayılbəytəpə yaĢayıĢ 

məskənindən əldə olunan artefaktlar, eləcə də memarlıq nümunələri nəinki Azərbaycan, bütün 

Qafqaz regionu üçün bir yenilikdir [2, s. 72]. 

 Qarabağ düzənliyində, Ağdam rayonunun Eyvazlı kəndi yaxınlığında yerləĢən 

Leylatəpə yaĢayıĢ yerinin memarlıq elementləri, dulus kürələri, eləcə də keramika məmulatı 

bu ərazidə əsrlərlə davam edən yerli əlamətlərdən tamamilə fərqlənir. Bir sıra faktik dəlillər 

(iki boğazlı qablar, bogazlarında üfüqi gözlər olan küpələr və s.) ġimali Mesopotamiyanın 

yaĢayıĢ məskənlərində – III Yarımtəpənin Obeyd təbəqəsində, erkən Uruk materiallarında öz 

analogiyasını tapır [35, s.271-272]. Beləliklə, ötən əsrin 80-ci illərinin ortalarında Ġ. 

Nərimanov elmi ədəbiyyata yeni bir arxeoloji mədəniyyət anlayıĢını – ―Leylatəpə 

mədəniyyəti‖ni daxil etmiĢdir. Leylatəpə keramikasına əsaslanan Ġ.Nərimanov qeyd edir ki, 

«e.ə. IV minilliyin birinci yarısında Azərbaycanda dulusçuluğun yeni mərhələsi baĢlanır, 

istehsalatda dulus çarxı tətbiq olunur. Qafqaza bu texniki yeniliyi Ön Asiyadan buraya köçən 

Obeyd mədəniyyəti qəbilələri gətirir» [16, 19]. Bir sıra bəzək əĢyaları da (məsələn, firuzə 

daĢından muncuqlar) Eneolitin son dövründə Azərbaycan qəbilələrinin Ön Asiyanın qonĢu 

bölgələrinin əhalisi ilə intensiv əlaqələrindən xəbər verir. Bəzi qəbirlərdən mindən artıq 

muncuğun tapılması onların qonĢu ölkələrdən mübadilə məqsədilə gətirilməsini söyləməyə 

əsas verir. Çalağantəpədə bir uĢaq qəbirindən tapılan iki mindən artıq muncuğun 1580 ədədi 

sədəfdən düzəldilmiĢdir [3, s.100]. 

XXI əsrin əvvəllərində Leylatəpə mədəniyyətinin öyrənilməsi istiqamətində yeni 

mərhələ baĢlandı: Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft və Cənubi Qafqaz qaz boru kəmərinin 

(CQBK) tikintisi ilə əlaqədar olaraq Gəncə-Qazax bölgəsində Leylatəpə mədəniyyətinə aid 
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bir sıra yaĢayıĢ yerləri və qəbir abidələri aĢkar olunmuĢ və onlarda geniĢ arxeoloji qazıntı 

iĢləri aparılmıĢdır. N.Müseyiblinin fikrincə, bu tədqiqatlar Leylatəpə mədəniyyətinin daha 

geniĢ coğrafi arealı əhatə etdiyini və Cənubi Qafqazda davamlı Ģəkildə mövcud olduğunu, 

ġimali Qafqazdakı Maykop mədəniyyətinin formalaĢmasında mühüm rol oynadığını 

göstərmiĢdir [15, s.13]. 

Qarabağın Eneolit dövrü əhalisinin təsərrüfatında əkinçilik əsas yer tuturdu. Bölgə 

sakinləri süni suvarma əkinçiliyi ilə tanıĢ idilər [37, 173]. Toxa əkinçiliyi yüksək inkiĢaf 

səviyyəsinə çatmıĢdı. Arxeoloji qazıntılar zamanı xeyli miqdarda biçin alətləri, ö cümlədən 

oraq diĢləri tapılmıĢ, sürtkəclərə, dən daĢlarına və s. rast gəlinmiĢdir. Qarabağın qədim 

sakinləri buğda və arpanın müxtəlif növlərini yetiĢdirməklə məĢğul olmuĢlar [37, s.140]. 

Qarabağ bölgəsi Tunc və Erkən Dəmir dövrü abidələri ilə daha zəngindir. H.Cəfərov 

haqlı olaraq qeyd etmiĢdir ki, təkcə Azərbaycan və Qafqaz deyil, ümumən dünya 

sivilizasiyasını dəyərli elmi mənbələrlə zənginləĢdirmiĢ Qarabağın tunc və ilk dəmir dövrü 

abidələrinin kompleks tədqiqi ibtidai icma quruluĢunun son mərhələsində cərəyan etmiĢ 

ictimai-siyasi, mədəni-iqtisadi və etnik proseslərin araĢdırılmasına əlveriĢli Ģərait yaradır [8, s. 

3]. Bəhs olunan bu dövrə aid abidələrin böyük bir qrupu Quruçay və Köndələnçay vadisində 

cəmləĢmiĢdir. Burada Kür-Araz arxeoloji mədəniyyətinə mənsub olan Ġlk Tunc dövrü yaĢayıĢ 

yerlərinin qalıqlarına əksər hallarda Eneolit dövrü abidələri üzərində və onların davamı kimi 

rast gəlinir. Q.Ġsmayılzadə qeyd edir ki, Quruçay və Köndələnçay vadisində aĢkar edilən Ġlk 

Tunc dövrü yaĢayıĢ yerləri sayca çox və bir-birinə yaxın olmaqla bu vadinin e.ə. III minillikdə 

Qafqazın ən sıx əhaliyə malik rayonlarından biri olduğunu subut etmiĢdir. Belə yaĢayıĢ 

yerlərinə GünəĢtəpə, Xantəpə, Qaraköpəktəpə ilə yanaĢı, ġomulutəpə, Uzuntəpə, Meynətəpə 

kimi onlarca abidə daxildir [14, 17]. Maraqlıdır ki, bu abidələrin çoxu qalın təbəqəli, eyni 

zamanda bir neçə laylıdır. Məsələn, Qaraköpəktəpə yaĢayıĢ məskəninin Ġlk Tunc dövrü 

təbəqəsinin qalınlığı 7 metrə yaxındır. Belə bir vəziyyət, hər Ģeydən əvvəl, bu yaĢayıĢ 

yerlərinin oturaq həyatla bağlı olduğunu və onlarda məiĢət və təsərrüfat fəaliyyətinin uzun 

zaman davam etdiyini göstərir [14, 22]. Orta Tunc dövründə də Qaraköpəktəpədə həyat 

intensiv davam etmiĢdir. Bunu abidənin həmin dövrə aid 3 metr qalınlığındakı mədəni 

təbəqəsi təsdiq edir. Burada iri qaya parçalarından və çay daĢlarından inĢa edilmiĢ möhtəĢəm 

müdafiə divarlarının qalıqları aĢkara çıxarılmıĢdır. Bu isə e. ə. II minilliyin ortalarında həm 

tayfalafarası toqquĢmaların intensivləĢməsi, həm də qonĢu ġərq ölkələrində meydana çıxan 

güclü quldar dövlətlərin qarətçi yürüĢlərə baĢlaması ilə əlaqədar ola bilərdi. 

Quruçay və Köndələnçay vadisində Tunc dövrünün sonu və Dəmir dövrünün 

əvvəllərinə aid ġəkərciktəpə, Zərgərtəpə və baĢqa abidələr də qeydə alınmıĢ və onlarda ilkin 

kəĢfiyyat qazıntı iĢləri aparılmıĢdır [14, s.41-42]. 

Qarabağın Tunc dövrü abidələri arasında Ağdam rayonu ərazisində yerləĢən 

Üzərliktəpənin özünəməxsus yeri vardır. Bu yaĢayıĢ məskəni təkcə Azərbaycanda deyil, 

bütün Qafqazda Orta Tunc dövrünün tədqiqində etalon abidə kimi Ģöhrət tapmıĢdır. Təsadüfi 

deyildir ki, bu dövrdə formalaĢan yeni arxeoloji mədəniyyətin – Göyçə-Üzərliktəpə 

mədəniyyətinin özəyində də məhz bu abidə durur. Dörd hektara yaxın ərazini əhatə edən bu 

abidənin təxminən 500 kv.m sahəsində arxeoloji qazıntı iĢləri aparılmıĢdır. Nəticədə maddi 

mədəniyyət nümunələri, о cümlədən tikinti qalıqları ilə zəngin 3 m qalınlığında mədəni 

təbəqə aĢkar edilmiĢdir. Məskənin ətrafına çəkilən müdafiə divarının qalıqlarından bir hissə 

açılaraq təmizlənmiĢdir. Uzunluğu 35 m, hündürlüyü 2 m, eni isə 1 m olan bu divar qalığı 

yeddi cərgə düzülmüĢ çiy kərpicdən hörülmüĢdür. Qafqazın, Ön Asiyanın, eləcə də Cənubi 

Türkmənistanın oxĢar abidələrini müqayisəli Ģəkildə təhlil edən tədqiqatçı V.Əliyev 

Üzərliktəpəni еrkən Ģəhər tipli yaĢayıĢ məskəni kimi səciyyələndirir [18, s.23-25, s.48-50]. 

Müxtəlif istehsal sahələrinin sürətli inkiĢafı, nəsli tayfa icmaları içərisində mülki 

təbəqələĢmənin dərinləĢməsi, varlı tayfa baĢçıları və əyanların meydana çıxması ibtidai 

cəmiyyətin final pilləsi olan Son Tunc və Erkən Dəmir dövrünün əsas əlamətləri idi. Füzuli 
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rayonu ərazisindəki Qarabulaq nekropolunda hələ XIX əsrin sonlarında A.A.Ġvanovski 

tərəfindən açılmıĢ zəngin qəbir abidələri yuxarıda deyilənləri bir daha təsdiq edir. Həmin 

nekropolda saysız-hesabsız silah nümunələrinə, müxtəlif əmək alətlərinə, nəfis Ģəkildə 

hazırlanmıĢ bəzək əĢyalarına, gil qablara və s. rast gəlinmiĢdir [30, s.153-164]. 

Qarabağın Ģimal bölgəsində, yəni aĢağı və yuxarı Qarabağın xeyli hissəsini əhatə edən 

Qarqarçay və Tərtərçay hövzəsində yerləĢən abidələr bütövlükdə bölgənin arxeoloji 

abidələrinin böyük bir qrupunu təĢkil edir. Bu abidələr H.Cəfərovun «Azərbaycan е.ə. IV 

minilliyin axırı - I minilliyin əvvəllərində» adlı iri həcmli monoqrafıyasında ətraflı tədqiq 

edilmiĢdir. Əsərdə Qarabağın Tunc və Erkən Dəmir dövrü abidələrinin öyrənilmə tarixi ilə 

yanaĢı, müəllifın özü tərəfindən aparılan qazıntıların nəticələri də iĢıqlandırılmıĢdır [7, s.6-

15]. 

Qarabağın qəbir abidələri arasında Xocalının qədim qəbiristanlığı xüsusi yer tutur. Bu 

abidənin elm aləmində tanınmasında 1891-1899-cu illərdə ġuĢa real məktəbində müəllimlik 

etmiĢ alman mənĢəli Emil Reslerin tədqiqatları təqdirəlayiqdir. Xocalı-Gədəbəy arxeoloji 

mədəniyyətinə aid bir çox abidələrin (Xocalı, Ballıqaya, Balçılı, QuĢçu və s.) öyrənilməsi 

onun adı ilə bağlıdır [10, 180]. E.Reslerin Xocalı nekropolunda açdığı qəbirlər arasında 11 

saylı qəbir daha çox maraq doğurmuĢdur. YaĢlı bir adamın dəfn olunduğu bu daĢ qutu 

qəbirdən tariximiz üçün əhəmiyyətli olan xeyli maddi-mədəniyyət nümunələri tapılmıĢdır. 

Qəbir avadanlığı içərisində müxtəlif gil qablarla yanaĢı tuncdan quĢ fiquru, bıçaq, bir cüt 

üzük, qızıldan muncuq, üzəri naxıĢlı lövhə və əqiqdən muncuq vardır. Əqiq muncuğun 

üzərində mixi yazı ilə Assur hökmdarı Adadnirarinin adı həkk olunmuĢdur. Ġlk baxıĢdan 

E.Resler belə hesab etmiĢdir ki, muncuğun üzərindəki yazı deyil, sadəcə nəbati iĢarələrdir. 

Akademik Ġ.MeĢĢaninov bu fıkrin səhv olduğunu göstərmiĢ və həmin yazı haqqında  xüsusi 

məqalələrlə çıxıĢ etmiĢdir [33, s.49- 51; 34, s.52-57]. Sonralar Xocalı muncuğu ilə bağlı bir 

sıra alimlər, о cümlədən Xocalıda arxeoloji qazıntılar aparmıĢ Ġ.Cəfərzadə öz mülahizələrini 

söyləmiĢlər [29, s.15-26; 40, s.15-23]. 

XX əsrin 80-ci illərində H.Cəfərov da Xocalı kurqanlarını tədqiq etmiĢdir. O, həmçinin 

Qarqarçay və Tərtərçay hövzəsində bir sıra yeni arxeoloji abidə qeydə almıĢ və onlardan 

bəzilərində qazıntı iĢləri aparmıĢdır. Bu abidələrdən –  Bəyimsarov, Borsunlu (Tərtər), 

Sarıçoban (Ağdam) və baĢqa kurqanlardan əldə olunan materiallar Azərbaycan 

arxeologiyasında yeni səhifələr açmıĢdır [23, s.433-434; 24, s.418; 25; 26, s.155-170; 27, 

s.65-67]. Maraqlıdır ki, həm bu kurqanlarda, həm də Qarabağın digər qəbir abidələrində 

(Xocalı, DovĢanlı və b.) qəbir avadanlığı arasında çoxlu və müxtəlif silah nümunələri vardır. 

Belə arxeoloji materialların zənginliyi qədim Qarabağda hərbi iĢin təĢkili, hərbi dəstələrin 

növləri, döyüĢçülərin silahla təchizatı və s. haqqında xüsusi tədqiqat aparmağa zəmin 

yaratmıĢdır [28]. 

1989-cu ildə Azərbaycan EA Arxeologiya və Etnoqrafiya Ġnstitutu Mil-Qarabağ 

arxeoloji ekspedisiyasinın tərkibində bu sətirlərin müəllifınin rəhbərliyi ilə yeni – III dəstə 

yaradılmıĢdır. Dəstənin qarĢısına Azərbaycanın cənub-qərb bölgəsinin – Cəbrayıl, Zangilan 

və Qubadlı rayonlarının ərazisindəki arxeoloji abidələri tədqiq edib öyrənmək məqsədi 

qoyulmuĢdur. Bölgənin arxeoloji xəritəsini tərtib etməyi ilkin vəzifə kimi planlaĢdıran dəstə 

həmin ildə Cəbrayıl rayonu ərazisində fəaliyyətə baĢlamıĢdır. KəĢfıyyat nəticəsində müxtəlif 

tarixi dövrlərə aid 20-dən artıq yaĢayıĢ məskəni, nekropol, qala, türbə, orta əsr qəbiristanlığı 

qeydə alınmıĢ, onların bəzilərində ilkin yoxlama qazıntı iĢləri aparılmıĢdır. Karxulu və 

Torağaytəpə Ġlk Tunc dövrü yaĢayıĢ yerlərindən, Niftalılar, Karxulu və digər nekropollardan 

əldə olunan arxeoloji materiallar bütövlükdə Qarabağın digər abidələri ilə oxĢarlıq təĢkil edir 

[9, s.81-87; 12]. Təəssüf ki, Qarabağda hərbi əməliyyatların baĢlanması və erməni iĢğalçıları 

tərəfindən qeyd olunan rayonların zəbt olunması 30 ilə yaxın bir müddətdə bu ərazilərdə çöl 

tədqiqatlarını davam etdirməyə imkan verməmiĢdir. 

Qarabağın Tunc və Ġlk Dəmir dövrü abidələrindən tez-tez rast gəlinən silah nümunələri 

– xəncər, bıçaq, nizə ucluğu və s. göstərir ki, əkinçilik, maldarlıq və sənətkarlıq sahələri ilə 



ĠPƏK YOLU  

Xüsusi buraxılıĢ, 2021 

 

 
24 

yanaĢı hərb sənəti də Qarabağ əhalisinin məĢğuliyyət sahələrindən olmuĢdur. Qarabağın 

əlveriĢli təbii-coğrafı Ģəraiti, zəngin nemətləri zaman-zaman qonĢu və yadelli tayfaları 

tamahlandırmıĢ və buna görə də yerli əhali əsrlər boyu əlində silah öz yurd-yuvasını, əkin-

biçinini, mal-qoyununu qorumaq məcburiyyətində qalmıĢdır. Minilliklərin güzgüsü kimi 

abidələrdə yaĢayan tarix bugünkü nəsillərə qan yaddaĢını unutmamağı, düĢmənə güzəĢtə 

getməməyi və sayıqlığı itirməməyi tövsiyyə edir. 

QonĢu dövlətlərə qarĢı əsassız olaraq ərazi iddiaları irəli sürən erməni qəsbkarları iĢğal 

dövründə Qarabağda Azərbaycan xalqına məxsus maddi mədəniyyət abidələrinin böyük bir 

hissəsini məhv etmiĢlər. Bununla yanaĢı, uzun müddət Azərbaycan alimləri öz abidələrini 

öyrənmək imkanından da məhrum olmuĢdular. Lakin 44 günlük Vətən uğrunda müharibə 

nəticəsində düĢmən darmadağın edilərək torpaqlarımızdan, demək olar ki, çıxarılmıĢ və bu 

qələbə Qarabağ abidələrinin hərtərəfli tədqiqi üçün yeni və geniĢ perspektivlər açmıĢdır. 
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Xülasə: Azərbaycan dünyanın ən qədim yaĢayıĢ məskənlərindən biri, ulu tarixə malik Ģəhərlər 

diyarıdır. Azərbaycanda, o cümlədən də Qarabağda qədim və beynəlxalq ticarət yollarının kəsiĢdiyi 

yerdə yaranaraq inkiĢaf etmiĢ orta əsr Ģəhərləri bütövlükdə Qafqaz regionunun iqtisadi, siyasi və 

mədəni həyatında mühüm rol oynamıĢdır. Vaxtilə ölkənin paytaxtı olmuĢ Bərdə, qədim beynəlxalq 

ipək yolunun mərkəzlərindən biri kimi Ģöhrət qazanmıĢdır. Qarabağ regionunun Bərdə Ģəhərinin 

beynəlxalq aləmdə turizm üçün əhəmiyyəti qiymətləndirilməlidir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ regionu, Bərdə, Ģəhər, qala.  
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Abstract: Azerbaijan is one of the oldest settlements in the world, a country of cities with a 

great history. Medieval cities that arose at the crossroads of ancient and international trade routes in 

Azerbaijan, including Karabakh, played an important role in the economic, political and cultural life of 

the Caucasus region as a whole. Barda, once the country's capital, became famous as one of the centers 

of the ancient international Silk Road. The importance of the city of Barda in the Karabakh region for 

tourism in the international arena should be appreciated. 

Keywords: Azerbaijan, Karabakh region, Barda, city, fortress.  
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Резюме: Азербайджан - одно из древнейших поселений в мире, страна городов с великой 

историей.Средневековые города, возникшие на перекрестке древних и международных 

торговых путей в Азербайджане, в том числе в Карабахе, играли важную роль в 

экономической, политической и культурной жизни Кавказского региона в целом.Барда, бывшая 

когда-то столицей страны прославился как один из центров древнего международного 

Шелкового пути.Следует оценить важность города Барды Карабахского региона для туризма на 

международной арене. 

Ключевые слова: Азербайджан, Карабахский регион, Барда, город, крепость. 

 

Azərbaycan dünyanın ən qədim yaĢayıĢ məskənlərindən biri, ulu tarixə malik Ģəhərlər 

diyarıdır. Ölkəmizdə qədim Ģəhərlərinin yaranması və inkiĢafının əsas xüsusiyyətləri, onların 

quruluĢu, ictimai-siyasi həyatı, hərbi-strateji mövqeyi, inzibati-idarə üsulu, sənətkarhq və 

ticarəti, mədəniyyəti, xarici əlaqələri və Ģəhər həyatı ilə bağlı digər cəhətlər ciddi elmi 
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axtarıĢlar tələb edən məsələlərdəndir.Mövcud yazılı mənbələr, arxeoloji materiallar və 

etnoqrafik müĢahidələr Ģəhərlərin tarixinin öyrənilməsinə imkan vermiĢdir.  

Azərbaycanda, o cümlədən də Qarabağda qədim beynəlxalq ticarət yollarının üstündə 

yaranaraq inkiĢaf etmiĢ Ģəhərlər Qafqaz regionunun siyasi,iqtisadi və mədəni həyatında 

mühüm rol oynamıĢdır. Bu Ģəhərlər erkən orta əsrlrərdə həm ipək ticarətində tranzit rolu 

oynamıĢ, həm də ipək istehsalı mərkəzlərindən biri olmuĢdur. 

Qarabağın qədim və orta əsr Ģəhərlərinin ölkəmiz üzrə ümumi olan cəhətləri ilə yanaĢı, 

həm də özünəməxsus xüsusiyyətləri və funksiyaları olmuĢdur. Məlumdur ki, tarixən Ģəhərlər 

inzibati, hərbi, ticarət və dini mərkəzlər kimi meydana gəlmiĢdir. ġəhərlərin yaranma 

zəminindən asılı olmayaraq bəzi ümumi cəhətlər də vardır ki, bunların hamısını birləĢdirir. 

Məsələn, Ģəhərlərin özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə bərabər, eyni zamanda onların həyatında 

elə ümumi cəhətlər meydana çıxmıĢdır ki, bunlar da Ģəhərlərin bir-biri ilə oxĢarlığını əks 

etdirməklə tarixin müəyyən dövrlərində ümumi bir silsilə təĢkil etmiĢdir. Bu proseslərdə 

sənətkarlıq və ticarət bir qayda olaraq əsas rol oynamıĢdır.  Belə ki, təsərrüfatın inkiĢafı ilə 

əlaqədar olaraq yeni sahələr ilə yanaĢı, sənət və ticarət də qabarıq Ģəkildə özünü göstərmiĢ, 

yaĢayıĢ məskənlərinin gələcək taleyini həll etmiĢ, yeni xüsusiyyət kəsb edən yaĢayıĢ 

məskənlərinin - ətrafı müdafiə istehkamı ilə əhatə olunan, bir-birinə yaxın, sıra ilə düzülmüĢ 

yaĢayıĢ binaları olan, əsasən sənət və ticarət adamlarının toplandığı Ģəhərin yaranmasına 

səbəb olmuĢdur. 

Bir sıra mənbələrdə mövcuddur ki, bunlar Azərbaycanın ümumi tarixini əks 

etdirməklə bərabər Ģəhərlərimizin tarixini də əks etdirir. Bu baxımdan alban,  gürcü, 

ərəb və farsdilli mənbələr xüsusi yer tutur. 

 ġəhər tariximizi öyrənmək üçün ən qədim və mötəbər yazılı mənbə Moisey 

Kalankatlının ―Albaniya tarixi‖ əsəridir [1]. Bərdə yaxınlığındakı Kalankat kəndində yaĢamıĢ 

alban katolikosu Moisey Kalankatlının ―Albaniya tarixi‖ndə bir sıra Ģəhərlərin adı 

çəkilmiĢdir. Bu əsərdə Albaniyanın qədim Ģəhərlərindən biri olan Bərdənin orta əsrlər 

iqtisadi, siyasi, mədəni tarixinə dair tutarlı məlumatlar verilmiĢdir. 

Qarabağın qədim və orta əsr Ģəhərləri tarixinin öyrənilməsində arxeoloji tədqiqatların 

müstəsna əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan ərazisində XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində 

əcnəbi arxeoloqlar (J.K.Morqan, N.A.Silosani, A.A.Ġvanovski) tərəfindən Bərdədə də 

kəĢfiyyat xarakterli arxeoloji qazıntılar aparılmıĢdır.  

XX əsrin ortalarında Azərbaycan Ģəhərlərində əsaslı arxeoloji tədqiqatlar 

aparılmıĢ, bu tədqiqatlar əsasında əsərlər yazılmıĢdır. Azərbaycanda arxeoloji qazıntılar 

zamanı aĢkar edilmiĢ Ģəhər tipli tikintilərin yeni formalı və bədii tərtibatlıları ilə əvəz edildiyi 

öyrənilmiĢ və Ģərh edilmiĢdir. Bu tikinti materialları içərisində künclərində qoç baĢı təsvir 

olunmuĢ kapitellər, sütun altlıqları və kirəmitlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, bunlar da 

inkiĢaf etmiĢ Ģəhər tikintiləri üçün xarakterikdir. Azərbaycanda mövcud olan abidələr və 

tikinti qalıqları alban-xristian və ondan sonrakı müsəlman ġərqi tipində yaranmıĢ tarixi-dini 

abidələrin həmin dövrün tikinti mədəniyyətini, memarlıq və incəsənət tiplərinin əlaqəsini və 

inkiĢaf ardıcıllığını  izləməyə imkan verir.  

Tədqiqatlar göstərir ki, tikintidə memarlıq və incəsənətin uzlaĢması prosesi getmiĢdir. 

Həndəsi və nəbati naxıĢlarla bədii gözəllik verilmiĢ sadə quruluĢlu binalar öz dövrünün 

mədəni irsini əks etdirən maddi mədəniyyət nümunələri göstərir ki, bu inkiĢaf orta əsrlərdə 

geniĢ vüsət almıĢdır. Həndəsi və nəbati naxıĢlardan təkcə tikintidə deyil, həmçinin məiĢət 

əĢyalarının hazırlanmasında və toxuculuqda da istifadə edilmiĢdir.  

Qədim dövrdə formalaĢmıĢ, ilk və inkĢaf etmiĢ orta əsrlərdə müəyyən inkiĢaf yolu 

keçmiĢ, Ģəhər mədəniyyətinin mühüm xüsusiyyətlərinin - Ģəhərsalma mədəniyyətinin, Ģəhər 

əhalisinin məiĢət səviyyəsinin, bütün sənət növlərinin inkiĢafına səbəb olan proses baĢ 

vermiĢdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, qədim və ilk orta əsrlərdə Ģəhərlərin çoxu sənətkarlıq 

mərkəzlərinə çevrilmiĢdir. ġəhərsalma mədəniyyətinin geniĢ vüsət aldığı ərazilərdən biri 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsidir. Qarabağ ərazisində qeydə alınmıĢ müxtəlif xarakterli 
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abidələrdə, xüsusilə Bərdədə (ġortəpə), Füzulidə (Qaraköpəktəpə), Ağdamda (Govurqalada, 

Ergidə) və Ağcabədidə (Aynian) aparılmıĢ arxeoloji tədqiqatlar qədim və orta əsrlər Ģəhər 

mədəniyyəti haqqında geniĢ təsəvvür yaradır.  

Bərdə Ģəhəri Azərbaycanın zəngin tarixi keçmiĢə malik, qədim Ģəhərlərindən biri, 

Qarabağ regionunun isə ən qədim Ģəhəridir. Azərbaycanın qədim Ģəhər mədəniyyətini özündə 

əks etdirən və eyni zamanda ölkəmizin siyasi həyatında xüsusi yeri ilə fərqlənən, habelə 

xalqımıza böyük Ģəhər mədəniyyəti bəxĢ edən Bərdənin həmin mədəniyyətin davam etməsinə 

zəmin yaradan Ģəhər kimi yeri və rolu böyükdür. 

Tarixi-arxeoloji tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmiĢdir ki, Albaniyanın Uti nahiyəsinin 

mərkəzində, Kür və Tərtər çayları arasında ilk insan yaĢayıĢı daĢ dövründən baĢlanmıĢ, tunc 

və dəmir dövründə, bütün bəĢər cəmiyyətində olduğu kimi inkiĢaf etmiĢ, təsərrüfatın inkiĢafı, 

sənət və ticarətin meydana çıxması nəticəsində qədim dövrdə Ģəhər- Bərdə yaranmıĢ və 

inkiĢaf etmiĢdir. AparılmıĢ arxeoloji qazıntılar zamanı Bərdənin antik dövrdə Ģəhər tipli 

yaĢayıĢ məskəni əlamətlərini göstərən çoxlu miqdarda maddi mədəniyyət nümunələri aĢkar 

edilmiĢdir. Həmin arxeoloji materialların, yazılı mənbələrin tədqiqi nəticələri ilə Ģəhərin 

qədim dövrünün tarixini öyrənmək, onun antik dövrdə yaranmasını sübut etmək, ərazinin 

təbii-coğrafi xüsusiyyətini, həmçinin qədim Ģəhərin quruluĢunu tədqiq etmək mümkün 

olmuĢdur. Məlum olmuĢdur ki, Bərdə Ģəhəri ġərq Ģəhərləri tipinə uyğun əlamətləri ilə 

bərabər, özünəməxsus plan quruluĢuna malik olmuĢdur. ġəhər Tərtər çayının sol sahilində, 

çaya yaxın, ətraf yerlərə nisbətən hündür bir ərazidə salınmıĢ, kənarları möhrə, çiy kərpic və 

çay daĢlarından hörülmüĢ enli divar və onun kənarlarını su doldurulmuĢ xəndəklə əhatə edən 

müdafiə istehkamına malik olmuĢdur.   

Bərdə strateji cəhətdən əlveriĢli, iqtisadi baxımdan inkiĢaf etmiĢ Ģəhər kimi erkən orta 

əsrlərdə Albaniyanın iqtisadi, siyasi  və mədəni mərkəzinə-  paytaxtına çevrilmiĢdir. Bərdə 

Ģəhərinin siyasi həyatı V-VII əsrlərdə Albaniya dövlətində baĢ vermiĢ siyasi hadisələrlə sıx 

bağlı olmuĢ, baĢqa sözlə, Bərdə Ģəhərinin siyasi tarixi Albaniyanın siyasi tarixinin fövqündə 

dayanmıĢdır. Belə ki, Bərdə Albaniya dövlətinin möhkəmlənməsi uğrunda gedən 

mübarizənin, xarici müdaxiləçilərə qarĢı savaĢların, habelə daxili çəkiĢmələr əleyhinə 

mübarizənin mərkəzində dayanmıĢdır. Həmin dövrdə Albaniya qədim dövlətçilik ənənələrinə 

malik olan, bu ənənələr üzərində möhkəmlənən və öz müstəqilliyini qorumaq uğrunda gərgin 

mübarizə aparan dövlətlərdən biri olmuĢdur. Bərdə Albaniyanın paytaxt Ģəhəri kimi ictimai 

həyatın bir sıra amillərini- hərbi-strateji, inzibati, sənətkarlıq və ticarəti, din və mədəniyyəti 

özündə cəmləĢdirərək hərbi gücə, siyasi nüfuza, iqtisadi  və mədəni əlaqələrə malik olmuĢdur. 

 Albaniya dövləti nəhəng imperiyaların arasında yerləĢməsinə, onların müdaxilələrinə 

məruz qalmasına baxmayaraq öz suverenliyini əsrlər boyu qoruyub saxlaya bilmiĢdir. 

Xüsüsilə, VII əsrdə Albaniya qüdrətli dövlət olmuĢdur. Albaniya dövlətinin böyük hökmdarı 

CavanĢirin çevik siyasətçi, cəsur sərkərdə olması sayəsində Sasani imperiyası, Bizans 

imperiyası, Xəzər xaqanlığı və Ərəb xilafətinin hökmdarları onunla hesablaĢmıĢdır. 

Tədqiqat göstərir ki, Bərdə ilk orta əsrlərdə iqtisadi, ictimai, siyasi və mədəni cəhətdən 

intensiv inkiĢaf dövrü keçirmiĢdir. Yalnız arxeoloji qazıntılar vasitəsilə müəyyənləĢdirilən 

antik Ģəhərin mədəni təbəqəsi üzərində xeyli sonralar yenidən tikilmiĢ ilk orta əsr Ģəhəri yeni 

forma və quruluĢa malik olmuĢdur. Həmin dövrdə Ģəhərin ərazisi təqribən 40 hektarı 

tutmuĢdur. 

ġəhər əsrlər boyu iqtisadi inkiĢaf baxımından əlveriĢli Ģəraitə malik olan ərazidə güclü 

təsərrüfatın, sənətkarlıq və ticarətin inkiĢafı zəminində sürətlə inkiĢaf etmiĢdir. Orta əsrlərdə 

müxtəlif sənət növləri ilə məĢğul olan Bərdə sənətkarları dulus, metal, ĢüĢə və toxuculuq 

məmulatları istehsalında üstün yer tutmuĢlar. ġəhərin hərtərəfli inkiĢafında həmin 

sənətkarların mühüm rolu olmuĢdur. Bərdədə istehsal edilən məmulatlar nəinki yerli əhalinin 

tələbatını ödəmiĢ, hətta xarici bazarlara da ixrac edilmiĢdir. 
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Bərdənin daxili Ģəhərlərarası, həmçinin beynəlxalq su və karvan ticarəti yollarının 

üstündə yerləĢməsi Ģəhərin sürətlə inkiĢaf etməsinə səbəb olmuĢdur. Qədim ―Ġpək yolu―nun 

Bərdə Ģəhərinin inkiĢafında mühüm roloynamıĢdır. Arxeoloji qazıntılar zamanı Asiya və 

Avropanın bir sıra ölkələrinə aid pulların və məmulatların aĢkar edilməsi ilə Ģəhərin geniĢ 

ticarət əlaqələrinin mövcud olduğu dəqiqləĢdirilmiĢdir. 

V-VII əsrlərdə, həyatın baĢqa sahələrində olduğu kimi, mənəvi mədəniyyət baxımından 

da Bərdə Ģəhəri böyük tarixi bünövrəyə malik olmuĢdur. Bərdədə çoxlu elm, təhsil ocaqları 

yaradılmıĢ, Ģəhər ölkənin mühüm mədəniyyət mərkəzinə çevrilmiĢdir. Bərdədə elmə, təhsilə 

böyük maraq olmuĢ, alban əlifbası ilə tarixi və bədii əsərlər yazılmıĢ, bir çox dillərdə yazılmıĢ 

dövrün xeyli qədim dünyavi və dini əsərləri alban dilinə tərcümə edilmiĢdir. Azərbaycan 

tarixinin günümüzə qədər gəlib çatan yeganə yazılı mənbəyi olan M.Kalankatlının ―Albaniya 

tarixi― məhz həmin dövrdə Bərdədə alban dilində yazılmıĢdır.  

Bərdə VIII əsrdə Xilafətin Ģimaldakı mərkəzinə çevrildikdən sonra sürətlə inkiĢaf 

etmiĢdir. Beynəlxalq ticarət yollarının üstündə yerləĢməsi Bərdəni Avropanın və Asiyanın bir 

çox Ģəhərləri ilə əlaqələndirmiĢ, bu da Ģəhərin tərəqqi etməsində böyük rol oynamıĢdır. Bərdə 

Ģəhəri həmin dövrdə Qafqazdan keçən tranzit ticarət yollarının üstündə yerləĢən mühüm 

məntəqə və eyni zamanda Cənubi Qafqazın ticarət yollarının mərkəzi olmuĢdur. Mənbələrdə 

və tarixĢünaslığımızda bu, Bərdə-Bab ül-Əbvab, Bərdə-Ərdəbil, Bərdə-Dvin, Bərdə-Tiflis 

ticarət yolları kimi qeyd edilmiĢdir [2]. 

VIII əsrdən X əsrin ikinci yarısınadək Bərdə Ģəhəri yalnız Azərbaycanın deyil, eyni 

zamanda Qafqazın, habelə Yaxın və Orta ġərqin sənət və ticarət ocaqlarından biri, ölkənin 

siyasi, ictimai və mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmıĢdır. Həmin dövrdə Ģəhər böyümüĢ, ərazisi  

30 kv.km, əhalisi 100 000 nəfərdən çox olmuĢdur. ġəhərin antik və ilk orta əsrlərdə möhrə və 

çiy kərpiclə tikilmiĢ müdafiə istehkamını artıq biĢmiĢ kərpiclə tikilmiĢ əzəmətli qala divarı 

əvəz etmiĢdir.  

Bərdə IX əsr-X əsrin birinci yarısında çiçəklənmə dövrünə, tərəqqiyə malik olmuĢ, 

Yaxın və Orta ġərqin möhtəĢəm Ģəhərlərindən biri kimi məĢhurlaĢmıĢdır. Məhz bu dövrdə 

Bərdə mənbələrdə ―Arranın anası‖ adlandırılmıĢdır [3].   

Bərdədə arxeoloji qazıntılar zamanı aĢkar edilmiĢ bir və ikimərtəbəli binaların və 

çoxotaqlı bina komplekslərinin bünövrələri, üzəri naxıĢlı kapitellər, daĢ sütun altlıqları, biĢmiĢ 

kərpiclə döĢənmiĢ küçə, tünglərlə çəkilmiĢ su təchizatı xətti Bərdənin VIII-X əsrlərdə ümumi 

Ģəhər səviyyəsini göstərir. DaĢdan və metaldan düzəldilmiĢ əmək alətləri, həmçinin tunc, mis, 

gümüĢdən bəzək Ģeyləri, gildən, ĢüĢədən hazırlanmıĢ məiĢət və təsərrüfat əĢyaları Bərdənin 

həmin dövrdəki maddi mədəniyyətinin xarakterini əks etdirir. 

Orta əsrlərdə Bərdədə doğulmuĢ, öz fəaliyyətləri, əsərləri ilə Yaxın və Orta ġərq 

ölkələrində tanınmıĢ ―Bərdəi― təxəllüsü daĢıyan böyük alimlər nəsli olmuĢdur. Onlar Bərdədə 

və müsəlman dünyasının böyük elm mərkəzlərində dini və dünyəvi təhsil almıĢ, həm 

Azərbaycanda, həm də dünyanın bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərmiĢlər. Onların arasında 

riyaziyyatçı, mühəndis, təbib, tarixçi, filosof, hüquqĢünas, Ģair, hədisçi, natiq, münəccim və 

siyasi xadimlər olmuĢdur.  

Bərdə X əsrin 40-cı illərində (944/45-ci il), rusların hücumu nəticəsində dağıdılımıĢ, 

yandırılmıĢ, bununla da tənəzzülə uğramıĢdır. X əsrin ikinci yarısından etibarən Bərdə siyasi 

qüdrətini itirmiĢdir. ġəddadi hökmdarları Bərdə Ģəhərinin dirçəldilməsinə maraq göstərməmiĢ, 

Gəncə, Beyləqan, Təbriz, Naxçıvan və digər Ģəhərlər inkiĢaf etmiĢ, Bərdənin bərpası isə 

diqqətdən kənarda qalmıĢdır. X əsrin ikinci yarısı- XI əsrdə xarabalıqlar içərisində qalmıĢ 

Ģəhər kənd təsərrüfatının və iqtisadi əlaqələrin hesabına həyatını davam etdirmiĢdir.  

XII əsrin birinci rübündən etibarən Bərdə Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin tərkibində 

olmuĢ, ilk iqamətgahını Bərdədə yerləĢdirən ġəmsəddin Eldəniz 10 il müddətində Ģəhəri 

yenidən bərpa etdirmiĢdir. 

Bərdə Ģəhəri XVIII əsrin sonlarından etibarən yenidən inkiĢaf etməyə baĢlamıĢ, həyatını 

öz qədim bünövrəsi üzərində davam etdirmiĢdir. Hazırda Bərdə Azərbaycan Respublikasının 

Qarabağ regionunda böyük rayon mərkəzlərindən biri kimi inkiĢaf edir.  
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Bərdə Ģəhərində nəhəng tikililər – mədəniyyət sarayı, vətən müharibəsində həlak 

olanların xatirəsinə ucaldılmıĢ abidə kompleksi, poçt-rabitə, mehmanxana binaları, zavod və 

fabriklər, ticarət mərkəzi, bazar kompleksi, məktəb binaları, xəstəxana vəpoliklinikalar, 

çoxmərtəbəli ictimai və məiĢət xidməti binaları, körpülər və s. vaxtilə Ģəhərin həyatını dövrün 

inkiĢaf səviyyəsinə uyğun yeniləĢdirmiĢ, son dövrlərdə Ģəhərdə tikilmiĢ olimpiya idman 

kompleksi, Heydər Əliyev muzeyi, akademik Zərifə Əliyeva adına orta məktəb, ictimai 

binalar, istehsal müəssisələri, salınmıĢ parklar və görülmüĢ çoxsaylı abadlıq iĢləri və s. Bərdə 

üçün daha geniĢ inkiĢaf perspektivləri açmıĢdır.  

  Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz Ģəhər tipli abidələr sırasında Füzuli Ģəhəri yaxınlığında 

aĢkar edilmiĢ qədim Qaraköpəktəpə abidəsi də çox maraqlıdır. Müəyyən edilmiĢdir ki, e.ə. V-

IV əsrlərdə böyük yaĢayıĢ yeri olan bu abidə Ģəhər tipli yaĢayıĢ məskəninə çevrilmiĢdir. 

Arxeoloji qazıntılar zamanı burada dağılmıĢ sütunlu zalın divarları, üzəri həndəsi və nəbati 

naxıĢlarla bəzədilən gil qablar, məiĢətdə iĢlədilən müxtəlif avadanlıq və baĢqa maddi 

mədəniyyət nümunələri üzə çıxarılmıĢdlr. Əldə olunan böyük miqdarda maddi mədəniyyət 

nümunələriQaraköpəktəpənin Sasanilərin Azərbaycanda hökmranlığı dövründə mühüm 

strateji məntəqə olduğunu təsdiq edir.   Sonrakı dövdlərdə bu mühüm yaĢayıĢ yerinin iqtisadi 

və mədəni əhəmiyyəti artmıĢ, Eldənizlərin hökmranlığı dövrünə də tanınmıĢdır [4].  

Abbasqulu ağa Bakıxanov tərəfindən ―Gülüstani-Ġrəm‖ əsərində Qaraköpəktəpə və 

Taxtı-Tavus adları ilə qeyd olunmuĢ bu yaĢayĢı məskəni barədə―Qarabağnamələr‖də də 

məlumat verilmiĢdir. Arxeoloq Qüdrət Ġsmayılzadənin rəhbərliyi altında 1964-cü ildən 

etibarən bu abidədə arxeoloji tədqiqatlar baĢlanmıĢ, 1980-ci illərin sonunadək davam 

etdirilərək tarixi öyrənilmiĢdir. Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində abidənin e.ə. V minillikdən 

b.e.-nın XVIII əsrinə qədər yaĢayıĢ yeri olduğu müəyyənləĢdirilmiĢdir. Qaraköpəktəpənin 

eneolit dövründən (e.ə. IV-II minilliklər) baĢlayaraq son tunc, erkən dəmir və antik dövə aid 

yaĢayıĢ yeri olduğu aĢkar edilmiĢdir [5]. 

Qaraköpəktəpə arxeoloji tədqiqatlar zamanı qədim dövrə aid təbəqədən böyük, 

çoxotaqlı evin qalıqları aĢkar edilmiĢdir. Evin divarları iri həcmli əhəngdaĢı parçalarından 

tikilmiĢdir. Bütün otaqların dördkünc formalı, bir-birindən qalın divarla ayrılmıĢ Ģəkildə 

olduğu müəyyənləĢdirilmiĢdir. DöĢəməsi bərk torpaq layından ibarət olan otaqların yerləĢdiyi 

ərazinin yaĢayıĢ kompleksi, daĢla döĢənmiĢ sahənin olduğu müəyyən edilmiĢdir. Burada eyni 

zamanda böyük çay daĢlarından, həmçinin yonulmamıĢ əhəngdaĢı parçalarından tikilmiĢ 

dördkünc formalı yaĢayıĢ binası, divar qalıqları aĢkar olunmuĢdur.  

Qaraköpəktəpədən tapılmıĢ daĢ alətlər dən daĢları, sürtgəc, bülöv daĢları, qurama oraq 

diĢləri, obsidian lövhələr, keramika, baĢlıca olaraq qara cilalı, müxtəlif formalı qabların 

parçaları, gil məmulatı arasında ocaq qurğuları, təkər modeli, iy baĢlıqları, gildən hazırlanmıĢ 

toppuz baĢı və metaliĢləmədə iĢlədilən butə qalıqları və s. aĢkar edilmiĢdir ki, bunlar da 

Füzuli Ģəhərinin qədim xarabalığı olan yaĢayıĢ yerinin maddi-mədəniyyət qalıqlarıdır [6]. 

Təəsüflər olsun ki, Sovetlər dövründə Qaraköpəktəpə abidəsindən aĢkar edilmiĢ artefaktlar 

Ermitaj muzeyində erməni arxeoloqun adı altında nümayiĢ etdirilirdi. 

Orta əsrlərə aid dini zəmində yaranmıĢ Govurqala Ģəhərinin xarabalığı Ağdam 

rayonunun Boyəhmədli kəndi ərazisində yerləĢir. Bu abidə geniĢ bir ərazini tutmuĢdur. 1958-

ci ildə ilk dəfə burada arxeoloji tədqiqatlar aparılmıĢ III-V əsrlərdən X-XI yüzilliyə qədər 

yaĢayıĢı özündə əks etdirən 4 m qalınlığında mədəni təbəqə müəyyənləĢdirilmiĢdir [7]. 

Arxeoloji tədqiqatla müəyyən edilmiĢdir ki, burada tikinti yüksək sənətkarlıqla icra 

olunmuĢdur. Ağ daĢdan inĢa edilmiĢ alban-xristian məbədi Govurqalanın memarlıq 

xüsusiyyətini xarakterizə etmək üçün ən yaxĢı nümunədir.  

Arxeoloji qazıntılar zamanı Govurqaladan xeyli maddi nümunələr aĢkar edilmiĢdir ki, 

bu da Ģəhər mədəniyyətinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini əks etdirir. Bu nümunələr 

Govurqala sakinlərinin Yaxın ġərqin bir çox ölkələri ilə iqtisadi və mədəni əlaqələri olması 

barədə fikir söyləməyə imkan vermiĢdir.  
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Govurqalanın Alban hökmdarlarının yay iqamətgahı olması və bu abidənin yerli 

hökmdar nəslinə məxsus qəbiristanlığın məhz burada yerləĢməsi barədə elmi nəticə 

çıxarılmıĢdır. Govurqalanın ölkənin dini zəmində inkiĢaf etmiĢ Ģəhər tipli möhtəĢəm yaĢayıĢ 

məskənlərindən biri olduğu təsdiqlənmiĢdir.   

Albaniyada IV əsrdə xristianlığın dövlət dini elan olunması ölkədə xristian ehkamlarına 

müvafiq məbədlərin inĢa olunmasına, nəticədə dini zəmində abidələrin yaranmasına və 

sayının artmasına səbəb olmuĢdur. Azərbaycanin Ağdam, Laçın, Qubadlı, Xocavənd, 

Kəlbəcər və b. bölgələrdə alban xristainlığına aid belə məbədlər qeydə alınmıĢ  və 

öyrənilmiĢdir.  

 Tarixi-arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda dini mahiyət daĢıyan tikililərlə 

yanaĢı xristianlıq dövrünə - ilk orta əsrlərə aid müdafiə tikililəri də meydana gəlmiĢdir. Bunlar 

da həmin dövrün Ģəhər tipli maddi mədəniyyət abidələri sırasına daxildir. Bu tikililərin böyük 

bir qrupu müdafiə istehkamlarıdır. Bizans, Xəzər, Sasani, sonralar isə ərəb təhlükəsinə qarĢı 

ucaldılan müdafə sədləri Azərbaycanın Ģəhərsalma mədəniyyətində xüsusi bir mərhələ təĢkil 

etmiĢdir.  

Azərbaycanın qədim Ģəhər tipli abidələrindən biri də Qarabağın möhtəĢəm müdafiə 

tikilisi Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləĢən Çarabert qalasıdır. Bu, Yuxarı Qarabağ ərazisində 

mövcud olan Albaniya dövründə bünövrəsi qoyulmuĢ nadir tikililərdəndir. Bu abidə çox 

mürəkkəb plan quruluĢuna malikdir. Azərbaycanın digər ərazilərində Ġsmayıllının Talıstan 

kəndi ərazisində CavanĢir qalası və Zaqatala ərazisində olan Albaniya dövrünə dair Ģəhər-qala 

həmin abidənin oxĢarlarıdır.  

Qarabağ ərazisində öyrənilən, orta əsr Ģəhərlərinin əsas xüsusiyyətlərini əks etdirən, 

Amaras məbədi də (Xocavənd) maraqlı abidələrdəndir. Bu abidə R.GöyüĢov tərəfindən tədqiq 

edilmiĢdir. Məbəd Ağoğlan çayının sol sahilində ―Müqəddəs‖ dərədə tikilmiĢdir və Amaras 

adlanan qədim Ģəhər yerinin mərkəzində yerləĢmiĢdir. Bu abidə dəfələrlə yenidən qurulmuĢ, 

bərpa olunmuĢdur. Albaniya baziliklərinin yeni tipinin formalaĢmasını göstərən Amaras 

(Ağoğlan) məbədi V əsrin sonu - VI əsrin əvvəlinə aid edilmiĢdir [8]. 

Mənbələrdə Amaras hələ xristianlıqdan əvvəl dini ayinlərin icra mərkəzi olmasına dair 

də məlumatlar verilmiĢdir. Ölkədə xristianlığın qəbulundan sonra ayrı-ayrı xristian 

təbliğçilərinin məhz Amarası özlərinə məskən seçməsinə və alban xristianlığının ən 

möhtəĢəm ziyarətgahının məhz Amarasda yerləĢməsinə də səbəb buranın hələ xristianlıqdan 

əvvəl dini mərkəz kimi tanınması olmuĢdur. Bu sözün qədim türk dilində «Ağ hun» demək 

olduğunu bildirmiĢlər [9]. 

Arxeoloji tədqiqatlara əsasən  abidənin təxminən e.ə. V-IV əsrlərdən etibarən kiçik 

yaĢayıĢ məskəni olması və IV-IX əsrlərə aid Ģəhər tipli yaĢayıĢ məskəni olması təsdiq 

edilmiĢdir. Ġctimai binaları, hamamı, divanxanası və məhəllə kilsəsi olan bu məbəd xüsisilə 

fərqlənmiĢdir. IX-XIV əsrlərə dair arxeoloji təbəqənin aĢkar edilməsi ilə  Ģəhərə xüsusi 

tünglər vasitəsilə bulaq suyu gətirilməsi öyrənilmiĢdir.  

Albaniyada xristianlığın rəsmi dövlət dini kimi qəbul edildiyi vaxtdan etibarən məiĢət 

arxitekturası cəhətdən yeni formal tikililər və plan quruluĢu meydana çıxmıĢdır. Məlum 

olmuĢdur ki, IV-VII əsrlər tikinti mədəniyyəti xristian arxitekturası tipində yaradılmıĢdır. 

Xristian abidələri ilə indi ―Ermənistan‖ adlandırılan ərazinin xristian abidələrinin 

oxĢarlığından istifadə edən bir çox erməni ―tarixçiləri‖ bütün Alban xristian abidələrini 

―erməni abidələri‖ kimi qələmə verməyə çalıĢırlar. Əslində isə ermənilər kütləvi Ģəkildə 

nəinki Albaniyada, ümumiyyətlə Qafqazda  XIX əsrə qədər  olmamıĢlar, ərazinin və 

abidələrin də ermənilərə aid olması qeyri mümkündür. 

Tarixçi alimlərimiz yazılı mənbələr və arxeoloji tədqiqarlara əsasən sübut etmiĢlər ki, 

Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Albaniya ərazisində meydana çıxmıĢ Ģəhərlər də 

Azərbaycana və onun yerli sakinlərinə -türklərə məxsus olmuĢ, ilk orta əsrin əvvəlki 

yüzilliklərində xristianlıq dövrünə uyğun olan memarlıq üslublarında tikililər yaradılmıĢdır. 

Arxeoloji qazıntılar zamanı aĢkar edilmiĢ daĢdan ibarət tikinti materialları daha böyük 

maraq doğurur. AĢağı hissələri kvadrat, yuxarısı isə dairəvi və köbərli quruluĢlu, müəyyən 
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həndəsi və nəbati təsvirli naxıĢı olan daĢ sütun altlıqları, üzərində qazma üsulu ilə həndəsi və 

nəbati naxıĢlar vurulmuĢ kapitellər (sütun baĢlıqları) ilk orta əsrlərə aid olan mədəni 

təbəqədən aĢkar edilmiĢ nümunələr olub, Ģəhərlərin qədim tikinti mədəniyyəti haqqında fikir 

söyləməyə imkan vermiĢdir [10].  

Yazılı mənbələrdə Ģəhərlərin salınması və bərpası haqqında da müəyyən qədər məlumat 

verilmiĢdir [11]. Yuxarıda bəhs etdiyimiz arxeoloji materiallar Ģəhərlilərin ictimai mühitini, 

məiĢət Ģəraitini əks etdirirsə, tikintilər orta əsr tikinti  xüsusiyyətlərinin, tarixi dövrünün 

öyrənilməsində böyük rol oynayır.  

Beləliklə, aĢkar edilmiĢ hər bir arxeoloji material, baĢqa sözlə maddi mədənyyyət 

nümunəsi olan əĢyalar - tikinti materialları, məiĢət əĢyaları, süfrə qab-qacaqları, həm istehsalı, 

həm də onların müxtəlif qliptik, teoreftik təsvirlərlə bəzədilməsi əhalinin həyatında özünə yer 

tutan qədim Ģəhər mədəniyyətinin səviyəvi cəhətlərini, əsas xüsusyyyətlərini göstərməklə 

Ģəhərlərin inkiĢaf səviyyəsini müəyyənləĢdirmək mümkün olmuĢdur. 

Beləliklə, Azərbaycanın Qarabağ regionunda qədim dövrdə yaranmıĢ qədim Ģəhərlər, 

xüsusilə də vaxtilə ölkənin paytaxtı olmuĢ, qədim beynəlxalq ipək yolunun mərkəzlərindən 

biri kimi Ģöhrət qazanmıĢ Bərdə Ģəhərini beynəlxalq aləmdə tanıtmaq, onun turizm üçün 

əhəmiyyətini qiymətləndirərək dünya ictimaiyyətinin diqqətini yönəltmək kimi müqəddəs bir 

iĢin görülməsinə ehtiyac vardır.  
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Xülasə: Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağın ictimai-siyasi tarixinin ən mühüm 

mərhələsi erkən orta əsrlər dövrü təĢkil edir. Məhz bu dövr Azərbaycan tarixini öyrənərkən bir sıra 

çətinliklər yaranır. Bunun ən baĢlıca səbəbi bir çox antik və erkən orta əsrlər dövrü mənbələrinin təhrif 

olunması və orada kı faktların və coğrafi məkanların yanlıĢ Ģəkildə təsvirindən ibarət olmuĢdur. XIX 

əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq Yaxın ġərqin erkən orta əsrlər dövrünə aid olan Bizans, Suriya, Alban 

mənbələri erməni müəllifləri tərəfindən özlərinə sərfəli qaydada tərcümə edilmiĢlər. Təqdim edilmiĢ 

araĢdımada bunların bir çoxuna aydınlıq gətirilmiĢ  və tutarlı faktlar əsasında Orxistenanın-Qarabağın 

Qafqaz Albaniyasının ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu sübuta yetirilmiĢdir 

Açar sözlər: mənbələr, Ormaniya, Orxistena, coğrafi mövqe, qarqarlar, Albaniya. 

 

KARABAKH IN THE III-VII CENTURIES 

 

Mahammad Aliyev 
Azerbaijan University, 

Baku, Azerbaijan 

 
Abstract: The most important period in the socio-political history of Karabakh, an integral part 

of Azerbaijan, is the period of the early Middle Ages. It was during this period that a number of 

difficulties arise in the study of the history of Azerbaijan. The main reason for this was the distortion 

of many ancient and early medieval sources and the distortion of facts and geographic locations. 

Beginning in the early 19th century, Byzantine, Syrian and Albanian sources of the early Middle Ages 

of the Middle East were translated by Armenian authors in their favor. The presented study clarified 

many of them and, on the basis of convincing facts, proved that in the early Middle Ages Orhisten-

Karabakh was an integral part of Caucasian Albania. 

Keywords: sources, Ormania, Orhistena, geographical location, gargars, Albania. 

 

КАРАБАХ В III-VII ВЕКАХ 

 

Магомед Алиев 
Университет Азербайджан  

Баку, Азербайджан 

 

Резюме: Важнейшим периодом общественно-политической истории Карабаха, 

неотьемлимой части Азербайджана, является период раннего средневековья. Именно в этот 

период возникают ряд трудностей при изучении истории Азербайджана. Основной причиной 

этого было искажение многих античных и раннесредневековых источников и искажение 

фактов и географических местоположений. Начиная с начала XIX века, византийские, 

сирийские и албанские источники раннего средневековья Ближнего Востока были переведены 

армянскими авторами в свою пользу. Представленное  исследование прояснило многие из них 

и на основе убедительных фактов доказало, что в раннем средневековье Орхистена-Карабах 

была неотьемлимой частью Кавказской Албании 

Ключевые слова: источники, Ормания, Орхистена, географическое положение, гаргары, 

Албания. 
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Tarixi Qarabağın III əsrə doğru tarixi çox mürəkkəb etno-sıyasi və sıyasi-coğrafi 

proseslərdən keçib gəlmiĢdi. Erkən orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasının Kür çayının orta axarı 

boyunda sağ tərəfdə Arsak (Ərsak – M.Ə.) və Uti əyalətləri yerləĢirdi: ―Onların hər biri, öz 

növbəsində, həmçinin kilsə-inzibati vahidləri də olan qavarlara-vilayətlərə ayrılırdı‖ [9, s.13]. 

Əvvəla, Albaniyanın əyalətləri e.ə. II əsrdə heç bir inzibati vahidə bölünmürdülər. Ġkincisi, 

xristianlıq Albaniyada IV əsrin əvvəllərində dövlət dini  səviyyəsində qəbul edilmiĢdi. 

Çox təəssüf ki, Qafqaz Albaniyasının tarixi sərhədlərindən bəhs edərkən Azərbaycan 

tarixĢünaslığında bir sıra müəlliflər də erməni tarixĢünaslığında formalaĢdırılmıĢ saxta 

fikirləri əsas götürmüĢlər. Hətta Azərbaycan tarixĢünaslığında yunan və Roma mənbələrində 

―Armeniya‖ kimi tələffüz edilən və pəhləvi dilində ―yüksəklikdə çəmənlik‖ mənasını verən 

―Ormaniya‖ ərazisi yanlıĢ olaraq ―Ermənistan‖ kimi ifadə olunmaqdadır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bir sıra yunan-Roma mənbələrində Van gölündən Ģimali-qərbdə yerləĢən bu ərazi 

―Ormantida‖ adlandırılmıĢdır. [7. V.7.§4] Ona görə də tarixi ədəbiyyatda ―Ermənistan‖ 

terminalogiyası yoxdur, ―Armeniya‖ vardır. Armeniyada isə hansı xalqın yaĢaması və hansı 

xalqın dillərdə danıĢması haqqında məlumat yoxdur. 

Erkən orta əsrlər Qarabağ tarixinə aydınlıq gətirməq üçün,ilk öncə Qafqaz 

Albanıyasının o dövrdəki coğrafi mövqeyini təyin etmək lazımdır. Qafqaz Albaniyasının 

tarixi-coğrafi ərazisi antik mənbələrdə nisbətən geniĢ təsvir edilmiĢ,lakın bu təsvirlər 

mənbəĢunaslıq baxımından dəqiqliyi ilə araĢdırılmamıĢdır. Ġlk növbədə nəzərə almaq lazımdır 

ki,XIX əsrin sonu və XX əsrdə tərcümə edilmiĢ antik mənbələrin əksəriyyəti erməni 

müəllifləri tərəfindən redaktə edilmiĢ və müəyyən təhriflərə yol verilmiĢdir. Ona görə də belə 

mənbələrin daha ilkin nüsxələrindən istifadə etmək məqsədəuyğun hesab olunmalıdır. Qafqaz 

Albaniyasının ərazisi, təbii- coğrafi mövqeyindən bəhs edərkən daha tez-tez qədim antik 

müəlliflərdən Strabon və ya Klavdi Ptolemeyə istinad olunur. Lakin əksər istinadlar rus dilinə 

daha son tərcümələrdən götürülür ki, bu tərcümələr də erməni müəllifləri tərəfindən 

―düzəliĢlərə‖məruz galmıĢdır. Strabonun ―Coğrafiya‖ əsəri 1587-ci ildə latın və yunan 

dillərində nəĢr olunmuĢdur. Bu mənbə XX əsr tərcümələrindən kəskin Ģəkildə fərqlənir. Ona 

görə ki bu nəĢrdə düzəliĢlər olunmamıĢ və əlavələr edilməmiĢdir [8]. Məsələn, təəcüb 

doğursada qeyd etmək lazımdır ki, burada Albaniya haqqında bölümdə 26 tayfa haqqında heç 

bir məlumat verilmir [8, s.346-347]. Deməli, mənbələri nəzərdən keçirərkən daha çox erkən 

çap və ya əlyazma variantlarından istifadə etmək lazımdır. 

Tarixi ədəbiyyatda Alban dövlətinin təxminən e.ə. III əsrin əvvəllərində yarandığı  

göstərilmiĢdir.Bu və ondan sonraki dövr haggında məlumat verən mənbələrdə göstərilmiĢdir 

ki, o zaman Albaniyanın cənub sərhəddi Araz çayı boyunca kecir, yəni bütün Araz boyu 

sahillər Qafqaz Albaniyasının cənub sərhəddidir [11, s.21]. Albaniyanın Ģimal sərhəddləri 

haqqında da məlumat bir mənalıdır. Belə ki, bütün mənbə və tədqiqatlarda Albaniyanın 

Ģimaldan Qafqaz dağlarının aĢağı ətəklərindən bir ərazidə yerləĢdiyini təsdiq edirlər.Lakin, 

Albaniyanın Ģimal-Ģərqdən Dərbəndə qədər uzanması haqqında mənbələrdə demək olar ki, 

məlumat yoxdur. Hətta, T.Məmmədov öz əsərində Albaniyanın Ģərqdən Kaspi dənizi ilə 

əhatələndiyini yazarkən, [10, s.51] bu məlumat hansı mənbədən götürdüyünü qeyd etmir, ona 

görə ki, heç bir ilkin yazılı mənbələrdə bu barədə yazılmamıĢdır.Qafqaz Albaniyası nəinki 

Xəzərsahili ərazilər, hətta ondan çox-çox qərbdə yerləĢirdi.Sadəcə olaraq müasir erməni 

tarixciləri indiki Ermənistan üçün coğrafi mövge  əldə etmək məqsədi ilə Qafqaz Albaniyasını 

Ģərqə doğru sürüĢdürmüĢ və tarixi Albaniya ərazisinin isə vaxtıilə Armeniya tərkibində olması 

fikirlıərini irəli sürmüĢdülər. Yalnız bir-neçə mənbədə Kaspiananın (yəni cənub-qərbi 

əyalətləri-M.Ə.) Albaniya tərkibinə gatılmasına dair bir-neçə pərakəndə fikir mövcuddur 

[4.XI.4]. 
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Xəritə 1. Erkən orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasının ərazisi və Orxistenanın-Qarabağın mövqeyi 
 

 Eyni zamanda Albaniyanın qərb sərhəddlərinə dair tədqiqatçılar arasında dəqiq fikirlər 

yoxdur. T.Məmmədov, F.Məmmədova və baĢqa müəlliflər Albaniyanın qərbdən Ġberiya ilə 

həmsərhəd olduğunu bildirirlər [10, s.51; 14, s.62]. Lakin, coğrafi baxımdan Albaniya Ġberiya 

ilə Ģimali-qərb istiqamətindən  həmsərhəd olmuĢdur. Albaniya haqqında məlumat verən 

mənbələri daha dərindən təhlil edərkən  indiki Ermənistan respublikasının ərazisinin 

bütünlüklə Qafqaz Albaniyasına aid olduğu tam aydınlığı ilə müəyyən edilir. Məsələn, erkən 

orta əsr müəlliflərindən biri, Bizans astronomu və coğrafiyaçı Annaniya ġirakatsi coğrafiyaya 

aid əsərində, Albaniyanın ən böyük vilayətlərindən olan Girdmanın indiki Sevan gölündən 

Ģimalda olan ərazilərdə yerləĢdiyini göstərmiĢdir [1, s.17]. Bundan baĢqa ġirakatsi Kolt və 

Sakasen vilayətlərinin də coğrafi mövqeyini indiki Ermənistan ərazisində olduğunu göstərir 

[1, s.17]. A.ġirakatsidən baĢqa bir çox erkən orta əsr mənbələri də Albaniya ərazisinin cənub-

qərb qonĢusunda yerləĢən ərazinin Ormantida-Armeniya olduğunu qeyd edirlər. Bu 

mənbələrin təsvirlərinə görə Albaniya Araz çayının bütün yuxarı axarlarını əhatə etmiĢdi [8, 

XI, s.346]. 

Tarixi Orxistena (Arsak) vilayəti sağ sahil Albaniyasının (hazırda Qarabağın bir hissəsi) 

əyalətlərindən biri idi. Annani ġırakatsiyə görə bu ərazi öz növbəsində 12 kiçik inzibati 

vahidə bölünürdü [1, s.17]. Lakın,ümümilikdə Qarabağ bölgəsində bəhs edərkən,bu dövrlərdə 

Qarabağ Albaniyanın Otena (Uti) , Orxistena (Arsak),Sardey (Sünik) və qismən Araksenanın 

tarixi torpaqlarını əhatə etmiĢdir [11, s.22]. Alban tayfalarından bir-neçəsi utilər 

(otenlər),savdeylər və qarqarlar,demək olar,Ģübhəsiz Ģəkildə Qarabağ zonasında yaĢamıĢlar. 

Bütün mənbələr Qarabağın ərazəsinin tayfalarının alban mənĢəli olmasını aydın Ģəkildə təsdiq 

etmiĢlər. Məsələyə aydınlıq gətimrmək məqsədi qeyd etmək lazımdır ki,uti-oten alban 

tayfalarını bir-çox antik müəlliflər tanıyırdılar.Hələ,Herodot öz tarix əsərində utilərin adını 

çəkir və onların Muğanın sakinləri olan mikilərlə (muğlarla) əlaqələrindən bəhs edir Roma 

müəllifi Pliniyə görə utilərin yaĢadiqları vilayət Araz boyunca Atropatena ilə,onun yuxarıda 

adı çəkilən mikilərin yaĢadıqları Mikana (Muğana) qovuĢduğu hissəsi ilə sərhəd idi Mikilər 

kimi utilərdə e.ə. V əsrin I rübündə tarix səhnəsinə çıxmıĢ və Əhəməni hökmdarı Kserksin 

(e.ə. 485-462) Yunanıstan üzərində gürüĢündə iĢtirak etmiĢlər.  

Sodilər tayfasını, güman ki, adı Orsakenada (Arsakda) yerləĢən Soduken ərazisini 

adında təsdiq olunan tayfa ilə eyniləĢdirmək lazımdır [11, s.22]. Qarqarlar əsas alban 

tayfalarından  biridir. Ġ.Əliyev təsdiq edir ki, alban əlifbası qarqar dilinin əsasında 

yaradılmıĢdır [11, s.22]. Qarabağda yaĢayan tayfalar sırasında antik müəlliflər aynianları 

göstərir. Strabon yazırdı ki, ―aynianlar Utidə Ayniana adlanan istehkamlı Ģəhər yaratmıĢlar: 

burada yunan silahını,mis qabları və qəbirləri əxz edirdilər‖ [8, XI, s.347]. Daha sonra 

Strabon bu zonada anariakların oluğunu xatırladır və təsdiq edir ki,Uti vilayətində ―Anarik  

Ģəhəri yerləĢir. Belə deyirlər ki, burada yaĢayanlar gələcəkdən xəbər verirlər‖ [8, XI, s.347], 

yəni fala baxırlar. Bəzi tədqiqatçılar adətən ―Ġranlı olmayanlar‖ kimi tərcümə olunan 
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―anriakları‖ dəyiĢərək ―araniaklar‖ kimi ifadə edir və belə güman edirlər ki,ola bilsin ki, bu ad 

alban tayfalarının əfsanəvi ulu əcdadı olan Aranın adından əmələ gəlir. 

Qadın ilahəsinə,məhsuldarlıq ilahəsinə pərəstiĢlə bağlı olan ayinlər haqqında,Utidəki 

gələcəkdən xəbər verən quĢ və s. haqqında daha sonraki dövrlərə aid mənbələrdə məlumat 

vardır. Strabonda belə məlumatalr var ki, Utiyada ―əkinçilikdən daha çox talan və müharibə 

aparmaqla məĢğul olan bir sıra baĢqa tayfalar da‖ [8, XI, 346] yaĢayır ki, həmin taydaların 

əkinçilikdən daha çox talan və müharibələr məĢğul olmaları ―ölkənin sərtliyi ilə izah olunur‖ 

[8, XI, s.346]. 

Orxistenadan bəhs edərkən Strabon qeyd edir ki, Orxistena ―daha çox sayda atlılar 

çıxarır‖ [4, XI, s.502]. Bu deyim, Qarabağ zonasında sonralar Qarabağ atları adlanan at 

cinsini mövcüd olduğunu ehtimal etməyə imkan verən ən erkən dəlildir. E.ə. I əsrdə 

Orxistenanın ictimai-siyasi vəziyyətindən bəhs edərkən ilk növbədə qeyd etmək lazımdır 

ki,bu bölgə həmin dövrdə də Albaniyanin ayrılmaz tərkib hissəsi olmuĢdur. O dövrdə 

Qarabağ zonasında baĢ vermiĢ etnik-siyasi proseslər haqqında mənbələrdə tam dolğun 

məlumat demək olar ki,yoxdur. Çünki,bütün Albaniyada baĢ verən ümumi etnik 

proseslər,həmçini onun bir tərkib hissəsi olan Qarabağ ərazisinə-Orxistena və Uti əyalətlərinə 

də Ģamil olunurdu. 

TarixĢünaslıqda belə bir nöqteyi-nəzər formalaĢdırılmıĢdır ki, (əsasən də erməni 

tarixĢünaslığında – M.Ə) guya iĢğalçılıq dövründə ermənilər Kür-Araz çayları arası torpaqları 

da iĢğal etmiĢlər. Hətta bir sıra erməni müəllifləri daha çox saxtakarlıqlara yol verərək sübut 

etməyə çalıĢırlar ki, bura elə Armeniyanın Ģimal-Ģərq hissəsi – yəni, özünün ərazisidir. Əgər 

Kür çayının cənub sərhəddini antik müəlliflər Albaniyanın sərhəddi hesab etsəydilər bu 

məsələdə mübahisə etməyə dəyərdi. Lakin antik müəlliflərin əsərlərinin ilkin əlyazma 

variantlarında Albaniyanln cənub sərhədlərini Araz boyunun təĢkili haqqında məlumatlar 

vardırsa bu fikiri söyləmək tarixi səriĢtəsizlikdən baĢqa bir Ģey deyildir. 

Ġkinci nöqteyi-nəzər millətçilik xüsusiyətlərindən irəli gəlir və cənubi Qafqazın 

ərazisində erməni etnosunun yerliliyini nəyin bahasına olursa-olsun təsdiq etmək meylindən 

irəli gələn xalis saxtakarlığın və uydurmanın məhsuludur. Burada ilk növbədə erməni 

tarixçilərinin özləri üçün yaratdığı saxta dövlətçilik tarixinə nəzər yetirmək lazımdır. Belə 

ki,erməni tarixçilərinin ―Böyük Armeniya‖ haqqında uydurma fikirləri hətta bir-sıra dünya 

tarixçilərini də əməlli-baĢda çaç-baĢ salmıĢdır. Çünki, Armeniya ərazisinin olması haqqında 

əgər antik mənbələrdə məlumat vardırsa,bu onu əks etdirmir ki,bu ərazilərdə erməni etnosu 

yaĢamıĢdır. Bu ərazinin adı yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi və orta fars dillərində ―Ormaniya‖ 

terminindən irəli dəlir, hal-hazırda Armeniya yaylası (ġərqi Anadoluda) adlandırılan coğrafi 

məkanın təbiəti relyefi və bitki örtüyü də bu ərazinin bir ormanlıq olduğunu təsdiq edir. 

Həqiqətən də hələ Əhəməni iĢğalları zamanı bu əraziyə gəlmiĢ qədim farslar buranı onun 

coğrafi quruluĢuna görə məhz ―Ormaniya‖ adlandırmıĢlar. 

Məsələnin ikinci tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Armeniya ərazisində o dövrlərdə erməni 

etnosunun yaĢamağı haqqında heç bir məlumat belə yoxdur. Ona görə ki, qeyd etdiyimiz kimi 

əvvəlcə Midiya və sonra da Əhəməni hakimiyyəti dövründən bu ərazilər farslar tərəfindən 

məsunlaĢdırılmıĢdır.Ondan əvvəl isə bura da tarixi ədəbiyyatdan bizə məlum olduğu kimi 

xettlər, xaldeylər, hürrillər və diğər qədim tayfalar məskən salmıĢdilar. 

Problemmin üçüncü tərəfi isə ―Böyük Armeniya‖ adlı uydurma dövlətin olub-

olmasından ibarətdir. Burada ənənəvi tarixdə artıq öz təsdiğini tapmıĢ bir-sıra mülahizələri 

yada salmaq yerinə düĢür. Belə ki,tarixdən məlumdur ki, e.ə.247-ci ildə Ġranın ġimal-ġərq 

hissəsində Arsakilər sülaləsinin Parfiya dövləti meydana gəlmiĢdir. Daim Selevkilərlə 

mübarizə aparan Parfiya, öz ərazisini e.ə. II əsrin əvvəlində Xəzər dənizinin cənub 

sahillərinədək uzada bilmiĢlər. 

E.ə. 190-cı ildə Mağneziya döyüĢündə Roma qoĢunları III Antioxun və Hannibalın 

baĢcılığı ilə Selevki ordularını darma-dağın etdilər. Selevkilərə Kiçik Asiya yarımadasının 
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ġərq hissəsində mövcud olan Tavr dağlarından qərbə keçməsi qadağan edildi. Bu döyuĢdən 

sonra Selevkilər dövləti tamamilə zəiflədi. Bundan istifadə edən Parfiya qərbə doğru öz 

ərazisini geniĢləndirməyə baĢladı. Atropatena da daxil olmaqla bir sıra aslı ərazilər 

müstəqilliklərini elan etdilər. Belə müstəqil əyalətlərdən biri də Armeniya oldu. Bu zaman 

Armeniyada Ġran mənĢəli göstərilsə də əslində Moisey Xorenlinin də göstərdiyi kimi 

Arsakilərə daha yaxın olmuĢ Zariadrın oğlu ArtaĢas hakimiyyəti müvəqqəti Ģəkildə ələ alır. 

Strabon yazır ki, Artaksiy və Zariadr,III Antioxun sərkərdələri olmuĢ və daha sonra ondan bu 

bölqələrin satraplıq icazəsini almıĢdılar. Selevkilərin məğlubiyyətindən spnra isə bu ərazini 

idarə etmək üçün ArtaĢas və Zariadr Romaya ―sədaqət‖ andı içmiĢdilər [5.XI.S.500-501]. Və 

buradan belə bir nəticə əldə etmək olur ki,erməni yazarlarının ―Böyük Armeniya‖ çarlığından 

bəhs etdikləri bir ərazi sadəcə olaraq ilk əvvəllər Romadan asılılığı qəbul edən bir Selevki 

satraplığı olmuĢdur. Parfiya hökmdarı II Mitridatın dövründə (e.ə.123-88-ci illər) Parfiya öz 

ərazisini qərbə doğru geniĢləndirərək Armeniyanı da öz tərkibinə qatmıĢdır. II Mitridat e.ə. 

120-ci ildə bu ərazini iĢğal edərkən,ərazinin Romadan asılı olan satrapı I Tiqranın oğlu II 

Tiqranı da girov kimi öz yanında saxlamıĢdı. E.ə. 95-ci ildə isə o, iyirmi beĢ il saxladığı II 

Tiqranı Armeniyaya satrap təyin etmiĢ və hətta ətraf əyalətləri də onun idarəçiliyinə vermiĢdi. 

II Tiqranın hakimiyyətə gəlməsi erməni tarixĢunaslıqında elmi həqiqətən tam uzaq olan bir 

fərziyyə ilə izah olunur. Onlar iddia edirlər ki,guya II Tiqran girorluqdan azad olması üçün  II 

Mitridata Ģimali-Ģərq Ġranda yerləĢən 70 məhsuldar vadi vermiĢdir [15, s.37-38]. Əsir düĢən 

bir insanın torpağı ola bilərmi? – yəqinki bu həqiqəti əks etdirmir. Həm də bu məlumat heç 

bir mənbədə öz əksini tapmamıĢdı. II Mitridatın ölümündən sonra II Tiqran öz atalığının (II 

Mitridatın-M.Ə.) taxtına yiyələnmək məqsədilə, II Mitridatın yerinə hakimiyyətə gəlmiĢ və 

nisbətən zəif olan Parfiya hökmdarı I Qotarzla (e.ə. 88-80) mübarizəyə baĢlayır. Bu dövrdə 

Parfiyada mərkəzi hakimiyyət uğrunda mübarizələrə rəğmən ölkənin sıyasi durumu xeyli 

zəifləyir. E.ə. 80-ci illərdə Romanı Sulla və Qay Mari tərəfdarlarının mübarizəsi ilə müĢayiət 

olunan vətəndaĢ müharibəsi bürüyür. Bu vəziyyətdən istifadə edən Arsakilərin bilavasitə 

digər mümayəndəsi II Tiqran,öz tabeleyindəki əraziləri geniĢləndirməyə baĢlayır və 

Albaniyanın da bir sıra qərb ərazilərini,yeni indiki Ermənistan respublikasının ərazilərinin bir 

hissəsini iĢğal edir, hətta Atropatenanın bir qismini öz tabeliyinə keçirir,lakin bu çox 

çəkmir,vətəndaĢ müharibələrindən tezliklə özünə gələn Roma e.ə. 69-cu ildə Lukullun 

baĢçılığı ilə Tiqranın ordusunu darma dağın edir. E.ə. 69-cu ildə II Tiqran Romada asılılığı 

qəbul edərək öz tutduğu torpağlardan əl cəkir. Onun təxminən 15-20 il davam etmiĢ və 

Strabonun da iĢğalçılıq adlandırdığı yürüĢləri beləcə baĢa çatır. Burada yenə də qeyd etmək 

lazımdır ki, II Tiqranın erməni adlandırılan etnosla heç bir əlaqəsi olmamıĢdır. Ona görə ki, 

bu dövrdə belə bir etnos ümumiyətlə mövcud olmamıĢdır! 

E.ə. I əsrin ortalarından bir qayda olaraq Armeniya barıĢmaz Roma-Parfiya 

müharobələri meydanına çevrilir. Ərazi gah Parfiyaya gah da Romaya keçir. Burada hansı 

müstəqil çarlıqdan bəhs etmək olar. Tarixin çox sadə qanunauyduğunluq çərçəvəsindən 

məsələyə baxdıqda fikir daha aydın dərk edilir. 

Beləliklə, e.ə.II əsr və yeni eranın III əsrlər tarixini nəzərdən keçirdikdə belə bir ümumi 

elmi nəticə əldə etmək olur ki, bu dövrdə nəinki Orxistena-Arsak, hətta bütün Albaniya 

ərazisində erməni adlandırılan etnosdan söhbət gedə bilməzdi. Əslində bu dövrdə istər 

Albaniya və istərsə Armeniyanın əraziləri Parfiya imperiyası tərkibində olmuĢ və Parfiya bu 

ərazilərə Arsaki nümayəndələrini caniĢin təyin etmiĢdilər. Erməni müəllifləri bu Arsaki 

nümayəndələrini ―Armeniya çarları‖ həm də ―Armeniya Arsakiləri‖ adlandırmıĢlar. 

Yeni eranın III-VII əsrlərində Armeniya ərazisi yenə də növbə ilə ya Roma və onun 

varisi Bizansdan, ya da Sasanilərdən asılı olmuĢdur. Əlbəttə ki,bu dövrdə Armeniyanın alban 

vilayətlərini iĢğal etməsindən bəhs etmək ən azı tarixdən xəbərsiz olmağa bərabər olardı. III-

VII əsrlərdə bəhs olunan və səhvən bizə erməni müəllifləri kimi qələmə verilən,əsərləri 

XVIII-XIX əsrlərdə saxtakarcasına tərcümə edilən Bizans tarixçiləri F.Buzand, A.ġirakatsi, 

Gevond və baĢqaları, Suriya tarixçiləri  Mar Ebrey (M.Xorenatsi), Sebeos, YegiĢe və b. 

əsərlərinə əsaslanır və N. Qorsoyanın da hesb etdiyi kimi, ―onların öz ideallarının-zərdüĢtilik 
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Ġranının təhlükəsinə qarĢı duran birləĢmiĢ vahid Armeniyanı‖ [13] əks etdirir. Tam 

Ģübhəsizdir ki bu mənzərə ―gerçəkliyi təhrif edir‖,cünki Armeniya III-V əsrlərdə və ondan 

sonra da ―vahid Ģekildə mövcud olmayıb,birləĢmiĢ halda olmayıb‖ [13]. Digər tərəfdən 

yuxarda adl çəkilən və çəkilməyən müəlliflərin nəyinki əsərlərin içi həm də adında 

saxtakarlıqlara yol verilmiĢdir. Məsələn, Mar Ebreyin (M.Xorenetsi), F. Buzand və 

digərlərinin ―Tarix‖ adlı əsərləri ―Armeniya tarixi‖ kimi yazılmıĢdır. Məsələn, F. Buzandın 

əsərində Armeniya ərazisindən yanlız müəyyən bir hissədə bəhs olunur,özüdə saxtalaĢdırılmıĢ 

tərcümə Ģəklində verilmiĢdir. Deməli, erkən orta əsrlər Cənubi Qafqaz, Armeniya, Suriya və 

s. bölqələrin həqiqi tarixini düzgün araĢdırmaq üçün bu dövrə aid mənbələr çox ciddi 

mənbəĢünaslıq süzgəcindən keçirilməlidir. 

Albaniyaya gəldikdə isə III-VII əsrlərdə onun vəziyyəti Armeniyaya nisbətən yaxĢı 

olmuĢdur. Belə ki, Parfiya dövlətinin süqutundan sonra,hətta bir müddət Albaniyada caniĢin 

olan Arsakilər buranı müstəqil idarə etməyə baĢlamıĢ,lakın sonradan Sasanilər tərəfindən 

tutulmuĢ və uzun zaman ərzində ölkənin daxili müstəqilliyi özündə saxlanmıĢdı. 

IV əsrin əvvəllərində daha doğrusu 313-cü ildə Albaniyada Urnayr tərəfindən xristianlıq 

qəbul edildi. Bir müddər sonra 30-40-cı illərdə Armeniyada və Ġberiyada caniĢin səviyyəsində 

hakimiyyətdə olan Arsakilər də xristianlıq qəbul etdilər. Vaxtilə atəĢpərəst olmuĢ Arsakilərin 

bu    tədbirə əl atması  əslində onların Parfiya Arsakilərindən hakimiyyəti ələ almıĢ Sasanilərə 

qarĢı çevirilm bir siyasəti idi. Onlar Sasanilərin hakimiyyətini qəbul etmək istəmirdilər.  

Burada kiçik bir haĢiyə çıxmaq yerinə düĢərdi. Son zamanlar erməni tarixĢünaslığında 

ermənilərin xristianlığı qəbul edən ilk xalq olması eyforiyası ilə Avropanın xristian 

ölkələrinin diqqətini cəlb etmək siyasəti yürüdulməkdədir Onlar Armeniyada xristianlığın 

301-ci ildə qəbul edildiyini iddia edirlər. Lakin erməni tarixçilərinin də təsdiq etdikləri kimi 

287-ci ildə Armeniyada caniĢinlik fəaliyyətinə baĢlayan III Tridat (287-330) qatı antixristian 

idi. Hətta o, ermənilərin öz xristian məzhəbinin banisi hesab etdikləri Müqəddəs Qriqorini 

Armeniya ərazisində xristianlığı yaymaq   istəməsinə qarĢı çıxmıĢ və onu qaranlıq zindana 

salmıĢdı. Qriqori  III Tridatın elə hakimiyyəti dövründə 326-cı ildə zindanda vəfat etmiĢdi. 

Bəs Qriqori nə zaman xristianlığı yaydı və III Tridatın caniĢinliyi (erməni tarixĢünaslığında 

çarlığı-M.Ə.) dövründə Armeniyada hansı xristianlıq dövlət dini səviyəsində qəbuı edilmiĢdi? 

Sasani imperiyasının ucqar, Roma ilə həmsərhəd bölgılırində bu əyalətlərin (Albaniya, 

Armeniya, Ġberiya) xristianlığı qəbul etməsi əlbəttə ki,Sasani mərkəzi hakimiyyət dairələrinin 

məmnunluğu ilə qarĢılana bilməzdi. Ona görə də Sasani-Roma növbəti qarĢıdurmasından 

sonra 387-ci ildə Albaniya, Ġberiya bütöv, Armeniyanın usə dörddən üç hissəsi Sasanilərə 

verildi, burada Roma ilə sərhəddə yerləĢən Albaniyanın Kolt,Kombisena və Sakasen 

əyalətlətləri Albaniyayaya qaytarılır. Sasanilər Armeniya və Ġberiyada  Arsaki caniĢinlərinin 

idarətçiliyinə son qoyur və bu ərazilərdə sasani mərzbanları təyin edilir. Albaniyada isə bu 

proses daha bir əsr təxirə salınır. 

Albaniyanın və onun tərribində olan Qarabağın özünün müstəqil Xristian kilsəsi 

avtokefal katalikosluğu öz əlifbası,özünün zəngin ədəbiyyatı,alban etnosu və s. olmuĢdur. 

Albaniyanın məhz siyasi suverenliyi onun kilsəsinin avtokefallığını təmin etmiĢdir. [11, s.69]. 

