“Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir,
Azərbaycan torpağıdır.
Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar əsrlər
boyu yaşamışlar. ”
HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ

“Dağlıq Qarabağ işğal altındadır. Erməni təbliğatı bütün
dünyada bizə qarşı işə salınıbdır. Elmi araşdırmalar və elmi
əsərlər, kitablar çox vacibdir. Mən çox şadam ki, bu istiqamətdə
işlər gedir. Biz bu sahədəki işlərimizi daha da gücləndirməliyik,
müasirləşdirməliyik... ”
“Dağlıq Qarabağ bizim doğma, əzəli torpağımızdır. Azərbaycan
torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına
Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt imkan verməyəcək. ”
İLHAM ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
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MÜƏLLİFLƏRDƏN
Hazırkı dövrdə Azərbaycanın Qarabağ regionunun tarixinin ayrıca bir kurs kimi
ümumtəhsil məktəblərində öyrədilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bununla əlaqədar
olaraq, ümumi təhsil müəssisələri üçün hazırlanıb təsdiq edilmiş “Qarabağ tarixi”
fakültativ kursunun tədrisində əsas məqsəd də məhz Azərbaycanın bu dilbər guşəsinin
qədim tarixi və zəngin mədəniyyəti haqqında şagirdlərdə dolğun təsəvvür yaratmaqdan
ibarətdir.
Qarabağ tarixinin ətraflı öyrədilməsi həm mövcud ictimai- siyasi şərait baxımından, həm
də vətəndaşlıq mövqeyinin təzahürü və gənclərdə milli iftixar hissinin gücləndirilməsi
baxımından mənəvi stimuldur.
Tədris vəsaitində Qarabağ toponimi, Qarabağın ərazisi, təbii-coğrafi şəraiti, buradakı
zəngin maddi-mədəniyyət abidələri, Qarabağın qədim türk etnoslarının vətəni olması,
müxtəlif dövrlərdə Qarabağdakı siyasi, sosial-iqtisadi vəziyyət, Qarabağa ermənilərin
köçürülməsi, ermənilər tərəfindən törədilmiş kütləvi qırğınlar, deportasiya və
soyqırımıları, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağın və ona
bitişik ərazilərin işğalı ilə bağlı mövzular öz əksini tapmışdır.
Tədris vəsaitində Ümummilli lider Heydər Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində həyata
keçirdikləri tarixi əhəmiyyətə malik tədbirlərin ətraflı şəkildə şagirdlərə çatdırılmasına
xüsusi diqqət yetirilmişdir.

“Qarabağ tarixi” ümumtəhsil məktəblərində ilk dəfə olaraq yeni kurs kimi tədris
olunduğundan buradakı mövzulara yaradıcı yanaşmanın təmin edilməsi olduqca
vacibdir.
Heç şübhəsiz, bu kursun tədrisi şagirdlərin dünyagörüşünü və məlumatlılıq səviyyəsini
inkişaf etdirməklə yanaşı, onların vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayacaqdır.
Müəlliflər arzu və təkliflər, irad və tövsiyələr üçün öncədən minnətdarlıqlarını bildirirlər.
Xəritələr AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix institutunun hazırladığı “Azərbaycan tarixi
xəritələri”ndən götürülmüşdür.

“Dünyada bir çox şəhərlər var ki, onlar müəyyən mədəni və
siyasi səbəblərdən rəmzə çevrilmişlər. Onların adlarını dilə
gətirmək kifayətdir ki, hər birimizin yaddaşında həmin şəhərin
obrazı yaransın. Hər bir azərbaycanlı üçün belə şəhər Şuşadır.
...Nə qədər ki, Şuşa erməni qoşunlarının işğalı altındadır, hər
birimiz şuşalıyıq. ”
MEHRİBAN ƏLİYEVA
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, Millət vəkili,
YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri

GİRİŞ
Azərbaycan Respublikasının Qarabağ regionu dünyanın ən qədim insan məskənlərindən
biridir. Azərbaycanın tarixində, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ regionunun
özünəməxsus rolu və yeri vardır.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Qarabağ tarixinin tədqiqinə
xüsusi diqqət yetirilir. Vaxtilə nəinki Qarabağ regionunun, hətta bütövlükdə Azərbaycanın
tarixi səthi öyrədilirdi. Həmin dövrdən çox-çox fərqli olaraq bu gün müstəqil dövlətimizin
təhsil siyasətində Qarabağ tarixinin gənc nəslə öyrədilməsi prioritet təşkil edir.
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının 20 % ərazisini işğal altında saxladığı bir
zamanda Qarabağ tarixinin öyrənilməsi xüsusi siyasi və strateji əhəmiyyətə malikdir.
Qarabağ - türk mənşəli sözdür. Qarabağ ifadəsi türk dilində «qara» və «bağ»dan əmələ
gəlmişdir. «Qara» «böyük», «qalın», «sıx» mənalarında işlədilir. «Qarabağ» istilahı
mənbələrdə ilk dəfə 7-ci yüzillikdə xatırlanır. 14-cü yüzilliyin sonu - 15-ci yüzilliyin
əvvəllərində «Arran» termini ilə yanaşı işlənmiş «Qarabağ» istilahı, bəzən onu əvəz etmiş
və inzibati ərazi baxımından isə Azərbaycanın mərkəzi sahələrini əhatə etmişdir. Qarabağ
coğrafi ərazi kimi dağlıq və dağətəyi yerləri birləşdirən vahid ərazidən ibarət olmuşdur.