V-VI əsrlərdə Albaniyanın ehkamçılıq dini mübarizəyə (monofizitlərlə deofizitlərin 

mübarizəsində) cəlb olunduğu bir vaxtda vəziyyət xeyli mürəkkəbləĢmiĢdi. Belə bir vaxtda 

Qarabağ ərazisində Aquendə kilsə məclisinin toplanması (488-ci ildə) qanunauyğun bir hal 

idi. Bu məclisin cağırılması bir daha sübut edirdi ki, Qarabağ məhz həmin dövrdə Alban 

xristianlığının mərkəzi hesab olunurdu. Elə həmin VI-VII əsrlərdən artıq xristianlığı qəbul 

etmiĢ Armeniya ərazisi Arsakirləri özlərini əlahiddə qaydada digər qonĢulardan ayrı tutmuĢ 

və VII əsrdə ərəb iĢğallarından sonra ərəblər tərəfindən ərməni adlandırılmıĢ və onların 

yaĢadığı Ormaniya-Armeniya ərazisi isə Ərməniyyə adlandırılmıĢdı. Ərəblər Bizans və HəbəĢ 

xristianlarından əlavə tanıdıqları bir çox xristianları da ərmənilər adlandırmağa baĢlamıĢ və 

ərməni-xristian terminləri bir növ eyniləĢdirilmiĢdi. 
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Arsakilər sülaləsinin süqutundan, Mehranilərin Albaniya taxtına çıxmasına qədər olan 

dövrdə də Albaniya ardı-arası kəsilməyən müharibələr meydanına çevirilmiĢdi. Ön Asiyada 

möhkəmlənmək uğrunda Bizansla Ġran arasında gedən döyüĢlərin böyük bir hissəsi Albaniya  

torpaqlarında cərəyan edirdi. 571-591-ci illər arasında 20 il müddətində davam edən Ġran-

Bizans müharibələri alban xalqına böyük dağıntəlar gətirdi [10, s.249-250]. VII əsrin 

əvvəllərində  Ġranla-Bizans imperiyası arasında 603-628-ci illər müharibələri zamanı alban 

torpaqları və xalqı yeni dağıntılara məruz qaldı. Moisey Kalankaytuklu bu barədə belə 

yazırdı: ―Bizans qoĢunları qıĢlamaq üçün Albaniyanın ərazisinə daxil oldu,ölkənin içərilərinə 

doğru hərəkəti davam etdirdilər. Saysız-hesabsız Bizans orduları öz düĢərgələrini Uti 

valiyətinin Kalankaytuk kəndinin yanında axan çayın sahilində saldılar. Yanlarından 

keçdikləri kəndlərin özlərini,gözəl bağ və üzümlükləri tapdalayıb xaraba qoydular. Sonra 

onlar yerlərini dəyiĢib düĢərgələrin Tərtər çayının sahilində Divtakan kəndinin yanında 

saldılar.‖ [3, k.II, f.10] 

Xəzərlərin hücumuna tab gətirməyən,Albaniyadaki Sasani mərzbanı Sema ViĢnaps 

Ġrana qaçdı. O,ölkədən qaçdıqdan sonra alban ölkəsinə rəhbərlik etmək məsuliyyəti katalikos 

Vironun çiyninə düĢdü. O, ―ölkəni dağıntı və fəlakətdən xilas etmək üçün xəzərlərlə danıĢığa 

girdi‖ [3, k.II, f.10.14] Viro Sasani Ģahının xəbəri olmadan danıĢıqlar aparmağa cürət etmədi. 

Buna gorə də Xəzərlər yenidən hücuma keçdilər. ―Albaniyadaki müxtəlif vilayət və 

kəndləri,su arxları və çayları,bulaq və meĢələri, dağ və dərələri qabaqcadan puĢklə  öz 

aralarında bölüĢdürdülər və hamılıqla müəyyən bir vaxtla,dağıdıcı basqınlarına baĢladılar. 

Ölkəmiz baĢdan-baĢa lərzə içində titrəyirdi‖ [3, k.II, f.10.14]. Katalikos Viro çıxılmaz 

vəziyyətdə qaldı, gördü ki, Ġrandan cavab yoxdu, əlveriĢli vaxt tapıb Arsak vilayətinin 

keçilməz dağlarında yerləĢən və alban feodallarının yaĢadığı Çoraberdə qaçdı [3, k.II, 

f.10.14]. Katalikos Viro burada böyük yığıncaq keçirdi və gələnlər Vironun xəzərlərlə ittifaq 

baĢlamağına razılıq verdilər. 630 –cu ildə Viro epidemiyadan öldü. 

Ölkədə hakimiyyət Mehranilər nəslindən olan Girdiman knyazı Varaz Qriqorun əlinə 

keçdi. Albaniyada Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsinin elə ilk illəri Yaxın ġərqdə 

Ərəb Xilafətinin güclənməsinə təsadüf edir. 642-ci ildə Varaz Qriporun yerinə hakimiyyətə 

CavanĢir gəldi. CavanĢir 654-cü ildə Bizansla, 662-ci ildə Xəzərlərlə , 667-670-ci illərdə ərəb 

xilafəti ilə münasibətləri normalaĢdıra bildi. CavanĢirin hakimiyyət fəaliyyəti haqqında Musa 

Kalankaytuklu öz məlum əsərində çox geniĢ məlumatlar vermiĢdir. Bu arada Girdman 

knyazlığının paytaxtı olmuĢ Partav Ģəhərinin yerləĢdiyi coğrafi məkan haqqında ilkin 

mənbələrdə olan məlumatları diqqətlə çatdirmaq yerinə düĢərdi. Ġlkin tarixi mənbələr əsasında 

məlum olur ki, Partav Ģəhəri Bərdə deyildi. Partav indiki Ermənistan Respublikasının TavuĢ 

vilayətinin ərazisində olmuĢdur. Cünki Girdman əyaləti həmin ərazidə yerləĢirdi. VII əsr 

ermənilərin özününküləĢdirtikləri Bizans tarixçisi Ananiya ġırakarsi də Girdmanın əsasən 

həmin ərazidə yerləĢdiyinə dair məlumat vermiĢdir. [1, s.17]. 

Girdman knyazlığının hegemonluğu dövründə Arsak-Qarabağın Albaniya üçün çox 

böyük əhəmiyyətə malik olduğu yuxarıdaki misallarla daha aydın dərk edilməkdədir. Erkən 

orta əsr mənbələrində Arsak-Qarabağ Albaniyanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi göstərilmiĢdir. 

Beləliklə, III-VII əsrlər Arsak-Qarabağ bölgəsi Albaniyanınən mühüm ərazilərindən biri 

kimi ölkənin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynamıĢdır. 
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Xülasə: Məqalə Qarabağ bölgəsinin VII – IX əsrlər tarixinə həsr olunmuĢdur. Ġlkin yazılı 

qaynaqların çoxsaylı məlumatları əsasında belə nəticəyə gəlmək olarki, VII – IX əsrlərdə Qarabağ 

Azərbaycanın qərb bölgələrindən biri olmuĢ və ölkənin siyasi və sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol 

oynamıĢdır. VII – IX əsrlərdə Qarabağ bölgəsi əhalisinin etnik tərkibində  türkmənĢəli tayfalar baĢlıca 

rol oynamıĢdır.  
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following conclusions: In the 7th-9th centuries Garabagh was one of the western provinces of 
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researches have proved that the main components of the ethnic composition of the population of the 

Garabagh in the 7th-9th were Turkic-speaking tribes.  
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Резюме: Статья посвящена  истории Карабахского региона Азербайджана в VII – IX 

веках. На основе многочисленных исторических  фактов из первоисточников можно прийти к 

следующему заключению: в VII – IX вв. Карабах являлся одним  из западных регионов 

Азербайджана и играл важную роль в политической и социально-экономической жизни страны. 

Исследования свидетельствуют, что главным компонентом этнического состава населения  

Карабахa  в VII-IX вв. являлись тюркоязычные племена. 

Ключевые словa: Азербайджан, Арабский Халифат, Карабах, Арран, тюрк, население.  

 

Azərbaycanın Ərəb xilafətinin tərkibində olduğu dövrdə (VII – IX əsrlər) onun ayrı-ayrı 

bölgələrinin, o cümlədən Qarabağ bölgəsinin tarixi və etnik coğrafiyası ilə bağlı olan 

problemlərin tədqiqi Vətən tarix elmi qarĢısında duran ən mühüm vəzifələrdəndir.  

Ərəb xilafəti dövrü Qarabağ tarixi ilə bağlı xüsusi araĢdırma mövcud deyildir. Odur ki, 

problemin elmi Ģəkildə araĢdırılmasına, tarixi həqiqətlərin ortaya çıxarılmasına böyük ehtiyac 

vardır. Müasir dövrdə baĢ verən ictimai-siyasi hadisələr, müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının yerləĢdiyi geopolitik məkan, onun müxtəlif bəhanələrlə cəlb edildiyi 

müharibə Qarabağın tarixi coğrafiyası, siyasi tarixi və əhalisinin etnik tərkibi ilə bağlı olan 

mövzuların tədqiq olunmasını daha da aktuallaĢdırır.  

Etno-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni baxımdan Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan Qarabağ bölgəsi haqqında müxtəlif dillərdə yazılmıĢ ilkin yazılı qaynaqlarda maraqlı 

məlumatlara rast gəlinir. Həmin məlumatları araĢdırmazdan əvvəl ―Azərbaycan‖ tarixi – 

coğrafi anlayıĢı və onun hüdudları haqqında qısa Ģəkildə bəhs etməyə ehtiyac duyulur.  

Yazılı qaynaqların məlumatlarına görə, tarixi Azərbaycan torpaqları Azərbaycan 

türklərinin yayıldığı ərazilərlə üst-üstə düĢür. Həmin ərazilər VII əsrdə Ərəb xilafəti tərəfin-

dən ələ keçirilərək onun tərkibinə iki vilayət – ―Azərbaycan‖ (Cənubi Azərbaycan) və ―Ar-

ran‖ (ġimali Azərbaycan) vilayətləri kimi daxil edildi. Lakin ərəb mənbələri həmin ərazi-

lərdən vahid ölkə kimi bəhs edərkən onu məhz ―Azərbaycan‖ adlandırırdılar.  

Ərəbdilli müəlliflərin əsərlərində verilən məlumatlara görə, Sasanilər və Ərəb xilafəti 

dövründə Azərbaycan dedikdə həm Araz çayından cənubdakı ərazilər, həm də Araz çayından 

Ģimaldakı Dərbəndə qədər olan ərazilər baĢa düĢülürdü. BaĢqa sözlə, tarixi Azərbaycan 

torpaqları cənubda Zəncandan baĢlayaraq, Ģimalda Dərbəndə qədər, Ģərqdə Xəzər dənizi 

sahillərindən baĢlayaraq, qərbdə Tiflis Ģəhəri, Van gölü, Dəclə çayı yaxınlığınadək olan 

əraziləri əhatə etmiĢdir. Məsələn, ibn Havqəl yazır: ―Sonra Azərbaycanın xəritəsini dərc 

etdim, oradakı dağları, yolları, Kür və Araz kimi Ģirin sulu çayları, həmçinin Xilat (Van) və 

Kəbuzan (Urmiya) göllərini də təsvir etdim. Bu göllərin hər ikisi heç biri dənizlə birləĢmir, 

elə oradaca mən Qabq dağını (Qafqaz dağlarını) göstərdim‖ [1, 7].   

Göründüyü kimi, ibn Havqəl, Azərbaycan Ģimal sərhədlərini Qafqaz dağları, qərb 

sərhədlərini isə Van gölünün hüdudları ilə əlaqələndirir. Beləliklə, indi Ermənistan 

adlandırılan ərazi və onların iddia etdikləri Qarabağ bölgəsi, eləcə də hal-hazırda Gürcüstan 

Respublikasının tərkibindəki bəzi torpaqlar tarixi Azərbaycan ərazisinin hüdudları daxilində, 

yəni onun həm də ―Arran‖ adlandırılan Araz çayından Ģimaldakı  torpaqlarında yerləĢmiĢdir. 

V.V.Bartolda görə, orta əsrlərin ikinci yarısından etibarən ilkin mənbələrdə ―Arran‖ 

əvəzinə tez-tez ―Qarabağ‖ tarixi-coğrafi anlayıĢı iĢlədilməyə baĢlanmıĢdır  [2, s.214]. 

Mənbələrin araĢdırılması V.V.Bartoldun bu fikrinin qismən doğru olduğunu söyləməyə imkan 

verir. Çünki XIII – XIV əsrlərdə yazılmıĢ ərəb və farsdilli mənbələrdə əvvəllər Arran adı 

altında təqdim edilən Ģimal ərazilərimizdən yalnız Kür və Araz çayları arasında olan hissəsi 
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bu ad altında göstərilməkdə davam edirdi. Bununla belə, Kür və Araz çayları arasındakı bütün 

üçbucağın Qarabağ adlandırılmasını iddia etmək doğru deyildir.   

Qarabağın Arranla bağlı olmasını mənbələrdə tez-tez rast gəlinən ―Arran Qarabağı‖ 

anlayıĢı da sübut edir. Burada Arran Qarabağı dedikdə heç də ―Düzən Qarabağ‖ deyil, 

Arranda yerləĢən Qarabağ (Arranın Qarabağı) baĢa düĢülür. BaĢqa sözlə, burada mənsubiyyət 

bildirilir, yəni haqqında bəhs olunan Qarabağın məhz Arrana aid olduğuna, Arranda 

yeləĢdiyinə iĢarə edilir və XIII –XV əsrlərdə yazılmıĢ farsdilli mənbələrdə də elə bu Ģəkildə - 

―Arran Qarbağı‖ Ģəklində təqdim olunur. Orta əsr müəlliflərinin Arran Qarabağı ifadəsini 

iĢlətməkdə məqsədləri onun həm Arran ərazisində yerləĢdiyini göstərmək, həm də onu türk 

xalqalarının məskunlaĢdığı coğrafiyadakı digər Qarabağ adlanan ərazilərdən fərqləndirmək 

idi. Məsələ burasındadır ki, türk xalqlarının yaĢadığı ərazilərdə baĢqa ―Qarabağlar‖ da 

olmuĢdur. Bu Qarabağlar sırasında ―Səlmas Qarabağı‖ [3, s.767], ―Badğis Qarabağı‖ [3, 

s.868] və baĢqalarını misal göstərmək olar.  

Hər bir ölkənin düzənlik, dağlıq, dərə-təpə ərazilərə malik olaması isə təbiidir. Buna 

görə də Qarabağın daha çox dağlarla əhatə olan hissəsini əsas götürərək qondarma ―Dağlıq 

Qarabağ‖ termininə qarĢılıq olaraq Arran Qarabağını ―Düzən Qarabağ‖ kimi izah etməyə heç 

bir əsas və ehtiyac yoxdur. Çünki mənbələrdə Dağlıq Qarabağ ifadəsinə rast gəlinmir. 

Mənbələr onun düzən hissəsindən də, dağlıq hissəsindən də elə vahid Qarabağ kimi bəhs 

edirlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı dövrlərdə, müxtəlif dillərdə yazılmıĢ mənbələrdə 

―Qarabağ‖ adı və yaxud onun ayrı-ayrı hissələri müxtəlif Ģəkillərdə təqdim olunmuĢdur. 

ġübhəsiz, bu ilk növbədə yerli əhali tərəfindən verilən adın həmin əcnəbi dillərə uyğun olaraq 

tərcümə edilməsi ilə bağlıdır.  

Bəzi məlumatlara görə, Azərbaycan xalqının öz doğma torpağının bir parçasına verdiyi 

"Qarabağ" adına bu Ģəkildə ilk dəfə VII əsrə aid mənbələrdə rast gəlinmiĢdir [4, s.11]. 

R.YüzbaĢov Qarabağ adının söz kimi VII əsrdən, əyalət kimi XIII əsrdən iĢlədilməsindən 

bəhs edərək yazır ki, vaxtilə Araz çayının sahilində Qarabağ Ģəhəri olmuĢdur [5, s.63-64; 6, 

s.92]. Əlbəttə, Qarabağ adının VII əsrdə iĢlədilməsi və daha qədim tarixə malik olması 

mümkündür.  

Ərəb istilası ərəfəsində Sasanilər dövlətinin inzibati bölgüsündən bəhs edən  Ġran 

tarixçisi S.Nəfisi yazır ki, imperiyanın ərazisi dil və etnik baxımdan müəyyən hissələrə 

bölünürdü. Belə ki, eyni dil və etnik mənsubiyyətə malik olan ərazilərin öz yerli hökmdarları 

var idi və onlar Sasani Ģahına tabe idilər. I Xosrov ƏnuĢirvanın (531-579) dövründə Sasanilər 

dövlətinin ərazisi bu baxımdan dörd mərzbanlığa bölünürdü: Ģərq, qərb, cənub və Ģimal [7, 

s.161]. Təsadüfi deyildir ki, tarixi Azərbaycan torpaqları – həm Araz çayından Ģimaldakı, həm 

də cənubdakı torpaqlar, eləcə də indiki Ermənistan və Gürcüstan adlanan ərazilər Sasanilər 

imperiyasının dörd inzibati vahidindən biri olan ġimal caniĢinliyinin (ġimal kustakının) 

tərkibinə daxil idi. Pəhləvi mənbələrində həmin caniĢinlik çox vaxt ―Azərbaycan 

sepəhbudluğu‖ adlandırılır [8, s.50-51]. Cənubi Qafqaza daxil olan ərazilərin bütövlükdə 

―Azərbaycan sepəhbudluğu‖ adlanması təsadüfi deyildir və ərazinin baĢlıca etnik-dil 

xüsusiyyətləri ilə bağlı ola bilərdi.  

Bir sıra yazılı qaynaqlar (xristian müəlliflərin əsərləri, pəhləvi, ərəb) Sasanilər dövrü 

ġimali Azərbaycan ərazisinin, yəni antik mənbələrdə Albaniya, ərəb mənbələrində isə Arran 

adlanan ərazinin ayrı-ayrı vilayətləri haqqında məlumat verirlər. Həmin mənbələr Kür-Araz 

çayları arasında yerləĢən dörd əyalət – Arsax, Uti, Paytarakan və Sünik əyalətləri haqqında da 

bəhs etmiĢlər. Elmi ədəbiyyatda həmin əyalətlər Albaniyanın Kürün sağsahili əyalətləri kimi 

tanınmıĢdır [9, s.7-8]. 

V-VI əsrlər erməni mənbələrində Arsax, antik müəlliflərin əsərlərində isə Orxistena 

adlanan ərazi Sağsahil Albaniyasının mühüm vilayətlərindən biri olmuĢdur. ―Ermənistan 

coğrafiyası‖na görə, Arsax 12 xırda inzibati vahidə bölünmüĢdü [10, s.94].  
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Arsax adını Urartu mənbələrində rast gəlinən Urdexi adı ilə bağlamaq cəhdləri də 

vardır. Onun erməni dili ilə bağlı olmadığını bir çox erməni tədqiqatçıları da etiraf edirlər. Bu 

toponimi, Q.Qeybullayevin qeyd etdiyi kimi, bir neçə Ģəkildə izah etmək cəhdləri vardır [11, 

s.210-211]. Lakin həmin fikirlərin heç biri elmi ictimaiyyəti qane edə biləcək tutarlı faktlara 

əsaslanmır. Ona görə də biz burada həmin fikirlər üzərində dayanmağı məqsədəuyğun hesab 

etmirik. 

Arsaxla həmsərhəd olan Sünik və ya Sisakan (Zəngəzur) Albaniyanın cənub-qərbində, 

Arazın sol sahilində yerləĢirdi. AlbanĢünaslar təsdiq edirlər ki, Sünik vilayəti etnik, siyasi və 

mədəni baxımdan Albaniyaya və Atropatenaya bağlı olmuĢdur [10, s.95; 12, s.146]. X. 

XubuĢman və Ġ. Markvart Süniki ümumiyyətlə, Albaniya vilayəti hesab edirdilər [10, s.96].  

Moisey Xorenatsinin və Musa Kalankatlının Alban əlifbası ilə bağlı verdiyi məlumatları 

da Sünik vilayətinin birmənalı Ģəkildə Albaniya ərazisi olduğunu göstərir. Belə olan halda 

Qarabağ ərazisinin Albaniyaya aid olması heç bir Ģübhə doğurmur.  

Ermənilərin əsassız olaraq iddia etdikləri Arsax vilayəti I – VI əsrlərdə alban 

ArĢakilərinin, VI əsrdən  VIII əsrin əvvəllərinədək Albaniyanın böyük knyazları – 

Mehranilərin hakimiyyəti altında olmuĢdur. Xristian müəlliflərin əsərlərindən məlum olur ki, 

alban hökmdarları hunlar və xəzərlər arasında xristianlığı təbliğ etmək üçün Arsaxın din 

xadimlərini göndərirdilər [10, s.94-95]. Zənnimizcə, bu faktın özü alban adlandırılan etnosla 

türkmənĢəli tayfalar arasında bir bağın, mənĢə yaxınlığının olmasına dəlalət edir. 

VIII əsrin əvvəllərində ərəblər Albaniyada Mehranilərin hakimiyyətini ləğv etdilər və 

Qarabağ bölgsi ərəblərin Albaniya deyil, Arran adlandırdıqları vilayətin tərkibində Ərəb 

Xilafətinin hüdudlarına daxil edildi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ərəblərin Bizans inzibati-idarə sisteminə uyğun tətbiq etdiyi 

―Ərminiyyə‖ inzibati bölgüsünə Qafqaz hüdudlarından kənarda olan ―əl-Ərmən‖ ölkəsi daxil 

deyildi. Bu anlayıĢın bir inzibati-ərazi bölgüsü kimi əsl mahiyyəti elmi ədəbiyyatda öz əksini 

tapmıĢdır [13, s.52-57; 14, s.9-10]. ―Ərminiyyə‖ haqqında məlumat verən ərəbdilli müəlliflər 

(ibn Xordadbeh, əl-Yəqubi, əl-Ġstəxri, ibn Havqəl və baĢqaları) bu inzibati bölgünün 

tərkibində ―əl-Ərmən ölkəsi‖ni yada salmırlar. BaĢqa sözlə, ―Ərminiyyə‖ inzibati termini ilə 

―əl-Ərmən‖ coğrafi terminləri baĢqa-baĢqa ifadələrdir. 

Əl-Ġstəxrinin əsərində ―ərmən‖ (―əl-ərmən‖) ifadəsi ilə ―Ərminiyyə‖ ifadəsi arasındakı 

fərq açıq-aĢkar diqqəti cəlb edir: ―Ərminiyyə, Arran və Azərbaycana gəlincə, biz onları bir 

xəritədə cəmləĢdirib, vahid iqlim etdik. ġərqdən onu əl-Cibəl, əd-Deyləm, Xəzər dənizinin 

qərbi, qərb (tərəfdən) əl-Ərmən və əl-Lan hüdudları, əl-Cəzirə sərhədlərinin bir hissəsi, 

Ģimaldan əl-Lan və Qabq dağları, cənubdan əl-Ġraq və əl-Cəzirə sərhədlərinin bir hissəsi əhatə 

edir‖ [15, s.108]. Göründüyü kimi ―əl-Ərmən ölkəsi‖ və ―Ərminiyyə‖ bir-birindən fərqli anla-

yıĢlardır. BaĢqa sözlə, burada ―Ərminiyyə‖ nisbi sifətdir və yalnız sonradan inzibati cəhətdən 

―əl-Ərmənə‖ aid edilmiĢdir mənasını verir. Beləliklə, ―Ərminiyyə‖ ifadəsinin etnik-coğrafi 

baxımdan ―əl-Ərmənə‖, ―Ərminiyyə‖ və ―Ərmən‖ ifadələrinin isə əsl adları ―haylar‖ olan 

etnosa heç bir aidiyyəti yoxdur. Təsadüfi deyildir ki, 1918-ci ildə öz müstəqilliklərini elan 

etmiĢ haylar dövlətlərini ―Ermənistan‖ deyil, ―Ararat Respublikası‖ adlandırmıĢ, bununla da 

―Ərminiyyə‖ anlayıĢının onlara aid olmadığını etiraf etmiĢlər. 

Ərəb xilafəti dövründə Arsax və Sünik, eləcə də əl-Ġstəxrinin Həciran (Naxçıvan) 

adlandırdığı vilayətlər qeyd-Ģərtsiz Azərbaycanın tərkibində vilayət olan Arrana aid edilirdi 

[16, s.138]. Arranın da daxil olduğu Cənubi Qafqaz əmirliyinin mərkəzi isə məhz Qarabağda 

– ―Arranın anası‖ sayılan Bərdə Ģəhərində yerləĢirdi. 

Ərəbdilli müəlliflər öz əsərlərində Qarabağdan bir vilayət və yaxud əyalət Ģəkilində 

ayrıca olaraq bəhs etməmiĢdir. Lakin həmin əsərlərdə Qarabağ bölgəsinə aid olan ayrı-ayrı 

nahiyələr, ona bitiĢik ərazilər və bölgədə baĢ verən bir sıra siyasi hadisələr haqqında maraqlı 

məlumatlar verilir.  

Həmin mənbələrdə əl-Muskuan adlandırılan, Qarabağın indiki Ağdərə rayonu 

ərazisində lokalizə olunan yer adına rast gəlinir. Əl-Muskuan Musa Kalankatlının əsərində 

rast gəlinən ―Arsax vilayətinin meĢələri qalın və dərələri dərin‖ olan Meskuenklə 
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eyniləĢdirilir. Həmin mənbələrdə rast gəlinən əl-Məsiran isə Ağdam və Ağdərə rayonları 

arasında lokalizə edilir [17, s.37]. Əl-Bəlazurinin əsərində Tərtər çayı hövzəsində yerləĢən Ud 

nahiyəsinin adına rast gəlinir [18, s.125; 19, s.183]. Bu xristian müəlliflərin əsərlərində rast 

gəlinən Uti ilə eyniləĢdirilir. 

Ərəb dilli mənbələrdə Qarabağ bölgəsindəki bəzi coğrafi yer adları haqqında da 

məlumatlara rast gəlinir. Onlar bəzi hallarda Tərtər çayını Sursur, Qarabağ dağlarını isə Əbu 

Musa dağları adlandırırlar. Əl-Məsudi də Qarabağ dağlarını Əbu Musa dağları adlandırır və 

burada bir çox Arran tayfalarının məskunlaĢdığını qeyd edir [13, s.48]. Qeyd etmək lazımdır 

ki, Əbu Musa dağları haqqında elmi ədəbiyyatda müxtəlif fikirlər mövcuddur [16, s.232].  

Bir sıra ərəbdilli mənbələrdə və xristian müəlliflərin əsərlərində VIII – IX əsrlərdə 

Qarabağ və ona yaxın bölgələrdə baĢ vermiĢ siyasi hadisələr haqqında da məlumat verilir.   

Əsəm əl-Kufi sonuncu Əməvi xəlifəsi II Mərvan ibn Məhəmmədin (744-750) dövründə 

Azərbaycanda üsyanların baĢlanması haqqında məlumat verir. Beyləqan sakinlərinin üsyanına 

Müsafir ibn Kəsir əl-Qəssab baĢçılıq edirdi. Bu zaman Azərbaycanı Asim ibn Yəzid əl-Hilali 

idarə edirdi. O, üsyanın Bərdə və ətraf ərazilərə yayılmasının qarĢısını almaq üçün öz 

döyüĢçülərini Bərdə Ģəhərinin qapıları yanında Tərtər çayı boyunca yerləĢdirmiĢdi. Lakin ərəb 

caniĢini bərdəlilərin köməyi ilə məğlub edildi və öldürüldü. Müəllif üsyançılarla yeni ərəb 

əmiri arasındakı döyüĢlərin Bərdə yaxınlığındakı ―DaĢ körpü‖ deyilən yerdə və Bərdə ilə 

Yunan (indiki Ağcabədi rayonunun ərazisi) arĢında baĢ verdiyini bildirir [14, s.70-71]. 

Əl-Yəqubi qeyd edir ki, Harun ər-RəĢidin hakimiyyəti dövründə (786-809) Beyləqan 

əhalisi Bərdəyə gəlmiĢ və Ģəhərdəki ərəb caniĢini əleyhinə üsyan qaldırmıĢdır. Musa 

Kalankatlı yazır ki, balasakanlılar (beyləqanlılar) 830-cu ildə yenə də üsyan edərək Arsax 

əyalətinin bir sıra kəndlərini ələ keçirdilər [16, s.218-219]. 

Babəkin rəhbərliyi dövründə Xürrəmilər hərəkatı Qarabağ və ətraf bölgələrə də 

yayılmıĢdı və həmin ərazilər faktiki olaraq Babəkin hakimiyyəti altına keçmiĢdi. Mənbələrin 

verdiyi məlumata görə, IX əsrin 20-ci illərində Babəkin dəstələri əvvəlcə Süniki (Zəngəzuru), 

onun ardınca isə Arsax və Uti vilayətlərini ələ keçirmiĢdi [16, s.239].    

Mənbələr Yesai Əbu Musanın üsyanı haqqında məlumat verərkən, bu xalq çıxıĢının 

Qarabağ bölgəsində baĢ verdiyini xüsusi vurğulamıĢlar. Yesai Əbu Musa əvvəcə, ərəblərin 

hakimiyyətini qəbul etmiĢ, daha sonra seperatizmə meyl etmiĢdir. Mənbələr verdiyi məlumata 

görə, Yesai Əbu Musa bir müddət Babəkin müttəfiqi olmuĢ Arran knyazlarından idi. O, Buğa 

əl-Kəbirin baĢçılığı ilə ərəb ordusundan qorunmaq üçün Beyləqanın 10, Bərdənin 15 

fərsəxliyində olan KtiĢ qalasına sığınmıĢdı [16, s.182]. KtiĢ Qarabağın əlçatmaz qalalarından 

biri idi. O, dağın sərt və sıldırımlı yamaclarında meĢə ilə örtülmüĢ bir yerdə salınmıĢdı.  

Qalaya çətin keçilən dar bir cığır gedirdi. Bu cığırdan baĢqa, qalanın Ģimal tərəfindəki 

qayalıqlarda yeraltı yol qazılmıĢdı [16, s.183]. Həmin qalanın xarabalıqları Qarabağda, 

Xocavənd rayonunun Tuğ kəndinin yaxınlığında indi də qalmaqdadır [13, s.78].  

Musa Kalankatlının yazdığına görə, xilafət parçalananda Qriqori Hammam Arsax da 

daxil olmaqla Alban (Arran) hakimliyini bərpa etdi [10, s.95]. O, əvvəlcə Sacilərdən, sonra 

isə Salarilərdən asılı idi. Ərəb coğrafi ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan ibn 

Havqəl özünün ―Kitab surət al-ard‖ (―Yerin təsviri kitabı‖) adlı əsərində Sacilər sülaləsinin 

milli mənsubiyyəti, yəni onun məhz Azərbaycan türk sülaləsi olması və bu bu sülaləyə 

mənsub dövlətin əsasını təĢkil edən Azərbaycan ölkəsinin hüdudları haqqında ətraflı məlumat 

verir. Müəllif, əsərinin ―Ərməniyyə, Azərbaycan və Arran‖ adlı paraqrafında Azərbaycan 

dövlətçiliyi ilə bağlı olan çox mühüm məlumat verir:  ―Ġndi də biz qərbə doğru Rum (Bizans) 

ölkəsinin sərhədlərinə qayıdaq, onun Ģərq sərhədlərində və qonĢuluğunda olan Ġslam 

ucqarlarını təsvir edək. Onun təsvirinə Ərminiyyə, Arran və Azərbaycan ölkələrindən 

baĢlayıram. Mən onlara vahid iqlim kimi yanaĢıram. Çünki mənim gördüyümə görə bu iqlim 

bir Ģəxsin hakimiyyəti altındadır‖ [20, s.331].  



QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! 

 

 
45 

Ġbn Hövqəlin təqdim etdiyi məlumatda diqqəti cəlb edən əsas məqam ―Bu iqlim bir 

Ģəxsin hakimiyyəti altındadır‖ ifadəsini iĢlətməsidir. Ġbn Hövqəl bir qədər sonra öz fikirini 

daha da dəqiqləĢdirərək həmin hökmdarların məhz ―Azərbaycan  hökmdarları‖ olduğuna iĢarə 

edir. Müəllif yazır ki, Qafqaz dağlarında və ətraf ərazilərdə xırda hökmdarlar vardır. O, bu 

fikrini aĢağıdakı sözlərlə davam etdiririr: ―Bu hökmdarların əksəriyyəti hər il Azərbaycan 

hökmdarlarına müəyyən miqdarda daimi vergi və digər ləvazimatlar aparırlar‖ [20, s.348].  

Sacilər və Salarilərdən sonra Qarabağ, Naxçıvan və indi Ermənistan adlanan bütün 

ərazilər digər bir Azərbaycan dövlətinin – ġəddadilərin tərkibində olmuĢdur. Sacilər və 

Salarilər kimi ġəddadilər də mənbələrdə Azərbaycan dövləti adlandırılır. Təsadüfi deyildir ki, 

bir müddət Gəncədə sarayda yaĢamıĢ Qətran Təbrizi və Naxçıvanda yaĢamıĢ Əsədi Tusi 

ġəddadi sülaləsi nümayəndələrini ―Turan hökmdarı‖, onlardan asılı olan Naxçıvan əmirini 

―NaxçıvanĢah‖, ―AranĢah‖ adlandırmıĢlar [21, s.86].  

Beləliklə, ərəbdilli müəlliflərin əsərlərində verilən məlumatlara əsasən belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, Qarabağ ərazisi, eləcə də indiki Ermənistan Respublikasının ərazisi həm Ərəb 

xilafəti dövründə, həm də Sacilər, Salarilər və ġəddadilər dövründə Azərbaycan ölkəsinin 

qərb torpaqlarına daxil idi. 

 Həm ərəbdilli mənbələr, həm də xristian müəlliflər Ərəb xilafəti dövründə Arranda, o 

cümlədən Qarabağ ərazisində məskunlaĢmıĢ əhali, onun dili, eləcə də bölgənin çayları, 

dağları, təbii sərvətləri haqqında da müəyyən məlumatlar vermiĢlər. Antik müəlliflərin 

Albaniya, ərəb mənbələrinin Arran adlandırdıqları ġimali Azərbaycan ərazisində, eləcə də 

Qarabağ bölgəsində yaĢayan əhalinin etnik tərkibi və dili haqqında məlumatlar məhdud və 

qarmaqarıĢıqdır. Digər tərəfdən həmin müəlliflərin əsərlərində ərazidə iĢlədilən dillərlə bağlı 

rast gəlinən məhdud faktlar tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif, öz istəklərinə uyğun Ģəkildə Ģərh 

edilmiĢ və beləliklə, mövcud etnik mənzərə daha da dolaĢdırılmıĢdır. Bununla belə, ərəb 

mənbələrinin təhlili Arranın və onun tərkibinə daxil olan Qarabağ bölgəsinin etnik mənzərəsi, 

əhalisinin dili haqqında müəyyən fikirlər söyləməyə imkan verir.  

Ərəb mənbələri Azərbaycan əhalisindən bəhs edərkən onları ümumi Ģəkildə ―türklər‖ 

adlandırılar. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın həm Ģimalında, həm də cənubunda baĢ vermiĢ 

döyüĢ səhnələrində ərəblərə qarĢı vuruĢan baĢlıca qüvvə türkmənĢəli əhali olmuĢdur. 

Mənbələrdə onların haqqında ―xəzərlər‖ və ―türklər‖ Ģəklində ayrı-ayrılıqda bəhs olunmuĢdur. 

Mənbələrdə bir sıra hallarda ―Azərbaycandan olan türklər‖ ifadəsinə də rast gəlinir. Bir sıra 

ərəbdilli mənbələr öz əsərlərində yeni eradan əvvəl baĢ vermiĢ hadisələrdən bəhs edərkən 

Azərbaycanın qədim əhalisini ―türklər‖ adlandırırlar [19, s.141-157]. Türk tayfaları 

Azərbaycan ərazisində, o cümlədən Qarabağ bölgəsində qədim dövrlərdən baĢlayaraq 

məskunlaĢmıĢ, erkən orta əsrlərdə hunların, sabirlərin və xəzərlərin, XI əsrdə isə səlcuqların 

axınları ilə onların rolu daha da artmıĢdır. 

Ərəb mənbələrində ermənilərin Cənubi Qafqazda ərəb ordularına qarĢı döyüĢ 

əməliyyatlarında iĢtirakı, onların nəinki Qarabağ bölgəsində ümumiyyətlə, Qərbi Azərbaycan 

torpaqlarında varlığı haqqında heç nə deyilmir. Ermənilərin Qarabağda, eləcə də digər Qərbi 

Azərbaycan torpaqlarında gəlmə olduğunu bir sıra erməni və rus (A.ġaginiyan, 

A.Novoseltsev və baĢqaları) tədqiqatçıları da qəbul edirlər [17, s.144]. 

F.C.Məmmədova qeyd edir ki, ərəb istilasından ərəfəsində əyalətin əhalisinin əsasını 

qarqarlar, utilər, hunlar, xəzərlər və basillər təĢkil edirdilər [10, s.94]. Q.Ə.Qeybullayev 

Qarabağın dağlıq hissəsində qarqar, dondar, peçeneq, tərtər, hun, xəzər etnonimləri ilə bağlı 

toponimlərə rast gəlindiyini qeyd edir [11, s.35]. 

Bəhs edilən dövrdə Arranın Qarabağ bölgəsinin və ətraf ərazilərin türkmənĢəli tayfalar 

trəfindən məskunlaĢdırılması Ģübhəsizdir. Məsələn, VII əsr Bizans tarixçisi Feofilakt 

Simokatta türkləri ―barbar‖ adlandırır və yazır ki, onlar bizim tarixçilərin Araks (Araz) 

adlandırdığı çayın sahillərində, yəni Qarabağ bölgəsinin cənub hüdudlarında yaĢayırlar və 

həmin çayı Əras adlandırırlar [22, s.78]. 

Təsadüfi deyildir ki, ərəbdilli tarixçilər VII – IX əsrlərdə baĢ verən hərbi-siyasi 

hadisələrdən bəhs edərkən Arran da daxil olmaqla, Azərbaycanı birmənalı Ģəkildə ―Xəzər 
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ölkəsi‖ adlandırırdılar. Belə olan halda Kür və Araz çayları arasında yerləĢən üçbucaqda, o 

cümlədən Qarabağ bölgəsində türkmənĢəli tayfaların yaĢaması və türk dilinin hakim dil 

olması heç bir Ģübhə doğurmur. Arxeoloji tədqiqatlar da deyilənləri sübut edir. Belə ki, A.A. 

Ġessen tərəfindən Azərbaycan ərazisindəki Üçtəpədə, Qrabağ yaxınlığındakı Mil düzündə 

Xəzər hökmdarına məxsus VII əsrin əvvəllərinə aid qəbir abidəsi də aĢkar edilmiĢdir [23, 

s.64-65]. Həmin abidə xəzərlərin Azərbaycan torpaqlarında uzun müddət varlığının bariz 

nümunəsidir. 

Xəzərlərin tarixi Azərbaycan türklərin tarixi ilə sıx Ģəkildə bağlıdır və bu faktı 

Azərbaycan torpaqlarındakı toponimik materiallar da sübut edir. Bu qəbildən olan toponimik 

materiallara Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, o cümlədən Qarabağ bölgəsində rast 

gəlinmiĢdir. Məsələn, Füzuli rayonu ərazisindəki ―Xəzərdağ‖ toponimi ―xəzər‖ etnonimini 

özündə qoruyub saxlamıĢdır [24, s.204].  

Məlum olduğu kimi, antik müəlliflər və xristian mənbələri indiki Ģimali Azərbaycan 

ərazisini Albaniya, əhalisini isə albanlar adı altında təqdim etmiĢ, onların Qarabağ bölgəsində 

də məskunlaĢdığını göstərmiĢlər. Lakin bu əsərlərdəki məlumatlar ―alban‖ anlayıĢının etnik 

və yaxud ərazinin adına uyğunlaĢdırılaraq coğrafi baxımdan iĢlədildiyini aydın bir Ģəkildə 

müəyyən etməyə imkan vermir. Albaniya dövrünü araĢdıran tarixçilər də etiraf edirlər ki, 

həmin müəlliflərin əhali haqqında məlumatları ayrı-ayrı fraqmentlər Ģəklində qalmıĢdır. 

Məlumatların heç də hamısı səhih deyildir, bəziləri ziddiyyətlidir və buna görə də onlar 

diqqətlə təhlil olunmalıdır [25, s.16]. BaĢqa sözlə, həmin mənbələr əhalinin etnik 

mənsubiyyəti, onun dili haqqında qətiyyətli fikir söyləmirlər. Bu isə öz növbəsində müxtəlif 

elmi mübahisələrə gətirib çıxarmıĢdır.  

―Alban‖ adı ilə bağlı müxtəlif elmi mübahisələr mövcuddur [26, s.52-55].  

AlbanĢünaslıq uzun müddət digər millətlərə məxsus tarixçilərin inhisarında olmuĢdur. Onlar 

isə Albaniya tarixi ilə bağlı olan məsələlərdə, xüsusilə, onun əhalisinin etnik tərkibi ilə bağlı 

məsələlərdə təhriflərə və saxtalaĢdırmalara yol vermiĢ, onu tam bir müəmma halına gə-

tirmiĢlər. Bu etnosla bağlı bütün məsələləri nədənsə ya ermənilərin, ya da Qafqaz dil ailəsinin 

xeyrinə həll etmək cəhdləri vardır. Bu cəhdlər yeni deyil və XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin 

əvvəllərindən etibarən mövcuddur.  

XX əsr Sovet tarixĢünaslığında albanların qafqazdilli olduğunu iddia edən bütöv bir 

tədqiqatçılar (A.Q.ġanidze, Q.A.MelikiĢvili, K.A.Klimov, K.V.Trever, Ġ.M.Dyakonov, 

S.T.Yeremyan və baĢqaları) ordusu var idi. Lakin onların tədqiqatlarında bu iddianı sübut 

edəcək heç bir tutarlı fakta rast gəlinmir.  

Ərəb istilası ərəfəsində və Ərəb Xilafəti dövründə Qarabağ bölgəsinin Azərbaycana 

məxsus olduğunu, türklər tərəfindən məskunlaĢdırıldığını ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanları da 

sübut edir. Azərbaycanın, o cümlədən onun Qarabağ bölgəsinin  etnik tarixini öyrənmək 

baxımından ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanları böyük elmi əhəmiyyətə malikdir. ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ oğuzların, ilk növbədə Azərbaycan türklərinin yazılı yaddaĢıdır. O, türklərin 

Azərbaycanda o cümlədən, Qarabağda qədim dövrlərdən məskunlaĢmasını sübut edən, əsl 

elmi əhəmiyyəti hələ tam Ģəkildə müəyyən edilməmiĢ ən əhəmiyyətli ilkin qaynaqlardan 

biridir. Homerin və Firdofsinin poemaları əsasında Yunanıstan və Ġran tarixini yaradanlar, 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarındakı tarixi faktları görməzdən gəlirlər. 

 ―Kitabi Dədə Qorqud‖da oğuzların yayıldığı coğrafi ərazilər, onların yerləri-yurdları 

tam Ģəkildə aydındır. Dastanda Qarabağın adı çəkilməsə də hadisələrin bir çoxu onun 

yerləĢdiyi bölgədə və onun ətrafındakı ərazilərdə (Bərdə, Əlincə, Gəncə, Göyçə gölü, Göyçə 

dağı, Qaradağ və.s.) cərəyan edir. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da rast gəlinən etnik məzmunlu 

maraqlı faktlardan biri də Qazan xanın ―Alpanlar baĢçısı‖ adlandırılmasıdır. Bu epizoda 

―Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy‖da rast gəlinir. Burada indiki Gürcüstan 

ərazisindəki ―BaĢı açıq‖ adlı ərazidə kafirlərin casusu Qazan xanı ―Alpanlar baĢı Qazan‖ 

adlandırır [27, s.80; 28, s.494]. ―Alpanlar‖ ifadəsinə baĢqa bir epizodda da rast gəlirik. Belə 



QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! 

 

 
47 

ki, ―Qazılıq Qoca oğlu Yeynək boyu‖nda Yeynəyin dilindən səslənən ―Ağ-boz atlar çapdıran 

alpanlar gördüm‖ ifadəsi ilə rastlaĢırıq [27, s.262; 28, s.87].  

Buradakı ―alpanlar‖ ifadəsini iki mənada baĢa düĢmək olar: 1. Etnik məfhum kimi; 2. 

―Ġgidlər‖, ―ərənlər‖ kimi. Əgər ikinci mənaya üstünlük versək o zaman bu ifadə ―alpanlar‖ 

deyil, ―alplar‖ Ģəklində iĢlədilməli idi. Digər tərəfdən, Qazan xanın düĢmənləri olan kafirlərin 

Qazan xanı tərifləyərək onu ―igidlər baĢı‖ kimi təqdim etməsi inandırıcı görünmür. Əksinə, 

bütün dastan boyu onların Qazan xana düĢmən münasibətləri və nifrət bəsləmələri açıq-aĢkar 

görünməkdədir.Məlum olduğu kimi, bəhs edilən dövrdə xristian müəlliflər ġimali 

Azərbaycanı ―Albaniya‖, ―Ağvan‖, əhalisini isə ―albanlar‖, ―ağvanlar‖ adlandırmaqda davam 

edirdilər. Ərəblər isə eyni tarixi epizodda yerli xalqı türklər adlandırırdılar. Əgər yuxarıdakı 

epizodda ―alpanları‖ etnik məfhum kimi qəbul etsək, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, burada 

kafirlər tərəfindən ―alpanlar‖ dedikdə elə albanlar baĢa düĢülürdü. Belə olan təqdirdə həmin 

alpanların və yaxud albanların elə türklər olduğunu qəbul etmək lazım gəlir. Çünki ―Alpanlar 

baĢı‖ adlandırılan Qazan xan türk, özü də oğuz türkü idi.  

Ərəb istilasından sonrakı dövrlərdə də ölkənin xristian müəlliflər tərəfindən ―Ağvan‖, 

―Albaniya‖ adlandırılmasının davam etməsi bir daha sübut edir ki, elə əvvəlki dövrlərdə də 

onlar albanlar dedikdə azərbaycanlıları, türkləri baĢa düĢürdülər. Məsələn, XII əsrdə 

Səlcuqlar, və Atabəylər dövründə baĢ vermiĢ hadisələrdən bəhs edən Mxitar QoĢ ölkəni yenə 

də Albaniya, əhalisini isə albanlar adlandırır və bu zaman onun sinonimi kimi ―Arran‖ 

terminindən də istifadə edir [29, s.264-266]. Beləliklə, ilkin yazılı qaynaqların materiallarının 

araĢdırılması və təhlili nəticəsində aydın olur ki, Qarabağ bölgəsinin tarixi Azərbaycan 

türklərinin tarixi ilə sıx Ģəkildə bağlıdır. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, ərəb hakim 

dairələrinin həyata keçirdiyi dini siyasət Qarabağın dağlıq hissəində əhalinin dini baxıĢlarında 

müəyyən izlər buraxdı. Lakin bu heç də bölgə əhalisinin etnik tərkibinin dəyiĢilməsinə gətirib 

çıxara bilmədi. Bu proses çox sonralar, rusların hakimiyyəti dövründə baĢ verdi. 

Ġ.P.PetruĢevskinin qeyd etdiyi kimi nə Arsax, nə də hazırda ermənilər yaĢayan digər 

vilayət və rayonlar ―heç bir zaman erməni mədəniyyətinin mərkəzlərinə mənsub olmamıĢdır‖ 

[16, s.99]. N.Adons isə yazır ki, Arsax həmiĢə erməni təsir dairəsindən kənarda qalmıĢdır [30, 

s.225; 16, s.99]. Ərəb xilafəti dövründə alban ənənələrinin aradan qaldırılmasında erməni 

kilsəsi baĢlıca rol oynayırdı [31, s.62-63]. Bir sıra tədqiqatçılar, o cümlədən erməni 

tədqiqatçıları etiraf edirlər ki, erməni kilsəsi yadellilərin (ərəblərin) əli ilə xristian dinində 

qalmaqda davam edən tarixi Ağvaniyada (Arranda) və onun bir hissəsi olan Qarabağda 

yaĢayan xalqları yox etməyə çalıĢırdılar [16, s.99]. N.Vartapetov qeyd etdiyi kimi, erməni 

kilsəsi həmiĢə özü üçün yeni Ģəraitə bacarıqla uyğunlaĢırdı və siyasi vəziyyətdən asılı olaraq 

Səfəvilərə, sonra da rus çarlarına qulluq edirdi; necə ki, vaxtı ilə həmin qayda ilə hərəkət edib 

Bizans imperatorları, sasani Ģahları, ərəb xəlifələri, monqollar və digərləri qarĢısında baĢ 

əymiĢdilər [16, s.100].   

Bir sıra ərəb coğrafiyaĢünas-səyyahları bölgədən bəhs edərkən burada yaĢayan əhalinin 

dili haqqında müəyyən məlumat verirlər. Əl-Ġstəxri Azərbaycan, Arran və Ərminiyyədə 

mövcud olan dillərdən bəhs edir. Müəllif ölkə əhalisinin dilindən bəhs edərkən cənubda 

(Azərbaycanda) ―azəri‖, Ģimalda (Arranda) daha dəqiq desək, Qarabağ bölgəsində, Bərdə 

nahiyəsində ―arran‖ dilində danıĢıldığını göstərir [15, s.113]. Əl-Ġstəxri əlavə edir ki, Bərdə 

əhalisinin istifadə etdiyi arran dili asan dildir. Təəssüf ki, müəllif bu dillərin hansı etnosa 

mənsub olduğuna dair dəqiq məlumat vermir.  

Ġbn Havqəl də Azərbaycan əhalisinin dilindən bəhs edərkən Azərbaycanda ―azəri‖, 

Arranda isə ―arran‖ (―arani‖) dilində danıĢıldığını göstərir. Lakin Əl-Ġstəxri kimi o da həmin 

dillərin etnik mənsubiyyəti haqqında susur [20, s.348-349].  

X əsrdə yaĢamıĢ ərəb coğrafiyaçısı əl-Müqəddəsi özünün ―Əhsən ət-təqasim fi mərifət 

əl-əqalim‖ (―Ġqlimlərin öyrənilməsi üçün ən yaxĢı bölgü‖) adlı əsərində yazır ki, Arranda 

arran dilində danıĢırlar. Göründüyü kimi, burada dil ölkənin adına uyğun, yəni coğrafi 

faktorla bağlı olaraq iĢlədilmiĢdir [32, s.378]. Ġstər-istəməz belə bir ehtimal meydana çıxır: 
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ərəblər ―Albaniya‖ deyil, ―Arran‖ termininə üstünlük verdikləri kimi, ―alban dili‖ əvəzinə 

―arran dili‖ iĢlətmiĢlər. BaĢqa sözlə, arran dili elə həmin alban dilidir.  

Tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti bir-birini təkrar edərək, heç bir fakta istinad etmədən 

bu dili udin dili ilə bağlamağa cəhd etmiĢlər. Arran dilinin Qafqaz dil ailəsinə daxil olduğunu 

iddia edən tədqiqatçılar öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün mənbələrdə rast gəlinən hər hansı 

bir konkret fakta istinad etməmiĢlər. K.M.Trever yazır ki, bir neçə Ģəxs və yer adlarından 

baĢqa, qədim alban dilinin xarakteri, onun leksikası və qrammatikası haqqında heç nə bil-

mirik. O, əlavə edir ki, Plini, Ptolemey, Plutarx və baĢqalarının əsərlərində rast gəlinən adlar 

isə onların latın və yunan dillərinə uyğunlaĢdırılmıĢ formalarıdır [12, s.306-307]. Koryunun, 

eləcə də Moisey Xorenatsinin əsərlərinə istinad edən K.M. Treverə görə, Mesrop MaĢtos 

albanların əlifbasını tərtib etməmiĢdir, onu yeniləmiĢdir [12, s.307].  

Suriyalı  Zaxariya Ritorun əsərində aĢkar Ģəkildə deyilir ki, Arranın öz dili vardır və bu 

dil əsərdə adı çəkilən digər xristian xalqlardan heç birinin dilinə oxĢamır [33, s.81-82]. 

Z.M.Bünyadov öz əsərində arran dilini alban dili adlandırmıĢ, lakin onun hansı dil ailəsinə aid 

olması haqqında qəti fikir söyləməmiĢdir [16, s.170].  

Qarabağda da istifadə olunan alban (arran) dili və əlifbası ilə bağlı araĢdırmalar hələ 

XIX əsrin əvvəllərindən baĢlanmıĢdır. Çox geniĢ yayılmıĢ bir fikirə görə, alban əlifbası qarqar 

dili əsasında tərtib olunmuĢdur. Bu iddianın tərəfdarları Mesrop MaĢtosun, gürcülər üçün 

əlifba yaratdıqdan sonra albanlar üçün əlifba tərtib etmək üçün Albaniya hökmdarı Arsvalen 

və patriarx Yereminin yanına gəldiyini bildirən Moisey Xorenatsinin və Musa Kalankatlının 

məlumatına əsaslanırlar. Həmin məlumat görə, Arsvalen və Yeremi Mesrop MaĢtosla 

danıĢmaq və onun gəliĢinin məqsədini öyrənmək üçün Sünik vilayətindən bacarıqlı tərcüməçi 

Benyamini (Bəncamini) çağırmıĢdılar. Onlar Mesrop MaĢtosla  birlikdə ―qırtlaq, qaba, barbar 

və çətin səslənən qarqar dilinin əlifbasını yaratdılar‖ [29, s.37]. S. T.Yeremyan və K. 

V.Trever yazırlar ki, biz qarqarları alban birliyi tərkibində ən qədim və daha görkəmli 

tayfalardan biri olduğunu güman edə bilərik. K.V. Trever belə bir nəticəyə gəlir ki, V 

yüzillikdə Mesrop MaĢtos alban əlifbasını tərtib edərkən onun əsasında alban dilinin qarqar 

ləhcəsini qoymuĢdur [12, s.49]. Lakin bir sıra sovet dövrü tədqiqatçıları qarqarları qafqazdilli 

tayfalar sırasına aid edirdilər. Q.Ə. Qeybullayev öz əsərində qarqarları qafqazdilli sayan təd-

qiqatçıları (P.K.Uslar, E.Ġ.Krupnov, A.Q.ġanidze, N.Q.Volkova və baĢqaları) tənqid edərək 

onların türkmənĢəli tayfalardan biri olduğunu yazır. O, qeyd edir ki, Cənubi Azərbaycanda 

bunu sübut edən bir sıra toponimlər vardır və orada qafqazdilli əhali yaĢamamıĢdır [24, s.201-

202]. 

Musa Kalankatlının məlumatında diqqəti cəlb edən cəhət Mesrop MaĢtosun haqqında 

bəhs olunan albanlarla, qarqarlarla tərcüməçi vasitəsi ilə danıĢmasıdır. Bu, Alban dilinin 

erməni dilindən tamamilə fərqli bir dil olduğunun aĢkar göstəricisidir.  

Sovetlər dövründə araĢdırmalar aparmıĢ tədqiqatçıların əsərlərində diqqəti cəlb edən 

əsas cəhət budur ki, onlar alban (arran) dili ilə bağlı sualların cavablarını nəyin bahasına 

olursa-olsun türk dillərindən kənarda axtarmağa çalıĢmıĢlar. Lakin onlar bu istiqamətdə heç 

bir tutarlı fakt ortaya çıxara bilməmiĢlər. 

Ġlkin yazılı qaynaqların verdiyi məlumatlar və məntiqi mülahizələr Qarabağ da daxil 

olmaqla, ġimali Azərbaycanda əhali arasında ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə olunan alban 

(arran) dilinin Qafqaz və iranmənĢəli olmadığını birmənalı Ģəkildə söyləməyə imkan verir. 

Burada yalnız bir çıxıĢ yolu qalır: onu türk dilləri ilə bağlamaq. Bu ehtimalın doğruluğunu, 

yəni alban (arran) dilinin türk dili ola bilməsi ehtimalını, onun qafqazmənĢəli olduğunu 

söyləyənlərin özləri də dolayısı ilə qəbul etmiĢlər. Çünki onlar alban (arran) əlifbasının qarqar 

ləhcəsi əsasında tərtib olunması məsələsində həmrəydirlər. Qarqarların isə qafqazmənĢəli 

etnos olmasını göstərən heç bir ilkin mənbə yoxdur. Əksinə, qarqarların türkmənĢəli xalq 

olması haqqında ərəb və farsdilli mənbələrdə, eləcə də Suriya mənbələrində kifayət qədər 

tutarlı faktlar vardır. X əsrdə yaĢamıĢ farsdilli naməlum müəllifin ―Hüdud əl-aləm‖ adlı 
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əsərindədə də qarqar adına Xəzərətrafı tayfaların təsviri zamanı rast gəlinir. Əsərdə 

qarqarlarla yanaĢı, digər Xəzərətrafı xalqlar haqqında da ətraflı məlumat verilir. Sözlərinə 

davam edən naməlum müəllif daha sonra  yazır: ―Haqqında bəhs etdiyimiz bu (xalqların) 

hamısı türklərdəndir‖ [34, s.70]. 

Qarabağın ən baĢlıca etnoslarından biri olan qarqarların türkdilli tayfa ola bilməsi 

ehtimalı ilk dəfə K.Q.Əliyev tərəfindən irəli sürülmüĢdür. K.Q.Əliyevin fikrincə, qarqar dili 

erməni və Qafqaz dilləri ilə qohumluq əlaqəsinə malik olmamıĢdır [35, 4].  

Digər tərəfdən, xristian müəlliflər, o cümlədən Musa Kalankatlı türkləri həmiĢə 

―barbar‖ adlandırır. O, əlifba ilə bağlı epizodda da qarqarların dilini məhz ―barbar dili‖ kimi 

təqdim edir. 

Mövcud alban (arran) əlifbası ilə Orxon-Yenisey yazıları (Göytürk əlifbası) arasında 

zahiri oxĢarlığın olması da inkaredilməz faktdır. Yeri gəlmiĢkən, digər etnoslarla bağlı hər 

hansı bir zahiri oxĢarlığı əldə bayraq edənlər nədənsə, türklərlə bağlı məsələlərdə belə 

yanaĢma tərzini yaxına buraxmaq istəmirlər. Mingəçevirdən tapılmıĢ alban epiqrafik 

abidələrin Göytürk əlifbası əsasında oxunacağı gün heç də uzaqda deyildir. Bu istiqamətdə 

artıq müəyyən addımlar atılmaqdadır.   

Erməni mənbələrində qarqarlar Albaniyanın əsas tayfaları sırasında göstərilir. 

Albaniyada qarqarlar Mil düzünün Ģimal hissəsində, Qarabağda, Qarqarçayın hər iki sahilində 

məskunlaĢmıĢdılar. Moisey Xorenatsi yazır ki, I əsrdə Parfiya Ģahı ValarĢ (I Vologez) 

Arazdan Xunanakertə (Xunan qalasına) və Qafqaz dağlarına qədər uzanan və əhalisi sıx olan 

bu ölkənin idarəsini adlı-sanlı, ağıllı və müdrik Arana tapĢırdı. Moisey Xorenatsi sözlərinə 

davam edərək yazır ki, utilər, qardamanlar, savdeylər və qarqarlar onun törəmələrindəndirlər 

[19, 52]. Musa Kalankatlının əsərində həmin oxĢar epizod aĢağıdakı kimi Ģərh edilir: ―Aran 

Araz çayından baĢlayaraq Hunan qalasına qədər uzanan Alban ölkəsinin düzənliklərini və 

dağlarını miras olaraq almıĢdır... Uti, Girdiman, Tsvod və Qarqar knyazlıqlarında yaĢayan 

xalqlar da həmin Aranın oğullarının nəslindəndir‖ [29, 19]. 

Musa Kalankatlı öz əsərində Albaniya ərazisindəki ―Qarqar çölündə‖ baĢ vermiĢ 

döyüĢdən də bəhs etmiĢdir [29, s.30]. O, əsərin baĢqa bir yerində qeyd edir ki, qarqarları 

Qafqaz dağları yaxınlığına Makedoniyalı Ġsgəndər köçürmüĢdür [29, s.35]. Burada Qarqar 

düzü dedikdə indiki Mil düzü baĢa düĢülürdü.  

Hələ XIX əsrdə H. Zeydlits yazırdı ki, Qarqarçay adı onlardan yadigar qalan yeganə 

xatirədir [36, s.11]. Lakin sonrakı tədqiqatlar göstərdi ki, Qarqar toponimi Azərbaycanda 

geniĢ yayılmıĢdır. Belə ki, XX əsrdə ölkəmizin ərazisində, o cümlədən Qarabağda ―Qarqar‖ 

etnonimi ilə bağlı çoxsaylı hidronim və toponimlər qeydə alınmıĢdır [37, s.27].  

Zənnimizcə, haqqında bəhs olunan azəri və arran dilləri eyni dilin – Azərbaycan 

türkcəsinin cənub və Ģimal ləhcələri ola bilərdi. Onların arasında əsas fərq isə yazı zamanı 

istifadə edilən qrafika olmuĢdur. Azəri dilində əvvəllər pəhləvi, sonralar isə ərəb 

qrafikasından, arran dilində isə qədim türk əlifbasına (Göytürk əlifbasına) uyğun əlifbadan 

istifadə edildiyini söyləmək mümkündür.  

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, tarixi Azərbaycan torpaqlarında, o cümlədən 

Qarabağda və onunla həmsərhəd olan bölgələrdə Göytürk əlifbası ilə yazılmıĢ epiqrafik 

abidələrə rast gəlinmiĢdir. Lakin onların bir çoxu XIX əsrdə məqsədyönlü Ģəkildə məhv 

edilmiĢdir. Bütün bunlara baxmayaraq, onların bəzi nümunələri tarixi Azərbaycan 

torpaqlarında indi də qalmaqdadır. Bu baxımdan Qarabağla qonĢu olan Zəngəzurda aĢkar 

edilən epiqrafik yazılar, xüsusilə, qeyd edilməlidir. Həmin ərazidən XX əsrin 80-ci illərində 

Nüvədi kənd orta məktəbinin müəllimi Həmzə Vəli tərəfindən yeddi ədəd kitabə tapılmıĢdır 

[38, s.13-20]. Həmin kitabələrin hamısı Göytürk əlifbası ilə yazılmıĢdır. Bu fikri Göytürk 

əlifbası üzrə bir çox mütəxəssislər də qəbul etmiĢlər. Məsələn, Orxon-Yenisey yazıları üzrə 

görkəmli mütəxəssis olan Ə.Rəcəbov yazır: ―Həmzə Vəlinin Nüvədi kəndinə aid olan ərazidə 

tapdığı daĢ, heç Ģübhəsiz, göytürk hərfləri ilə yazılmıĢ kitabədir‖ [39]. Maraqlıdır ki, həmin 

kitabələrdə türkmənĢəli tayfa adlarına da rast gəlinir [38, s.20].  
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  Y.B.Yusifovun qeyd etdiyi kimi, Musa Kalankatlının əsərində rast gəlinən bir sıra 

leksikoloji materiallar arran dilinin türkməĢəli dil olması haqqında fikiri daha qətiyyətlə 

söyləməyə imkan verir. Bu terminlər sırasında ovçu, tarxan, Türküstan, xaqan, il, alp, türkan, 

aqelun (ayaqyalın-onlar ayaqyalın Kür çayını keçdi) kimi sözləri misal göstərmək olar. 

Erməni dilində də türk dillərindən alınma bir çox sözlər vardır [40, s.22- 23]. 

Ərəbdilli müəlliflərinin əsərlərində rast gəlinən və hal-hazırda da yalnız Azərbaycan 

türkləri arasında iĢlənən bir sıra sözlərin təsadüfi olmadığı da qeyd edilməlidir. Bu sözlərə 

həmin müəlliflərin əsərlərində rast gəlinməsi onların məhz yerli əhali tərəfindən iĢlədilməsi 

ilə bağlı idi. Onlardan biri də əl-Bəlazurinin əsərində rast gəlinən ―handan-hana‖ (―hannan-

hana‖) və yaxud ―handan-handan‖ sözüdür.  

Əl-Bəlazurinin sözlərinə diqqət yetirək: ―Əl-ƏĢəs ibn Qeys hannan-hana (çətinliklə) 

(han – Azərbaycan əhalisinin dilində ―özünü itirmiĢ‖, ―çaĢmıĢ‖, ―çətin vəziyyətə düĢmüĢ‖ 

deməkdir) hərəkət edərək (təqib edərək) onu (Azərbaycanı) Hüzeyfə və Ütbə ibn Fərqadın 

(əvvəllər) bağladığı sülhə uyğun Ģəkildə (Ģərtlərlə) fəth etdi‖ [18, s.197].  

Əl-Bəlazuridə xatırlanan ―hannan-hanan‖ ifadəsi həmin mənada hal-hazırda da 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində ―hannan-hana‖, ―hannan-hannan‖ Ģəkilində 

iĢlədilməkdədir. S.B.AĢurbəyli də bu sözün Azərbaycan (türk) dilində olduğunu bildirir və 

―çətinliklə‖, ―tədricən‖ mənalarında iĢlədildiyini qeyd edir [41, s.80].  

Bütün yuxarıda deyilənlər Qarabağ da daxil olmaqla Azərbaycanın Araz çayından 

Ģimaldakı torpaqlarında ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə olunan ―arran‖ dilinin türk dilli olması 

ehtimalını daha da gücləndirir. 

Beləliklə, VII – IX əsrlər Azərbaycan tarixi haqqında məlumat verən ilkin mənbələrin, 

eləcə də mövcud elmi ədəbiyyatın araĢdırılması, müqayisəsi və ümumiləĢdirilməsi əsasında 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, Qarabağ bölgəsi siyasi, coğrafi və etnik baxımdan həmiĢə 

Azərbaycanla sıx Ģəkildə bağlı olmuĢdur və onun ayrılmaz tərkib hissəsidir. 
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Xülasə: ƏlveriĢli təbii Ģəraiti, saf iqlimi, təmiz suları, meĢələri, zəngin təbii ehtiyatları ilə 

dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri olan Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın tarixi torpağıdır. 

XV-XVII əsrlərin mənbələrində Qarabağ, daha çox ―Arran Qarabağ‖ və ya ―Qarabağ bəylərbəyiliyi‖ 

kimi təqdim olunmuĢdur. Bu dövrdə Qarabağ Azərbaycanın diğər bölgələri ilə birlikdə Baharlı 

(Baranlı), Bayandurlu və Səfəvi sülalələrinin hakimiyyəti altında olmuĢdur. O dövrün mənbələrinə 

görə, Qarabağ əhalisinin əksər hissəsini yerli Oğuz türk tayfaları, ərazisini də  və onlara aid Oymaqlar 

(ərazi vahidi) təĢkil edirdi. 
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Abstract: Garabagh region of Azerbaijan, one of the ancient human settlements in the world 
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Qarabağ Azərbaycanın ən qədim tarixi vilayətlərindən biridir. Azərbaycan xalqının öz 

doğma torpağının bir parçasına verdiyi «Qarabağ» adı əvvəllər bir tarixi-coğrafi anlayıĢ kimi 

konkret məkanı bildirmiĢ, sonra isə Azərbaycanın geniĢ coğrafi ərazisinə aid edilmiĢdir 

[26,11]. Bəzi tədqiqatçılar heç bir mənbə göstərmədən Qarabağ toponiminin VII əsrdən 

etibarən dilimizdə iĢlənildiyini qeyd edirlər [19, s.191; 26,11]. Əslində bu fikir hələ XX əsrin 

60-cı illərində irəli sürülmüĢdür. ġ.M.Sədiyev Qarabağ adının mənasından, onun toponim 

olaraq iĢlənilməsi tarixindən bəhs edərkən göstərmiĢdir ki, Qarabağ sırf Azərbaycan sözü olub 

və ən azı VII əsrdən dilimizdə iĢlənilməkdədir [42,15]. Təəssüf ki, bu fikri səsləndirən 

müəlliflər heç bir ilkin qaynağa istinad etməmiĢlər. 

Əhməd əl-Bəlazurinin (820-892) verdiyi məlumata görə, Abbasi xəlifəsi Mənsur (745-

775) Yezid ibn Useyd əs-Sülemini geri çağıraraq Həsən ibn Kahtəbə ət-Taini Arrana vali 

təyin etmiĢ, Amir ibn Ġsmaili də yardımçı qüvvələrlə ona köməyə göndərmiĢ və birləĢmiĢ 

qüvvələr üsyan qaldıran əl-Həsən MüĢaili məğlub edərək öldürmüĢdü. Əl-Bələzuri Bey-

laqanda bir çayın və Bərdə yaxınlığında gözəlliyi ilə məĢhur olan «əl-bağ» adlı ―Gözəl bağın‖ 

əl-Həsən MüĢailə məxsus olduğunu diqqətə çatdırır [29, s.411]. Müəllif yazır ki, bağça 

mənasını verən bağ fars sözüdür. Digər Ġslam coğrafiyaĢünasları və tarixçiləri deyil, məhz 

iranlı əl-Bəlazurinin bunu xatırlatmasını qəribsəməmək lazımdır. Onun verdiyi məlumatdan 

görünür ki, «Qarabağ» adı monqol iĢğalından sonra deyil, daha əvvəl iĢlənməyə baĢlanmıĢdır 

[29, s.411]. Əgər belə olmasaydı, Qarabağ sözünü erməni dilinə tərcümə olunmuĢ halda XII 

əsrdə yaĢamıĢ Anili Samuel «Sev ayqi» (Qara bağ) deyə iĢlətməzdi. Bir qədər ondan sonra 

yaĢamıĢ tarixçi Tovma Ardsruni isə Qarabağ sözünü tərcümə etmədən olduğu kimi 

«Qarabağ» deyə iĢlətmiĢdir [17,7].  

Azərbaycanda geniĢ ərazini əhatə edən Qarabağ orta əsr mənbələrdə əksər hallarda «Ar-

ran Qarabağı» kimi verilir. «Arran Qarabağı» termininə ilk dəfə Fəzlullah RəĢidəddinin 

«Came ət-təvarix» əsərində 1284-cü ilin hadisələrindən bəhs olunarkən təsadüf olunur 

[40,170; 39,98]. Dövrün tarixçiləri bu ərazini «Arran Qarabağı» adlandırmaqla onu baĢqa 

Qarabağlardan, ilk növbədə Türkmənistanın cənub-Ģərq və Əfqanıstanın Ģimal-qərb 

ərazilərində mövcud olan «Baqdis Qarabağı»ndan fərqləndirmək istəmiĢlər [40, s.98]. 

Qarabağın tarixən bir-biri ilə sıx, iqtisadi və mədəni əlaqədə olan dağlıq və düzən əraziləri 

coğrafi baxımdan Arranın tərkib hissəsi idi. Qaynaqlarda bəzən Qarabağ ilə Arran 

eyniləĢdirilib vahid ərazi kimi də təqdim olunurdu. Əslində isə Arran daha geniĢ ərazini əhatə 

edən inzibati-coğrafi vahid olub, Azərbaycanın Ģimal hissəsi hesab edilirdi. Qarabağ 

Azərbaycan tarixçisi Əbu Bəkr əl-Qütbi əl-Əhərinin təbiri ilə desək «Arranın paytaxtı», daha 

doğrusu onun mərkəzi hesab olunurdu [12, s.57]. «Qarabağ» istilahı XIV yüzilliyin sonu – 

XV yüzilliyin əvvəllərində «Arran» termini ilə yanaĢı iĢlənmiĢ, bəzən onu əvəz etmiĢ və 

inzibati ərazi baxımından isə Arranın mərkəzi sahələrini əhatə etmiĢdi. Qarabağ dağlıq və 

dağətəyi yerləri birləĢdirən vahid ərazidən ibarət olmuĢdu. Mirzə Camal CavanĢir «Qarabağ 

tarixi» əsərində Qarabağ xanlığının sərhədləri barədə yazır: «Qədim tarix kitablarının yaz-

dığına görə, Qarabağ vilayətinin sərhədləri belədir. Cənub tərəfdən Xudafərin körpüsündən 

Sınıq körpüyə qədər-Araz çayıdır. Ġndi Sınıq körpü Qazax, ġəmĢəddil və Dəmirçi Həsənli 

camaatı arasındadır və Rusiya dövləti məmurları onu rus istilahı ilə Krasnı most, yəni Qızıl 

körpü adlandırırlar. ġərq tərəfdən Kür çayıdır ki, Cavad kəndində Araz çayına qovuĢaraq 

gedib Xəzər dənizinə tökülür. ġimal tərəfdən Qarabağın Yelizavetpolla sərhəddi Kür çayına 

qədər – Goran çayıdır və Kür çayı çox yerdən keçib Araz çayına çatır. Qərb tərəfdən KüĢbək, 

Salvartı, Ərikli adlanan uca Qarabağ dağlarıdır» [18, s.107-108].  

Qarabağ Arranın tərkib hissəsi kimi XIV-XV yüzilliklərdə Azərbaycanda baĢ vermiĢ ic-

timai-iqtisadi hadisələrin mərkəzlərindən biri idi. Elxanların daim Qarabağda qıĢlamaları, bir 

sıra dövlət səviyyəli hadisələrin burada baĢ verməsinə səbəb olmuĢdu. Elxani hökmdarların-

dan üçü – Qazan xan, Arpa xan və ƏnuĢirəvan səltənət taxtına Qarabağda çıxmıĢ, ikisi isə – 

Arqun xan və Əbu Səid Qarabağda vəfat etmiĢlər [40, s.101-102]. 
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1335-ci ildə Elxani hökmdarı sultan Əbu Səidin ölümündən sonra Elxanilər dövlətinin 

tənəzzülə uğraması, parçalanması və nəhayət süqut etməsi Qarabağa da öz təsirini 

göstərmiĢdi. Qarabağ hakimi Əmir Surğan və anası Satıbəy Xatun Hülakülər dövlətində 

Ģiddətlənən feodal ara müharibələrinin fəal iĢtirakçılarına çevrildilər. 1338-ci ildə hakimiyyət 

uğrunda mübarizə aparan feodal qrupları ilk növbədə Çobanilərlə Cəlairilər arasında bağlanan 

müqaviləyə əsasən Arranın tərkib hissəsi kimi Satıbəy Xatun və Əmir Surğanın sərəncamında 

qaldı. Çox keçmədən Qarabağ hakimi Satıbəy Xatunun Hülakülər dövlətinin padĢahı seçil-

məsindən baĢlayaraq Qarabağ uzun müddət Çobanilərin fəaliyyəti ilə bağlı tarixi hadisələrin 

mərkəzində durmuĢdu [20,32; 40,103]. 

XIV yüzilliyin II yarısında Azərbaycan Cəlairilər dövlətinin tərkibinə daxil olduqdan 

sonra Qarabağ ərazisi də bu dövlətin nəzarətinə keçdi. Sultan Əhmədin hakimiyyətinin ilk 

vaxtlarında Qarabağ Cəlairi əmirləri tərəfindən idarə olunurdu. Əmir Teymurun Azərbaycana 

yürüĢlərindən sonra Qarabağ demək olar ki, tamamilə onun buradakı caniĢininin tabeliyində 

olmuĢdu. Qarabağ Əmir Teymurun qıĢ iqamətgahına çevrilmiĢdi. Dövrün mənbələrində Tey-

murun və eləcə də ondan əvvəlki Hülakü və Cəlairi hökmdarlarının Qarabağda qıĢlamaları ba-

rədə çoxsaylı faktlara təsadüf olunur. Əmir Teymur Qarabağ ərazisindən özünün qərbdəki 

düĢmənlərinə qarĢı mübarizəsində baĢlıca istinadgah kimi istifadə etmiĢdi. 

XV yüzilliyin əvvəllərində tərkibinə Qarabağın da daxil olduğu Cəlairilər dövləti Əmir 

Teymurun yürüĢü nəticəsində dağıldı. Sultan Əhməd Bağdada qaçdığı üçün Azərbaycanı 

Əmir Teymurun oğlu MiranĢah idarə edirdi. 1404-cü ilin martında Əmir Teymur Qarabağ 

qıĢlağından Səmərqəndə dönən zaman Hülakü ulusuna daxil olan ərazilərin idarəsini nəvəsi 

Ömər Mirzəyə tapĢırdı [43,70]. 1405-ci ildə Teymurun vəfatı onun imperiyasında sülalə ixti-

laflarına, övladları arasında hakimiyyət uğrunda arası kəsilməyən toqquĢmalara zəmin yaratdı. 

Azərbaycan yeni müharibələr meydanına çevrildi. ƏlveriĢli siyasi vəziyyətdən faydalanan 

yerli hakimlər xalq kütlələrinin yardımı ilə müstəqillik uğrunda mübarizəyə baĢladılar [6,78]. 

Bu mübarizəyə ġirvan Ģahı I Ġbrahim (1382-1417) rəhbərlik edirdi. Ölkənin ayrı-ayrı 

vilayətlərində yadelli ağalığına qarĢı baĢlanan mübarizədən istifadə edən I Ġbrahim 1406-cı 

ildə Kür çayını keçərək Gəncəni və Qarabağın böyük bir hissəsini nəzarət altına almıĢdı. Bu 

dövrdə qaynaqların qeyd etdiyinə görə, Qarabağ hakimi Qaramanlı tayfasından olan Yar 

Əhməd idi [4,394]. Gəncə və Qarabağ hakimi Yar Əhməd Qaraman, ġirvanĢah I Ġbrahim, 

Ərdəbil hakimi Bistam Cagir, ġəki hakimi Seyid Əhməd Teymuri Ömər Mirzəyə qarĢı 

mübarizədə öz qüvvələrini birləĢdirdilər. Ömər Mirzə birləĢmiĢ qüvvələrlə döyüĢə girməkdən 

çəkinərək geri döndü və Azərbaycanın Ģimal torpaqları Teymurilərdən tamamilə azad edildi. 

1406-cı ilin mayında ġirvanĢah I Ġbrahim Təbrizi ələ keçirsə də, Cəlairi Sultan Əhmədin 

yürüĢ xəbərini eĢidərək geri dönmək məcburiyyətində qaldı. ġirvanĢah I Ġbrahimin Azər-

baycan torpaqlarını birləĢdirmək təĢəbbüsü bir nəticə vermədi. 

Bu dövrdə Azərbaycanın cənub torpaqları Teymuri Əbu Bəkrin hakimiyyəti altında qal-

mıĢdı. Qaraqoyunlu Tayfa birliyinin baĢçısı Qara Yusif 1406-cı ildə Naxçıvan və 1408-ci ildə 

isə Sərdrud döyüĢlərində Teymuri Əbu Bəkri məğlub edərək Teymurilərin Azərbaycandakı 

ağalığına son qoydu. 1410-cu ildə Qara Yusif Təbriz yaxınlığında keçmiĢ müttəfiqi Sultan 

Əhmədi məğlub edərək Cəlairi sülaləsinin hakimiyyətinə son qoydu və mərkəzi Təbriz Ģəhəri 

olan Azərbaycan dövlətini onun mənsub olduğu Baharlı (Baranlı) sülaləsi idarə etməyə 

baĢladı. Bu sülalənin hakimiyyətinə ilk vaxtlar Qarabağ, Cənubi Azərbaycan, ġərqi 

Anadolunun bir hissəsi, Ərəb Ġraqı və Əcəm Ġraqı daxil idi [6,81; 30,56; 11, s.62-63]. 

Qarabağı idarə edən Qaramanlı tayfaları Qaraqoyunlu tayfa ittifaqına daxil olaraq bu 

dövlətin siyasi tarixində əhəmiyyətli rol oynadılar. 1412-ci ilin dekabrında Qara Yusifin ġir-

vanĢah I Ġbrahim, ġəki hakimi Seyid Əhməd və gürcü çarı Konstantinin birləĢmiĢ qüvvələrinə 

qarĢı döyüĢündə Yar Əhmədin rəhbərliyi altında «Qaraman əsgərləri» yaxından iĢtirak 

etmiĢdi. Kür çayının sahilində baĢ vermiĢ bu döyüĢdə Qara Yusif Qarabağ dəstələrinin 

yardımı ilə qələbə qazanmıĢdı [37,160; 30, s.58-59; 11,62].  
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1420-ci ildə Qara Yusifin ölümü Teymuri hökmdarı ġahruxun Azərbaycanı iĢğal etmə-

sinə Ģərait yaratdı. Arran Qarabağında qıĢlayan ġahruxun hüzuruna gəlmiĢ qonĢu hakimlər 

arasında Qarabağ hakimi Yar Əhməd Qaramanla yanaĢı, qardaĢı ġirzad da olmuĢdu [15,188]. 

Lakin 1421-ci ilin aprelində ġahruxun Qarabağı tərk etməsi ilə teymurilərə qarĢı Gəncə və 

Bərdədə Yar Əhməd Qaramanlının üsyanı baĢladı. Teymuri tarixçisi Fəsih Xəvafi yazır ki, bu 

zaman Qaraköpəkdə olan ġahrux oğlu Baysunqur Bahaduru Yar Əhmədə qarĢı göndərdi 

[15,190]. Faruk Sümer yazır ki, Yar Əhməd Qaramanlı Gəncə-Qarabağ ətrafında olan 

Cağatay ulusundan vergi toplamıĢ olan təhsildarlara hücum edərək mallarını əllərindən 

almıĢdı. Buna görə də ġahrux Baysunquru Yar Əhmədin üzərinə göndərdi. O, Gəncəni tərk 

edərək Gürcüstan torpağındakı Esfərzən qalasına sığınsa da, daha sonra aman diləyərək ġah-

ruxun hüzuruna gəldi və əhf olundu [43,118; 9, s.226-227]. Fəsix Xəvafi yazır ki, ġahrux 

Qara Yusifin varisi Ġsgəndərlə AləĢgərd döyüĢündə vuruĢan zaman Yar Əhməd Qaramanlı 

Bərdə qalasından gətirilərək edam olundu [15,190].  

Bu zaman Ġsgəndər ġahruxun Azərbaycanda möhkəmlənməsinə ciddi müqavimət gös-

tərmiĢdi. Tərəfdarları arasında ara çəkiĢmələrinin baĢlanmasına baxmayaraq Ġsgəndər dövlətin 

bütövlüyünü qoruyub saxlamıĢdı. ġahrux yalnız 1429-cu ildə Azərbaycana ikinci yürüĢü za-

manı Səlmas döyüĢündə Ġsgəndəri məğlub edərək Azərbaycana tam yiyələnmiĢ və ölkəni tərk 

edən zaman hakimiyyəti Ġsgəndərin qardaĢı Əbu Səidə vermiĢdi. Lakin az sonra Ġsgəndər ha-

kimiyyəti qardaĢından geri almıĢdı. 1435-ci ildə ġahrux Azərbaycana yenidən yürüĢ etmiĢ və 

Qarabağda qıĢlamıĢdı. O, 1436-cı ilin yazında Azərbaycanın idarəsini Ġsgəndərin digər qarda-

Ģına, Teymurilərin asılılığını qəbul edən Cahan Ģaha tapĢırmıĢdı. Ġsgəndər bununla razılaĢma-

yaraq hakimiyyətini qəsb edən qardaĢına qarĢı mübarizəyə baĢlamıĢdı. Lakin 1438-ci ildə 

«dövlətinin əsas əmirlərindən» olan Piri bəy Qaramanlının Cahan Ģahın tərəfinə keçməsi nəti-

cəsində vəziyyət dəyiĢdi. HəftçeĢmə yaxınlığında qardaĢı ilə döyüĢə girməyən Ġsgəndər 

Əlincə qalasına qaçdı və orada öldürüldü [46,90; 43,139; 11,62]. 

Güman etməyə əsas vardır ki, Piri bəy Qaramanlı Gəncə və Bərdə hakimi olmuĢ və gö-

rünür Yar Əhməd Qaramanlını əvəz etmiĢdi. Cahan Ģahın dövründə də Qarabağ Baharlı 

sülaləsinin nəzarətində qalmıĢdı. Lakin 1467-ci ildə Cahan Ģahın Ağqoyunlu tayfa birliyinin 

baĢçısı Həsən bəylə döyüĢdə öldürülməsindən sonra Qarabağ Baharlı sülaləsinin digər 

torpaqları kimi yeni sülalənin – Bayandurlu dövlətinin tərkibinə daxil olmuĢdu. Cahan Ģahın 

oğlu Həsənəli atasının öldürülməsindən sonra ordu toplayaraq vəziyyətdən çıxmağa 

çalıĢmıĢdı. Lakin 1468-ci ildə Mərənd yaxınlığında Həsən bəylə döyüĢdə məğlub olaraq xilas 

olmaq üçün Qarabağa qaçmıĢ və Bərdəyə gəlmiĢdi. Əbubəkr Tehrani yazır ki, Cahan Ģahın 

ölümündən sonra həmin vilayətin hakimi olmuĢ Piri bəy Qaramanlının övladları əvvəlcə onu 

tutub Həsən bəyin hüzuruna göndərmək istədilər, lakin sonra bu fikirdən daĢınıb ona imkan 

verdilər ki, Ərdəbilə getsin və böyük Ģeyxlərin hüzuruna pənah aparsın [46,250; 11,62]. 

Dövrün qaynaqlarında Qarabağ ġahrux ordusunun, sonra da Baharlı və Bayandurluların 

ənənəvi qıĢlaq yeri kimi xatırlansa da, bu vilayət haqqında konkret məlumatlar çox azdır. 

Həsən bəy Təbrizi tutub özünü Azərbaycanın padĢahı – sultanı elan etdikdən sonra və varisi 

sultan Yaqubun hakimiyyətinin ilk dövründə (1478-1490) Gəncə və Bərdə vilayətləri mərkəzi 

hakimiyyətin yerli tayfa baĢçılarından təyin etdiyi rəhbərlərin idarəsi altında qalmaqda davam 

etmiĢdi. Bayandurlu tarixçisi Fəzlullah ibn Ruzbehan Xuncinin qeyd etdiyinə görə, Gəncə və 

Bərdə vilayətlərinin idarəsi sultan Yaqub tərəfindən oğlu Baysunqura həvalə olunmuĢdu 

[25,87; 11,63].  

F.R.Xunci Səfəvi Ģeyx Heydərin 1488-ci ildə ġirvan və Dağıstana yürüĢü zamanı Qara-

bağ haqqında müəyyən məlumat verir. Müəllif yazır ki, Ģeyx Heydər «Bərdə vilayətində olan 

Çalabert dairəsinə çatan zaman baĢ qazinin mülkü olan bu ərazini qarət etdi və zimmilər 

icmasının əmlakını müsadirə etdi. Bu zimmilər (yəni xristian albanlar – T.N.) sülh Ģəraitində 

yaĢayaraq cizyə və üĢr vergisini ödəmiĢ, əzabdan və zülmdən azad olmuĢdular» [25,86]. 

F.R.Xunci sultan Yaqubun hakimiyyəti dövründən bəhs edərkən yazır ki, o qıĢ dövrünü 

ya Təbrizdə, ya da Qarabağda – Qaraağacda keçirirdi [25,119; 11,63]. Onun sözlərinə görə, 

Qaraağac «Tall Sultanın ətəklərində yerləĢirdi və zirvəsi düĢərgənin ortasında ulduzlara yük-
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səlirdi. Təəccüblüdür ki, meĢənin ortasında ətrafı düzənlik olan belə bir zirvə necə yüksəlmiĢ-

di» [25,101; 11,63]. F.R.Xuncinin məlumatlarından aydın olur ki, bu ərazi Sultanbud torpaq-

larında yerləĢmiĢdi. Çünki, Qaraağaca gələn hökmdarı «Sultanbud torpaqları yenicə çiçək 

açmıĢ gül-çiçəkləri ilə salamlamıĢdı» [25,120]. Nəzərə almaq lazımdır ki, tarixçinin xatırlat-

dığı Sultanbud torpaqları Bərdə-Ağdam yolundan Ģərqdə yerləĢirdi. 

Dövrün qaynaqlarında Qarabağ sultan Yaqubun oğlu Baysunqurun qısa hakimiyyəti 

dövrünün hadisələri Ģərh olunarkən yenidən xatırladılır. 1492-ci ildə Eybə Sultan Bayandurla 

Baysunqur arasındakı döyüĢ Gəncə və Bərdə arasında baĢ vermiĢdi. Eybə Sultan öz bayrağı 

altında Qarabağ Qacarlarını birləĢdirə bilmiĢdi. Ona görə də, baĢ vermiĢ döyüĢdə Baysunqur 

məğlub olmuĢ və 1493-cü ilin avqustunda baĢ vermiĢ ikinci döyüĢdə də öldürülmüĢdü 

[25,143-144]. 

Bu fakt bir daha təsdiq edir ki, artıq bu dövrdə Qacar tayfası Qarabağda yaĢayırdı. Azər-

baycan Səfəvi dövlətinin yaranmasında əsas rol oynayan QızılbaĢ tayfalarından biri olan 

Qacarların mənĢəyi və Azərbaycanda məskunlaĢması tarixilə bağlı tarixĢünaslıqda müxtəlif 

yanaĢma mövcuddur. Türk tarixçisi Z.V.Toğanın qənaətinə görə, Qacarlar Azərbaycana Oğuz 

xanın Ġran səfərlərində gəlib yerləĢmiĢ və monqolların Azərbaycana yürüĢləri vaxtı Xalxal ət-

rafında yaĢamıĢdılar. Qacarlar Hülakü ordusuna yardım edərək onlarla birlikdə ġam tərəf-

lərinə göndərilmiĢ, Teymurilər və Baharlılar dövründə isə oradan təkrar Azərbaycana qayıt-

mıĢdılar [47,56; 32, s.137-138]. «QızılbaĢlar tarixi» müəllifinin təsdiq etdiyinə görə, Qacarlar 

qədimdən Gəncə və Bərdədə yaĢamıĢdılar və onların bir qismi də ġamdan gəlmiĢdi [21,36].  

Bu faktlar bir daha təsdiq edir ki, Oğuz boylarından olan Qacarlar hələ monqol yürüĢləri 

ərəfəsində Azərbaycanda yaĢamıĢ və monqol hücumları qarĢısında digər türkmanlarla birlikdə 

ġərqi Anadoluya çəkilmiĢdi. Qacarlar XV yüzillikdə Ağqoyunlu tayfa birliyinə daxil 

olmuĢdu. XV yüzilliyin 90-cı illərində Bayandurlu taxt-tacı uğrunda Ģiddətli mübarizədə Qa-

rabağda yaĢayan Qacarların yaxından iĢtirak etmiĢdi. F.Sümerin yazdığı və dövrün 

qaynağının təsdiq etdiyi kimi Həsən padĢahın nəvəsi Rüstəm Mirzənin Əlincə qalasından 

azad edilərək taxt-taca gətirilməsində Gəncə ətrafında yaĢayan Qacarlar əsas rol oynamıĢdı 

[44,53]. Rüstəm padĢah 1497-ci ildə Gödək Əhməd tərəfindən məğlub edildiyi zaman, yenə 

də Gəncə ətrafındakı Qacar bəyinə sığınmıĢ və ondan yardım istəmiĢdi. Qacar bəyi Rüstəmə 

yardım etsə də o, 1497-ci ilin yazında baĢ vermiĢ döyüĢdə məğlub olmuĢ və ələ keçirilərək 

öldürülmüĢdü. F.Sümerin qənaətinə görə, bu zaman Qacar tayfasının baĢında Ziyad bəy 

olmuĢdu [44,54]. 

XV yüzilliyin son rübündə ġeyx Heydərin ətrafında toplanmıĢ QızılbaĢ tayfaları arasın-

da Qarabağ Qacarları da xüsusi yer almıĢdı. Ġ.P.PetruĢevskinin fikrincə, XV yüzilliyin sonun-

da qızılbaĢ tayfalarına vaxtilə Ağqoyunlu tayfa birliyində olan Qacar (Ağcaqoyunlu Qacar – 

T.N.) türk tayfası da qoĢulmuĢdu [38,91]. Bu dövrdə Bayandurlu dövlətində daxili 

ziddiyyətlər daha da kəskinləĢmiĢ və 1500-cü ildə dövlət iki yerə parçalanmıĢdı. Cənubi 

Azərbaycan, Arran (Qarabağ), Naxçıvan və Diyarbəkr sultan Əlvəndin, Ərəb Ġraqı, Fars və 

Kirman sultan Muradın əlində qalmıĢdı [37,179; 8,84]. 

Qacarların Azərbaycanın yerli tayfalarından olduğunu F.Sümerin belə bir fikri də təsdiq 

edir ki, Ərzincanda Ġsmayıl Səfəvinin ətrafında toplanan QızılbaĢ tayfa əmirləri sadalanarkən 

onlardan Bayram bəy Qaramanlının, Piri bəy Qacarın və Hadim bəy TalıĢın Anadoludan 

olmadığının göstərilməsidir [44,21]. 1499-cu ildə Ġsmayıl Lahicanı tərk edib Ərdəbil 

istiqamətində hərəkət edən zaman onun yanındakı sadiq müridləri arasında Qara Piri bəy 

Qacar da olmuĢdu. Zeynəlabdin Əli «Təkmilətül-əxbar» əsərində yazır ki, göstərdiyi 

igidliyinə görə «Tozqoparan» ləqəbini alan Qara Piri bəy Qacar Ġsmayıl tərəfindən 1501-ci 

ilddə sultan Əlvəndə qarĢı göndərilən avanqard qüvvələrə rəhbər təyin edilmiĢdi [8,146]. 

XVI yüzilliyin baĢlanğıcında Qarabağ Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin tərkibinə mər-

kəzi Gəncə olan Qarabağ bəylərbəyliyi kimi daxil olmuĢdu. TarixĢünaslığımızda Qarabağ 

bəylərbəyliyinin Ģah I Ġsmayıl dövründə (1501-1524) deyil, Ģah I Təhmasib dövründə 



QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! 

 

 
57 

yarandığı və Ziyadoğlulardan ġahverdi xanın bəylərbəyi olduğu fikri əsaslı yer tutmuĢdur. 

ġah I Ġsmayıl dövründə Qarabağ hakiminin kim olduğu məlum olmasa da, O.Əfəndiyevin 

yazdığı kimi, bu dövrdə Qarabağı Qacar tayfa əmirləri idarə etmiĢdi. Görünür, məhz bu 

dövrdə Qarabağda üstünlük Qaramanlılardan Qacarlara keçmiĢdi [11,64]. Anonim 

azərbaycanlı müəllif tərəfindən qələmə alınmıĢ «Tarix-i aləmara-yi Ģah Ġsmayıl» adlı əsərdə 

Ġraqi-Ərəbin qızılbaĢ ordusu tərəfindən fəth olunması və I Ġsmayılın Xadim bəy Xüləfanı 

Bağdad hakimi təyin etməsi ilə əlaqədar olan 1508-ci il hadisələrindən bəhs edərkən əlavə 

edir ki, Səfəvi Ģahı aparılan mübarizədə fədakarlıq göstərmiĢ qızılbaĢ əmirlərini yüksək 

qiymətləndirmiĢ və onların övladlarını müxtəlif yüksək vəzifələrə təyin etmiĢdi. Anonim 

müəllif buna misal olaraq qeyd edir ki, I Ġsmayıl «Qarabağın və o sərhəddin bəylərbəyiliyini 

Qara Pirinin oğlu Rüstəm bəyə inayət etmiĢdi» [3,170; 28,166]. Bu məlumatdan aydın olur ki, 

I Ġsmayıl dövründə yaradılmıĢ Qarabağ bəylərbəyiliyi ilk vaxtlar Qara Piri bəy Qacarın oğlu 

Rüstəm bəy Qacar tərəfindən idarə edilmiĢdi. Osmanlı müəllifi Heydər Çələbi öz 

«Rüznamə»sində Çaldıran döyüĢündə öldürülən qızılbaĢ əmirləri arasında Gəncə və Bərdə 

valisi olan Sərdar bəy Qacarın adını çəkir [44,37]. Güman etməyə əsas vardır ki, Sərdar bəy 

Qacar da həmin nəslin nümayəndəsi olmuĢdur. Çünki, Ziyadoğlu Qacar nəsli Qarabağ 

bəylərbəyiliyinə I Təhmasib dövründə bəylərbəyi təyin olunmuĢdu. F.Sümerin fikrincə, Qacar 

boyunun baĢlıca obaları Ağcaqoyunlu, Axçalu, ġam Bayatı, Yivə və Ġyirmidördlü olmuĢdu 

[44, s.183-184]. 

1547-ci ilin əvvəllərində Gürcüstan səfərindən dönən I Təhmasib Yevlaxda dayanmıĢdı. 

O.Əfəndiyev «Xülasət ət-təvarix»in verdiyi məlumata əsaslanaraq yazır ki, Gürcüstan 

yürüĢündən qayıdan zaman I Təhmasib ġahverdi xan Ziyadoğlu Qacarın evinə düĢmüĢdü. 

Buradan o, ġirvanda üsyan qaldırmıĢ olan Əlqas Mirzəyə qarĢı ġahverdi xan Ziyadoğlunu 

digər əmirlərlə birlikdə göndərmiĢdi [10,84]. ġahverdi xan öz qüvvələri ilə Qəndəhar 

yürüĢünə də qatılmıĢ və bundan sonrakı mühüm hərbi səfərlərdə yaxından iĢtirak etmiĢdi. 

Görünür, bu dövrdə ġahverdi xan Qarabağ bəylərbəyi olmuĢdu. Çünki, 1552-ci ildə Ərzu-

rumda Osmanlı hakimi Ġsgəndər paĢaya qarĢı döyüĢdə o, Qarabağ bəylərbəyi kimi xatırlan-

mıĢdı [10,93; 33,232]. 

Qarabağ bəylərbəyliyində Ziyadoğlu Qacarlar irsi hakim olmuĢ və Qarabağ xanlığının 

yaranmasına qədər, kiçik fasilələrlə 300 ilə qədər öz nəzarətində saxlamıĢdılar. Qarabağ 

bəylərbəyləri olan Ziyadoğlu Qacarlar haqqında çox mühüm məlumat Ģah II Abbas dövründə 

Qarabağ bəylərbəyi Murtuzaqulu xan Qacarın vəziri olmuĢ Məhəmməd Məsumun «Xülasət 

əs-siyar» əsərində verilmiĢdir. M.Məsum Ziyadoğlu Qacar nəslinin XVI yüzyilliyin 40-cı illə-

rindən - XVII yüzilliyin 60-cı illərinə qədər, təxminən yüzillik tarixini öz əsərində iĢıqlandır-

mıĢdır. O, Ziyadoğlu nəslindən ġahverdi xan, Ġbrahim xan, Yusif Xəlifə, Məhəmməd xan, 

MürĢüdqulu xan, Məhəmmədqulu xan və Murtuzaqulu xanın fəaliyyətinə geniĢ yer vermiĢdir. 

Ziyadoğlu Qacar nəslinin Qarabağ bəylərbəyliyindəki fəaliyyəti yalnız M. Məsumun əsərində 

ətraflı Ģəkildə iĢıqlandırılmıĢdır. Müəllif Ziyadoğlu nəsli ilə bağlı yazır ki, Lahicanda olan 

Xəzər bəy Ģah I Təhmasibə öz oğlu Ümmət xanı təqdim etmiĢdi. ġah dövlətə xidmətdəki 

sədaqətini nəzərə alaraq ona «Ziyadoğlu» ləqəbini bağıĢlamıĢdı. Ümmət xanın ölümündən 

sonra onun oğlanları Ģahın sərəncamında olmuĢdu. Onun oğlu ġahverdi xan Qarabağ 

bəylərbəyi təyin olunmuĢdu [36,59]. 

ġahverdi xan Səfəvi sarayının siyasi həyatında əhəmiyyətli rol oynamıĢdı. ġah I Təh-

masib 1547-ci ildə göstərdiyi tarixi xidmətləri nəzərə alaraq ġahverdi xana ―sultan‖ titulu 

vermiĢdi. M.Məsum yazır ki, XVI yüzyilliyin 40-50-ci illərində Osmanlı-Səfəvi hərbi əməliy-

yatları zamanı ġahverdi sultanın hərbi hissələri Ərzurumu mühasirəyə alan Ġsgəndər paĢanın 

qüvvələrini məğlub etmiĢdi. DüĢmənin məğlub edilməsi QızılbaĢ ordusuna növbəti qələbə qa-

zanaraq Ġrəvanı öz əlində saxlamağa imkan vermiĢdi. ġah I Təhmasib bu xidmətinə görə, ġah-

verdi sultana «müsahib» titulunu vermiĢ, həm də Qarabağın dörd mülkü ilə yanaĢı, ġəki əya-

lətinə daxil olan Danəki adlı yeri də ona bağıĢlamıĢ və öz ehtiyacını daha yaxĢı təmin etmək 

üçün ġirazdan lazım olan Ģeyləri alıb gətirməsi üçün min tümən illik məvacib verilməsini əmr 

etmiĢdi [36,59-60]. 
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ġahverdi sultanın Ģahın əhatəsindəki yüksək zümrəyə daxil edilməsi və torpaq bəxĢiĢləri 

alması (indi artıq onun 5 mülkü və xamesalə vergisini toplamaq hüququ vardı – T.N.), 

Qarabağ hakiminin Ģah sarayında mühüm nüfuz sahibi olduğunu göstərir. ġahverdi sultan 

1568-ci ildə ölmüĢ, 3 oğlu qalmıĢdı. Onlardan biri – Xəlil xan hələ atasının sağlığında 

Astrabad bəylərbəyi və buradakı Qacar tayfasının baĢçısı olmuĢdu. M.Məsum yazır ki, 

hazırda Astrabadda yaĢayan qacarların bir hissəsi onun nəslindən olan mülazimlərdir. 

ġahverdi Sultanın ölümündən sonra onun digər iki oğlu – Ġbrahim xan və Yusif Xəlifə 1576-cı 

ilə kimi ardıcıl olaraq Qarabağ bəylərbəyi və buradakı qacarlara rəhbərlik etmiĢdi. ġah II  

Ġsmayıl Qarabağ qacarlarını, o cümlədən Ziyadoğlu nəslini özünün Ģəxsi düĢməni hesab et-

miĢdi. Çünki, ġahverdi sultanın təlqinləri nəticəsində Ġsmayıl Mirzə atasına Ģübhəli bilinmiĢ 

və I Təhmasib tərəfindən Qəhqəhə qalasında 20 ildən artıq siyasi məhbus kimi saxlanılmıĢdı 

[36,60].   

1576-cı ildə I Təhmasibin ölümü zamanı baĢlıca Qacar əmirlərindən biri ġahverdi 

Sultanın oğlu Yusif Xəlifə olmuĢdu. O, Qarabağ bəylərbəyi və Sultanəli Mirzənin lələsi təyin 

edilsə də, Ģahın ölümü ilə bağlı hələ də Qəzvində qalmıĢdı. 1576-cı ildə Səfəvi taxt-tacı 

uğrunda mübarizə zamanı Yusif Xəlifə Ziyadoğlu II Ġsmayılın rəqibi olan Heydər Mirzənin 

tərəfini saxlamıĢdı. Buna görə də, II Ġsmayıl Ģah taxtına çıxdıqdan sonra Yusif Xəlifəni 

Qarabağ bəylərbəyi və Qacar tayfasının rəhbəri vəzifəsindən azad etsə də, Qarabağ bəylər-

bəyliyini digər QızılbaĢ tayfasına vermədi. Bu zaman Yusif Xəlifə qardaĢı oğlu Peykər Sultan 

tərəfindən öldürüldü. ġah bəylərbəyliyi ilk öncə Peykər Sultana, sonra isə Ġmamqulu xan 

Qacara verdi. Məhəmməd Xudabəndə dövründə 1580-ci ildə Peykər Sultan ġirvan bəylərbəyi 

təyin edildi və nəticədə Qacar əyanlarının bir hissəsi ġirvana köçərək orada torpaq mülkləri 

aldılar [38,122; 10,138,150]. 

1578-1590-cı illərdə Səfəvi-Osmanlı müharibəsi dövründə Ġmamqulu xan Qarabağ 

qoĢunu ilə Azərbaycan uğrunda mübarizədə fəal iĢtirak etmiĢdi. Lakin 1588-ci ildə qızılbaĢlar 

Arazın cənub sahillərinə çəkilmək məcburiyyətində qalmıĢdı. Bu zaman onlar arasında Qacar 

və Ġyirmidördlü tayfası da olmuĢdu [10, s.150-151, s.158-160, s.197-199; 11,65 ]. 

F.Sümer yazır ki, II Ġsmayıl və Məhəmməd Xudabəndə dövründə Qacarlar yenə Qa-

rabağ bölgəsindəki yurdlarında yaĢayırdılar. Bu zaman Qarabağ bəylərbəyi olan Ġmamqulu 

xan Osmanlı qüvvələri ilə vuruĢaraq yurdunu qorumuĢ, Fərhad paĢa ordusunun Qarabağı iĢğal 

etməsindən sonra tayfasının bir qismi ilə Arazbara çəkilmiĢdi. O, Qacarların Yivə obasından 

idi. Osmanlı iĢğalı zamanı Qarabağda Qacarlar, Otuziki, Qazaxlar, Ġyirmidördlü, Qaramanlı 

və digər tayfalar yaĢayırdı. Qarabağın Osmanlı idarəçiliyinə keçməsi nəticəsində qacarların 

bir hissəsi Osmanlı hakimiyyəti altında qalmaq istəməyərək Arazın cənubundakı Səfəvi 

torpaqlarına köç etdilər [44,145]. 

Ġmamqulu xan Qacar özünün böyük sərkərdəlik qabiliyyəti göstərmiĢ, Osmanlı 

ordusuna qarĢı on ildən artıq mübarizə aparmıĢdı. Onun 1587-ci ildə Gəncədə ölümündən 

sonra Məhəmməd xan Ziyadoğlu Qacar Qarabağ bəylərbəyi təyin olundu. ġərəf xan Bidlisinin 

yazdığına görə, 1588-ci il sentyabrın 1-də Fərhad paĢa Gəncəni ələ keçirən zaman Məhəm-

məd xan Ziyadoğlu ətrafdakı 40-50 min evdən ibarət olan ulusunu Araz çayının kənarına 

köçürmüĢdü. Fərhad paĢa qacarları burada da rahat buraxmamıĢ və sentyabrın sonunda  

Arazbara yürüĢ edərək, onları və qoyun sürülərini qarət etmiĢdi [7,294; 22,370; 31,50]. 

Bütün bu məlumatlar bir daha təsdiq edir ki, Qarabağ bəylərbəyliyini irsi olaraq 

Ziyadoğlu Qacar nəsli idarə etmiĢdi. ġahverdi Sultanın nəvəsi Astrabadlı Xəlil xanın oğlu 

Məhəmməd xanın dövründə Ziyadoğlu nəsli Osmanlı ordusu tərəfindən təkcə ġirvandan de-

yil, həm də Qarabağdan çıxarılmıĢdı. Beləliklə, Qacarlar Qarabağı tərk edərək Ərdəbil böl-

gəsində məskunlaĢmıĢdılar [38, s.122-123].  

Lakin Ziyadoğlu Qacarlar Qarabağın Osmanlı ordusu tərəfindən iĢğal edilməsi ilə 

barıĢmamıĢdılar. Məhəmməd xan Qacar 1589-cu ildə Qarabağa yürüĢ edərək Gəncə Ģəhərini 

mühasirəyə almıĢdı. Bundan xəbər tutan Təbriz mühafizi Cəfər PaĢa Ģah I Abbasa elçi göndə-
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rərək sülh danıĢıqlarının baĢlandığı bir dövrdə bu hadisənin yol verilməz olduğunu bildirməsi 

öz nəticəsini vermiĢdi. Səfəvi Ģahı sultan III Muradla sülh danıĢıqlarının baĢlandığını nəzərə 

alaraq Məhəmməd xan Qacarı Gəncə mühasirəsindən geri çağırmıĢdı [22,378]. 

ġah Abbas 1603-cü ildə Osmanlı ordusu tərəfindən tutulmuĢ əraziləri geri almaq üçün 

hərbi əməliyyatlara baĢlayan zaman Hüseyn xan Qacarı da Qarabağ üzərinə yürüĢə göndər-

miĢdi. Osmanlı idarəsində qalmıĢ qacarların demək olar ki, hamısı Hüseyn xan Qacara qoĢul-

muĢdu. 1606-cı ildə qızılbaĢlar tərəfindən Gəncənin ələ keçirilməsi ilə Qarabağ ərazisi 

osmanlılardan tamamilə azad edilmiĢdi. Lakin Hüseyn xan Qacar Qarabağ əhalisinin Ģikayəti 

nəticəsində gözdən düĢdüyünə görə, Qarabağ bəylərbəyliyi yenə Ziyadoğlulardan Xəlil xanın 

oğlu Məhəmməd xana verilmiĢdi. 

Qarabağın Ziyadoğlu nəslinin irsi mülki olduğunu bu fakt da təsdiq edir ki, Ģah I Abbas 

tərəfindən Qarabağ azad edildikdən sonra, onun idarəsi yenidən Ziyadoğlu nəslinin əlində 

qalmıĢdı. Bu nəsildən olan Hüseyn xan Qacar, sonra isə Məhəmməd xan Qacar ikinci dəfə 

bəylərbəyi təyin edilmiĢdi. 1614-cü ildə Kartli-Kaxetidə Ģah rejiminə qarĢı üsyana Gəncə 

əhalisi də qoĢulmuĢ və Məhəmməd xan üsyançılar tərəfindən öldürülmüĢdü. Bundan sonra 

Qarabağı Məhəmməd xanın oğlanları MürĢüdqulu və Məhəmmədqulu xan idarə etmiĢdi. 

M.Məsumun yazdığına görə, Ģah I Abbasın hakimiyyətinin son illərində Məhəmmədqulu xan 

Ziyadoğlu Qacar iftiraların qurbanı olmuĢ və o, bəylərbəyi vəzifəsindən azad olunmuĢdu. Bu 

hadisə təkcə Məhəmmədqulu xan Qacara qarĢı yönəlmiĢ bir akt olmamıĢdı. Burada Ģah I 

Abbasın qüdrətli QızılbaĢ hərbi-köçəri əyanlarına qarĢı yönəlmiĢ siyasətini də göz önünə 

almaq lazımdır. 1627-ci ildə I Abbas tərəfindən Mə-həmmədqulu xan tutduğu vəzifədən azad 

edilmiĢ, Ziyadoğlu nəsli Qarabağ bəylərbəyliyindən uzaqlaĢdırılmıĢ və onu Ģah qulamlarından 

olan sərkərdə Allahverdi xanın oğlu Davud xan əvəz etmiĢdi. MənĢə etibarilə qacarlara yad 

olan Davud xan, həm də Qarabağdakı Qacar tayfasının baĢçısı təyin olunmuĢdu [38,123]. 

Görünür bu tədbir Qacar tayfa əyanlarını zəiflətmək məqsədi güdmüĢ və bu tayfaya məxsus 

qoĢunu mərkəzi Ģah hökumətinin itaətkar alətinə çevirməyə yönəldilmiĢdi. I Abbasın ölümü 

ərəfəsində vəzifədə yalnız iki Qacar əmirinin olması onların nə qədər gözdən düĢmüĢ 

olduğunu göstərir. Bunlardan biri Çuxursəd bəylərbəyi Əmirgünə oğlu Təhmasibqulu xan və 

digəri Bərdə valisi iyirmidördlü Peykər xan idi.  

 M.Məsumun verdiyi məlumata görə, 1632-ci ildə Ģah Səfi Davud xanı mərkəzi haki-

miyyətə qarĢı qiyam qaldırmıĢ Teymurazı müdafiə etdiyinə görə hakimiyyətdən uzaqlaĢdır-

mıĢ və Qarabağ bəylərbəyliyini yenidən Ziyadoğlu nəslindən olan Məhəmmədqulu xana qay-

tarmıĢdı. Məhəmmədqulu xan Ģahın hüsnü-rəğbətini qazanaraq 1633-cü ildə kürdlərin 

qiyamının yatırılmasında yaxından iĢtirak etmiĢ və 1635-ci ildə isə Ġrəvan yaxınlığındakı hər-

bi əməliyyatlar zamanı Ģah ordusuna uğurla rəhbərlik etmiĢdi. Məhəmmədqulu xan ölümünə 

kimi Qarabağ bəylərbəyliyini idarə etmiĢdi. Ondan sonra bəylərbəyliyi qardaĢı Murtuzaqulu 

xan idarə etmiĢdi. Murtuzaqulu xan 1664-cü ildə ölmüĢ və onu qardaĢı oğlu I Uğurlu xan əvəz 

etmiĢdir [38, s.123-124; 36,61; 31,51]. ġah II Abbas dövründə Qacarların Ġyirmidördlü 

obasından Hüseyin Əli bəy ilə Peykər xanı tanıyırıq. Bərdə valisi olan Peykər xanı ġah Səfi 

dövründə Ġbrahim xan əvəz etmiĢdi. Ġbrahim xan sonra Bərdə valiliyindən azad edilmiĢ və elçi 

kimi Ġstanbula göndərilmiĢdi [38,188]. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Qarabağ Qacarları Azərbaycanın milli dövlətçilik tari-

xində çox böyük xidmətləri olan qədim türk tayfalarından biri olmuĢdu. Tarixi qaynaqlar gös-

tərir ki, XVI yüzyilliyin əvvəllərindən baĢlayaraq Nadir xan ƏfĢarın Ģah seçilməsinə kimi 

Qacarlar demək olar ki, fasiləsiz olaraq Gəncə-Qarabağ bəylərbəyliyində bəylərbəyi 

vəzifəsini tutmuĢdular. Bəzi vaxtlarda Gəncə-Qarabağ bəylərbəyləri hətta, ġərqi Gürcüstanın 

idarəsini də öz əllərinə almıĢdılar [1,30]. Səfəvi Ģahı Süleyman (1666-1694) Kaxeti çarlığının 

idarəsini özünün etibarlı adamlarından olan Gəncə bəylərbəyi Abasqulu xan Qacara (1688-

1695) tapĢırmıĢdı. Abasqulu xanı isə Kəlbəli xan Qacar (1695-1710) əvəz etmiĢdi. Abasqulu 

xanın atası Həbib, Kəlbəli xanın atası isə Uğurlu xan Qacar olmuĢdu [13,69]. ġah Hüseynin 

hakimiyyəti dövründə də (1694-1722) Qacar tayfa əmirləri Kaxetiyə hakim təyin edilmiĢ və 8 

il oranı idarə etmiĢdilər [2, s.586,588]. 
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Orta yüzilliklərdə Qarabağ ərazisi öz təbii Ģəraiti, əlveriĢli iqlimi, Ģəffaf suları, meĢə 

örtüyü, yeraltı sərvətləri və eyni zamanda nadir otlaqları, ovlaqları ilə zəngin olan tarixi bir 

vilayət kimi o dövr hökmdarlarının həmiĢə diqqət mərkəzində olmuĢdu. Kür və Araz çayları 

ilə suvarılan Qarabağ torpaqlarında bol taxıl, meyvə-tərəvəz, bostan bitkiləri, üzüm və s. 

becərilirdi. XV yüzilliyin əvvəllərində Əmir Teymurun Qarabağda abadlıq iĢləri aparması, ilk 

növbədə Beyləqana su arxı çəkdirməsi burada təsərrüfatın daha da inkiĢaf etməsinə səbəb 

olmuĢdu. Ov zamanı xarab olmuĢ qədim kanala rast gələn Əmir Teymur onun təmizlənməsi 

barədə göstəriĢ vermiĢ və kanal bir ay ərzində bərpa edilmiĢdi. Bu kanal öz baĢlanğıcını Araz 

çayından alıb Beyləqanda Sərcəbil adlı yerdə Pir-kamar məzarı yaxınlığında qurtarırdı. 

Uzunluğu təxminən 60-70 km olan həmin kanal Teymurun göstəriĢi ilə «Bərlas nəhri» adlan-

dırıldı [40, s.106-107]. Qarabağın dağlıq və dağətəyi əraziləri heyvandarlığın inkiĢafı üçün 

geniĢ imkanlar açırdı. Qarabağ öz ipəyi ilə də məĢhur idi. Səyyah Ġohann ġiltberger Qara-

bağda Kür çayının sahillərində dünyada ən yaxĢı ipəyin istehsal olunduğunu yazmıĢdı 

[45,67]. 

XV-XVII yüzilliklərdə Azərbaycan ərazisindən keçən baĢ ticarət yolunun mühüm qolu 

Qarabağdan keçirdi. Qarabağ ticarət yolu Bəkrəbad kəndindən keçərək Araza çatır, sonra isə 

Qarabağ ərazisinə daxil olurdu. Araz sahilindən Gəncəyə kimi olan 34 fərsəxlik (210-220 km) 

yol Xar, Qark, Ləmbəran, Bazarcıq, Bərdə, Cuzbuq, Xanəgah-ġutur kimi ticarət mərkəzləri və 

yaĢayıĢ məskənlərindən keçirdi. Daha sonra bu yol ġəmkir, Yurt-ġadakban, Ağstafanı keçib 

Tiflisə çatırdı. Qarabağ yolunun ümümi uzunluğu 45 fərsəx (280-300 km.) olmuĢdu [40,107].      

Qarabağ əhalisi və onun etnik tərkibi haqqında ən mühüm məlumat 1593-cü ildə Os-

manlı maliyyə məmuru Ġmamzadə Mehmed tərəfindən tərtib olunan «Gəncə-Qarabağ icmal 

dəftərin»də verilmiĢdir. «İcmal dəftəri»nin tarixi toponimlərimiz, o cümlədən, Qarabağ 

bəyləribəyiliyinə məxsus kəndlərimiz, qıĢlaq və yaylaqlarımız barədə verdiyi məlumatlar 

olduqca qiymətlidir.  

«İcmal dəftəri»nin verdiyi məlumatdan aydın olur ki, XVI əsrin sonunda Səfəvi – 

Osmanlı müharibəsinin (1578-1590) gediĢində Azərbaycanın əksər əraziləri, o cümlədən 

Qarabağ bəylərbəyiliyinin də Osmanlı hakimiyyəti altına keçməsi ilə bəylərbəyilikdə yaĢayan 

yerli əhalinin böyük bir hissəsi ata-baba torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qaldı. 

Əhalinin bir hissəsi, həmçinin Dağlıq Gəncə və Axıstabad sancağında yaĢayan qızılbaĢ 

Zülqədər tayfasından olan Şəmsəddinli camaatı, Qacar, Qaramanlı, Bayat tayfalarının bəzi 

oymaqları digər qızılbaĢ tayfalarından fərqli olaraq yaĢadığı bölgəni tərk etməyərək 

Qazaxlılar kimi Osmanlı hakimiyyətini qəbul etdi. 

Ġstər XVI əsr boyunca, istərsə də XVII əsrdə Osmanlı – Səfəvi qarĢıdurmasında məqsəd 

kimi irəli sürülən siyasi maraqlarla yanaĢı, hər iki dövlətin dini-təriqət maraqları da mühüm 

vasitə kimi ön plana çəkilirdi. Ġki əsrə yaxın bir dövr ərzində müəyən fasilələrlə osmanlıların 

hərbi üstünlüyü nəticəsində ələ keçirilən Azərbaycan torpaqlarında Osmanlı müftilərinin 

müharibələrdən əvvəl Ģiəliklə bağlı verdikləri fitfaların gerçəkləĢdirilməsi üçün müvafiq Ģərait 

yaranırdı [16,14].  

DöyüĢlər zamanı insan tələfatı və əsir düĢənlərlə yanaĢı, Səfəvi dövlətinin ayrı-ayrı 

bölgələrində o cümlədən, Gəncə – Qarabağ əyalətində Ģiə əhalinin qonĢu ġirvan və Təbriz 

əyalətlərinə köçləri baĢ verirdi. ġiə təriqətindən olan bu köçkünlər qonĢu əyalətlərə köç 

etməklə həm öz təriqətində qalma fürsəti tapır, həm də təriqətini dəyiĢmədiyinə görə Osmanlı 

müftilərinin fitvalarının onlara qarĢı tətbiq edilməsindən xilas olurdular. Osmanlı idarəsində 

qalan və köçə bilməyən əhali isə üzdə təriqətini dəyiĢməklə vəziyətdən çıxa bilirdi. Lakin 

Səfəvilər osmanlıları tutduqları ərazilərdən çıxardıqdan sonra təriqətlərini dəyiĢmiĢ insanlar 

təkrar əvvəlki təriqətlərinə dönsələr də, səfəvilərin və osmanlıların yenə də sərt münasibətləri 

ilə üzləĢirdilər. Səfəvilər həmin Ģəxslərə mənəvi zərbə olan «dönük» damğası vurur, 

osmanlılar isə cərimə tətbiq edərək onlara qeyri-müsəlmanlardan aldıqları baĢ vergisi olan 

«bədəli-cizyə» vergisini ödətdirirdilər [16,14].     
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Səfəvi – Osmanlı  müharibəsi zamanı bölgədə yaĢayan müsəlman Ģiə əhali doğma 

torpağını tərk etdiyi üçün icmal dəftərində bəzi kəndlərdə insanların yaĢamadığı, kəndlərin 

boĢ olduğu gös-tərilir. XVI əsrdə ərzində bölgədə baĢ verən hərbi-siyasi proseslər nəticəsində 

əhalinin miqrasiyası, onun yerləĢməsi və etnik strukturunda müəyyən dəyiĢikliklər baĢ 

vermiĢdi. Lakin əsrin sonynda Osmanlı – Səfəvi qarĢıdurması zamanı baĢ vermiĢ əhalinin 

məcburi miqrasiyasının nəticələri daha ağır olmuĢdu [16,14]. XVI əsrin sonlarında Osmanlı 

tarixçisi Ġbrahim Rəhimizadə yazırdı ki, Azərbaycanı ələ keçirmək üçün osmanlılara köməyə 

gələn Krım xanı Qazi Gəray qoĢunu ilə Gəncə – Qarabağ əyalətinə soxularaq Gəncə ilə Bərdə 

arasındakı ərazidə talanla məĢğul olmuĢ, geri dönəndə isə 30 minə qədər adamı əsir aparmıĢdı 

[16,15]. Təbrizli Arakel də, Krım tatarlarının Gəncə, Bərdə, Çalaberd, Xaçın və Dizağı talan 

etdiklərini qeyd edir [5,466]. Ġ.Rəhimizadə özünün «Gənciney-i fəth-i Gəncə» adlı əsərində 

yazır ki, 1588-ci ildə Gəncə – Qarabağ bəylərbəyi Ziyadoğlu Məhəmməd xan Osmanlı 

ordusunun Gəncə Ģəhərinə yaxınlaĢmasından beĢ-on gün əvvəl tabeliyində olan 40-50 min 

evdən artıq ulusunu, mal-mülkünü toplayaraq əyalətdən çıxardı və Araz çayını keçərək 

Qaradağda yerləĢdirdi [14,196]. Ġ.Rəhimizadə sözünə davam edərək yazır ki, bu zaman Qəncə 

– Qarabağ əyalətinin qeyri-müsəlman olan məlikləri gəlib osmanlılara itaətini bildirdilər və 

bunun müqabilində öz vəzifələrində qalmaqla yanaĢı, həm də yeni torpaqlar aldılar [14,199].    

Qarabağ bəylərbəyiliyinin əhalisinin əsas hissəsini qədim yerli tayfalar –  Azərbaycan 

türkləri təĢkil edirdi. Bu dövrdə xalqın vahid bir etnos kimi formalaĢması çoxdan baĢa çatdı-

ğından əvvəllər etnik mənsubiyyəti müəyyənləĢdirməkdə mühim rol oynayan tayfa adları 

tədricən sıradan çıxır, bunun əvəzində daha çox «müsəlman» və yaxud «türk» terminləri 

iĢlədilirdi. Bununla belə haqqında bəhs etdiyimiz «İcmal dəftəri»ndə Qaramanlı, Qacar, 

Hacılı, İyirmidördlü, Otuzikili, Cavanşir, Kəsəmənli, Göycəli və Şəmşəddinli kimi qədim 

Azərbaycan türk tayfalarının adına tez-tez rast gəlmək mümkündür. 

«İcmal dəftəri»nin Qarabağın əhalisi və onun etnik tərkibi haqqında verdiyi məlumatlar 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dəftərdə osmanlı iĢğalı zamanı (1588-1606) Qarabağı tərk 

etməyərək osmanlıların hakimiyyəti altında qalan Qacar tayfasına məxsus 8 oymağın adı 

çəkilir: 

1. Qaraca-Sevgülən – Bərdə nahiyəsində, 2. Qaytaq – Bərdənin Sir nahiyəsində və Xa-

çın sancağının Çalaberd nahiyəsində, 3. Qolsuzlu – Bərdənin  Sir nahiyəsində, 4. Ağcaqo-

yunlu – Xaçının  Çalaberd nahiyəsində, 5. Gəngəldili – həmin ərazidə, 6. Əylənli – yenə hə-

min yerdə, Bərdə və Gəncə ətrafında, 7. Şam Bayatı – Xaçının Çalaberd nahiyəsində, 8. Yıva-

Qacar - Qaraağacda və Gəncə sancağında yaĢayırdı [23, s.206-207].  

Dəftərdə Qarabağın Qaramanlı tayfasına məxsus üç oymağın adı çəkilir: ġəmkir Aranı 

nahiyəsində və Gəncə vilayətinin Axıstabad sancağında «qədimdən Qaramanlı və Kəsəmənli 

camaatı yaşayırdı». Axıstabad Aranı nahiyəsinin Yalnızağac kəndində qaramanlı camaatı, 

Xanlıq kəndində isə Qaramanlı tayfasının Rüstəmbəyli camaatı yaĢayırdı. Həkəri sancağında 

və Dizaqda Sorluk tayfası, Hacı-Vacardıki və Hacı-Tırnagerd camaatı yaĢayırdı. Gəncənin 

Ģimal-qərbində, Tovuz və ġəmkir Aranı nahiyələrində Ģəmsəddinlilər, həmin nahiyənin 

Xınam arxı kəndində isə həmin tayfanın Qapanlı camaatı yaĢayırdı [23, s.206-208].  

«İcmal dəftəri»ndə Gəncə vilayətinin Qaraağac bölgəsində yaĢayan Hacılı tayfasına 

məxsus 31 oymağın adı öz əksini tapmıĢdır: 1. Əlişarlı, 2. Bukavullu, 3. Canılı, 4. Çıraclı, 5. 

Davılı, 6. Davudlu, 7. Dəmirçilər, 8. Ton-Əli, 9. Əmir Alyanlı, 10. Əmir Həsənli, 11. Qazili, 

12. Hindimallı, 13. Xəlifəli, 14. İsabəyli, 15. İsmail-Qazılı, 16. Qədim İsmailli, 17. Kağan 

Ərli, 18. Qara Sofılu, 19. Kərəməddinli, 20. Qoruqçulu, 21. Qoyunlu Mahmud, 22. Qul Mah-

mudlu, 23. Kürələr, 24. Mirxanili, 25. Sarsarlı, 26. Sazağanlı, 27. Səməli, 28. Səməli-yi Artuc, 

29. Sökəli, 30. (Oxunmur), 31. Törəli [23, s.208-209; 35, s.245-246].  

«İcmal dəftəri»nə görə Gəncə vilayətinin Arasbar, Qaraağac, Bərdə və ġütur nahiyə-

lərində «Otuzikili» tayfası yaĢayırdı: 1. Atlucalı – Bərdədə,  2. Padar – Arasbarda, Keştasf 

nahiyəsində, 3. Bay Əhmədli – Qaraağacda və Xaçın nahiyəsində,  4. Buğdayüzü – 

Qaraağacda, 5. Cancanlı - Arasbarda, 6. Cavanşir – Arasbarda, 7. Dögərli – Arasbarda, 8. 

Həsirli – ərazi göstərilməyib, 9. Hüseyinli – Arasbarda, 10. Kəpənəkçi – Yevlaxda, 11. Kır-
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qallı – Ağcabədidə, 12. Əski – Kumanlı  – ərazi  göstərilməyib, 13.Yeni - Kumanlı – ərazi  

göstərilməyib, 14. Lalə – Bükili – Gəncədə, 15. Maqsudlu – Xaçın  sancağının Çalaberd na-

hiyəsində, 16. Maqsudlu-Bəzirganlı – Nəhri Hakda (Torpaq – Arx), 17. Maqsudlu-Həmidli – 

Qaraağacda, 18. Məhəmmədşahlı – ġütur  nahiyəsində Həmzəli yaxınlığında, 19. Molla 

Əbdülcəlilli – Gəncə Aranı nahiyəsində, 20. Molla Əbdülməcidli – Xaçında, 21. Müqəddəmli 

- Arasbarda, 22. Sarıhacılı - ərazi göstərilməyib, 23. Silkəli – Arasbarda , 24. Şirvanşalı – 

Bərdədə, Arasbarda, 25. Üç Oğlan – ərazi göstərilməyib, 26. Yay – Okçu – Bərdədə, 27. Vey-

səlli – Çalaberddə  yaĢayırdı [23, s.211-212; 35,246].  F.Kırzıoğlu bu tayfaya məxsus yerdə 

qalan beĢ oymağın adını qeyd etməsə də, F.Sümer Əhmədli, Göyçəli, Qaraqoyunlu və Ozan 

oymaqlarının da Otuzikililərdən olduğunu göstərir [43,198]. 

  Qarabağ düzündə, Bərdədən cənubda yerləĢən becərilən torpaqlar «Otuzikili»lərin adı 

ilə bağlı olmuĢdu. XVI əsrdə bu ərazi xırda Azərbaycan tayfalarının yaratmıĢ olduğu birliyin 

irsi mülkü olmuĢdu. Bu birliyə daxil olan CavanĢir oymağı bu tayfaların irsi baĢçısı kimi 

tanınmıĢdı. Ġsgəndər bəy MünĢinin 1628-ci il qızılbaĢ əmirlərinin siyahısında «Cavanşir, 

Otuzikili tayfasının və Qarabağ əmirlərinin başçısı Otar Sultan» qeyd edilmiĢdir [39,136; 

11,67; 35,246]. 

Qarabağın «İyirmidördlü» tayfası da Azərbaycan türk tayfalarının süni birliyi kimi 

yaranmıĢdı. Bəhs olunan Osmanlı icmal dəftərində bu tayfaya məxsus 24 oymağın adı çəkilir: 

1. Əlişarlı – Bərdə vilayəti Sir bölgəsində, 2. Alpaut – Gəncə vilayətinin Yevlağ nahiyəsində, 

ayrıca Bərdənin Sir nahiyəsində, 3. Bəxşeyışli – ġütur  nahiyəsində, 4. Bəxtiyarlı – 

Qaraağacda,  5. Dərəbəyli – Yevlağ nahiyəsində, Qaraağacda, 6. Gədə Əhmədli – Yevlağ na-

hiyəsində, 7. Gökçəli – Yevlağda, 8. Molla Əlili – Yevlağ  və Bərdədə, 9. Pir Mahmudlu – 

Ġncərud  nahiyəsində, 10. Sarıhacılı – Çalaberd  nahiyəsində, 11. Seydi – Zəng  – Yevlağda, 

12. Tobulu – Sir nahiyəsində, 13. Tokacılu – Yevlağ  nahiyəsində və Bərdədə, 14. Tərəli – 

Bərdədə, 15. Yollu – Qaraağacda, 16. Varvara – ərazi göstərilməyib, 17. Yasavullu - Ġncərud 

nahiyəsində, 18. Zənd – Yevlağ  nahiyəsində [21, s.213-214]. Tür-kiyə tarixçisi F.Kırzıoğlu 

öz əsərində «İyirmidördlü»lərin 18 oymağının adını qeyd etmiĢdir [21, s.213-214]. 

H.Məmmədov isə icmal dəftərində bu tayfaya aid olan daha 6 oymağın – Dördlər, 

Dürhəsənli, Ərəbli, Göyçəliyi – Varvara, Xəlləcan və Dədəxəlillinin adını qeyd edir [21, 

s.213-214; 16,20].  

«İyirmdördlü» adlı inzibati dairə Tərtər çayı boyunda yerləĢirdi və mərkəzi Bərdə Ģəhəri 

idi. ġərəf xan Bidlisinin verdiyi məlumata görə, bu tayfa birliyi ġah Təhmasib dövründə 

yaranmıĢdı və Əhməd bəy Portal oğlu Ġyirmidörlü tayfa birliyinin baĢçısı təyin edilmiĢdi 

[7,370; 34,247]. Ġsgəndər bəy MünĢinin 1628-ci il əmirlər siyahısından bəlli olur ki, ġah 

Abbasın hakimiyyətinin sonlarında Ziyadoğlu nəslindən olan Peykər xan Qacar iyirmi-

dördlülərin xanı titulunu qazanmıĢ və Bərdə hakimi olmuĢdu [39,135; 35,247]. ġərəf xan 

Bidlisi isə «ġərəfnamə» əsərində kürd tayfalarının bir çoxunun adını qeyd etdikdən sonra 

yazır ki, «digər iyirmi dörd kürd tayfası Qarabağın Aranında yaĢayır və «iyirmidörd» ümumi 

adı altında tanınırlar» [7,370]. «Gəncə – Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri»ndə İyirmidördlülər 

haqqında daha dolğun məlumat olduğundan bu fikrin yanlıĢ olduğunu söyləmək mümkündür. 

Qacarlar, Qaramanlılar, Şəmsəddinlilər, Hacılılar və Otuzikililərin oymaq-ları haqqında da 

ətraflı məlumat verilən bu mənbədə İyirmidördlü tayfasının bütün 24 oymağı, Bərdə, Sir, 

Ġncərud, Çalaberd, ġütur, Qaraağac, Yevlağ və Pətəklik nahiyələrində qıĢlaqlarının olması 

barədə məlumat verilir. «İcmal dəftəri»ndə iyrmidördlülərin heç bir oymağının kürd olduğu 

qeyd olunmayıb. Onların Qarabağ tərəkəmələri olduğu xüsusi olaraq vurğulanmıĢdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Osmanlı mənbələrində, xüsusən də «icmal» dəftərlərində 

müsəlmanlardan yalnız kürdlərin etnik mənsubiyyətləri qeyd olunurdu. «Gəncə – Qarabağ 

əyalətinin icmal dəftəri»ndə «iyirmidördlü»lərlə bağlı verilən məlumat ġərəfxan Bidlisinin 

fikirlərinin yanlıĢ olduğunu bir daha sübut edir. 



QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! 

 

 
63 

Ümimiyyətlə, XVI əsrin sonuna kimi Gəncə – Qarabağ əyalətində kürdlərin yaĢamasını 

dövrün heç bir mənbəsi təsdiq etmir. Kürdlər Qarabağ bölgəsinə XVI əsrin sonunda – 

Osmanlı – Səfəvi müharibəsinin gediĢində yerləĢdirilmiĢdi. Çünki, Osmanlı ordusu Qarabağ 

bəylərbəyliyini ələ keçirən zaman yerli türk – müsəlman Ģiə əhali Osmanlı hakimiyyətini 

qəbul etməyərək yaĢadığı ata-baba yurdlarını tərk etmiĢdi. Sultan III Murad isə iĢğal olunmuĢ 

bölgələrdə özünə sosial dayaq yaratmaq məqsədilə Diyarbəkrdən və Dəclə çayı sahillərindən 

sünni kürdləri köçməyə məcbur olmuĢ Ģiə məzhəbli Azərbaycan türklərinin – qızılbaĢların 

torpaqlarında yerləĢdirirdi [22, s.437-438]. 

Osmanlılar tərəfindən tərtib edilən 1593-cü il «icmal dəftəri»nin təsdiq etdiyi kimi 

Gəncə – Qarabağ əyaləti Azərbaycan turklərinin, onlara məxsus tayfa və oymaqların yurdu ol-

muĢdur. Oturaq həyat tərzi ilə yanaĢı, yaylaq-qıĢlaq maldarlığı ilə məĢğul olan Azərbaycan 

türkləri bu bölgənin əzəli sahibi olmuĢdur. «İcmal dəftəri»ndə qeyd olunan yaĢayıĢ 

məntəqələrinin, kəndlərin, yaylaq və qıĢlaqların, yer adlarının türk mənĢəli olması fikrimizi 

bir daha təsdiq edir.     

Qarabağ bəylərbəyliyi Səfəvi imperiyasının on üç inzibati vilayətindən (bəylərbəyliyin-

dən) biri olmuĢdu. Bu vilayətin daxilində dairələr (mahallar) mövcud olmuĢdu. Dairələr çox 

zaman ölkə (feodal mülkü) kimi tayfa baĢçılarının irsi mülkiyətində olmuĢdu. O.Əfəndiyevin 

qeyd etdiyi kimi, Qarabağ bəylərbəyliyinin dəqiq sərhədlərini müəyyən etmək çətin olsa da, 

təxmini olaraq onun tarixi Arran vilayətini, yəni Kür və Araz çayları arasındakı ərazini əhatə 

etdiyini söyləmək müm-kündür. XVI-XVII yüzilliklərdə Qarabağ bəylərbəyliyinin tərkibinə 

mərkəzi Gəncə olan Axstabad, CavanĢir, BərguĢad, Qazax və ġəmĢəddil dairələri daxil 

olmuĢdur [39,134; 11, s.68-69]. Səfəvi imperiyasının dövlət quruluĢu məsələlərinə həsr 

olunmuĢ «Təzkirətül-müluk» adlı əsərdə Qarabağ bəylərbəyliyinin coğrafi vəziyyəti, inzibati 

bölgüsü və iqtisadi vəziyyəti haqqında maraqlı məlumatlar verilmiĢdir. Burada Qarabağ 

bəylərbəyliyinə daxil olan və hakimlər tərəfindən idarə olunan 9 nahiyyənin adları sadalanır 

və onların iqtisadi və hərbi vəziyyəti haqqında mühüm statistik məlu-matlar verilir.  Zəyəm 

hakimi 5998 tümən, 5980 dinar illik mədaxilə və 515 nəfərlik qoĢuna Ağstafa hakimi 852 

tümən 5930 dinar mədaxilə və 700 nəfərlik qoĢuna, CavanĢir hakimi 2102 tümən 8000 dinar 

gəlirə və 832 nəfərlik qoĢuna, BərgüĢad hakimi 341 tümən 2750 dinar gəlirə və 300 nəfərlik 

qoĢuna, Qara-Ağac hakimi 636 tümən 5434 dinar gəlirə və 210 nəfərlik qoĢuna, Lori və 

Pəmbək hakimi 1545 tümən 8434 dinar gəlirə və 550 nəfərlik qoĢuna, Arazbar ölkəsinin və 

Bayəzidli elinin hakimi 601 tümən 8345 dinara və 300 döyüĢçüyə, Simavi və Tərkür ölkəsinin 

hakimi isə 300 tümən 2945 dinara və 47 döyüĢçüyə malik idi. Gəncədə oturan bəylərbəyinin 

illik mədaxili 8614 tümən 9435 dinar, xidmətində olan qoĢunun sayı isə 1430 nəfər təĢkil 

edirdi. Beləliklə Qarabağ bəylərbəyliyinin ümumi gəliri 24780 tümən 9988 dinar, daimi 

qoĢununun ümumi sayı 6084 nəfər olmuĢdu [27, s.76-78; 28, s.167-168]. Səfəvi dövrünün 

rəsmi dövlət quruluĢu və inzibati bölgüsü haqqında ən dəyərli və mötəbər mənbə olan «Təzki-

rətül-müluk»da Qarabağ ərazisində hər hansı bir xristian məlikliyin mövcud olduğu qeyd edil-

məmiĢdir.  

Beləliklə, XV-XVII yüzilliklərdə Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olmuĢ 

və Azərbaycan feodal dövlətlərinin tərkibində qalmıĢdı. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Qara-

bağ əhalisinin əsas hissəsini türk dilli Azərbaycan tayfaları və onun oymaqları təĢkil etmiĢdi. 

Burada, həmçinin digər etnik qruplar (xristian albanlar və kürdlər) olsa da, onların rolu əhə-

miyyətli səviyyədə olmamıĢdır.  
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Xülasə: Məqalədə Pənahəli xan CavanĢirin (1747-1763) qurduğu Qarabağ xanlığından bəhs 

olunmuĢdur. 21 mahaldan ibarət olan bu xanlıqda Pənahəli xanın hakimiyyəti illərində Bayat, 

ġahbulaq və ġuĢa kimi qalalar tikildi. Bunun sayəsində ġəki hakimi Hacı Çələbi xanın, Astrabad və 

Mazandaran hökmdarı Məhəmməd Həsən xan Qacarın və Urmiyalı Fətəli xan ƏfĢarın Qarabağı ələ 

keçirmək cəhdləri uğurla dəf edildi. Qarabağ xanlığının müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsini 

Pənahəli xanın varisi Ġbrahimxəlil xan (1763-1806) davam etdirdi. Ġbrahimxəlil xan, öz hakimiyyətini 

qoruyub saxlayacağı ümidilə Qarabağ xanlığı ilə Rusiya arasında 14 May 1805-ci ildə Kürəkçay 

müqaviləsini bağladı və Rusiyanın himayəsinə keçməyə qərar verdi. Lakin Qarabağ xanının ümidləri 

doğrulmadı. 1813-cü ildə Qacarlarla ilk müharibənin uğurla baĢa çatmasından sonra Rusiya dövləti 

1822-ci ildə Qarabağ xanlığını ləğv etdi. 

Açar sözlər: xanlıq, məliklik, ġuĢa, Pənahəli xan, Ġbrahimxəlil  xan, qala, hücum, mühasirə, 

müqavilə. 
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                                                           GARABAGH KHANATE 
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Abstact: The Garabagh ( Karabagh) khanate founded by Panahaly khan Javanshir (1747-1763) 

in 1747, consisted of 21 districts. During the reign of Panahaly khan the Bayat, Shahbulaq and Shusha 

fortresses were founded in the territory of the khanate, the marches of Shaki ruler Haji Chalaby khan, 

Mazandaran and Astrabad ruler Mahammadhasan khan Gajar and Urmia ruler Fataly khan Afshar to 

Garabagh were repulsed. Ibrahimkhalil khan (1763-1806), who made Garabagh one of the strongest 

state institution of the South Caucasus, not only expanded his property, but also strengthened the 

khanate’s defense capabilities and prevented the attacks of powerful ruler such as Agha Mahammad 

shah Gajar. In the end of 18
th
 and in the beginning of 19

th
 centuries, Russia  and Iran-Gajar states were 

serious threat to the independence of the Garabagh khanate. Ibrahimkhalil khan, hoping to protect his 

power under the patronage of Russia, signed the Kurakchay treaty with this state on May 14,1806. 

However, his hopes didn’t come true. The Russian government, that won the first war with the Iran-

Gajar state (1804-1813), abolished the Garabagh khanate in 1822. 

Keywords: khanate, meliks, Panahali khan, ġuĢa, Ġbrahimkhalil khan, fortress, attack, 

besiecement, treaty. 
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НАНА, Баку, Азербайджан 

 
Резюме: Карабахское ханство, основателем которой являлся Панахали хан Джаваншир 

(1747-1763), состоялся из 21-го магала. В период правления Панахали хана были построены 

такие крепости, как Баят, Шахбулаг и Шуша, благодаря которым были успешно отражены 

попытки захвата ханства правителями Шеки Гаджи Челеби хана, Астрабада и Мазандарана 

Мухаммед Гасан хана Каджара и Урмии Фатали хана Афшара. Дела укрепление 

обороноспособности Карабахского ханства была продолжена и Ибрагимхалил ханом (1763-

1806), наследником Панахали хана. Реальной угрозой для независимости Карабахского ханства 

в конце XVIII- начале XIX в. стали Россия и Каджарская государства. Ибрагимхалил хан в 

надежде сохранения своей власти решил перейти под покровительство России, что было 

закреплено Кюрекчайским договором, заключенным 14 мая 1805 года между Карабахским 

ханством и Россией. Однако надежды Карабахского хана не оправдались. Российское 

государства после успешной завершение первой войны с Каджарами в 1813 г. встал на путь 

ликвидации Карабахского ханства, что было совершено в 1822 г.  

Ключевые слова: ханства, меликства, Панахали хан, Шуша, Ибрагимхалил хан, 

крепость, наступление, осада, договор.    

                                                                                                      

          1747-ci ildə Nadir Ģah ƏfĢarın imperiyasının süqutundan sonra yaranmıĢ Azərbaycan 

xanlıqlarından biri olan Qarabağ xanlığı Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-Ģərqində Kür və Araz 

çayları arasındakı əraziləri əhatə edirdi. Xanlıq Azərbaycanın ġamaxı, Cavad, Qaradağ, 

Naxçıvan, Ġrəvan, Gəncə və ġəki xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Digər Azərbaycan xanlıqları ilə 

müqayisədə daha böyük ərazini əhatə edən Qarabağ xanlığı naiblər, məliklər və minbaĢılar 

tərəfindən idarə edilən 21 mahala, o cümlədən 5 xristian məlikliyinə bölünürdü [3, s.179]. 
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          Qarabağ xanlığının əsasının qoyulması CavanĢirlər tayfasının Sarıcalı oymağından olan 

Pənahəli xanın (1747-1763) adı ilə bağlıdır. Əvvəllər Nadir Ģahın ordusunda xidmət etmiĢ 

Pənahəli xan onun ölümündən sonra özünü müstəqil xan elan etmiĢ və uzun müddət Qarabağ 

xanlığını möhkəmləndirmək üçün həm daxili, həm də xarici düĢmənlərlə mübarizə aparmıĢdı. 

Ġlk dövrlərdə Pənahəli xanın hakimiyyəti üçün mənĢəcə alban olan, lakin erməni kilsəsinin 

təsiri altında erməniləĢmiĢ və qriqorianlaĢmıĢ Çiləbörd, Gülüstan, Xaçın, Vərəndə və Dizaq 

kimi məlikliklər ciddi təhlükə yaradırdı. Lakin məliklər arasındakı ziddiyətlərdən məharətlə 

istifadə edən  Pənahəli xan onların qüvvələrini parçalamaqla asılı vəziyyətə salmağa nail 

oldu[25, s.80]. Bununla belə, erməni kilsəsinin və Rusiya imperiyasının əlində oyuncağa 

çevrilmiĢ məliklər sonralar Qarabağ xanları üçün ciddi problemlər yaratmaqda davam etdilər. 

          Yeni yarandığı dövrdə möhkəmlədirilmiĢ Ģəhər-qalanın olmaması Qarabağ xanlığının 

müdafiə imkanlarını xeyli zəiflədirdi. Azərbaycanda və Ġranda hakimiyyət uğrunda getdikcə 

güclənən qanlı müharibələr Ģəraitində xanlığın təhlükəsizliyini təmin edə biləcək belə qalanın 

tikilməsi həyati zərurətə çevrilmiĢdi. Vəziyyəti düzgün qiymətləndirən Pənahəli xan bu 

məqsədlə 1748-ci ildə Bayat qalasını, 1752-ci ildə isə ġahbulaq qalasını tikdirdi. Lakin 

tezliklə bu qalalardan heç birinin yetərincə etbarlı olmadığını baĢa düĢən Pənahəli xan daha 

güclü müdafiə imkanlarına malik yeni paytaxt Ģəhəri salmaq üçün əlveriĢli yer axtarıĢına 

baĢladı və yaxın adamlarının məsləhəti ilə dəniz səviyyəsindən 1300-1600 m yüksəklikdə 

yerləĢən, üç tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunan dağ yaylası üzərində dayandı. Əldə olan 

məlumatlar göstərir ki, 1753/1754-cü ildə həmin dağ yaylasında Qarabağ xanlığının üçüncü 

paytaxtı olan ġuĢa Ģəhərinin tikintisinə baĢlanıldı və qısa müddət ərzində əhalinin təhlükəsiz 

yaĢamasını təmin edəcək zəruri iĢlər görülüb baĢa çatdırıldı. 1756/1757-ci ildə xanlığın 

paytaxtı əvvəllər öz banisinin adı ilə Pənahabad adlandırılan ġuĢa Ģəhərinə köçürüldü [6, s.18-

22].  

          Pənahəli xanın Qarabağ xanlığının müdafiəsini gücləndirmək üçün gördüyü tədbirlər 

ġəki və ġamaxı xanlarını ciddi Ģəkildə narahat etməyə baĢladı. Qarabağ xanının daha da 

güclənəcəyindən və hələ Nadir Ģahın dövründə əldə etdikləri imtiyazları itirəcəklərindən 

ehtiyat edən məliklər ġəki hakimi Hacı Çələbiyə müraciət edərək Qarabağa yürüĢə dəvət 

etdilər [7, s.34]. 1748-ci ildə ġəki, ġamaxı xanlarının və Qarabağ məliklərinin birləĢmiĢ 

qüvvələri Bayat qalasını  mühasirəyə aldılar. Lakin müttəfiqlərin qalanı bir aydan artıq 

mühasirədə saxlamalarına baxmayaraq uğur qazana bilmədilər və geri çəkildilər [7, s.34]. 

Qarabağın xristian məlikləri məhz ―Bayat savaĢı‖ndan sonra, zahirən də olsa Pənahəli xanın 

hakimiyyətini tanımağa məcbur oldular. 

          Pənahəli xan ―Bayat savaĢı‖nı uğurla baĢa vursa da, Hacı Çələbi xanın Qarabağa 

yenidən hücum etməyəcəyinə əmin deyildi. ġəki xanının Qarabağa gözlənən yeni hücumunu 

qabaqlamaq qərarına gələn Qarabağ xanı ona qarĢı Gəncə, Qaradağ, Ġrəvan və Naxçıvan 

xanlıqlarından ibarət ittifaq yaratmağa nail oldu. Bu ittifaqa gürcü çarı II Ġrakli də qoĢuldu. 

Müttəfiqlər ġəki xanlığı üzərinə birgə hücumun detallarını müzakirə etmək üçün 1752-ci il 

martın 21-də Gəncə yaxınlığındakı Qızılqaya deyilən yerdə görüĢdülər. Lakin II Ġrakli 

gözlənilmədən hücum edərək Azərbaycan xanlarını əsir götürdü. II Ġraklinin xəyanətindən 

xəbər tutan Hacı Çələbi xan öz ordusu ilə Gəncə xanlığına tərəf hərəkət edərək gürcü 

ordusunu ağır məğlubiyyətə uğratdı və əsir düĢmüĢ Azərbaycan xanlarını, o cümlədən 

Pənahəli xanı əsirlikdən azad etdi [17, s.156-157; 8, s.20]. 

          ġuĢa Ģəhərinin əsasının qoyulmasından az sonra isə Qarabağ xanlığı daha ciddi 

sınaqlarla üzləĢməli oldu. Ġranda ali hakimiyyət uğrunda mübarizədə xeyli uğur qazanmıĢ 

Astrabad və Mazandaran hakimi Məhəmmədhəsən xan Qacar və Urmiya hakimi Fətəli xan 

ƏfĢar öz hakimiyyətlərini ġimali Azəraycana da yaymağa çalıĢırdılar. 1757-ci ilin avqustunda 

Məhəmmədhəsən xan Qacar 30 minlik ordu ilə Qarabağa hücum etdi və ġuĢa Ģəhərini 

mühasirəyə aldı. Bununla belə, Məhəmmədhəsən xan qarĢısına qoyduğu məqsədə çata 

bilmədi. Qarabağın qəhrəman döyüĢçüləri Qacar hakiminə nəinki ġuĢa Ģəhərini ələ keçirməyə 

imkan vermədilər, əksinə qəfil hücumlarla onun ordusuna ağır zərbə vurdular [7, s.41]. Bir 

tərəfdən ġuĢa ətrafındakı döyüĢlərdə düçar olduğu uğursuzluq, digər tərəfdən isə Ġranda ali 
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hakimiyyətə əsas iddiaçılardan olan Kərim xan Zəndin Astrabad, Mazandaran və Gilana 

hücum xəbəri Məhəmmədhəsən xanı Qarabağdakı döyüĢləri dayandırmağa və tələsik geri 

çəkilməyə məcbur etdi [19, III h., s.243]. 

          Qarabağ xanlığı 1759-cu ildə daha güclü düĢmən olan urmiyalı Fətəli xan ƏfĢarın 

hücumuna məruz qaldı. Onu da göstərmək lazımdır ki, Fətəli xan Qarabağa yürüĢ ərəfəsində 

Cənubi Azərbaycan xanlıqlarının əsas hissəsini özündən asılı vəziyyətə sala bilmiĢdi [17, 

s.158]. Buna baxmayaraq o, Qarabağda çox ciddi müqavimətlə üzləĢdi. ġuĢa Ģəhərini 

hücumla ələ keçirməyin mümkün olmadığını görən Fətəli xan onun 6 kilometrliyində düĢərgə 

salaraq öz məqsədinə mühasirə yolu ilə çatmaq qərarına gəldi. Pənahəli xanın asılılığından 

çıxmaq üçün fürsət axtaran Çiləbörd hakimi Məlik Hətəm və TalıĢ hakimi Məlik Usub da ona 

qoĢuldu [8, s.21; 11, s.43]. Lakin bu da vəziyyəti dəyiĢdirmədi. Pənahəli xanın rəhbərlik 

etdiyi qarabağlı döyüĢçülərin  qəfil hücumları nəticəsində Fətəli xanın itkiləri günbəgün 

artırdı [2, s.162]. 

          ġuĢanı hərbi yolla ələ keçirə bilməyən Fətəli xan öz məqsədinə çatmaq üçün Pənahəli 

xanla danıĢıqlara baĢlamağa məcbur oldu. Onu da göstərmək lazımdır ki, Urmiya ordusunun 

ġuĢanı mühasirədə saxladığı 6 ay müddətində xanlıqda vəziyyət xeyli pisləĢmiĢ, Ģəhərin 

ərzaqla təminatı iĢində ciddi problemlər yaranmıĢdı. Bütün bunları nəzərə alan Pənahəli xan 

Urmiya xanlığından asılılığı qəbul etməyə və sədaqət əlaməti olaraq oğlu Ġbrahimxəlil ağanı 

Fətəli xanın düĢərgəsinə göndərməyə məcbur oldu [1, s.118; 23, s.127]. Lakin bu asılılıq 

tamamilə formal xarakter daĢıyırdı. Mənbələrdə Pənahəli xanın Fətəli xana hər hansı formada 

xərac ödəməsi və yaxud vassal kimi onun yürüĢlərində iĢtirak etməsi haqqında heç bir 

məlumat yoxdur. 

          Pənahəli xan mövcud ağır hərbi-siyasi Ģəraitə baxmayaraq, yalnız xarici hücumların 

qarĢısını almaqla kifayətlənməmiĢ, öz xanlığının ərazisinin xeyli geniĢləndirilməsinə də nail 

ola bilmiĢdi. A.A.Bakıxanov yazırdı ki, Pənahəli xan Qaradağ xanlığının Mehri və Güney 

mahallarını, Naxçıvan xanlığının Tatev və Sisian mahallarını, Ġrəvan xanlığının Tərtər-Kolanı 

mahalını, Təbriz xanlığının Zəngəzur və Qafan mahallarını Qarabağ xanlığına birləĢdirmiĢ, öz 

nüfuzunu Ərdəbilə qədər yaymıĢdı [17, s.155]. 

          Pənahəli xan Urmiya xanlığının asılılığından çıxmaq və oğlunu girovluqdan azad etmək 

üçün də fürsət gözləyirdi. Belə bir fürsət Kərim xan Zəndin Məhəmmədhəsən xan Qacar və 

Fətəli xan ƏfĢar üzərində çaldığı ardıcıl qələbələrdən sonra yarandı. Kərim xan Zəndin 1762-

ci ildə Fətəli xanın iqamətgahı olan Urmiya qalasına təĢkil etdiyi həlledici yürüĢdə iĢtirak 

edən Pənahəli xan öz məqsədinə nail oldu. Urmiya qalasını ələ keçirən Kərim xan Zənd 

Ġbrahimxəlil ağanı əsirlikdən azad edib Qarabağ xanı təyin etdi. Pənahəli xan isə digər 

Azərbaycan xanları ilə birlikdə Fətəli xan ƏfĢar üzərində qələbəni bayram etmək bəhanəsi ilə 

Kərim xan Zəndin paytaxtı ġiraza aparıldı və ömrünün sonuna qədər burada saxlanıldı [11, 

s.48-49].  

          Qarabağ xanlığı Ġbrahimxəlil xanın hakimiyəti dövründə (1763-1806) daha da 

güclənərək Cənubi Qafqazın ən nüfuzlu dövlət qurumlarından birinə çevrilmiĢdi. Onun 

dövründə ġuĢa Ģəhərinin Pənahəli xan tərəfindən inĢa etdirilmiĢ qala divarlarının yeni, daha 

da möhkəm divarlarla əvəz edilməsi, Gəncə qapıları yaxınlığında Ġç qalanın, eləcə də Qarqar 

çayın sahilində Əskəran qalalarının inĢa edilməsi [6, s.29-40] Qarabağ xanlığının paytaxtını 

faktiki olaraq alınmaz qalaya çevirmiĢdi. Ġbarahimxəlil xan ordu quruculuğuna da böyük 

diqqət verirdi. Bəzi məlumatlara görə, Qarabağ xanı 10-15 minlik orduya malik idi [9, s.199]. 

Zərurət yarandıqda Dağıstan xalqlarından muzdla tutulan əsgərlərdən də istifadə edilirdi. 

Ġbarahimxəlil xanın Avar hakimi Ömər xanla qohumluq əlaqəsi yaratması da Qarabağ 

xanlığının hərbi qüdrətini daha da gücləndirmiĢdi. 

          Qarabağ xanlığının kifayət qədər hərbi və iqtisadi potensiala malik olması Ġbrahimxəlil 

xanın fəal xarici siyasət yeritməsi üçün əlveriĢli zəmin yaradırdı. Onun xarici siyasətində 

Gəncə xanlığına sahib olmaq önəmli yer tuturdu. 1780-ci ildə Kartli-Kaxetiya çarı II Ġrakli ilə 
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birləĢən Qarabağ xanı Gəncə xanlığını ələ keçirdi. Bundan sonra Gəncə Ġbarahimxəlil xanın 

və II Ġraklinin təyin etdiyi nümyəndələr tərəfindən idarə olunmağa baĢladı [4, s.93-94]. Lakin 

1783-cü ildə Rusiyanın himayəsi altına keçmiĢ  II Ġraklinin bir tərəfdən Ġbrahimxəlil xanın 

hakimiyyətini tanımaq istəməyən məlikləri dəstəkləməsi, digər tərəfdən isə Gəncə xanlığına 

təkbaĢına sahib olmaq cəhdləri bu iki hakim arasında münasibətləri düĢmənçilik səviyyəsinə 

gətirib çıxardı. Bu düĢmənçilik 1783-cü ildə Gəncə Ģəhərində baĢ vermiĢ üsyan nəticəsində 

xanlığın tamamilə Ġbrahimxəlil xanın təsiri altına düĢməsindən sonra daha da gücləndi. Bu isə 

Gəncə xanlığına sahib olmaq uğrunda II Ġrakli ilə Ġbrahimxəlil xan arasında mübarizənin 

yenidən qızıĢmasına səbəb oldu [4, s.95-96].  

          XVIII əsrin 60-80-ci illərində Qarabağ xanlığının iqtisadi cəhətdən dirçəlməsi və 

müdafiə qabiliyyətinin güclənməsi Azərbaycan torpaqlarında erməni dövləti yaratmağı 

planlaĢdıran məliklər arasında təlaĢı daha da gücləndirdi. Rusiya və II Ġrakli tərəfindən 

qızıĢdırılan Dizaq məliyi Yesay, Çiləbörd məliyi Məclum və Gülüstan məliyi Bəyləryan açıq 

Ģəkildə Ġbarahimxəlil xana tabe olmaqdan boyun qaçırdı. Bununla belə, Qarabağ xanı 1781-ci 

ildə məlikləri müəyyən qədər zərərsizləĢdirməyə müvəffəq oldu. Separatçılıq fəaliyyətlərini 

davam etdirə bilməyəcəklərini baĢa düĢən digər məliklər isə Gürcüstana qaçdılar[10, s.85-86]. 

          XVIII əsrin sonlarından baĢlayaraq Rusiyanın Qafqaz siyasətində ―erməni məsələsi‖nin 

gündəmə gətirilməsi Qarabağ xanlığının mövcudluğu üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çerildi. 

Özünü ―əzabkeĢ erməni xalqının müdafiəçisi kimi‖ qələmə verən Rusiya höküməti Qarabağ 

xanlığının ərazisində erməni dövləti yaratmaqla gələcək iĢğalları üçün dayaq yaratmağı 

planlaĢdırırdı. Erməni ideoloqları Rusiyanı Cənubi Qafqaza yürüĢə Ģirnikləndirən ermənilər 

öz danoslarında Qarabağı erməni torpağı kimi, burada yaĢayan xristian əhalini isə erməni 

kimi qələmə verirdilər [12, s.109-126]. Məhz bu danosların nəticəsi idi ki, Rusiya höküməti 

Qarabağ ərazisində erməni dövləti yaratmağı 1782-ci ildə Cənubi Qafqaza planlaĢdırdığı 

yürüĢün əsas məqsədlərindən biri elan etmiĢdi. Rusiyanın ġərq siyasətinin aparıcı simalarında 

olan Q.A.Potyomkin Qafqazdakı  rus ordusunun komandanından təcili olaraq Ġbrahimxəlil 

xanı hakimiyyətdən devirməyi və Qarabağda erməni dövləti yaratmağı tələb etmiĢdi [26, 

s.185]. 

          Rus-erməni alyansının planlarından vaxtında xəbər tutan Ġbrahimxəlil xan yaranmıĢ 

təhlükəni Rusiyanın himayəsinə keçməklə aradan qaldırmağa cəhd göstərdi. Xan daxili 

müstəqilliyinin saxlanılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Ģərtilə Rusiyanın himayəsi 

altına keçməyə hazır olduğunu bildirdi. Lakin onun Rusiyanın hakimiyyət orqanları ilə bu 

məsələ ətrafında apardığı danıĢıqlar heç bir nəticə vermədi. Qarabağda tezliklə erməni 

dövlətinin yaradılacağına əmin olan Rusiyanın hakim dairələri Ġbrahimxəlil xanın təklifini 

rədd etdilər [22, s.99-100].   

          Ġbrahimxəlil xan 1783-cü ildə Rusiya hökümətinə himayə xahiĢi ilə yenidən müraciət 

etdi və öz elçisi Musa Sultanı Peterburqa göndərdi. Elə həmin il Rusiyanın dinc yolla Krıma 

sahib olması və Kartli- Kaxetiya çarlığını öz himayəsi altına alması Qarabağda erməni dövləti 

yaratmaq məsələsinə də təsirsiz ötüĢmədi. Cənubi Qafqaza ordu göndərməyin Osmanlı 

Türkiyəsi ilə yeni müharibəyə səbəb olacağından və bununla da əldə edilmiĢ uğurların 

itiriləcəyindən ehtiyat edən Rusiya höküməti müvəqqəti olaraq bu planı təxirə salmaq 

qərarına gəldi [10, s.146-147]. YaranmıĢ yeni Ģəraitdə Ġbrahimxəlil xanın məlikləri 

cəzalandıracağından ehtiyat edən Rusiya hökuməti onunla mülayim rəftar etməyə baĢladı. 

Qarabağ xanının elçisi Musa Sultan Peterburqda böyük bir dövlətin elçisi kimi qarĢılandı. Rus 

çarı II Yekaterina Q.A.Potyomkinə Qarabağ xanlığını Kartli-Kaxetiya çarlığı ilə 1783-cü ildə 

imzalanmıĢ Georgiyevsk müqaviləsinin Ģərtləri ilə Rusiya himayəsinə qəbul edilməsi 

haqqında danıĢıqlar aparmaq göstəriĢi vermiĢdi [10, s.147]. Bununla belə, Rusiya 

hökümətinin Qarabağ xanlığı ilə apardığı danıĢıqlar görüntü xarakteri daĢıyırdı. Çar höküməti 

Qarabağda erməni dövləti yaratmaq məsələsini yalnız təxirə salmıĢ, onu gündəlikdən heç də 

çıxarmamıĢdı.  

          XVIII əsrin 90-cı illəri Qarabağ xanlığının tarixində ən mürəkkəb dövrlərdən birinə 

çevrildi. Ġranın və Cənubi Azərbaycanın çox böyük hissəsini nəzarət altına alan və qarĢısına 
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Səfəvilər dövlətinin sərhədlərini bərpa etmək vəzifəsi qoyan Ağa Məhəmməd xan Qacar 

Azərbaycanın Ģimal xanlıqlarını da tabe etmək məqsədilə hazırlıq iĢlərinə baĢlamıĢdı. Güclü 

düĢmənin hücumunu təkbaĢına dəf edə bilməyəcəyini baĢa düĢən Ġbrahimxəlil xan ona qarĢı 

Ġrəvan, Lənkəran, Avar xanlıqlarından və Kartli-Kaxetiya çarlığından ibarət ittifaq yaratmağa 

cəhd göstərdi [7, s.50].  

          Ağa Məhəmməd xan Qacar 1795-ci ilin yazında 60 minlik ordu ilə Naxçıvan-Ġrəvan, 

Lənkəran-Muğan və Qarabağ istiqamətlərindən ġimali Azərbaycana hücuma baĢladı. Bu 

hücumu çoxdan gözləyən Ġbarahimxəlil xan onu dəf etmək üçün ġuĢanın qala divarlarını daha 

da möhkəmləndirmiĢ, Ģəhər qarnizonunun sayını 15 min nəfərə çatdırmıĢdı. Elə bunların 

nəticəsi idi ki, Ağa Məhəmməd xanın ġuĢaĢını birbaĢa hücumla ələ keçirmək cəhdi 

uğursuzluqla nəticələndi. Qacar ordusunun ġuĢa Ģəhərini bir aydan artıq mühasirədə 

saxlaması da nəticəsiz qaldı. Qarabağlıların qəfil hücumları nəticəsində xeyli itki verən Ağa 

Məhəmməd xan Ģəhərin mühasirəsindən əl çəkməyə məcbur oldu. Ağa Məhəmməd xan 1795-

ci il sentyabrın 12-də Tiflisi alıb yandırdıqdan sonra ġuĢanı ələ keçirmək üçün ikinci dəfə 

cəhd göstərsə də uğur qazana bilmədi. Müasirlərdən biri yazırdı ki, Avar hakimi Ömər xandan 

xeyli kömək almıĢ Ġbrahimxəlil xan düĢmən ordusuna ağır zərbə vuraraq Gürcüstandan əsir 

götürülmüĢ 800 nəfər gürcünü azad etmiĢdi [27, s.86]. Ciddi itkilərə məruz qalmıĢ Ağa 

Məhəmməd xan Qacar 1796-cı ilin əvvəllərində Cənubi Qafqazı tərk etməyə məcbur oldu.   

          1796-cı ildə Azərbaycan torpaqları general V.Zubovun baĢçılıq etdiyi rus ordusunun 

yürüĢünə məruz qaldı. Bu ordunun qarĢısında qoyulmuĢ əsas vəzifələrdən birini Qarabağda 

erməni dövləti yaratmaq təĢkil edirdi. Rusiya hökümətinin V.Zubova verdiyi gizli təlimatda 

göstərilirdi ki, ―Qarabağın erməni məlikləri və əhalisi bizim Ararat patriarxının baĢçılığı ilə 

Rusiya himayəsinə qəbul edilsin‖ [24, s.29]. Sənəddə göstərilən ―Ararat patriarxı‖ V.Zubovun 

məsləhətçisi təyin edilmiĢ erməni arxiyepiskopu Ġ.Arqutinski idi. O, özünün Qarabağ 

məliklərinə göndərdiyi gizli məktubunda rus ordusunun əsas məqsədinin ―erməniləri 

müsəlmanların əsarətindən xilas etmək olduğunu‖ bildirmiĢdi [21, s.147-148].  

          Qarabağ xanlığının mövcudluğu üçün ciddi təhlükənin yaranması Ġbrahimxəlil xanı bu 

təhlükəni sovuĢdurmaq üçün tədbirlər görməyə vadar etdi. O, ġamaxı və ġəki xanları ilə 

ittifaqa girərək artıq Dərbənd, Quba, Bakı və ġamaxı xanlıqlarını iĢqal etmiĢ general 

V.Zubovun öldürülməsi üçün plan hazırladı. Planın həyata keçirilməsi Zubovun düĢərgəsində 

olan Nurəli xan adlı birisinə tapĢırıldı. Planın uğurla həyata keçiriləcəyi təqdirdə müttəfiqlər 

baĢsız qalmıĢ rus ordusuna hücum edib onu məhv etməli idi. Lakin qəsdin üstü vaxtından 

əvvəl açıldlğından planı həyata keçirmək mümkün olmadı [19, II h., s.398]. Bununla belə, 

rusların Qarabağda erməni dövləti yaratmaq planı da baĢ tutmadı. 1996-cı il noyabrın 6-da II 

Yekaterinanın vəfatından sonra hakimiyyət baĢına gəlmiĢ I Pavel yürüĢü yarımçıq dayandırdı 

və rus ordusunu geri çağırdı.   

          1797-ci il də Qarabağ xanlığı üçün daha ciddi sınaq ili oldu. Rus ordusunun sonuncu 

dəstələri Azərbaycanı tərk etdikdən dərhal sonra artıq Ģah titulunu qəbul etmiĢ Ağa 

Məhəmməd Qacar ġimali Azərbaycan xanlarına müraciət edərək onlardan tabe olmağı tələb 

etdi və cavab gözləmədən hücuma baĢladı. Birinci yürüĢdə olduğu kimi, bu dəfə də əsas 

hücum hədəfi kimi Qarabağ seçilmiĢdi. Bu dövrdə Qarabağ xanlığında vəziyyət xeyli 

pisləĢmiĢdi. Hələ 1795-ci il yürüĢü zamanı Qacar ordusunun törətdiyi dağıntılar, eləcə də üç il 

davam etmiĢ dəhĢətli quraqlıq nəticəsində baĢ vermiĢ aclıq Qarabağ xanlığının müdafiə 

imkanlarını xeyli zəiflətmiĢdi. Buna baxmayaraq, Qacar ordusu Qarabağda çox ciddi 

müqavimətlə qarĢılaĢdı. ġuĢaya gedən yolun üzərində tikilmiĢ Əskəran qalalarını ələ 

keçirmək üçün bu ordu bir həftə vaxt və 2000 nəfər əsgər itirmiĢdi [10, s.200].  

          ġuĢa Ģəhərini mühasirəyə alan Qacar ordusu onu ağır toplardan fasiləsiz atəĢə tutdu. 

Qala divarlarının tezliklə dağılacağını görən Ġbrahimxəlil xan qəfil hücumla düĢmən 

topxanasını məhv etsə də geriyə çəkilmək yolu kəsildiyindən Car-Balakənə getməyə məcbur 

oldu. Ağa Məhəmməd Ģah ġuĢaya daxil oldu. Lakin bundan bir neçə gün sonra öz 



QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! 

 

 
71 

xidmətçiləri tərəfindən qətlə yetirildi. BaĢsız qalmıĢ Qacar ordusu tələsik ġuĢanı tərk etdi [11, 

s.174-175]. 

          XVIII əsrin sonu – XIX əsrin əvvəllərində Rusiya və Ġran-Qacar dövlətlərinin fəal 

müdaxiləsi nəticəsində Azərbaycanın digər xanlıqları kimi, Qarabağ xanlığının da vəziyyəti 

olduqca mürəkkəbləĢmiĢdi. Ağa Məhəmməd Ģahın ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmiĢ 

Fətəli Ģah (1797-1834) Azərbaycan xanlarından tabe olmağı tələb edirdi. Bununla belə, 

Qarabağ xanlığının Ağa Məhəmməd Ģaha ciddi müqavimət göstərdiyini yaxĢı bilən Qacar 

Ģahı Ġbrahimxəlil xanla daha mülayim rəftar edərək ona qohum olmağı təklif etdi. 

Ġbrahimxəlil xan bu təklifin arxasında nəyin dayandığını yaxĢı baĢa düĢsə də, Qarabağda 

yaranmıĢ ağır vəziyyət onu bu təkliflə razılaĢmağa məcbur etdi və qızı Ağabəyim ağanı Fətəli 

Ģahın hərəmxanasına göndərməli oldu. Xanın əslində girov kimi Tehrana göndərilən oğlu 

Əbülfət ağa isə Qacar ordusunda yüksək vəzifəyə təyin edildi [18, s.553]. Bununla da 

Ġbrahimxəlil xan təhlükəni müvəqqəti də olsa sovuĢdura bilidi. 

          Qarabağ xanlığı üçün ən ciddi təhlükəni çar Rusiyası yaradırdı. Ġran-Qacar dövlətinin 

onu qabaqlayacağından ehtiyat edən çar höküməti 1801-ci ildən Cənubi Qafqazda daha fəal 

iĢğalçı siyasət yeritməyə baĢladı. Elə həmin il ġərqi Gürcüstanla birlikdə Azərbaycanın 

ġəmĢəddil, Qazax və Borçalı sultanlıqları, 1803-cü ildə Car-Balakən camaatlığı, 1804-cü ilin 

əvvəlində isə Gəncə xanlığı Rusiya tərəfindən iĢğal edildi. Bütün bunlar 1804-cü ilin 

iyununda Rusiya ilə Ġran-Qacar dövləti arasında müharibənin baĢlanmasına gətirib çıxardı. 

          Qafqazdakı rus qoĢunlarının komandanı general P.Sisianov müharibənin ilk aylarında 

əsas diqqəti mühüm strateji əhəmiyyəti olan Ġrəvan qalasının ələ keçirilməsinə yönəltdi. Lakin 

rus ordusunun Ġrəvan qalasını ələ keçirmək üçün göstərdiyi bütün cəhdlər uğursuzluqla 

nəticələndi. DöyüĢlərin gediĢində 2 min nəfərə yaxın hərbçi itirərək ağır məğlubiyyətə 

uğrayan rus ordusu Ġrəvanın mühasirəsindən əl çəkərək geri çəkilməyə məcbur oldu [5, s.298-

303]. 

          General Sisianov uğursuz Ġrəvan yürüĢündən sonra Qarabağ xanlığını iĢğal etmək üçün 

hazırlaĢmağa baĢladı. Fətəli Ģah da Qarabağ xanlığının ələ keçirilməsinə böyük əhəmiyyət 

verirdi. Əhməd bəy CavanĢirin təbirincə desək, xanlığın paytaxtı ġuĢa Ģəhəri qacarlar üçün 

Cənubi Qafqazın açarı, ruslar üçün isə Ġranın qapısı hesab edilirdi [2, s.182]. Lakin Fətəli 

Ģahın Ġbrahimxəlil xanı Rusiyadan uzaqlaĢdırmaq cəhdləri heç bir nəticə vermədi. Qarabağ 

xanının rus ordusuna qarĢı çıxacağı təqdirdə onun bütün xərclərinin Ģah xəzinəsindən 

ödəniləcəyi təklifi də artıq Rusiyanın himayəsinə keçmək qərarına gəlmiĢ Ġbrahimxəlil xanı 

fikrindən  döndərə bilmədi [13, s.232]. 

          1805-ci ildə general Sisianovun nümayəndəsi mayor Lisaneviç Qarabağ xanlığının 

Rusiyanın hakimiyyəti altına keçməsi haqqında müqavilənin Ģərtlərini Ġbrahimxəlil xana 

təqdim etdi. Ġbrahimxəlil xanın bu məsələni müzakirə etmək üçün topladığı divanda bütün 

bəylər xanlığın Rusiyanın hakimiyyəti altına keçməsinə qəti etiraz etdilər [20, s.406]. Fətəli 

Ģahın sərkərdəsi Pirqulu xan isə Ġbrahimxəlil xanı bu addımı atmaqdan çəkindirməyə çalıĢaraq 

yazırdı ki, ―...belə bir hərəkətdən bütün nəsilləriniz xəcalət çəkəcək, bütün əraziniz tar-mar 

ediləcək‖ [15, sən.1427]. Lakin bunlar xanı öz fikrindən daĢındıra bilmədi. 

          1805-ci il mayın 14-də Gəncə yaxınlığında yerləĢən Kürəkçayda Ġbrahimxəlil xanla 

general Sisianov arasında 11 maddədən ibarət olan müqavilə imzalandı. Müqaviləyə görə 

Rusiyanın himayəsi altına keçən Qarabağ xanlığı daxili müstəqilliyini saxlasa da xarici 

siyasət hüququndan məhrum edilirdi. Xan öz üzərinə ġuĢa Ģəhərində 500 nəfərlik rus 

qarnizonu yerləĢdirmək, çar xəzinəsinə ildə 8000 çervon xərac ödəmək, həmçinin, sədaqət 

əlaməti olaraq, nəvələrindən birini həmiĢəlik Tiflisə göndərmək öhdəliyi götürdü. Çar 

höküməti isə bunun müqabilində Qarabağ xanlığında hakimiyyətdə ancaq Ġbrahimxəlil xanın 

varislərinin olacağına və xanlğın ərazi bütövlüyünün pozulmayacağına zəmanət verdi [15, 

sən. 1436]. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Kürəkçay müqaviləsinin maddələrinin heç 

birində ermənilərə aid bir kəlmə də yoxdur. Müqavilə Azərbaycan xanı Ġbrahimxəlil xanla 

Rusiya arasında bağlanmıĢdı.  



ĠPƏK YOLU  

Xüsusi buraxılıĢ, 2021 

 

 
72 

          Hadisələrin sonrakı gediĢi Ġbrahimxəlil xanın Kürəkçay müqaviləsini imzalamaqla necə 

böyük yanlıĢlığa yol verdiyini göstərdi. 1806-cı il iyunun 14-nə keçən gecə Lisaneviçin 

baĢçılıq etdiyi 200 nəfərlik rus hərbi dəstəsi qəflətən xanın düĢərgəsinə soxularaq onu 17 

nəfər ailə üzvü ilə birlikdə amansızlıqla qətlə yetirdi [14, s.69]. Bu hadisə bölgədə ruslara 

qarĢı ciddi narazılıq və üsyanlara səbəb olsa da, rus komandanlığı əlavə qüvvə yeritməklə 

vəziyyəti sabitləĢdirə bildi. Qarabağ xanı vəzifəsinə Ġbrahimxəlil xanın varisi Mehdiqulu xan 

gətirildi.  

          Mehdiqulu xanın hakimiyyəti dövründə Qarabağda vəziyyət daha da ağırlaĢdı. Xanlığın 

ərazisi Qacar və rus ordusu arasında döyüĢ meydanına çevrildi. Hərbi əməliyyatlar 

nəticəsində yaranan kütləvi aclıq, dağıntı və xəstəliklər əhalinin vəziyyətini dözülməz həddə 

çatdırdı. Qarabağın təsərrüfatla məĢğul olmaq imkanını itirən əhalisi vəziyyətdən çıxıĢ yolunu 

yaĢayıĢ yerlərini kütləvi Ģəkildə tərk edərək Ġrana qaçmaqda görürdü. Rus məmurlarının 

verdikləri məlumatdan aydın olur ki, Qarabağda yaĢayan ailələrin sayı 1805-ci ildən 1813-cü 

ilə qədər iki dəfə azalaraq 10 mindən 5 minə düĢmüdü [16, sən. 696].  

          Rusiya ilə Ġran-Qacar dövləti arasında 1804-1813-cü illərdə baĢ vermiĢ müharibə baĢa 

çatdıqdan sonra Rusiya höküməti onun tərkibinə müqavilə imzalamaq yolu ilə daxil olmuĢ 

xanlıqların, o cümlədən Qarabağ xanlığının mövcudluğu məsələsinə münasibətini kəskin 

Ģəkildə dəyiĢdirdi. Ġran-Qacar dövlətinə qarĢı müharibədə Qarabağın maddi və insan 

ehtiyatlarından kifayət qədər yararlanmıĢ Rusiya müharibədən sonra onu ləğv etmək  xəttini 

götürdü. 1816-cı ildə Qafaqazın baĢ komandanı təyin edilmiĢ A.P.Yermolov çar I Aleksandra 

yazırdı ki, müqavilə yolu ilə imperiyanın tərkibinə qatılmıĢ xanlıqların müstəqil fəaliyyət 

göstərmələri Rusiya qanunlarının bu bölgələrdə tətbiq edilməsinə imkan vermir. Mehdiqulu 

xanı xəyanətdə günahlandıran Yermolov  çardan onun oğlu Cəfərqulu ağanı varis kimi təsdiq 

etməməyi xahiĢ edirdi [15, sən. 1264]. 

          Rusiya hökümətinin Qarabağ xanlığını ləğv etmək planının həyata keçirilməsində 

mənĢəcə Qarabağ ermənisi olan general Mədətov mühüm rol oynadı. Mehdiqulu xana qarĢı 

müxtəlif təxribatlara və Ģər-böhtan kampaniyasına baĢlayan Mədətov ona məxsus əmlakı ələ 

keçirir, hakimiyyətini məhdudlaĢdırırdı. Bunlar azmıĢ kimi, Mədətov Qarabağ xanını adam 

öldürməkdə də günahlandırdı [28, s.519-520 ]. Tezliklə həbs ediləcəyindən qorxuya düĢən 

Mehdiqulu xan 1822-ci ildə Ġrana qaçmağa məcbur oldu. Bundan istifadə edən Rusiya 

höküməti Kürəkçay müqaviləsinin Ģərtlərini pozaraq elə həmin il Qarabağ xanlığını ləğv etdi 

və onun ərazisində açıq müstəmləkəçilik siyasəti yeritməyə baĢladı. 
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Xülasə: Məqalədə Qarabağın xristian alban məliklərinin tarixinin bəzi mühüm məqamları 

iĢıqlandırılmıĢdır. Erməni müəllifləri və onların digər həmfikirləri Qarabağ ərazisində mövcud olmuĢ 

beĢ xristian məlikliyinin rolunu ĢiĢirtməyə, hər bir məlikliyi az qala ―erməni milli dövlətçiliyinin 

nümunəsi‖, ―əsrlər boyu erməni dövlətçililiyi ənənələrini qoruyub saxlayan, yaĢadan‖ qurum, knyazlıq 

və s. kimi təqdim etməyə və eyni zamanda erməni əhalisini tarixi Qarabağ ərazisinin yerli sakinləri 

olduğunu sübut etməyə çalıĢırlar. Ġlkin qaynaqlar əsasında sübut olunur ki, Qarabağın alban 

məliklərinin heç birinin soyadı tanınmıĢ erməni nəsillərindən deyildi. XVIII əsrdə Qarabağ məlikləri I 

Pyotra və II Yekaterinaya ünvanladıqları məktublarında özlərini Alban və ya ArĢaki nəslinin 

nümayəndələri kimi təqdim edirdilər. 

Açar sözlər: Qarabağ bəylərbəyliyi, Qarabağ xanlığı, alban məlikləri, Pənahəli xan CavanĢir. 
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Abstract: The article highlights some important moments in the history of the Christian 

Albanian meliks of Garabagh. Armenian authors and like-minded people  to them exaggerate the role 

of the five Christian meliks that existed in Garabagh, try to present each melikdom as an ―example of 

Armenian national statehood‖, as an structure, the principality that ―have preserved and maintained the 

traditions of Armenian statehood for centuries‖, and so on. At the same time, they are trying to prove 

that the Armenian population is a native people of the historical Garabagh territory. Basing on primary 

sources, is proved that none of the Albanian meliks of Garabagh were of an Armenian descent. In the 

18th century, the Garabagh meliks, in their letters to Peter I and Catherine II introduced themselves as 

representatives of the Albanian or Arshaki dynasty. 

Keywords: Garabagh beylerbeyate, Garabagh khanate, Albanian meliks, Panahali khan 

Javanshir. 
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Резюме: В статье освещены некоторые важные моменты из истории христианских 

албанских меликств Карабаха. Армянские авторы и их единомышленники значительно 

преувеличивают роль пяти христианских меликств, существовавших на территории Карабаха, 

пытаясь представить практически каждое меликство как «образец армянской национальной 

государственности», как княжество, веками сохранившее традиции армянской 

государственности, одновременно стараясь доказать, что армяне являются исконно местным 

населением исторической территории Карабаха. Согласно данным первоисточников было 

доказано, что фамилия ни одного албанского мелика Карабаха не имеет отношения к 

армянскому происхождению. В письмах, адресованных Петру I и Екатерине II в XVIII в., 

карабахские меликства представлялись потомками албанской и аршакской династии. 

Ключевые слова: Карабахское беглярбекство, Карабахское ханство, албанские 

меликства, Панахали хан Джаваншир. 

 

Ġndiki Ermənistana sahib olduqdan sonra erməni tarixçiləri arasında tarixi Qarabağ 

ərazisinin qədim erməni torpağı olması haqqında uydurma konsepsiya inkiĢaf etməyə baĢladı. 

Bu konsepsiyaya görə, tarixi ―Ermənistan‖ın bir parçası olan Qarabağ XVIII əsrin ortalarında 

(1747-1748) köçəri türk tayfaları tərəfindən zəbt olunmuĢ və burada xanlıq yaranmıĢdı. 

Burada yaĢayan xristian məliklər isə ermənidirlər.  

Bu konsepsiyanın kökündən yanlıĢ olduğunu sübuta yetirmək üçün Qarabağın tarixinə 

qısa bir ekskursiya etməyimiz lazımdır. 

Makedoniyalı Ġsgəndər (e.ə.336–323) Əhəməni dövlətinə son qoyduqdan sonra 

Azərbaycanın Ģimalında siyasi proseslər yeni mərhələyə qədəm qoydu. Makedoniyalı 

Ġsgəndərin qısa müddətli hakimiyyətindən sonra, onun ölümü ilə imperiyası parçalandıqda 

Azərbaycanın cənubunda Atropatena, Ģimalında isə Albaniya dövlətləri yarandı. Albaniya 
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dövləti təxminən e.ə. IV və e.VIII əsrlərində mövcud olaraq, 1200 ilə yaxın dövr ərzində 

Azərbaycan tarixində böyük rol oynadı. Albaniya sərhədlərini geniĢləndirərək bütün Qarabağ 

ərazisini əhatə etdi və bu dövlət Qarabağı öz tərkibində qoruyub saxlamaq üçün misilsiz 

mübarizə apardı və bəzi istisnalarla buna nail ola bildi. ...Qarabağ Azərbaycan Albaniya 

dövlətinə məxsus olduğu kimi, burada yaĢayan etnoslar – uti, sovdey, qarqar və baĢqaları da 

alban tayfaları idilər [bax: 18, 18]. 

Ermənilər Kiçik Asiyanın Ģərqində mövcud olmuĢ erməni çarlığını qondarma ―Böyük 

Ermənistan‖ adlandırır və köçüb məskən saldıqları bütün əraziləri erməni torpaqları elan 

etməyə cəhd edirlər. Roma imperiyasının e.ə. 66-cı ildə II Tiqranı darmadağın etməsi ilə uy-

durma ―Böyük Ermənistan‖ əfsanəsi puça çıxdı, bu ərazidə yaĢayan digər etnoslar kimi 

ermənilər də Romanın vassalına çevrildi. Bu vəziyyət IV əsrədək davam etmiĢdir. Belə 

olduğu halda, ermənilərin Albaniyanın tarixi torpaqlarını Ermənistanın tərkib hissəsi kimi 

qələmə verməsi heç bir elmi-tarixi əsasa malik deyil. Halbuki, ermənilərdən fərqli olaraq 

Azərbaycan Albaniya dövləti müstəqil siyasət yeritməkdə davam edirdi və Qarabağın tarixi 

vilayətləri onun tərkibinə daxil idi. ―Mənbələrin tədqiqi və I-IV əsrlərdəki gerçəkliklərin 

öyrənilməsi bizi əmin edir ki, Albaniyanın cənub sərhədi Araz çayı boyunca keçmiĢdir‖ [bax: 

18, 20]. 

Qarabağın tarixində əsas dəyiĢikliklər Ərəb xilafətinin iĢğalları və bunun nəticəsində 

Albaniya dövlətinin aradan qaldırılması ilə baĢ verdi. ...Albaniyanın tarixi Arsak (Ərsak) 

bölgəsi əhalisinin əvvəlcə qriqoryanlaĢdırılmasına, bunun ardınca da erməniləĢdirilməsinə 

baĢlandı. Azərbaycanın bu bölgəsində qriqoryanlaĢdırma və erməniləĢdirmə proseslərinin 

səbəbləri, gediĢi və ermənilərin Ərəb Xilafəti ilə əməkdaĢlığının mahiyyəti və b. problemlər, 

onun tarixi ədəbiyyatda necə əks olunması məsələləri akad. Z.Bünyadov tərəfindən xüsusi 

olaraq tədqiq edilmiĢdir‖ [bax: 9, 85-100; 18, 20-22].  

Qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağın dağlıq hissəsində yaĢayan əhali yerli Azərbaycan-

alban və yaxud xristian alban-qıpçaq tayfaları olmuĢ və sonradan qriqoryanlaĢdırılmıĢlar. 

Dövrlə səsləĢən xalqımızın milli-mənəvi sərvəti olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında 

oğuz-qıpçaq qarĢıdurması fonunda cərəyan edən hadisələr heç də təsadüfi deyil. Ərəb xilafəti 

parçalandıqdan sonra Albaniyanın dağlıq ərazisində Sünik və Alban-Xaçın knyazlıqları 

yarandı. ―XII əsrin sonlarına yaxın Sünik padĢahlığı dağıldı, buradakı hakim sülalə 1166-cı 

ildən knyaz Qriqorun və Smbatın ölümü ilə kəsilmiĢ oldu. XII əsrin sonu – XIII əsrin 

əvvəllərində Arsak (Ərsak) ərazisində təĢəkkül tapan Xaçın knyazlığı Albaniya dövlətinin bir 

növ davamı idi. Təbii ki, digər tədqiqat mövzusu olsa da qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağın 

bütün alban kilsələrinin kitabələrində qıpçaq türklərinin izləri dövrümüzədək gəlib çatmıĢdır.  

Qarabağın xristian alban əhalisindən danıĢarkən buradakı qıpçaq türklərinin izlərini 

unutmaq lazım deyil. Alban kilsəsi ilə bağlı olan bir epizod erməni-qriqoryan kilsəsinin alban 

kilsəsinə qarĢı amansız mübarizədə dini üsullardan deyil, siyasi fitnəkarlıqdan istifadə etdiyini 

və son nəticədə buna nail olduğunu göstərir. Burada Ərəb xilafəti dövründə erməni katolikosu 

Ġlyanın xəlifə Əbdülməlikə alban kilsəsi haqqında donosu və bununla əlaqədar cəza tədbirləri  

və  1836-cı ildə alban kilsəsinin ləğv edilərək, erməni kilsəsinə tabe edilməsi nəzərdə tutulur 

[14, XI]. 

Bu proseslərin baĢ verdiyi IX-XIII əsrin əvvəlləri, xüsusilə Sacilər, Atabəylər, 

ġirvanĢahlar dövrü bütün Cənubi Qafqazda Azərbaycanın qüdrətinin daha da artdığı bir dövr 

idi. Sacilər və Atabəylər faktik olaraq Azərbaycanın tarixi torpaqlarını siyasi cəhətdən 

birləĢdirmiĢdilər. KeçmiĢ Albaniyanın ərazisində yaranmıĢ Xaçın knyazlığı Azərbaycan 

Albaniya dövlətində hökmdarlıq etmiĢ sülaləyə (510-705) – Mehranilər nəslinə mənsub olan 

Həsən Cəlalın dövründə (1215-1261) yüksək inkiĢaf mərhələsinə çatmıĢdı. Təsadüfi deyil ki, 

dövrün narrativ və epiqrafik abidələrində o, ―Xaçın ölkələri knyazı‖, ―Xaçın və Arsax 

ölkələrinin əzəmətli knyazı‖ titulları ilə yanaĢı, ―Albaniya hökmdarı‖ titulu ilə də anılır [bax: 

18, 22-23]. Həsən Cəlalın zamanında Alban memarlığının ən mühüm incilərindən biri olan 

Gəncəsər monastırı tikilmiĢdi. Monastırın üzərindəki kitabədən məlum olduğu kimi bu abidə 

Alban-Xaçın hökmdarı Həsən Cəlal və anası HuriĢah Xatun (XoriĢə) tərəfindən 1216-1238-ci 
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illərdə inĢa edilmiĢdir. Monastır tikilib qurtarandan sonra Həsən Cəlal tikilinin üzərinə bu dini 

abidəni Alban xalqı üçün inĢa etdirdiyini bəyan edən kitabə yazdırmıĢdır: ―Mən, Həsən Cəlal 

onu mənim Alban xalqım üçün inĢa etdim‖. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu monastır 

kompleksi həmçinin əksər Alban xristianlıq abidələri kimi daha qədim zamanlara aid 

tapınağın üzərində inĢa edilmiĢdir [Bax: 12, 2585]. 

XIII əsr alban müəllifi Gəncəli Kirakos da öz əsərində Həsən Cəlalı Xaçın vilayətinin 

sahibi, Xaçın və Arsax ölkəsinin hakimi adlandırırdı [32, 189, 257]. 

Alban-Xaçın knyazlığı Eldənizlər dövlətinə tabe olmaqla, həm qıpçaqlarla, həm də 

monqollarla qohumluq əlaqələri yaratmaqla bir müddət daxili müstəqilliyini qoruyub saxlaya 

bilmiĢdi. Qıpçaq qızı HuriĢah Xatun və oğlu Həsən Cəlal tərəfindən Gəncəsər monastır 

kompleksinin inĢa etdirilməsi və Azərbaycan ərazisində yerli xristian əhalinin vahid dini 

mərkəzinə çevirilməsi Alban etnosunu erməni və gürcü iĢğalçılarının hücumlarına qarĢı 

qorudu, tamamilə məhv olmaqdan xilas etdi [Bax: 12, 2587]. 

Monqolların birinci yürüĢü zamanı (1220-1222) zəifləmiĢ Atabəylər dövlətinə son 

qoyan XarəzmĢah  Cəlaləddinin Azərbaycanda hökmranlığı zamanı (1225-1231) Qarabağ da 

onun hakimiyyəti altında idi. Monqolların ikinci yürüĢü və Azərbaycanın iĢğalının baĢa 

çatması ilə (1231-1239) Qarabağ digər Azərbaycan torpaqları kimi Ali monqol xaqanlığının 

(1239-1256), sonra isə Hülakulər (Elxanilər) dövlətinin (1256-1357) tərkibində idi. Mərhum 

tədqiqatçı V.Z.Priyev ―Qarabağ‖ toponiminin Azərbaycandan baĢqa Qars, ġimali Qafqaz, 

Türkmənistan, Özbəkistan, Əfqanıstanda və s. yerlərdə də mövcud ulduğunu yazaraq həmin 

dövrdə ―Qara‖ və ―bağ‖ söz birləĢməsi – ―Qarabağ‖, artıq, konkret coğrafi əraziyə Ģamil edil-

diyini vurğulayır. Daha sonra müəllif yazır: ―Arran Qarabağı‖ adı ilk dəfə RəĢid əd-Dinin 

―Came ət-təvarix‖ əsərində 1284-cü il hadisələrinin Ģərhi ilə əlaqədar xatırlanır‖. Bu dövrdə 

Qarabağ Arranın daxilində dağlıq və dağətəyi torpaqları birləĢdirən vahid ərazidən ibarət idi 

[28, 97-99]. 

XV əsrdə Qarabağ Azərbaycan Qaraqoyunlu (1410-1468) və Ağqoyunlu (1468–1501) 

dövlətlərinin tərkibində idi. Lakin Qaraqoyunlular dövründə Qarabağın sonrakı tarixində 

özünü göstərəcək bir hadisə baĢ verdi. XV əsrdə keçmiĢ alban hakimi Həsən Cəlalın nəsli 

(Cəlalilər) Qaraqoyunlu Cahan Ģahdan―məlik‖titulu aldı. Sonralar Cəlalilər nəslinin mülkü 

beĢ alban feodal knyazlıqları – məlikliklərinə (Gülüstan, Ceraberd (Çiləbörd – G.N), Xaçın, 

Vərəndə, Dizaq) parçalandı [8, 41-42; 18, 23-24]. M.Nersisyanın redəktəsi ilə çap olunan 

məqalə və sənədlər toplusunda Əmir Teymurun (1370-1405) ―alban xalqını Qarabağdan 

sürgün etdiyi‖ və ―ermənilərin Qarabağa gələrək burada məskunlaĢması‖ haqqında məlumat 

verilməsinə [25, 51] baxmayaraq, digər erməni müəllifləri bu fakta biganə yanaĢırlar. 

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması ilə (1501) bütün Azərbaycan torpaqlarının 

mərkəzləĢdirilməsinə baĢlandı. XVI əsrin ortalarında Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlət 

halında mərkəzləĢdirilməsi baĢa çatdı. Bununla, Azərbaycan Səfəvi dövləti regionun Osmanlı 

imperiyasından sonra ikinci ən qüdrətli dövlətinə çevrildi. Belə olduğu halda, o dövrdə 

ermənilərin hər hansı etnik-siyasi üstünlüyü mümkün olan məsələ deyildi. Əksinə, həmin 

dövrdə Azərbaycanın etnik və siyasi sərhədləri daha aydın Ģəkil almıĢdı. Səfəvilər 

Azərbaycanda 4 bəylərbəyilik yaratdılar ki, onlardan biri də Qarabağ və ya Gəncə 

bəylərbəyiliyi idi. Osmanlıların bu torpaqlarda tərtib etdikləri icmal və müfəssəl dəftərlər 

həmin bəylərbəyiliyin inzibati-ərazi bölgüsü haqqında aydın təsəvvür yaradır. 1593-cü il 

məlumatına görə, Gəncə-Qarabağ əyaləti 7 sancaq, 36 nahiyəyə bölünürdü. Burada qeydə alı-

nan 1,3 mindən çox toponimik vahidlərin hamısı, demək olar ki, azərbaycanlılara məxsus idi.  

Bunlardan heç biri ermənilərə məxsus olmamıĢdır [12, 5, 8, 9, 21; 18, 24]. 

XVII əsrin əvvəllərində baĢ verən hadisələrdən bəhs edən Arakel Təbrizli öz əsərində 

―albanlar ölkəsi Qarabağ‖ yazırdı [bax: 24, 226]. 

Qarabağ bəylərbəyliyi ərazicə Səfəvilər dövlətinin böyük əyalətlərindən biri idi. 

―Əyalətin sərhədləri Ģimalda Kür çayı boyunca davam etmiĢ, Kürün Araz çayı ilə birləĢdiyi 
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yerdən Araz çayı boyunca qərbə doğru, BərgüĢad livasına və buradan da Ģimal istiqamətində 

Göyçə gölünün Ģərq hissəsindən keçərək yenə də Ģimala doğru, Tiflis əyalətinə daxil olmuĢ, 

Borçalının cənub hissəsi və TaĢır nahiyəsi ilə həmsərhəd olan Lori qəzasına qədər uzanırdı‖ 

[12, 7]. Gəncə-Qarabağ bəylərbəyliyi XVI əsrin əvvəlindən XVIII əsrin ortalarına kimi irsi 

olaraq Ziyadoğlu Qacarlar nəslinə məxsus idi [26, 122-123; 27, 250]. 

Səfəvi dövlətinin zəifləməsindən sonra Azərbaycan torpaqları, o cümlədən Qarabağ 

Səfəvi, Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasında müharibələr meydanına çevrildi.  

Səfəvilərin son dövründə - 200 il ərzində Azərbaycan Ziyadoğlu Qacarların 

idarəçiliyində olan Gəncə-Qarabağ bəylərbəyliyinin tərkibində yerli inzibati-ərazi vahidi kimi 

beĢ xristian məlikliyi yaranmıĢdı. 1736-cı ildə Muğan qurultayında Ģah seçilərkən onun haki-

miyyətini qəbul etməyərək, keçmiĢ Səfəvi imperiyasının bərpasını arzulayan Gəncə-Qarabağ 

bəylərbəyliyini və digər qacarlar sülaləsinin nümayəndələrinin imtiyazlarını əllərindən alan 

Nadir Ģah ƏfĢar xristian məikləri Qarabağ bəylərbəyliyinin idarəçiliyindən çıxarıb birbaĢa 

Azərbaycan caniĢini təyin etdiyi qardaĢı Ġbrahimin sərəncamına verdi [Bax: 31, 87]. Nadir Ģah 

bununla da həmin ərazidə özünə qarĢı gözlənilə bilən güclü qüvvəni parçalamaq istəyirdi.  

Nadir Ģahdan sonra Qarabağ məlikləri ―Otuzikili‖ tayfa birliyinin baĢçısı, CavanĢir tay-

fasından olan, müstəqil Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xana tabe oldular. O, qeyd 

olunan məliklər arasındakı nifaqdan bacarıqla istifadə edərək onları tabe edə bilmiĢ və ―öz 

vassalına çevirmiĢdir‖. Qarabağ xanlığın paytaxtı Pənahəli xan tərəfindən ...tikilmiĢ 

Pənahabad qalası olmaqla tezliklə Azərbaycan xanlıqları arasında ən güclü xanlıqlardan birinə 

çevrildi [26,136]. 

Qeyd olunan dövrdə, Qarabağ xanlığı ərazisində xristian məlikliklərin olması ilə baĢqa 

xanlıqlardan fərqlənirdi. Rusiya dövlətinin himayə etdiyi və ermənilər tərəfindən təhrik edilən 

bu məliklərdən bəziləri hələ Pənahəli xanın dövründən baĢlayaraq bir tərəfdən xanlıq daxilin-

də mərkəzləĢməyə mane olur, digər tərəfdən xaricdən Qarabağ xanlığına qarĢı basqınların təĢ-

kilinə və həyata keçirilməsinə kömək etməklə xanlığın müstəqilliyini sarsıtmağa çalıĢırdılar 

[15, 36-37; 22, 57-58]. 

Erməni müəllifləri və onların digər həmfikirləri Qarabağ ərazisində mövcud olmuĢ beĢ 

xristian məlikliyinin rolunu ĢiĢirtməyə, hər bir məlikliyi az qala ―erməni milli dövlətçiliyinin 

nümunəsi‖, ―əsrlər boyu erməni dövlətçililiyi ənənələrini qoruyub saxlayan, yaĢadan‖ qurum, 

knyazlıq və s. kimi təqdim etməyə və eyni zamanda erməni əhalisini tarixi Qarabağ ərazisinin 

yerli sakinləri olduğunu sübut etməyə çalıĢırlar. Məsələn: erməni tarixçisi A.R.Ġoannisyan 

Qarabağ və Ġrəvan torpaqlarını erməni əhalisinin əsas hissəsinin cəmləĢdiyi ―tarixi Ermənistan 

ərazisi‖ adlandırmaqla yanaĢı, Nadir Ģah dövründə Qarabağ ərazisində olan xristian məlikləri 

―faktiki olaraq müstəqil hakimlər, öz ərazilərində tam ixtiyar sahibi, özlərinə məxsus hərbi 

qüvvəyə malik knyazlıqlar‖ kimi təsvir etmiĢdir [17,15-16]. Bütün bu iddiaların həqiqəti əks 

etdirmədiyini sübuta yetirmək üçün ilkin mənbələrə baxmaq kifayətdir.  

XIX əsr Qarabağ salnaməçilərinin əksəriyyəti Xəmsə mahalının beĢ məliklərindən 

yalnız birinin – Xaçın məliklərinin yerli Həsən Cəlal övladı olduğunu, digərlərinin isə 

Azərbaycanın müxtəlif vilayətlərindən Qarabağa gəldiyini: Dizaq məliyi Yeqan – Loridən, 

Vərəndə məliyi ġahnəzər  – Göyçədən, Çiləbörd məliyi Allahqulu – Mağavizdən (Zəngəzur – 

G.N), Gülüstan (TalıĢ) məliyi Usubun isə – ġirvandan gəlmə olduğunu qeyd edirlər [Bax: 15, 

36-37; 16, 12-14]. 

Dövrün digər bir mənbəsində ―Təzkirət əl-Muluk‖da …Qarabağ məliklərinin adları 

yoxdur. Bu onunla izah oluna bilər ki, …bu məlikliklər ―ölkə‖yə nisbətən daha xırda feodal 

mülkləri idilər, ikincisi məlikliklər XVII-XVIII əsrdə formalaĢmıĢlar və XVIII əsrin 

əvvəllərində onların irsi mülklər kimi statusu hələ tam tanınmırdı‖ [20, 37]. Erməni müəllifi 

P.T.Arutyunyan da öz əsərində Xaçın məliklıyindən baĢqa digər məliklərin banilərinin 

Qarabağa gəlmə olduqlarını etiraf edərək yazır: ―Vərəndə məlikliyinin əsasını qoyan 

ġahnəzəryanlar nəslindən olan Mirzə bəy adlı birisi 1603-cü ildə Qeqarkunidən (Göyçə gölü 

yaxınlığında yer adı – G.N.) Vərəndəyə (Qarabağ) köçüb gəlmiĢdi. Gülüstan məlikliyinin ba-

nisi ―Qara yüzbaĢı‖ Abov XVII əsrin əvvəllərində öz təbəələri ilə Udin kəndi Nicdən TalıĢ 
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(Qarabağ) kəndinə  köçmüĢdü. Çiləbörd məliklərinin sələfi Sünik xanını öldürüb 1687-ci ildə 

öz təbəələri ilə Qarabağa köçmüĢ məlik Esay idi. Dizaq məlikliyinin banisi məlik Yeqan idi. 

Məlik Yeqanlar ailəsi Qarabağa XVIII əsrin əvvəllərində, bir məlumata görə Ġrandan, digər 

məlumata görə isə Loridən (Gürcüstan) köçmüĢdülər. Qarabağın xristian məlikləri içərisində 

yalnız Xaçın məlikləri – Həsən Cəlalyanlar tam yerli mənĢəli idilər [6, 60-61; 20, 38]. 

XX əsrin ortalarından baĢlayaraq günümüzədək erməni tarixçiləri Qarabağ və 

Zəngəzurun qeyri-müsəlman əhalisini erməni xalqı kimi təqdim etməklə yanaĢı, həm də 

onların ağır sosial problemlər içində yaĢadıqları... bunun üçün Qərbi Avropa ölkələrinə və 

Rusiya çarı I Pyotrla əlaqə yaratdıqlarını iddia edən yüzlərlə əsər yazmıĢlar. Onların bu 

iddialarının söykəndiyi əsas mənbə rolunu isə çox zaman XIX əsrin sonlarında erməni əsilli 

Q.A.Ezov tərəfindən  ―Böyük Pyotrun erməni xalqı ilə əlaqələri‖ (30) adlanan əsərindəki 

məlumatlar oynayır. Əsərə Münhen Elmlər Akademiyası arxivindən, Moskva və Sank-

Peterburq Xarici ĠĢlər Kollegiyasından əldə edilmiĢ 1698-1736-cı illəri əhatə edən 305 sənəd 

daxil edilmiĢdir. Latın və erməni dillərində tərtib edilən bu sənədlərin rus dilinə tərcüməsi 

zamanı Q.A. Ezov bilərəkdən bir sıra saxtakarlığa yol vermiĢdir. Əsərin ―GiriĢ‖ hissəsində 

―Rusiya hökumətinin erməni xalqı ilə əlaqələri‖ adlı 145 səhifəlik ―tarixi icmal‖ yazan 

müəllifin Azərbaycanın tarixi ərazilərinə, ümumiyyətlə türk-müsəlman dünyasına qarĢı 

qərəzli münasibəti aydın görünür. Qeyd etmək lazımdır ki, Q.A.Ezovun tərtib etdiyi bu 

sənədlər toplusuna yazdığı ―tarixi icmal‖ özündən sonra gələn xələflərinin əksəriyyəti üçün 

―əvəzolunmaz mənbə‖ rolunu oynamıĢdır. Kitabda təqdim edilən sənədlərin əksəriyyətində 

XVIII əsrin I qərinəsində erməni kilsəsi və liderlərinin müxtəlif vasitələrlə öncə Qərbi Avropa 

dövlətlərinin, sonra isə Rusiyanın köməyi ilə torpaqlarımıza, alban kilsəsinə qarĢı həyata 

keçirdikləri məqsədyönlü fəaliyyəti izləmək mümkündür. 

Sənədlər arasında Azərbaycan torpaqlarını, o cümlədən Qarabağı ələ keçirmək və bu 

torpaqlarda erməni dövləti yaratmaq məqsədilə Ġsrail Ori tərəfindən öncə Avropa dövlətlərinə 

və sonra Rusiya çarı I Pyotra təqdim edilən layihə və hərbi planlar mühüm yer tutur. Müəllif 

yazır: ―1699-cu il aprelin 4-də Üçkilsəyə gələn Ġsrail Ori niyyətinin burada baĢ tutmayacağını 

bildiyi üçün öz sirrini burada açmadı. Çünki, Üçkilsə katolikosu Elizarın  (1682-1691) 

ölümündən sonra burada çəkiĢmələr davam edirdi və katolikos yeri hələ boĢ qalırdı. 

Üçkilsədən əliboĢ qayıdan Ġ.Ori Alban katolikosluğunun yerləĢdiyi Gəncəsər monastırına 

gəldi. O, burada 5 yepiskopun iĢtirakı ilə yığıncaq keçirsə də rədd cavabı aldı [30, XXII]. 

Həmin dövrdə Alban katolikosluğunun mərkəzi olan Gəncəsər monastırının din xadimlərinin 

Ġsrail Oriyə rədd cavabı verməsi alban kilsəsinin Səfəvi dövlətinə sadiqliyinin, müstəqil 

(avtokefal) olmasının və erməni qriqoryan kilsəsinin təsirinə düĢmədiyinin ən mühüm 

sübutudur. 

Sənədlər içərisində Qarabağ və Zəngəzurun alban məliklərinin adından tərtib olunan saxta 

məktublar daha çox diqqəti cəlb edir. Belə ki, Alban katolikosluğundan rədd cavabı alan Ġsrail 

Ori bu dəfə Zəngəzur torpaqlarına üz tutur. O, 1699-cu il aprelin 9-da Angeqakot (Əngəlyurd 

– G.N.)

 adlanan yerə – məlik Safrazın malikanəsinə gələrək burada onu öz planları ilə tanıĢ 

edir [30, XXII]. Ġsrail Ori burada xristian məlikləri toplayaraq kürfüristin məktubunu öz Ģəxsi 

izah və əlavələri ilə oxuyur. Məliklərin yazdığı cavab məktubunda onlar kürfüristə öz təĢək-

kürlərini bildirərək, ―köləlik və təfriqədən çıxmaq üçün yenidən ümidləndiklərini, Ġsrail Orini 

                                                           

1699-cu il aprelin 9-da Ġsrail Orinin toplantı keçirdiyi Əngələvid (Əngəlyurd) kəndinin adı Q.A.Ezov 

tərəfindən erməniləĢdirilərək ―məlik Safrazın malikanəsinin olduğu ―Anqeqakot qəsəbəsi‖ (местечко 

Ангегакот)‖ kimi təqdim edilir [30, XXIII]. Bir qədər sonra, 1727-ci ilin avqustunda Osmanlı dövlətinin 

bölgədəki məmurları tərəfindən tərtib edilmiĢ ―Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri‖ndə Sisyan nahiyəsinə tabe 

olan bu kəndin adı ―Əyləgüd‖ kimi qeyd edilmiĢ və burada cəmi 6 qeyri-müsəlmanın yaĢadığı haqqında məlumat 

verilmiĢdir [21, 249].  
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özlərinə baĢçı, vardapet Minası isə ona köməkçi təyin etdiklərini və ona tamamilə inanaraq ağ 

vərəqlərə (ծէրմակ ԹուզԹ) öz imzalarını çəkərək ona verdiklərini bildirirlər‖ [30, 19]. 

Ġsrail Orinin Zəngəzurun xristian məliklərinə ağ vərəqlərə imza çəkdirməsi onun əsas 

niyyətindən xəbər verir. O, xristian məliklərinə ağ vərəqlərə imza çəkdirmiĢdi ki, həmin 

vərəqlərə vardapet Minasın köməyi ilə çoxsayda ĢiĢirdilmiĢ saxta məlumatları yazdıqdan 

sonra onları Avropa hakim dairələrinə təqdim etsin. Avropa hakim dairələrinə təqdim etdiyi 

məktubların nəticəsi olmadıqda isə onların sadəcə baĢlıqlarını dəyiĢərək Rusiya çarı I Pyotra 

təqdim edə bilmiĢdi. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ağ vərəqlərə imzası qoyulan 10 nəfər Qafan 

məliklərindən bəzilərinin adı və soyadı rus dilinə tərcümə edilərkən erməniləĢdirilmiĢdir. 

Sənədin erməni dilində olan variantında [30, sən.6, с.20] bu Ģəxslərin adları belədir: 

1. Hakiz (Elias) Flipos oğlu, 

2. Asdadur Saruxan oğlu, 

3. Melkon Səfraz oğlu, 

4. Narın bəy ġahnəzər oğlu, 

5. Bahum Melkon oğlu, 

6. Bağdasar Tağevos oğlu, 

7. Yavr Ağacan oğlu, 

8. Nav Yohannes oğlu, 

9. Bağdasar Melkon oğlu, 

10. ġahin Sukias oğlu, 

Sənədi rus dilinə çevirən Ezov Zəngəzur məliklərinin adlarını erməniləĢdirməyə 

çalıĢaraq ―Asdadur – Aslatur, Saruxan – Sarkon, Narin bəy – Narıbek‖ və s. kimi təqdim 

etmiĢdir [30, sən.8, с.27]. 

Zəngəzur məliklərinin adından kürfüristə göndərilən məktubun sonunda yazılırdı: ―Bi-

zim hər Ģeyimiz – pulumuz, əmlakımız, silah daĢımağa qadir adamlarımız var. Yalnız  ölkə-

mizə rəhbərlik edən baĢçımız yoxdur… GəliĢiniz naminə bütün əmlakımızla, qanımızla və ca-

nımızla sizə xidmət etməyə hazırıq‖ [30, XXII-XXIII]. Məktubdakı bu cümlələr Səfəvi 

dövlətinin tərkibində yaĢayan qeyri-müsəlman əhalinin necə firavan yaĢamasını söyləməyə 

imkan verir. Və həmçinin, Q.A.Ezovun ―tarixi icmal‖ındakı Səfəvi dövləti ərazisində yaĢayan 

xristianların ―həddən ziyadə ağır‖ və ―hüquqsuz vəziyyəti‖nin acnacaqlı təsvirləri [30, XXII-

XIX və s.] və Ġsrail Orinin Avropanın yüksək dairələri ilə olan görüĢlərində xristianları ―əzab-

keĢ‖, ―acı taleli‖, ―kafirlərin zülmü altında olan xalq‖ [30, XXIII; 23, 49] kimi təqdim 

etməsinin tamamilə saxta olduğunu deməyə əsas verir. Bəllidir ki, Ġsrail Orini müsəlman 

dövlətlərinə böhtan atmaqla öz təhrikçilik fəaliyyətinə bir növ haqq qazandırmağa çalıĢırdı. 

Bütün bu faktlar bir daha sonrakı dövrlər erməni tarixçiləri üçün mənbə rolu oynayan 

Q.A.Ezovun kitabındakı bütün Ģərhlərin uydurma olduğunu təsdiq edir. 

Bundan baĢqa həmin dövrdə alban nəslinin davamçısı olan Həsən Cəlal tərəfindən idarə 

edilən Gəncəsər monastrının müstəqil olmasını daha bir fakt təsdiq edir.  

1709-cu ildə Ġsfahandan geri qayıdan Ġsrail Ori Qarabağa gələrək burada alban 

katolikosu Həsən Cəlal və alban xristian məliklərlə görüĢür. Orinin əsas məqsədi Qarabağda 

mövcud olan karvan yolları, xüsusilə ipək istehsalı ilə məĢğul olan bölgələr haqqında Rusiya 

hakim dairələrinə məlumat toplamaq idi. Alban katolikosu Həsən Cəlal onunla görüĢündə 

Rusiya dövlətinə siyasi rəğbətini açıqca etiraf etmiĢdi. Onun bu cür mövqe tutmasının səbəbi 

görünür Rusiya hakim dairələrindən alban kilsəsinin xeyrinə bəzi güzəĢtlər əldə etmək istəyi 

olmuĢdu. ―Erməni-rus əlaqələrin‖nin II cildinin I hissəsinin giriĢ mətnində bu haqda qeyd olu-

nur ki, ―Həsən Cəlalyan Moskva, HəĢtərxan və Rusiyanın cənubunda məskunlaĢmıĢ 

erməniləri öz kilsəsinin nüfuz dairəsinə salmağa çalıĢırdı. Heç təsadüfü deyildir ki, katolikos 

Həsən Rusiyaya siyasi meyli ilk qəbul edənlərdən …biri olmuĢdu‖ [bax: 3, XXI-XXII]. 

Erməni tarixçiləri və onların həmfikirləri tərəfindən ictimaiyyətin beyninə belə bir 

fikir də yeridilməkdədir: Qarabağ məlikliklərinin əhalisi ermənilərdən ibarət olmuĢdur. Lakin 

Rusiya Federasiyasının müxtəlif arxivlərindən əldə etdiyimiz sənədlər bu iddianın tamamilə 
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uydurma olduğunu və erməni alimlərinin arxiv sənədlərini belə saxtalaĢdırmaqdan çəkin-

mədiklərini bir daha sübut edir. 1723-cü ilin martında Qarabağ məliklərindən dördü I Pyotra 

ünvanladıqları məktubda özlərini ―alban türkləri‖ kimi təqdim etdikləri halda [1, л.л.2-2об; 

л.л.10-11; 19, 15.], məktubun rus dilinə tərcümə edilmiĢ variantında ―alban türkləri‖ əvəzinə, 

―alban müsəlmanları‖ ifadəsi iĢlədilmiĢdir [2, с.30-31; 19, 15].  

Bundan baĢqa, Qarabağın xristian məliklərinin 1781-ci il 2 sentyabr tarixində II 

Yekaterinaya ünvanladıqları məktubunun erməni dilində olan variantında məliklər özləri 

haqqında ―biz ArĢaki (Արշակուն) və Alban (Աւղան) taxt-tacının çarları nəslinə məxsusuq‖ 

ifadələrini yazmıĢlar [29, л.л.5-6; 19, 15]. Erməni tarixçiləri həmin sənədi rus dilində təqdim 

edərkən qeyd etdiyimiz cümləni saxtalaĢdırıb ―biz erməni rəisləri nəslindənik‖ ifadələri ilə 

əvəz etmiĢlər [5, s.183-184; 19, 15]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, erməni tarixĢünaslığında Qarabağın xristian məlikləri birmənalı 

Ģəkildə erməniləĢdirilir və onların tarixən bu ərazidə məskunlaĢmıĢ, mənĢəcə Azərbaycan 

albanlarından olması tamamilə inkar olunur. Atkin Müriel də Qarabağ xanlığı daxilində 

ermənilərin nüfuzedici səsə malik olduğunu iddia edir [7, 12]. Bu haqda qafqazĢünas 

Veliçkonun fikirləri də maraqlıdır. Müəllif XX əsrin əvvəllərində yazırdı ki, ―tərkibinə həm 

indiki Yelizavetpol quberniyası, həm Tiflis quberniyası, həm də Dağıstanın bir hissəsi daxil 

olan diyar ermənilərdən xristianlığı qəbul edən, lakin erməni mənĢəli olmayan xalqların 

məskənidir. XIX əsrin əvvəllərinə qədər Üçmiədzin katolikosu ilə rəqabət aparan, bəzən də 

tamamilə ondan asılı olmayan ayrıca Ağvan, yaxud Gəncəsər katolikosu da mövcud idi. 

Vaxtilə Ağvan katolikosunun dindarları olmuĢ xristianlar indi erməni hesab edilir və onların 

qarıĢıq xasiyyətlərini götürüblər‖ [10, 66]. 

Hətta XVIII əsrin II yarısında tərtib edilmiĢ Rusiya Ġmperiyası Xarici Siyasət arxivinə 

məxsus sənədlərdə də ―Ġbrahim xana tabe olan Qarabağ məlikləri‖ kimi təqdim edilmiĢdir: 

1. Məlik Məclum Adəm oğlu – Carabert (Çiləbörd – G.N) hakimi 

2. Məlik Abov Ġosif oğlu – Gülüstan hakimi 

3. Məlik ġahnəzər Hüseyn oğlu – Vərəndə hakimi 

4. Məlik Allahverdi Mirzəxan oğlu – Xaçın hakim 

5. Məlik Baxtam Yeqanın nəvəsi – Dizaq hakimi [2, 144-149об]. 

Göründüyü kimi məliklərin heç birinin soyadı tanınmıĢ erməni nəsillərindən deyildi. 

XVIII əsrdə Qarabağın xristian alban məliklərinin məktublarının erməni dilində tərtib 

olunması heç də onların erməni olması demək deyildir. Tarixin bütün mərhələlərində rəsmi 

yazılarını digər dillərdə tərtib edən xalqlar və dövlətlər olmuĢdu. Məsələn, orta əsrlərdə bütün 

Qərbi Avropa latın dilində, XI əsr Səlcuq sultanları, XIII əsr Hülakü hökmdarları və XVI-

XVII əsrlər Moğol Ģahları rəsmi yazılarını fars dilində yazırdı. 

Qarabağın xristian alban məliklərinin tamamilə erməniləĢdirilməsi 1836-cı ildə 

ermənilərin təhriki ilə mərkəzi Gəncəsər olan alban apostol kilsəsinin ləğv edilməsindən sonra 

baĢ verdi. Belə ki, həmin ildə Rusiya Sinodunun qərarı ilə müsəqil alban kilsəsi rəsmi olaraq 

ləğv edilərək diofizit mərkəzi statusunu itirdi və erməni qriqorian kilsəsinin təsiri altına keçdi 

[11, 194-209]. Bunula da, ərəb Xilafəti zamanında olduğu kimi, Qarabağdakı bütün alban 

monastr və kilsələrinə məxsus əlyazmalar erməni qriqorian kilsəsinin – Üçkilsənin əlinə 

keçdi. Və həmin sənədlərdəki alban-qıpçaq türkçəsindəki yazıların saxtalaĢdırılmasına 

baĢlanıldı. 

Bu istiqamətdə görüləcək iĢlər Qarabağın xristian alban əhalisinin tarixi ilə bağlı bir sıra 

açılmamıĢ məqamlara aydınlıq gətirməyə, həm də erməni saxtalaĢdırmalarına tutarlı cavab 

verməyə imkan verəcəkdir. 
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Xülasə: Məqalədə Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin simvoluna çevrilmiĢ ġuĢa 

Ģəhərinin mövcud olduğu bütün müddət ərzində mürəkkəb, eyni zamanda Ģərəfli bir inkiĢaf yolu 

keçməsindən bəhs olunmuĢdur. Ən güclü düĢmənlərin belə qarĢısında baĢ əyməyən ġuĢa milli 

memarlığımızın, musiqi mədəniyyətimizin inkiĢafına əvəzsiz töhfələr vermiĢ, uzun müddət Qarabağın 

inzibati və siyasi mərkəzi rolunu oynamıĢdır. ġuĢada mövcud olan 17 küçənin (məhəllənin) hamısının 

Azərbaycan dilində adlanması, Azərbaycan türklərinin Ģəhər əhalisinin milli tərkibində mütləq 

üstünlüyünü, ġuĢanın yalnız Azərbaycana məxsus olduğuna inandırıcı sübutdur. ġuĢa çox qısa 

müddətdə təkcə Qarabağ xanlığının deyil, bütün Azərbaycanın mühüm iqtisadi mərkəzinə çevrildi. 

ġuĢalı tacirlər QonĢu Azərbaycan xanlıqları ilə yanaĢı, Türkiyə, Ġran, Rusiya və Avropa ölkələri ilə 

ticarət aparırdılar. Çoxsaylı ġuĢa sənətkarları Qarabağ xanlığının sənaye malları ilə təmin olunmasında 

mühüm rol oynamıĢdılar. 

Açar sözlər: ġuĢa, Qarabağ xanlığı, Pənahəli xan, Ġbarahimxəlil xan, qala divarları, ticarət, 

sənətkarlıq. 

                                                                                                                     

SHUSHA AS THE CAPITAL OF KHARABAGH KHANATE 

 

Jamal Mustafayev 
Doctor of Historical Sciences, professor  

Azerbaijan State University of Oil and Industry, 

Baku, Azerbaijan 
 

         Abstract: The city of Shusha played the role as the capital of Karabagh khanate in 1756-1822, 

founded by Panahaly khan in the middle of the 18
th
 century. Having had suitable military strategic 

position the city was strengthened by both Panahaly khan and  his successor Ibrahimkhalil khan and 

became a virtually impregnable fortress. The city of Shusha that was formed as an Azerbaijani city 

consisted of the parts called Tabrizly and Yukhary during the khanate period. The fact that each of the 

17 quarters built in these parts were named only in Azerbaijan language and fact that 2/3 of the people 

living in the city were Azerbaijani Turks it once again confirms that Shusha is only an Azerbaijani city. 

The city became one of the centers of trade and crafts not only in Karabagh khanate but also in whole 

Azerbaijan, in a short time. Merchants from Shusha had trade relations not only with neighbouring 

Azerbaijani khanates but also with Turkey,Iran,Russia and European countries. Craftsmen had an 

important role in supplying the areas of Karabagh khanate with industrial products 

Key words:  Shusha, Karabagh khanate, Panahaly khan, Ibrahimkhalil khan, castle walls, trade, 

crafts. 
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Нефти и Промышленности, 

 Баку, Азербайджан 

 
         Резюме: Город  Шуша, основа которой была заложена Панахали ханом в середине XVIII 

века, с 1756 по 1822 год выполнял функции центра Карабахского ханства. Несмотря на то, что 

город имел очень выгодные военно-стратегические позиции, он постоянно укреплялся новыми 

оборонительными сооружениями Карабахскими ханами, что превратило его в непреступную 

крепость. Шуша, сформировавшийся  как азербайджанский город, состоял из двух частей, 

называвшихся «Тебризли» и «Юхары». Азербайджанские названия всех 17-ти улиц (магалле), 

расположенных в этих частях, и абсолютное преимущество тюрков-азербайджанцев в 

национальном составе городского населения, являются убедительным доказательством  о 

принадлежности  Шуши только Азербайджану.  Город за очень короткий срок превратился в 

экономический центр не только Карабахского ханства, но и всего Азербайджана. Шушинские 

купцы вели оживленную торговлю. Наряду с соседними  азербайджанскими ханствами 

торговля велась с Турцией, Ираном, Россией и европейскими странами. Многочисленные 

шушинские ремесленники играли важную роль в обеспечении Карабахского ханства 

промышленными товарами.  

Ключевые слава: Шуша, Карабахское ханство, Панахали хан, Ибрагимхалил хан, 

городские стены, торговля, ремесло.  

 

           ġuĢa Ģəhərinin meydana gəlməsi XVIII əsrin ortalarında Azərbaycanda, o cümlədən 

həmiĢə onun ayrılmaz tərkib hissəsi olmuĢ Qarabağda, daha dəqiq desək Qarabağ xanlığında 

yaranmıĢ hərbi-siyasi Ģəraitlə sıx bağlı olmuĢdur. Bu dövrdə meydana gəlmiĢ digər 

Azərbaycan xanlıqlarından fərqli olaraq Qarabağ xanlığında paytaxt Ģəhəri funksiyasını yerinə 

yetirməli olan möhkəmləndirilmiĢ Ģəhər-qalanın olmaması xanlığın banisi Pənahəli xan 

CavanĢirin (1748-1763) vəziyyətini xeyli ağırlaĢdırmıĢdı. Xanığın daxilində gedən hakimiyyət 

uğrunda çəkiĢmələr, ən baĢlıcası isə qonĢu xanlıqların, Cənubi Azərbaycanda və Ġranda 

hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan hakimlərin istənilən vaxt Qarabağa hücum təhlükəsi 

Pənahəli xanı bu təhlükədən qorunmaq üçün real addımlar atmağa məcbur edirdi. 1748-ci ildə 

xanlığın Kəbirli mahalında ətrafına qalın qala divarları çəkilmiĢ Bayat qalası məhz bu 

məqsədlə salınmıĢdı [6, s.111-112; 4, s.108]. Qalaya xan ailəsindən baĢqa ətraf kəndlərdən, 

hətta Təbriz və Ərdəbil Ģəhərlərindən xeyli sayda sənətkar köçürülmüĢdü. Bayat qalası 

əsasının qoyulmasından az sonra  ġəki hakimi Hacı Çələbi xanın və Pənahəli xanın 

hakimiyyətini tanımaqdan imtina edən Qarabağın alban-xristian məliklərinin birgə hücumuna 

məruz qaldı. Müttəfiqlər qalanı bir aydan artıq mühasirədə saxlasalar da ələ keçirə bilmədilər 

və geri çəkilməyə məcbur oldular [8, s.19-20]. Lakin bu hücumdan sonra Bayat qalasının daha 

güclü düĢmənlərin hücumu qarĢısında tab gətirə bilməyəcəyini baĢa düĢən Pənahəli xan 

Qarabağ xanlığının paytaxtı rolunu oynamalı olan yeni bir qalanın əsasını qoymaq qərarına 

gəldi və tezliklə indiki Ağdam Ģəhərindən 10 km aralıda yerləĢən ġahbulaq qalasının 

tikintisinə baĢlamaq haqqında əmr verdi. Qarabağ tarixçilərinin verdiyi məlumatdan aydın 

olur ki, ġahbulaq qalasının tikintisi 1751/1752-ci ildə baĢa çatdırılmıĢ və əvvəllər Bayat 

qalasında yaĢayan əhali buraya köçürülmüĢdü.  

          Lakin tezliklə ġahbulaq qalasının da Qarabağ xanlığının təhlükəsizliyini təmin edə 

bilməyəcəyini baĢa düĢən Pənahəli xan düĢmən hücumları üçün əlçatmaz olan daha əlveriĢli 

bir yerdə yeni Ģəhər-qalanın əsasını qoymaq qərarına gəldi. O, bu məqsədlə topladığı məĢvərət 

məclisində demiĢdi: ―Biz gərək dağların içində, möhkəm və keçilməz yerdə elə bir əbədi və 

sarsılmaz qala tikək ki, onu güclü düĢmən belə mühasirəyə ala bilməsin. Qalanın bir tərəfi 

dağlarda olan ellərin üzünə daima açıq olmalı və mahallarla rabitəmiz, əlaqəmiz bir an belə 
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kəsilməməlidir‖ [6, s.115]. Uzun və gərgin axtarıĢlardan sonra dəniz səviyyəsindən 1300-

1600 m hündürlükdə yerləĢən və üç tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuĢ hündür dağ 

yaylası Qarabağ xalığının yeni paytaxtının salınması üçün daha əlveriĢli hesab edildi. 

Yaylanın dördüncü tərəfində - Ģimal-Ģərqində yerləĢən dar və dolanbac cığır yeni paytaxtın 

mahallarla əlaqəsini təmin etmək üçün yetərli idi. Son dövrlərdə aparılan araĢdırmalar göstərir 

ki, Pənahəli xanın əmri ilə 1753/1754-cü ildə məhz bu dağ yaylasında Qarabağ xanlığının 

üçüncü paytaxtının – ġuĢa Ģəhərinin tikintisinə baĢlanılmıĢ və əhalinin təhlükəsiz yaĢaması 

üçün zəruri iĢlər görülüb baĢa çatdırıldıqdan sonra, daha doğrusu 1756-cı ildə xanlığın 

paytaxtı buraya köçürülmüĢdü [10, s.57-61; 11, s.39]. ġəhər əvvəlcə öz banisinin adı ilə 

Pənahabad, sonralar isə yerləĢdiyi relyefə uyğun olaraq ġuĢa (qədim türk dilində ―yayla‖, 

―piramida‖, ―ĢiĢ qaya‖) adlandırıldı. 

          ġəhərin salındığı ərazinin relyefi onun tezliklə güclü müdafiə qalasına çevrilməsinə 

gətirib çıxarmıĢ və memarlığına ciddi təsir göstərmiĢdi. Ġstər Pənahəli xan, istərsə də onun 

varisi Ġbrahimxəlil xan (1763-1806) ġuĢanı hərbi cəhətdən daha da möhkəmləndirmək üçün 

təbii müdafiə vasitələri ilə kifayətlənməyərək bir sıra güclü müdafiə qurğuları da inĢa 

etdirmiĢdilər. Bu qurğular içərisində hər iki xanın inĢa etdirdiyi uzunluğu 2,5 km olan qala 

divarları mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Pənahəli xanın dövründə bu divarlar bir qədər sürətlə 

və tələsik inĢa edildiyindən tezliklə yararsız hala düĢmüĢ və onun yenidən tikilməsinə ehtiyac 

yaranmıĢdı. Qarabağ tarixçisi Mirzə Camalın verdiyi məlumata görə, Ġbrahimxəlil xanın 

əmriylə yeni qala divarlarının tikintisinə 1783/1784-cü ildə baĢlanılmıĢ və bu iĢ üç il ərzində 

baĢa çatdırılmıĢdı [6, s.143]. Digər Qarabağ tarixçisi Mirzə Yusif Qarabağinin yazdığına görə 

kifayət qədər möhkəm tikilmiĢ ―bu divardan nə top gülləsi, nə də baĢqa bir Ģey keçməzdi. 

Çünki divar daĢ və əhənglə bərkidilmiĢdi‖ [7, s.18]. 

          Hadisələrin sonrakı gediĢi Pənahəli xanın güclü strateji mövqeyə malik olan ġuĢa 

Ģəhərinin əsasını qoymaqla vaxtında müdrik qərar qəbul etdiyini göstərdi. ġəhərin Qarabağ 

xanlığının paytaxtına çevrilməsindən cəmi bir il sonra – 1757-ci ilin avqustunda Mazandaran 

və Astrabad hakimi Məhəmmədhəsən xan Qacar 30 minlik ordu ilə ġuĢa üzərinə hücuma 

baĢladı və Xatın arxı deyilən yerdə düĢərgə saldı. Lakin onun ġüĢanı ələ keçirmək üçün bir ay 

ərzində göstərdiyi bütün cəhdlər uğursuzluqla nəticələndi. Mirzə Adıgözəl bəyin yazdığı kimi, 

ġuĢanın qəhrəman müdafiəçiləri düĢmən əsgərlərini qırır, ―azuqə gətirən adamlarını, qoĢun 

əhlinin heyvan və mal-qarasını qarət edib aparırdılar‖ [5, s.41]. Nəticədə böyük itkilər verən 

Məhəmmədhəsən xan Qacar ġuĢanın mühasirəsindən əl çəkməyə məcbur oldu. 

          ġuĢanın çox güclü müdafiə imkanlarına malik olduğu Urmiya hakimi Fətəli xan ƏfĢarın 

Qarabağa yürüĢü zamanı bir daha təsdiq olundu. Ġran və Cənubi Azərbaycanın xeyli hissəsini 

nəzarət altına alan Fətəli xan hakimiyyətini ġimali Azərbaycana da yaymaq üçün 1760-cı ildə 

böyük bir ordu ilə Qarabağa yürüĢ etdi. Lakin xanlığın paytaxtı ġuĢa Ģəhərini hücumla ələ 

keçirməyin mümkün olmayacağını baĢa düĢən Urmiya hakimi onu mühasirəyə aldı. Lakin altı 

ay davam etmiĢ mühasirə heç bir nəticə vermədi. Fətəli xanın ġuĢanı ələ keçirmək üçün təĢkil 

etdiyi sonuncu hücum urmiyalılar üçün xüsusilə ağır olmuĢdu. Mirzə Camalın verdiyi 

məlumatdan aydın olur ki, bu hücum zamanı Urmiya xanı, ölən və əsir düĢənlərlə birlikdə, 2 

min nəfər əsgər itirmiĢdi [6, s.117]. ġuĢanı ələ keçirməyin mümkün olmadığını baĢa düĢən 

Fətəli xan hiylə iĢlədərək Pənahəli xanın oğlu Ġbrahimxəlil ağanı girov götürməklə Qarabağ 

xanlığını asılı hala salsa da, özünün əsas məqsədinə çata bilmədi və geri çəkilməyə məcbur 

oldu.  

          ġuĢanın xarici aləmlə əlaqəsinin təmin edilməsi məqsədilə dörd qala qapısı inĢa 

edilmiĢdi. Bu qapılardan üçünün – Gəncə, Ağoğlan və Ġrəvan qapılarının adları dövrümüzədək 

gəlib çatmıĢdır. Adı və yeri naməlum qalan dördüncü qapı, çox güman ki, qala divarları 

Ġbrahimxəlil xan tərəfindən yenidən tikilərkən ləğv edilmiĢdi. ġuĢanın əsas qapısı olan Gəncə 

qapısı qalanın Ģimalında, Ġrəvan qapısı (bəzən Xəlfəli qapısı da adlandırılırdı) qərbində, 
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Ağoğlan (həm də ġuĢakənd və Topxana qapısı kimi tanınırdı) Ģərqində yerləĢirdi [12, s.32-

34].    

          ġuĢa Ģəhərinin əsasının Qarabağ xanlığının intensiv olaraq xarici hücumlara məruz 

qaldığı bir dövrdə qoyulması onun srukturuna ciddi təsir göstərmiĢdi. Azərbaycanın əksər orta 

əsr Ģəhərləri üçün xarakterik olan Ġç qala Pənahəli xanın hakimiyyəti dövründə Ģəhərin daha 

əlveriĢli yerlərində kiçik qalaları xatırladan imarətlərlə əvəz olunmuĢdu. Mir Mehdi Xəzani 

yazırdı ki, Pənahəli xan özü və oğlanları Ġbrahimxəlil, Mehrəli və Talıbxan üçün ―imarəti-

məqrub yapmıĢdı ki, düĢmən qalaya gələn çağda lazımi yerləri mühafizə edə‖ bilsin[4,s.198]. 

Bu imarətlərdən hər birinin ətrafına künclərində bürcləri olan qala divarları çəkilmiĢdi.  

          Pənahəli xanın hakimiyyəti dövründə ġuĢada Ġç qalanın tikilməməsinin əsas səbəbi, heç 

Ģübhəsiz ki, hər an gözlənilən hücumlar qarĢısında vaxt məhdudluğu olmuĢdu. Elə bu 

səbəbdən də ġuĢada Ġç qalanın tikintisi Qarabağ xanlığında hərbi-siyasi vəziyyətin nisbətən 

sabitləĢdiyi Ġbrahimxəlil xanın hakimiyyəti dövründə həyata keçirilmiĢdi. Onun dövründə 

Gəncə qapıları yaxınlığında uca bir təpənin üstündə tikilmiĢ Ġç qalanın daxilində divanxana, 

iki böyük imarət və bir neçə yardımçı bina yerləĢirdi. Xan ailəsinin təhlükəsizliyini təmin 

etmək məqsədilə Ġç qalanın ətrafına qalın qala divarları çəkilmiĢdi. 

          Qarabağ xanları ġuĢa Ģəhərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ona aparan yollar 

üzərində möhkəm müdafiə qurğularının tikintisinə də böyük əhəmiyyət verirdilər. Belə 

qurğuların ən parlaq nümunələrindən biri Qarqarçayın hər iki sahilində inĢa edilmiĢ möhtəĢəm 

Əskəran qalaları idi. Qarabağ tarixçilərinin bəziləri həmin qalaların tikintisini Pənahəli xanın 

adı ilə bağlasalar da, bu fikir özünü doğrultmur. Ehtimal etmək olar ki, Pənahəli xan 

Qarqarçayın sahilində qala tikdirməyi planlaĢdırsa da, bu iĢi həyata keçirməyə vaxtı və imkanı 

çatmamıĢdı və onun tikintisini oğlu Ġbrahimxəlil xana vəsiyyət etmiĢdi. Əskəran qalalarının 

Ġbrahimxəlil xan tərəfindən tikilməsi ehtimalını Mirzə Camal Qarabaği və Mir Mehdi Xəzani 

də təsdiq edir. Mir Mehdi Xəzani bu münasibətlə yazırdı: ―Ġbrahim xanın bir ümdə əsəri dəxi 

Əskəran dağının iki qalasıdır. Çünki ġirvan, ġəki və Dağıstan xalqı Pənah xan ilə düĢmən 

idilər. Ehtiyatən vəsiyyət elədi ki, Ġbrahimxəlil xan bu iki dağın arasında iki qala təmir edə‖ 

[4, s.201]. 

          ġuĢa Ģəhərindən 25 km aralıda, Qarqarçayın hər iki sahilində tikilmiĢ Əskəran qalaları, 

hər Ģeydə əvvəl, düĢmənin Qarabağ xanlığının paytaxtına düzənlikdən baĢ verə biləcək 

hücumlarının qarĢısını almaq üçün nəzərdə tutulmuĢdu. Qalaların çayın sağ sahilində yerləĢən 

hissəsi uzunluğu 250 metrə çatan ikiqat divardan ibarət idi. Çay daĢı ilə hörülmüĢ bu divarın 

eni 2, hündürlüyü isə bəzi yerlərdə 9 metrə çatırdı [24, s.321]. Əskəran qalaları çox əlveriĢli 

mövqeyə malik idilər. Belə ki, Qarqarçayın sahili çox hündür və sıldırımlı olduğundan 

düĢmən bu qalaları ələ keçirmədən ġuĢaya doğru irəliləyə bilməzdi. Çayın hövzəsi ilə hərəkət 

etmək məĢburiyyətində qalan düĢmənin yolunu isə burada tikilmiĢ iki bürc kəsirdi [21, s.22]. 

Ağa Məhəmməd Ģah Qacar 1797-ci ildə ġuĢaya ikinci yürüĢü zamanı Əskəran qalalarını ələ 

keçirmək üçün bir həftəyə yaxın vaxt və 2 min nəfər əsgər itirmiĢdi. 

          Ġbrahimxəlil xanın dövründə  yenidən daha etibarlı inĢa edilmiĢ qala divarları, Ġç qala və 

Əskəran qalaları ġuĢanın müdafiə imkanlarını daha da gücləndirdi. Fransız müəllifi Jan Gevr 

yazırdı ki, ―Ağa Məhəmməd xan Qacarın dövründə ġuĢa kiçik, gözəl Ģəhərdi, möhkəm 

hasarının hündürlüyü Ģəhərin bütün cəhətlərində bərabərdi, hasarın elə yerləri var idi ki, 

oradan mühacimlərin (hücum edənlərin – C.M.) baĢına daĢ, qaynar su və ya ərimiĢ qurğuĢun 

tökmək olurdu‖ [3, s.130]. Məhz bunların nətiəsi idi ki, bütün Ġranı və Cənubi Azərbaycanı 

özünə tabe etmiĢ Ağa Məhəmməd Ģah Qacar 1795 və 1797-ci illərdə ġuĢaya hücumları 

zamanı çox ciddi çətinliklərlə üzləĢmiĢdi. 

          1795-ci ilin iyulunda 85 minlik ordu ilə ġimali Azərbaycana yürüĢə baĢlayan Ağa 

Məhəmməd xan Qacar əsas diqqəti Cənubi Qafqazın açarı hesab edilən Qarabağ xanlığının, 

ilk növbədə isə onun paytaxtı ġuĢa qalasının alınmasına yönəltdi. Lakin atası 

Məhəmmədhəsən xan Qacar və urmiyalı Fətəli xan kimi, onun da ġuĢanı hücumla ələ 

keçirmək cəhdi iflasa uğradı. Onun Ģəhəri 33 gün mühasirədə saxlaması da heç bir nəticə 

vermədi. Jan Gevr yazırdı ki, Ağa Məhəmməd xan bir müddət ġuĢanın qala divarlarını 
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toplardan atəĢə tutduqdan sonra əmin oldu ki, onun topları ―qalanın hasarını dağıtmağa qadir 

deyi, bu iĢdən əl götürdü, nəticəsi olmayan iĢə vaxt və barıt sərf etmək istəmədi‖ [3, s.130].  

          1796-cı ildə artıq ―Ģah‖ titulu qəbul etmiĢ Ağa Məhəmməd Qacar 1797-ci ildə Qarabağa 

növbəti yürüĢü zamanı da ġuĢanın qala divarlarının möhkəmliyinə bir daha əmin oldu. 1795-

ci ilin uğursuz yürüĢündən nəticə çıxaran Ģah bu dəfə öz məqsədinə çatmaq üçün topçularına 

dağıntı əmələ gələnə qədər qala divarlarının eyni nöqtəsinə fasiləsiz atəĢ açmağı əmr etdi və 

məqsədinə nail oldu. ġuĢanın tezliklə düĢmən tərəfindən iĢğal ediləcəyini baĢa düĢən 

Ġbrahimxəlil xan Ģəhərdən çıxaraq qəfil hücumla Qacarın topxanasını məhv etdi. Lakin qalaya 

qayıtmaq üçün yolun düĢmən tərəfindən kəsilməsi Qarabağ xanını Car-Balakənə çəkilməyə 

məcbur etdi [17, s.209]. YaranmıĢ vəziyyətdən istifadə edən Ağa Məhəmməd Ģah ġuĢaya 

daxil oldu. Lakin onun buradakı hakimiyyəti cəmisi bir neçə gün çəkdi və tezliklə öz 

xidmətçiləri tərəfindən qətlə yetirildi. BaĢsız qalan Qacar ordusu tələsik ġuĢanı tərk etdi [8, 

s.54]. 

          ġuĢanın bir Ģəhər kimi formalaĢıb inkiĢaf etməsində üç əsas mərhələ özünü aydın 

Ģəkildə göstərir. Əldə olan materiallar belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Ģəhərin əsasının 

qoyulduğu vaxtdan Pənahəli xanın ölümünə qədər davam etmiĢ birinci mərhələdə (1754-

1763) mövcud hərbi-siyasi Ģəraitlə əlaqədar tikinti iĢləri çox sürətlə və bir qədər tələsik 

aparılmıĢdı. Bu tələskənlik özünü bir tərəfdən Ġç qalanın olmamasında, digər tərəfdən isə 

müdafiə qurğularının və ictimai binaların istər monumentallıq, istərsə də keyfiyyət 

baxımından sonrakı dövrlərdə inĢa edilmiĢ tikililərdən xeyli aĢağı səviyyədə olmasında 

göstərirdi. Bu fikri orta əsr müsəlman Ģəhərlərinin memarlıq strukturunda mühüm rol oynayan 

və adətən möhtəĢəm xarakter daĢıyan Cümə məscidinin Pənahəli xanın dövründə ġuĢada 

qarğıdan tikilməsi [1, s.275] də təsdiq edir. 

          Pənahəli xanın hakimiyyəti dövründə ġuĢanın ən qədim hissəsi olan ―AĢağı məhəllə‖ 

salınmıĢdı. Mirzə Camalın verdiyi məlumatdan aydın olur ki, bu hissə əvvəllər yaxınlıqda 

yerləĢən ġuĢakəndin əkin və otlaq sahəsi olmuĢdu [6, s.116]. Salındığı ilk dövrdən Qarabağ 

xanlığının 1822-ci ildə ləğv edilməsinə qədər bu hissə ―Təbrizli‖ adı ilə tanınmıĢdır. ġuĢanın 

bu ilk hissəsinə ―Təbrizli‖ adının verilməsi onun ilk sakinlərinin əsas hissəsini vaxtilə Bayat 

və ġahbulaq qalalarında məskunlaĢmıĢ Təbriz və Ərdəbildən köçürülmüĢ sənətkarların təĢkil 

etməsi ilə izah etmək lazımdır. Sonralar dağ yamacında yeni məhəllələrin salınması ilə 

əlaqədar ―Təbrizli‖ məhəlləsi kimi tanınan bu hissə Ģəhərin yeni relyefinə uyğun olaraq 

―AĢağı məhəllə‖ və yaxud ―Çuxur məhəllə‖ adlandırılmıĢdır. 

          Beləliklə, xanlıqlar dövründə ―Təbrizli məhəlləsi‖ kimi tanınan ilk hissə sonralar ġuĢa 

Ģəhərinin böyüyüb inkiĢaf etməsində həlledici rol oynamıĢdı. Qarabağ xanlığının tarixini 

yazmıĢ Baharlının verdiyi məlumata görə, bu hissədə 9 məhəllə - Çuxur, Qurdlar, Culfalar, 

Seyidli, Quyular, Hacı Yusifli, Merdinli, Qazançalı və Çöl qala məhəllələri salınmıĢdı [1, 

s.277]. Rus məmurları tərəfindən 1823-cü ildə tərtib edilmiĢ ―Qarabağ əyalətinin təsviri‖ində 

verilən məlumata görə ġuĢanın bu hissəsində 162 ailə yaĢayırdı [20, s.4-5]. 

          ġuĢanın bir Ģəhər kimi formalaĢmasının ikinci mərhələsi (1763-1806) Pənahəli xanın 

varisi Ġbrahimxəlil xanın adı ilə bağlıdır. Onu da göstərmək lazımdır ki, Pənahəli xanın 

hakimiyyət dövrü ilə müqayisədə Ġbrahimxəlil xanın hakimiyyəti dövründə Qarabağ 

xanlığında vəziyyət xeyli sabitləĢmiĢdi. Belə ki, bir tərəfdən mərkəzi hakimiyyətə qarĢı çıxan 

məliklərin müqaviməti qırılmıĢ, digər tərəfdən isə Qarabağ xanlığını ələ keçirməyə çalıĢan 

qonĢu Azərbaycan hakimlərinin yürüĢləri iflasa uğramıĢdı. Xanlığın daxilində və ətrafında 

yaranmıĢ bu müvəqqəti nisbi sabitlik  quruculuq iĢlərini daha əsaslı və kefiyyətli Ģəkildə  

həyata keçirməyə imkan verirdi. Heç də təsadüfi deyil ki, Ġbrahimxəlil xanın hakimiyyətinin 

ilk 30 ilində həm ġuĢada, həm də bütölükdə Qarabağ xanlığnda inĢa edilmiĢ müdafiə 

qurğuları, saraylar, karvansaralar, məscidlər və digər ictimai tikililər özlərinin daha möhtəĢəm 

olmaları ilə seçilirdilər. Bəzi məlumatlara görə Ġbraimxəlil xanın hakimiyyəti döründə ġuĢada 
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aparılmıĢ tikinti iĢlərinə görkəmli dövlət xadimi və Ģair Molla Pənah Vaqif rəhbərlik etmiĢdi 

[25, s.101]. 

          ġuĢanın Ġbrahimxəlil xanın dövründə saliınmıĢ ikinci hissəsi ―Yuxarı məhəllə‖ 

adlandırılmıĢdı. ġəhərsalma üçün əlveriĢli olan birinci hissənin ərazisindən fərqli olaraq, 

ikinci hissənin salındığı yer bu iĢ üçün elə də əlveriĢli deyildi. Dağ yamacında yerləĢən bu 

ərazi sıx meĢə ilə örtülü olduğundan onu ilk növbədə yaĢayıĢ evlərinin tikilməsi üçün yararlı 

hala salmaq tələb olunmuĢdu. Daha doğrusu, tələbat yarandıqca ərazi meĢələrdən təmizlənir 

və onun yerində yeni məhəllələr salınırdı. Yenə də Baharlının verdiyi məlumata görə, ġuĢanın 

relyefinə görə ―Yuxarı məhəllə‖ adlandırılan bu hissəsində 8 yeni məhəllə - Xanlıq, Saatlı, 

Köçərli, Mamayı, Xoca Mərcanlı, Dəmirçi, Hamamqabağı və Təzə məhəllələri salınmıĢdı [1, 

s.277]. 

          ġəhərin ―Qazançalı‖ adlanan üçüncü hissəsi də dağlıq ərazidə salınmıĢdı. Mirzə Yusif 

Qarabağinin verdiyi məlumatdan aydın olur ki, bu hissənin tikintisi Qarabağ xanlığının 1806-

cı ildə Rusiya imperiyasının tərkibinə qatılmasından sonra baĢlamıĢ və bütün XIX əsr ərzində 

davam etmiĢdi. Əvvəlki iki hissə ilə müqayisədə ―Qazançalı məhəlləsi‖ndə daha çox əhali 

yaĢayırdı. Burada salınmıĢ 12 məhəlləyə misal olaraq Çiləbörd, Dərə, Bağlar və digərlərini 

göstərmək olar [7, s.19].  

          Əldə olan materiallar sübut edir ki, ġuĢa Ģəhərinin əsası, mənfur qonĢularımızın irəli 

sürdükləri əsassız ərazi iddialarının əksinə olaraq, qədim Azərbaycan torpağı olan Qarabağda 

Azərbaycan türkləri tərəfindən qoyulmuĢ və mövcud olduğu bütün dövrlərdə özünün 

azərbaycan-türk xarakterini qoruyub saxlamıĢdır. Bunu, hər Ģeydən əvvəl, Ģəhərdəki bütün 

məhəllələrin adlarının ancaq Azərbaycan türkcəsində olması təsdiq edir. 

          ġuĢanın Azərbaycan Ģəhəri olduğunu, burada yaĢayan əhalinin əksəriyyətini 

azərbaycanlılar təĢkil etdiyini Rusiya iĢğalından sonra tərtib edilmiĢ rəsmi sənədlər də təsdiq 

edir. Belə sənədlərdən birinin verdiyi məlumatdan aydın olur ki, ġuĢanın ən qədim hissəsi 

olan Təbrizli məhəlləsində yaĢayan 162 ailənin hamısı azərbaycanlılardan ibarət idi [20, s.4-

5]. Bu bir daha sübut edir ki, ġuĢanın əsası azərbaycan türkləri tərəfindən qoyulmuĢ, ilk 

dövrlərdə burada ancaq onlar yaĢamıĢlar. Əgər hər ailədə, orta hesabla, 5 nəfərin yaĢadığını 

nəzərə alsaq, salındığı ilk illərdə burada cəmisi 800 nəfərdən bir qədər çox əhalinin yaĢadığını 

müəyyənləĢdirə bilərik. 

          Sonrakı dövrlərdə Ģəhərdə əhalinin sayı baĢqa yerlərdən köçüb gələnlərin hesabına 

sürətlə artmağa baĢlamıĢdı. Bir tərəfdən ara müharibələrinin tüğyan etdiyi Ģəraitdə  ġuĢanın 

nisbətən təhlükəsiz yaĢayıĢ məntəqəsi olması və gözəl təbiəti, digər tərəfdən isə Qarabağ 

xanlığının inzibati mərkəzinə çevrilməsi onu ətrafda yaĢayan əhali üçün olduqca cəlbedici 

edirdi. Elə bunun nəticəsi idi ki,  ġuĢanın əhalisi Qarabağ xanlığının Dəmirçihəsənli, Kəbirli, 

Dizaq, CavanĢir, Otuziki, Ġyirmidörd, Xaçın və baĢqa mahallarından köçüb gələnlər hesabına 

sürətlə artmağa baĢlamıĢdı. Artıq XVIII əsrin sonu – XIX əsrin əvvəllərində Ģəhərdə 2 mindən 

çox ailə yaĢayırdı [2, s.50] ki, bu da 10 min nəfərdən çox əhali deməkdir. Bu əhalinin bir 

qismini mənĢəcə alban olan, lakin erməni kilsəsinin təsiri altında qriqoryanlaĢmıĢ və 

erməniləĢmiĢ əhali təĢkil edirdi. 

          XIX əsrin əvvəllərində Rusiya ilə Ġran-Qacar dıvləti arasında baĢ vermiĢ birinci 

müharibə Qarabağ xanlığında, o cümlədən ġuĢa Ģəhərində əhalinin sayının kəskin Ģəkildə 

azlmasına gətirib çıxardı. Müharibənin törətdiyi aclıq, dağıntı və xəstəliklərdən əziyyət çəkən 

xanlığın əhalisi öz yaĢayıĢ yerini tərk edərək kütləvi Ģəkildə Ġran və Türkiyəyə köçməyə 

məcbur olmuĢdu. Müharibənin iĢtirakçısı olmuĢ rus generalı P.S.Kotlyarevski öz 

raportlarından birində yazırdı ki, Qarabağ xanlığının Rusiyanın tərkibinə qatıldığı 1805-ci 

ildən keçən 7 il ərzində burada yaĢayan 4845 azərbaycanlı ailəsi öz yaĢayıĢ yerini tərk edərək 

Ġrana qaçmağa məcbur olmuĢdu [14, s.579]. Müharibədən sonra rus hərbçilərinin xanlıqda 

tətbiq etdikləri amansız iĢğal rejimi azərbaycanlı əhalinin sayının daha da azalmasına gətirib 

çıxarmıĢdı. Rus hərbi dairələrinin həyata keçirdikləri müstəmləkəçilik siyasəti Qarabağda 

yaĢayan azsaylı xristian əhalidən nəinki tamamilə yan keçmiĢ, hətta onlar üçün daha əlveriĢli 

Ģərait yaratmıĢdı. Yerli əhalidən rus hərbçilərinə çuğulluq edən bu əhali özləri üçün imtiyazlı 



ĠPƏK YOLU  

Xüsusi buraxılıĢ, 2021 

 

 
88 

Ģərait yaratmağa nail olmuĢdular. Qafqazdakı rus ordusunun komandanı general 

A.P.Yermolov sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xana (1806-1822) müraciət edərək ondan 

maddi yardım göstərmək üçün xanlıqda yaĢayan ancaq xristian əhalinin siyahısını verməyi 

tələb etmiĢdi [15, s.846]. 

          Bütün bu proseslər 1805-ci ildə Qarabağ xanlığının Rusiyanın hakimiyyəti altına 

keçməsi haqqında imzalanmıĢ Kürəkçay müqaviləsinin Ģərtlərinə əsasən rus qarnizonunun 

yerləĢdiyi ġuĢa Ģəhərindən də yan keçməmiĢdi. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, XVIII əsrin 

sonu-XIX əsrin əvvəllərində ġuĢada 2 min ailə yaĢadığı halda, 1823-cü ilə qədər onların sayı 

azalıb 1532-yə düĢmüĢdü. Heç Ģübhəsiz ki, bütün Qarabağda olduğu kimi, ġuĢada da əhalinin 

sayında müĢahidə edilən bu azalma azərbaycanlıların hesabına baĢ vermiĢdi. Bununla belə, 

1823-cü il siyahıyaalmasına görə Ģəhərdə qeydə alınmıĢ 1532 ailənin 2/3 hissəsini (1000-dən 

çox ailə) azərbaycanlılar, 1/3 hissəsini (500 ailə) isə erməniləĢmiĢ albanlar təĢkil edirdi [20, 

s.4-18]. ġuĢa Ģəhərində əhalinin etnik tərkibinin bu nisbəti, hətta Rusiya hökümətinin 

erməniləri kütləvi Ģəkildə Ġrandan və Osmanlı imperiyasından Azərbaycan köçürdüyü XIX 

əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində də elə bir ciddi dəyiĢikliyə uğramamıĢdı. Həmin dövrdə 

Ģəhərdə qeydə alınmıĢ 1698 ailənin 936-nı azərbaycanlılar təĢkil edirdi [19, s.307]. 

          ġuĢa Ģəhəri yarandığı ilk vaxtlardan yalnız Qarabağ xanlığının deyil, həm də bütün 

Cənubi Qafqazın mühüm iqtisadi mərkəzlərindən birinə çevrilmiĢdi. ġəhərin təbii-coğrafi 

Ģəraiti kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olmağa imkan vermədiyindən, burada yaĢayan əhalinin 

baĢlıca məĢğuliyyətini ticarət və sənətkarlıq təĢkil edirdi. Əsas ticarət və sənətkarlıq 

obyektləri, karvansara və hamamlar Ģəhərin mərkəzi rolunu oynayan AĢağı bazar və Meydan 

adlandırılan ərazilərdə cəmləĢmiĢdi [12, s.45-57]. Qala qapıları yaxınlığında təĢkil edilən 

həftəbazarlarda, eləcə də Ģəhərin daxilində daimi fəaliyyət göstərən iki bazarda kənd təsərrüfat 

və sənətkarlıq məhsulları ilə qızğın ticarət gedirdi. ġuĢa Ģəhəri Azərbaycan xanlıqları və xarici 

ölkələrlə sıx ticarət əlaqələri saxlayırdı. XIX əsrin əvvəllərinə aid məlumata görə ġuĢaya 

Dərbənddən qızıl boya, ġəki xanlığından silah, xam ipək, mahud, yapıncı və xalça, Bakıdan 

neft və zəfəran, Naxçıvandan duz və bez parça, Gəncədən zəy və meyvə gətirilirdi [18, s.73]. 

Azərbaycanın cənub xanlıqlarından ġuĢaya gətirilən mallar arasında toxuculuq məhsulları 

üstünlük təĢkil edirdi. Təxminən həmin dövrdə bir il ərzində təkcə Təbriz Ģəhərindən ġuĢaya 

900 tay müxtəlif növ pambıq parça, 2 min ədəd ipək yaylıq, 1000 ədəd örtük və s. gətirilmiĢdi 

[9, s.80].  

          ġuĢa tacirləri Osmanlı imperiyası, Rusiya, Hindistan və Avropa ölkələri ilə ticarət 

əlaqələri saxlayırdılar. ġuĢanın ticarət əlaqələrindən bəhs edən mənbələrdən birində göstərilir 

ki, bu Ģəhər ―Qərbin və ġərqin bir çox ölkələri ilə ticarət edir. Həmin dövrdə ġuĢaya Qafqazın, 

Osmanlı imperiyasının, Rusiyanın, Ġranın, Ġraqın və Hindistanın müxtəlif Ģəhərlərindən tez-tez 

tacirlər gəlirlər. ġuĢa tacirləri də həmin ölkələrdə olur, hətta Almaniyadakı məĢhur Leypsiq 

yarmarkasında iĢtirak edirlər. Ġpəklə ticarət edən ĢuĢalı tacirlər Nijni Novqorod yarmarkasına 

gedirlər. Onlara Konstantinopol (Ġstanbul - C.M.) bazarlarında da rast gəlmək olur‖ [23]. 

          ġuĢa Ģəhəri özünün sənətkarlıq məhsulları ilə də Ģöhrət qazanmıĢdı. ġuĢalı sənətkarlar 

həm daxili tələbatı ödəmək, həm də digər Azərbaycan xanlıqlarına və xarici ölkələrə ixrac 

etmək üçün müxtəlif növ məhsul istehsal edirdilər. ġəhərdə fəaliyyət göstərən sənətkarlar 

arasında parça və xalça toxuyanlar, papaqçılar, çəkməçilər, boyaqçılar, zərgərlər, dülgərlər 

üstünlük təĢkil edirdi. Əldə olan məlumatlar göstərir ki, xanlıqlar dövründə ġuĢada fəaliyyət 

göstərən sənətkarlar arasında parça toxucuları və xalçaçılar daha çox idi. XVIII əsrin 

sonlarından baĢlayaraq bu sənət sahələri daha çox əmtəə xarakteri almağa baĢlamıĢ, bazar 

üĢün məhsul istehsalı geniĢlənmiĢdi. ġəhərdə və onun yaxınlığındakı yaĢayıĢ məntəqələrində 

pambıq parça istehsalı ilə məĢğul olan emalatxanalarda 1000-dən artıq toxucu dəzgahı 

cəmləĢmiĢdi [13]. Bu emalatxanaların bir çoxu tədricən ilkin kapitalist müəssisəsi olan 

manufakturalara çevriməyə baĢlamıĢdı. 1809-cu ilə aid olan mənbələrdən birində göstərilirdi 

ki, ―ġuĢa qalasında manufakturalar var və onlarda 500-ə qədər dəzgahdan istifadə olunur‖ 
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[13]. Belə müəssisələrdə gündəlik 14 min ədəd ipək və yaxud pambıq parça istehsal edilirdi 

[19, s.311-312]. Ġstər sənətkar emalatxanalarında, istərsə də manufakturalarda istehsal edilən 

müxtəlif növ parçalar yerli tələbatı ödəməklə yanaĢı Rusiya və Ġrana da ixrac edilirdi.  

          Xanlıqlar dövründən baĢlayaraq ġuĢa Ģəhəri Azərbaycanın mühüm xalçaçılıq 

mərkəzlərindən biri kimi Ģöhrət qazanmağa baĢlamıĢdı. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin əsas 

qollarından birini təĢkil edən ġuĢa xalçaları özlərinin rənglərinə, toxunma texnikasına və 

ölçülərinə görə digər bölgələrdə toxunan xalçalardan fərqlənirdi. ġuĢada toxunan xalçaların 

yüksək keyfiyyətindən bəhs edən müasirlərdən biri yazırdı ki, ―ġuĢada yerli istehsalın 

məhsulu olan gözəl xalçalar tapa bilərsiniz. Onlar naxıĢlarına, rənglərinə və möhkəmliklərinə 

görə Ġran xalçalarından nəinki geri qalmır, yerli sakinlərin fikrincə, hətta Xorasan 

xalçalarından da üstündür‖ [16]. Bu xalçaların bir çoxu kamil sənət nümunələri kimi hazırda 

dünyanın aparıcı müzeylərində saxlanılır.  

          Qarabağ xanlığında maldarlığın inkiĢaf etməsi ġuĢa Ģəhərində gön-dəri məmulatı 

istehsalı ilə bağlı olan sənət sahələrinin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdı. XIX əsrin 

əvvəllərində Ģəhərdə fəaliyyət göstərən 20 dabbağxanada ildə 2000 ayaqqabı altlığı üçün dəri, 

eləcə də ayrıca olaraq 1400 ədəd keçi və 1600 ədəd qoyun dərisi emal edilirdi [19, s.311-313]. 

Xammal ehtiyatlarının bolluğu ġuĢada müxtəlif növ ayaqqabı istehsalı və papaqçılıq kimi 

sənət sahələrinin inkiĢafına ciddi təkan vermiĢdi. Bunu öyrənilən dövrdə Ģəhərdə 21 nəfər 

səndəlçinin, 22 nəfər baĢmaqçının və 20 nəfər papaqçının fəaliyyət göstərməsi də təsdiq edir 

[20, s.4-8]. 

          Xanlıqlar dövründə ġuĢada inkiĢaf etmiĢ sənət sahələrindən birini zərgərlik təĢkil edirdi. 

ġəhərdə ali silkin nümayəndələrinin sayının çox olması burada zərgərlik məmulatlarına 

tələbatı daha da artırırdı. Xanlıqlar dövründə Ģəhərdə fəaliyyət göstərən 10 nəfər zərgər [20, 

s.4-18] müxtəlif növ baĢ, boyun, sinə, qulaq, bel, qol və barmaq bəzəkləri istehsal edirdilər. 

ġuĢalı zərgərlərin qəlibkarlıq, minalama, bəndləmə, aynalama, Ģəbəkə və s. üsullardan istifadə 

etməklə hazırladıqları ―Aynalı kəmər‖, ―Piyaləzənt‖ və ―Aypara‖ adlı kəmər  və sırğalar 

ġuĢanın hüdudlarından çox uzaqlarda məĢhur idi [22, s.174]. 

            Azərbaycanın digər Ģəhərlərində olduğu kimi, ġuĢada da sənətkarlar peĢə prinsipinə 

əsaslanan təĢkilatlarda - əsanaflarda birləĢirdilər. XVIII əsrin son rübündə burada qalayçıları, 

çəkməçiləri, papaqçıları, dabbağları və zərgərləri öz sıralarında birləĢdirən əsnaflar daha güclü 

olub Ģəhərin ictimai-siyasi həyatında fəal iĢtirak edirdilər. Öz sıralarında on nəfərdən iyirmi 

beĢ nəfərə qədər sənətkarı birləĢirən əsnaflardan hər birinin özünəməxsus bayrağı və niĢanı 

var idi [9, s.185]. Müxtəlif dini mərasimlərdə və bayramlarda hər bir əsanaf öz bayrağı ilə 

iĢtirak edirdi. 
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Резюме: В статье на основе новых архивных документов и материалов рассматривается 

деятельность радикальной национальной партии Азербайджана в начале ХХ века. Партия 

выступала против армянского терроризма на Южном Кавказе за физическое сохранение 

азербайджанских тюрков. Главной целью этой партии было просвещение народа, улучшение 

его социального положения, борьба против колониальной политики царизма за национальные 

права азербайджанцев. 
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XX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ ERMƏNĠ TERRORĠZMĠNƏ QARġI 
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Xülasə: Məqalədə yeni arxiv materialları və sənədləri əsasında XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycanda radikal yönümlü ən güclü milli siyasi partiya olan ―Difai‖nin fəaliyyəti araĢdırılır. 

Partiyanın əsas məqsədi azərbaycan türklərini erməni-daĢnak terrorundan qorumaq, xalqı 

maarifləndirmək və çarizmin müstəmləkə siyasətinə qarĢı milli siyasi hüquqları uğrunda mübarizə 

aparmaq idi. Elmi məqalədə partiyanın milli azadlıq ideyalarının inkiĢafında yeri və rolu müəyyən 

edilir. 

AĢar sözlər: Difai, Qarabağ, ġuĢa, erməni terrorizmi, milli hərəkat . 
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Abstract: The article, based on archival resource documents, analyzes the activity of ―Difai‖, 

the most radical national party of Azerbaijan in the early XX ceuntry. The party acted against 

Armenian terrorism on South Caucasus and struggled for the nation’s elightenment and against 

colonial policy of tsarism. The paper elucidates the role of the party in the progression of national 

ideas of liberty. 
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С началом первой русской революции 1905-1907 гг., являющейся наивысшей 

точкой подъема революционного движения в России Азербайджанское национальное 

движение вступает на новый этап, охватывающий период 1905-1917 годов. В этот 

период в национальном движении четко прослеживалось два направления: радикальное 

и либеральное [17, с. 24]. В отличие от России в Азербайджане не было особой 

конфронтации между представителями этих течений. Обуславливалось это некоторыми 

обстоятельствами.  

Многие представители второго поколения национальной интеллигенции в начале 

своей политической карьеры симпатизировали радикальным социалистическим 

течениям и принимали их тактику. Как утверждает М.Э. Расулзаде, «под воздействием 

русской революции, молодое поколение азербайджанцев, в отличие от старшего, 

питало такую злобу к российскому самодержавию, что считало наиболее оптимальным 

методом в борьбе за освобождение от национального угнетения царизма, радикальную 

тактику социалистических организаций, которые своей деятельностью оказывали 

деморализующее воздействие на государственные структуры империи. Поэтому «в 

борьбе с царизмом, революционный социализм казался ему, если и не самым 

надежным, то более подходящим союзником» [17, с. 30]. 

В полицейских донесениях 1905 г. сказано, что члены «Гуммет» почти не имеют 

никакого общения с Бакинской организацией социал-демократической рабочей партии, 

из известных членов названы только М.Азизбеков, А.Агаев, И.Ашурбеков и 

С.Мовсумов [208, лл.13-16]. Однако в последующие годы характер донесений 

меняется, расширяется круг деятелей «Гуммет», туда входят М.Э.Расулзаде, 

С.М.Эфендиев, Т.Тагизаде, К.Карабеков, С.Якубов, М.Б.Ахундов, Г.Султанов, 

М.Г.Гаджинский, Ю.Алиев, М.А.Расулзаде. Таги Шахбази в своих воспоминаниях «Об 

истории тюркской рабочей печати и партии «Гуммет» и Мухтар Гаджиев «Об участии в 

революционном движении. 1898-1922», хранившихся в 276-м фонде ГАПДУДППАР, 

подтверждают активное участие братьев Расулзаде в революционном движении 

мусульманских рабочих: «Партией «Гуммет» всегда выпускались прокламации. На 

русском языке тов. Сталиным и Джапаридзе, на тюркском языке братьями Расул-заде» 

[2, л.1]. Под прокламацией «Товарищи и соотечественники», с призывом на 

однодневную политическую забастовку первым стояла подпись «Мусульманской 

социал-демократической партии Гуммет» [10, лл.4,5]. В воспоминаниях М.А.Расулоглу 

говорится о том, что присутствовавший на заседании «Гуммет» в 1906 г. И.В.Сталин, 

как представитель Кавказского Союзного комитета, пытался оказать давление на часть 

гумметистов с целью вступления их в РСДРП, в противном случае угрожал им 

ликвидацией [17, с. 31].  

10-го июня 1907-го года, во время обыска «среди гумметистов и части 

радикальной тюркской интеллигенции – И.Б. Ашурбекова, А.И. Агаева, М.Г. 



ĠPƏK YOLU  

Xüsusi buraxılıĢ, 2021 

 

 
92 

Гаджинского, М.Б. Азизбекова - было обнаружено несколько тысяч экземпляров 

легальной литературы и воззвания «от комитета народного обозрения, соединенной 

мусульманской интеллигенции» [1, лл.13]. Как впоследствии вспоминал М.Э. 

Расулзаде, костяк организации «Гуммет» состоял из молодых мусульман, которые 

«пытались пробудить у членов нашей организации национальные чувства, изучали 

родной язык и литературу, читали творения наших поэтов, недовольствующие 

царизмом, и распространяли среди рабочих брошюры революционного и 

национального содержания».  

Тогдашнее положение азербайджанцев он сравнивал с «попавшим в бурю 

кораблем, который не знает, в каком направлении двигаться, и вообще, где находится 

берег спасения» [15, с.474]. При этом, М.Э. Расулзаде был убежден в том, что «для 

попавшего в бурю корабля отсутствие цели настолько же смертельно, насколько 

бездействие нации в переломные моменты истории» [15, с.475]. Сочувствие и 

поддержка купечества, укрепили эту инициативу интеллигенции. И здесь сыграла 

огромную роль периодическая печать. Проанализировав те вопросы, которые 

выдвигались печатью вначале II этапа азербайджанского национального движения, 

М.Э.Расулзаде сводит их к нижеследующему: 1) Вопрос о новом методе. Обучение 

тюркскому языку в школах должны вестись по звуковому методу, с включением в 

программу медресе современных наук; 2) Открытие национальных школ. 

Преподавание в ныне существующих мечетских (приходских] школах тюркского языка 

взамен персидского. Открытие новых школ современного типа; 3) Требование 

преподавания тюркского языка в правительственных школах; 4) Передача в ведение 

духовных должностных лиц, избранных мусульманским населением, всех духовных 

управлений и управления по делам вакуфного имущества мусульман; 5) Организация 

мусульманами по примеру других национальностей «Нешри-муариф», 

просветительских и благотворительных обществ; 6) Кампания против ограничений, 

существующих по отношению к мусульманам в избирательных правах,  выборами в 

городское самоуправление и в городскую думу; 7) Распространение на мусульман всех 

гражданских и имущественных прав и уравнивание их прав со всеми остальными 

гражданами  [16, с. 32-33]. 

Возникновение радикального крыла азербайджанского национального движения в 

ходе революции 1905-1907 годов было ответной реакцией на армяно-азербайджанские 

столкновения, спровоцированные российским самодержавием [21, с.20]. В роли 

активной помощницы колониальных властей выступала партия «Дашнакцутюн», 

стремящаяся за счет аннексии исконно азербайджанских земель создать «Великую 

Армению». Азербайджанскому национальному движению приходилось вести борьбу 

на двух фронтах - против русского колониализма и его пятой колонны в регионе, в лице 

армянских политических сил. Кровавые столкновения, начавшиеся с незначительного 

инцидента 6 февраля 1905 г. в Баку, затем распространились на другие регионы 

Закавказья, и продолжались до поздней осени 1906 г. В ходе этих столкновений 

погибло около 10 тыс. чел., с лица земли были стерты 158 азербайджанских сел [20, 

с.81]. Даже армянские авторы не могут скрывать количество разорившихся 

азербайджанских семей во время известных событий.  

Занимавшие проармянскую позицию царские власти, даже большевики возложили 

вину на азербайджанцев, хотя, в материалах царской охранки имелись многочисленные 

факты о террористической деятельности этой партии. В отчете Наместника Кавказа 

Столыпину от 25 июля 1908 года «О положении дел на Кавказе» [11, лл.3-11] дается 

полное сведение о террористической деятельности этой партии в период 1905-1906-х 

годов в Баку: «Весь контингент телохранителей, полная охрана в городе, вербовалась 

армянами из членов этой организации и наиболее богатые армяне пользовались их 
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слугами, поддерживали дашнакцаканов средствами. А в мирный период, дашнаки 

удерживают их в своей зависимости путем угроз» [11, лл. 7].  

Удары дашнакских банд по мирному азербайджанскому населению при полном 

попутительстве местных властей, со всей наглядностью выявили все слабые стороны 

азербайджанского общества - неорганизованность и полное отсутствие национально-

координационных центров и ускорили процесс создания первых азербайджанских 

национальных политических партий.  

Другим последствием армяно-азербайджанских столкновений стала значительная 

радикализация национального движения. Неслучайно, что первые азербайджанские 

политические организации – «Гейрат», «Дифаи», «Мудафиэ», «Иттифак» и др. 

составляли именно радикальное крыло Азербайджанского национального движения 

[19, с.164]. Как свидетельствуют архивные материалы, основатели партии в своих 

радикальных действиях больше всего руководствовались уставными и программными 

установками социал-демократических партии России. Десять брошюр на русском 

языке, в том числе, - «Знамя «Земли и воли» и российская социал-демократия», 

«Аграрная программа Российской Социал-демократии», «Конечный идеал социализма» 

с девизом в знании и борьбе сила и правда», программа партии кадетов, «Что сделала I 

Государственная Дума» -  были обнаружены во время обыска дома Гамид бека 

Усуббекова 25-го июля 1908-го года [14, лл.159]. В рапорте Елисаветпольского 

губернатора с беспокойством сообщалось о «Дифаи»: «Партия эта по своей 

политической окраске носит демократический оттенок и вероятно, с течением времени 

станет открыто проповедовать принцип социал-демократического учения, но на 

национальной почве» [14, лл.160]. 

Центром зарождающегося национально-освободительного движения в начале XX 

в. стал город Гянджа. Это объяснялось сравнительной однородностью состава 

населения города, его отдаленностью от бакинского промышленного центра и 

наличием значительной прослойки национальной интеллигенции, получившей 

прекрасное образование в российских и европейских учебных заведениях. 

Немаловажную роль играла также близость Гянджи к Грузии, ставшей к тому времени 

одним из центров сепаратистского движения на Кавказе. Именно там же в 1905 г. 

впервые на политической арене Азербайджана появляется первая национальная партия 

азербайджанских социал-федералистов «Гейрат» [19, с.164]. Возглавляли партию, 

согласно полицейским донесениям, юрист Алекпербек Рафибеков, А. Хасмамедов - 

помещик, присяжный поверенный при Елисаветпольском окружном суде, А.Кулиев 

бывший помощник пристава полицейской части города. 

В исследованиях видного американского азербайджановеда Тадеуша 

Святоховского дается совсем иная информация о создании партии «Гейрат», которая ни 

случайно называется «Дифаи», а процесс оформления организации связывается с 

именем А.Агаева. «В ответ на наличие верховной организации у дашнаков различные 

мусульманские группы, сражавшиеся разрозненно, начали координировать свои 

действия. К тому же угрожающая реальность русско-армянского альянса толкнула 

азербайджанцев на создание подпольной политической организации для 

противодействия этой опасности. Известная под названием «Защита», эта организация 

была создана в Гяндже весной 1905 года по инициативе известных здесь людей, 

определивших тем самым свою политическую карьеру, - Шафи Рустамбекова, братьев 

Алекпера и Халила Хасмамедовых, Исмаила Зиядханова, Насиба Усуббекова и д-ра 

Гасана Агаева. Из Баку к ним присоединился Ахмед Агаев. Возникновение 

организации означало превращение Гянджи в центр национального движения в 

Азербайджане - положение, которое город будет сохранять и в будущем» (Т.С.). Это 

говорит о том что, до создания известной «боевой организации мусульман» (которая в 

источниках иногда называется «Федаи»)  А.Агаев набрал определенного опыта борьбы 
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с армянским терроризмом в Гяндже, в историческом центре Карабахского 

беглярбекства империи Сефевидов. 

Под руководством национальной интеллигенции и прогрессивных слоев 

буржуазии и помещиков Гянджи партия «Гейрат» сыграла определенную роль в 

объединении усилии всех слоев населения в борьбе с армянским терроризмом в 

Карабахе. Помощник начальника Тифлисского губернского жандармского управления 

в Елизаветпольской губернии 28 февраля 1906 года, заведующему полицией на 

Кавказе, сообщает «о большой части оружия, хранившегося в Елизаветполе в 

виноградных садах одного из главарей здешней татарской организации «Гейрат» 

Алекпер бека Рафибекова» [6, лл. 4]. С обретением организованности вскоре удалось не 

только дать достойный отпор армянским бандам, по подстрекательству и с помощью 

властей напавших на мусульман, но и в прямом смысле этого слова, осуществив 

настоящее контрнаступление (в этой операции принимали участие городские жители и 

отряд известного гачага Дели Алы), нейтрализовать очаги террора в гянджинской зоне. 

В период Столыпинской реакции деятельность партии прекращается. 26 апреля 1908 

года у жителя Елисаветполя Мамеда Халилова была обнаружена красная печать партии 

«татарских социалистов федералистов революционеров «Гейрат» [14, лл.207]. 

Некоторые из членов партии «Гейрат» еще в 1906 г. влились в ряды другой более 

влиятельной и сильной национальной партии «Дифаи». На политической арене 

«Гейрат» вновь появляется после Февральской революции 1917 г., под названием 

«Тюркской партии федералистов» с новыми лидерами и четко оформленной 

программой [19, с.168]. 

Решение о создании боеспособной мусульманской организации, которая могла 

противостоять армянским террористам, было принято после состоявшегося в Тифлисе с 

20 февраля по 6 марта, под председательством наместника гр. И.И.Воронцова-Дашкова, 

армяно-азербайджанского примирительного съезда. На этом съезде, в котором 

принимали участие видные азербайджанские общественные деятели А.М.Топчибашев, 

А.Агаев, И.Зиятханов, И.Гаджиев, К.Карабеков. Зимой, весной и летом 1906 г. 

последовали кровавые события в Шуше и по всему Карабаху, Нахичевани и Эривани. 

Особенно пострадало азербайджанское население этих частей Азербайджана, как 

наименее защищенное [5, лл.1-2]. В прокламации партии «Дифаи» говорилось: «Вот 

уже два года как кавказские мусульмане испытывают бедствие, подвергающее само их 

существование опасности. Бедствие эти выражаются: во-первых, в армяно-

мусульманских столкновениях; во-вторых, в косности и невежестве нашего народа; в-

третьих, в прогрессивном и социально-нравственном упадке мусульман. Для 

освобождения мусульман от столь грозных бедствий, тщетно было бы полагаться на 

правительство, на самозваных руководителей. Правительственные «мужи»…трусливо 

склонив головы перед бомбами и пулями армянской организации «Дашнакцутюн» 

стали послушными орудиями этой организации на Кавказе» [4, лл. 40]. 

В июле 1906 г. при участии генерала Голощапова, правителя его канцелярии 

Клещинского, казачьего офицера Газарова было перерезано большое число 

азербайджанцев в Шуше. В конце июля в Тифлис прибыла депутация азербайджанцев 

во главе с Шейх-уль-Исламом для ходатайства перед наместником об отозвании 

Голощапова из Шуши [6, лл. 4 об.]. Кавказское наместничество отклонило эту просьбу. 

И в первых числах августа в Шушу приехал Ахмедбек Агаев, организовав здесь 

«собрание из влиятельных татар», где было принято решение о создании партии 

«Дифаи». Центральный комитет возглавляемый А.Агаевым, располагался в Баку и 

состоял из 6 членов - Ахмедбек Агаев, Карабек Карабеков, Мамед Гасан Гаджинский, 

Исабек Ашурбеков, Бейбут Джеванширский и Нефтали бек Бейбутов, что говорит о 

том что, в состав ЦК «Дифаи» входил ряд бывших гумметистов. Это было довольно 



QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! 

 

 
95 

характерным явлением для азербайджанского национального движения. Многие 

деятели переходили из одной организации в другую, являлись одновременно членами 

нескольких партий [19, с.171]. Социальной базой партии являлись представители 

средних слоев. В материалах архива Елисаветпольского губернатора говорится о том 

что, «к партии «Дифаи» примкнуло почти все интеллигентское татарское население, 

так как партия преследовала только защиту татарского населения от нападения армян» 

[14, лл.162]. 

Основная деятельность партии протекала за пределами Баку, охватив за короткое 

время западные уезды Азербайджана - Шушинский, Зангезурский, Карягинский, 

Джеванширский, гор. Гянджу, комитеты партии действовали в 7 городах - Шуше, 

Гядже, Агдаме, Барде, Евлахе, Карягино, Джебраиле. У каждого комитета имелась 

боевая дружина. Известна численность самой большой из них - шушинской, в которую 

входило 400 человек [19, с.171]. Общая численность всех членов партии составляла 

более 1000 человек, т.е. «Дифаи» по-существу была самой крупной азербайджанской 

партией до 1917 г. как по численности, так и по влиянию на массы. 
Одним из наиболее влиятельных и активных комитетов партии был 

Елисаветпольский комитет [6, лл. 4 об.]. Председателем комитета являлся Ахунд Молла 

Магомед Пишнамаззаде - законоучитель Елисаветпольской мужской гимназии, 

неоднократно подвергавшийся арестам по политическим убеждениям. Ахунд всеми 

средствами содействовал созданию вооруженных отрядов для защиты населения 

Гянджи. В этом плане привлекает на себе внимание рукопись, обнаруженная в июле 

1908 года в доме члена партии «Дифаи» Гамзаева. В письме активист партии «Дифаи» 

Халил Ага Гафар оглы просит ахунда о том что, «можно ли по шариату временно по 

ночам держать караульных в мечети. (Здесь речь идет о вооруженном отряде в составе 

20-30 человек, созданным под руководством Алекпер бека для защиты населения от 

нападения дашнакских банд), на что ахунд отвечает: «Опасность делает дозволяемым 

недозволяемое, почему, безусловно, можно. Служитель шариата Ахунд Молла 

Магомед Пишнамаззаде» [14, лл. 161 об.]. 

Обязанности помощника председателя исполнял видный гянджинский 

общественный деятель, возлагавший на себя руководство организации вооруженного 

отряда - Алекпербек Рафибеков. Во время обыска его дома кроме революционной 

литературы были обнаружены «два угрожающих письма без подписи» [13, лл. 158 об.] 

и один экземпляр брошюры «Мусульманской парламентской фракции» с надписью на 

первой странице «Многоуважаемому Алекпер беку Рафибекову. Али Мардан 

Топчибашев», где описывается деятельность I Государственной Думы [14, лл. 159]. Это 

свидетельствует о том что, независимо от политического убеждения представители 

азербайджанской интеллигенции сумели объединиться ради общенационального 

спасения, что было связано с ментальностью азербайджанской нации, и еще одной 

особенностью азербайджанского национального движения. Самым многочисленным, 

влиятельным и деятельным было Карабахское отделение партии - «Карабахский 

меджлис единения» с центром в Шуше.  Созданию Меджлиса предшествовал съезд 

мусульман Закавказья, Северного Кавказа и Крыма при участии макинских ханов 

(приехавших сюда, якобы на поклонение Зеленой мечети близ гор. Елизаветполя), 

состоявшийся в Гяндже в первых числах марта 1907 г. в доме елисаветпольской 

городской главы Аскер-Ага Адыгезалова [10, лл. 1]. В работе съезда принял участие 

Исмаил бек Гаспринский. Только одно решение съезда получило практическое 

осуществление - создание Карабахского отделения «Дифаи» под руководством доктора 

Абдул Керим бека Мехмандарова, выпускника Петербургской медико-хирургической 

академии [23, с.56, 57]. Его заместителем был Джахангир Хан Нурибеков, секретарем 

был директор Шушинского взаимно-кредитного банка Худуш Гулиев. Мешеди Шамил 

Гаджиев был начальником отряда федаинов. Активными участниками Карабахского 

Меджлиса «Дифаи» были Мухтар бек Мурадов, Афрасияб Азимов, Исмаиль бек Даруга 
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(Ахундов), Мирза Гусейн бек Муншизаде, Зульфугар бек Агвердиев, Мешеди Юсиф 

Мирсиябов, Мамедджафар Мухтаров,  Гаджи Садыг Мамедов, Сулейман Аскеров и 

учитель русско-татарской школы Гашим бек Везиров и др. Всего 18 человек [8, лл. 39]. 

Краткий вариант программы партии был опубликован, в газете «Иршад» и 

предназначался для широких масс. Полным вариантом программы явилась программа 

«Карабахского меджлиса единения», выпущенная в октябре 1907 г. и служившая 

руководством для членов партии. Программа состояла из 53 пунктов и отражала все 

требования военного времени. Согласно программе, «Карабахский меджлис» обладал 

большими полномочиями. Все судебные тяжбы переходили во введение порайонных 

комитетов Междлиса. Без одобрения Меджлиса не могли быть избраны даже гласные 

Городской Думы. Имущество и дома покидавших города и села людей также 

переходили в собственность Меджлиса, который должен был распределять их среди 

бедных. Это был один из методов решения проблемы социальной справедливости, 

защитницей которой объявляла себя «Дифаи». Аграрный вопрос в программе решался 

радикально - «земля должна принадлежать трудящемуся классу» [9, лл. 25-29]. Полная 

программа партии была обнаружена во время обыска дома жителя деревни Муганлы 

Шушинского уезда, одного из активных членов партии Ирза бека Ирзабекова 15 июня 

1980 года и хранится в 276-м фонде АПДУДПАР.  

Своей главной целью партия «Дифаи» считала, освобождение мусульман Кавказа 

от угрожающей им гибели путем просвещения темной массы и применения террора к 

ее угнетателям, главным образом власть имущим, чинам кавказской администрации, 

притесняющим вопреки велениям совести и долга службы, мусульман из страха перед 

армянскими бомбами [9, лл. 2]. В одной из прокламаций партии говорилось: «Так как 

армяне, образовав вооруженные отряды, совершают на нас нападения, то и мы для 

защиты цельности своей нации, должны выставить против них такие же 

организованные отряды» [7, лл.42]. Партия указывала, что она не посягает на 

национальное процветание, какого-то ни было, народа и выступает за истинное 

братство кавказских народов. «Если партия «Дашнакцутюн» совершенно явно и 

искренно, протянув нам руку, объявит нам свою программу, и она окажется согласной 

с благоденствием Кавказа, правами и преимуществами всех народностей на Кавказе, то 

мы будем готовы работать солидарно с ними» [4, лл.42]. По правильной оценки 

Т.Светоховского, рука, протянутая партией «Дифаи» армянам, над головами 

рассвирепевших банд, была проявлением высшего гуманизма азербайджанской 

интеллигенции и ударом по планам царизма [22, с.102]. 

Примечательно, что, тонко понимая сущность происходящих процессов, 

руководители «Дифаи» стремились сглаживать спровоцированные властями 

конфликты мирным путем. Ахмед бек Агаев, выступая в мечети Шах Аббас Гянджи, 

призывал «тюрков и армян забыть все плохое, ибо даже дикие животные не пожирают 

себе подобных», Исмаил хан Зиятханов, депутат от Гянджинской губернии, с трибуны 

Думы обвинял власти и российскую прессу в разжигании вражды: «Это братская резня 

спровоцирована правительством. Пусть стыдятся те, кто сеет рознь меж нами путем 

средств пропаганды». 

В борьбе с русским колониализмом, партия «Дифаи» нередко прибегала к тактике 

индивидуального террора против царских чиновников, военных и полицейских чинов 

«признанных партией вредными для мусульманского населения, заподозренных ими в 

армянофильстве» [14, лл. 163 об.]. В прокламации партии говорилось: «Партия ставит 

своей целью освободить мусульман Кавказа от угрожающей гибели. Средством к этому 

будут: 1) просвещение и 2) сила» [4, лл. 41-42], и имела для этого специальные боевые 

команды, «состоявшие из беглых каторжников, уклоняющихся от явки к властям 

преступников и прочих лиц» [9, лл. 2]. Как свидетельствуют архивные материалы, 
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известные народные мстители этого периода гачаг Заид и Дели Алы, тоже 

скоординировали свои действия с руководителями «Дифаи» и сыграли важную роль в 

защите населения [8, лл. 37]. В 1906-1907 гг. активистами «Дифаи» были совершены 

покушения на генерала Голощапова, правителя его канцелярии Клешинского, офицера 

казачьего отряда Газарова, Нахчыванского уездного начальника подполковника 

Энхеля, принимавщего активное участие в разграблении азербайджанских селений в 

Нахичевани в 1906 г., прокурор Лунякин, полицмейстер Банников и два провокатора - 

армянин по имени Василий и мусульманин Молла Хады [14, лл. 163]. «Дифаи» 

разослала прокламации со своей печатью в несколько газетных редакций, в которых 

брала на себя ответственность за эти покушения [14, лл. 194 и об.]. «Дифаи» также 

наказывала помещиков и беков, не оказавших помощь своим односельчанам в нужный 

момент. Одним из них был помещик селения Гелябедин Шушинского уезда Мамиш бек 

Сафаралибеков [9, лл. 1-2].  

Поскольку «Дифаи», подвергалась постоянным преследованиям и находилась под 

неусыпным наблюдением властей, вынуждена была действовать под прикрытием 

легальных общественных организаций - «Ниджат», «Нешр-Маариф» в Баку, 

«Джемийети-Хейрийе» в Елисаветполе, «Хидаят» в Шуше. 

4 марта 1908 г. Кавказский наместник предпринял ликвидацию партии «Дифаи». 

Репрессиям подвергся сам А.Агаев, были закрыты его газеты, установлена слежка за 

ним. После его отъезда в Турцию, А.Агаев не прекращал свою политическую 

деятельность и продолжал держать тесную связь с представителями азербайджанской 

политической элиты. В деле начальника Кутаисского губернского жандармского 

управления Батумской области «С перепиской по панисламизму» сообщается «о 

прибытии из Константинаполя турецкого - подданного Бекир-эфенди, имевшего 

рекомендательное письмо окружного директора Константинопольского Учебного 

Округа – Ахмед бека Агаева к Бакинским панисламистам» [12, лл. 11]. 

Массовым арестам подверглись члены «Карабахского меджлиса единения». В 

марте 1908 года разгрому подвергся Елисаветпольский комитет партии. Мирза Мамед 

Ахундов был сослан в Самарканд, Гамид бек Усуббеков в Бахчисарай, где они провели 

5 лет, вернулись на родину после объявления амнистии по случаю 300-летия 

царствования дома Романовых 21 февраля 1913 года [14, лл. 167, 171, 172, 173, 232, 

237]. Все это происходило на фоне оправдания царскими властями известных главарей 

дашнакских банд. В опубликованном редакцией газеты «Баку» в 1909-м году «Полном 

судебном отчете «Дело Амазаспа» четко прослеживается двуличное отношение властей 

к преступной деятельности этого палача беззащитных азербайджанских детей, стариков 

и беременных женщин, который был оправдан и освобожден с зала суда [18, с. 64]. 

Партия «Дифаи» не формулировала таких общеполитических задач, как 

переустройство или свержение существующего строя, она провозгласила своей целью 

стремление к единению нации и расправу с ее врагами, внесла огромный вклад в дело 

становления Азербайджанского национального движения и пробила в Азербайджане 

«первую брешь в многолетнем безропотном подчинении царскому режиму в стране, не 

видевшей никакого организованного сопротивления со времен Шамиля». Партия 

«Дифаи» - первая национальная организация, в рядах которой, были сплочены все 

национально-демократические силы во имя самосохранения народа, за его 

естественные права на собственной земле. Благодаря федаинам «Дифаи», несмотря на 

поддержку царских властей, были сорваны все захватнические планы дашнаков в 

Карабахе. Не только было приостановлено истребление азербайджанского населения 

Шуши и Гянджи, также удалось сохранить азербайджанское население всего края. 

Истребление населения Шуши и Гянджи означало бы потеря центральной части 

Азербайджана. Партия «Дифаи» продолжала функционировать и в последующие годы, 

его члены в рядах других партии сыграли важную роль не только в создании 
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национального государства, также в защите его территории от армянских и русских 

захватчиков. 

Внуки и правнуки федаинов «Дифаи» спустя сто лет, продолжая путь своих 

предшественников, освободили Карабах от 30-ти летней армянской оккупации. В ходе 

44 дневной Отечественной Войны (27.09 - 09.11.2020) Славная Армия Азербайджана, 

разгромив захватническую армию противника, освободила с ментальной, 

стратегической точки зрения главного города Карабаха, жемчужину национальной 

культуры Азербайджана – города Шушу. По словам Президента Азербайджанской 

Республики, Главнокомандующего Вооруженных Сил Азербайджана Ильхама Алиева, 

спецоперация по освобождению города Шуши была проведена без применения 

крупной артиллерии и бомбардировки и имела исключительное значение в 

капитуляции Армении. Изучение деталей этой операции уже включено в учебные 

планы ведущих военных академии мира. Благодаря светлой памяти шехидов и 

отважному труду газиев Славной Азербайджанской Армии, отныне и навсегда Шуша - 

столица культуры Азербайджана и  всего мусульманского мира под национальным 

флагом Азербайджана будет сверкать как звезда над Карабахскими горами. Таким 

образом, славные сыны азербайджанского народа как в начале ХХ века, спустя сто с 

лишним лет разгромив противника уничтожили армянский терроризм в родном крае, и 

доказали всему миру что, Карабах – это Азербайджан! А Шуша – это символ не только 

Карабаха, а всего Азербайджана! 
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Резюме. В статье повествуется об одной из трагических страниц армяно-

азербайджанского конфликта 1905-1906 гг. – резне в Шуше. Она стала началом второго этапа 

армяно-азербайджанских столкновений. Армяне учли все обстоятельства своих предыдущих 

неудач в Баку, Нахчыване и Эриване и подготовились к погромам в Шуше более основательно. 

Впервые именно в Шуше армяне стали осуществлять нападения и убийства азербайджанского 

населения с целью сокращения его численности и дальнейшего вытеснения с насиженных мест. 

Преступления, совершѐнные дашнаками против мусульманского населения региона, 

рассмотрены на основе первоисточников.   

Ключевые слова: армяно-азербайджанская резня, армянский террор, Шуша, 

Елизаветпольская губерния. 
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Xülasə: Məqalədə 1905-1906-cı illərdə baĢ vermiĢ erməni-azərbaycanlı münaqiĢəsinin faciəli 

səhifələrindən biri olan ġuĢa qırğınlarından bəhs edilir. 1905-1906-cı illər ġuĢa qırğınları erməni-

azərbaycanlı toqquĢmalarının ikinci mərhələsinin baĢlanğıcı oldu. Məqalədə qeyd olunur ki, Bakı, 

Naxçıvan və Ġrəvan Ģəhərlərindəki məğlubiyyətlərinin əvəzini çıxmaq istəyən ermənilər ġuĢa 

qırğınlarına daha əsaslı hazırlaĢmıĢlar. Ġlk dəfə məhz ġuĢada ermənilər azərbaycanlı əhalini qırmaqla 

yanaĢı, onu yaĢayıĢ yerlərindən qovmaq taktikasını həyata keçirməyə baĢlamıĢlar. DaĢnakların 

bölgənin müsəlman əhalisinə qarĢı törətdiyi cinayətlər dövrün ilk mənbələri əsasında araĢdırılır.  

Açar sözlər: erməni-azərbaycanlı qırğınları, erməni terroru, ġuĢa, Yelizavetpol quberniyası. 

 

 

THE ARMENIAN TERROR IN SHUSHA IN 1905-1906 

 

Farhad Rafig oglu Jabbarov  
Scientific Secretary of the National Museum  

of History of Azerbaijan, PhD in History, Doc.  

e-mail: farhadcabbarov@mail.ru  

  

Abstract: This article is about Shusha massacres, one of the tragic stages of armenian-

azerbaijani conflict, in 1905-1906. In 1905-1906, Shusha massacre was the beginning of the second 

stage of the armenian-azerbaijani conflict. The article says that the Armenians who wanted to take 
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revenge for the defeats in Baku, Nahkchivan and Erivan cities were better prepared for the Shusha 

massacres. The Armenians who organized attacks especially in Shusha have not only slaughtered the 

Azerbaijani population but also started to implement expulsion tactics of Azerbaijanis from their 

native homes. Crimes which committed by armenians against muslim population of the region is 

carried out on the basis of initial sources of that period. 

Keywords: armenian-azerbaijani massacres, Armenian terror, Shusha, Elizavetpol province. 

 

Во второй половине августа 1905 г. в Шушинском уезде Елизаветпольской 

губернии вспыхнула армяно-азербайджанская резня, которая стала составной частью 

истории межнационального конфликта 1905-1906 гг. То, что она началась именно 

здесь, было не случайным. В начале ХХ в. Шуша превратилась в один из главных 

центров армянского национал-экстремизма. Как писал в 1903 г. елизаветпольский 

губернатор, именно в Шуше «пропаганда армянских революционеров свила себе 

настолько прочное гнездо, что борьба с преступной деятельностью их приобретает 

значение всѐ более и более серьѐзной задачи правительства» [15, ф. 13, оп. 27, д. 93, л. 6 

об.]. В жандармских донесениях за 1904 г. Шуша и вовсе называлась не иначе, как 

«место пребывания главного центрального комитета армян» [6, ф. 102 ОО 1906 г., оп. 

235, д. 40, л. 28]. 

Масштабные кровавые столкновения в Шуше начались 16 августа 1905 г. Судя по 

архивным документам, отправленным полицейскими и гражданскими властями из 

Елизаветполя и Тифлиса в Петербург, повод к началу противостояния точно не был 

выяснен. По версии армянской стороны, столкновения начались из-за ранения их 

соплеменника жителями селения Зарисли. Существовало предположение, что армянина 

ранил казак за отказ выдать оружие. Раненый армянин, окровавленный, отыскивая то 

пристава, то врача, несколько раз прошѐлся по самым людным улицам города. Народ 

вызвали по звону церковного колокола на улицы, вышедшие туда армяне рассыпались 

по домам, а затем вновь собрались на площади армянского базара, уже вооружѐнные 

ружьями. Здесь начали произноситься возбуждающие речи о том, что мусульмане 

убивают армян, за городом зарезаны четыре человека и т. п. наэлектризованные такими 

выступлениями, армяне убили двоих азербайджанцев, затем начались погромы и 

поджоги торговых лавок азербайджанцев в армянской части города. Стрельба велась с 

обеих сторон: армяне, засевшие на высотах, обстреливали шоссе, ведущее к Шуше. 

Азербайджанцы отвечали стрельбой и начали поджигать дома армян в своей части. В 

первый день резни точное число жертв не было установлено [2, ф. 276, оп. 8, д. 571, л. 

4-4 об.; 8, с. 3; 10, с. 3]. Если даже принять за правду армянскую версию событий, то 

сразу бросается в глаза, что армяне решили воспользоваться удобным случаем и при 

первой возможности начали убивать азербайджанцев. Судя по приведѐнному 

свидетельству, собравшиеся по призыву церковных колоколов на улицах затем 

побежали в свои дома и выходили оттуда уже вооружѐнные. Следовательно, 

подготовка к резне велась заранее, армяне решили использовать факт ранения своего 

соплеменника, как оправдание нападения на азербайджанцев, причѐм детали этого 

ранения так и остались невыясненными и не известно точно, было ли это делом рук 

азербайджанцев или ему нанѐс увечья кто-то другой. Примечательно также, что для 

нагнетания страстей инцидент был специально раздут. 

Продолжая бесчинства в городе, армяне залили керосином и подожгли улицу, 

составлявшую границу между азербайджанской и армянской частями Шуши, чтобы не 

допустить мусульман в армянскую часть. Среди архивных материалов сохранилось 

свидетельство, как действовали армяне во время поджогов домов: «под прикрытием 

стариков мальчишки подбегали к татарским домам, подкладывали под деревянные 

части ворот и забора тряпки, обливали их керосином и поджигали. У мальчиков было 
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специальное снаряжение: сумки с тряпками и бутылки с керосином» [14, ф. 1405, оп. 

110, д. 3461, л. 64]. 

Тем временем азербайджанская сторона тоже стала предпринимать меры для 

защиты от армянского террора. В ответ на поджоги домов азербайджанцы стали 

отвечать тем же, причѐм более активно, чем армяне. Серьѐзным успехом 

азербайджанской стороны было овладение 17 августа церковью, которая была 

превращена армянами в стратегическую базу, откуда вѐлся обстрел [11, с. 3]. В ходе 

боѐв отрядам азербайджанской самообороны удалось оттеснить армян, занимавших на 

возвышенной части города более выгодные позиции. Это угрожало уничтожением 

целого армянского квартала. На защиту шушинских армян пришли войска и казаки, 

залпами орудий оттеснившие мусульман, «неустрашимо взбиравшихся по крутым 

подступам, ведущим в армянскую часть», как указывалось в официальном донесении 

[2, ф. 276, оп. 8, д. 571, л. 8]. Столь энергичное и оперативное вмешательство в дело 

войск, не характерное на всѐм протяжении шушинской резни, объяснялось, прежде 

всего, интересами самих властей. Дело в том, что Шуша расположена на склоне 

высокой, скалистой и труднодоступной горы. На верхней части еѐ склона расселились 

армяне, а на нижней – азербайджанцы. Все правительственные учреждения, почта, 

телеграф располагались в армянской части. Поэтому, когда азербайджанские силы 

были близки к взятию под контроль армянских кварталов, власти, опасаясь разрушений 

и пожаров в этой части Шуши, обеспечили еѐ оборону. Тем более, что из-за пожаров 

были повреждены телеграфные провода. 

17 августа была предпринята попытка прекратить кровопролитие: армянская 

сторона предложила азербайджанцам встретиться в армянской части Шуши и просила 

шушинского уездного начальника М. И. Пивоварова быть посредником в переговорах. 

Азербайджанцы заявили, что не пойдут в армянскую часть города и предложили 

встретиться в доме принца Фатали мирзы, как самом удобном месте для совещания, 

ибо к нему можно пройти как по армянским, так и по мусульманским улицам. Когда М. 

И. Пивоваров сообщил это условие армянам, те ответили, что для окончательного 

согласования вопроса они должны ещѐ кого-то пригласить. Из этой ситуации уездный 

начальник сделал вывод, что стороны не спешили с окончанием переговоров и 

прекращением перестрелки. М. И. Пивоваров подчѐркивал, что армяне всѐ время 

требовали применения со стороны войск оружия в их защиту, но он не соглашался, т. к. 

не замечал военного перевеса у азербайджанцев. В то же время он признавал, что не 

имел достаточных сил для жѐстких мер против обеих сторон [2, ф. 276, оп. 8, д. 571, л. 

4 об.]. 

18 августа стороны пытались достичь перемирия. Инициативу в этом деле взяли 

на себя местные власти и армяне. М. И. Пивоваров в своѐм рапорте писал, что когда 

утром 18 августа стала очевидной победа азербайджанцев, он, по поручению 

елизаветпольского вице-губернатора В. Н. Барановского, «бросился» в мусульманскую 

часть Шуши, имея уже согласие армян встретиться с мусульманами, где угодно. 

Представители азербайджанцев заявили, что народ так ожесточѐн потерями и 

поджогами домов, что трудно будет призвать его к перемирию. В связи с этим они 

просили подождать до вечера, затем, приняв меры, чтобы с утра огонь не открывался, 

приступить к переговорам. М. И. Пивоварову удалось с помощью убеждений, молений, 

ссылок на положение губернатора добиться того, что духовенство и почѐтные 

мусульмане обещали употребить все силы к прекращению перестрелки к 4 часам 

пополудни. При этом азербайджанцы требовали, чтобы и с армянской стороны не было 

произведено ни одного выстрела [2, ф. 276, оп. 8, д. 571, л. 5]. 

Однако выстрелы со стороны армян продолжались, поэтому азербайджанские 

представители не пришли в дом принца Фатали мирзы, где планировалось 

договориться о перемирии. 19 августа в Шушу приехал вице-губернатор В. Н. 

Барановский. Вице-губернатор через влиятельных азербайджанцев и при содействии 
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шейхульислама А. Ахундзаде, который прибыл в город по поручению наместника 20 

августа, стал уговаривать азербайджанскую сторону прекратить нападения и пойти на 

перемирие [2, ф. 276, оп. 8, д. 571, л. 8]. В тот же день влиятельный шушинский бек 

Джавад ага Джаваншир вместе с М. И. Пивоваровым и армянским епископом 

отправились сначала в армянскую часть города, а затем с губернским казием и 

архимандритом – в азербайджанскую часть. После обхода города был достигнут мир, 

но не окончательный. В этот день были сожжены два азербайджанских и два армянских 

дома [2, ф. 276, оп. 8, д. 571, л. 5 об.]. 

20 августа возобновилась сильная перестрелка. Воодушевлѐнные перевесом в 

силе, азербайджанцы решили положить конец армянским провокациям. К 9 утра вице-

губернатор В. Н. Барановский уговорил мусульман пойти на примирение. В одном из 

своих поздних донесений он писал: «…татары в Шуше не только помогали мне, но 

проявляли рыцарство в своѐм поведении». С другой стороны, опасаясь новой вспышки 

насилия, он настоял и на том, чтобы армянское духовенство с крестом и хоругвями 

двинулось вниз по азербайджанской части Шуши. Там, соединившись с 

мусульманским духовенством, мирная процессия посетила мечети и поднялась наверх, 

в армянскую часть. К вечеру того же дня в городе установилось спокойствие, стороны 

обменялись заложниками и трупами [2, ф. 276, оп. 8, д. 571, лл. 5 об.-6, 29]. По словам 

очевидца, когда процессия вышла из мечети, выстрелом с армянских позиций был убит 

азербайджанец. Невзирая на такое вероломство, мусульмане, давшие слово покончить с 

враждой, не ответили. Впоследствии оказалось, что армяне после примирения убили 

ещѐ 17 персидско-подданных мусульман, работавших в строящемся помещении 

реального училища [11, с. 4]. 

Несмотря на достижение перемирия, армяно-азербайджанские столкновения в 

Шуше продолжались всю вторую половину 1905 г. Избегая частых нападений на 

азербайджанские сѐла, армяне прибегли к тактике блокады азербайджанского 

населения Шуши. Дашнакские отряды заняли дорогу между Агдамом и Шушой у 

Аскерана. Это была одна из длительных блокад Шуши, начавшаяся в августе 1905 г. и 

длившаяся в 1906 г. Полное прекращение сообщения с городом угрожало населению 

голодом и полным уничтожением. Закрытие армянами тракта от Аскеранской крепости 

и всех просѐлочных путей от Агдама до Шуши, привело к тому, что не только жители 

города, но и мусульмане Шушинского, Джебраильского и Зангезурского уездов были 

лишены возможности получать продовольствие и предметы первой необходимости [15, 

ф. 83, оп. 1, д. 380, л. 137 об.]. 

Командующий отправленных в Шушу войск генерал-майор В. С. Такайшвили в 

телеграмме помощнику наместника по гражданской части Н. А. Султан-Крым-Гирею 

от 23 августа сообщал, что мусульманское население продолжает пребывать в сильном 

волнении, ибо, несмотря на объявленное перемирие, армяне продолжают занимать 

Аскеранское ущелье и окрестные высоты, стреляя в проезжающих мусульман. 

Обстрелу был подвергнут даже конвой шейхульислама. По словам генерала, он 

встречал по дороге партии азербайджанцев, возвращавшихся из Аскеранского ущелья с 

убитыми и ранеными [15, ф. 83, оп. 1, д. 97, л. 14-14 об.]. 

Данные о жертвах шушинской резни и материальные убытки точно не были 

определены. В отчѐте елизаветпольского губернатора сообщалось о 250 убитых и 

раненых, без указания их национальной принадлежности и уничтожении около 200 

домов [1, с. 603]. По данным помощника начальника Тифлисского губернского 

жандармского управления в Елизаветпольской губернии ротмистра М. Е. Хуциева, 

азербайджанцы потеряли до 300, армяне – около 100 убитыми. В то же время М. Е. 

Хуциев подчѐркивал, что и азербайджанцы, и армяне скрывали у себя в домах убитых, 

не включѐнных в вышеупомянутые цифры [2, ф. 276, оп. 8, д. 571, л. 8]. В докладе 
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прокурора Елизаветпольского окружного суда А. А. Скульского в Министерство 

юстиции об итогах резни отмечалось, что потерпевшей стороной в Шуше являлись 

азербайджанцы. А. А. Скульский подчѐркивал, что армяне были лучше подготовлены и 

организованы: у них имелись отряды с начальниками, трубачами и даже сѐстрами 

милосердия [14, ф. 1405, оп. 110, д. 3461, л. 64 об.]. 

После окончания августовской резни в Шуше дашнаки начали готовить план 

очередного террора против азербайджанского населения города и уезда. Ситуация в 

Шуше продолжала оставаться опасной и в начале 1906 г. Наиболее полную картину 

бедственного положения азербайджанского населения, оставшегося в фактической 

блокаде, рисует телеграмма шушинца А. Везирова, адресованная в редакции газет 

«Каспий» и «Хаят»: «Положение шушинских мусульман ужасное; все пути сообщения 

вот уже полтора месяца закрыты армянскими бандами. Подвоз жизненных припасов 

прекратился, мука, сахар и другие продукты первой необходимости выписываются 

лишь по почте. Форменный голод. Есть одиночные смертные случаи. Сопровождаемый 

конвоем в 200 казаков Екатеринодарского и Хопѐрского полков транспорт из 

шестидесяти фургонов с жизненными припасами в крепости Аскеран отбит армянами; 

сопровождавшие казаки бездействовали. Командовавший отрядом подъесаул Рыжанов 

сказал, что ему командир Екатеринодарского полка приказал не стрелять и на их глазах 

армяне ограбили весь фургон, увели лошадей. Банды армянские бесчинствуют по всему 

уезду. Банда в селении Малыбеклу подожгла несколько домов, она же напала на штаб-

квартиру в Ханкенди и на глазах у казаков перерезала проживающих там 

мусульманских детей и женщин; подожгла усадьбу Наджафкули ага и доктора 

Мехмандарова. Город изолирован от всего мусульманского центра. Все жалобы, 

телеграммы генерал-губернатору, наместнику пока не дали благоприятного для 

мусульман результата. В городе армяне ведут себя вызывающе, часто открывают без 

всякого повода огонь по татарской части» [7, ф. 484, оп. 1, д. 47, лл. 1-2]. 

Однако армяне не только совершали нападения на азербайджанцев, но и 

продолжали блокаду дороги, ведущей к Шуше. В одном из докладов, отправленных 

прокурором Елизаветпольского окружного суда А. А. Скульского министру юстиции, 

говорилось, что «вся нагорная часть Шушинского уезда, начиная от Аскеранской 

крепости, находится в руках армян, почти все татарские селения в этой части 

разгромлены и сожжены, и армяне, засев в ущелье при Аскеранской крепости, 

прекратили всякое сообщение с городом Шушой, встречая выстрелами и грабя всех 

проезжающих по прилегающему по ущелью шоссе» [14, ф. 1405, оп. 110, д. 3461, л. 22-

22 об.]. 

Азербайджанское население неоднократно обращалось к властям с просьбой 

принять меры по принуждению армян к открытию дороги, ведущей в Шушу. 1 января 

1906 г. азербайджанцы Тифлиса на собрании решили просить усилить охрану этой 

дороги воинскими силами [9, 8 января 1906 г., с. 3]. С аналогичным прошением 

обратился к наместнику Г. З. Тагиев [9, 10 января 1906 г, с. 3]. Об опасной ситуации, 

сложившейся в Шуше, сообщалось и самому императору. Так, 25 декабря 1905 г. к 

нему обратились живущие в городе наследники персидского принца Бахман мирзы, 

которые писали: «Все дороги города Шуши более месяца заняты бандами армян. 

Полное прекращение сообщения, городу угрожает голод, полное уничтожение 

мусульман с имуществами. Прибегаем нижайшей просьбой к великодушной помощи 

Вашего Величества, прикажите принять меры к охране жизни нашей, семейства, 

защите дома, имущества от врагов» [14, ф. 1276, оп. 19, д. 70, л. 1]. 

Полная безысходность, на которую были обречены азербайджанцы, и невнимание 

к их просьбам со стороны высшей кавказской администрации вынудили шушинцев 

искать помощи от Османской империи, которая всѐ чаще стала поднимать перед 

Россией вопрос о резне азербайджанцев армянами. В начале февраля 1906 г. 

представители 19 сѐл Шушинского уезда, разрушенных армянами, явились в османское 
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генеральное консульство в Тифлисе, где довели до сведения о тяжѐлом положении 

мусульман и просили о помощи. Депутация сообщила о том, что азербайджанские сѐла 

находятся в блокаде и население испытывает трудности с продовольствием, местная же 

администрация, отбирая у азербайджанцев оружие, покровительствует армянам. В 

связи с этой жалобой, сообщѐнной консульством в Стамбул, османское правительство 

обратилось к своему послу в Санкт-Петербурге с поручением поднять данный вопрос 

перед османским правительством [12]. 

После неоднократных обращений мусульман к властям, 14 января 1906 г. И. И. 

Воронцов-Дашков издал приказ о командировании в Елизаветпольскую губернию 

летучего отряда во главе с временным командующим Кавказской кавалерийской 

дивизии генерал-майором В. Н. Голощаповым. Состав отряда был довольно 

внушительным, в него входил батальон 14-го гренадѐрского Грузинского полка, 

полурота сапѐрного батальона, горная батарея и сводный казачий полк, кроме того В. 

Н. Голощапову подчинялись все войска, расположенные в районе движения отряда. 

Одна из целей, поставленных перед летучим отрядом, было восстановление порядка на 

Евлах-Шушинском тракте [15, ф. 13, оп. 29, д. 6, лл. 4-5]. 

Хотя приказ официально был дан 14 января, отряд В. Н. Голощапова прибыл в 

губернию раньше. Судя по докладу самого наместника императору, уже 12 января В. Н. 

Голощапов восстановил спокойствие на Евлах-Шушинском тракте и по пути 

следования обстрелял орудийным огнѐм три армянские деревни, из которых велась 

стрельба по отряду казаков, сопровождавших транспорт провианта для Шуши [2, ф. 

276, оп. 8, д. 123, л. 4 об.]. 

14 января В. Н. Голощапов с отрядом и большим транспортом жизненных 

припасов для мусульман, грузом до 7 тыс. пудов, прибыл из Агдама в Шушу. Он 

отказался принимать депутации от армян и азербайджанцев, пока они не заключат мир. 

16 января депутации сообщили В. Н. Голощапову, что мир достигнут, в городе снесены 

все баррикады. После этого мирная жизнь стала постепенно восстанавливаться. В 

конце марта 1906 г. отряд под командованием В. Н. Голощапова был расформирован, 

ввиду выполнения возложенной на него задачи. Войска отряда перешли в 

распоряжение елизаветпольского генерал-губернатора [9, 28 марта 1906 г., с. 3]. 

Одним из дерзких нападений дашнакских военных отрядов, о котором упомянуто 

выше в связи с телеграммой А. Везирова из Шуши, был захват громадного транспорта с 

продовольствием для голодающих Шуши, шедшего под охраной казаков. В ответ на 

это генерал-губернатор В. А. Альфтан отправил отряд из сотен казаков и горной 

полубатареи под командованием подполковника В. А. Веверна. Отряд должен был 

принудить армян исполнить все законные требования. Однако эти требования зачастую 

не исполнялись, и тогда приходилось налагать штрафы, а при отказе вносить их – 

взимать силой и даже обстреливать сѐла, после вывода из них жителей [2, ф. 276, оп. 8, 

д. 269, лл. 82-83]. 

Следующей, не менее резонансной, акцией против армянских провокаций, был 

артиллерийский обстрел летучим отрядом В. А. Веверна армянских селений Таго и Туг 

Шушинского уезда. Причиной стало то, что 14 января 1906 г. дашнаки напали на 

азербайджанское село Каджар, а также обстреляли казаков. 19 и 20 марта отряд В. А. 

Веверна выпустил по Таго и Туг 26 снарядов, взыскав с армян этих селений 

контрибуцию в сумме около 3000 руб., а также конфисковал крупные запасы винтовок 

Бердана, курковых ружей, игольчаток, патронов [15, ф. 13, оп. 15, д. 173, л. 32-32 об.]. 

Хотя жертв среди населения во время обстрелов не оказалось, армянская пресса 

подняла шум об истреблении армян, посыпались жалобы в адрес наместника, 

последовали запросы от него к В. А. Альфтану. Наиболее изощрялся в описании 

«зверств» в отношении армян карабахский епископ Ашот, который отправил 
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телеграммы в армянские газеты, где сообщалось о том, что 400 казаков 

бомбардировали Туг, разрушили дома, отобрали 25 ружей, оштрафовали жителей на 

900 руб., секли крестьян, грабили дома, насиловали женщин, старух и девочек перед 

родными [9, 30 марта 1906 г., с. 4]. 

Используя всевозможные средства, епископ Ашот развернул широкую кампанию 

по искажению сути шушинских событий, выставляя мусульман главными виновниками 

беспорядков. 2 января 1906 г. он направил телеграмму Николаю II, в которой 

сообщалось о массовой резне армян в Шушинском, Зангезурском, Джеванширском, 

Джебраильском и Арешском уездах, о том, что мусульмане уничтожили значительную 

часть Шуши и город превращен в руины. Используя традиционную для армян 

риторику, он обвинял азербайджанцев в связях с Османской имперей, сообщал, что 

якобы в Карабахе действуют агенты султана, которые «ободряют татар восстать, 

создать великую мусульманскую державу под главенством султана, уничтожить 

христиан-армян». Епископ жаловался на закрытие для армян тракта Шуша-Евлах и на 

бездействие властей. Оправдывая захват армянами Аскерана и горных высот, Ашот 

сообщал, что благодаря этому, для азербайджанцев прекратился подвоз продовольствия 

и они стали просить об открытии дороги [6, ф. 102 ОО 1905 г., оп. 233 а, д. 1350 ч. 68, л. 

7]. 

В. А. Альфтан отвергал все эти обвинения и называл отправку отряда В. А. 

Веверна «справедливым», т. к. накануне такой же отряд, с той же целью был отправлен 

в азербайджанское село под командованием генерал-майора В. Н. Голощапова [2, ф. 

276, оп. 8, д. 269, л. 83]. Однако по приказу И. И. Воронцова-Дашкова действия отряда 

В. А. Веверна были немедленно приостановлены. Основанием для такого решения 

послужила встреча в Тифлисе с армянскими представителями. Они сообщили 

наместнику искажѐнную версию о событиях в Шуше, ссылаясь на телеграммы 

епископа Ашота. При них же И. И. Воронцов-Дашков отправил В. А. Альфтану вторую 

телеграмму, в которой говорилось о распоряжении провести строгое расследование по 

указанным армянскими делегатами фактам и предании суду виновных [9, 2 апреля 1906 

г., с. 3]. Столь мгновенное удовлетворение наместником просьб армян, без выяснения 

альтернативной информации, невольно вызывает параллели с генерал-майором В. Н. 

Голощаповым. Когда азербайджанские деятели обращались с жалобами на действия В. 

Н. Голощапова, его пристрастное отношение к конфликтующим сторонам и просили 

отозвать генерала, то наместник отказал им, даже не распорядившись проверить 

информацию, поступавшую от азербайджанской стороны. 

Добившись отзыва отряда В. А. Веверна, армяне решили отделаться ещѐ от 

одного неугодного им человека – генерал-губернатора Елизаветпольской губернии В. 

А. Альфтана, немало способствовавшего разоблачению их действий и 

препятствовавшего целям армянского движения в Карабахе. Обвинив В. А. Альфтана в 

препятствовании делу умиротворения, армяне ходатайствовали перед наместником о 

командировании в Шушинский, Зангезурский и Джеванширский уезды В. Н. 

Голощапова, который, по их словам, «во время пребывания своего в Елизаветпольской 

губернии во главе особого воинского отряда своими беспристрастными действиями 

снискал полное доверие обеих враждовавших сторон, как армян, так и мусульман» [15, 

ф. 13, оп. 29, д. 1, лл. 24 об.-25]. То, что армяне настаивали именно на кандидатуре В. 

Н. Голощапова, было не случайным. Несмотря на то, что генерал запомнился 

обстрелом в январе 1906 г. армянских сѐл и восстановлением безопасности на дорогах, 

ведущих к Шуше, эти его действия не нанесли армянам существенного вреда, как 

может казаться на первый взгляд. Как писал в одной из своих статей А. Везиров, В. Н. 

Голощапов «действительно побродил немного по неудобно проходимым горным 

местам Шушинского уезда и пострелял в армянских сѐлах, где снаряды его, кстати 

сказать, то не долетали, то перелетали, а затем спустился на низменности, где, по 

собственному его признанию, безопасно ходить среди татарского населения, и, 
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записавшись в генералы правильного прицела, стал незаслуженно громить сѐла 

последнего». По приказу В. Н. Голощапова были обстреляны азербайджанские сѐла 

Паправенд, Борсунлу, Угурбейли, Эвоглу, Кочарли, Калантарлы Джеванширского 

уезда, несмотря на то, что они подвергались нападениям армян [4, с. 3]. Не менее 

одиозным было решение генерала о размещении на всѐм пути от Агдама до Шуши 

караулов из войск с целью предотвратить проникновение в Шушу азербайджанских 

ополченцев, могущих прибыть на помощь своим соотечественникам. Подобное 

решение, нацеленное якобы на то, чтобы не провоцировать новые столкновения, 

фактически, было на руку армянам. Учитывая, что шушинские азербайджанцы и без 

того находились в бедственном положении и подвергались армянскому террору при 

попустительстве властей, закрытие пути в Шушу для азербайджанцев, естественно, 

ставило их в ещѐ более опасные условия [5, с. 3]. 

Причину такого отношения к азербайджанцам сейчас объяснить трудно. По 

мнению азербайджанской стороны, В. Н. Голощапов был подкуплен армянским 

революционным комитетом. Подтвердить это каким-либо фактом сейчас невозможно, 

при том, что отсутствуют и альтернативные источники, могущие подтвердить данное 

обвинение. Однако, несомненно, одно: избирательное отношение В. Н. Голощапова к 

враждующим сторонам вызывало справедливое недовольство у азербайджанского 

населения не только Карабаха, но и всего Южного Кавказа. 

Вопрос о замене В. А. Альфтана на В. Н. Голощапова был улажен И. И. 

Воронцовым-Дашковым следующим образом: в мае 1906 г. Елизаветпольская губерния 

была поделена на две части: в западную (Елизаветпольский, Нухинский, Казахский, 

Арешский уезды) генерал-губернатором назначался В. А. Альфтан, а в восточную 

(Шушинский, Джебраильский (позже переименованный в Карягинский), 

Джеванширский, Зангезурский) – В. Н. Голощапов [2, ф. 276, оп. 8, д. 269, л. 86; 9, 24 

мая 1906 г., с. 4]. 

Через несколько дней после назначения В. Н. Голощапова разгорелась очередная 

фаза армяно-азербайджанской резни в Шуше. Новая вспышка насилия в Шуше 

началась в июне 1906 г. Как сообщалось в докладе елизаветпольского окружного 

прокурора А. А. Скульского (4 июля 1906 г.), с первых чисел июня в Шушинском уезде 

усилились столкновения армян и азербайджанцев, причѐм он констатировал, что 

нападения совершались в основном армянами. «Организованные шайки вооружѐнных 

армян, – писал прокурор, – не стесняясь присутствием войск, открыто нападают по 

дорогам на проходящих татар и обратно, татары на армян, и в случае какого-либо 

преследования открывают даже огонь по войскам, нередко заставляя последних 

отступать» [14, ф. 1405, оп. 110, д. 3461, лл. 56-58]. 9 июня до 40 вооружѐнных армян 

обстреляли в Шуше жителей азербайджанских сѐл, работавших при исправлении 

оросительных канав, и убили трѐх человек. Свидетелем инцидента стал 

новоназначенный генерал-губернатор В. Н. Голощапов [9, 10 июня 1906 г., с. 4]. Когда 

шушинцы обратились к нему с жалобой, он отказал им в помощи, заявив, как 

утверждал М. С. Ордубади, что дела, касающиеся передвижения населения вне дорог, 

не входят в его компетенцию [13, с. 92]. Подобный образ действий, естественно, 

вызывал возмущение мусульман, видевших снисходительность носителя власти к 

одной стороне и жѐсткость к другой. 

12 июля армяне начали обстреливать мусульманскую часть Шуши, собираясь 

напасть на неѐ. Утром 16 июля в городе прогремел мощный взрыв: армяне взорвали 

центральную и одну из лучших позиций азербайджанцев и сожгли дом [15, ф. 13, оп. 

27, д. 5379, лл. 4 об.-6]. Стрельба и погромы длились ещѐ семь дней. Лишь 23 июля 

1906 г. состоялась примирительная процессия, и наступило умиротворение населения в 

Шуше. Но даже во время примирения армяне пошли на провокацию. В мусульманскую 
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процессию из армянской части Шуши был произведѐн выстрел, и это чуть не 

расстроило мир [15, ф. 13, оп. 27, д. 5379, л. 6 об.]. Лишь выдержка со стороны 

мусульман не позволила нарушить ход примирительной процессии. 

Согласно данным А. В. Герасимова, во время июльской резни в Шуше со стороны 

армян было убито 23, ранено 103 человека. По его словам, сведений о потерях 

азербайджанской стороны пока нет, но можно считать, что они почти такие же, как у 

армян [15, ф. 13, оп. 27, д. 5379, лл. 6 об.-7]. 

Шушинская резня летом 1906 г. характеризовалась изменением отношения 

местной администрации к конфликтующим сторонам. Если ранее генерал-губернатор 

В. Н. Голощапов хотя бы имитировал обстрелы армянских сѐл, то теперь постепенно 

стало всѐ более отчѐтливо проявляться его стремление направить орудие борьбы 

против азербайджанцев. Деятельность В. Н. Голощапова получила уже тогда 

неоднозначную оценку современников: азербайджанцы склонялись к тому, что 

генерал-губернатор подкуплен армянами, армяне же и высшая кавказская 

администрация были убеждены, что действия В. Н. Голощапова продиктованы 

усилением нападений азербайджанцев на армянские сѐла и на войска. 

Подобные действия генерал-губернатора, соединѐнные с пристрастностью к 

конфликтующим сторонам, оставление без последствий преступлений армян и, 

наоборот, предвзятое отношение к азербайджанцам вызывали справедливый ропот у 

последних. 

В июле 1906 г. группа представителей азербайджанской общественности (М. 

Шахтахтинский, О. Ф. Неманзаде и др.) обратилась к премьер-министру П. А. 

Столыпину с просьбой отозвать В. Н. Голощапова из Шуши, т. к. он «руководим 

армянским революционным комитетом» [2, ф. 276, оп. 8, д. 111, л. 117]. С аналогичной 

просьбой к П. А. Столыпину обратились шушинцы, евлахские беки, обвиняя В. Н. 

Голощапова в том, что он обстреливает только мусульманскую часть [2, ф. 276, оп. 8, д. 

111, лл. 18, 20-23]. Ахунд М. Пишнамаззаде же в телеграмме на имя Г. З. Тагиева 

отмечал, что «пока Голощапов в Шуше, успокоения трудно ожидать». Сообщая о 

телеграммах елизаветпольцев  наместнику с просьбой заменить генерал-губернатора, 

ахунд просил и Г. З. Тагиева обратиться с той же просьбой [9, 18 июля 1906 г., с. 3]. 

В ответ на обвинения в адрес В. Н. Голощапова И. И. Воронцов-Дашков встал на 

его защиту. 15 июля 1906 г. И. И. Воронцов-Дашков отправил на имя бакинского 

генерал-губернатора С. А. Фадеева телеграмму, в которой просил сообщить живущим в 

Баку шушинцам, что их просьба об отзыве В. Н. Голощапова оставлена без 

последствий [3, с. 1]. 

Интересно, что твѐрдая позиция наместника в вопросе с В. Н. Голощаповым 

никак не увязывалась с ситуацией, возникшей в начале 1906 г. в связи с действиями 

против армян отряда В. А. Веверна. Как уже отмечалось, тогда, при наличии 

бесспорных фактов, доказывающих лживость армянской пропаганды, несмотря на  

справедливость действий против армян, нападавших на азербайджанцев и на войска, 

наместник, тем не менее, без промедления пошѐл на поводу армянам и остановил 

карательные операции отряда. В данном же случае, когда были налицо примеры 

проармянских действий В. Н. Голощапова, И. И. Воронцов-Дашков не только 

настоятельно отвергал просьбы о его отстранении, но даже не распорядился провести 

расследование по фактам, указываемым азербайджанской общественностью. Он писал 

в Санкт-Петербург, что считает действия В. Н. Голощапова «вполне беспристрастными 

и единственно возможными при существующих условиях» [6, ф. 102 ОО 1905 г., оп. 

233а, д. 1350, ч. 68, л. 45]. 

Недовольство азербайджанцев Шуши действиями В. Н. Голощапова проявлялось 

всѐ чаще и, по мнению властей, убеждѐнность мусульман в проармянской позиции 

генерал-губернатора была причиной их усиленного вооружения, что выражалось, в 

частности, в наличии большого количества нарезного оружия, запасов патронов, 
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проводимых мусульманами упражнениях в стрельбе [2, ф. 276, оп. 8, д. 170, лл. 4-5]. 

Этот факт, а также беспрерывные жалобы азербайджанцев на генерал-губернатора в 

конце концов возымели своѐ действие. В конце августа 1906 г. В. Н. Голощапов был 

освобождѐн от должности и заменѐн генерал-майором А. Ф. Бауэром [2, ф. 276, оп. 8, д. 

269, л. 87; 9, 23 августа 1906 г., с. 2]. Впоследствии против В. Н. Голощапова был 

организован теракт со стороны партии «Дифаи», взявшей на себя роль мстителя 

правительственным чиновникам за ущемлѐнные права азербайджанцев. Генерал был 

тяжело ранен, однако остался жив. 

Новый генерал-губернатор Шушинского, Джеванширского, Карягинского и 

Зангезурского уездов А. Ф. Бауэр запомнился рядом мер, направленных на выявление 

вооружения дашнаков. 26 сентября 1906 г. офицерский дозор в присутствии полиции 

произвѐл обыск в Акулисской церкви в Шуше, во время которого был обнаружен 

большой склад оружия. Постановлением А. Ф. Бауэера три священника армянской 

церкви были выдворены из пределов Елизаветпольской губернии, а псаломщик и три 

сторожа приговорены к трѐм месяцам тюрьмы [7, ф. 62, оп. 1, д. 41, л. 122-122 об.]. По 

постановлению генерал-губернатора А. Ф. Бауэра главные инициаторы и руководители 

закрытия сообщения между Шушой и Агдамом у Аскеранской крепости, жители Шуши 

Г. Шахназаров и доктор Богатуров были высланы за пределы Кавказского края. Они же 

являлись главными организаторами разгрома транспортов, шедших для голодающих 

мусульман Шуши 29 ноября и 26 декабря 1905 г., заведывали денежными суммами, 

собираемыми насильственным путѐм с населения Шуши и Шушинского уезда на 

содержание выписанных из других губерний и даже из Турции армянских боевиков [2, 

ф. 276, оп. 8, д. 212, лл. 39-40]. 

Резня в Шуше пошла на спад к концу 1906 г. Таким образом, почти полтора года 

город и уезд были охвачены беспрецедентным по своему масштабу межэтническим 

конфликтом. Армяно-азербайджанские столкновения, судя по масштабу, вполне можно 

охарактеризовать как настоящую войну, с применением артиллерии, захватом 

территорий, уничтожением целых населѐнных пунктов. С лета 1905 до конца 1906 г., с 

короткими перерывами, Елизаветпольский уезд, весь Карабахский регион представлял 

собой полигон, на котором дашнаки отрабатывали террор против азербайджанского 

населения. Здесь же армяне впервые получили поддержку со стороны местной 

администрации, преступно взирающей на массовые убийства и погромы, а порой 

открыто помогавшей им в их деяниях. Этот фактор повлиял на трансформацию 

взглядов азербайджанского общества, способствуя изменению его прежне лояльного 

отношения к властям.  
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обеспечения безопасности местного населения путем создания генераль-губернаторство 

Карабаха и предотвратило более крупных катастроф.  

Ключевые слова: Карабах, армянские вооруженные отряды, азербайджанское 

население, убийства и грабежы. 
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Abstract: The Armenian armed detachments, created with the help of Russian ruling circles, 

expanded the scale of the killings and robberies of the Azerbaijani population at the beginning of the 

20th century in the Karabakh region. The power structures created in the South Caucasus in 1917-

1918 could not prevent the mass murders of musulman from the side of the Armenian armed 

detachments. Only the government of AXC took important steps to ensure the safety of the local 

population by creating a general-governorate of Karabakh and prevented major catastrophes. 
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Rusiya imperiyasının XIX əsrin  baĢlanğıcında iĢğalçı siyasəti nəticəsində Azərbaycan 

xalqının öz ata-baba yurdunda əmin-amanlıqda yaĢaması, dinc əməklə məĢğul olması 

pozuldu. ġimali Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, xüsusən Qarabağda xanlıq idarəsinin 

ləğvi, hərbi müstəmləkə rejiminin – komendant idarə üsulunun tətbiqi bu regionun 

azərbaycanlı əhalisinin normal yaĢam Ģərtlərini ağırlaĢdırdı. Komendantların özbaĢınalığı, 

milli adət-ənənələri kobud Ģəkildə pozmaları, dini inancları təhqir etmələri müsəlman-türk 

əhalinin Rusiya hakimiyyətindən narazılığını artırdı. 

Qarabağın bütün mahallarına Qacarlar dövlətindən, az sonra isə həm də Osmanlı 

imperiyasından ermənilərin köçürülüb yerləĢdirilməsi yerli azərbaycanlı əhalinin dinc 

həyatına çox ağır zərbə vurdu. Rusiya hakimiyyəti 1826-1828-ci illər müharibəsi zamanı 

doğma yurdunu tərk etmiĢ türk-müsəlman əhalinin boĢ qalmıĢ evlərinə erməniləri yerləĢdirdi, 

onlara ən məhsuldar torpaq sahələrini ayırdı. 

Nəticədə Qarabağda ermənilərin sayı sürətlə artmağa baĢladı. Əgər Qarabağ xanlığının 

1822-ci ildə ləğvindən dərhal sonra Qarabağ əyalətinin kommeral təsvirinə görə əhalinin 91 

faizi azərbaycanlı, 8 faizi erməni idisə, artıq 1830-cu ildə ümumi əhalinin 65 faizini 

azərbaycanlılar, 35 faizini ermənilər təĢkil edirdilər [1, s.674]. Azərbaycanlıların sayının 

Qarabağda belə azalmasının bir səbəbi də yerli müsəlman türk əhalinin baĢqa dinə mənsub 

hökmdara tabe olmaqdan imtina etməsi və öz ata-baba yurdunu tərk etməsi idi. Qarabağın 

köklü sakini olan azərbaycanlılar ilk dəfə 1805-1806-cı illərdə Qarabağ xanlığının Rusiyaya 

tabe edilməsi və Ġbrahimxəlil xanın namərdliklə öldürülməsi, ardınca 1822-ci ildə xanlıq 

idarəsinin ləğv edilməsi və Mehdiqulu xanın Ġran tərəfə keçməsi zamanı öz ev-eĢiklərini tərk 

edib, xanla birlikdə Arazdan cənuba köç etmiĢdilər. 

Növbəti böyük mühacirət dalğası 1828-1831-ci illərdə baĢ verdi. Rusiya hakimiyyət 

dairələrinin dəstəyi və təĢviqi ilə erməni mühacirlər nisbətən qısa müddət ərzində inzibati 

idarəçilik aparatını öz həmtayfaları ilə doldurmağı və yerli müsəlman əhalini özlərindən asılı 

hala salmağı bacardılar [2, s.189]. Bu vəziyyətlə barıĢmaq istəməyən yerli azərbaycanlı 

əhalinin bir hissəsi Qacarlar Ġranına və Osmanlı dövlətinə köçməyə məcbur qaldı. Bu köç elə 

kütləvi hal aldı ki, vergi verən əhalinin sayının kəskin azalmasından təĢviĢə düĢən çar 

məmurları Ġranla sərhədi bağlamaq üçün imperator I Nikolaya müraciət etmiĢdilər. 

XIX əsrin ortalarında və ikinci yarısında Osmanlı imperiyasından köçən ermənilərin bir 

hissəsi yenə də Qarabağda yerləĢdirildi, azərbaycanlı əhalinin hesabına torpaqla təmin edildi. 

Yeni köçən ermənilər həmçinin ticarət və sənətkarlıq sahələrində hakimiyyət 
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nümayəndələrinin himayəçiliyindən yararlanaraq üstünlük qazandılar, bölgənin sərvətlərini 

acgözlüklə ələ keçirməyə baĢladılar. Bu vəziyyət Qarabağda ermənilərin sayının növbəti dəfə 

artmasına səbəb oldu. 1832-ci ildən 1871-ci ilə kimi ermənilərin sayı 80 mindən 193 minə 

yüksəldi, azərbaycanlıların sayı isə ümumi əhalinin sayında 65 faizdən 59 faizə qədər azaldı 

[3, s.562]. 1897-ci ildə Rusiya imperiyası üzrə əhali siyahıyaalmasının nəticələrinə görə 

Qarabağda 415721 nəfər yaĢayırdı. Onlardan 235304 nəfəri və ya ümumi əhalinin 57 faizi 

azərbaycanlı, 172875 nəfəri və ya ümumi əhalinin 42 faizi erməni idi [3, s.564]. BaĢqa sözlə, 

keçən 20 ilə yaxın müddətdə azərbaycanlı əhalinin faiz etibarı ilə azalması davam etmiĢdi. 

XIX əsrdə və xüsusən XX əsrin ilk onilliklərində erməni və azərbaycanlı əhali arasında 

siyasi, iqtisadi və s. sahələrdə ziddiyyətlər getdikcə artmaqda idi. 1905-1906-cı illərdə 

Bakıda, Ġrəvanda, Yelizavetpolda, Naxcıvanda, xüsusən də ġuĢada və Cəbrayılda etnik 

zəmində ilk erməni-müsəlman qırğınları baĢ verdi. Nəticədə minlərlə azərbaycanlı öldürüldü, 

yüzlərlə azərbaycanlı kəndi dağıdıldı və qarət edildi. Bu qırğınların əsas səbəbləri: birincisi, 

çarizmin milli zəmində toqquĢmalar təĢkil etməklə sadə xalqı inqilabi mübarizədən 

yayındırmaq istəyi [4, c.47]; ikincisi, ―DaĢnaksutyun‖ partiyasının məqsədli Ģəkildə türk-

müsəlman əhalini öz yurdlarından qovmaq, etnik təmizləmə aparmaq siyasəti idi [5, s.160]. 

XX əsrin baĢlanğıcında ermənilərin qatı millətçi DaĢnaksutyun partiyasının Cənubi 

Qafqazda ―Böyük Ermənistan‖ yaratmaq xülyasına düĢməsi, silahlı erməni dəstələri 

yaradaraq yerli dinc müsəlman-türk əhalisini kütləvi qırmaq, sərvətlərini qarət etmək, yaĢayıĢ 

məntəqələrini yandırmaq siyasəti yeritməyə baĢlaması bütün Qafqaz regionu, eləcə də 

Qarabağ bölgəsi üçün fəlakətlər gətirdi. Erməni quldur dəstələrinin baĢlatdığı qətl və qarətlər 

bu bölgənin azərbaycanlı əhalisinə ağır zərbə vurdu, dinc yaĢayıĢını pozdu. 

DaĢnaksutyun partiyasının proqramında irəli sürülən ―Böyük Ermənistan‖ ideyasını 

reallaĢdırmaq istiqamətində apardığı siyasət nəticəsində ermənilər planlı Ģəkildə 

azərbaycanlıları öz tarixi torpaqlarından qovmuĢ, onlara qarĢı dəhĢətli cinayətlər törətmiĢ və 

çoxlu sayda terror aktları təĢkil etmiĢdilər. 1920-ci ildə Gürcüstan Respublikasında Kənd 

təsərrüfatı nazirinin müavini vəzifəsində iĢləmiĢ Karibinin fikrincə, ―erməni məsələsi‖nin 

Türkiyə hüdudlarından Cənubi Qafqaz bölgəsinə sirayət etməsi və daĢnakların gələcək erməni 

muxtariyyətini qurmaq üçün baĢdan-baĢa yalnız ermənilərdən ibarət ərazilər yaratmaq 

cəhdləri nəticəsində bölgədə milli zəmində düĢmənçilik və nifrət hissləri yaranmıĢ, bu da öz 

növbəsində, erməni-müsəlman qırğınlarının baĢ verməsinə səbəb olmuĢdu [6, c.158-160].  

XX əsrin əvvəllərində erməni silahlı dəstələrinin Qarabağda yerli azərbaycanlı əhaliyə 

qarĢı qətl və qarətləri haqqında Mir Möhsün Nəvvab xeyli məlumat vermiĢdir. Onun əsərində 

həm ġuĢa Ģəhərində, həm də Qarabağın digər bölgələrində ermənilərin azərbaycanlı 

kəndlərinə basqınları, qətl və qarətləri, həm də azərbaycanlı igid gənclərin erməni silahlı 

dəstələrinə vurduğu zərbələr haqqında bəhs edilmiĢdir. Əsərdə 1905-ci ilin yayında ġuĢada 

ermənilərin azərbaycanlı məhəllələrinə hücumu və azərbaycanlıların onlara layiqli cavab 

verməsindən sonra ermənilərin ətrafdakı azərbaycanlı kəndlərinə, yaylağa gedən insanlara 

basqınları haqqında məlumatlar vardır. M.M.Nəvvab Vəng kəndi yaxınlığında ermənilərin 

müsəlmanların yolunu kəsməsindən belə bəhs etmiĢdir: ―Din xadimləri və qubernator bu iki 

tayfa arasında sülh yaratmağa çalıĢdıqları vaxt xəbər gəldi ki, Vəng tərəfdə ermənilər toplaĢıb 

müsəlman köçərilərinin yolunu kəsiblər. Belə ki, min nəfərəcən əlsiz-ayaqsız övrət-uĢaq, qoca 

kiĢilər və onların heyvanları yığılıb o tərəfdə meĢədə qalıblar. Bu xəbər Ģəhərə çatan kimi, 

dərhal Ağdama və Bağlar əhlinə müxtəlif kağızlar yazıb göndərdilər. Dərhal altı yüzə qədər 

silahlı atlılar cəm oldular və üz qoydular Vəng tərəfə. Ermənilərin səngərlərinə bir güllə 

atımlıq məsafədə düĢüb dəstələr təĢkil etdilər. Ermənilər xəbərdar olan kimi qorxuya düĢdülər 

və bir neçə ermənini onların hüzuruna göndərdilər ki, müsəlmanların gəliĢlərinin səbəbini 

öyrənsinlər. Atlılar həmin ermənilərə bildirdilər ki, gəlmiĢik köçərilərin yollarını kəsənlərə 

layiqli cəza verək ki, bundan sonra bir də belə iĢ görməsinlər. Ermənilər dedilər ki, biz onların 

yolunu kəsməmiĢik. Ola bilsin ki, köç tayfası bizim ermənilərlə dava ediblər və bunun 

nəticəsində bir-iki adam ölübdür. Xülasə, atlılar köçərilərin yolunu açdılar, onlar sərbəst gəlib 

oradan keçərək öz oymaqlarına tərəf yollandılar‖ [7, s.34-35]. 
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M.M.Nəvvab bu hadisənin ardınca ermənilərin vədlərini pozaraq Əsgəran yaxınlığında 

yenidən yolu kəsib azərbaycanlılara atəĢ açmaları, Xanabad, Badara kəndlərinə basqın edib 

sakinlərin əmlakını qarət etmələri, evlərini dağıtmaları, yandırmaları, dinc əhalini qətl 

etmələrini qeyd etmiĢdir [7, s.35]. Əsərdə azərbaycanlılardan ibarət silahlı dəstələrin qisas 

almaq üçün erməni kəndlərinə hücum etmələrindən də bəhs edilmiĢdir: ―erməni quldurlarının 

bu vəhĢiliklərinə son qoymaq üçün hər tərəfdən müsəlman atlıları tökülüb ermənilər yaĢayan 

Sissi kəndinə hücum etmiĢlər. Kənddə müsəlman atlıları erməni quldurlarının bir neçəsini 

öldürmüĢ, bəziləri isə qaçıb canını qurtarmıĢdı. Müsəlman kəndlərindən qarət edilmiĢ mal-

dövlət geri qaytarılmıĢdır. Kəndə basqın zamanı müsəlman atlıları övrət-uĢağa 

toxunmamıĢdılar‖ [7, s.38]. 

1905-ci il erməni-müsəlman müharibəsi dövründə erməni silahlı dəstələrinin Qarabağda 

azərbaycanlılar yaĢayan kəndlərdə törətdikləri vəhĢiliklər haqqında həmin hadisələri 

görənlərin məlumatları əsasında Məmməd Səid Ordubadinin qələmə aldığı ―Qanlı sənələr‖ 

əsərində acı həqiqətlər əks olunmuĢdur. M.S.Ordubadi Cəbrayıl qəzasında erməni quldur 

dəstələrinin ilk dəfə 1905-ci ilin iyun ayında azərbaycanlı kəndlərinə basqın etdiklərini qeyd 

etmiĢdir: ―Bu iğtiĢaĢ axırda Cəbrayıl uyezdinə (qəzasına – R.Ə.) də sirayət edib, var-dövlətlə 

məĢhur olan 25 evdən ibarət Divanəli kəndi ermənilərin hücumuna qurban oldu. Ermənilər 

Divanəli kəndinə hücum etdikdə müsəlmanlar ... ailələrini götürüb, əĢyalarını qoyub qaçdılar. 

Ermənilər isə tez-tələsik qarətdən sonra kəndi oda tutdular. Qiymətli dam-daĢları söküb 

ağaclarını Süst adlı erməni kəndinə daĢıdılar. Ġndiyə qədər həmən kəndin əhalisi çıl-çılpaq 

olaraq dilənçi kimi düzləri dolanmaqdadırlar. VəhĢilər müsəlman bağlarının ağaclarını da 

doğrayıb ermənilərə verdilər‖ [5, s.51-52].  

Əsərdə ermənilərin daha sonra Veysəlli kəndinə basqından bəhs edilmiĢdir: ―Divanəli 

kəndi dağıdılandan sonra ermənilər Veysəlli kəndini dağıtmaq üçün kəndin qonĢuluğunda 

Çartaz ermənilərini silahlandırıb baĢqa erməni kəndlərinin yardımı ilə Veysəlli üstünə 

hücuma baĢladılar. Ermənilər ümumi bir qüvvə ilə hər tərəfdən kəndi niĢana alıb güllə 

yağdırmağa baĢlayınca müsəlmanlar da hərbi qüvvələrinin az olmasına baxmayaraq, onlara 

qarĢı çıxırlar. Bir az döyüĢdən sonra ermənilərə 15 nəfər tələfat verib özlərindən bir nəfər 

Ģəhid olmaqla kəndi boĢlayıb çıxmağa məcbur olurlar. Erməni qonĢular kəndi dağıdıb hər 

tərəfini yandırdılar‖ [5, s.52]. Onillərboyu azərbaycanlılarla dinc qonĢuluq Ģəraitində yaĢamıĢ 

ermənilərin qeyri-insani davranıĢını həmin əsərdəki aĢağıdakı sətirlər təsdiq edir: ―kənardan 

durub tamaĢa edən bir müsəlmanın mülahizəsinə görə il uzunu bir evdə çörək yeyib çay içmiĢ 

erməni qonĢu həmən evi  (Veysəlli kənd sakininin evini – R.Ə.) hamıdan qabaq yandırmağa 

səy göstəribmiĢ‖ [5, s.52]. 

Bu qarətlərdən ruhlanan ermənilərin növbəti hədəfi Qacar kəndi oldu: ―Kədərli Veysəlli 

hadisəsindən sonra erməni daĢnaksutyunlar yüz əlli evdən ibarət Qacar kəndinə hücuma 

baĢladılar‖ [5, s.52]. 3 mindən çox yaxĢı silahlanmıĢ erməni qüvvələrinə qarĢı Qacar kəndinin 

cavanları ov tüfəngi və xəncərlərlə igidliklə savaĢdılar. QonĢu azərbaycanlı kəndlərindən də 

qacarlılara yardıma gəldilər. DüĢmən ağır itkilər verdi: ―Qacar müharibəsində müsəlmanların 

mal zərəri 90 minə qədər olub, can tələfatı isə 12 nəfərdir. Ermənilərdən 150 nəfər hərb 

meydanında qətl olunmuĢ, 200-ə qədəri yaralanmıĢdı. ... Hətta bəzi ermənilərin sözünə görə 

ermənidən tələfat 253 nəfərə yaxın idi‖ [5, s.55]. 

1905-ci ilin iyun ayında ġuĢada ermənilərin Ģəhərin azərbaycanlılar yaĢayan 

məhəllələrinə hücum xəbərini alan Cəbrayıl və Qaryagin bəyləri, tacirləri 1 mindən çox atlı və 

piyada könüllü gənc ilə yardıma getdilər. Bu dəstə ġuĢaya kəsədən çatmağa imkan verən 

Molla Nəsrəddin yolu ilə gedərkən ġuĢa qəzasının ġeyxməli kəndində dayanmalı oldular. 

Burada xəbər tutdular ki, Ağa bəy ĠĢxanov 1 minlik erməni dəstəsi toplayıb və Nur 

Məhəmməd dəyirmanı adlı geniĢ bir düzdə onlara hərbi təlim verir. Cəbrayıl qəzasının 

igidləri dərhal həmin dəstənin üzərinə hücum edib ermənilərə böyük tələfat verdilər, Ağa bəy 

ĠĢxanov və digər zabitləri də atları ilə birlikdə ələ keçirdilər [5, s.57-58].  
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Rusiya hökumətinin yerli nümayəndələri bu qarĢıdurmalarda bir qayda olaraq 

ermənilərin yanında yer alırdılar. M.S.Ordubadi bəhs edilən əsərində bununla bağlı belə bir 

faktı qələmə almıĢdı: ―Sabit Hadrut ikinci sahəsinin pristavı Davidov o sahənin strajnikləri ilə 

bir firqə erməni götürüb ArıĢ kəndinə hücum edirlər. Kəndin bir tərəfini odlayıb aradan 

çıxırlar‖ [5, s.63]. Görkəmli ədib təəssüflə qeyd etmiĢdi  ki, ―Hökumət göz açıb bu mahalda 

sülh-barıĢığı bərpa etmədi. Zira, onun da ġuĢada böyük tədarükləri var idi. QalaĢçapov son 

faciədə hökumət qoĢunlarını ermənilərə kömək üçün ġuĢada saxlayır, mahalda isə sülhü bərpa 

etmək üçün bir nəfər də olsun hökumət qoĢunu tapılmır‖ [5, s.67]. 

Elə çar hakimiyyəti nümayəndələrinin bu himayəçiliyinin nəticəsi idi ki, erməni silalı 

dəstələri 1905-ci ilin oktyabrında Tərtər və Xaçın bölgələrində azərbaycanlı kəndlərinə basqın 

etdilər. Oktyabrın 3-də Sırxavənd kəndini dağıtdılar, dinc sakinləri, hətta südəmər körpələri 

də qəddarlıqla məhv etdilər. Ardınca Umudlu, Hacıqərvənd, Çıraqlı, Gülablı, Kolanı, 

Malıbəyli,Paprəvənd və digər kəndlər qarət edildi, əhalisi didərgin salındı. Buna cavab olaraq 

yerli azərbaycanlı gənclər Cənubi Azərbaycandan köməyə gəlmiĢ könüllü atlı dəstənin fəal 

yardımı ilə ermənilər yaĢayan Aranzəmin və Pircamal kəndlərinə hücum etdilər, 213 erməni 

qulduru məhv edildi, qalanları isə meĢələrə, dağlara qaçaraq gizləndi [8, s.60]. 

Bütövlükdə, ermənilər tərəfindən 1905-1906-cı illərdə 158 azərbaycanlı əhali yaĢayan 

kənd qarət edilmiĢ və dağıdılmıĢ, 500-dən çox cinayət hadisəsi törədilmiĢdi [8, s.36]. 

Erməni silahlı dəstələrinin Qarabağda və digər bölgələrdə dinc azərbaycanlı əhaliyə 

qarĢı qətl və qarətlərinin qarĢısının alınmasında bu dövrdə Azərbaycanın qeyrətli ziyalı və 

əsilzadələri tərəfindən yaradılmıĢ Difai partiyası çox böyük rol oynadı. Difai partiyasının ən 

böyük Ģöbəsi ―Qarabağ birlik məclisi‖ idi. Bu təĢkilat Qarabağın hər yerində erməni silahlı 

dəstələrinə qarĢı əhalinin müqavimətini təĢkil etdi. Kərim bəy Mehmandarovun baĢçılıq etdiyi 

―Qarabağ birlik məclisi‖nin 400 nəfərlik döyüĢ drujinası var idi [9, c.V, 144-145]. Bu silahlı 

dəstə erməni quldurlarının törətdiyi qətl və qarətlərin qarĢısının alınmasında böyük xidmət 

göstərdi. 

Birinci dünya müharibəsi baĢlandıqdan sonra erməni siyasi xadimləri Rusiya hakim 

dairələrinin, xüsusən Qafqaz caniĢini, ermənilərə rəğbətini hər fürsətdə göstərən Ġ.Voronsov-

DaĢkovun fəal yardımı ilə erməni gənclərini silahlandırdılar. Həm Qafqaz cəbhəsində 

döyüĢən Rusiya ordusu tərkibində, həm də könüllü dəstələr Ģəklində fəaliyyət göstərən 

ermənilər öncə iĢğal bölgələrində – ġərqi Anadoluda türk və kürd müsəlman əhaliyə qarĢı 

kütləvi soyqırımları həyata keçirdilər. Müharibənin sonrakı mərhələsində isə Ġrəvan, Bakı və 

Gəncə quberniyalarında, xüsusən də Qarabağ bölgəsində azərbaycanlı əhaliyə qarĢı kütləvi 

qətl və qarətlərə baĢladılar. 

Müharibə baĢlandıqdan sonra Qarabağda və digər bölgələrdə erməni əhalisinin müxtəlif 

yollarla silah tədarük etməsi və müsəlman əhaliyə qarĢı zorakılıqların artması hakim 

dairələrin də diqqətindən yayınmamıĢdı. Yelizavetpol qubernatoru 1915-ci il fevralın 6-da 

qəza rəislərinə xəbərdarlıq etmiĢdi ki, Qafqaz cəbhəsində döyüĢlər baĢ verən yerlərdən qeyri-

leqal surətdə silah və patronlar dəmir yolu vasitəsilə daĢınır və yerli əhali silahlandırılır. 

Qubernator göstəriĢ vermiĢdi ki, dəmir yolu stansiyalarında nəzarəti gücləndirib, yüklərin 

yoxlanmasını təĢkil etsinlər [10, s.616]. Quberniyadan hərbi xidmətə çağırılan ermənilərin 

Qafqaz Ordusunda döyüĢdükləri nəzərə alınarsa, quberniyaya gizli yolla silah göndərənlərin 

də kimliyi aydın olar. 

Ermənilərin silahlanmalarının digər mənbəyi Osmanlı dövlətinin cəbhə bögələrindən 

Qarabağa və Ġrəvan quberniyasına köçən ermənilərin hesabına idi. Yelizavetpol 

qubernatorunun 1915-ci il avqustun 1-də polis rəislərinə gizli göstəriĢində bildirilirdi ki, 

quberniyaya yaxın zamanda Türkiyədən qaçqın ermənilər böyük kütlə halında köç edəcək. 

Polis rəislərinə ermənilərin odlu silah və döyüĢ sursatı gətirmələrinə mane olmaq tapĢırılırdı 

[10, s.618].  

Bu qabaqlayıcı tədbirlərə baxmayaraq, Birinci dünya müharibəsinin son mərhələsində 

çoxlu sayda erməni Qafqaz cəbhəsindən fərarilik edərək özləri ilə xəzinəyə məxsus silahları: 

tüfəng, pulemyot və onlara döyüĢ sursatını oğurlayıb Qarabağa, xüsusən də CavanĢir 
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qəzasında yaĢadıqları kəndlərə daĢıyıb gətirmiĢdilər. Bu cinayətkar əməllərə onları erməni 

ziyalıları təhrik edir, Rusiya polis iĢçiləri də buna göz yumurdular. Qəzada ermənilərin 

qonĢuluğunda yaĢayan müsəlmanlar isə ağıllarına da gətirmirdilər ki, bu gətirilən silahlar 

tezliklə onlara qarĢı çevriləcəkdir. Yalnız tək-tük hallarda Yevlax stansiyasında, Ģose yolu 

üzərindəki Bərdə kəndində ermənilərdən silah müsadirə edilirdi. Rusiyada dövlət çevriliĢi baĢ 

verdikdən sonra (1917-ci il Fevral inqilabı – R.Ə.) erməni kəndlərinə silah və döyüĢ sursatı 

daĢınması demək olar ki, açıq Ģəkil aldı. Elə o zamandan da qonĢu müsəlman əhaliyə qarĢı 

düĢmənçilik hərəkətləri çoxaldı. Xüsusən dağətəyi bölgədə yerləĢən Kolanı kənd cəmiyyətinə 

məxsus 12 yaĢayıĢ məntəqəsi daha çox ziyan gördü. Bu yaĢayıĢ məntəqələri erməni kəndləri 

ilə əhatə olunduğundan kənardan yardım ala bilmədilər. 1917-ci ilin dekabr ayında erməni 

silahlı dəstələri Kolanı kənd cəmiyyətinə məxsus kəndlərə quldur basqınları edərək müsəlman 

əhalidən zorla pul vəsaiti toplamağa baĢladılar, mal-qoyunlarını ələ keçirdilər. Yerli əhalini 

məcbur etdilər ki, erməni silahlı dəstələrini ərzaqla təmin etsin. Kolanı camaatı bu ağır 

Ģərtlərlə uzun müddət yaĢamağa məcbur qaldılar [11, siy.10, iĢ 161, v.1]. 

1917-ci il Fevral inqilabı nəticəsində Romanovlar sülaləsinin devrilməsi, Rusiyada yeni 

yaranmıĢ Müvəqqəti hökümətin Cənubi Qafqazı idarə etmək üçün yaratdığı Xüsusi 

Komitənin bacarıqsızlığı, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Qarabağda erməni 

silahlı dəstələrinin azərbaycanlı əhaliyə qarĢı zorakılıqlarının artmasına gətirib çıxardı. 1917-

ci il Oktyabr çevriliĢindən sonra Petroqradda bolĢeviklərin hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar 

Cənubi Qafqazda gürcü-azərbaycanlı-erməni siyasi xadimləri Sovet hakimiyyətini qəbul 

etmədilər, Cənubi Qafqaz Komissarlığı təsis etdilər. Lakin nə Cənubi Qafqaz Komissarlığı, nə 

də 1918-ci ilin fevralında fəaliyyətə baĢlayan Cənubi Qafqaz Seymi regionda hərc-mərcliyin 

və özbaĢınalığın, xüsusən də erməni silahlı dəstələrinin türk-müsəlman əhaliyə qarĢı qətl və 

qarətlərinin artmasının qarĢısını ala bildi. 

DaĢnaklar və digər erməni millətçi qüvvələri 1917-ci il Fevral inqilabı və Oktyabr 

bolĢevik çevriliĢindən sonra Cənubi Qafqazda yaranmıĢ anarxiyadan və Qafqaz cəbhəsinin 

dağılmasından məharətlə istifadə etdilər. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakıda, ardınca da 

Azərbaycanın digər bölgələrində – ġamaxı, Quba, Zəngəzur, Qarabağ və digər yerlərdə on 

minlərlə azərbaycanlının kütləvi surətdə ölümünə səbəb olan qırğınlar təĢkil etdilər. Bu 

qırğınlar Qafqaz cəbhəsindəki rus hərbi hissələrinin tərkibində iĢtirak edən və silahlarını 

təhvil verməyən erməni zabit və əsgərləri tərəfindən həyata kecirildi. 1918-ci ilin yazında 

Antanta dövlətlərindən, xüsusən Böyük Britaniyadan maliyyə yardımı alan erməni hərbi 

birliklərinin azərbaycanlı əhaliyə qarĢı zorakılıqlarının miqyası geniĢləndi. Bakıda və eyni 

adlı quberniyanın qəzalarında, həmçinin Qarabağ bölgəsində daĢnak-bolĢevik qüvvələrinin 

həyata keçirdikləri soyqırımı aktları xüsusilə çoxlu sayda azərbaycanlı əhalinin məhv edilməsi 

ilə nəticələndi [12, c.66; 13, c.71-74]. 

1918-ci ilin may ayında müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsi 

xalqımızın qeyrətli oğullarının böyük hünəri idi. Məhz gənc AXC hökuməti xalqımızı erməni-

rus silahlı dəstələrinin kütləvi qətl və qarətlərindən qorumaq üçün Batumda Osmanlı dövləti 

ilə sülh və dostluq müqaviləsi bağladı, Osmanlı rəhbərlərindən hərbi yardım xahiĢ etdi. Ġlk 

vaxtlar Osmanlı və Azərbaycan hərbi qüvvələri əsasında yaradılmıĢ Qafqaz Ġslam ordusu 

Bakını xilas etməyi qarĢısına əsas məqsəd kimi qoyduğu üçün, erməni silahlı dəstələrinin 

Azərbaycanın qərb torpaqlarında, xüsusən də Qarabağ bölgəsində azərbaycanlı əhaliyə qarĢı 

zorakılıqlarına vaxtında cavab verə bilmədi. 

Erməni silahlı dəstələrindən birinin baĢçısı Andranik Ozanyanın əmri ilə 1918-ci ilin 

yayında və payızında Zəngəzur və ġuĢa qəzalarında azərbaycanlılar yaĢayan kəndlər top atəĢi 

ilə məhv edildi və ya yandırıldı. AXC hökümətinin baĢçısı Fətəli xan Xoyski 1918-ci il 

avqustun 23-də Ġstanbula – Azərbaycan nümayəndə heyətinin baĢçısı Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadəyə ünvanladığı məktubunda qeyd edirdi ki, Andranikin erməni qoĢunları Qarabağa 
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hücum edib, Zəngəzurun bir hissəsini tutmuĢ, ġuĢa ilə bizim əlaqəmizi kəsmiĢdir. Nə qədər 

ki, Bakı məsələsi həll edilməyibdir, biz heç nə edə bilmirik [14, s.54].  

1918-ci ilin yayında və payızında erməni quldur dəstələrinin əsas hədəflərindən biri də 

Cəbrayıl qəzasında yaĢayan azərbaycanlı əhalini məhv etmək, bölgəni tamam ələ keçirmək 

idi. 1918-ci ilin avqust ayında erməni silahlı dəstəsi Cəbrayıl qəzasının Sirik kəndinə hücum 

etmiĢdi. Bu hücum zamanı 11 kiĢi, 10 qadın, 14 uĢaq öldürülmüĢ, 10 ev yandırılmıĢ, bütün 

kəndin mal-qarası və ev əĢyaları talan edilmiĢdi [15, s.200]. Həmin il avqustun sonunda baĢqa 

bir erməni silahlı dəstəsi də Cəbrayıl qəzasınını Məzrə kəndinə hücum etmiĢdi. Ermənilər 

kəndin 6 sakinini qətlə yetirmiĢ, sonra da kəndə od vurmuĢdular. Kəndi müdafiə edə bilməyən 

silahsız sakinlər qaçmağa məcbur qalmıĢdılar [15, s.200].  

Bakının 1918-ci il sentyabrın 15-də azad edilməsindən dərhal sonra Qarabağda erməni 

quldur dəstələrinə qarĢı Azərbaycan-Osmanlı hərbi qüvvələri hərbi əməliyyatlara baĢladı. 

Tezliklə Qarabağda qətl və qarətlər törədən erməni hərbi birlikləri dağıdıldı. AXC-nin rəsmi 

orqanı olan ―Azərbaycan‖ qəzetinin müxbiri Xəlil Ġbrahimin həmin qəzetdə çap 

etdirdiyi  ―QarıĢıq günlərdə Qarabağın vəziyyəti‖ adlı məqaləsində Əsgəran-Xankəndi 

istiqamətindən yolu kəsilən və demək olar ki, mühasirədə qalan ġuĢada azərbaycanlılara qarĢı 

vuruĢan ermənilərin sonradan Azərbaycan dövlətini tanımasından, Osmanlı qoĢunlarını 

təntənə ilə qarĢılamasından bəhs etmiĢdir: ―Belə bir kritik məqamda Ġsmail Haqqı bəyin 

(Osmanlı sərkərdəsi – R.Ə.) Ģəhərdəki (ġuĢadakı – R.Ə.) ermənilərə ünvanladığı Ağdama 

nümayəndələr göndərməyi tələb edən məktubu çatdırıldı. Ermənilər tərəfindən 5 nümayəndə 

göndərildi. O biri gün onlardan ikisi ġuĢaya qayıdıb xəbər verdi ki, onların yoldaĢlarından 3-ü 

Ağdamda saxlanılıb, onlar isə türklərin Ģəhərin dərhal təslim edilməsi barədə tələbini 

çatdırmaq üçün göndərilib. ... Elə həmin gün bir neçə erməni bir əldəqayırma top, bir 

pulemyot və 80 tüfənglə Ģəhərin komendantının yanına gəlib təslim olduqlarını və 

Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətini tanıdıqlarını bəyan etdi... O biri gün Ağdama Ġsmayıl 

Haqqı bəyə və Cəmil Cihad bəyə (Osmanlı sərkərdəsi – R.Ə.) bu hadisə haqda xəbər 

çatdırmaq üçün çapar göndərildi‖ [ 16, 1.XI.1918, №24]. 

Lakin Osmanlı dövlətinin Birinci dünya müharibəsində məğlub olması və Mudros 

barıĢığı Ģərtlərinə görə Azərbaycandan öz ordusunun çəkməsi nəticəsində Qarabağın erməni 

silahlı quldurlarından təmizlənməsi iĢi yarımçıq qaldı. 1918-ci ilin son aylarında Andranikin 

quldur dəstəsi Qarabağda yenidən azərbaycanlılara qarĢı qətl və qarətləri geniĢ miqyasda 

davam etdirməyə baĢladılar. 10 dekabr 1918-ci il tarixli sayında ―Azərbaycan‖ qəzeti 

Qarabağda onlarla kəndin Andranikin quldur dəstəyi tərəfindən yandırılıb külə çevrildiyini 

xəbər vermiĢdi. Qəzet həmin yandırılmıĢ kəndlərin qadın və uĢaqlarının aclıqdan və soyuqdan 

məhv olduqlarını bildirirdi [16, 10.XII.1918, №29]. 

1918-ci ilin payızında Cəbrayıl qəzasında 3 erməni kənd cəmiyyətinin silahlı dəstələri 

qonĢu müsəlman kəndlərinə basqın etdilər. Daha əvvəl qəzanın erməni kəndlərinin sakinləri 

azərbaycanlı qonĢuları ilə dinc yanaĢı yaĢamaq istədiklərini dəfələrlə bildirsələr də, gizlicə 

silahlanır və fürsət gözləyirdilər. AXC hökümətinin soyqırımı hadisələrini araĢdırmaq üçün 

yaratdığı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının Qarabağ və Zəngəzur üzrə istintaq qrupunun 

rəhbəri müstəntiq N.Mixaylovun təqdim etdiyi məruzədən aydın olur ki, 1918-ci ilin dekabr 

ayında və 1919-cu ilin yanvar-fevral aylarında erməni silahlı dəstələri bir-birinin ardınca 

Cəbrayıl qəzasının azərbaycanlılar yaĢayan kəndlərinə basqınlar etmiĢ, dinc sakinləri 

öldürmüĢ, mal-qarasının oğurlayıb aparmıĢdılar.  

1918-ci ilin sonunda bir erməni silahlı dəstəsi DoĢullu kəndinə basqın etmiĢdi. Dəstə 

baĢçısı Andranikin  adından tələb etmiĢdi ki, əhali kəndi tərk etsin. Əks təqdirdə bütün kənd 

əhalisini məhv etməkdə hədələmiĢdi. Kəndin sakinləri bütün əmlakını ataraq tələsik öz ev-

eĢiyini tərk etməyə məcbur qalmıĢdı [11, siy.10, iĢ 161, v.5].  

1918-ci ilin dekabr ayında Cəbrayıl qəzasının Düdükçü və AĢıq-Məlikli kəndləri də 

erməni silahlı dəstələrinin basqınına məruz qalmıĢdı. Bu kəndlərin əhalisi də silahlı 

ermənilərin təzyiqi ilə evlərini tərk etməli olmuĢdu. Həmin kəndlər ermənilər tərəfindən qarət 

edilmiĢ, sonra da yandırılmıĢdı. 1918-ci ilin sonunda Xələfli, ġıxlar, Tatar və Eyvatlı 
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kəndlərinə də ermənilər basqın etmiĢdilər. Silahsız azərbaycanlı əhali öz evlərini atıb 

qaçmıĢdı [11, siy.10, iĢ 161, v.5]. 

1919-cu ilin ilk aylarında Qafqazdakı ingilis qüvvələrinə arxalanan erməni silahlı 

dəstələri Qarabağın dağlıq bölgələrində yerli azərbaycanlı əhaliyə qarĢı qətl və qarətlərin 

miqyasını daha da geniĢləndirdilər. Nəticədə 40 minə qədər azərbaycanlı minillərboyu 

yaĢadığı ata-baba yurdlarından didərgin düĢdü, Cəbrayıl, ġuĢa və CavanĢir qəzalarının 

düzənlik hissələrinə qaçmalı oldu [17, с.174]. 

Cəbrayıl qəza rəisinin 1919-cu il fevralın 17-də verdiyi məlumata görə, 1919-cu ilin 

yanvarında ermənilər Qaradağlı kəndinə basqın etmiĢ, əhaliyə məxsus qoyun sürüsünü 

aparmıĢdılar. Daha sonra Hadrut kəndinin erməniləri Zərgər kəndinə basqın etmiĢ, əhalini 

qarət etmiĢdilər. Həmin vaxt erməni dəstələri Baliyant, Eyvazlı, Dolanlar, Haxullu kəndlərinə 

də basqınlar təĢkil etmiĢdilər [11, siy.10, iĢ 161, v.4]. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 

qənaətinə görə, həmin qanlı hadisələr zamanı Cəbrayıl qəzasının azərbaycanlı əhalisinə 10 

milyonlarla manat maddi ziyan vurulmuĢdu.  

Gəncə qubernatoru Ġbrahim ağa Vəkilovun Azərbaycan Daxili iĢlər nazirliyinə 

göndərdiyi 10 fevral 1919-cu il tarixli teleqram da bu baxımdan maraqlı faktlarla zəngindir. 

Teleqramda bildirilirdi ki, Qarabağa ingilis komandanlığının təmsilçiləri gəldikdən sonra 

ermənilərin dinc azərbaycanlı əhaliyə qarĢı quldurluq hərəkətləri artmıĢdır. Qubernator daha 

sonra Cəbrayıl qəzasına aid aĢağıdakı faktları qeyd etmiĢdi: 3 dekabr 1918-ci ildə ermənilər 

Hoğa kəndini mühasirəyə alıb 10 müsəlmanı, o cümlədən kəndin mülkədarı Əsəd bəy 

CavanĢiri və ailə üzvlərini öldürmüĢlər. Dekabrın 5-də ermənilər Qarakollu kəndinə basqın 

edib, Molla Nəbiyə məxsus 40 baĢ malı aparmıĢlar. Dekabrın 7-də ermənilər ArıĢ kəndinə 

basqın edib camaata məxsus 80 baĢ qoyunu aparmıĢlar [18, siy.10, iĢ 80, v.2]. 

Gəncə qubernatoru Ġ.Vəkilov daha sonra məlumat vermiĢdi ki, 1919-cu ilin yanvar 

ayında erməni dəstələri Düdükçü kəndinə hücum edərək əhalinin bütün əmlakını qarət 

etmiĢlər. Təkcə kəndin mülkədarı Camal bəy Vəzirova dəyən ziyan 100 min manatdan 

artıqdır. Qubernatorda teleqramın sonunda bildirmiĢdi ki, ermənilər Hadrutda cəmləĢmiĢlər və 

sürətlə silahlanmaqdadırlar [18, siy.10, iĢ 80, v.2]. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarĢı təcavüzkar siyasəti 1918-ci il 

dekabrın 20-də Azərbaycan Parlamentinin fövqəladə iclasında müzakirə edildi, Qarabağda 

azərbaycanlı əhaliyə qarĢı qətl və qarətlər törədən Andranikin və digər erməni birləĢmələrinin 

qarĢısının alınması tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirildi. Hökumət baĢçısı Fətəli xan Xoyski 

çıxıĢında bildirdi ki, bizim ordu Qarabağda Andranikin ordusunu sıxıĢdırmıĢ, ġuĢadan və 

Zəngəzurdan vurub çıxarmıĢdı. Andranik də noyabra kimi qaçıb gizlənmiĢdi. Osmanlı ordusu 

Azərbaycanı tərk edən kimi, Andranik yenidən ortaya çıxmıĢ, Qarabağda qəddarlıqlarını 

davam etdirmiĢdir [19, I c., s.97-101]. Parlamentdə çıxıĢında Azərbaycan hökumətinin baĢçısı 

Qarabağın müsəlman əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirlər 

görüləcəyini bəyan etdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti erməni silahlı dəstələrinin qətl və qarətləri 

nəticəsində qaçqın düĢmüĢ azərbaycanlı əhaliyə yardım göstərilməsi üçün dərhal hərəkətə 

keçdi. Hökumətin tapĢırığı ilə Himayəçilik nazirliyinin Qarabağ dairəsi üzrə müfəttiĢliyi 

Cəbrayıl, ġuĢa və CavanĢir qəzalarında qaçqınlara zəruri yardımlar edilməsi üçün Ağdam, 

Qaryagin, ġuĢa Ģəhərlərində və Bərdə kəndində bu qaçqınlara yardım məntəqələri təĢkil etdi. 

Ġlk günlərdə bütövlükdə qaçqınların ən zəruri ehtiyaclarının qarĢılanması üçün 20 min manat 

vəsait xərcləndi.  Bundan əlavə, qaçqınlara 7524 pud buğda, 2 min pud düyü, 1770 pud arpa, 

3284 pud darı, 48 pud sabun, 60 pud duz, 55 pud Ģəkər, 1 min cüt döĢək ağı, 240 arĢın parça 

paylanmıĢdı. Həmçinin Ağdamda qaçqınlar üçün açılmıĢ yemək məntəqəsində onlara hər gün 

1funt (400 qram) çörək verilirdi [17, с.175]. 

AXC tərəfindən 1919-cu il yanvarın 15-də Qarabağ general-qubernatorluğunun 

yaradılması və general-qubernator Xosrov bəy Sultanovun qətiyyətli tədbirləri nəticəsində 
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bölgədə azərbaycanlı əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində böyük uğurlar 

qazanıldı. Qarabağ general-qubernatorluğunun yaradılması bölgələrdə erməni silahlı 

dəstələrinə qarĢı məqsədyönlü mübarizə aparılmasına imkan verdi. Qatı millətçi erməni 

xadimləri ġuĢadan və digər yerlərdən qovuldu. Erməni silahlı dəstələrinə ağır zərbə vuruldu. 

1919-cu il aprelin 3-də Müttəfiq qoĢunları komandanlığı adından ingilis polkovniki 

ġatelvortun X.Sultanovun səlahiyyətini  tanıması erməni dairələrində böyük hay-küyə səbəb 

olsa da, Qarabağda Azərbaycan hökümətinin qətiyyətli tədbirlər görməsinə Ģərait yaratdı. 

1919-cu il iyunun 4-də ġuĢa-Yevlax yolunun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yol boyunca 

hərbi postlar qoyuldu [9, V c., s.414]. 1919-cu il iyulun 19-25-də aparılan uğurlu döyüĢlərdən 

sonra Qarabağda ―erməni idarəçiliyi‖ ləğv edildi, onun təmsilçiləri isə regionu tərk etdilər. 

Belə bir Ģəraitdə Dağlıq Qarabağ erməniləri Qarabağ general-qubernatoru ilə anlaĢmaya 

razılıq verdilər. 1919-cu il avqustun 15-də Dağlıq Qarabağın erməni icmasının VII qurultayı 

4-cü səhər iclasında AXC hökümətinin təklif etdiyi 26 maddədən ibarət razılaĢmanı qəbul 

etdi. Həmin razılaĢmada qeyd edilirdi ki, ―Qarabağın dağlıq hissəsində, ġuĢa, CavanĢir  və 

Cəbrayıl qəzalarında (Dizaq, Vərəndə, Xaçın və Carabert)  məskunlaĢmıĢ ermənilər özlərinin 

Azərbaycan Respublikası ərazisində olduqlarını qəbul edirlər‖ [20, 26.VIII.1919, №167]. Bu 

razılaĢma Qarabağın müxtəlif bölgələrində yaĢayan dinc əhalinin, həm azərbaycanlıların, həm 

də ermənilərin təhlükəsizliyini müəyyən müddət ərzində təmin etdi. 

Beləliklə, 1919-cu ilin yayında Qarabağın dağlıq bölgələrində Azərbaycan 

Respublikasının suveren hüquqları qəti Ģəkildə bərpa edildi. Dağlıq 

Qarabağ  ermənilərinin  nümayəndələri Azərbaycan hökumətinin hakimiyyətini tanımaq 

barədə general-qubernator Xosrov bəy Sultanovla saziĢ bağladıqdan sonra Qarabağ general-

qubernatoru yanında altı nəfərdən (üç azərbaycanlı və üç erməni) ibarət Ģura yaradıldı, 

millətlərarası prinsipial məsələlərin bu Ģurada müzakirə edilməsi qərara alındı [20, 

26.VIII.1919, №167; 21, II c., s.129].  

Həmin vaxt ġuĢada olmuĢ ingilis hərbi müxbiri  Robert Liddell öz gözü ilə müĢahidə 

etdiklərini ―Erməni-Tatar razılaĢması – Qafqazda sülhün bərpası‖  adlı məqaləsində belə Ģərh 

etmiĢdi: ―Ən mürəkkəb məsələlərdən biri Yelizavetpol (Gəncə – R.Ə.) quberniyası 

çərçivəsində Qarabağ  məsələsi idi. Bu məsələ yalnız yaxın vaxtlarda həll edilmiĢdir. Bu 

münasibətlə Bakıda təĢkil edilmiĢ banketdə həm tatar (azərbaycanlı – R.Ə.), həm də erməni 

nümayəndələr qılıncları qınına qoymaq qərarına gəldilər. Ġndi Qarabağda əmin-amanlıqdır. 

Sakinlərin dediyinə görə, burada əvvəllər heç vaxt bu dərəcədə sakitlik olmamıĢdır. Onlar 

(ermənilər – R.Ə.) mənə deyirlər ki, ġuĢada və Qarabağda əvvəllər heç vaxt bu qədər sakitlik 

və qayda-qanun olmamıĢdır. Ermənilər Ģəhərin tatar (azərbaycanlı – R.Ə.) hissəsinə azad 

Ģəkildə  gedir,  tatarlar (azərbaycanlılar – R.Ə.) isə heç bir təhlükə hiss etmədən azad Ģəkildə 

erməni hissəsinə daxil olurlar.  Ermənilər Azərbaycan hökumətində vəzifələr tuturlar‖ [18, 

siy.10, iĢ 103, v.7]. 

Lakin Qarabağ ermənilərinin AXC hakimiyyətini tanıması və AXC hökumətinin onlara 

milli-mədəni muxtariyyət hüququ verməsinə [22, 5.IX.1919, № 187] baxmayaraq, sonrakı 

dövrdə daĢnakların təsiri altında Dağlıq Qarabağ erməniləri öz məkrli niyyətlərindən əl 

çəkmədilər, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləĢdirmək istiqamətində pozucu fəaliyyətlərini 

davam etdirdilər. Məhz onların 1920-ci ilin yazında Qarabağda silahlı qiyam qaldırması  

nəticəsində Azərbaycan Ordusunun əsas qüvvələrinin Dağlıq Qarabağa göndərilməsi bolĢevik 

Rusiyasının XI Qırmızı Ordusunun Azərbaycanı asanlıqla iĢğal etməsinə əlveriĢli Ģərait 

yaratdı. 
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Xülasə: Məqalədə general-qubernatorluğun təĢkilinin səbəbləri açıqlanır. Habelə Müttəfiqlərin- 

Böyük Britaniya komandanlığının qubernatorluğun yaradılması ilə bağlı mövqeyi, yanaĢması və onlar 

arasındakı münasibətlərin xarakteri, problemləri təhlil olunur. Sonda general – qubernatorluğun və 

onun baĢçısı X. Sultanovun fəaliyyətinin nəticələri nəzərdən keçirilir.  

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Qarabağ general-qubernatorluğu, Böyük 

Britaniya komandanlığı, X.Sultanov. 
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Abstract: The reasons of the creation of General-governorate was explained in the article. It 

also analyzes the position and approach of the Allies - the British Command on the establishment of 

the governorship, the nature and problems of relations between them. The results of the activities of 

the General-governorate and its head X. Sultanov are considered at the end.   

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, Karabakh General-governorate, the British 

Command, X. Sultanov.   

 

 

КАРАБАХСКОЕ ГЕНЕРАЛ – ГУБЕРНАТОРСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Исмаил Муса 
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Резюме: В статье раскрываются причины образования генерал-губернаторства. Также 

исследуются позиция, подход Союзнического – Велико Британского командования в связи с 

образованием генерал-губернаторства и характер, проблемы отношений между ними. В конце 

рассматриваются результаты деятельности генерал- губернаторства и его главы Х. Султанова.  

Ключевые слова Азербайджанская Демократическая Республика, Карабахское генерал 

– губернаторство, Союзническое-Велико Британское командование, Х. Султанов.  

 

Dünya dövlət quruculuğu (idarəetmə) təcrübəsinə və beynəlxalq hüquqa görə hər bir 

ölkədə inzibati-ərazi bölgüsünün aparılması zəruri, daxili məsələ və normal qanuni haldır.Bu 

baxımdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC-nin) öz tarixi ərazisində Qarabağ general 

– qubernatorluğunu yaratması da əsla istisna deyil. Yəni hər bir müstəqil dövlət kimi AXC də 

öz torpaqlarında sərbəst surətdə istənilən sayda və formada inzibati-ərazi vahidlərini yarada 
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bilərdi və yaratmıĢdı da. Ancaq dövrün çox gərgin beynəlxalq Ģəraiti, xüsusilə də, ermənilərin 

Azərbaycana əsassız ərazi iddiaları və törətdikləri türk – müsəlman soyqırımları üzündən 

Qarabağ general - qubernatorluğunun təĢkili həm də danılmaz tarixi zərurət idi. Bu kontekstdə 

də onun yaradılması aĢağıdakı özəl səbəblərdən irəli gəlir və mühüm spesifik amillərlə 

Ģərtlənirdi       

ġuĢa, Zəngəzur və s. qəzaların erməni əhalisinin 1917-ci ilin əvvəllərindən etibarən 

özlərinin xüsusi inzibati vahidlərini (quberniyalarını – Qandzaq və s.) yaratmağa can atmaları;  

adıçəkilən bölg ələrin dinc türk -müsəlman əhalisinə qarĢı zorakı lıqların çoxalması 

(Tarixdən də yaxĢı məlumdur ki, erməni – müsəlman münaqiĢə və davalarının hamısında, o 

cümlədən də 2020-ci ildəki Ġkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan tərəfi dinc erməni 

əhalisinin, xüsusilə də qadın, uĢaq və yaĢlıların qırılması hallarına yol verməyibdir. Halbuki, 

ermənilər, daima etdikləri təki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı da dinc azərbaycanlı əhaliyə 

qarĢı vəhĢiliklər törətməklə Gəncə, Tərtər və s. ərazilərimizdə xeyli uĢaq, qadın və b. ölümünə 

səbəb oldular); 

bölgələrdə yaĢayan ermənilərin separatçılıq meyll ərinindaha da məqsədyönlü 

(Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistana birləĢmək) xarakter alması və Andranikin ―Naxçıvan 

yürüĢü‖nün də bu məqsədə xidmət etməsi; 

AXC hökum ətinin üzl əĢdiyi probleml ər, təbii-coğrafi ç ətinliklər və s. görə 

bölgələrdəki erməni separatçı hərəkətlərinin əngəllənməsinin mürəkkəbliyi; 

general-qubernatorluğa qatılan q əzaların Azərbaycanın əzəli torpaqları olması və 

onların əhalisinin çoxluğunu türk-müsəlmanların təĢkil etmələri; 

dini-milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq general -qubernatorluğun bütün əhalisinin 

hüquqlarının təminatlı müdafiəsi (Azərbaycan Respublikası 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsi 

və dövründə olduğu kimi, hazırkı postsavaĢ mərhələsində də - dövlətimizin vətəndaĢlığını 

qəbul edəcək –ermənilərin hüquqlarının, həmiĢə olduğu kimi, bundan sonra da, qorunacağını 

dəfələrlə bəyan etmiĢdir).  

 AXC hökuməti bu kimi səbəb və amillərə əsaslanaraq özünün 1919-cu il 15 yanvar 

tarixli iclasında Zəngəzur, ġuĢa, CavanĢir və Cəbrayıl qəzalarından ibarət Qarabağ general – 

qubernatorluğunun yaradılması haqqında qərar qəbul etdi 1,f.894, siy.1, iĢ 43, v.13-14. 

Hökumətin digər bir, yəni 1919-cu il 29 yanvar tarixliiclasının çox düzgün qərarı ilə AXC-nin 

ilk Hərbi naziri, tanınmıĢ dövlət adamı və siyasi xadim, əslən Laçından olan Xosrov bəy 

Sultanov general – qubernator təyin olundu 1, f.894, siy.9, iĢ 5, v.11.  

 Yeri gəlmiĢkən, burada iki maraqlı və uzunmüddət çoxlarına bəlli olmayan faktdan da 

bəhs etmək lazım gəlir. Belə ki, AXC Daxili ĠĢlər Nazirliyi (DĠN-i) general – qubernator 

vəzifəsinə öncə müsəlman, inquĢ, təcrübəli hərbçi – inzibatçı Qud Qudiyevin 

namizədliyini1,f.894, siy.9, iĢ 5, v.18-19təklif etmiĢdi. Yalnız AXC-nin dövlət (türk) dilini 

bilməməsi səbəbindən onun həmin vəzifəyə təyinatı məsləhət bilinməmiĢdi. BaĢqa bir 

diqqətçəkici fakt isə AXC hakimiyyətini devirməyə çalıĢan bolĢeviklər partiyasının fəalı, 

əslən Qubadlıdan olan Ç.Ġldırımın general – qubernatorun müavini təyin edilməsidir.  

 Müttəfiqlərin komandanlığının (general V.Tomsonun) Qarabağla Zəngəzurun AXC-

nin müvəqqəti idarəçiliyinə verilməsini bəyan etməsi və mərkəzi ġuĢa Ģəhəri olan Qarabağ 

general – qubernatorluğunun yaradılmasına pozitiv, obyektiv yanaĢması Ermənistan (Ararat) 

Respublikasının rəhbərliyini xeyli qayğılandırdı. Ermənistanın Xarici ĠĢlər naziri 

S.Tiqranyanın 1919-cu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan hökumətinə notalarında, 

teleqramında, habelə general V.Tomsona 1919-cu il 11 mart tarixli 559 saylı teleqramında və 

daĢnak mətbuatında AXC-nin ünvanına bu cür kəskin və əsassız ittihamlar irəli 

sürüldü1,f.894, siy.10, iĢ 152, v.22, 31.I.1919. Belə ki 

AXCQarabağ general-qubernatorluğunun yaradılması ―Ermənistanın ərazi hüquqlarına 

qəsd‖ və iki qonşu xalq arasında münasibətlərin kəsilməsi aktı kimi sə ciyyələndirildi 
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general-qubernatorluğun böyük hissəsi Ermənistanın ayrılmaz ərazisi  sayıldı  

Andranikin quldur dəstəsinin işğalçılıq və zorakılıq hərəkətləri Qarabağ -Zəngəzurun 

erməni əhalisinin öz müstəqilliklərini Azərbaycan və Türkiyənin qəsbkarlıq siyasətindən 

silahlı müdafiə kimi qələmə verildi 

AXC-nin Qarabağ və Zəngəzuru ələ keçirərək Araz  – Türk Respublikası 

(Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində müvəqqəti dövlət qurumu . – Ġ.M)  ilə birləşməsi və öz 

hüdudlarını Türkiyə sərhədlərinədək geniĢləndirmək məqsədini güddüyü vurğulandı  

Müttəfiqlərdən (ingilislərdən) AXC hökumətinin ―zadəga n dairələrinin 

məsuliyyətsizliyinə və feodalizminə‖ son qoyulması , V.Tomsonun işə qarışması və general – 

qubernatorluğun ləğv edilməsi tələb olundu.  

 Ermənistan xarici siyasət idarəsinin bu hədyan və hədələri, məlum səbəblərdən, əsla 

cavabsız qala bilməzdi. Buna görə də Xarici ĠĢlər Nazirliyinin (XĠN-in) Ermənistan 

hökumətinə diplomatik etirazlarında, ələlxusus da, nazir əvəzi A.Ziyadxanın 1919-cu il 21 

yanvar tarixli, 178 saylı notasında və həmçinin Azərbaycan qəzetinin yazılarında AXC 

hökumətinin Qarabağ general – qubernatorluğu ilə əlaqədar ədalətli və əsaslandırılmıĢ 

mövqeyi bir daha açıqlandı 1,f.970, siy.1, iĢ 152, v.3 2, 30.I.1919, 31.I.1919, 15.II.1919.  

 Qarabağ general – qubernatorluğunun yaradılması və onun idarəçiliyi məsələləri 

Ermənistan hökumətinin V.Tomsonun iĢtirakı ilə 1919-cu ilin mart-aprel aylarında keçirilən 

müĢavirələrində də qaldırıldı 3,s.2844,f.89/223, siy.1, iĢ 72, v.26 2,09.IV.1919. Birinci 

müĢavirədə Qarabağın dağlıq hissəsinin Ararat Respublikasının tərkib hissəsi olduğunu 

təkrarlayan daĢnak hökuməti həmin ərazinin idarəçiliyinin yerli ermənilərə (Milli ġuraya) 

verilməsini tələb etdi. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Britaniya komandanlığı ilə Qarabağ general – 

qubernatorluğunun münasibətlərində həm anlaĢma, uzlaĢma, birgə fəaliyyət və həm də 

ziddiyyətli, gərgin hallar, məqamlar olmuĢdu. Birincilərə bu kimi faktlar nümunə ola bilər 

a) komandanlığın təmsilçisi, yüksək vəzifəli ingilis hərbçisi ġatelvortun 1919-cu il 3 aprel 

tarixli bəyanatı ilə X.Sultanovun general – qubernator təyin olunması tanınmıĢ və 

təsdiqlənmiĢdi. AXC XĠN-in Azərbaycanın Ermənistandakı səfiri M.Təkinskiyə 1919-cu il 

18 iyun tarixli teleqramından da aydın olur ki, X.Sultanov aprelin 3-də Müttəfiqlərin 

(Ġngiltərənin) komandanlığı tərəfindən rəsmən general – qubernator kimi tanınmıĢdı.  

b) komandanlıqla qubernatorluq daĢnak generalı Andranikin erməni quldursilahlı dəstələrinin 

Qarabağ və Zəngəzur ərazilərindən çıxarılması məsələsində də uzlaĢmaya nail ola bildilər. 

X.Sultanovun Andranikin dəstəsinin Azərbaycanın əhalisinə yaratdığı təhlükə və 

qubernatorluqda sabitliyin təminatının zəruriliyi ilə bağlı əsaslı izahı və mövqeyi 

komandanlıq tərəfindən müdafiə olundu.Qubernator Andranikin məsələsinin dinc yolla 

həllinə dair ifrat ehtiyatlı siyasətin nəticəsizliyi qənaəti ilə onun Azərbaycandan 

çıxarılmasını lazım bildi. Britaniya komandanlığı da bu təklifi dəstəkləyərək onun həyata 

keçməsinə israr etdi. Azərbaycan hökumətinin 1919-cu il 26 mart tarixli iclasının qərarına 

müsbət yanaĢıldı. Nəticədə Andranikin silahlı dəstəsi 1919-cu ilin aprelində 

Azərbaycandan çıxarıldı5, f.277,siy.2, iĢ 43, v.9 arx6, 25.II.1965 

c) Britaniya komandanlığı X.Sultanovun ermənilərin 1919-cu ilin iyununda törətdikləri ġuĢa 

təxribatının zərərsizləĢdirilməsinə də yardım etdi. Onun nümayəndələri azərbaycanlı 

məmurlarla birlikdə - ġuĢa ermənilərinə silah paylayan Erməni Milli ġurasını – Ģəhərdən 

uzaqlaĢdırdı 1, f.970, siy.1, iĢ 65, v.712, 18.VI.1919 

d) General – qubernatorluğun yaradılması ilə dərhal, yəni 1919-cu ilin fevralında ingilis 

mayoru Mak Mossenə və xüsusi komissiyaya X.Sultanova yardım göstərilməsi tapĢırıldı. 

Xüsusi komissiyaya verilən təlimatda bir sıra diqqətçəkici məsələlər qeyd edilmiĢdi. Belə 

ki, orada 

 X.Sultanovun general – qubernator təyin olunması bildirilirdi 

 qubernatorun 1) modus vivende tapmaq, 2) vilayəti qüvvə tətbiq olunmadan idarə etmək, 

3) ərazi iddiaları barədə məsələ qaldırmaqdan çəkinmək kimi vəzifələri sadalanırdı 
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 ən baĢlıcası da, qoĢunların tərxis olunmasına dair təlimatın Andranikə çatdırılması tapĢırıldı 

və s.  

e) General V.Tomson Ermənistan hökumətinin üzvlərilə keçirdiyi – öncə barələrində bəhs 

etdiyimiz – müĢavirələrdə X.Sultanovun məlum təyinatına edilən etirazlarla 

diplomatcasına belə razılaĢmamıĢdıSultanov ingilis zabiti Mak Mossenə tabe olacaqdır 

f) Qarabağın Erməni Milli ġurasının sədri A.ġahnəzərovun ġatelvortla görüĢlərində bu 

qubernatorluğun yaradılmasını mübahisə obyektinə çevirməsini ingilis zabiti hədəli 

ahənglə belə qarĢılamıĢdı Azərbaycana və onun general qubernatorluğuna qarĢı hər hansı 

zorakılıqlar Ġngiltərə əleyhinə çıxıĢlardır biz o dərəcədə güclüyük ki, sizi tabe olmağa 

məcbur edə bilərik 5, f.276, siy.9, iĢ 40, v.5-13.  

Komandanlıqla qubernatorluğun münasibətlərində müəyyən ziddiyyətlər və ciddi 

gərginlik halları da olmuĢdu. Onların bir qismi belə səciyyələndiriləbilər 

1. Müttəfiqlərin komandanlığının V.Tomson və digər yüksək vəzifəli təmsilçilərinin – 

qubernatorluğun (Ģəxsən də X.Sultanovun səmərəli fəaliyyətini bəzən çətinləĢdirən, bəzən 

də əngəlləyən) – ziddiyyətli mövqeləri, açıqlamaları və s. Məsələn, V.Tomsonun 7, s.137 

1, f.970, siy.1, iĢ 62, v.66 

 Zəngəzurla Qarabağın AXC-nin və Naxçıvanın isə Ermənistanın müvəqqəti idarəçiliyinə 

verilməsinə və məsələnin Paris Sülh konfransı tərəfindən həll ediləcəyinə dair bəyanatları 

 Qarabağda general – qubernatorluğun yaradılmasını müvəqqəti hal kimi səciyyələndirən 

müddəası, yanaĢması və s. 

2. Böyük Britaniya komandanlığının X.Sultanovla müavini ġ.Mahmudbəyovunvə yerli 

azərbaycanlı əhalinin AXC-nin müvafiq dövlət qurumlarına çatdırdıqları çoxsaylı 

məlumatlarda 1, f.895, siy.1, iĢ 299, v.5 vurğuladıqları belə bir vacib məqama önəm 

verməməsi və diqqət yetirməməsi. Belə ki, həmin materiallar Ermənistanın Azərbaycan 

ərazilərini tutan nizami qoĢun hissələrinin tərkibində erməni əsilli ingilislərlə 

amerikanların və Lənkəran bolĢevik dəstəsində qulluq edən erməni zabitlərinin olmasını 

açıqlayırdı. Bunlar döyüĢ meydanlarında qalan meyidlərlə və öldürülənlərin sənədləri ilə 

təsdiqlənərək sübuta yetirilirdi. (SözgəliĢi, 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan 

ərazilərindəki iĢğalçı erməni ordusunun sıralarına Suriya, Fransa, Rusiya, Livan 

ermənilərinin və həmin dövlətlərin digər əhalisindənolanların da cəlb edilmələrinə dair 

xeyli faktlar vardır).  

3. Bəzi elmi-siyasi baxıĢlara görə, komandanlığın Andranik məsələsinin ləğvindəki 

qətiyyətli mövqeyi heç də onun Azərbaycanın ədalətli haqqını təmin etmək və AXC 

hökumətinin (qubernatorun) müvafiq tələblərini yerinə yetirmək istəyindən irəli gəlmirdi. 

Yəni əslində komandanlıq bu mövqeyi ilə onun Transqafqazda sülhyaratma missiyasının 

nəticəsizliyi barədə Paris Sülh Konfransında formalaĢan – Ġngiltərənin beynəlxalq 

nüfuzuna ciddi xələl gətirə biləcək – fikri aradan qaldırmağa çalıĢırdı.  

4. Komandanlıqla general – qubernator arasında tədricən yaranan gərginlik tezliklə daha da 

artdı. X.Sultanov, özünün də vurğuladığı kimi, dörd aylıq fəaliyyəti ərzində ingilislərsiz 

bir addım da belə atmamasına baxmayaraq komandanlığın ultimatum ahəngli tələbləri ilə 

qarĢılaĢdı. Bu halın səbəbləri (əslində bəhanələri) sırasında, təbii ki, qubernatorun 

komandanlığı vədlərinə əməl etməməkdə, AXC-nin ərazi bütövlüyü məsələsində 

ziddiyyətli, əslində isə tərəfsizlik adı altında ermənipərəst siyasət yetirməkdə və bunlarla 

da ermənilərin Qarabağ – Zəngəzurda möhkəmlənmələrinə xidmət göstərməkdə 

təqsirləndirməsi də mühüm yer tutur. Digər yandan da, komandanlıq X.Sultanovu 

fəaliyyətsizlikdə və səhlənkarlıqda günahlandırmağın əsassızlığının və 

mümkünsüzlüyünün fərqində idi. Habelə X.Sultanov ingilislərin Qarabağ məsələsindəki 

ziddiyyətli mövqeyi ilə barıĢmadığına görə nəinki Transqafqazda, hətta Avropa və 

Amerikada da ermənilərin mühüm hədəfinə çevrilmiĢdi.  
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Qarabağ general – qubernatorluğunun yaradılması , fəaliyyəti və , ümumiyyətlə, mahalın 

problemləri iləəlaqədar məsələlərdə X .Sultanovun mülahizə və tə klifləri çox maraqlı və 

dəyərlidir. Həmin fikir və təkliflər Xosrov bəyin AXC hökumətinə ―Qarabağda ingilis siyasəti 

ilə əlaqədar olaraq yaranmış vəziyyət və onun düzəldilməsi üçün zəruri tədbirlər‖ adlı 

məlumat-məruzəsində, habelə ingilis generalı ġatelvortla Qarabağ məsələsinə dair 1919-cu il 

iyunun 25-də apardığı müzakirələrdə səslənmişdi 1, f.894, siy.10, iĢ 135, v.44-47 arx., 49. 

Onlar problemin ayrı -ayrı məqamlarına daha dərindən nüfuz edil məsi baxımından 

əhəmiyyətlidir. Həm bu cəhət, həm də Birinci və II Qarabağ müharibələrininnəticələri 

baxımından X.Sultanovun mülahizə və təkliflərinin nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac vardır.  

X.Sultanov Şatelvortla söhbətdən belə bir nəticəyə gəlmişdi : ingilislərin guya bizə 

münasibətdə qərəzsiz lik və xeyirxahlıq göstərərək Qarabağ məsələsində bitərəf mövqe 

tutmaları problemin həllini yubatmış və sayıqlığımızı azaltmışdır belə hal isə ermənilərin 

xeyrinə olmuşdur .Bu cür nəticələrə general – qubernatorun AXC-nin BaĢ nazirinə və DĠN-ə 

yolladığı 1920-ci il 2 yanvar tarixli məktubda da gəlinmiĢdi onun qubernatorluğun Zəngəzur 

qəzasının bəzi yaĢayıĢ məntəqələrində azsaylı mühafizəçi və partizanın ümidinə qalan 

Azərbaycanlı əhalinin çıxılmaz vəziyyətinə dair dəfələrlə verdiyi bəyanatların elə bir əməli 

xeyirinin olmaması ermənilərin təcavüzkarlıq planları – fəaliyyətlərinin dəyiĢməz olaraq 

qalması və onlara qarĢı tədbirlərin görülməməsi azərbaycanlı əhalisinin hər cür 

təhlükəsizliyinə yardım göstəriləcəyinə bel bağlamağın mümkünlüyü sualının qoyulması.  

Qubernatorun AXC Nazirlər ġurasına və DĠN-ə ünvanladığı baĢqa bir - Bakıda 1920-ci 

il yanvarın 20-də alınan – məktubundan onun hətta istefa verməsi fikrinə düĢməsi də bəlli 

olur. Belə bir hal isə ingilislərin ikili siyasətinə qarĢı qaldırılan məsələlərin nəticəsizliyi ilə 

yanaĢı həm də AXC hökumətinin qubernatorluqla bağlı maliyyə - hərbi yönümlü iĢlərinin 

qarĢılaĢdığı çətinliklər (partizan dəstələrinin təĢkilindən ötrü ayrılan hələlik 5 mln. 

man.həcmindəki vəsaitin hazırkı vəziyyətdə yalnız 2 mln. manatının buraxılması vəd olunan 

güllələrin çatdırıla bilməməsi və s.) ilə izah olunur.  

X.Sultanovun yerli şəraiti bilməsinə əsaslanan  qənaətlərini , vəziyyətdən çıxış yolu kimi 

təklif etdiyi təcili həyata keçirilməli olan tədbirləri və onların lən gidilməsi (yaxud da , qəbul 

olunmaması) Ģəraitindəgözlənilən nəticələri belə qruplaĢdırmaq olar.  

a) Gəlinən qənaətlər: 

 Qarabağ-Zəngəzur məsələsinin həllində ingilislərin köməyindən qətiyyətlə imtina 

edilməsi, çünki onlar bu iĢdə bizə yalnız maneçilik törədirlər;   

 məcburedici tədbirlər görülməzsə , ermənilər Azərbaycan hökumətinin tabeçiliyinə 

razıolmayacaqlar; 

 bu məsələni bir ay da həllsiz qoymaq əhalini hökumətin gücsüzlüyünə inandırmaq , 

müsəlman hissəsində anarxiyaya səbəb olmaq və bölgədən həmiĢəlik əlini üzmək 

deməkdir; 

b) Təcili həyata keçirilməli olan tədbirlər:  

 Dağlıq Qarabağ ermənilərinə Azərbay can hakimiyyətini tanımaq barədə altı günlük 

ultimatum verilməsi;  

 bütün ermənilərə müsəlman rayonlarını tərk etmələrinin təklif olunması (ġuĢa Ģəhəri 

üçün istisna ediləcəyibildirilməklə); 

 Azərbaycan hökuməti tanınmayacağı təqdirdə altı  gündə n sonra hərbi əməliyyatlara 

baĢlanılması; 

c) Təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməyəcəyi şəraitdə ola biləcək nəticələr :  

 ermənilərin Zəngəzurdan irəliləmələri və Dağlıq Qarabağdakı həmmillətləri ilə 

birləşmələri; 

 müsəlman rayonlarında anarxiya; 

 Qarabağın itirilməsi ehtimalı. 

 Qeyd edək ki, ingilislər X.Sultanovun fəaliyyətindən xeyli qayğılanaraq onun 

vəzifəsindən kənarlaĢdırılmasını tələb etdilər 1, f.894, siy.10, iĢ 135, v.44. AXC 
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rəhbərliyinin və X.Sultanovun üst-üstə düĢən qənaətlərinə görə, onun vəzifədən 

uzaqlaĢdırılması bu kimi fəsadlar törədə bilərdi. Belə ki, bununla 

 ermənilərdə ingilislərin onları müdafiə etmələrinə inam möhkəmlənər və bu əsasda da 

AXC-ni tanımamalarına Ģərait yaranardı 

 həmçinin müəslman əhalidə onların taleyinin Ermənistanla ingilislərin ittifaqının 

ixtiyarına buraxılması təki məyusedici təəssürat oyanardı. 

AXC hökuməti bu və baĢqa səbəbləri nəzərə alaraq komandanlığın tələbi ilə 

razılaĢmadı. X.Sultanov general – qubernator olaraq öz fəaliyyətinə davam etdi. 1919-cu ilin 

avqustunda Böyük Britaniya silahlı qüvvələri Azərbaycandan getdi. Avqustun 26-da Qarabağ 

ermənilərinin VII qurultayının təmsilçiləri ġuĢada X.Sultanovla saziĢ imzaladılar 1, f.2905, 

siy.1, iĢ 20, v.3. Bu aktla da ermənilər AXC-nin Qarabağdakı hakimiyyətini tanıdılar. 

Beləliklə, Azərbaycanın Qarabağa dair suveren hüquqları bərpa edildi. (Bütün bunlarda da, 

təbii ki, X.Sultanovun böyük əməyi və mühüm rolu oldu). 1920-ci il yanvarın 11-də isə AXC-

nin Paris Sülh konfransı tərəfindən de-fakto tanınması həm də Qarabağın Azərbaycana ərazi 

mənsubiyyətinin təsdiqi demək idi. Bu kimi siyasi – diplomatik uğurların ardınca Azərbaycan 

ordusunun 1920-ci ilin martında Ermənistan qoĢunları üzərində çaldığı tarixi əsgəran zəfəri 

AXC-nin Qarabağdakı mövqelərini daha da möhkəmləndirdi.  

Qarabağ general – qubernatorluğu AXC-nin süqutunadək, yəni ġimali Azərbaycanın 

yenidən Rusiya tərəfindən iĢğalına qədər mövcud oldu. Onun ləğvindən sonra X.Sultanov 12 

gün ġuĢa qəza inqilab komitəsinin sədri iĢlədi 8, s.161-162. (SözgəliĢi, Ermənistan 

hökumətinin Azərbaycanın ġura hakimiyyətinə göndərdiyi 1920-ci il 12 may tarixli notada bu 

hala belə bir formada etiraz edilirdi ― ... erməni qırğınının (?! – Ġ.M.) təĢkilatçısı Sultanov 

qırmızı lenta taxaraq yenə hakimiyyətdədir‖ 1, f.28, siy.1, iĢ 70, v.3,5 iĢ 99, v.44. Bununla 

sabiq general – qubernatorun indi ġuĢa qəza inqilab komitəsinin sədri olmasına iĢarə edən 

ermənilər X.Sultanovu əvvəllər Müsavat, hazırda isə Ģura hökumətlərinə xidmət göstərməkdə 

ittiham etməklə onu nüfuzdan salmağa çalıĢırdılar).  

X.Sultanov az sonra qardaĢı ilə (Sultan bəylə) birlikdə Sovet hökumətinin qərəzli, sinfi 

– ideoloji münasibəti ilə üzləĢdi. O, bir müddət həbsdə qaldı və sonra da xaricə gedərək 

ömrünün sonunadək mühacir həyatını yaĢamaq məcburiyyətində qaldı.  
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Xülasə: Məqalədə 1920-ci illərin əvvəllərində Cənubi Qafqazda sovet hakimiyyətinin 

qurulması ilə Qarabağ ətrafındakı baĢlayan siyasi proseslərdən və bu bölgənin dağlıq hissəsində 

muxtariyyət qurulana qədər davam edən hadisələrdən bəhs edilmiĢdir. Azərbaycanda bolĢeviklərin 

hakimiyyətə gəlməsindən sonra Ermənistanın Qarabağa əsassız iddiaları təhlil edilmiĢ, RK(b)P Qafqaz 

Bürosun iclaslarında Dağlıq Qarabağın ərazi mənsubiyyəti məsələsi ilə bağlı müzakirələrinə xüsusi 

diqqət yetirilmiĢdir. 

Açar sözlər: Qarabağ, Azərbaycan, Sovet Rusiyası, Ermənistan. 
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Abstact: The article indicates that the political processes around Nagorno-Karabakh since the 

Bolshevization of the Transcaucasus began in the early 1920s and continued until the formation of 

autonomy in the mountainous part of this region. But with the coming to power of the Bolsheviks in 

Azerbaijan, Karabakh turned into an object of unfounded claims from Armenia. Almost all Bolshevik 

leaders have repeatedly expressed their views on the issue of the ownership of Nagorno-Karabakh at 

various levels, and especially in the Caucasian Bureau of the RCP (b). 
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Резюме: В статье указывается, что политические процессы вокруг Нагорного Карабаха с 

большевизации Закавказья в начались начале 1920-х годов и продолжались до образования 

автономии в нагорной части этого региона. С приходом к власти большевиков в Азербайджане 

Карабах превратился в объект необоснованных претензий со стороны Армении. Почти все 

большевистские лидеры неоднократно выссказали свои мнения по вопросу о принадлежности 

Нагорного Карабаха на разных уровнях и в особенности в Кавказском бюро ЦК РКП(б). 

Ключевые слова: Карабах, Азербайджан, Советская Россия. 

 

       1920-ci ildə Cənubi Qafqazda baĢ verən bir sıra hadisələr Qarabağın siyasi taleyinə güclü 

təsir göstərdi. Qafqazı iĢğal edən Sovet Rusiyası Dağlıq Qarabağda uzunmüddətli münaqiĢə 

ocağı yaratmağı bacardı. Moskva təmsilçiləri sovetləĢmənin ilk aylarında Dağlıq Qarabağı 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi elan etmiĢdilər. Lakin Moskva 1921-ci ilin yazından 

baĢlayaraq bu bölgəni Ermənistana birləĢdirməyin yollarını axtarmağa baĢladı. Bunun 

mümkünsüz olduğu bəlli olduqda, bolĢeviklər aĢağıdakı prinsipə əsaslanan taktikaya əl 

atdılar. Burada erməni muxtariyyəti elan edildi və erməni əhalisinə geniĢ hüquqlar verildi. 
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Bütün bu ədalətsizlik və özbaĢınalıqlar 1923-cü ilin 7 iyulunda Azərbaycan SSR-in tərkibində 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) qurulması ilə nəticələndi [5, s.95]. 

      Ġndi isə məsələ üzərində daha ətraflı dayanmaq istərdik. Azərbaycanda Sovet 

hakimiyyətinin qurulması ilə Qarabağ probleminin dərhal aradan qalxmasına bəslənilən 

ümidlər özünü doğrultmadı. Əslində bu problemin iki yeni yaranmıĢ sovet respublikasının 

arasında həll ediləcəyini gözləməyin də heç bir mənası yox idi. Çünki müstəqilliyin elan 

edilməsinə baxmayaraq hər iki respublikada bütün iĢlər Moskva və onun burada 

yerləĢdirilmiĢ Sovet ordusu tərəfindən idarə olunurdu.  

       Lakin ilk vaxtlar təbii olaraq regionda vəziyyət olduqca mürəkkəb idi. Sovet hakimiyyəti 

Cənubi Qafqazda mövqeyini ancaq 1922-ci ildə müəyyən qədər möhkəmləndirməyə nail 

oldu. Moskva Cənubi Qafqazda öz təsirini daha da gücləndirmək üçün hər iki respublika 

arasındakı millətlərarası mübahisələrin həllinə mümkün qədər daha çox qarıĢmağa çalıĢırdı. 

Bu mənada hər iki xalqın yaddaĢında və taleyində dərin izlər buraxmıĢ siyasi hadisələr, 

kütləvi qırğınlara səbəb olmuĢ Qarabağ məsələsi Moskva üçün olduqca əlveriĢli idi. 

       Moskva bu müddət ərzində özünü guya məsələnin dinc yolla həllinə çalıĢmıĢ kimi 

göstərir, yerli  kommunistlər arasında Qarabağın, Naxçıvanın və eləcə də Zəngəzurun ərazi 

mənsubiyyəti uğrunda gərgin diplomatik mübarizədə özünü münsif kimi aparırdı. 

Baxmayaraq ki, Sovet Azərbaycanın və Sovet Ermənistanının müstəqilliyi formal xarakter 

daĢıyırdı, hətta hər bir xırda  məsələ belə Moskvanın iradəsi  ilə həll olunurdu, amma hər bir 

tərəf öz mövqeyinin haqlı olduğunu sübut etməyə çalıĢırdı. Bu isə erməni tərəfin Qarabağ və 

digər haqsız ərazi iddialarının ətrafında Moskvaya manevr etmək üçün Ģərait yaradırdı. 

        Sovet Rusiyasının siyasətində Dağlıq Qarabağın taleyinə diqqət yetirilməsi 19 iyun 

1920-ci ildə ortaya çıxdı. Həmin gün o vaxtkı Xarici ĠĢlər üzrə Xalq Komissarı G.Çiçerin, 

Rusiya Kommunist (bolĢevik) Partiyası (RK(b)P) Qafqaz Bürosuna rəhbərlik edən 

G.Orconikidzeyə bir teleqram göndərmiĢdi ki, Qarabağ və Zəngəzurun "Rusiya silahlı 

qüvvələri" tərəfindən iĢğalının zəruri olduğunu nəzərə alaraq bu məsələnin həllini təmin etsin. 

G.Orconikidze dərhal ―Azərbaycan heç bir halda Qarabağ və Zəngəzur olmadan qala bilməz‖ 

deyə cavab vermiĢdi [5, s.36].   

        Lakin G.Çiçerin o vaxt Leninə və Cənubi Qafqaz kommunistlərinə yazdığı bir çox 

məktublarda ―Qarabağın tarixi erməni ərazisi olduğu‖ ifadəsini də iĢlətmiĢdi.  Buna cavab 

olaraq Azərbaycandan G.Çiçerinə, həmçinin onu dəstəkləyən Milli iĢlər üzrə Xalq Komissarı 

Ġ.Stalinə çoxsaylı teleqramlar göndərilmiĢdi. Nəticədə G.Çiçerin 29 iyun 1920-ci ildə Leninə 

göndərdiyi məktubda ―Azərbaycanın daxili vəziyyətindən Ģəxsən xəbərdar olmadığını‖ etiraf 

etmək məcburiyyətində qalmıĢ və mühakimələrinin ―qafqazlı həmsöhbətləri‖nin danıĢıqları 

əsasında yarandığını etiraf etmiĢdi [4, с.3].  Burada ―qafqazlı həmsöhbətlər‖  dedikdə o, Sovet 

Rusiyası və Ermənistan daĢnak hökuməti nümayəndələri arasında Moskvada və Tiflisdə 

apardığı danıĢıqları nəzərdə tuturdu.  

Bu birtərəflilik çox təəccüblü idi. Həmin səbəbdən bölgədəki vəziyyətlə daha yaxından 

tanıĢ olan, üstəlik Azərbaycana heç də rəğbət bəsləməyən G.Orconikidze, 19 iyun 1920-ci 

ildə Moskvaya G.Çiçerinə göndərdiyi teleqramda Qarabağ və Zəngəzurun ―özlərini 

Azərbaycan Sovet Respublikasının bir hissəsi hesab etdiklərini‖ bildirmiĢdi. O, Çiçerinə 

tövsiyə etmiĢdi ki, ―ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, Azərbaycan təmsilçisi Moskvaya 

çağırılmalı, onunla birlikdə Azərbaycan və Ermənistan arasında bütün ərazi mübahisələri həll 

edilməlidir. Özü də bu, Ermənistanla müqavilə imzalanmasından öncə edilməlidir, çünki 

daĢnaklara inam nəhayət burada bizi çətin vəziyyətə salacaq‖ [5, s.36]. 

BaĢqa bir teleqramda Cənubi Qafqaz kommunistləri N.Nərimanov, B.Mdivani və 

digərləri G.Çiçerinə bildirmiĢdilər ki, ―Sovet Azərbaycanın tərkibinə keçmiĢ, lakin  

mübahisəli olması iddia edilən Zəngəzur və Qarabağa gəldikdə, bu yerlərin gələcəkdə 

mübahisəsiz Azərbaycanın daxilində qalmalı olduğu qətiyyətlə elan edilməlidir‖ [3].  
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         1920-ci ilin iyun - iyul aylarında Cənubi Qafqazdan Mərkəzə çox sayda belə teleqram, 

məktublar göndərilmiĢdi. G.Orconikidze bunları ümumiləĢdirmiĢ halda V.Leninə, Ġ.Stalinə və 

G.Çiçerinə yazdığı məktubda əks etdirmiĢ, bu bölgələrin Azərbaycana aid olduğunu açıq 

Ģəkildə bildirmiĢ və xəbərdarlıq etmiĢdi ki, ―Ermənistan hökuməti qəsdən yalan məlumat 

vermiĢdir və orada Azərbaycana qarĢı haqsız münasibət güclüdür. Erməni yoldaĢlar 

(bolĢeviklər – F.B.) bununla Azərbaycanda bizim mövqelərimizi təhlükə altına atmıĢ olurlar" 

[11, s.23-24]. 

       Lakin 1920-ci il noyabrın sonunda Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulması 

Qarabağ probleminin həllində erməni kommunistlər üçün əlveriĢli Ģərait yaratdı. Elə o vaxt 

Moskva Azərbaycan hökumətinə və Sovet Ermənistanı hökumətinə bu gündən sonra iki 

―qardaĢ‖ sovet respublikası arasında sərhəd olmadığı, Zəngəzurun Ermənistana keçdiyini və 

Dağlıq Qarabağa öz müqəddəratını təyinetmə hüququ verildiyini bildirən Bəyannamə ilə 

müraciət etmək barədə tapĢırıq verdi. Azərbaycan hökuməti ertəsi gün Sovet Ermənistanı 

hökumətinə bu məzmunda bir teleqram göndərmiĢdi. Azərbaycan hökumətinin baĢçısı 

N.Nərimanov Bakı Sovetinin iclasında Bəyannamənin mətnini oxudu: ―Bu andan etibarən heç 

bir ərazi məsələsi iki xalq – çoxəsrlik qonĢu xalqlar olan ermənilər və müsəlmanlar arasında 

qan tökülməsinə səbəb ola bilməz. Dağlıq Qarabağ əhalisinin hüquqları tam təmin olunur və 

onlara öz müqəddəratını təyinetmə hüququ verilir‖ [6, s.1]. 

         Ancaq Ermənistanda bu sənəd fərqli Ģəkildə tərcümə olunub nəĢr olundu. 2 dekabr 

tarixində Ġrəvanda "Kommunist" qəzetinin erməni dilindəki nəĢrində Bəyannamədəki bu hissə 

belə səsləndirilmiĢdi: ―Bundan sonra heç bir ərazi məsələsi əsrlərlə  qonĢu xalqların, 

ermənilərin və müsəlmanların arasında qan tökülməsinə səbəb ola bilməz. Zəngəzur və 

Naxçıvan bölgələri Sovet Ermənistanının ayrılmaz bir hissəsidir və Qarabağın əməkçi 

kəndlilərinə öz müqəddəratlarını təyinetmə hüququ verilir" [11, s.9].  

        Göründüyü kimi, erməni tərcüməsində Zəngəzur və Naxçıvan haqqında da saxtakarlığa 

yol verilmiĢdi. Ardınca "Dağlıq Qarabağ" anlayıĢından ―Dağlıq" sözü çıxarılaraq sadəcə 

―Qarabağ‖ ifadəsi iĢlənmiĢdi. Ancaq ehtimal ki, bu da erməni tərəfə qeyri-kafi görünmüĢdü 

və 7 dekabr tarixində həmin qəzet N.Nərimanovun 30 noyabr 1920-ci il tarixli təbrik 

teleqramının mətninin tərcüməsini təhrif edilmiĢ formada yenidən çap etmiĢdi: ―Dağlıq 

Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvan Ermənistan Sosialist Respublikasının ayrılmaz bir hissəsi 

olaraq tanınır‖ [2, s.31]. 

Azərbaycan kommunistləri bundan xəbər tutaraq onun təkzib edilməsini tələb etdilər. 

Ancaq Sovet Ermənistanda buna əhəmiyyət vermədilər. Bunun bir izahı var. Ermənistanda 

daĢnaklar o dövrdə siyasi hakimiyyətlərini itirsələr də, yeni respublikanın həyatında kifayət 

qədər əhəmiyyətli rol oynamaqda davam edirdilər. Ermənistan kommunistləri daĢnakların bir 

çoxunu müvəqqəti də olsa, əvvəlki vəzifələrində saxlamıĢdılar. Bu, xüsusən Qarabağda və 

Zəngəzurda azərbaycanlılara qarĢı vəhĢilikləri ilə tanınan daĢnak generalı Dronun xidmət 

etdiyi Sovet Ermənistanı ordusuna aid idi.  

1921-ci il fevralın ortalarında Ermənistandakı bu bolĢevik-daĢnak ittifaqı sonuncunun 

üsyanı ilə sona çatdı. Ġrəvanı ələ keçirən daĢnaklar Ermənistanın bir hissəsi üzərində 

hakimiyyətlərini bərpa etdilər. Yalnız 1921-ci il aprelin ortalarında təcili olaraq Gürcüstandan 

keçib gələn Sovet ordu hissələri daĢnakları Ġrəvandan qovdu. DaĢnaklar bundan sonra 

Zəngəzurda yerləĢdilər. Çünki burada onların əhalinin bir hissəsi, xüsusi ilə də  Türkiyədən 

gələn erməni mühacirləri üzərində təsiri hələ də güclü idi. 

Sovet Ermənistanı Moskvadan göndərilən kömək gələnə qədər vaxt qazanmaq  məqsədi 

ilə daĢnak üsyanının iĢtirakçıları əfv etdiyini bildirmiĢ və eyni zamanda yerli əhalinin 

diqqətini yayındırmaq məqsədi ilə daĢnaklarla danıĢıqlara baĢlamıĢdı. Nəticədə, Ermənistan 

Kommunist (bolĢevik) Partiyası rəhbərliyi 1921-ci ilin iyun ayında Zəngəzurda ermənilərin 

ələ keçirmək istədiyi Qarabağ və Zəngəzur məsələsini yenidən gündəmə gətirdi. 12 iyun 

1921-ci ildə Ermənistan hökuməti bəyanat verdi ki, Azərbaycan Ġnqilab Komitəsinin 

bəyannaməsi əsasında və Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası ilə Azərbaycan Sovet 
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Sosialist Respublikası arasındakı razılaĢmaya görə Dağlıq Qarabağın bundan sonra 

Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasının bir hissəsi olduğu elan edilir" [4, s.47]. 

27 iyun 1921-ci ildə Rusiya Kommunist (bolĢevik) Partiyası Qafqaz Bürosu Rəyasət 

Heyətinin toplantısı keçirildi. Elə həmin gün Tiflisdəki Azərbaycan nümayəndə heyəti 

üzvlərinin N.Nərimanovla teleqrafla çox vacib bir söhbəti olmuĢdu. N.Nərimanov bildirmiĢdi 

ki, ermənilər əgər Rəyasət Heyətinin üzvlərinə, ―mənim Bəyannaməmi‖ misal gətirsələr, 

bildirin ki, bəyannamədə həqiqətdə belə deyilir: Dağlıq Qarabağ əhalisinə öz müqəddəratını 

sərbəst təyinetmə hüququ verilir".     

         N.Nərimanov daha sonra tezliklə Tiflisə sənədlər göndərəcəyini bildirdi və xüsusi 

vurğuladı ki, ―o zaman aydın olacaq ki, erməni yoldaĢlarımız müstəsna olaraq ərazilər 

haqqında düĢünürlər, ancaq ermənilərin və müsəlmanların yoxsul əhalisinin rifahı və inqilabın 

güclənməsi barədə yox‖ [11, s.14]. 

Bu vaxt qərar verildi ki, iyul ayının əvvəlində Tiflisdə Qafqaz Bürosu Plenumunun 

təcili iclası çağırılsın. 2 iyul tarixində plenum öz iĢinə baĢladı. Ġlk iki gün ermənilərin 

Gürcüstana qarĢı ərazi iddiaları - Axalkalaki və Borçalı bölgələrini tələb etmələri müzakirə 

edildi. Bu məsələdə tərəflər arasında münasibətlər çox gərgin idi. Mayın sonundan Nalçikdə 

məzuniyyətdə olan Ġ.Stalin istirahətini saxlayaraq təcili olaraq iyun ayının sonunda Tiflisə 

gəldi və Qafqaz Bürosu Plenumunun 2 - 7 iyul 1921-ci il tarixli iclaslarında fəal Ģəkildə 

iĢtirak etdi. Müzakirələrin sonunda Axalkalaki və Borçalı bölgələrinin Gürcüstan SSR 

tərkibində saxlanmasına qərar verildi [10, s.426-427].  

4 iyulda I.Stalinin iĢtirakı ilə Qafqaz Bürosunun plenumunda, S.Kirov (Azərbaycanın 

partiya təĢkilatının gələcək rəhbəri) və G.Orconikidzenin təklifi ilə aĢağıdakı qətnamə layihəsi 

səsverməyə çıxarıldı: "Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil edilsin, yalnız 

Dağlıq Qarabağda plebisit (səsvermə)  keçirilsin" [5, s.58]. 

        Plenar iclasda iĢtirak edirdilər: Ġ.Stalin - PK(b)P Mərkəzi Komitəsinin üzvü, eyni 

zamanda Qafqaz Bürosu üzvləri G.Orconikidze, F.Maxaradze, N.Nərimanov, A.Myasnikov, 

S.Kirov, A.Nazaretyan və Y.Fiqatner. 

        Qarabağ məsələsinin müzakirəsi zamanı iki baxıĢ ortaya çıxdı. 

        Səsverməyə aĢağıdakı təkliflər  çıxarılmıĢdı: 

a) Qarabağı Azərbaycanın tərkibində saxlamaq (lehinə səs verdilər: Nərimanov, Maxaradze, 

Nazaretyan; əleyhinə səs verdilər: Orconikidze, Myasnikov, Kirov və Fiqatner); 

b) ermənilər və müsəlman əhalisinin iĢtirakı ilə Qarabağ ərazisində referendum keçirmək 

(lehinə səs verdilər: Nərimanov və Maxaradze); 

c) Qarabağın dağlıq hissəsi Ermənistanın tərkibinə daxil edilsin (lehinə səs verdilər: 

Orconikidze, Myasnikov, Fiqatner və Kirov); 

d) yalnız Dağlıq Qarabağda, yəni ermənilər arasında referendum keçirilsin (lehinə səs 

verdilər: Orconikidze, Myasnikov, Fiqatner, Kirov və Nazaretyan) [2, s.39]. 

        Səsvermənin nəticələrinə görə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına səbəb 

olan bir qərar qəbul edildi. 

        Yuxarıda deyilənlərlə əlaqəli sual yaranır: bir neçə ay əvvəl ―Azərbaycanı Qarabağsız 

təsəvvür edə bilməyən‖ Orconikidze və Kirov niyə 1921-ci ilin iyunundan sonra bu qədər 

kəskin Ģəkildə fikirlərini dəyiĢdilər və iyul ayında Qafqaz Bürosunun iclasında Azərbaycanın 

əleyhinə səs verdilər? 

Belə güman etmək olar ki, Dağlıq Qarabağın gizli bir müzakirə obyektinə çevrilməsi, 

daha sonra Qafqaz Bürosunda açıq müzakirələr (1921-ci ilin iyun-iyul aylarında), habelə 

Dağlıq Qarabağı Ermənistana zorla vermək cəhdləri Sovet Rusiyası ilə Türkiyə arasında 16 

mart 1921-ci ildə  bağlanmıĢ Moskva müqaviləsi ilə əlaqələndirilmiĢdi. Naxçıvanın 

Azərbaycan tərkibində saxlanmasıni əks etdirən bu müqavilənin imzalanmasından sonra 

Sovet Rusiyası təmsilçiləri Dağlıq Qarabağı Ermənistan SSR-ə verməklə erməni 

bolĢeviklərini təskin etmək mövqeyi tutmuĢdular. 
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Qafqaz Bürosunun 4 iyul 1921-ci il tarixli qərarının mətni və siyasi mənası arasında çox 

uyğunsuzluqlar vardı və bu o demək idi ki, bəzi müddəalar bilərəkdən kimlərinsə əli ilə çox 

məharətlə saxtalaĢdırılırdı. Akademik T.Köçərliyə görə ―erməni müəllifləri bu qərarla bağlı 

―kiçik‖ bir düzəliĢ etmiĢdilər: yəni ―verilsin‖ ifadəsi ―saxlanılsın‖ ifadəsi ilə əvəz olunmuĢdu 

[1, s.102]. 

       Qafqaz Bürosunun 4 iyul 1921-ci il tarixli qərarının qəbulu zamanı N.Nərimanov qəti bir 

açıqlama verdi: "Qarabağ məsələsinin Azərbaycan üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq bunun 

RK(b)P Mərkəzi Komitəsinin müzakirəsinə çıxarılmasını zəruri hesab edirəm". Yalnız 

N.Nərimanovun kəskin etirazı sayəsində həmin gün Qafqaz Bürosunun iclası aĢağıdakı mətni 

son qərar kimi qəbul etdi: "Qarabağ məsələsinin ciddi bir fikir ayrılığına səbəb olduğunu 

nəzərə alaraq, RK(b)P Mərkəzi Komitəsinin Qafqaz Bürosu məsələnin müzakirəsinin təxirə 

salınmasını zəruri hesab edir" [2, s.39]. 

Beləliklə, həmin iclasda "Qarabağ məsələsi" gündəliyin 5-ci bəndinə əsasən müzakirə 

edildi. N.Nərimanovun bəyanatının müzakirəsindən sonra qəbul edilmiĢ qərar (6-cı bənd) 

əvvəlki səsvermənin nəticəsini yeni redaksiyada yazdı, çünki plenar iĢtirakçıların əksəriyyəti 

buna səs vemiĢdilər. 

Bununla birlikdə, bu məsələ RK(b)P Mərkəzi Komitəsi tərəfindən müzakirəyə 

çıxarılmadı və ilk növbədə Orconikidzenin bir gün əvvəl tutduğu səhv mövqedən imtina 

etməsi və Nazaretyanın dəstəyini əsas götürən plenum Qarabağla bağlı əvvəlki qərarın 

yenidən müzakirəyə çıxarılmasına qərar verdi [5, s.59]. 

        N.Nərimanovun sərt mövqeyini və G.Orconikidzenin əvvəlki fikrindən imtina etməsini 

nəzərə alaraq Qafqaz Bürosunun 5 iyul tarixli iclasında (gündəliyin 2-ci bəndinə əsasən) 

aĢağıdakı qərarları qəbul edildi: 

         1) müsəlmanlar və ermənilər arasında milli barıĢığın zəruriliyinə, Yuxarı və AĢağı 

Qarabağın iqtisadi əlaqələrinə, onun Azərbaycanla daimi əlaqəsinə əsaslanaraq, ġuĢa Ģəhəri 

inzibati mərkəz olmaqla Dağlıq Qarabağa geniĢ regional muxtariyyət verərək Azərbaycan 

SSR-in tərkibində saxlanılsın; 

        2) Azərbaycan K(b)P Mərkəzi Komitəsinə muxtar vilayətin sərhədlərini 

müəyyənləĢdirmək və onu Mərkəzi Komitənin Qafqaz Bürosuna təsdiq üçün təqdim etmək 

tapĢırılsın; 

         3) Mərkəzi Komitənin Qafqaz Bürosu Rəyasət Heyətinə Dağlıq Qarabağın fövqəladə 

komitəsinə namizəd barədə Ermənistan Mərkəzi Komitəsi və Azərbaycan Mərkəzi Komitəsi 

ilə danıĢıqlar aparmaq tapĢırılsın; 

         4) Dağlıq Qarabağın muxtariyyətinin əhatə dairəsi Azərbaycan K(b)P  Mərkəzi 

Komitəsi tərəfindən müəyyən ediləcək və Mərkəzi Komitənin Qafqaz Bürosuna təsdiq 

edilmək üçün təqdim ediləcək [2, s.39]. 

        Erməni tərəfi, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ilk "ədalətli qərarın" ləğv edilməsinə 

çalıĢaraq, Ġ.Stalinin gözlənilmədən bura gələrək azərbaycanlıları müdafiə etdiyini iddia 

edirdilər. 

Erməni tarixçilərinin Qafqaz Bürosunun tarixi qərarlarını saxtalaĢdıraraq, necə deyərlər, 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycana ―verilməsini‖ Stalinin adı ilə əlaqələndirmələri həqiqətə 

uyğun gəlmirdi. Bu, ilk növbədə, ermənilərə özlərini totalitar rejimin qurbanları kimi təqdim 

etmək və ədalətin bərpası görünüĢünü yaratmaq imkanı verən stalinçi cinayətlərə aid edilmək 

niyyətlərinə uyğun gəlirdi. 

Erməni müəlliflər və siyasətçilər eyni zamanda bir vaxtlar "bütün çətinlikləri Stalinin 

üzərinə atmaq dəbə düĢdüyündən" Dağlıq Qarabağın Azərbaycana verilməsini yalnız 

"Stalinin iradəsi" ilə izah etməklə, dünya birliyinin dəstəyini qazanmağa da çalıĢırlar [3]. 

Erməni müəllifləri hər zaman Nərimanovu ―millətçi‖ kimi təqdim etmək və onu SSRĠ 

rəhbərliyinin nəzərində gözdən salmaq üçün hər cür imkandan istifadə etmiĢlər. O zamankı 

ağlagəlməz mürəkkəb siyasi Ģəraitdə ―Dağlıq Qarabağı Azərbaycan SSR hüdudlarında 

saxlamaq‖ haqqında qərar qəbul olunması həqiqətən N.Nərimanovun tarixi xidmətidir.  
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       Erməni müəllifləri Qafqaz bürosunun bu qərarını (Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-in 

hüdudlarında saxlanılsın) Dağlıq Qarabağı mexaniki surətdə Ermənistan tərkibindən çıxarıb 

Azərbaycan tərkibinə ―daxil etmək‖ qərarı kimi təqdim edirlər. Bu erməni iddiaları XX əsrin 

sonlarının ən böyük yalanlarından biridir. Tarixi həqiqət budur ki, sadəcə 5 iyul tarixli qərarla 

Ermənistan hökumətinin Dağlıq Qarabağı Azərbaycan tərkibindən çıxarıb Ermənistana 

birləĢdirmək cəhdi rədd edilmiĢ, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olması bir daha 

təsdiqlənmiĢ, Dağlıq Qarabağı Azərbaycan tərkibində saxlamaq və Dağlıq Qarabağa 

Azərbaycan tərkibində muxtariyyət vermək məsələsi həll edilmiĢdi [7, s.114]. 

        Bu arada Qafqaz Bürosu plenumunun 11 saylı 4 iyul və 12 saylı 5 iyul tarixli iclaslarının 

protokollarının mətni baĢ verənlərin aydın bir mənzərəsini göstərir: Ġ.Stalin hər iki iclasda 

iĢtirak edirdi, ancaq nə 4 iyulda, nə də 5 iyulda o, Qarabağ mövzusunda danıĢmamıĢdı. 

Bundan əlavə, RK (b)P  Mərkəzi Komitəsinin Qafqaz Bürosu plenumunun 2 və 3 iyul tarixli 

iclaslarının 8 saylı protokolu  4 və 5 iyul tarixlərinə aid müvafiq sənədlərlə eyni arxiv 

fondunda saxlanılır. Bir az diqqətlə nəzərdən keçirildikdən sonra bütün protokollarda Stalinin 

adının iĢtirak edənlər arasında ilk olaraq görünməsi yalnız formal xarakter daĢıyırdı. 

        Dağlıq Qarabağ məsələsinin 5 iyulda yenidən müzakirəyə çıxarılması məhz Orconikidze 

və Nazaretyanın təkidi ilə baĢ vermiĢdi. Məlum səbəblərə görə bəzi erməni müəllifləri 

Nazaretyanın deyil, məhz N.Nərimanovun Orconikidze ilə birlikdə bu məsələni qaldırdığını 

iddia etməyə çalıĢırlar. 

        Dağlıq Qarabağın yalnız 5 iyul qərarı ilə Azərbaycanın olması barədə səhv iddia 

V.Zaxarova və S.Sarkisyanın Moskvada dərc olunan məqaləsində təkrarlanmıĢdır [3]. Çünki 

Qarabağ həmiĢə Azərbaycanın olmuĢdur. Sadəcə olaraq ermənilərin Dağlıq Qarabağı bu cür 

həyasızcasına ələ keçirməyə çalıĢmaları xalqımıza qarĢı ənənəvi ərazi iddialarının növbəti 

mərhələsi idi. 

Bəhs edilən son qərarın özü də Azərbaycan  ictimaiyyəti  tərəfindən  razılıqla  

qarĢılanmadı.  Ona  görə  də, Azərbaycan  MĠK  Rəyasət  Heyətinin  19  iyul  1921-ci  ildə  

keçirilən  iclasında «Dağlıq Qarabağa daxili özünüidarə hüququ verilməklə Azərbaycanın 

tərkibində saxlanılmasını zəruri hesab etdi. 1921-ci il 19 iyul tarixində Azərbaycan Mərkəzi 

Ġcraiyyə Komitəsinin Rəyasət Heyəti Qafqaz Bürosunun 5 iyul tarixli qərarını və 

N.Nərimanovun Tiflisə səfərinin nəticələrini müzakirə etdi [2, s.42]. 

        N.Nərimanovun məruzəsi əsasında qəbul edilən qərarda deyilirdi ki, "Dağlıq Qarabağ 

Sovet Konstitusiyası müddəalarına uyğun olaraq daxili özünüidarə hüququna və icraiyyə 

qurumlarına malik olmaqla Sovet Azərbaycanının ayrılmaz hissəsi olaraq qalır". 

5 iyulda RKP(b)P Mərkəzi Komitəsinin Qafqaz Bürosunun qəbul etdiyi qərara 

baxmayaraq, müxtəlif erməni təĢkilatları Azərbaycana qarĢı pozuculuq hərəkətlərini 

dayandırmamıĢdılar. Ə.Qarayevin 23 iyulda ġuĢadan N.Nərimanov və M.D.Hüseynova 

göndərdiyi teleqramda deyilirdi ki, "Sovet Ermənistanının Fövqəladə Səlahiyyətli səfiri Ter-

Simonyan Gorusda müsəlman, rus və erməni dillərində yazılmıĢ bəyanat yayaraq Qarabağın 

dağlıq hissəsinin Sovet Ermənistanına birləĢdirildiyini elan etmiĢdir [2, s.44]. 

Bir daha qeyd eməliyik ki, Azərbaycanda Qafqaz Bürosunun qərarı birmənalı olmayan 

reaksiyaya səbəb oldu. 1921-ci il iyulun 19-da Qafqaz Bürosunun Dağlıq Qarabağı 

Azərbaycanın tərkibində saxlanılması barədə qərarını təsdiqləyən yerli Kommunist Partiyası 

rəhbərləri bunun gələcəkdə çox pis nəticələr verəcəyindən qorxaraq muxtariyyət verməyə 

ehtiyatla yanaĢdılar. Azərbaycan K(b)P Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu 26 sentyabr 

1921-ci ildə belə bir qərar verdi: "Qafqaz Bürosundan Dağlıq Qarabağın ayrılması barədə 

qərarına yenidən baxılmasını xahiĢ etmək: bundan sonra muxtariyyət elan etməyin" [5, с.96]. 

Bir ay sonra, 21 oktyabrda Dağlıq Qarabağ kommunistlərinin konfransı da keçirildi və 

burada da Dağlıq Qarabağın bir muxtar bölgəyə ayrılmasına qarĢı çıxıldı. Dağlıq Qarabağa 

muxtariyyət verilməsi məsələsinin uzanması 15 ay sonra, 27 oktyabr 1922-ci ildə Cənubi 

Qafqaz kommunistlərini Qarabağ probleminin müzakirəsinə bir daha qayıtmağı zəruri etdi. 
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Azərbaycan K(b)P Mərkəzi Komitəsindən qətnamənin icrası tələb edildi. Yalnız bundan sonra 

Qafqaz Bürosunun 5 iyul 1921-ci il tarixli qərarının aqibətinin müəyyən edilməsi üçün  1922-

ci il dekabrın 15-də xüsusi komissiya yaradıldı. Lakin sözügedən qərarın opponentlərinin öz 

sözləri ilə desək, ―bunun üçün muxtariyyətin əleyhinə olan N.Nərimanovun müqavimətini dəf 

etmək lazım idi [5, s.119].       

         Yalnız N.Nərimanov 1923-cü ilin yanvarında Moskvaya iĢə aparıldıqdan sonra 

Azərbaycanda vəziyyət kəskin Ģəkildə dəyiĢdi. 27 iyun 1923-cü ildə  RK(b)P Zaqafqaziya 

Komitəsinin plenumunun iclasında Azərbaycan Kommunist Partiyasının yeni rəhbərliyinə 

Dağlıq Qarabağın muxtar bölgəyə ayrılması məsələsini bir ay ərzində həll etmək tapĢırıldı. 1 

iyul 1923-cü ildə Azərbaycan K(b)P rəhbərliyi müvafiq qərar qəbul etməli oldu. Bununla da 7 

iyul 1923-cü ildə respublika hökuməti mərkəzi Xankəndi olan Dağlıq Qarabağ muxtar 

vilayətinin (DQMV) qurulmasına dair son qərar qəbul etdi . 

         Bir həftə sonra, 16 iyul 1923-cü il tarixində AK(b)P rəhbərliyi yenidən bu məsələyə 

qayıtdı, ġuĢa Ģəhəri və bir sıra aran Qarabağ torpaqları da daxil olmaqla DQMV-nin tərkibinin 

geniĢləndirilməsinə qərar verdi. Nəhayət, həmin 1923-cü il sentyabrın 18-də Azərbaycan 

K(b)P Qarabağ vilayət komitəsinin iclasında daĢnaq S.ġaumyanın DQMV-nin inzibati 

mərkəzi Xankəndinin -  vaxtı ilə 1918-ci il mart soyqırımının və Bakı XKS-nin əsas 

təĢkilatçılarından biri, görkəmcə bolĢevik, mahiyyətcə daĢnak xislətli S.ġaumyanın Ģərəfinə 

Stepanakert adlandırılmasına qərar verildi [5, s.187-188]. 

1923-cü ilin iyul ayında xüsusi komissiyanın təklifi ilə ġuĢa, CavanĢir və Qubadlı 

rayonlarının 169 yaĢayıĢ məntəqəsi də DQMV-ə daxil edildi. 1923-cü ildə DQMV-nin sahəsi 

4160,5 kvadrat km. idi. 10 ildən sonra bu ərazi 4 431,7 kvadrat km.-ə qədər geniĢləndi [8, 

с.42].  

Lakin ermənilər heç vaxt Azərbaycan SSR tərəfindən onlara verilən güzəĢtlərlə 

kifayətlənmirdilər. 

Beləliklə, 1923-cü ildə Azərbaycanın içərisində bir vaxt bombası qoyuldu və Sovet 

Rusiyası Qafqazı tərk edərdisə, iĢləməsi lazım olan bir saat mexanizmi iĢə salındı. Dağlıq 

Qarabağa muxtariyyət verildiyi andan qaynaqlanan faciənin baĢlıca səbəbi yadlara inam idi. 

         1920-ci ilin iyulunda G.Orconikidzenin irəli sürdüyü "Qarabağda muxtariyyət elan 

etmək və burada erməni əhalisini təĢkil etmək" fikri zamanın ―sınağından keçdi‖ və SSRĠ-nin 

dağılmasından sonra DQMV-ni Rusiyanın nəzarətində olan bölgə etmək üçün təsirli bir 

mexanizmə çevrildi.  

Sovet dövründə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaĢayan erməni 

icması bütün siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa 

da, Ermənistan öz ərazi iddialarını bir neçə dəfə ortaya atmıĢ, ancaq istəyinə nail ola 

bilməmiĢdir. 

DQMV-nin mövcudluğu illərində Azərbaycan SSR-nin hakimiyyəti formal xarakter 

daĢımıĢdır. Respublika rəhbərliyi vilayətlə bağlı bütün plan və tədbirlərini yalnız ittifaq 

rəhbərliyi ilə razılaĢdırıldıqdan sonra icra edə bilirdi. 

Yalnız 1969-1982-ci illərdə Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana ilk rəhbərliyi 

dövründə vəziyyət kökündən dəyiĢdi. Azərbaycan hökuməti bu illər ərzində hər addımda, hər 

iĢdə  vilayətin əsl sahibinin kim olduğunu birmənalı olaraq göstəriridi. 

H.Əliyevin Moskvaya yüksək partiya və dövlət vəzifələrinə iĢləməyə aparılmasından 

sonra vilayətdə baĢverən özbaĢınalıqlar, ardınca 32 ildə xalqımızın baĢına gələnlər təsadüfi 

olmayaraq ittifaq rəhbərliyi səviyyəsində xalqımıza qarĢı hazırlanmıĢ məkrli planın icrasının 

nəticəsi idi. 

ġükürlər ki, Azərbaycan xalqı, onun Müzəffər Milli Ordusu 2020-ci ildə 44 günlük 

Vətən Müharibəsi nəticəsində bu tarixi ədalətsizliyə son qoymaqla Dağlıq Qarabağda suveren 

hüquqlarımızı yenidən bərpa edə bildi [9]. 

Lakin tarixi ədaltin bərpası, torpaqlarımızın azad edilməsi o demək deyil ki, 

ərazilərimizə xəyanətkar dövlətin iddialarına birdəfəlik son qoyulmuĢdur. Bəzi qonĢu 

dövlətlərdən hərbi - maddi yardım alan, dünyanın bir sıra aparıcı ölkələrdən siyasi dəstək alan 
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Ermənistan bu gün də Qarabağa və digət tarixi torpaqlarımıza iddialarından əl çəkməmiĢdir. 

Buna görə də tariximizi, torpaqlarımızın necə iĢğal olunmasını unutmamalıyıq.   

Bir gün gələcək və Azərbaycanın üçrəngli bayrağı müxtəlif vaxtlarda zorla bizdən alınıb 

ermənilərə ―bağıĢlanmıĢ‖ Zəngəzurda, Dərələyəzdə, Göyçədə, Zəngibasarda və digər Qərbi 

Azərbaycan torpaqlarımızda dalğalanacaq. O gün çox da uzaqda deyil. 
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Продумывая в 1985 году перспективу перемен в СССР, архитекторы реформ  и не 

подозревали, какое большое значение в истории перестройки займет национальный 

вопрос. Политика М.Горбачева во многих отношениях придала импульс 

этнонациональным процессам, направление которых было запрограмированно более 

ранними противоречиями. Эти противоречия имели исторические корни и проистекали 

как из этнических, так и из иных, социальных и политических факторов.   

Новый этап конфликта в Нагорном Карабахе стал разгораться практически с 

момента прихода к власти в руководстве СССР М.Горбачева. В своих воспоминаниях 

М.Горбачев вынужден был признать, что задолго до начала кровавого этапа конфликта 

в 1988 году Москва была в курсе сложных процессов, которые происходили  вокруг 

Нагорного Карабаха, была хорошо информирована о настроениях в Армении и 

Нагорном Карабахе, хорошо знала, что  там происходит и что готовится, ибо там особо 

не скрывали своих намерений и планов, тщательно встраивая их в демократическую 

риторику перестройки. Горбачев отмечал: "За три года (имеется в виду период 1985-

1987 годов - И.Н.) ЦК получил 500 писем о ситуации в Нагорном Карабахе. 

Перестройка привела в движение большие внутренние силы, начали вскрываться 

застарелые нарывы. Возрождаются национальные чувства, а вместе с ними и 

национальный экстремизм" [4, с.506].  

Партийное руководство Азербайджанской ССР также была в курсе событий, 

происходивших вокруг Нагорного Карабаха и ещѐ задолго до начала последнего этапа 

конфликта через свои органы государственной безопасности  систематически ставило 
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об этом в известность Москву. Вот как вспоминает об этом бывший председатель 

областного отделения КГБ НКАО полковник Г.Септа: "О фактах активизации 

националистических проявлений регулярно докладывалось руководству, сообщалось 

по инстанциям. Фиксировались и случаи приезда эмиссаров из Еревана, оживление 

группировок, находившихся в поле зрения службы. Докладывалось, писалось 

начальству, неоднократно обсуждались возникающие проблемы с Кеворковым (в 1973-

1988 гг. первый секретарь областного комитета партии НКАО - И.Н.). Москвичи 

смотрели на все это сквозь пальцы, мол, у нас тут и не такое разворачивается. 

Бакинское руководство ни разу не проявило должного беспокойства: ни в случае с 

целенаправленным распространением книги "Очаг" З.Балаяна, фактически ставшей 

призывом к "миацуму" [присоединение области к Армении], ни позже, когда 

сепаратисты ловко прикрылись лозунгами большей демократии, гласности. К февралю 

все было ясно. Не было бы Сумгайыта, полыхнуло бы где-нибудь в другом месте" [5, 

с.118]. 

Таким образом, все были в курсе о надвигающейся опасности, но никто не 

принимал решительных действий для предотвращения еѐ в зародыше. Баку надеялся на 

Москву,  считая, что очередная  армянская возня вокруг идеи передачи  Нагорного 

Карабаха Армении, как это было в 1945,1960,1965, 1977 годы, будет заглушена 

Кремлем традиционными методами профилактического воздействия местных 

партийных и правоохранительных органов. Однако отсутствие однозначной реакции 

высших органов КПСС и советского руководства на сигналы, поступающие по 

различным каналам,  провоцировало армянскую сторону на более настойчивое, 

энергичное выдвижение территориальных требований.  

Между тем, в конце 1987 года произошло событие, которое по настоящему 

окрылило армянских националистов   и придало их действиям  уверенность. 21 октября 

1987 года из состава Политбюро ЦК КПСС был выведен заместитель Председателя 

Совета Министров СССР Гейдар Алиев.    Автор книги «Черный сад» Томас де Ваал 

убежден, что именно отстранение Гейдара Алиева от высшего руководства Советского 

Союза в октябре 1987 года полностью развязала руки армянам.  По мнению автора, 

армянские националисты  имели непосредственное отношение к отставке Гейдара 

Алиева: «Они задумали кампанию, -как он писал- по дискредитации азербайджанского 

патриарха Гейдара Алиева, который, как им представлялось, мог стать главным 

противником идеи отделения Карабаха и заблокировать весь процесс. В одном из своих 

интервью Гейдар Алиев вспоминал, что в 1987 году получил письмо от одного из 

активистов карабахского движения Игоря Мурадяна,  полный угроз и оскорблений в 

свой адрес. Автор письма обвинял Г.Алиева в том, что он мешает присоединению 

Нагорного Карабаха к Армении. Письмо сопровождалось большим списком, 

состоявшим из фамилий азербайджанцев и турков,  ставших жертвами армянского 

террора. [1, с.71]. Видимо, тем самым автор письма  угрожал Г.Алиеву, что если он не 

сойдет с пути армян, его ожидает подобная участь.  Интересно, что тот же Мурадян в 

марте 1987 года направил письмо на имя кандидата члена в Политбюро, идеолога 

Перестройки  А.Яковлева, в котором открытым текстом обвинял Гейдара Алиева в том, 

что именно он виновен  « укоренении раздела Восточной Армении (Армянской ССР, 

НКАО, Нахичеванской АССР)».  В письме его автор указывал, что в Верховный суд 

СССР направлено обращение с заявлением об иске  против Гейдара Алиева и по этому 

делу собран и представлен материал на 600 страниц. [11, л.1-2] Данное обращение 

И.Мурадяна лишний раз доказывает, что после начала Перестройки армянские 

националисты настолько были раскрепощены в своих действиях, что могли выступать с 

обвинениями против действующего члена Политбюро и одного из руководителей 

Советского правительства.  Безусловно, они не осмелились бы на подобный шаг, не 
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имея поддержку от Генерального секретаря ЦК КПСС М.Горбачева и его армянского 

окружения в лице А.Аганбекяна, Г.Шахназарова и других. Не случайно Г.Шахназаров в 

своих воспоминаниях писал, что Г. Алиев обвинял его  и других армян, близких к 

Горбачеву, в отторжении Карабаха от Азербайджана [12, с.45]. Как пишет Т.де Ваал, 

карабахским активистам удалось даже заручиться молчаливой поддержкой 

руководителя компартии Армении Карена Демирчяна, который, говорят,  был очень 

рад закату политической карьеры своего оппонента в высшем партийном руководстве 

СССР.  Вспоминая об этом бывший первый секретарь ЦК КП Армении К.С.Демирчян в 

1990 году отмечал: «Нам удалось сделать самое главное - сместить Алиева до начала 

[карабахского] движения. Это было очень важно» [6, с.34-35]. 

По некоторым данным в течение 1987 года в Нагорном Карабахе было собрано 75 

тысяч подписей под петицией о передаче автономии Армении [6, с.37]. Влиятельные 

армяне активно лоббировали карабахский вопрос за границей. Историк Сергей Микоян, 

сын старого партийного функционера Анастаса Микояна, писатель и журналист Зорий 

Балаян в интервью газетам армянской диаспоры в США открыто пропагандировали 

идею присоединения Нагорного Карабаха. 

А в ноябре 1987 года подал голос и Абель Аганбегян, один из ведущих 

экономических советников Горбачева. 16 ноября Аганбегян встретился с группой 

французских армян в отеле "Интерконтиненталь" в Париже и предложил им свое 

видение проблемы: "Я был бы рад, если бы Нагорный Карабах вернули Армении. Как 

экономист, я считаю, что у них куда более тесные связи с Арменией, нежели с 

Азербайджаном. Я уже внес подобное предложение, и надеюсь, что эти идеи будут 

воплощены в жизнь в духе перестройки и демократии" [6, с.38].  Взгляды Аганбегяна 

были изложены в газете французских коммунистов "Юманите", распространявшейся, в 

том числе и в Советском Союзе. Именно из этих откровений академика азербайджанцы 

впервые и узнали о ведущейся против них армянской кампании.  Горбачев ни прямо, ни 

косвенно не опроверг своего советника. Поэтому, армяне посчитали, что столь смелое 

заявление экономического советника генерального секретаря партии не носит 

случайный характер и скорее всего было заранее согласовано с ним. Заявление 

Аганбегяна мгновенно стало центральной темой для зарубежных армянских газет и 

журналов, для радиостанции "Айб" в Париже, а также армянских редакций радио 

"Свобода", "Голос Америки" и другие. Оживились многие организации зарубежной 

армянской диаспоры Таким образом, крапленая Карабахская карта вошла в игру [13, 

с.140-141]. 

Говоря о политической составляющей природы конфликта в Нагорном Карабахе 

необходимо отметить, что ключевая роль в генезисе сепаратистского движения в 

НКАО принадлежала армянской  интеллигенции и  представителям местных органов 

власти. Надо отметить, что  за годы советской власти в НКАО и Армении сложилась 

многочисленная и  образованная элита (историки, литераторы), которая, начиная 

особенно с постсталинского периода,  сыграла важную роль в процессе массовой 

мобилизации этнических чувств армянского населения автономии, в усилении 

межэтнической напряженности с азербайджанцами. Эти лица подогревали 

межэтническую напряженность в своих публичных выступлениях, научных трудах, 

посвященных истории Армении.  Требования о передаче НКАО Армении 

идеологически базировалось, во первых, на мифической армянской исконности 

Карабаха, и , во –вторых, на старательном  встраивании этих требований в контексты 

идеологических процессов перестройки. А именно, использование процесса 

критического переосмысления сталинского периода истории СССР для 

распространения надуманных утверждений о том, что якобы И. Сталин в 1921 году 

«отдал» Нагорный Карабах Азербайджану. Таким образом, идеи демонтажа командно-

административной системы  в СССР,  активно обсуждавшиеся в обществе, 

переносились на национально-государственное устройство Советского Союза и 
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использовались для обоснования  пересмотра территориально-правового статуса 

НКАО.  В период перестройки в близком окружении М.Горбачева появилось немало 

армян в роли идеологических и экономических советников, заведующих различных 

отделов ЦК КПСС. Эти лица открыто, без оглядки на первых лиц государства, а скорее 

по их указке, на страницах союзной и зарубежной печати высказывались в пользу 

поддержки карабахского движения.  Так, постепенно  обсуждение карабахского 

вопроса выходила из латентного состояния. 

Важной особенностью Карабахского движения, начавшегося в 1988 году, был 

массовый выход в Армении и НКАО  из состава коммунистической партии 

должностных лиц и административных служащих, пополнявших ряды членов новых 

общественных организаций подобных «Крунк», «Карабах», «АОД». В результате, 

партийные работники высокого ранга принимали активное участие в провокационных 

действиях, приводивших к эскалации этнополитической ситуации в НКАО и Армении. 

Аресты, преследования членов данных организаций, применяемые советскими 

властями  против них санкции лишь  способствовали популяризации этих лиц в 

широких слоях армянского общества,  вели к стремительному взлету их влияния и 

популярности, выдвигаемых ими лозунгов о «миацуме» -воссоединении НКАО с 

Арменией.  

Существенное влияние на генезис конфликта в НКАО оказал комплекс 

противоречий, связанных с демографическими процессами в регионе и  уровнем его 

экономического развития в составе Азербайджанской ССР. Изменение 

демографической ситуации воспринималось армянской стороной конфликта 

достаточно болезненно, и было важным детонатором обострения межэтнического  

противоречия в регионе. Эти противоречия были вызваны потерями среди армянского  

населения области в годы Второй мировой войны и активизацией миграционных 

потоков в послевоенные годы, носившие объективный характер и не были вызваны, как 

хотела это  представить армянская пропаганда, целенаправленной политикой 

Азербайджана.  

В годы Второй мировой войны  из НКАО было мобилизовано и отправлено на 

фронт 45 тысяч карабахцев.  3 % призванных составляли азербайджанцы [8, с.44], что, 

если исходить из итогов последней довоенной переписи 1939 года,  было 

приблизительно  равно  1400 человек [15]. Это составляло 10 % от численности 

азербайджанцев в составе населения автономной области. То есть численность 

призванных азербайджанцев соответствовал  их доле в составе населения НКАО. 

Этому принципу советские власти придерживались и при мобилизации  граждан 

других национальностей в союзных, автономных республиках и областях. Общие 

потери среди населения НКАО в годы войны составило 22 тысяч человек.  Волей 

судьбы, большинство вернувшихся с войны вынуждено было  покинуть свои родные 

края, на этот раз в поисках работы [8, с.44]. Таким образом, война наложило серьезный 

отпечаток на соотношение численности армянского и азербайджанского населения 

области. 
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Численность населения НКАО по итогам Всесоюзных  переписей [15] 

 
 

Годы 

армяне азербайджанцы прочие Итого 

населения  

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

1926 111694   89,1 12592 10,1 1014 0,8 125300 100 

1939 132800 88,0 14053 9,3 3984 2,7 150837 100 

1959 110053 84,4 17995 13,8 2358 1,8 130406 100 

1970 121068 80,5 27179 18,1 2066 1,4 150313 100 

1979 123076 75,9 37264 23,0 1841 1,1 162181 100 

1989 145450 76,9 40688 21,5 2947 1,6 189085 100 

 

Изменения в этническом составе региона в послевоенный период были 

обусловлены объективными процессами, которые происходили в социально-

экономической  жизни  Азербайджанской ССР в 1950-70-х годах. Предоставление 

колхозникам в 1959 году паспортов ускорило процесс миграции сельского населения, в 

том числе армянского населения НКАО,  в города Азербайджанской ССР и в целом 

Союза. Люди уезжали на учебу в различные вузы (первый и единственный вуз в 

области –Педагогический институт был открыт в 1969 году как филиал 

Азербайджанского Педагогического института,  а в  1973 году был преобразован в 

самостоятельный институт), в составе комсомольских бригад  принимали активное 

участие в грандиозном строительстве,  которое развернулось по всей стране после 

войны. Некоторые не возвращались, обосновавшись на новом месте, заведя семьи и 

устроившись после нескольких лет учебы на работу по специальности. И это было 

естественно, поскольку все они были гражданами единого государства, где между 

союзными, автономными  республиками и областями не существовало границ. 

Необходимо учитывать, что  стремительный рост населения области после войны и  

особенности структуры  еѐ экономики,  не позволяли обеспечить работой все трудовые 

ресурсы НКАО. В послевоенный период, в конце 1940-х - в первой половине 1950-х 

годов в Азербайджане были созданы новые промышленные центры: Мингечаур (по 

переписи 1959 года здесь проживало 4235 армян), Сумгаит (по переписи 1959 года 

здесь проживало 7031 армян), Дашкесан ( по переписи 1959 года здесь проживало  

16626 армян ) [14] куда переезжали, в том числе  и армяне из НКАО, работавшие здесь 

на промышленных предприятиях, в сфере  услуг. Традиционным оставалась миграция 

армянского населения НКАО в самый   крупный промышленный центр республики -

город Баку.  В период с 1926 по 1979 год численность армянского населения города, 

включая окрестности, увеличилось с 77 тысяч до 216  тысяч человек. [14] И это, 

несмотря на потери в годы Второй мировой войны.  

    По данным переписи 1970 года численность населения в НКАО  характеризуется 

восстановлением довоенного уровня и его дальнейшим ростом. Одновременно 

происходит рост численности азербайджанцев, что следует связывать не только с 

высокой рождаемостью среди них по сравнению с армянами, но и  социально-

экономическим развитием  НКАО, привлекавшее сюда сельское азербайджанское 

население соседних регионов. Так за период 1970-1979 годов население НКАО 

возросло на 12 тысяч человек. И в этом приросте доля армян составила лишь 2 тысячи, 

а азербайджанцев-10 тысяч человек [15]. Подобное изменение можно связать также  с 

новыми процессами национального развития в Азербайджане, которые стали 

разворачиваться, начиная  со второй половины 1950- х годов. С одновременным  

активным участием азербайджанцев в процессе урбанизации, происходит значительное  
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расширение сферы функционирования азербайджанского языка, которое постепенно 

вытесняет русский. Как показывают итоги переписей, проведенных в 1970 и 1979 

годах, увеличение удельного веса азербайджанцев в городах республики, особенно в 

Баку,  приводило к серьезному сокращению некоренных народов, в том числе армян. 

Те, кто не пожелал или не имел возможности мигрировать из республики, должны 

были решать для себя проблему адаптации к резко возросшей значимости 

азербайджанского фактора в жизни республики. Для армянского населения 

Азербайджана, в целом, и НКАО, в частности, указанные процессы национального 

развития обусловили развитие двух тенденций. С одной стороны, стала расти 

напряженность в их отношениях с азербайджанцами, которые большей частью 

подогревались из Еревана. С другой стороны, изменилось направление миграции армян 

из НКАО. Однако последний процесс носил добровольный характер и не побуждался 

каким-либо целенаправленным давлением со стороны руководства республики или 

азербайджанского населения. Миграция армян  именно в Армению стимулировалась, 

прежде всего, языковыми факторами. Русскоязычные же армяне мигрировали в 

основной своей массе в различные регионы  России и иные русскоязычные регионы 

Европейской части СССР. Понятно, что подобная миграция негативно отражалась на 

рождаемости и естественном приросте армянского населения.  

Одновременно с указанными процессами происходило увеличение численности 

азербайджанского населения в НКАО не только в результате естественного, но и 

механического прироста. В основном азербайджанцы переезжали из соседних с 

автономной областью районов республики. Если в период 1970-1979 году численность 

азербайджанцев в целом по Азербайджану увеличилось на 25 %,[14] то по НКАО эти 

показатели составили 37 %. [15] Миграция азербайджанцев в НКАО была обусловлена 

главным образом социально-экономическими факторами. А именно, благодаря 

крупным капиталовложениями в экономику области. 

На начальной фазе конфликта довольно распространена была излишне 

упрощенное суждение о преимущественной социально-экономической природе 

конфликта в НКАО. Данный подход получил широкое распространение вследствие 

партийной пропаганды союзных властей. Руководство СССР пыталось усмотреть 

причину возникшего кризиса в  социально-экономическом отставании НКАО, отрицая 

при этом реально существующие источники иного порядка. Выделяя экономическую 

причину в качестве первоосновы конфликта в Нагорном Карабахе, союзное 

правительство пыталось нейтрализовать кризис, выделяя целевые ассигнования  и 

увеличивая поставки товаров потребления в НКАО. С этой целью 24 марта 1988 г. 

Центральным Комитетом Коммунистической партии Советского Союза и Советом 

Министров СССР была принята специальная программа по социально-экономическому 

развитию области [3]. Однако проблема заключалась вовсе не в том, что 

благосостояние армянской общины Нагорного Карабаха было ниже достатка 

азербайджанского населения региона. Напротив, по ряду социально-экономических 

параметров и показателей уровень жизни в НКАО был даже выше среднего по 

республике. При сравнении показателей социально-экономического развития в целом 

по Азербайджанской ССР, в том числе Нахчыванской АССР и Нагорно-Карабахской 

Автономной Области за период 1965-1987 годов, можно четко заметить значительные 

темпы социально-экономического развития  в указанный период в автономной области 

[2, с.29-30]. На развитие области за 1971-1985 гг. было направлено 483 млн. рублей 

капиталовложений, или в 2,8 раза больше, чем за предыдущее пятнадцатилетие.  За 

последние 16 лет до начала конфликта в 1988 году по темпам роста промышленного 

производства НКАО опережала республиканский уровень (соответственно 3,23 и 3,0 

раза). По производству промышленной продукции на душу населения—свыше 1,4 
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тыс.рублей — НКАО принадлежало ведущее место среди экономических районов 

Азербайджанской ССР (без промышленности Баку). За последние три пятилетки в 

области вступили в строй 15 новых промышленных предприятии и производственных 

мощностей. НКАО являлся вторым после Шеки центром шелководческой 

промышленности в Азербайджанской ССР. На ее долю приходилось  2/3 продукции 

легкой индустрии области и около 25 процентов шелковой промышленности 

республики. Во многом благодаря развитию этой отрасли здесь формировался рабочий 

класс, были созданы объекты социальной инфраструктуры, сложились весьма 

устойчивые хозяйственные связи и т. д. НКАО являлась одним из важных 

сельскохозяйственных регионов нашей республики. К концу 1980-х на долю области 

приходилась 3,2 процента производимой в республике сельскохозяйственной 

продукции. Только за последние три пятилетки здесь было построено около 1300 км 

высоковольтных линий электропередачи. НКАО был единственным регионом в 

республике, имевший трехстороннее электроснабжение, гарантирующее его более 

высокую надежность. За 1961 -1987 гг. в области за счет всех источников было 

возведено 1400,3 тыс. кв. метров жилья. В том числе за два года двенадцатой 

пятилетки- 123,9 тыс. кв. метров, что в 1,6 раза было больше, чем за соответствующий 

период одиннадцатой пятилетки. В результате более 12 тысяч человек улучшили свои 

жилищные условия. Уровень обеспеченности одного жителя, как в городе, так и в 

сельской местности достиг 14,6 кв. метров. Это были довольно высокие показатели, 

если учесть, что по республике они составляли соответственно 12,2 и 9,2 кв. метров, по 

Баку-11,7, а в среднем по стране-14,9 кв. метров. В НКАО душевое потребление услуг 

было выше, чем в среднем по республике. На 10 тыс. жителей области приходилось 

больше больничных коек, предприятий торговли, общественного питания и службы 

быта, библиотек, клубных учреждений, киноустановок. В целом природно-

географическое и экономическое единство Карабаха, естественность его взаимосвязей с 

другими регионами Азербайджана подчеркивались дислокацией жизненно важных 

коммуникаций - железнодорожной линии Агдам-Степанакерт (ныне Ханкенди), 

автомобильных дорог, газопровода, линий электроснабжения, что весьма плодотворно 

влияло на эффективное функционирование народного хозяйства автономной области 

[7, с.79-97]. В советский период армянская община НКАО имела и реально 

использовала право на развитие национальной культуры в сфере  получения высшего и 

среднего образования на родном языке, развития  культурно-просветительских 

учреждений,  в рамках теле- и радиовещания, печатных СМИ и т.п. 

Другим качественным отличием нового этапа конфликта было то, что впервые 

проблема вырвалась на страницы союзной и республиканской прессы, выйдя тем 

самым из латентного состояния и став объектом широкого обсуждения. Кроме этого 

руководство НКАО и Армении  предприняли  конкретные односторонние юридические 

шаги по воссоединению НКАО с Арменией. Хотя это было грубым нарушением 

Конституции  СССР и Азербайджанской ССР, и Баку принимала адекватные 

юридические решения, однако это не остановило сепаратистов. Для обсуждения 

ситуации вокруг Нагорного Карабаха в июле 1988 года была созвана даже специальная 

сессия Верховного Совета СССР. По итогам обсуждения 18 июля 1988 года было 

принято Постановление Президиума Верховного Совета СССР «О решениях 

Верховных Советов Армянской ССР и Азербайджанской ССР по вопросу о Нагорном 

Карабахе», в котором отмечалось, что Президиум Верховного Совета СССР, 

рассмотрев просьбу Верховного Совета Армянской ССР от 15 июня 1988 года о 

переходе Нагорно-Карабахской автономной области в состав Армянской ССР, считал 

невозможным изменение границ и установленного на конституционной основе 

национально-территориального деления Азербайджанской ССР и Армянской ССР [9, 

с.153-155]. Казалось, в вопросе будет поставлена точка. Однако принятое 25 июля 1988 

года ЦК КПСС и Президиумом  Верховного Совета СССР постановление «О 
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практических мерах по реализации постановления Президиума Верховного Совета 

СССР  по вопросу о Нагорном Карабахе» [10],   введение в январе 1989 года в 

Нагорном Карабахе особого управления под руководством представителя ЦК КПСС и 

Президиума Верховного Совета СССР А.И.Вольского показало, что Москва 

фактически выводила НКАО из подчинения Азербайджанской ССР, тем самым  давая 

армянам надежду на то, что  пребывание НКАО  в составе Азербайджана отныне 

является формальностью, не считаясь с которой они могут с удвоенной энергией 

добиваться фактического переподчинения области Армянской ССР. Подобная двоякая 

позиция союзного центра продолжала усугублять  конфликт, постепенно превращая его 

в военный, с применением огнестрельного оружия и даже ракет. 

        События в Нагорном Карабахе в 1988 году, создали крайне напряженную 

ситуацию в армяно-азербайджанских отношениях по всему периметру 

непосредственного взаимодействия армянского и азербайджанского населения, как  в 

Армении, так и в Азербайджане, и особенно в Нагорном Карабахе. Требования об 

отделении автономной области от Азербайджана, громко озвучиваемые на митингах и 

демонстрациях в Степанакерте и Ереване, создавали атмосферу раскаленных эмоций, 

порождали неприязнь, вражду не только между двумя общинами Нагорного Карабаха, 

но и  Азербайджана в целом. Люди готовы были продемонстрировать свою решимость 

не отступать территориальным домогательствам, солидарность с беженцами из 

Армении и Нагорного Карабаха. Нарастающий поток беженцев из Армении, 

помноженный на возмущенное состояние азербайджанского общества превращало 

армянское население республики в заложников карабахского конфликта. В принципе 

на это и рассчитывали националисты, сидевшие в Ереване и Степанакерте, которые 

хотели бы пролития армянской крови за пределами Нагорного Карабаха, для того 

чтобы затем  устроить пропагандистское шоу вокруг этого.  Убийство армян давало бы 

этим лицам повод для доказательства того, что в Азербайджане нарушаются права 

армянского населения и два народа несовместимы для дальнейшего общежития. 

Именно данной тактики придерживались те, кто организовал Сумгаитскую провокацию 

28-29 февраля 1988 года. Сумгаит усугубил конфликт вокруг Нагорного Карабаха, 

обострил межнациональное противостояние, втягивая в свою орбиту все большее число 

людей с обеих сторон.  Появились первые армянские беженцы теперь уже из 

Азербайджана, а у инициаторов и организаторов «карабахского движения» новые 

доводы для антиазербайджанской пропаганды с использованием образа 

азербайджанских погромщиков как средства устрашения армян с применением 

ключевого кода «геноцид». Максимально используя произошедшую беду  ревнители 

«геноцида» пытались опорочить  азербайджанцев, добивались в стране и мире 

моральной и общественной поддержки, пытаясь таким образом получить политический 

перевес в борьбе за Нагорный Карабах. Развернулась антиазербайджанская 

пропагандистская компания в прессе уже во всесоюзном и международном масштабе с 

использованием умело смоделированного образа азербайджанской нации. 

Эксплуатируя сумгаитские события, армянские средства массовой информации 

настойчиво продвигали версию о якобы заблаговременно спланированной 

азербайджанцами трагедии сумгаитских армян. Тем самым достигалась немаловажная, 

можно сказать, стратегическая цель –армянская сторона, спровоцировавшая 

взрывоопасный процесс межнациональной конфронтации, в постсумгаитской ситуации 

предстала как жертва конфронтации. Азербайджан же благодаря этим усилиям, 

начиная с данного момента, стал восприниматься не иначе как агрессивная, 

реакционная, непримиримая сторона межнационального конфликта.                 В 

дальнейшем на Сумгаит списывались различные зверства армянских боевиков, 

толкавших азербайджанцев на адекватные действия.  Таким образом главная цель 
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организаторов Сумгаитской провокации была достигнута -конфликт вокруг Нагорного 

Карабаха стал приобретать необратимый и непримиримый характер и окончательно 

перешел в свою кровавую фазу. 

С самого начала конфликта конфессиональная составляющая явно 

прослеживалась в ней. Армянская сторона  рассматривала его как некое 

цивилизационное противостояние между армянами-христианами и азербайджанцами-

мусульманами. Подобной риторикой  о национальной несовместимости армян и 

азербайджанцев армянские националисты пытались  завуалировать свои 

территориальные притязания  в форму столкновения двух взаимоисключающих 

национальных идентичностей или даже двух религиозных конфессий. Хотя в самом 

конфликте позиции сторон не были оформлены в конфессиональные рамки, 

позволяющие говорить о войне религий, однако в бытовом сознании армян 

карабахский конфликт имел ярко выраженную религиозную окраску и в определенной 

мере рассматривался как борьба с враждебным мусульманским окружением. По мере 

перехода конфликта в стадию открытого военного столкновения, это опосредованное 

восприятие превратилось в дополнительный источник аргументации армянской 

стороны, используемых властной элитой Армении и Нагорного Карабаха для 

идеологического обоснования своих действий. 

         Таким образом, комплексный анализ особенностей генезиса  армяно-

азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе накануне распада СССР дает право 

констатировать, что абсолютизация какой-либо одной из причин в ущерб другой 

уводит от многофакторного понимания данного конфликтного явления. Поэтому весь 

вышеозначенный комплекс причин в том или ином объеме присутствовал в последнем 

этапе конфликта, начавшегося в 1988 году.  

После распада СССР в 1991 году и восстановления независимости Азербайджана 

и Армении конфликт вокруг Нагорного Карабаха трансформировался из 

внутригосударственного в широкомасштабный межгосударственный  военный 

конфликт, завершившийся установлением перемирия в мае 1994 года. Результатом его 

стали оккупация Арменией не только территории бывшей армянской автономии в 

Нагорном Карабахе, но и, под предлогом создания пояса безопасности, семи районов 

вокруг него.  Общее число   беженцев  из Армении и вынужденных  переселенцев  из 

оккупированных территорий Карабаха составило около миллиона человек.  

Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году для мирного урегулирования 

конфликта, действовавшая с 1994 года в формате трех сопредседателей США, России и 

Франции, несмотря на рассмотрения различных проектов урегулирования (пакетный, 

поэтапный) не добилась их практической реализации. На протяжении нескольких 

десятилетий представители внешних игроков, осуществлявшие  посредническую 

миссию, в большей степени имитировали «бурную деятельность», чем приближали  

Карабахский конфликт к разрешению. Хотя порой казалось, что вот-вот, на каком-то, 

очередном трехстороннем саммите на высшем уровне, будет зафиксирована «дорожная 

карта» с четкими формулировками, и карабахское «досье» будет сдано в исторический 

архив. Но ситуация не менялась, хотя переговорная динамика не прекращалась. Было 

ясно, что для прогресса в Карабахском вопросе необходим  «идеальный шторм», 

который разрубил бы «гордиев узел» и сделал бы разрешение конфликта приоритетом, 

несмотря на многообразие других интересов в этом регионе. Долгое время посредники 

пытались доказать конфликтующим сторонам, что проблема не имеет военного 

решения. Однако Азербайджан сломал сложившийся по вине посредников данный 

стереотип и доказал, что подобный взгляд на  решение проблемы глубоко ошибочен. В 

то же время  при активном участии членов  Минской группой в 1993 году было 

принято 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые содержали требования о 

выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий 

Азербайджана. Однако отсутствие действенных механизмов воздействия на Армению 
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для выполнения данных резолюций, не позволили  провести их в жизнь.  В то же время 

данные резолюции, а также ряд других международных документов, признающих 

территориальную целостность Азербайджана,  создали  для азербайджанской стороны 

правовую базу по  реализации  их своими силами в 2020 году.  Поскольку 

продолжавшиеся на протяжении почти 30 лет бесконечные  переговоры, точнее 

имитация переговоров, завели процесс в тупик, способствовали  его консервации и 

укреплению позиции оккупантов на захваченных азербайджанских землях.  

Начавшаяся в конце сентября 2020 года военная операция азербайджанской 

армии по освобождению оккупированных Арменией территорий Азербайджана в 

Карабахе, нарушило существующее в конфликте статус-кво и завершилось 

возвращением  Азербайджаном военного контроля над частью территории бывшей  

Нагорно-Карабахской Автономной области  и всеми семи районами вокруг него. 

Окончание военной фазы последнего конфликта было зафиксировано в совместном 

заявлении от 10 ноября 2020 года о прекращении огня, возвращении оккупированных 

территорий и решении гуманитарных вопросов, подписанного между руководителями 

Азербайджана и Армении при посредничестве Российской Федерации.  Так завершился  

самый длительный по времени и жестокий по числу жертв территориальный конфликт 

на постсоветском пространстве.       
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Xülasə: Məqalədə XX əsrin 90-cı illərində Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən iĢğalından sonra mədəni, dini abidələrin məhv edilməsi, muzey 

eksponatlarının qarət edilməsi, məktəblərin yandırılması və digər vandallıq faktlarından bəhs 

edilmiĢdir. Qarabağdakı Alban xristian abidələrinin üzərindəki kitabələrin, xaçların saxtalaĢdırılmaya 

məruz qalması, erməniləĢdirilməsi haqqında konkret faktlar qeyd olunmuĢdur.  

Açar sözlər: Ağdam Cümə məscid, dini vadalizm, Ġmarət kompleksi, Gəncəsər monastırı, 

muzey eksponatları.  
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Abstract: The article examines the destruction of cultural and religious monuments, the 

plundering of museum exhibits, the burning of schools and other facts of vandalism after the 

occupation of Nagorno-Karabakh and adjacent territories by the Armenian armed forces in the 1990s. 

Specific facts of falsification of inscriptions and crosses on Albanian Christian monuments in 

Karabakh and their Armenization were noted. 
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Резюме: В статье рассматриваются разрушение культурных и религиозных памятников, 

разграбление музейных экспонатов, поджоги школ и другие факты вандализма после 

оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих территорий вооруженными силами Армении в 

1990-х годах. Отмечены конкретные факты фальсификации надписей и крестов на албанских 

христианских памятниках в Карабахе и их арменизации. 
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Qarabağ regionu Azərbaycanın tarixi, mədəni və dini abidələri ilə çox zəngin olan 

hissəsidir. Qarabağda XIX əsrdən etibarən baĢlanan, Sovet dövründə isə geniĢ miqyas almıĢ 

arxeoloji, etnoqrafik, antropoloji və digər sahələr üzrə tədqiqatlar burada çox qədim 

zamanlardan insanların davamlı yaĢadığını sübut edən mağara düĢərgələri, əkinçilik və 

sənətkarlıq məskənləri, ticarət mərkəzləri, qədim Ģəhər qalıqları aĢkara çıxarmıĢdır. Azıx və 

Tağlar mağaraları, Nərgiztəpə, Qaraköpəktəpə, Üzərliktəpə və onlarla digər yaĢayıĢ 

məskənlərindən aĢkar edilmiĢ maddi-mədəniyyət nümunələri bəĢər sivilizasiyasının inkiĢaf 

təkamülünü aydınladan çox qiymətli tapıntılardır. Qarabağın saf təbiəti, məhsuldar torpaqları, 

bolsulu çayları, bulaqları, geniĢ otlaqları qədim dövrdə və orta yüzilliklərdə bu regionda 

insanların sıx məskunlaĢmasına imkan vermiĢ, buradan keçən ticarət yolları yaĢayıĢ 

məskənlərinin, xüsusən də Ģəhərlərin daha sürətli inkiĢafını ĢərtləndirmiĢdi.  

Qarabağın demək olar ki, bütün yaĢayıĢ məntəqələrində, xüsusən Ģəhərlərində çoxlu 

sayda mədəni, dini abidələr inĢa olunmuĢdu və onların əksəriyyəti Ermənistanın Azərbaycana 

təcavüzü nəticəsində ərazilərimiz iĢğal edilənə qədər salamat qalmıĢ, bəziləri də bərpa 

edilmiĢdi. Ağdam rayonunun Xaçındərbətli kəndində 1314-cü ildə inĢa edilmiĢ Qutlu Musa 

oğlu türbəsi, Kəngərli kəndində XIV əsrə aid türbə, Ağdam Ģəhərində XIX əsrdə memar 

Kərbəlayi Səfixan Qarabaği (1817-1910) tərəfindən inĢa olunmuĢ məscid, Boyəhmədli 

kəndində dua edən insan Ģəklində daĢ heykəl, Çəmənli kəndində məĢhur övliyalardan olan 

Seyid Lazım Ağanın məqbərəsi rayonun tarixi-dini abidələrinin zənginliyindən xəbər verən 

milli-mənəvi sərvətlərimizdəndir [1].  

Qarabağın erməni iĢğalına məruz qalmıĢ digər bölgələri də mədəni-dini abidələrlə 

zəngin idi. Məsələn, Füzuli rayonunun Babı kəndində yerləĢən XIII əsrdə inĢa edilmiĢ 

səkkizguĢəli ġeyx Babı Yaqub türbəsi, AĢağı Veysəlli kəndində XIV əsrə aid Mirəli türbəsi, 

Əhmədalılar kəndində orta əsr qəbiristanlığının ərazisində sənduqə formalı 

qəbirdaĢının  üzərindəki türbə, 1681-ci ildə Qarğabazar kəndində inĢa edilmiĢ karvansara və 

yenə həmin dövrə aid məscid, Füzuli Ģəhərində 1890-cı ildə inĢa edilmiĢ Hacı Ələkbər 

məscidi [2], Cəbrayıl rayonunun Dağtumas kəndində XIII-XVI əsrlərə aid türbə, ġıxlar 

kəndində yerləĢən ġıxbaba türbəsi (XIV əsr), Xubyarlı kəndində XVI əsrə aid səkkizguĢəli 

türbə, Çələbilər kəndində XVI əsrə aid məscid [3], Qubadlı rayonunun Muradxanlı kəndində 

V əsrə aid Qalalı abidəsi, ƏliquluuĢağı kəndində Göy qala, Yazı düzündə XIV əsrə aid 

CavanĢir türbəsi, Dəmirçilər kəndindəki iki türbə, Gürcülü kəndindəki XVII əsrə aid türbə, 

Xocamsaxlı kəndindəki XVIII əsrə aid türbə [4], Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli 

kəndində yerləĢən səkkizguĢəli Yəhya ibn Məhəmməd türbəsi (1304-1305), ġərifan kəndi 

yaxınlığında yerləĢən ġəhri-ġərifan adlı (9 hektar ərazisi olan) Ģəhər qalığı, Zəngilan 

Ģəhərində XVII əsrə aid imam Hüseyn məscidi, Qıraq MüĢülan kəndində XIX əsrdə inĢa 

edilmiĢ məscid [5], Laçın rayonunda Məlik Əjdər türbəsi, Mirik kəndində XV əsrə aid Alban 

məbədi, Minkənddə XV əsrə aid məbəd, QarıqıĢlaq kəndində XI əsrə aid Dəmirovlu piri, yenə 

həmin kənddə 1718-ci ildə inĢa edilmiĢ məscid, Ərikli kəndində XVI əsrə aid Qarasaqqal 

türbəsi, Cicimli kəndində 1780-1791-ci ilə aid məscid-mədrəsə [6] bütün Azərbaycanın milli-

mənəvi sərvətləri kimi böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Qarabağın müxtəlif bölgələrində olan bütün bu və digər mədəni-dini abidələrimiz 

müxtəlif bölgü əsasında qruplaĢdırılmıĢ və hər biri müəyyən araĢdırmadan sonra, qəbul 

edilmiĢ meyarlara əsaslanaraq ―Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət mühafizəsinə 

götürülmüĢ daĢınılmaz mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcəsinə görə bölgüsü‖ adlı 

kitaba daxil edilmiĢdir. Eləcə də, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02 avqust 

2001-ci il tarixli 132 №-li qərarı ilə dünya və ölkə əhəmiyyətli, eləcə də yerli əhəmiyyətli 

daĢınmaz Tarix və Mədəniyyət abidələrinin siyahısına salınaraq inventarlaĢdırılmıĢdır [7]. 

Birinci Qarabağ müharibəsi gediĢində iĢğala məruz qalan bu rayonlarda mövcud olan 

bütün bu abidələr 30 ilə yaxın müddət ərzində erməni vandalları tərəfindən qarət edilmiĢ, 

yandırılmıĢ, ciddi-cəhdlə türk, müsəlman, azərbaycanlı izləri yox edilmiĢdir. Azərbaycan 
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Mədəniyyət Nazirliyi ilkin monitorinq zamanı azad edilmiĢ torpaqlarımızda dövlət 

qeydiyyatında olan 314 abidəyə baxıĢ keçirmiĢdir. AydınlaĢdırılmıĢdır ki, bu abidələrin 

əksəriyyəti Ermənistanın iĢğalı dövründə dağıdılmıĢ, yandırılmıĢ, yararsız hala salınmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev 2021-ci il martın 31-də Türk Dövlətləri 

ƏməkdaĢlıq ġurasının videokonfrans formatında keçirilən zirvə görüĢündə çıxıĢı zamanı 

xüsusi qeyd etmiĢdir ki, azad edilmiĢ torpaqlarda hər Ģey dağıdılıbdır: ―Ġndi jurnalistlər oraya 

gəlir, diplomatlar səfərlər edirlər. Görürlər ki, Ģəhərlər dağıdılıb, evlər dağıdılıb, kəndlər 

dağıdılıb, tarixi abidələrimiz dağıdılıb. Ağdamı xarici və yerli jurnalistlər Qafqazın 

Xirosiması adlandırıblar. Füzuli Ģəhəri iĢğaldan azad olunandan sonra bu Ģəhərdə bir salamat 

bina qalmamıĢdı ki, o binanın damında Azərbaycan bayrağı qaldırılsın... Ermənilər bütün 

Ģəhərlərimizi məhv ediblər, bütün tarixi abidələrimizi məhv ediblər, qəbiristanlıqları 

Ģumlayıblar, qəbirləri dağıdıblar, 60-dan çox məscidi dağıdıblar və yarımçıq sökülmüĢ 

məscidlərdə inək və donuz saxlayıblar‖ [8]. 

ĠĢğal dövründə bütün dini abidələr, o cümlədən məscidlərimiz erməni vandalizminin 

qurbanı olmuĢdur. Bütün məscidlər dağıdılmıĢ, divarları arasında isə mal-qoyun, donuz 

saxlanılmıĢdır. Ağdamda 1868-1870-ci illərdə memar Kərbəlayi Səfixan Qarabaği tərəfindən 

tikilən Ağdam Cümə məscidi yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ölkə əhəmiyyətli abidələr 

siyahısındadır. Bu məscid ―Qarabağ məscid memarlığı‖ məktəbinə aiddir. Ermənilər 

tərəfindən dağıntılara məruz qalan Ağdam Cümə məscidinin minarələri daxildən sökülüb, 

tavanı bir neçə yerdən uçurulub, dizayn və yazıları bilərəkdən yararsız, tanınmaz vəziyyətə 

salınmıĢdır. Məscidin binasından ermənilər mal-qara tövləsi kimi istifadə etmiĢlər [9].  

Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndində XVIII əsrdə inĢa edilmiĢ məscid özünün unikal 

arxitekturasına görə seçilmiĢdir. Məsciddə uzun illər boyu Qiyaslı və ətraf ərazilərdə yaĢayan 

insanlar dini inanclarını yerinə yetirmiĢlər. Azərbaycan bolĢeviklər tərəfindən iĢğal edildikdən 

sonra yerli əhali məscidin dağıdılmasına imkan verməmiĢ, onun binasından müxtəlif 

təyinatlar, o cümlədən anbar və mağaza kimi istifadə etmiĢlər. 1990-cı illərin əvvəllərində 

kənd əhalisi məscidi təmizləyərək buranı yenidən insanların ibadət yerinə çevirmiĢdi. Lakin 

Qiyaslı kəndi 1993-cü ildə ermənilər tərəfindən iĢğal edildikdən sonra buradakı məsciddə 

mal-qara saxlanılmıĢ, binanın ikinci mərtəbəsindən ot anbarı kimi istifadə olunmuĢdu. Erməni 

iĢğalçıları rayonu tərk etməmiĢdən əvvəl Qiyaslı məscidini yandırmıĢlar [9]. Bununla da 

azərbaycanlılara, müsəlman aləminə qarĢı öz nifrətlərini bir daha nümayiĢ etdirmiĢlər. 

Ġkinci Qarabağ müharibəsindən sonra azad edilmiĢ bölgələrdə olmuĢ Ġsrail jurnalisti 

ġmuel Dan Elmas bununla bağlı təəssüf hissilə yazmıĢdır ki, bütün məscidlərin içərisində 

heyvan saxlanması izləri aydın görünür: məscidlərin giriĢində heyvan ifrazatı, saman kipləri 

qalmaqdadır [10].  

Erməni vandalları iĢğal etdikləri bütün ərazillərdə bütün tikililəri, o cümlədən maddi-

mədəniyyət abidələrini məhv etmiĢlər. Qarabağ və qarabağlılar üçün mənəvi cəhətdən 

olduqca əhəmiyyətli bir məkan olan Ağdamdakı Ġmarət kompleksi xüsusi amansızlıqla 

dağıdılmıĢdır. Burada Qarabağ xanlığının əsasını qoymuĢ Pənahəli xanın imarəti, 

karvansaray, eləcə də xanlıqda müxtəlif illərdə hakimiyyətdə olmuĢ hökmdarların qəbirüstü 

türbələri vardı. Qarabağ xanlarının nəslindən olmuĢ digər görkəmli Ģəxslər də bu 

qəbiristanlıqda dəfn edilmiĢdilər. Ağdam Ģəhəri iĢğal olunduqdan sonra Pənahəli xanın 

buradakı sarayı və qəbiristanlıq erməni vandalizminə məruz qalmıĢdır. ĠĢğalçılar Ġbrahimxəlil 

xanın türbəsini və Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xan CavanĢirin qızı XurĢidbanu 

Natəvanın qəbirüstü abidəsini də dağıtmıĢlar [11]. ĠĢğal edilən ərazilərdəki məscidlər, 

məzarlıqlar kimi Pənahəli xanın imarəti də ermənilər tərəfindən təhqir edilmiĢdir. Tövlə kimi 

istifadə edilən Xan sarayında inək və donuz saxlanılmıĢdır.  

Füzuli rayonunda erməni iĢğalı dövründə tarixi əhəmiyyət daĢıyan abidələr ―qədim 

mədəniyyətə malik‖ qonĢularımızın vəhĢi vandalizminə məruz qalmıĢdır. Bu bölgədə Əcəmi 

memarlıq məktəbinin təsiri ilə inĢa olunmuĢ bir sıra memarlıq abidələri, o 

cümlədən Əhmədalılar və Babı türbələri, həmçinin AĢağı Veysəlli kəndində hamar daĢdan 

tikilən qülləvari Mirəli türbəsi, Qarğabazar kəndində Hacıqiyasəddin məscidi 
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və karvansara, Qoçəhmədli kəndində XVIII əsrə aid məscid, Füzuli Ģəhərində Hacı Ələkbər 

məscidi və ―MəĢədi Həbib‖ hamamı, Merdinli kəndi yaxınlığında üzərində daĢdan yonulmuĢ 

at, qoç fiqurları olan qəbir abidələri və s. bu kimi qiymətli abidələrimiz məhv edilmiĢ, 

yandırılmıĢdır. 

Ermənilər qəbirüstü abidələri, məqbarələri, bütöv qəbiristanlıqları dağıtmıĢ, mərmərdən 

hazırlanmıĢ baĢdaĢı və sinədaĢlarını oğurlayıb satmıĢlar. Həmçinin qəbirlər açılmıĢ, orada 

dəfn edilənlərin cəsədinin qalıqları təhqir edilmiĢdir. Məsələn, Ağdamda Qarabağ xanlığının 

əsasını qoymuĢ Pənahəli xanın məqbarəsi təhqir edilmiĢ, donuz tövləsinə çevrilmiĢdir. Onun 

nəticəsi, görkəmli Azərbaycan Ģairi XurĢidbanu Natəvanın qəbri də təhqir olunmuĢdur, qazılıb 

və sümükləri də qəbrindən çıxarılıb aparılmıĢdır. Bu haqda fransız fotojurnalisti Reza 

Deqatinin məlumatı  [11] dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri tərəfindən 

yayımlanmıĢdır.  

Zəngilan rayonundakı qəbiristanlıqlarda da bütün qəbirlər dağıdılmıĢdır. Buradakı 

qəbiristanlıqlarda mərmərdən olan bütün baĢdaĢılarını, sinədaĢlarını ermənilər 30 illik iĢğal 

dövründə söküb aparmıĢ və ya iranlılara satmıĢlar. Onlar Zəngilan Ģəhərindəki qəbiristanlıqda 

isə həm də  goreĢənliklə məĢğul olmuĢlar. Mərmər və gülbaxt daĢından olan qəbirlərin 

əksəriyyətinin sinədaĢının alt hissəsi baĢ tərəfdən qazılmıĢ, birbaĢa meyitin baĢı olduğu 

hissəyə dəlik açılmıĢdır. Həmin dəlikdən qəbirin içinə metal axtaran cihaz ötürülüb, yoxlama 

aparılmıĢdır. Əgər cihaz məzarda metal olduğu iĢarəsini veribsə, göreĢənlər qəbri tam açıb, 

meyitlərin kəlləsini qoparılıb çıxarmıĢ, ağzındakı qızıl diĢləri söküb aparmıĢlar [12].   

Qarabağ ərazisindəki ən məĢhur abidələrdən biri olan Ağdam rayonunun ərazisindəki 

XVIII əsə aid ġahbulaq qalası isə dağıdılmasa da, erməni saxtakarlığının qurbanı olmuĢdur. 

Bu memarlıq abidəsi Ermənistanın Azərbaycana geniĢ miqyaslı təcavüzünə qədər yaxĢı 

mühafizə edilib saxlanmıĢdı. Sovet hakimiyyəti dövründə Ağdam rayonuna gələn bütün xarici 

qonaqlar bu abidəni ziyarət edirdilər. Abidə kompleksi həmiĢə diqqət mərkəzində 

olduğundan, bir növ Ağdam rayonunun simvoluna çevrilmiĢdi. ġahbulaq qalası Qarabağ 

xanlığı dövründə salınmıĢ ikinci inzibati mərkəz olmuĢdu. Xanlığın əsasını qoymuĢ Pənahəli 

xan CavanĢir 1747-ci ildə Bayat qalasını inĢa etdirmiĢ, lakin sonradan aran bölgədə inĢa 

edilmiĢ bu xanlıq mərkəzinin müdafiə imkanlarının yetərsiz olduğunu anlamıĢ, növbəti daha 

möhkəm ġahbulaq qalasını inĢa etdirmiĢdi. Burada yaĢayıĢ evləri, hamam, məscid, bazar da 

tikdirmiĢdi. Xanlığın yeni mərkəzi yaxınlıqdakı gur sulu bulağın adı ilə belə adlanmıĢdı. 

ġahbulaq bir müddət Qarabağ xanlığının siyasi və inzibati mərkəzi rolunu oynamıĢ, sonrakı 

dövrdə isə bu missiyanı daha möhkəm və alınmız ġuĢa qalası ifa etmiĢdi. 

Erməni ―alimləri‖ ġahbulaq qalasını özününküləĢdirmək üçün qala ətrafında arxeoloji 

qazıntı iĢləri aparmıĢ, burada özlərinin mifik Tiqranakert Ģəhərinin izlərini tapmağa 

çalıĢmıĢlar. Nəticədə qalaya aid tarixi maddi mədəniyyət nümunələrinin bir qismi dağıdılmıĢ, 

bir qismi isə Ermənistana aparılmıĢdı. Erməni iĢğalçıları qalanın daxilində olan xan sarayı, 

məscid, hamam, yaĢayıĢ evləri və bəzi digər binaları söküb materiallarından istifadə etmiĢlər. 

2005-ci ildən Ermənistan hökuməti tərəfindən, Ġrəvandakı ictimai təĢkilatların birliyi 

statusunu daĢıyan "Erkir" təĢkilatının vasitəsi burada aparılan qazıntı iĢləri və ġahbulaq 

qalasının təmiri maliyyələĢdirilmiĢdi [13]. Təmir iĢlərindən sonra ġahbulaq qalasının 

divarında erməni xaçı peyda olmuĢ, qala da ermənilər tərəfindən kilsə kimi istifadə edilmiĢdi.  
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Sovet hakimiyyəti dövründə bütün rayon mərkəzlərində tarix-diyarĢünaslıq muzeyi, 

mədəniyyət evi, əksər yaĢayıĢ məntəqələrində məktəb, kitabxana və klublar yaradılmıĢdı. 

Təkcə Ağdam rayonunda iĢğal ərəfəsində 89 orta ümumtəhsil məktəbi, 4 fəhlə-gənclər; 1 

qiyabi orta, 2 kəndli gənclər məktəbi, 4 orta ixtisas təhsili məktəbi, o cümlədən  Üzeyir 

Hacıbəyov adına musiqi texnikumu, 54 tibb müəssisəsi, 34 uĢaq bağçası və körpələr evi var 

idi. Ə. Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrı, 4 muzey, 71 kitabxana, 13 mədəniyyət 

evi, 27 klub fəaliyyət göstərirdi [14]. 

Füzuli rayonunda iĢğal ərəfəsində Dövlət Dram Teatrı, tarix-diyarĢünaslıq muzeyi, 

Bünyad Sərdərovun ev muzeyi, 79 orta ümumtəhsil məktəbi, 1 orta ixtisas təhsili məktəbi, iki 

uĢaq incəsənət və 5 uĢaq musiqi məktəbi, 2 texniki-peĢə məktəbi, 52 məktəbəqədər təhsil 

müəssisəsi, 69 klub və mədəniyyət evi, 77 kitabxana, 43 tibb müəssisəsi, o cümlədən 13 

xəstəxana əhaliyə xidmət göstərirdi. Füzuli rayonunun iĢğalı zamanı bütün bu mədəniyyət, 

səhiyyə ocaqları məhv edilmiĢdi. Lakin 1994-cü ilin yanvar ayında Milli Ordumuzun uğurlu 

―Horadiz əməliyyatı‖ndan sonra rayonun Arazboyu bölgəsində 23 yaĢayıĢ məntəqəsi, o 

cümlədən Horadiz qəsəbəsi (2007-ci ildən Ģəhər statusu almıĢdır – N.Q.) azad edildikdən 

sonra elə o zamandan bərpa və quruculuq iĢlərinə baĢlanmıĢdır.  Rayonun iĢğaldan azad 

olunmuĢ ərazisində 12 yeni qəsəbə salınmıĢ və məcburi köçkün ailələri müvəqqəti olaraq 

burada yerləĢdirilmiĢlər. 2021-ci ilin əvvəlində bu qəsəbələrdə və azad edilmiĢ kəndlərdə 51 

min nəfər məcburi köçkün məskunlaĢmıĢdır.  Rayon Tarix-diyarĢünaslıq muzeyinin Bala 

Bəhmənli kəndində filialı, mərkəzləĢdirilmiĢ kitabxana sistemi və onun 33 filialı, 14 kənd 

mədəniyyət evi, 7 klub müəssisəsi, 5 uĢaq musiqi məktəbi rayon ərazisində fəaliyyətlərini 

bərpa etmiĢdir [15]. Bundan əlavə Horadiz Ģəhərində isə son illərdə 3 tam orta ümumtəhsil 

məktəbi, 1 xəstəxana, xalçaçılıq kombinatı, 1 poliklinika, 2 uĢaq baxçası, Bayraq muzeyi, 

Muğam mərkəzi, Gənclər evi, H.Əliyev mərkəzi, Rəsm qalereyası, DiyarĢünaslıq muzeyi inĢa 

edilmiĢ və əhalinin istifadəsinə verilmiĢdir [16].   

Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən iĢğal edilənə qədər Qarabağ ərazilərində 

bütövlükdə ölkəmizin maddi-mədəni irsini əyani nümayiĢ etdirən 31 muzey fəaliyyət 

göstərirdi. Həmin muzeylərin 103 minlik eksponat fondu  Ermənistanın Silahlı Qüvvələrinin 

nəzarəti altında olan ərazilərdə qalmıĢdı [17].  

Bu muzeylərin içərisində öz unikal eksponatları ilə Ağdam Çörək Muzeyi seçilirdi. 

Çörək Muzeyinin yerləĢdiyi dəyirman XIX əsrin sonlarında inĢa edilmiĢdi və duru yanacaqla 

iĢləyirdi. Yerli mədəniyyət abidəsi kimi  dövlət tərəfindən qorunurdu. Dəyirmanda təmir-

bərpa iĢləri aparıldıqdan sonra dünyada ikinci hesab edilən Ağdam Çörək Muzeyi 25 noyabr 

1983-cü ildə ilk ziyarətçilərini qəbul etmiĢdi. Dünyada ilk çörək muzeyi isə Ġsveçrənin Sürix 

Ģəhərində 1940-cı ildə yaradılmıĢdı. 1992-ci il avqust ayının 12-də Əsgəran rayonunun 

Naxçıvanik kəndi istiqamətindən ermənilərin atdığı top mərmisi ilə bu unikal muzey 

darmadağın edildi [17]. Ağdamın iĢğalından sonra rayon mərkəzində mövcud olan tarix 

diyarĢünaslıq muzeyi, Qurban Primovun xatirə muzeyi, Rahib Məmmədov adına döyüĢ 

Ģöhrəti muzeyi də dağıdılmıĢ, eksponatları isə yağmalanmıĢ və ya məhv edilmiĢdi.  

ĠĢğal edilmiĢ rayon mərkəzlərindəki muzeylərin eksponatlarının xeyli hissəsi ermənilər 

tərəfindən oğurlanıb Ermənistana aparılmıĢdır. Məsələn, ġuĢa muzeyindən eksponatlar Ģəhər 

Azərbaycan Ordusunun nəzarətinə keçməzdən bir neçə gün öncə buradan daĢınmıĢdır. Bu 

informasiyanı Ermənistan parlamentinin deputatı Naira Zöhrabyan paylaĢmıĢdır. O, bu 

eksponatların 2020-ci il noyabrın 1-də Ġrəvan Tarix Muzeyi və Milli Qalereyasına aparıldığını 

bildirmiĢdir. Deputat ġuĢadan 160 xalça, 30 gil qab və 50 rəsmin götürüldüyünü etiraf 

etmiĢdir [18]. 

Ermənistan iĢğal etdiyi ərazilərdəki mədəni və tarixi irsin xarakterini sistematik və 

qəsdən məhv etmiĢ, ya da dəyiĢdirmiĢdir. O cümlədən muzeylərin mülkiyyətində olan 

əlyazmalar və digər dəyərli eksponatlar yox edilmiĢ, yaxud da oğurlanaraq qara bazarlarda 

satıĢa çıxarılmıĢdır. Azərbaycanın xalçaçılıq sənətinin dəyərli nümunələri talan edilmiĢdir. 

Yüzlərlə mədəniyyət müəssisəsi, 4,6 milyon kitab fondu olan 927 kitabxana, 4 rəsm 

qalereyası, 8 mədəniyyət və istirahət parkı, habelə Füzuli rayonu ərazisində dünyanın ən 
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qədim yaĢayıĢ məskənlərindən biri – Azıx mağarası, ġuĢa Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 

erməni vandalizminin qurbanına çevrilmiĢdir [19].  

Ermənilər 30 illik iĢğal dövründə Qarabağın xristian abidələrinə qarĢı da sözün əsil 

mənasında terror tədbirləri həyata keçirmiĢlər. Qarabağın dağlıq bölgələrindəki alban xristian 

abidələri üzərindəki kitabələr, xaçlar isə saxtalaĢdırılmaya məruz qalmıĢ, erməni abidəsi 

görüntüsü yaradılmasına çalıĢılmıĢdı. Qarabağ ərazisində yerləĢən alban xristian abidələrinin 

böyük bir hissəsi iĢğal müddətində baxımsızlıqdan xaraba qalmıĢ, erməni hərbçilərinin döyüĢ 

məntəqəsi kimi istifadə edilmiĢ, qalan az bir hissəsi isə erməni-qriqoryan kilsələrinə 

çevrilmiĢdi. Eçmiədzin katalikosluğu bu iĢdə fəal rol oynamıĢdı. Məhz bu qurumun 

saxtakarlıqları nəticəsində Qarabağ ərazisindəki alban xristian kilsələrinin gerçək tarixi təhrif 

edilmiĢ, bu abidələrimiz erməni kilsələri kimi təqdim edilməyə baĢlanmıĢdı [20]. Alban 

tarixçisi Musa Kalankatlı yazmıĢdı ki, Qarabağ ərazisində xristian abidələrinin əksəriyyəti 

Albaniya dövlətinin hökmdarı III Mömin Vaçaqanın hakimiyyəti dövründə (487-510-cu illər) 

inĢa edimiĢdi: o, Albaniyada ―ildəki günlərin sayı qədər kilsə inĢa etmiĢdi‖. Onlardan biri də 

Tərtər rayonunda SuqovuĢan kəndi yaxınlığında günümüzə qədər salamat qalmıĢ Müqəddəs 

Yelisey məbədi idi. III Mömin Vaçaqan bu məbədi Ġsa peyğəmbərin həvarisi Faddeyin Ģagirdi 

olmuĢ Müqəddəs Yeliseyin nəĢi üzərində ucaltmıĢdı. Musa Kalankatlının verdiyi məlumata 

görə, Müqəddəs Yelisey ermənilərin gözündən qaçaraq Ġrana keçmiĢ, oradan isə Alban 

ölkəsinə gələrək xristianlığı təbliğ etmiĢdi. Mənbədə Müqəddəs Yeliseyin ermənilərin 

gözündən qaçaraq Albaniyaya gəlməsindən bəhs edilirsə, onda Qarabağda mövcud olan bu 

Alban xristian abidəsi necə erməni kilsəsi hesab oluna bilər? [20]. 

Tarixi mənbələrdə Azərbaycan Albaniya dövlətinin süqut etməsinin ermənilərin fitnə 

fəsadı nəticəsində baĢ verdiyi dəqiq əks olunmuĢdur. 705-ci ildə erməni katolikosu Ġlya ərəb 

xəlifəsi Əbdülmalikə yazdığı məktubda xahiĢ etmiĢdi ki, ―Böyük hökmdar, siz öz 

hökmünüzlə əmr buyurun ki, onlar (yəni albanlar – N.Q.) Allaha qarĢı iĢlədikləri günahlarına 

görə cəzalandırılsınlar‖. Əbdülmalik də cavab məktubunda qiyamçı kimi təqdim edilən 

albanların cəzalandırılacağını və onların dini inancında erməni-qriqoryan kilsəsinə uyğun 

dəyiĢikliklərin ediləcəyini bildirmiĢdi. Həmin vaxt Albaniyaya hücum edən ərəb ordusu 

Albaniyanın paytaxtı Bərdəni ələ keçirdi, alban hökmdarı ailəsi ilə birgə edam olundu və 

Alban dilində olan kitablar Tərtər çayına atılaraq məhv edildi. O zaman Bərdə Ģəhərində 

mövcud olan xristian məbədi də yandırıldı. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində Bərdə Ģəhərində 

―məbəd yeri‖ adlanan ərazidə 20 santimetr qalınlığında kül təbəqəsinin aĢkar edilməsi də bu 

faktı təsdiq edir [20]. Məhz bundan sonra bir müddət xilafət tərəfindən erməni-qriqoryan 

kilsəsinin tabeliyinə verilən Albaniya kilsələrində alban əlifbası qadağan edildi, əvəzində 

erməni əlifbasından istifadəyə keçildi. Ona görə də sonrakı dövrdə Qarabağda inĢa edilən 

xristian abidələrində erməni əlifbası ilə yazılmıĢ kitabələrə təsadüf edilir.  

Amma bu kitabələrin heç bir yerində Albaniya kilsələrinin ermənilərə aid olması 

haqqında hər hansı bir ifadə yazılmayıbdır. Əksinə erməni dilində yazılan kitabələrdə alban 

xalqının, Albaniya hökmdarlarının adları çəkilibdir. Buna ən yaxĢı nümunə Kəlbəcər rayonu 

ərazisində Xaçınçayın sol sahilində yerləĢən Gəncəsər monastır kompleksinin kitabəsidir. 

Alban-Xaçın hökmdarı Həsən Cəlal və anası HuriĢah Xatun tərəfindən 1216-1238-ci illərdə 

inĢa edilmiĢ bu xristian məbədinin divarı üzərindəki kitabədə yazılmıĢdır: ―Mən, Həsən Cəlal 

onu mənim Alban xalqım üçün inĢa etdim‖. Məbədin kitabəsində Həsən Cəlal ―Uca və böyük 

Arsak ölkəsinin hökmdarı, Alban vilayətinin çarı Böyük Həsənin nəvəsi, Vaxtanq təginin 

oğlu‖ kimi təqdim edilmiĢdir. Maraqlıdır ki, 1261-ci ildə Qəzvin Ģəhərində monqollar 

tərəfindən qətlə yetirilən Həsən Cəlalın oğlu Xaçın knyazı Atabəy oradan gətirilib Gəncəsər 

monastırında dəfn edilmiĢdi.  Həsən Cəlalın nəslindən olan bir çox alban din xadimləri bu 

monastr kompleksinin ərazisində dəfn olunmuĢlar [20]. 

Gəncəsər məbədi 1836-cı ildə Rusiya Sinodunun rəsmi qərarı ilə Alban kilsəsi ləğv 

edilənə qədər diofizit alban xristianlarının iqamətgahı - Alban Apostol Kilsəsinin mərkəzi 
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olmuĢdu. Hündür qala divarları ilə əhatə olunmuĢ Qandzasar kompleksinə alban xristian 

memarlığı üslubunda inĢa edilmiĢ baĢ kilsə, ona bitiĢik dörd mailli dam örtüyündə rotonda 

yüksələn monastır binası və qala divarlarına içəri tərəfdən hörülmüĢ tikililər daxildir. BaĢ 

kilsənin xaçĢəkilli günbəz kompozisiyası, 16 künclü günbəz barabanı və onun üzərində 

yüksələn çətir formalı piramidaĢəkilli daĢ günbəz örtüyü alban dindarlarının son iqamətgahına 

xüsusi əzəmət və gözəllik verir. ġərq və qərb fasadlarından fərqli olaraq Ģimal və cənub 

fasadlarının memarlıq həlli, demək olar ki, eynidir. Onların hər biri beĢ tağla bəzənmiĢ, 

ortadakı ən hündür tağ isə profilli xaçla tamamlanmıĢdır. Kilsənin daxilindəki tağların yuxarı 

hissələri müqəddəs hesab olunmuĢ öküz və qoyun baĢlarının barelyefləri ilə bəzədilmiĢdir. 

Monastır kompleksinin memarlıq planlaĢdırma və kompozisiya həlli, heykəltaraĢlıq 

nümunələri və diofizit xarakterli elementlər bu abidəni çoxəsrlik ənənələri olan Qafqaz 

Albaniyası memarlığına aid olduğunu təsdiq edir [21].  

Erməni alimi Ġosif Orbeli də öz əsərində bu Alban monastırının yazılarını nəĢr etdirərək 

həmin abidənin ermənilərə aid olmadığını sübut edən dəlilləri elmi ictimaiyyətə çatdırmıĢdı. 

Bundan qəzəblənən qatı erməni millətçiləri Ġ.Orbelinin bu kitabının nüsxələrinin əksəriyyətini 

yığıb yandırdılar. Səbəb bu abidənin ermənilərə aid olmadığını sübut edən dəlillərin 

olmasıdır. 

Qarabağda Alban memarlığını özündə əks etdirən IV- XVI əsrlərə aid daha bir neçə 

Alban kilsəsi bizim dövrə qədər gəlib çatmıĢdır. Onların arasında Laçın rayonunda yerləĢən 

Ağoğlan monastrı, Kəlbəcər rayonunda Xudavəng monastrı, Xocavənd rayonunda Amaras 

monastrı, Ağdərə rayonunda Müqəddəs Yelisey məbəd kompleksini və digərlərini göstərmək 

olar. Azərbaycan Respublikasına qarĢı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən erməni millətçiləri 

iĢğalçılıq niyyətlərinə haqq qazandırmaq məqsədi ilə Qafqaz Albaniyasının xristian kilsəsinə 

aid bütün kilsə, məbəd və monastrlarını erməni abidələri elan etmiĢlər. Lakin Qafqaz 

Albaniyasının memarlıq abidələrini tədqiq etmiĢ alimlərin fikrincə, bu abidələr bir çox 

xarakterik xüsusiyyətlərinə və memarlıq planlaĢdırma üslublarına görə erməni dini memarlıq 

abidələrindən tamamilə fərqlənir. Azərbaycandakı bir sıra alban xristian abidələri bütün tarixi 

sübutlara əsasən, xalqımızın milli mədəni irsinə aiddir [21].  

Vandal münasibət bu yerlərin əzəli sakinlərinin evlərinə, ictimai təyinatlı binalara qarĢı  

hər addımda diqqəti çəkir. Xarabaya çevrilmiĢ evlərin təkcə divarları qalıbdır. Daha dəqiq 

desək, çaydaĢından olan divar qalıqları qalıb, əhəng daĢından olan künc daĢları isə evlərin 

özüllərinə qədər sökülüb, daĢınıb aparılıbdır. Dam örtükləri, qapı və pəncərələr də sökülüb 

satılıbdır. Kəndlərin əksəriyyətində yaĢayıĢ olmayıb, bura insan ayağı dəyməyibdir. Ermənilər 

iĢğal illəri ərzində bu yerləri öz adlarına çıxarsalar da, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, 

Zəngilanda, demək olar ki, yaĢamayıblar. Bu əraziləri talan edilmək üçün ələ keçiriblər. 

Əsasən, yüksək rütbəli erməni hərbçiləri hektarlarla torpağı icarəyə verməklə, qoyunçuluq, 

maldarlıq, donuzçuluq, Ģərabçılıqla məĢğul olmaqla bu yerləri nəzarətdə saxlayıblar. 

Müharibə bitəndən sonra bir Ġran vətəndaĢı Xudafərin körpüsünə nəzarət edən 

hərbçilərimizə yaxınlaĢıb, əlindəki müqaviləni onlara təqdim edib, daha sonra da 

hərbçilərimizdən Zəngilan rayonunda icarəyə götürdüyü 10 hektarlıq əraziyə getmək üçün 

icazə istəyibdir. AraĢdırarkən məlum olub ki, müqavilə həmin əraziyə sahiblik edən bir 

erməni generalı ilə bağlanmıĢdır. Ġran vətəndaĢına iĢğalın bitdiyi, müqavilənin əslində cinayət 

iĢi üçün əsas olduğunu baĢa saldıqdan sonra o, kor-peĢman Arazın o tərəfinə qayıtmıĢdı [22].  

Bütün bu faktlar təkzibedilməz Ģəkildə sübut edir ki, Azərbaycan torpaqlarının 

Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən iĢğalı zamanı xalqımıza məxsus yüzlərlə 

daĢınmaz tarix, mədəniyyət və dini abidələr, qəbiristanlıqlar dağıdılıb, mənimsənilib, tarixi-

mədəni təyinatına uyğun olmayan Ģəkildə istifadə edilərək vandalizmə məruz qalıbdır.  

Erməni vandalları Qarabağın təbiətinə: meĢələrinə, çaylarına qarĢı da vəhĢicəsinə 

davranmıĢlar. Məsələn, Zəngilan rayonu iĢğal edilənə qədər bu bölgədə 12 min hektara yaxın 

meĢə örtüyü mövcud idi. Erməni qəsbkarları iĢğal dövründə rayon sakinlərinə, onların 

evlərinə, infrastruktura göstərdikləri qəddar davranıĢlarını Zəngilan meĢələrinə qarĢı da 

sərgiləmiĢdilər. Zəngilanın azad edilməsindən sonra aparılan yoxlamalar göstərmiĢdir ki, 
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buradakı meĢə örtüyü yarıbayarı azalmıĢ, qiymətli ağac növlərindən olan Araz palıdı, Ģərq 

çinarı, dağdağan məhv edilmiĢdir. Ağaclar Ermənistana daĢınmıĢ, orada parket istehsalında 

isifadə olunmuĢdur. Ermənilər kəsdikləri 100-200 illik qiymətli ağacların köklərini 

yandırmaqla məhv etmiĢ, cinayətləri ört-basdır etməyə çalıĢmıĢlar [22].  

Məhv edilmiĢ mədəni-tarixi abidələr, qədim irs nümunələri təkcə Azərbaycanın yox, 

həm də dünya sivilizasiyasının çox dəyərli mədəniyyət nümunələridir. Azərbaycan 

Respublikası 1954-cü ildə Haaqa Konvensiyasına Birinci Protokola 1993-cü ildə və 2000-ci 

ildə Ġkinci Protokola qoĢulubdur. Bu konvensiya hərbi münaqiĢələr zamanı hər bir dövlətin öz 

ərazisində və rəqib tərəfin ərazisində yerləĢən mədəni dəyərlərin qorunması, arxitektura, 

incəsənət, tarixi abidələr, arxeoloji qazıntılar kimi daĢınan və daĢınmaz mədəni dəyərlərin 

müdafiə edilməsini iĢtirakçı dövlətlərin qarĢısında vəzifə kimi qoymuĢdur.  Həmin sənədə 

əsaslanaraq, Ermənistanın iĢğalı nəticəsində Azərbaycana vurulmuĢ çox böyük maddi və 

mənəvi zərərin təzminatı tələb edilməlidir. Ermənistanın iĢğalı nəticəsində Azərbaycan 

dövlətinə və vətəndaĢlarına dəymiĢ maddi zərərin məbləğinin beynəlxalq standartlara əsasən 

müəyyən edilməsi məqsədilə aparılmıĢ kompleks məhkəmə ekspertizasının ilkin 

hesablamalarına görə, dəymiĢ maddi ziyan 818 milyard 880 milyon ABġ dolları təĢkil edir 

[23].  Ermənistanın 30 il iĢğal altında saxladığı ərazilərimizə vurduğu ziyana görə beynəlxalq 

məhkəmə yolu ilə kompensasiyanın ödənilməsinin dünya təcrübəsində oxĢar nümunələri 

vardır və bunlardan yararlanmaq lazımdır. 

Azərbaycan dövləti iĢğaldan azad edilmiĢ Qarabağımızın quruculuq iĢlərinə start 

veribdir. ġuĢada, Ağdamda, Füzulidə və digər azad edilmiĢ bölgələrimizdə geniĢ miqyaslı 

bərpa, yenidənqurma və inkiĢaf dövrü baĢlayıbdır. Quruculuq iĢləri çərçivəsində tarixi, 

mədəni və dini irsimizin də bərpası həyata keçirilməkdədir.  
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Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ torpaqlarında Ermənistan tərəfindən tarixi, mədəni və dini 

irs məhv edilmiĢ, ―Hərbi münaqiĢələr zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında‖ Haaqa 

Konvensiyasının və ―Mədəni sərvətlərin qeyri-qanuni dövriyyəsi haqqında‖ Paris 

Konvensiyasının və YUNESKO-nun ―Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması 

haqqında‖ Konvensiyasının müddəaları kobud Ģəkildə pozulmuĢdur. Bütün dünya 

Azərbaycanın milli-mədəni irsinin incilərinin, maddi mədəniyyət abidələrinin ermənilər 

tərəfindən məhv edilməsinin Ģahidi oldular və bu vandalizm aktından Ģoka düĢdülər. Bəs 
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erməni iĢğalçılarının törətdikləri bu dağıntılar, vəhĢilik, mədəni soyqırım və vandalizm aktı 

nədən xəbər verir? Bu vandalizmin kökündə nə durur? Məqalə  ermənilərin xalqımıza qarĢı 

cinayətkar qarĢı cinayətkar əməllərinin mühüm tərkib hissəsini təĢkil edən erməni 

saxtakarlığının mahiyyətinin və məqsədinin açılmasına, tarixi - siyasi cəhətdən 

araĢdırılmasına və ifĢasına həsr olunmuĢdur. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġlham Əliyev ATƏT-in sammitində erməni 

saxtakarlığını və qəsbkarlığını ifĢa edərək bildirmiĢdir ki, özgə torpaqlarına yiyələnməklə, 

onların maddi və mənəvi sərvətlərini, abidələrini saxtalaĢdırıb özününkiləĢdirməklə özlərini 

dünya ictimaiyyətinə qədim xalq kimi təqdim etməyə çalıĢan ermənilər əslində insanlıq 

mədəniyyətinə qarĢı cinayət törətmiĢlər [3].    

Tarixi uzaq keçmiĢdən baĢlayan erməni saxtakağının  miqyası, dərəcəsi və coğrafiyası 

çox geniĢdir. Erməni saxtakarlığı gündəlik həyat tərzindən tutmuĢ milli adət-ənənələrinə, 

sadə erməni düĢüncəsindən tutmuĢ ən məĢhur siyasi-ictimai, elm, mədəniyyət və dövlət 

xadimlərinin (tək-tük nümayəndələr istisna olmaqla), dindarlarının fəaliyyətinə, coğrafi 

adlara, etnonimlərə, inzibati-ərazi vahidlərinə, tarixi və mədəni-dini abidələrə, kitabələrə, 

heraldikaya, numizmatikaya, incəsənət nümunələrinə, kulinariyaya sirayət etmiĢdir. Bir 

sözlə, cəmiyyətin, insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, erməni saxtakarlığı özünü 

göstərməsin. Onları aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar: 

- ermənilərin Alban kilsə və monastrlarını, xristian abidələrini qriqoryanaĢdırması və 

erməniləĢdirilməsi;   

- Azərbaycan-türk mənĢəli yer adlarını dəyiĢdirib erməniləĢdirərək azərbaycanlıların ata-baba 

yurdlarını öz adına çıxmaq, ərazi iddialarını irəli sürmək və tarixi saxtalaĢdıraraq,  

- qədim kitabələr və mədəniyyət abidələri ―üzə çıxararq‖ beynəlxalq ictimaiyyəti yeni 

uydurma və yalanlarla çaĢdıraraq dənizdən- dənizə ―Böyük Ermənistan‖ xülyasını həyata 

keçirmək; 

- erməni ideoloqları, siyasətçiləri, alim və din xadimləri nəĢr etdirdikləri ―elmi əsərlərində‖ 

Azərbaycanın qərb torpaqlarının, eləcə də Dağlıq Qarabağın tarixini, etnoqrafiyasını, 

mədəniyyətini saxtalaĢdıraraq mənimsəməyə, özününkiləĢdirməyə çalıĢması və erməniləri 

Cənubi Qafqazın ən qədim xalqı kimi təqdim etmələri;  

- ermənilərin azərbaycanlıların musiqisini oğurlamaları; 

- ermənilərin azərbaycanlıların mətbəx ənənələrini oğurlamaları; 

-Ermənistanın tarix dərsliklərində tarixi məlumatların tamamən saxtalaĢdırlması və s. 

Yeri gəlmiĢkən, erməni hiylə və yalanları, saxtakarlıqları və ərazi iddiaları təkcə 

azərbaycanlılara qarĢı deyil, Qafqazın, Yaxın ġərqin digər xalqlarına qarĢı yönəlmiĢdir. 

Bunların arasında azərbaycanlılar daha Ģiddətli, geniĢ miqyaslı və güclü erməni 

saxtakarlığına, təcavüzünə, talanına və soyqırımına məruz qalmıĢdır.     

Herodot və digər antik müəlliflər bildirir ki, müasir ermənilər e.ə. XII əsrdə Balkan 

yarımadasından Kiçik Asiyaya köçərək Yuxarı Fərat vadisində (Van gölünə doğru ərazilərdə) 

məskən salmıĢ frigiyalıların yerli etnoslarla qaynayıb-qarıĢmasından yaranan nəsilləridir [21, 

I: 180, 194; III: 93; V: 49, 52; VII: 73 ]. Ġ.ġopen, Ġ.Dyakonov və digər qafqazĢünaslar da 

həmin faktları təsdiqləyərək bildirirlər ki, ermənilər frigiyalıların və ioniyalıların Qərbdən, 

yəni, Avropadan Anadolu dağlarının ġimal vadilərinə köçüb gəlmiĢ nəsilləridir [28,s.26; 22, 

s.237; 23, s.34-63, 54-55,59]. BaĢqa sözlə, onlar gəlmədirlər.  

Ġndiki Ermənistan Respublikası və Dağlıq Qarabağ ərazisindən aĢkar olunmuĢ insan 

qalıqlarının antropoloji, morfoloji, somotoloji, kranioloji və seroloji araĢdırmalar  qısabaĢlılar 

və ya braxikranlar deyil, uzunbaĢlılar və ya dolixokranları aĢkar etməsi və b. faktlar, 

ermənilərin Cənubi Qafqazın yerli sakinləri olmadığını və buraya sonradan gəldiklərini sübut 

edir [19,s.3-4]. Etnik odontologiya sahəsində aparılan tədqiqatlar da erməni etnosunun 

"Qafqaz mənĢəli olduğunu" təsdiq etmir [25, ss.135,141]. Ermənistan alimlərindən B. 
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ĠĢxanyan, Ġ.Orbelini, M. Abeqyan və digərləri də ermənilərin Qafqazın aborogen xalqı 

olmamalarını etiraf etmiĢlər.  

Yuxarı Fərat vadisi sonralar Urartu dövlətinin, Midiya və Əhəməni imperiyalarının 

tərkibinə daxil olmuĢdur. E.ə. I minilliyin sonlarında Fərat vadisində erməni knyazlığı 

yaranmıĢdır. Ermənilər həmin knyazlığı ―Böyük Ermənistan‖ dövləti adlandırırlar. Halbuki 

mənbələr tarixdə müasir ermənilərin ―Böyük Ermənistan‖ adlı dövlətinin olduğunu təsdiq 

etmir. Ġndiyədək heç bir arxeoloji qazıntı zamanı ―Böyük Ermənistan‖ adının həkk olunduğu 

sikkə tapılmayıb. Beləliklə, "Böyük Ermənistan" tarixi həqiqət olmayıb, ermənilərin özgə 

torpaqlarını iĢğal etmək məqsədilə uydurduqları mifdir. Bu iĢğalçı ―doktrina‖nın əsasında, 

guya vaxtilə ―dənizdən-dənizə‖ geniĢ əraziləri əhatə etmiĢ olan uydurma ―Böyük Ermənistan‖ 

dövlətini dirçəltmək ideyası durur [13]. 

1982-ci ildə Qara dənizin sahillərində, Odessa çimərliyində DTK-nın zabitləri uĢaqları 

çimərlikdə suyun altına sürüyərək boğan qatil dəstəsinin, bandanın izinə düĢür. Nəzarət 

aparılarkən KQB zabitləri üç nəfərlik bir qayığa rast gəldilər. Onlardan iki nəfəri sualtı dalğıc 

kostyumlarını geyinib suyun altına baĢ vurdular. DTK zabitləri də onların arxasınca suyun 

altına üzdülər və dənizin dərinliyində daĢlara və qayalara erməni kitabələri yazdıqlarının 

Ģahidi oldular. Cinayətkar qrup zərərsizləĢdirildi. Dəstənin bütün üzvlərinin Ermənistan SSR 

vətəndaĢı olduğu ortaya çıxdı. Bu cinayətkarlar Qara dənizin dərinliklərində niyə erməni 

kitabələri yazırdılar? Ġstintaq zamanı erməni dəstəsinin tarixi və coğrafiyanı saxtalaĢdırmaqla 

məĢğul olduqları məlum oldu. Onlar bunu bir neçə ildən sonra Qara dənizin dərinliklərində 

dəniz boyu ərazilərin ―Böyük Ermənistan‖a məxsus olduğunu sübut edən ―qədim‖ erməni 

kitabələrinin tapılması üçün edirdilər [24]. 

IV əsrin birinci yarısında xristianlığı qəbul edən ermənilər əlahiddə Qriqorian kilsəsini 

yaratdılar. QonĢularına xəyanət edərək ərəb xəlifələrinə sığınan və yadelli təcavüzkarlar 

tərəfindən müdafiə olunan Qriqorian kilsəsi öz missionerləri vasitəsilə qonĢu ərazilərdə, o 

cümlədən Azərbaycan dövləti olan Qafqaz Albaniyasının qərb-dağlıq ərazilərində (indiki 

Dağlıq Qarabağda və indiki Ermənistan Respublikasının mövcud olduğu Qərbi Azərbaycan 

topraqlarında) yaĢayan yerli alban-xristian əhali arasında qriqorianlığı yaymağa baĢladı. 

Zaman keçdikcə zorla qriqorianlaĢdırılmıĢ alban - Azərbaycan tayfalarının 

erməniləĢdirilməsinə baĢlandı. Bununla da, Xilafət dövründə Qriqorian kilsəsinin dini təsir 

dairəsi Cənubi Qafqaza doğru geniĢlənməyə baĢladı. 

Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin baĢqa etnoslara, dinlərə dözümlü münasibətindən 

və himayəsindən istifadə edən Qriqorian kilsəsi 1441-ci ildə öz mərkəzini - erməni 

katolikosluğunu Azərbaycan torpağına (indiki Ermənistan Respublikasının ərazisinə) - 

Eçmiədzinə köçürdü. Sonralar Azərbaycan Ağqoyunlu və Səfəvi hökmdarları da 

qaraqoyunluların siyasətini davam etdirərək erməniləri və erməni katolikoslarını himayə 

etdilər. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi hökmdarlarının icazəsi və köməyi ilə Qərbi 

Azərbaycan torpaqlarında (indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində) yeni erməni 

kilsələri tikildi. VarlanmıĢ erməni katalikosları azərbaycanlılara məxsus torpaqları satın alaraq 

öz mülklərini daha da geniĢləndirdilər. 

Çar Rusiyası Osmanlı imperiyası və Qacarlar Ġranı ərazisindən erməniləri kütləvi 

surətdə ġimali Azərbaycana, xüsusilə, Ġrəvan, Qarabağ, ġirvan, Bakı, Gəncə və Naxçıvan 

xanlıqlarının ərazilərinə köçürdü. Beləliklə, çar Rusiyasının XIX əsrin əvvəllərindən etibarən 

XX əsrin əvvəllərinədək erməniləri köçürməsi nəticəsində Cənubi Qafqazda, əsasən, ġimali 

Azərbaycan torpaqlarında 1916-cı ildə ermənilər 1.211.145 nəfərə çatdırıldı. N.N.ġavrov 

1911-ci ildə yazırdı ki, "Zaqafqaziyada yaĢayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin 1 milyonu 

yerli deyildir. Və onlar bu vilayətə bizim tərəfimizdən köçürülüblər" [27,s. 64].  

Beləliklə, çar Rusiyası XIX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq Cənubi Qafqazın etnik 

tarixində zorla dəyiĢiklik əmələ gətirdi: Azərbaycan torpaqlarında yeni bir etnos - erməni 

etnosunu məskunlaĢdırdı, Azərbaycan torpaqlarında (Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqlarının 

əraziləri əsasında) "Erməni vilayəti" adlı qondarma inzibati idarə vahidi yaratdı."Erməni 

vilayəti"ndə 1125 kənd vardı. Onlardan 1111 Azərbaycan kəndi idi və bu kəndlərdə ancaq 
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azərbaycanlılar yaĢayırdılar. Vilayətin qalan 14 kəndində isə azərbaycanlılarla qarıĢıq Ģəkildə 

köçürülüb gətirilmə ermənilər yaĢayırdılar. 1836-cı ildə erməni-Qriqorian kilsəsinin təhriki ilə 

çar Rusiyası müstəqil Azərbaycan-alban kilsəsini ləğv etdi. Rusiya imperiyası tərəfindən 

himayə və müdafiə olunan ermənilər bu vaxtdan etibarən Azərbaycanda və Anadoluda türk-

müsəlman əhaliyə qarĢı total saxtakarlığa və kütləvi qırğınlara baĢladılar. Tamamilə Ģəksizdir 

ki, XIX yüzillikdə buraya yeni köçürülən ermənilərdən fərqli olaraq Dağlıq Qarabağın 

xristian əhalisi əsl erməni deyil, erməniləĢdirilmiĢ yerli alban əhalisi idi. Bunula əlaqədar 

V.L.Veliçko yazırdı: ―Qarabağın erməni –qriqoryan etiqadına xidmət edən... və yalnız üç-

dörd əsr bundan əvvəl erməniləĢmiĢ, səhvən erməni adlanan əhali istisnalıq təĢkil edir‖ [20, 

s.34].  

I-VI yüzilliklərdə Dağlıq Qarabağ bölgəsi siyasi cəhətdən alban ArĢakilərinin, VII-VIII 

yüzilliklərdə isə böyük Mehrani knyazlarının hakimiyyəti altında idi.VIII yüzilliyin əvvəlində 

ərəb istilası nəticəsində Alban çarlığı dağıldı. Bu dövrdə erməni kilsəsinin dəiĢtirak etdiyi 

faciəli hadisələr alban etnosunun tədricən deetnizasiyası və qriqoryanlaĢmasının, sonralar isə 

Dağlıq Qarabağ bölgəsi əhalisinin bir hissəsinin erməniləĢdirilməsinin baĢlanğıcını qoydu. 

Lakin alban ruhu sağ idi və buna görə də IX yüzillikdə məhz elə Dağlıq Qarabağın ərazisində 

qismən də olsa çarlığı bərpa edildi. XII-XIII yüzilliklərdə Arsax və Uti bölgəsində Xaçın 

knyazlığı yüksəldi. Akademik Ġ.A.Orbeli haqlı olaraq bu knyazlığı ―Qədim Albaniyanın bir 

hissəsi‖ hesab edirdi.Məhz Həsən Cəlalın hakimiyyəti dövründə (1215-1261) əzəmətli 

Qandzasar monastr kompleksi tikildi. Sonralar ―Albaniynın paytaxt kilsəsinə‖ çevrilən bu 

məbədi ermənilər erməni abidəsi kimi qələmə verirlər. Maraqlıdır ki, XVIII yüzilliyin erməni 

müəllifi Arakel Təbrizli Qarabağı ―Ağvanlar (Albanlar) ölkəsi‖ adlandırır [9, s.6-7]. 

Erməni katolikosları Alban kilsəsini öz nüfuzuna tabe etmək üçün əvvəlcə Sasanilərin, 

sonra isə Ərəb xilafətinin silahlı qüvvələrinin köməyinə əl atırdılar. VIII əsrin əvvəllərində 

erməni katolikosu Ġlya, xəlifə Əbd ülMalikə (685-705) xəbərçilik edib bildirmiĢdi ki, albanlar 

Xilafət əleyhinə Bizansla ittifaq bağlayırlar. Onda, Əbd ül-Malik ərəblərin hərbi siyasi 

qüdrətinə istinad edərək, Arran katolikoslarını Ġlyaya tabe etdi [4, s.120]. Sonralar erməni 

kilsəsi Alban ruhanilərini tutduqları mövqelərdən sıxıĢdırıb çıxarmıĢ və ölkədə ərəblərin əlləri 

çatmayan dağlıq yerlərdə yaĢayan albanları möhkəm qriqoryanlaĢdırmağa baĢlamıĢdı. Erməni 

ruhaniləri Arran kilsəsinin nüfuzunu yerli əhali arasında tədricən heçə çıxarmıĢ və ərəb 

hakimlərinin əli ilə albanların bütün ədəbi abidələrini dağıdıb Alban mədəniyyətini, heç 

olmazsa, azacıq xatırlada biləcək hər Ģeyi məhv etmiĢlər. Bütün bu iĢlər, təkrar edirik, əvvəlcə 

Xilafətin köməyi ilə, sonralar isə digər istilaçıların icazəsi və köməyi ilə görülmüĢdür. 

Qriqoryan kilsə xadimləri Arran ədəbi abidələrini məhv edərkən, əvvəlcə bu abidələri qrabara 

çevirirdilər. Məsələn, Moisey Kalankatuklunun ―Ağvan tarixi‖ əsəri ilə, albanların bir çox 

baĢqa ədəbi əsərləri kimi. T.Ter-Qriqoryan qeyd edir ki, Moisey Kalankatuklunun əsəri öz 

əvvəlki Ģəklində bizə gəlib çatmamıĢdır və onun üzünü köçürüb yazanlar erməni rahibi 

olduqlarına görə, əsərin üzünü köçürəndə erməni katolikoslarının göstəriĢi ilə mətndə qəsdən 

təhriflərə yol vermiĢlər [4, s.123]. 

S.T.Yeremyan belə bir sual verir: ―Səbəb nədir ki, erməni və gürcü yazıları tətbiq 

olunduğu ilk günlərdən etibarən erməni və gürcü dillərində indiyədək mövcud olan zəngin 

ədəbiyyat meydana gəldiyi halda Alban yazısı və Alban dilində mətnlər heç izi-tozu qalmadan 

yox olmuĢdur?‖. Bu sualın cavabını, nəticə etibarilə Alban kilsəsinin bütün hüquqlarını 

zorakılıqla qəsb etmiĢ qriqoryan katolikosluğunun albanlara zidd olan siyasətində axtarmaq 

lazımdır [4, s.126]. 

Ġ.P.PetruĢevski haqlı olaraq göstərir ki, erməni kilsəsi Albaniyada ―ölkəni 

erməniləĢdirmək aləti olmuĢdur. Onun bu rolu VIII əsrin baĢlanğıcından etibarən xüsusilə 

nəzərə çarpır, yəni o zamandan sonrakı erməni monofızit katolikosu Yegi xalkedonçuluq edən 

Alban katolikosu Nersesi (Bakuru) ərəb xəlifəsinin köməyi ilə devirmiĢdi‖ [26, s.8; 4, s.127]. 
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Beləliklə, aydın olur ki, nə Dağlıq Qarabağ və nə də əhalisi erməniləĢdirilmiĢ 

albanlardan, hazırda isə ermənilərdən ibarət olan digər vilayət və rayonlar heç bir zaman 

erməni mədəniyyəti mərkəzlərinə mənsub olmamıĢdır. Erməni kilsəsi heç olmazsa Sünikdə 

Orbeli naxararları dövründə və ondan sonra göstərdiyi mədəni təsiri Arran xalqlarının 

erməniləĢmiĢ nəsilləri arasında göstərə bilməmiĢdir. N.Vartapetovun qeyd etdiyi kimi, erməni 

kilsəsi ―həmiĢə özü üçün yeni Ģəraitə bacarıqla uyğunlaĢırdı və siyasi vəziyyətdən asılı olaraq, 

Səfəvilərə, sonra da rus çarına qulluq göstərirdi; necə ki, vaxtilə eynilə həmin qaydada hərəkət 

edib Bizans imperatorları, Ġranın Sasani Ģahları, ərəb xəlifələri, monqollar və digərləri 

qarĢısında baĢ əymiĢdi‖ [4, s.128-129]. Alban kilsəsi erməni katolikosunun xahiĢi əsasında 

1836-cı ildə Peterburq Müqəddəs Sinodunun qərarı ilə ləğv edildi və daha yaĢamadı [4, 

s.116]. Beləliklə, Azərbaycan tarixinin xristianlıq dönəminə aid alban abidələrinin erməni 

maddi-mədəni irsinə heç bir aidiyyatı olmamıĢdır.  

Ġndiki Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus yaĢayıĢ məntəqələrinin adlarının və digər 

toponimlərin dəyiĢdirilməsi prosesinə ilk dəfə 1919-cu ildə Ermənistan Respublikası 

hökumətinin qərarı ilə baĢlanılmıĢdır və 1991-ci ildə baĢa çatdırılmıĢdır. Ġrəvan xanlığının heç 

bir niĢanəsi belə qalmamıĢdır. Tarixi yer adlarının Dağlıq Qarabağ bölgəsində  sovet 

dönəmində baĢlanan erməniləĢdirilmə prosesi sonrakı 27 illik iĢğal dövründə də davam 

etmiĢdir. Belə ki, ermənilər mədəni soyqırım aktı ilə parallel olaraq. Azərbaycanın yer 

adlarını, etnonimlərini də rəsmi Ģəkildə dəyiĢdirmiĢlər. 

2007 - ci ildə Azərbaycana qarĢı daim əsassız ərazi iddiaları ilə çıxıĢ edən ermənilərin 

növbəti saxtakarlığının ifĢa olunmasında xarici ölkələrin və o cümlədən, polyak tarixçilərinin 

obyektiv və düzgün mövqe göstərməsi mühüm rol oynamıĢdır. Məlum olduğu kimi, 

Ermənistanın iĢğalı dövründə Ağdam rayonu ərazisindəki ġahbulaq qalası ərazisində 

qanunsuz arxeoloji qazıntılar aparıldı və guya  e.ə. I əsrdə ―Böyük Ermənistan‖ın çarı II 

Tiqran tərəfindən salınmıĢ mifik ―Tigranakert‖ Ģəhəri aĢkar edildi. Və erməni «tarixçiləri» 

guya uydurma «Böyük Ermənistan»ın paytaxtı Tiqranakert Ģəhərinin qalıqlarının 

Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ Ağdam rayonu ərazisində tapılması barədə heç bir əsası olmayan 

hay-küy kompaniyasına baĢladılar. 

Ermənilərin Ağdam rayonu ərazisində «Tiqranakert axtarıĢları» ilə bağlı Azərbaycan 

tarixçiləri tərəfindən verilən bəyanatda deyilirdi ki, dünyanın bir çox alimləri, o cümlədən 

PolĢa alimi Voyçex PaĢtuĢka Tiqranakertin bu bölgədə olmasına Ģübhə ilə yanaĢaraq, 

göstərilən qazıntıların arxeoloji deyil, siyasi məqsədli qazıntılar olduğunu bildirmiĢdir [15, 

s.210]. Həqiqətən 2020-ci ildə ərazi erməni iĢğalından azad olandan sonra arxeoloqlar 

müəyyən etdilər ki, qazıntılar aparan erməni arxeoloqlar binaların qalıqlarına yeni arxeoloji 

formalar vermiĢ, bəzi memarlıq elementlərini götürmüĢ və yeni "antik" elementlər əlavə 

etmiĢlər. Saxta erməni arxeoloq – tarixçiləri qeyri-peĢəkarcasına burada yerləĢən Ģərq hamamı 

və ovdan (su anbarı, su toplamaq üçün rezervuarı) xarabalıqlarını V-VI əsrlərə aid xristian 

məbədinin qalıqları adlandırıblar və daha inandırıcı olması üçün yaxınlığına üzərində erməni 

xaçı olan ―qədim‖ daĢ yerləĢdiriblər. 

Çox saylı tədqiqatlar Yuxarı (Dağlıq) Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyətinin 

Azərbaycanın maddi və mənəvi mədəniyyətinin tərkib hissəsi olduğunu aydın Ģəkildə göstərir 

və bu barədə əks fikirlərin əsassız olduğunu sübut etməyə əsas verir. Belə ki, Albaniyada 

erkən orta əsrdə (IV əsrdə) xristianlıq dini qəbul edildikdən sonra Azərbaycanın tarixi 

torpaqları olan Qarabağ ərazisində IV-VII əsrlər tikinti mədəniyyətini səciyyələndirən xristian 

arxitekturası tipində, memarlıq üslubunda tikililər - alban xristian dini abidələri yaradılmıĢdır. 

Ağdərədə Amaras (qədim türk dilində bu söz «ağ hun» deməkdir), Ağdamda (Govurqala), 

Laçında (Ağoğlan), Kəlbəcərdə (HaĢavəng (Xotavəng), Çahartağ), həmçinin Xocavənd alban 

kilsəsi (Sos kəndi), Ağcabədinin Təzəkənd yaĢayıĢ məntəqəsindəki üçnefli bazilikalı bina, 

Bərdə Ģəhərində aĢkar olunmuĢ üç yarım dairəvi apsidalı məbəd Azərbaycanın Qarabağ 

bölgəsinin tikinti memarlığını, eləcə də tarix və mədəniyyətini səciyyələndirir [10]. 

 1752-ci ildə Qarabağ hökmdarı Pənahəli Xan tərəfindən inĢa edilən, Ağdamda yerləĢən 

ġahbulaq qalası erməni iĢğalı zamanı dəyiĢikliyə məruz qalıb, divara xaç iĢarəsi quraĢdırıldı 
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[7]. ĠĢğaldan sonra ermənilər Tuğ kəndində qədim alban kilsəsində saxtakarlığa əl 

atıblar, məbədin xarici görünüĢünü dəyiĢiblər, məbədə saxta konstruksiyalar əlavə 

edib öz yazılarını oraya əlavə ediblər və bu məbədi ―özününküləĢdiriblər‖. Saxta 

görüntü yaratmaq üçün ermənilər məbədin ərazisinə qəbir daĢları da yerləĢdiriblər. 

Guya ki, bu məbəd daha qədimdən ermənilərin kilsəsi olub  [8]. 

 Ermənilərin abidələr üzərində apardıqları saxtakarlığı üzə çıxaran daha bir fakt isə 

Kəlbəcərin iĢğaldan azad edilməsindən sonra burada tapılan bir obyekt oldu. Onu əminliklə 

tarixdə misli görülməyən saxtakarlıq nümunəsi də adlandıra bilərik. Özlərinin bu torpaqların 

―qədim sakinləri‖ olduqlarını dünyaya ―sübut etmək‖ üçün hər yola əl atan ermənilərin 

Kəlbəcərdə ―tarix istehsal edən emalatxanalar‖ı aĢkarlandı. Belə ki, bu illər ərzində erməni 

daĢ ustaları üzərinə əski hərflər, iĢarələr, erməni xaçları əlavə edərək hazırladıqları qədim 

qəbir daĢı formasındakı daĢları xüsusi hazırlanmıĢ məhlulun içərisində saxlayırmıĢlar ki, bir 

müddət sonra daĢlar eroziyaya və rəng dəyiĢikliyinə uğrasın, dolayısı ilə ―qədimiləĢsin‖. 

Sonradan isə bu ―qədim daĢlar‖ ―gələcək arxeoloji qazıntı‖ Ģəklində Kəlbəcərdə və iĢğal 

etdikləri digər ərazilərimizdə basdırılırmıĢ... [16]. 

Beləliklə, erməni saxtakarları Azərbaycan ərazilərini iĢğal etdikdən sonra 128 alban 

məbədini və rus kilsəsini qriqoryanlaĢdırıblar, onların interyerində və eksteryerində 

dəyiĢikliklər aparıblar, qalalara və digər tarixi mədəniyyət abidələrinə xaç Ģəklini həkk 

ediblər. 

Son illərdə erməni millətçiləri tarixi saxtalaĢdırmaqda yeni mərhələyə qədəm qoymuĢ, 

Azərbaycan tarix elminə hücumlarını daha da geniĢləndirmiĢlər. Təbriz və Ərdəbil də daxil 

olmaqla tarixi Azərbaycanın cənub torpaqlarını uydurma ―Böyük Ermənistan‖nın tərkib 

hissəsi hesab edən ermənilərin iddiasına görə, Cənubda yaĢayan azərbaycanlılar guya ġimalda 

yaĢayan qardaĢlarından fərqli olaraq vaxtı ilə Ġran dillərindən birində danıĢmıĢ olan azərilər 

adlanmıĢ xalqın nəsilləridir. XV-XVI əsrlərdə onların dilləri kütləvi surətdə zorla dəyiĢdirilib. 

Və bundan sonra onlar Azərbaycan-türk dilində danıĢmağa baĢlamıĢlar. Beləliklə, erməni 

saxtakarları tarixi Azərbaycanın Arazdan cənubdakı torpaqlarını öz saxta ―tədqiqatlarında‖ 

―özününküləĢdirdikdən‖ sonra, indi də həmin ərazidə yaĢayan Azərbaycan türklərinin 

mənĢəyini saxtalaĢdırmağa baĢlamıĢlar [13].  

Xalqımızın qeyri-maddi mədəni irsinin, ədəbiyyat və incəsənətinin, xüsusən folklor 

nümunələrinin, hətta müəllif əsərlərinin ermənilər tərəfindən oğurlanması müəyyən tarixə 

malikdir. Artıq bu saxtakar hərəkətlər «özgə ənənələrinin qarət edilməsi və 

mənimsənilməsinin erməni ənənəsinə» çevrilmiĢdir. Məsələnin ciddiliyi Milli Məclisin 

nümayəndə heyətinin səyləri nəticəsində Avropa ġurası Parlament Assambleyasının 

sessiyasına «Azərbaycan mədəni irsinin qəsbi və dağıdılması» sənədində təqdim edilmiĢ, 

Milli Məclisin «Azərbaycan mədəni sərvətlərinin dağıdılması və mənimsənilməsi ilə 

əlaqədar» Bəyanatında da öz əksini tapmıĢdır. 

XX-ci əsrin 80-cı illərində Təhməzyan, Siksiyan və baĢqalarının «çalıĢmaları» 

nəticəsində saxtakarlıqla dolu «böyük erməni» mədəniyyəti röyası yaradılmıĢdır. Nizami 

Gəncəvinin «Xosrov və ġirin» poemasında ġirinin milliyətcə erməni Ģəhzadəsi olması, 

Xosrov Pərvizin saray musiqiçilərinin rəhbəri SərkeĢin Sarkis olması barədə və ümumiyyətlə 

Ermənistanı mədəniyyət beĢiyinə çevirmək üçün erməni mədəniyyətinin bütün ġərq 

xalqlarına təsiri barədə nağıllar uydurdular. Ermənilərin etiraflarına baxmayaraq, onların 

«istifadə etdikləri alətlərin adları (az, səntur, kaman və s.) da türkcədir. 1967-ci ildə SSRĠ EA-

sının «Elm» nəĢriyyatı vasitəsilə oğurlanmıĢ Azərbaycan atalar sözlərini «Армянский 

фольклор» adı altında təqdim etmiĢlər.  

Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinə məxsus nümunələr erməni mədəni mülkiyyəti 

adı altında tirajlanır və yayılır. Azərbaycanın ədəbi folklor nümunələri və i.a. erməni 

transkripsiyasına çevrilir, maddi daĢıyıcılara köçürülür. Onlar saxlanmaq üçün fond və 

arxivlərə veriləndən sonra, oradan «qədim erməni əsərləri» kimi çıxarılır və daha çox xarıcı 
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dillərə tərcümə edilərək yayılır. Bir sözlə, əqli oğurluq, erməniləĢdirmə və ermənilərin süni 

surətdə qədimləĢdirməsi davam etməkdədir. Azərbaycan folkloru nümunələrinə süni surətdə 

erməniləĢdirilmiĢ personajlar daxil edilir və həmin obrazlara həsr olunmuĢ «tədqiqat əsərləri» 

nəĢr olunur. Həmin «elmi iĢlərdə» erməni Ģəklinə salınmıĢ Azərbaycan mədəniyyət 

nümunəsinin erməni mənĢəyini sübut edən saxta dəlillər ortaya çıxarılır və s. [1]. 

Azərbaycanın Müəllif Hüquqları üzrə Dövlət Agentliyi ermənilərin indiyə kimi aĢkar 

olunan Azərbaycan musiqilərinin oğurluq və mənimsəmə faktlarını toplayaraq, BMT-nin ixti-

saslaĢdırılmıĢ qurumu, əqli mülkiyyət sahəsində hökumətlərarası orqanı olan Ümumdünya 

Əqli Mülkiyyət TəĢkilatına (WĠPO) göndərib. Agentlik bir neçə il bundan əvvəl Rusiya 

Federasiyasının ərazisində uzun müddət fəaliyyət göstərən və Azərbaycanın milli musiqisini 

erməni musiqisi kimi təqdim edən "Ani-Rekords" erməni səsyazma studiyasının 

bağlanmasına da nail olub.WĠPO-ya təqdim olunan sənədlər toplusunda ermənilərin 

oğurladığı Azərbaycan musiqilərindən bəstəkarlar Tofiq Quliyevin «Sənə də qalmaz», 

Cahangir Cahangirovun «Ay qız», Rauf Hacıyevin «Saçlarına gül düzüm», Ələkbər 

Tağıyevin «Nə gəlməz oldun», Eldar Mansurovun «Gecə zəngləri», Aygun Səmədzadənin 

«Məktəb illəri», Azərbaycan xalq rəqsləri nümunələri əsasında hazırlanan «Vokaliz» adlı 

musiqi, klassik bəstəkarların yaradıcılığı və folklor nümunələrindən olan «Vağzalı», «Yallı», 

«Uzundərə», «Mirzeyi», «Qazağı», «Tərəkəmə», «Sarı gəlin», «Xan bacı», «Dəli Ceyran», 

Üzeyir Hacıbəyovun «ArĢın mal alan», «O olmasın, bu olsun» operettaları, «Koroğlu» operası 

var [14, s.172]. 

Azərbaycanxalqına məxsus  musiqi əsərlərinin, folklor nümunələrinin və digər 

mədəni irs nümunələrinin, hətta daĢınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin 

əsrlər boyu ermənilər tərəfindən oğurlandığına, mənimsənildiyinə və erməni 

nümunələri kimi təqdim edildiyinə dair nəinki əcnəbi məxəzlərdə, eləcə də erməni 

mənbələrində saysız-hesabsız fakt məlumdur.  

Rusiya müğənnisi Avraam Russo (Rusiyada yaĢayan Suriya ermənisi) Üzeyir 

Hacıbəylinin Əhməd Cavadın Ģeirinə bəstələdiyi məĢhur ―Çırpınırdı Qara dəniz‖ mahnısını 

erməni dilində ―Kamança‖ adı ilə oxudu.  Mahnı, bildiyimiz kimi, hələ 2014-cü ildə 

Türkiyənin ―Sabah‖ qəzetində Sayat Nova adlı erməni qusanının (aĢığının) bəstəsi kimi 

təqdim edilmiĢdi. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyi hüquqi və arxiv sənədləri əsasında 

hazırladığı rəsmi arayıĢ ilə mahnının musiqisinin Üzeyir Hacıbəyliyə, Ģeirinin isə Əhməd 

Cavada məxsus olduğunu rəsmi qaydada sübut etdi [2].  

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü zamanı qədim Azərbaycan torpaqlarında, o 

cümlədən Dağlıq Qarabağda 1700 tarix və mədəniyyət abidəsinin üzərindəki tarixlər, divar 

yazıları götürülərək erməni mətnləri ilə əvəzlənib, erməni iĢğalı altında qalan 27 muzey və 

Ģəkil qalereyasından qarət olunan yüz min eksponat Ermənistana daĢınaraq saxtakarlıqla 

özününküləĢdirilib, yaxud da onların bir qismi xarici ölkələrdə «erməni mədəniyyətinin 

nümunələri» adı altında satılıb [5].  

Alban kilsələrinin ermənilərlə və onların iddia etdikləri dini inanclar ilə heç bir tarixi - 

dini əlaqəsi yoxdur. Alban katalikosluğunun taxtı IV-V əsrlərdə Dərbənddə Çola monastrında, 

VI-VII əsrlərdə Bərdə monastrında, VIII-IX əsrlərdə Ağdərə rayonunda müqəddəs Yelisey 

monastrında, X-XV əsrlərdə Kəlbəcər rayonunda Xudavəng monastrında, XV-XIX əsrlərdə 

Gəncəsər monastrında yerləĢmiĢdir. 552-ci ildə alban kilsəsinin iqamətgahı Çoladan Bərdəyə 

köçürüldükdən sonra Bərdə kilsəsi iri monastra çevrilib. Kəlbəcər rayonunun ərazisində, 

Tərtər çayının sol sahilində yerləĢən, xalq arasında Xotavəng və ya Xudavəng, yəni ―tanrı 

məbədi‖ adlandırılan monastr kompleksi Qafqaz Albaniyası dövləti dağıldıqdan bir əsr sonra 

- IX əsrdə Qarabağın dağlıq hissəsində yaranmıĢ Xaçın Alban knyazlığının dini mərkəzi 

olmuĢdur. Kompleksdə alban yepiskopunun iqamətgahı və dini maarif mərkəzi fəaliyyət 

göstərmiĢdir. Arxeoloji tədqiqatların nəticələrindən məlum olur ki, monastrın əsası VI-VII 

əsrlərdə qoyulmuĢdur. Mehranilər sülaləsindən olan Xaçın knyazı Həsən Cəlalın oğlu 

Vaxtanq kompleksin ərazisində geniĢ tikinti iĢləri aparmıĢ, Arzu xatun isə 1214-cü ildə əri 

Vaxtanqın və iki oğlunun xatirəsinə kompleksdə kilsə tikdirib. Bu, Dağlıq Qarabağın Ağdərə 
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rayonundakı müqəddəs Yelisey monastr kompleksidir. Həsən Cəlalın hakimiyyəti illərində 

knyazlığın ərazisi xeyli geniĢlənmiĢ, tikinti abadlıq iĢləri böyük vüsət almıĢdır. Ağdərə 

rayonunun Vəngli kəndində Xaçın çayının sol sahilində dağın üstündə ucaldılmıĢ məĢhur 

Gəncəsər monastrı Qafqaz Albaniyası xristian memarlığının ən görkəmli abidələrindən 

biridir. Monastrın divarında daĢ üzərindəki epiqrafik yazıdan məlum olur ki, bu abidə ―yüksək 

və böyük Arsax ölkəsinin hökmdarı, geniĢ vilayətin çarı, Böyük Həsənin nəvəsi, Vaxtanqın 

oğlu, Həsən Calal Dövlə və anası XoriĢə xatun tərəfindən 1216-1238-ci illərdə inĢa edilib. 

Belliklə, bir tərəfdən ermənilər iĢğalla bağlı abidələri məhv edirlər, digər tərəfdən də alban 

kilsələrini saxtalaĢdırıb erməni kilsələrinə uyğun memarioloji olaraq xristian elementləri ilə 

dəyiĢdirirlər. Ermənilər Rusiyanın və digər dövlətlərin sayəsində Qarabağda yerləĢdirlildən 

sonra xristian albanlarını faktiki olaraq erməniləĢdirdilər [5;18].  

Ermənilər digər milli sərvətlərimiz kimi xörəklərimizi də öz adlarına çıxırlar, 

oğurlayırlar. Bu gün onlar ta qədimdən Azərbaycanın milli xörəyi sayılan və qəbul 

edilən plovu, yarpaq, kələm və badımcan dolmalarını, kabablarımızı, pitini, lavaĢı 

həyasızcasına öz adlarına çıxırlar. Onlar nəinki tədbirlər çərçivəsində, hətta dünyanın müxtəlif 

ölkələrinin televiziyalarında gedən kulinariya proqramlarında Azərbaycan mətbəxinə xas 

xörək və Ģirniyyatları öz adları ilə təqdim etməkdən çəkinmirlər. Hətta beynəlxalq kulinariya 

festivallarına da ermənilər bizim xörəklərimizlə çıxırlar.  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, eləcə də Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycanın 

xaricdəki səfirlikləri, diaspor qurumları müxtəlif  tədbirlər və bayramlar çərçivəsində milli 

mətbəximizi dünya xalqlarına təqdim etməklə, erməni yalanını ifĢa edir [6]. Qeyd etməliyik 

ki,  Azərbaycan milli kulinariyasının dünyada təbliğinin daha geniĢ səviyyədə həyata 

keçirilməsinə ehtiyac var. 

Ermənistan məktəblərində tarix dərslərində Ģagirdlərə Azərbaycanla bağlı tamamilə 

saxtalaĢdırılmıĢ məlumatlar öyrədirlər. Buna XIX ərsin əvvəllərindən bu günümüzədək olan 

hadisələri əhatə edən 8, 9 və 10-cu sinif tarix dərsliklərində Ģahid oluruq.  

Belə ki,8-ci sinif dərsliyinin giriĢ hissəsində müəlliflər XVIII əsrdə ermənilərin Ġran 

(qeyd: dərslikdə Səfəvilər dövləti sözü istifadə edilmir) və Osmanlı dövlətləri çərçivəsində 

yaĢamalarını müsəlmanların əsarətində qalmaq kimi dəyərləndirərək bundan yalnız xristianlar 

vasitəsilə çıxıb öz dövlətçiliklərini bərpa edə biləcəklərini izah edirlər. Bununla bağlı, 

―xristian Avropanın‖ yardımını almaq üçün Ġsrael Orinin fəaliyyətinə istinad edirlər. 

Ümumiyyətlə, dərslikdə digər hadisələrin təsviri, o cümlədən erməni kilsəsinin rolu barədə 

hissələr ermənilərin hələ məktəb dövründən xristian və müsəlman qarĢıdurması ruhunda 

böyüdüldüklərini nümayiĢ etdirir. 8-ci sinif dərsliyi elə bir tərzdə tərtib olunub ki, sanki 

Cənubi Qafqazda XVII-XVIII əsrlərdə gedən proseslərdə tarixi Azərbaycan dövlətləri və 

onların azərbaycanlı əhalisi mövcud olmayıb. Kitabda Naxçıvan, Qarabağ və digər tarixi 

ərazilərimiz ġərqi Ermənistan adlandırılan ərazi kimi göstərilir. Qəsdən bu ərazilərdə yaĢamıĢ 

yerli əhalinin müasir azərbaycanlılarla bağlılığı unudulur. Azərbaycan sözünə ümumiyyətlə 

təsadüf olunmur. 13-16-cı səhifələrdə 1720-ci illərdə Səfəvilər ilə Osmanlı imperiyaları 

arasında gedən müharibədə, Osmanlı qoĢunlarının 1724-cü ildə Ġrəvanı tutması, Qarabağa və 

ġuĢaya hücumları ilə bağlı hadisələrin təsviri bu ərazilərin yalnız ermənilər tərəfindən 

məskunlaĢdığı təsəvvürünün yaranmasına yönəlib. 29-cu səhifədə Qarabağ xanlığına istinad 

edilir, lakin ġuĢa tarixi erməni Ģəhəri adlandırılır, ermənilər tərəfindən məskunlaĢdığı iddia 

olunur və bu tarixi Ģəhərimizdə azərbaycanlılara hər hansı bir formada istinad edilmir. Buna 

baxmayaraq, XIX əsrə aid hadisələrdə, konkret olaraq, məsələn, 1827-ci ildə Rusiya 

imperiyası tərəfindən Ġrəvanın iĢğalında erməni əsgərlərdən istifadə olunduğu və ermənilərin 

sevincinə səbəb olduğu göstərilir[12]. Bu hadisənin guya buradan ġah Abbas dövründə 

―köçürülmüĢ‖ ermənilərin həmin ərazilərə qayıdıĢını təmin etdiyini və beləliklə də 

Ermənistanda erməni demoqrafik mənzərənin bərpa olunduğu izah edilir[12].  
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Tarixin belə təsvir olunması ermənilərin özlərini Cənubi Qafqazın bir çox ərazilərinin 

yeganə sahibi kimi görməsindən irəli gəlir. Təsadüfi deyil ki, 10-cu sinif ―Erməni tarixi‖ 

dərsliyində ermənilər ―Erməni yaylasının yerli sahibləri və varisləridir‖ iddiası erməni 

tarixçilərinin bu ―dünyagörüĢünü‖ daha aydın formada nümayiĢ etdirir (―Erməni tarixi‖ 10-cu 

sinif, AĢot Melkonyan, Hayk Avetisyan, Artak Movsisyan, Petros Hovhannisyan, Eduard 

Danielyan. Zangak 2014, səh 26). 

Azərbaycanlılar ifadəsi ötəri olaraq ilk dəfə 1905-ci ildə ―erməni-yerli 

müsəlmanlar  (Qafqaz tatarları -indiki azərbaycanlılar) arasında münaqiĢə‖ ifadəsilə 104-cü 

səhifədə daxil edilir. Dərslikdə 1905-ci ilin azərbaycanlı-erməni toqquĢmalarını yatızdırmaq 

üçün göndərilmiĢ general Maqsud Əlixan-Avarskiyinin DaĢnaksütyun partiyasının qərarı ilə 

Dro (D.M.Kanayan) və Kamo (S. A. Ter-Petrosyan) tərəfindən öldürülməsi xüsusilə 

vurğulanır. Burada xatırlatmaq zəruridir ki, Dro Ġkinci Dünya müharibəsi dövründə 

Vermaxtın tərkibində Qaregin Njde ilə birlikdə erməni legionunu yaratmıĢdır. Yeri 

gəlmiĢkən, digər faĢist, xüsusilə 1918-ci ildə Zəngəzurda  azərbaycanlılara qarĢı qətliamlar 

törətmiĢ Qaregin Njde Osmanlı türklərinə qarĢı ―mübarizə‖ kontekstində qəhrəmanlaĢdırılır 

(səh. 151) [12].  

9-cu sinif tarix dərsliyində Ermənistan ərazisində 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlı 

əhalinin (türk-tatar sözündən istifadə etməklə) iğtiĢaĢlar törətməkdə ittiham edilərək onların 

mövcudluğu qeyri-ixtiyarı surətdə etiraf olunur. Lakin azərbaycanlı əhali neqativ tonda təsvir 

edilir. Belə ki, Türkiyə və Azərbaycanın burada yaĢayan ―türk tatarlarını‖ Ermənistana qarĢı 

yönəltdikləri iddia olunur. Azərbaycan ―Ermənistanın müstəqilliyinə son qoymaq, onun 

ərazilərini iĢğal etmək və Türkiyə ilə birbaĢa sərhəd yaratmaq‖ cəhdlərində ittiham olunur. 

Daha sonra, Ermənistan hökumətinin bu ―üsyanı‖ yatırmasından bəhs olunur (səh. 24).  

Həmin dərslikdə 1988-ci və 1990-cı illərdə ermənilərin Azərbaycandan ―deportasiya‖sı 

haqqında danıĢılır (səh. 127-128). Dərslikdə bunun ardınca azərbaycanlıların Ermənistandan 

qovulmasına haqq qazandırılır və bu proses ―emiqrasiya‖ kimi qələmə verilir. Guya 

azərbaycanlılara emiqrasiya məqsədilə nəqliyyatla təminat, evlərini satmaq kimi imkanların 

yaradıldığı iddia olunur. Həmin dərslikdə müəlliflər Xocalının iĢğalını əsaslandırmağa cəhd 

göstərirlər. (səh.169). Bu Ģəhərin iĢğalını Azərbaycan tərəfinin ilk ciddi məğlubiyyəti kimi 

qələmə verirlər, lakin azərbaycanlı mülki Ģəxslərin soyqırımı barədə heç nə demirlər. Ağdama 

aparan qondarma ―dəhliz‖ barədə Ermənistanın məlum cəfəngiyyatını təkrarlayırlar. Həmin 

və ondan sonra gələn hissədə ġuĢanın və Kəlbəcərin iĢğalının əhəmiyyətini təsvir edirlər. 

Fizuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Horadiz və Zəngilan rayonlarımızı ―azad‖ etməkləri, döyüĢlərdə 

Monte Melkonyan kimi terrorçularının öldürülməsi və onların qəhrəmanlığından yazırlar (səh. 

172-173).  

Dərsliyin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin aktiv hərbi fazasını 

təsvir edən hissəsi faktiki olaraq ―Ermənistanın azad olunmuĢ hissəsində‖ ikinci erməni 

dövlətinin yaradılmasını əsas nəticə kimi təqdim edir. Bununla da növbəti dəfə orta sinif 

Ģagirdlərinə Azərbaycanın tarixi əraziləri Ermənistan ərazisi kimi təqdim olunur [12].  

Ermənistanda tarix dərsliklərinin təhlili onu göstərir ki, bu kitablar azyaĢlı ermənilərin 

Ģüuruna saxtalaĢdırılmıĢ məlumatlarla erməniləri bölgənin qədim xalqı olduğunu aĢılayır, 

Azərbaycan xalqının öz tarixi ərazilərində yad olduğunu yeridir. Ermənilərin total 

saxtakarlığının səbəbi nədir? Ermənilərin vətən anlayıĢı ilə bağlı fobiyası, ―Böyük 

Ermənistan'‖ xülyası da erməni saxtakarlıqlarına rəvac verən faktorlardan biridir. 

Balkanlardan Xəzərədək böyük bir coğrafiyaya iddia edən ermənilərin iki mühüm 

səciyyəvi xüsusiyyəti özünü göstərir. Birincisi, vətən anlayıĢının qeyri - məhdud coğrafi 

sərhədləri bu dini-simbioz birliyin hər hansı bir torpağa vətən olaraq bağlı olmadığını 

göstərir. Ġkincisi, "böyük tarixi dövlət'' özü-özlüyündə böyük yalanların da uydurulmasına 

rəvac verir. Ümumiyyətlə, müasir erməni-haylar öz tarixlərini yaratmaq üçün baĢqalarının 

tarixini və mədəni irsini mənimsəmək yolu tutmuĢlar. Yalanlar üzərində qurulan tarix isə 

qonĢu xalqların mədəni və mənəvi dəyərlərinin mənimsənilməsi və dini missionerlik 

sayəsində ilkin mənbələrin saxtalaĢdırılması hesabına yazılmıĢdır. Bütün bunlar Qafqaza 
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köçürülən hayların monoetnik coğrafi və siyasi areal yaratmaq cəhdlərinin pərdəarxasını 

təĢkil edir. Fikrimizcə, məhz buna görə də müasir dövrdə 300 ildən çox sistemli yalan 

yayan erməni saxtakarlıqlarının beynəlxalq müstəvidə ifĢası bir o qədər də asan deyil [11]. 

Beləliklə, erməni saxtakarlığının tarixi çox qədimdir və bu gün də davam etdirilir.  

Erməni yalanı Qafqaz, Balkanlar, Rusiya və Yaxın ġərq daxil olmaqla geniĢ coğrafiyanı, 

bütün fəaliyyət sahələrini əhatə etmiĢ və etməkdədir. Alban, qıpçaq, xalkedon, kopt və digər 

məbəd və kilsələrinin irsinə sahib çıxmağa çalıĢmıĢdır.  
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Xülasə: Məqalədə Qarabağın çox qədim zamanlardan Azərbaycan türklərinin vətəni olmasını 

sübut edən toponimlərdən bəhs olunmuĢdur. Müəllif Qarabağın bəzi türkmənĢəli toponimlərinin 

yaranması və formalaĢması yolları, eləcə də Qarabağın qədim tarixə malik olan Abdal, Kəbirli, 

Bayat, Güzdək, Əhmədavar, Qaraxanbəyli, Alıxanlı, Baharlı yaĢayıĢ məntəqələri adlarının əmələ 

gəlməsi ilə bağlı məlumatları araĢdırmıĢdır.  

Açar sözlər: Qarabağ, toponim, Abdal, Bayat, Qaraxanbəyli. 
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Abstract: The article discusses toponyms that indicate that Karabakh has been the homeland of 

the Azerbaijani Turks since ancient times. The author investigated the ways of formation and 

formation of some Turkic toponyms of Karabakh, as well as information about the formation of the 

names of the ancient settlements of Karabakh Abdal, Kabirli, Bayat, Guzdek, Akhmadavar, 

Garakhanbeyli, Alykhanly, Baharly. 
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О ТУРКСКИХ ТОПОНИМАХ КАРАБАХА 

 

Назим Тапдигоглу (Велишов) 
                                                        Университет Азербайджан 

Баку, Азербайджан 

 
Резюме: В статье рассматриваются топонимы, свидетельствующие о том, что Карабах 
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 Azərbaycanın tarixində onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ regionunun 

özünəməxsus yeri var. Qarabağ – Azərbaycanın Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-Ģərq 

ətəklərindən baĢlayaraq Kür və Araz çayları arasındakı ərazisini əhatə edən tarixi bir 

vilayətdir. Əcəmilər qədimdən Qarabağa Sisaqan demiĢlər. Sonralar Səlcuqlar tərəfindən 

əraziyə Qarabağ adı verilmiĢdir. Qarabağ adı həm düzən, həm də dağlıq hissəyə aiddir. Bu 

ərazilər qədim dörlərdə və erkən orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasının tərkibində olub və orada 

həmiĢə alban tayfaları yaĢamıĢlar. Tarixdə Qarabağ mahalı, Qarabağ əyaləti, Qarabağ 

vilayəti, Qarabağ bəylərbəyliyi, Qarabağ xanlığı, Qarabağ düzü adları çəkilir.  

XX əsrdə, xüsusən sovet dönəmində Qarabağın türkmənĢəli toponimləri (topos yunan 

sözü olub, ―relyef, ərazi, yer, sahə‖ onoma isə ―ad‖ bildirir) demək olar ki, az öyrənilmiĢdir. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Qarabağın tarixi, arxeologiyası, 

etnoqrafiyası və toponimiyasının tədqiqinə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Məlumdur ki, hər hansı 

bir arealda toponimlər qatının formalaĢması uzun sürən bir prosesdir. Qarabağda da yer-yurd 

adları ilk növbədə orada yaĢayan xalqlar tərəfindən formalaĢdırılmıĢdır. Qarabağ yarandığı 

gündən indiyədək Azərbaycanın tərkib hissəsi olmuĢdur. Qarabağın Azərbaycan torpağı 

olması sübuta ehtiyacı olmayan bir aksiomdır. Qarabağ ərazisində yaĢayan xalqlar etnik 

baxımından əsasən türk olduqları üçün oradakı toponimlərin tam əksəriyyətinin tərkibindəki 

terminlər də türkdillidir. Tədqiqatlar göstərir ki, türkdilli toponimlər Azərbaycan xalqının 

etnogenezində, formalaĢmasında iĢtirak etmiĢ qədim türk tayfalarının adlarını özündə qoruyub 

saxlaya bilmiĢdir. 

Qarabağ sözünün toponimiyada çoxlu məna çalarları vardır. Qarabağ toponimi 

türkmənĢəlidir. Coğrafiyaçı alim R.YüzbaĢova görə, Qarabağ sözü iki komponentdən – qara 

və bağ sözlərindən əmələ gəlmiĢdir. O, qeyd edir ki, qara sözünün mənalarından biri 

―çoxluq‖, ―çox sıxlıq‖ olduğu üçün Qarabağ toponimi ―çoxlu bağlı-bağatlı yer‖ deməkdir [1, 

s.63]. Dilçi alim A.Axundov da bu fikri təsdiqləyərək yazır ki, Qarabağ sözünün mənası 

―çoxlu bağı olan yer‖ deməkdir [2; s.48]. Bəzi mütəxəssislər ərazidə qara üzüm 

yetiĢdirildiyindən, orada qara yarpaqlı bağlar olduğundan onun Qarabağ adlanması fikri 

üzərində dayanirlar. Ümumiyyətlə, qara sözünün ―böyük, nəhəng, azman, rəng, qərb, ağır, 

çoxluq, sıx, qalın, pis, bədbəxt, qəm, sevinc, yaraşıq, qaranlıq, şimal, başçı, güclü”və s. 

mənaları var.  

X əsrdə yaĢamıĢ Konstantin Baqryanarodnıya görə, cənubi-rus çöllərində peçeneq 

tayfaları içərisində Qarabay (Karabay, Karavoq, Karabaq) adlı tayfa da olmuĢdur [3, s.155]. 

Tarixçi, tədqiqatçı-alim Q.Qeybullayev Qarabay etnonimi ilə bağlı maraqlı fikirlər irəli sürür. 

O, göstərir ki, bu sözün sonundakı ―y‖ səsi baĢqa türk dillərində iĢlənən ―q‖, ―g‖ səsinə 

müvafiqdir. Alim öz fikrinin izahı üçün bəy sözü ilə ―bək‖, ―bəg‖ sözlərini müqayisə edir və 

bildirir ki, erkən orta əsrlərdə peçeneqlər Albaniyada, o cümlədən Qarabağda yaĢamıĢlar. O, 

belə bir nəticəyə gəlir ki, peçeneq-kəngərlərin qarabağ adlı tayfası həm Albaniyanın qərbində, 
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hə də Naxçıvanda, kəngərlərin içərisində yaĢamıĢdır [4, s.96-99]. Yeri gəlmiĢkən onu da qeyd 

etmək yerinə düĢər ki, tanınmıĢ tarixçi-alim S.AĢurbəyli də bak toponimini baği qəbiləsinin 

adı ilə əlaqələndirir. Ġ.ġopen isə Qarabağ adını Xaraba sözü ilə bağlayır. 

Mənbələrdə bak-baq-bağ tayfa adına da rast gəlinir. Belə fikir də iĢlətmək olar ki, 

Qarabağ sözü (“böyük bağ”) tayfa adından törənmiĢ etnotoponimdir. Praazərbaycan 

teonimlərindən olan baq teonimi slavyan dillərində baq, boq, boğ, boh, biq formalarında 

iĢlənir. Bu sözün ilkin mənasını bəzi tədqiqatçılar “var-dövlət” anlamındakı “boqat” 

(boqatstvo) sözü ilə əlaqələndirirlər. Baq teonimi daha çox türk xalqları və onlarla kontaktda 

olan tayfaların dillərində iĢlədilir. Baq teoniminin sonraki semantik dəyiĢmələri onun 

maq,mağ, bağ, bah, bağa, beq, bay və s. fonetik variantlarını da ortaya çıxarmıĢdır. Baq 

sözünün qədim hind dilində “paylanan” anlamı da məlumdur. Uzun illərdir ki, baq/boq 

sözünün irandilli və ya slavyan mənĢəli olması ilə bağlı mübahisələr getməkdədir. Orxon-

Yenisey abidələrində bağa sözü teonim determinativi (“bağa”) kimi iĢlədilmiĢdir. Mənbələrə 

istinad etsək, görərik ki, Midiyada Tanrıya Bağa deyilirmiĢ. Bir çox xalqların qədim 

mifologiyasında bağa (tısbağa) müqəddəs yerin, torpağın rəmzidir. Azərbaycanda bağa indi 

də müqəddəs heyvan hesab olunur. 

Qarabağda qeydə alınan toponimlrin böyük əksəriyyəti türkmənĢəlidir. Mən Qarabağ 

toponimiyasını bütünlüklə tədqiq edən bir qarabağlı kimi qətiyyətlə bildirirəm ki, Qarabağ 

ərazisindəki toponimlərin 95 faizi türk (Azərbaycan) diliində olan coğrafi adlardır. 

Həsənqaya, Qazançı, Qərvənd, Çapar, Kolatağ, Dəmirçi, Yarımca, Umudlu, Zəylik, Çaldıran, 

Mehmana, Güneypəyə, Canyataq, Gülyataq, Xatınbəyli, Dovşanlı, Almalı, Ağbulaq, Ballıca, 

Cəmilli, Qarabulaq, Daşbulaq, Kosalar, Canhəsən, Cavadlar, Başkənd, Yaloba, Aranzəmi, 

Pircamal, Qışlaq, Xanabad, Ulubaba, Xocalı, Daşbaşı, Fərrux, Dağdağan, Çanaqçı, Şəkər, 

Qırmızı Bazar, Muğanlı, Əmirallar, Qaradağlı, Qarakənd, Yemişcan, Qoçbəy, Bünyadlı, 

Daşbaşı, Mülküdərə, Xırmancıq, Məlikcanlı, Ağbulaq, Düdükçü, Tuğ, Ağcakənd, Arpagədik, 

Turşsu, Daşaltı, Malıbəyli, Quşçular, Xəlfəli, Zamanpəyəsi, Laçınlar, Mirzələr, Şırlan, 

Çaykənd, Səfixanlar, Allahqulular, Turabxan, Xanalı, İmamqulular, Cəmillər, Paşalar, 

Xanlıqpəyə, Alıxanlı, Qaraxanbəyli, Qoçəhmədli, Dövlətyarlı, Güzdək, Qacar, Qarakollu, 

Kərimbəyli, Sarıcalı, Qazanzəmi, Şahvəlli, Hacılı, Süleymanlı, Ağalı, Alıbəyli, Baharlı, 

Məmmədbəyli, Xanlıq, Qayalı, Muradxanlı, Hacıxanlı, Qarıqışlaq, Qozlu, Qışçu, Əhmədli, 

Bağlıpəyə, Başlıbel, İstisu, Taxtabaşı, Şaplar, Abdal, Bağbanlar, Boyəhmıdli, Əhmədavar, 

Güllücə, Kəngərli, Qaradağlı, Qiyaslı, Qaradolaq, Hüsülü, Poladlı, Kəbirli, Tərtər, Qarqar, 

Quruçay, Oxçuçay, Həkəri, Şəlvə, Ağ göl, Qaragöl, Çalağantəpə, Üzərliktəpə, 

Qaraköpəktəpə, Şomutəpə, Haramı düzü, Qırxqız, Cıdır düzü, Çanaqqala, və s. yüzlərlə 

coğrafi adlar göründüyü kimi, sırf Azəarbaycan-türk dilindədir. 

Toponimlər yaranma  yollarına görə funksional-struktur və semantik baxımdan dil 

qanunlarına əsaslanır. Toponimlərin ən geniĢ yayılmıĢ qollarından biri olan oykonimlər 

yalnız coğrafi nomenlərin köməyi ilə yaradılır. Ümumiyyətlə, ümumazərbaycan 

toponimlər sistemində iĢlənmə tezliyindən asılı olaraq oykonimlər funksional-struktur 

baxımından makrooykonimlər və mikrooykonimlər (tam, ilkin formalı oykonimlər) kimi 

qruplaĢdırılır. Azərbaycan toponimləri inzibati  bölgələr, regionlar üzrə öyrənilməkdədir. 

Belə öyrənilən bölgələrdən biri də Qarabağ regionudur. Qarabağ onomastikasının elmi 

Ģəkildə daha dərindən öyrənilməsi xüsusilə son illərdə məlum hadisələrlə əlaqədar daha 

böyük maraq kəsb edir. Hər hansı bir regionun qədim və müasir toponimlərinin toplusu 

həmin regionun toponimik fondu sayılır.  

Mənbələrdən görünür ki, Qarabağ VII əsrdən, bir əyalət kimi XIII əsrdən, bir xanlıq 

kimi isə XVIII əsrdən məlumdur. Qarabağın ərazisindəki toponimlər əsasən 

etnonimlərdən, antroponimlərdən, adonimlərdən, fitonim və zoonimlərdən, memorial 

(xatirə) xarakterli oykonimlərdən törənmiĢdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bütövlükdə 

Azərbaycan toponimiyasında olduğu kimi, Qarabağ toponimiyasında da etnonimlərin 

müxtəlif struktur tiplərinin oykonimləĢməsi prosesi geniĢ yayılmıĢdır.  Toponimlərin 

əksəriyyətinin maraqlı cəhəti odur ki, onların yaranma və formalaĢmasında iĢtirak edən 
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etnonimlərin, antroponimlərin müəyyən hissəsini müasir Azərbaycan dili, onun dialekt və 

Ģivələri baxımından sadə etnonim, antroponim  adlandırmaq olar. Etimoloji təhlillər 

zamanı əslində onların vaxtilə morfoloji və ya sintaktik üsulla yaranmaları da aydınlaĢır. 

Bu mənada ilkin etnonimlərdən düzələn və oykonimləĢən etnonimlər üstünlük təĢkil edir. 

Bu tipli oykonimləĢən etnonimik toponimlərin böyük bir hissəsini ―konkret qrup (dəstə, 

tirə, zümrə) mənsubluğu‖ məna çaları ifadə edən -lı, -li, -lu, -lü Ģəkilçiləri ilə düzələnlər 

təĢkil edir. Abdal, Abdalanlı, Alıxanlı, Baharlı, Bayat, Cəyirli, Dilağarda, Doşulu, 

Düdükçü, Edilli, Gecəgözlü, Güzdək, Əfətli, Əhmədavar, Füğanlı, Hacılı, Copurlu, 

Xəlfəli, Kəbirli, Kəngərli, Kolanılı, Qarabağ, Qaraxanbəyli, Qayalı, Malıbəyli, Merdinli, 

Musabəyli, Salahlı, Sarıcalı, Şamlı, Şıxlı, Tinli, Zarıslı  və s. 

Qarabağda türk etnonimlərindən törənən oykonimlər üstünlük təĢkil edir. Fikrimizin 

əyani təsdiqi üçün bir neçə nümunəyə baxaq: 

Abdal kəndi Qarabağ mahalında, Ağdam rayonunda, rayon mərkəzindən 19 kilometr 

məsafədə yerləĢir. Ağdam  rayonundakı Abdal oykonimi türkmənĢəli abdal  etnonimi 

əsasında formalaĢmıĢdır. XIX əsrdə qəza ərazisində 2 Abdal kəndi mövcud olmuĢdur. 

Onları fərqləndirmək üçün birinə Abdal-Gülablı (yəni, Gülablı yaxınlığındakı Abdal 

kəndi) deyirdilər. YaĢayıĢ məntəqəsinin qədim adı Abdal bulağı olmuĢdur. Kənddə 

mahmudlular, ocaqlılar, kəlbəsüleymanlar, nazarlılar, məşədiməmmədxanlar, xanpərilər, 

çökəklər, oyladlılar, salmanlar, şəpidlilər və digər nəsillər yaĢayırdılar. Bəzi mənbələrdə 

və tarixi materiallarda rast gəldiyimiz heftal, heptal, eftal, abadel, abdel etnonimləri abdal 

adının müxtəlif variantlı fonetik formalarıdır. Abdal sözü qədim türk dilində ―nurlanmış‖ 

mənasında iĢlənmiĢdir. VI əsrə aid olan qədim Suriya mənbələrində, ġimali Qafqazda, 

Hun əyalətlərində savur, abaz, bulqar və digər tayfalarla bərabər türkdilli abdal/abdel 

tayfasının da adı çəkilir [5, s.136]. Akademik V.V.Bartold abdal/abdel/abadel tayfasını 

hun əsilli hesab edir [6; II (1) s.180]. Abdal adlı tayfanın Ġranda və Türkiyədə, 

Türkmənistanda, Gürcüstanda, Qərbi Azərbaycanda, ġimali Qafqazda və digər ərazilərdə 

mövcudluğu bir sıra tarixi sənəd və materiallarda da öz əksini tapmıĢdır. Qazaxlarda, 

Qaraqalpaqlarda, Türkmənlərdə, Ġranda, Əfqanıstanda, Özbəkistanda, BaĢqırdıstanda və 

Türkiyədə də abdal adlı tayfa qeydə alınmıĢdır. Azərbaycanda abdel tayfasının adı ilə 

bağlı Abdal (Ağdam, Tovuz), Abdalanlı (Qubadlı rayonu), Abdallı (Oğuz rayonu) adlı 

kəndlər, eləcə də onlarla oronim və hidronimlər vardır. 1923-cü ilə qədər Laçın Ģəhərinin 

adı da Abdallar olmuĢdur. Abdal türk tayfası Azərbaycana çox qədim zamanlarda 

gəlmiĢdir. Onun Azərbaycana gəlmə vaxtı dəqiq məlum deyildir.  Vaxtilə Cənub-ġərqi 

Avropada yaĢayan bulqarların abdal adlı bir tayfası da mövcud olmuĢdur… 

Qarabağın Tərtər, Beyləqan və Ağcabədi rayonlarında qeydə alınan Kəbirli kəndi 

qədim türkdilli xəzərlərin kəbirli (kəbər, kəbərli) tayfasının adı ilə əlaqədardır. Kəbirlilər 

Qarabağın köklü, qədim tayfalarından biri hesab olunur. Mənbələrdə onların adı kəbərli 

kimi də çəkilir. Tarixi məxəzlərdən aydın olur ki, kəbir (kəbər) tayfasının nəsilləri 

xəzərlərin tərkibində olmuĢdur. Xəzərlərin eramızın əvvəllərindən bəri A lbaniya (Qafqaz) 

ilə əlaqələri və erkən orta əsrlərdə bu ərazilərə xəzər ailələrinin dəfələrlə köçürülməsi 

tarixdən məlumdur. Kəbirlilərin hələ erkən orta əsrlərdə əsasən Mil-Qarabağ düzlərində 

yaĢadıqları və məskunlaĢdıqları ərazinin Kəbirli mahalı adlanması çox-çox sonrakı 

dönəmlərdə isə Qarabağ xanlığının təĢkilində mühüm rol oynamaları ilə bağlı tarixi 

mənbələrdə kifayət qədər məlumatlar vardır. XVIII əsrin ortalarında Qarabağ xanlığının 

təĢkilində kəbirlilər doğrudan da mühüm rol oynamıĢlar. XIX əsrin ortalarında kəbirlilər 

qərvəndli, ulubabalı, qızıləhmədli, arıqməhəmmədli adlı 4 qoldan və 40-a qədər tirədən, 

eləcə də 850 ailədən ibarət idilər [7; V. c .s. 232]. Kəbirli adlı yaĢayıĢ məntəqələrinə 

Azərbaycanla yanaĢı Ġran, Türkiyə, Qərbi Azərbaycan (Ermənistan), eləcə də Mərkəzi 

Asiya ölkələrində də rast gəlmək mümkündür.  
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Bir qisim coğrafi adlar vardır ki, onlar bilavasitə Azərbaycan dilinə aid olan yazılı 

mənbələrdə və ya onun dialekt və Ģivələrdə iĢlənən, ya da müasir Azərbaycan ədəbi dili 

baxımından arxaik sayılan sözlərdən ibarətdir. Bu tip coğrafi ada nümunə olaraq Güzdək 

toponimini göstərmək olar. Füzuli rayonu ərazisində qeydə alınan Güzdək oykoniminin 

tərkibindəki güz komponenti bir sıra ümumtürk abidələrində, eləcə də əksər türk dilləri 

dialektlərində, o cümlədən klassik Azərbaycan dili, onun bəzi dialekt və Ģivələrində 

―payız‖, ―otlaq‖, ―payız otlağı‖ mənalarını daĢıyır [8, s.271]. Toponimin tərkibindəki -dək 

Ģəkilçisi ―məkan, yer‖ anlamı ifadə edən -lək komponentinin dialekt formasıdır. Görkəmli 

Azərbaycan alimi M.ġ.ġirəliyev də Güzdək sözünün tərkibindəki güz formantının ―payız‖ 

anlayıĢı, güzdək sözünün isə ―payız yurdu‖ anlamı daĢıdığını qeyd edir (9; s. 335). Qədim 

türk dillərində küz (güz) sözü ―payız otlağı‖ anlamını verir. Çobanlar adətən payızda 

doğulan quzuya güz deyirlər. Elə bəlkə də dilimizdəki quzu sözü güzü sözünün özündən 

törənmiĢdir. Quzunun payız, qıĢ olacağına güz deyilir. Güzlək və Güzdək toponimlərində 

adından da göründüyü kimi, türk və Azərbaycan dillərində məkan bildirən lək, dək 

Ģəkilçiləri iĢtirak edir. Toponimin tərkibindəki dək formantı türk dillərində d səsinin l ilə 

əvəz olunası nəticəsində dəyiĢilən lək sözünün fonetik variantıdır. Güzdək toponimi türk 

dillərindəki ―payız‖anlamını ifadə edən  güz (kuz) sözündən və ―yer, məkan‖ bildirən -dək 

(-lək) Ģəkilçisindən ibarət olub, ―payız otu‖, ―payız binəsi‖, ―payızlıq‖ mənasını bildirir. 

Toponimi ―oğuz kəndi‖ anlamı ilə də yozanlar var.  

Toponimlərdə əks olunmuĢ patronimik tayfa adlarının bir qrupu xan, bəy və s. adlardan 

düzələn və bir növ etnonim səciyyəsi daĢıyan sözlər təĢkil edir. Bu qrupa daxil olan 

oykonimlər xan, bəy adlarından yaranmıĢ və sonradan etnonim səciyyə kəsb etmiĢdir. 

Azərbaycan toponimiyasında öz əksini tapanbelə adlardan biri də Qaraxanbəyli oykonimidir. 

Bu tipli Qarabağ oykonimlərindən biri də Füzuli yayonundakı Qaraxanbəyli toponimidir. Bu 

yaĢayıĢ məntəqəsi XVIII əsrin ortalarında Qarabağ xanı Pənahəli xanın Naxçıvandan 

Qarabağa köçürdüyü kəngərli türklərinin Qaraxanbəyli tirəsinin burada məskunlaĢması 

nəticəsində yaranmıĢdır. Yerli məlumata görə, toponim vaxtilə ətrafında yaylağı olmuĢ 

qaraxan adlı elatın adını əks etdirir. Görünür bu elat öz baĢçısının adını daĢımıĢdır. Amma bu 

da məlumdur ki, Azərbaycan dilinin Qərb qrupu dialektlərində qaraxan sözü ―qaramtıl‖, 

―qara rəngə çalan‖ mənalarında iĢlənir; məhz bu da rəng anlamı ilə bağlı ola bilər (məsələn, 

Kəlbəcər rayonundakı Qaraxan çayı; Kəlbəcər rayonunda Qaraxançallı kəndi də var). Yeri 

gəlmiĢkən qeyd edim ki, Qarabağda, Ağcabədi rayonunda bu qəbildən olan və oğuz 

tayfalarının bayat tirəsindən hesab edilən Qaraxanlı kəndi (Qaraxanlı kəndi Tovuz rayonunda 

da vardır; vaxtilə İrəvan əyalətinin Zarzəmin nahiyəsində Qaraxanlı adlı qışlaq da mövcud 

olmuşdur) də var. 

Qarabağın Füzuli bölgəsində qərar tutan yaĢayıĢ məntəqələrindən biri Alıxanlı kəndi 

adlanır. 13 kilometr uzunluğunda olan Alıxanlı kəndi XVIII əsrdə Qarabağa köçüb gəlmiĢ 

kəngərlilərin əlixanlı (alıxanlı) tirəsi tərəfindən salınmıĢ və bu tirənin adı ilə də Alıxanlı 

adlanmıĢdır. Alıxan (Əlixan) həmin tirənin baĢçısının adıdır. Oykonimin tərkibindəki -lı 

Ģəkilçisi mənsubluq bildirir. Tarixdən o da məlumdur ki, Qaraqoyunlu hakimi Qara Yusifin 

sərkərdələrindən birinin adı Alı xan olmuĢdur. Yerli məlumata görə, oykonim həmin Alı 

xanın adı ilə bağlıdır. Kənddə hacımirzəhüseynlər, şəybəylilər, piralılar, axundlular, 

axutdular, yarılılar, göyçəlilər, eləcə də digər tayfa və vəsillər yaĢayırlar. Bu yaĢayıĢ 

məntəqəsini XVIII əsrin ortalarında Qarabağ xanı Pənahəli xanın Naxçıvan ərazilərindən 

köçürdüyü kəngərlilərin alıxanlı (əlixanlı) tirəsi saldığı üçün o, həmin ad ilə də 

adlandırılmıĢdır..  

Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndinin adı Qaraxanbəyli tirəsinin baĢçısı Qaraxan 

bəy adlı nüfuzlu bir Ģəxsin adı ilə bağlıdır. Qaraxanbəyli kəndi tarixən çox böyük əraziyə 

malik olmuĢdur. Ġndiki qonĢuluqda qərar tutan Mirzəcamallı kəndinin yerləĢdiyi ərazi də 

vaxtilə Qarabağ xanı Mehdiqulu xan tərəfindən Qaraxanbəyli torpağından kəsilərək Mirzə 

Camal bəy CavanĢir Qarabağıyə öz ailə üzvlərini, qohum-əqrəbalarını ġuĢadan köçürərək 

məskunlaĢdırmaq üçün daimi yaĢayıĢ yeri kimi hədiyyə edilmiĢdir. Qara sözü ilə bağlı 
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Qarabağ toponimiyasında çoxlu sayda coğrafi adlar yaranmıĢdır. Qaraxanbəyli adındakı 

xanbəyli komponenti etnotoponim yaradan leksik vahiddir. Qaraxanbəyli adlı oykonimlərə 

Qarabağdan savayı, digər ərazilərdə də rast gəlirik. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək 

rayonunda, eləcə də Qərbi Azərbaycanda (Ermənistanda) və s. yerlərdə də Qaraxanbəyli 

kəndi vardır. 

Türkdilli toponimlərin Qarabağ coğrafi adlarında üstünlük təĢkil etməsi 

azərbaycanlıların ulu əcdadları hesab edilən alban etnosunun türkmənĢəli olması, erkən 

orta əsrlərdə müxtəlif türkdilli tayfaların Qarabağda məskunlaĢması ilə əlaqədardır. 

Qarabağ ərazisində türk arealına daxil olan toponimlər yüzlərlədir. Qarabağın türkmənĢəli 

toponimiyasında eramızın əvvəllərindən XII əsrə qədər burada məskunlaĢmıĢ bir sıra 

tayfaların adları da öz əksini tapmıĢdır. Ərazidə geniĢ yayılmıĢ onomastik vahidlərdən biri 

də boyat (bayat) türk tayfasının adı ilə bağlı olan Ağcabədi rayonundakı Boyat kəndidir. 

Toponim səlcuq oğuzlarının boyat tayfasının adını özündə əks etdirir [10, s.105]. Areal 

türk onomastikasında yaĢayan oğuz etnonimlərindən biri də Bayat etnonimidir. Bayat 

etnooykoniminin arealları çox geniĢdir. Tarixi mənbələrdən aydın olur ki, bayat türkdilli 

qəbilələrdən birinin adıdır və onlar IX – X əsrlərdə qay tayfası ilə yanaĢı, ġimali 

Qazaxıstan çöllərində oğuzlara baĢçılıq etmiĢ tayfalardandır [11, s.194]. Bayatlar 

səfəviləri hakimiyyətə çatdıran qızılbaĢ tayfalarından biridir. Mənbələrdə oğuz əsilli bayat 

tayfası haqqında xeyli araĢdırmalar mövcuddur. Azərbaycanlıların etnogenezində 

əhəmiyyətli rol oynamıĢ bayatların adı özünü muğamlarımızda, musiqimizdə də qoruyub 

saxlamıĢdır: ―Bayatı ġiraz‖, ―Bayatı-Əcəm‖, Bayatı-Ġsfahan‖, ―Bayatı-Türk‖, ―Bayatı-

Kürd‖, ―Bayatı-Qacar‖, ―Çoban-Bayatı‖ və baĢqaları. Azərbaycanda Ģifahi xalq 

ədəbiyyatının ən geniĢ yayılmıĢ kütləvi bir növü də bayatılardır ki, bu da bayatların adı 

ilə bağlıfdır. Bayat tayfası Azərbaycanın köklü sakinləri olmuĢdur. Ölkəmizin, Qarabağın 

onomastikasında onların ―yaĢaması‖ bu reallığı bir daha təsdiqləyir.  

XVIII əsrin 40-cı illərində  - xanlıq dönəmində tikilmiĢ Bayat qalasının xarabalığı da 

məhz Ağcabədi rayonunun Bayat kəndindədir. XVIII əsrin ikinci yarısında Bayat kəndinin 

yiyəsi Məhəmmədxan Sultan idi. Onun oğlu Sədrəddin sultanın Pənahəli bəy adlı oğlu 

Bayat kəndinin torpaq və rəiyyətlərinin sahibi idi. MəĢhur Qarabağ xanı Pənahəli xan 

Sarıcalı-CavanĢir xanlıq quranda Bayat kəndini adaĢından pulla satın almıĢdır. Bayat 

kəndi Qarabağ xanlığının ilk paytaxdıdır. Pənahəli xan Bayat qalasına sığınaraq daxili və 

xarici düĢmənlərə qarĢı mətanətlə vuruĢmuĢdur. Ağcabədi rayonunda qərar tutan Bayat 

kəndi xas-xalisə mülkü olduğu üçün Ġbrahimxəlil xan onu oğlu Fətəli ağaya vermiĢdir. 

Fətəli ağanın oğul övladı olmadığı üçün kənd Pənahəlli xanın kiçik qardaĢı Behbudəli 

xanın törəmələrindən olan Behbudovların əlinə keçmiĢdir. O zamanlarda kəndi Rüstəm 

bəy idarə edirdi. Rüstəm bəyin Mənzər bəyim adlı qızı vardı. Mənzər gənc ikən dünyasını 

dəyiĢdiyindən kəndi onun əmisinin oğlanları idarə edirdi... 

Qarabağda qədim dövrlərdən mövcud olan türkmənĢəli oykonimlərdən biri də 

Baharlı adlanır. Hazırda Ağdam və Zəngilan rayonlarında Baharlı kəndi vardır. Bu 

yaĢayıĢ məntəqələrini qədim türk tayfalarından olan baharlılar salmıĢlar. Baharlı 

etnotoponimi quruluĢ etibarı ilə sadə toponimdir. Baharlı toponimi oğuzların qolu olan 

baharlı tayfasının adını özündə əks etdirir. Baharlılar müxtəlif dönəmlərdə səlcuqların, 

qaraqoyunluların, ağqoyunluların tayfa ittifaqına daxil olmuĢlar. Baharlılar XV əsrdən 

baĢlayaraq səfəvilərin hakimiyyətə gəlmələrinə hərbi qüvvə ilə kömək etmiĢlər. XVI əsrin 

sonlarında Baharlılar ġahsevənlərə qoĢulmuĢlar. Baharlı eli oymaq Ģəklində Qarabağda, 

bir neçə mahalın ərazisində qərar tuturdu. Qarabağ xanlığının yaradılmasında baharlılar 

da yaxından iĢtirak etmiĢlər. Baharlı obasının ikisi Kəbirli mahalında, biri Çulundur 

mahalında, biri isə Qafan (Qapan) mahalında yaĢam sürmüĢdür. Qarabağ xanlığı 

dövründə Zəngəzur qəzasının daxil olduğu indiki Zəngilan rayonunun Baharlı, ġayıflı, 

Çöpədərə və s. bir neçə qonĢu kəndlərinin idarəsi baharlılara məxsus olmuĢdur. Tarixi 
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məlumatlardan aydın olur ki, baharlılar oğuzların qayı (kayı) boyuna mənsub olmuĢlar. 

Baharlılar Qarabağda qədim dövrlərdən məskunlaĢmıĢlar. 

Qarabağda tükmənĢəli toponimlərdən biri də Laçın rayonundakı Alpout kəndidir. 

Alpout oykonimi qədim türk mənbələrində erkən orta əsrlərdə adı çəkilən alpout (alpavit) 

tayfasının adı ilə bağlıdır. Alpoutlar XI əsrdə Səlcuq oğuzlarının, sonrakı əsrlərdə 

Qaraqoyunlu və Ağqoyunluların, XV əsrin sonlarından isə QızılbaĢların tərkibində Qabaq 

Asiya və Cənubi Qafqazın siyasi hadisələrində fəal iĢtirak etmiĢlər. Səfəvilər dövründə 

alpoutların Çuxursəddə və ġirvanda yaĢadıqları tarixdən məlumdur. Onlara Səfəvilər 

tərəfindən hərbi xidmətləri müqabilində müxtəlif yerlərdə torpaqlar da verilmiĢdir. Qədim 

türk mənĢəli Alpout tayfasının adı rus mənbələrində ilk dəfə Kulikovo döyüĢü (1380-ci il) 

ilə əlaqədar çəkilmiĢdir.Qaraqoyunluları təĢkil edən tayfalar içərisində Alpout da vardı. 

Türkdilli səlcuq-oğuz tayfalarından olan alpoutlar Azərbaycanda min ildir ki, 

məskunlaĢmıĢlar Alp sözünün türk dillərində ―qəhrəman‖, ―igid‖, ―dəli‖ mənaları da var. 

Azərbaycan Respublikasının Bərdə, Goranboy, Göyçay, Qazax, Ucar rayonlarında da 

Alpout kəndi vardır. 

Azərbaycan toponimlər sistemində ―yer, məskən‖ anlamlı var topoformantı əsasında 

formalaĢan 20 oykonim mövcuddur ki, onlardan biri də Qarabağda, Ağdam rayonu 

ərazisində qeydə alınan Əhmədavar oykonimidir. Əhmədavar oykonimi antroponimik 

toponim hesab edilir. Oykonimi patronimik toponim də hesab etmək olar. Bu oykonim 

Əhməd Ģəxs adından və keçmiĢdə Azərbaycan dilində mövcud olmuĢ var sözündən ibarət 

olub, ―Əhmədə məxsus olan yurd‖, ―Əhmədə məxsus qışlaq yeri‖ mənasındadır. 

Ümumiyyətlə, var komponenti əsasən Ģəxs adlarına qoĢularaq, yaĢayıĢ məntəqəsinin 

vaxtilə onlara məxsus olduğunu və ya onlar tərəfindən salındığını bildirən mürəkkəb 

oykonimlər əmələ gətirir: Əhmədavar, Əmirvar (bu kəndlər Qarabağdadır), Gilvar, 

Hacıvar, Mahmudavar, Musavar və s. Qədim türk və Ġran dillərində var sözü düzəltmə 

formaları ilə ―qala‖, ―şəhər‖, ―divar‖, ―yeraltı ev‖, ―qazma‖, ―yer, yurd, ərazi‖, ―qışlaqda 

maldar elə məxsus ərazi‖ mənalarında iĢlənmiĢdir. Bu sözün etimoloji cəhətdən 

―hazırlanma, çəpərləmə, möhkəmlətmə‖, ―istehkam‖, ―divar‖, ―heyvanlar üçün divarları 

hörülmüş tövlə‖, ―hasarlanmış kənd‖ anlamları da vardır. Y.N.BuĢuyeva var 

komponentini ―nəsil‖, ―tirə‖ kimi mənalandırır [12, s.42]. XX əsrə qədər olan bir sıra 

mənbələrdə var Azərbaycan dilində ―köç yeri‖, ―hər hansı bir icmanın yurdu‖, nominativ 

mənada ―alaçıq yeri‖, geniĢ mənada isə ―yaylaq icmalarına məxsus yurd, məskən, otlaq‖ 

anlamı daĢımıĢdır. Məhz bu baxımdan var sözünü mənĢəcə Ġran dilləri ilə yanaĢı, türk 

dillərinə də aid etmək olar; çünki o, artıq çoxdan dilimizin doğmalaĢmıĢ vahidlərindən biri 

olub, toponim yaradıcılığına da Azərbaycan dilindən düĢmüĢdür. Buna görə də var 

komponentli toponimləri heç bir qeyd-Ģərtsiz Azərbaycan toponimləri hesab etmək 

lazımdır [13, s.179]. Bu tipli toponimlərə Azərbaycanın bir çox bölgələrində də rast 

gəlmək mümkündür... 

 

 

Ədəbiyyat 

1. YüzbaĢov R., Əliyev K., Sədiyev ġ. Azərbaycanın coğrafi adları. Bakı, 1972 . 

2. Axundov A. Torpağın köksündə tarixin izləri. Bakı, 1993 . 

3. Багрянородный К.  Об управлении империей. M., 1989. 

4. Q.Qeybullayev: Qarabağ – Etnik siyasi tarixinə dair. Bakı, ―Elm‖, 1990. 

5. Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР. M.-Л., 1941. 

6. Бартольд В.В. Сочинения. T. II, ч. 1, M., 1963; т. II, ч. 2, M., 1964.  

7. Гордлевский А.В. Избранные сочинения, т. III.  

8. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti, Bircildlik. Bakı, 1964.  

9. ġirəliyev M.ġ. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, Maarif, 1968. 

10. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. Birinci cild. Bakı, ―ġərq-Qərb‖, 2007. 

11. Советская Историческая Энциклопедия. Т. II.  



ĠPƏK YOLU  

Xüsusi buraxılıĢ, 2021 

 

 
168 

12. Бушуева Й.Н. Словарь географических терминов и других слов  встречающихся 

в топонимии Азербайджанской ССР.  M., 1971.  

13. T.M.Əhmədov: Azərbaycan toponimikasının əsasları. Bakı, Universitet NəĢriyyatı, 

1991. 

 

 

 

 