I BÖLMƏ
QƏDİM DÖVRDƏN 20-Cİ YÜZİLLİYİN
ƏVVƏLLƏRİNƏDƏK
1. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ
regionunun maddi-mədəniyyət abidələri

Azərbaycan Respublikasının Qarabağ regionunda mövcud olan Azıx mağarası ən qədim
insan məskənlərindən biridir. Azıx mağarası (Azıx-qədim türk dillərində ayı deməkdir) Azərbaycan Respublikası ərazisində ən iri karst mağarasıdır. Mağara Füzuli şəhərindən 14
km şimal-qərbdə, Xocavəndə yaxın ərazidə, Quruçayın sol sahilində, dəniz səviyyəsindən
900 m hündürlükdədir.

Azıx mağarası arxeoloji cəhətdən 1960-cı ildə öyrənilmişdir. Mağara Paleolit (qədim
daş) dövrünə aid nadir abidələrdən biridir. 1968-ci ildə Azıx mağarasında tapılmış Aşel
dövründə yaşamış ibtidai insanın çənə sümüyünün bir hissəsi Azərbaycanm ən qədim
insan məskənlərindən biri olduğunu sübut etməyə imkan vermişdir.

DAŞ VƏ ENEOLİT DÖVRÜ ABİDƏLƏRİ

Mağarada qalınlığı 10-14 metr olan 10 mədəni təbəqə yerləşir. Mağaradan 15 mindən
çox daş məmulat aşkar edilmişdir.
Azərbaycan ərazisində təqribən 2 milyon il bundan əvvəl yaşayış olduğunu sübut edən
Azıx mağarası ən qədim insanlardan birinin - azıxantropların məskəni olmuşdur.
Tağlar mağarası - paleolit dövrünə aid arxeoloji abidədir. Abidə Azərbaycan
Respublikasının Xocavənd rayonu ərazisində Quruçayın sol sahilindədir. Tağlar mağarası
Mustye abidələri içərisində çoxtəbəqəli nadir düşərgələrdəndir. Tağlar mağarası birbirinə bağlı təbii salonlardan ibarətdir. İbtidai insanlar bu salonda yaşamışlar. Tağlar
mağarasmda altı mədəni təbəqə aşkar edilmişdir. Mədəni təbəqələrdən beş minə yaxın
daş məmulat və altı mindən çox fauna qalığı tapılmışdır.
Şuşa “mağarası” - Azərbaycan Respublikasının Şuşa- Pənahabad şəhəri yaxınlığında Daş
dövrünə aid abidədir. Mağara Zanslı (Daşaltı) çayının dərəsində dəniz səviyyəsindən 1400
m yüksəklikdədir. “Cıdır düzü”nün altında yerləşir. Mağaranın uzunluğu 125 metr, eni 20
metr, hündürlüyü 10 metrdir.
Kəlbəcərin qayaüstü təsvirləri - Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun
Qaragöl və Zalxa gölləri sahillərində, Ayıçınqılı və Pəriçınqılı dağlarında qayalara həkk
edilmiş təsvirlərdir.
Şortəpə - Azərbaycan Respublikasının Bərdə şəhərinin 5-6 km-də Şatırlı kəndi
yaxınlığında qədim şəhər yeridir.
Kültəpə - Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunun Bala Bəhmənli kəndi
yaxınlığında çoxtəbəqəli qədim yaşayış yeridir.
Uzuntəpə - Azərbaycan Respublikasının Füzuli şəhərinin 8- 10 km şimal-şərqində
Köndələnçayın sağ sahilində ilk tunc dövrünə (e.ə. 3-cü minillik) aid abidədir.
Xantəpə - Azərbaycan Respublikasının Füzuli şəhərinin cənub-şərqində e.ə. 5-ci-2-ci
minilliklərə aid çoxtəbəqəli yaşayış yeridir.

TUNC DÖVRÜ ABİDƏLƏRİ

Yedditəpə - Azərbaycan Respublikasının Füzuli şəhərindən 6 km şimal-şərqdə,
Mirzəcamallı kəndi yaxınlığında tunc dövrünə aid arxeoloji abidədir.

Qaraköpəktəpə - Azərbaycan Respublikasının Füzuli şəhərinin yaxınlığında
Köndələnçayın sağ sahilində çoxtəbəqəli qədim yaşayış yeridir.
Çardaqlı abidələri - Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayonunun Aşağı Çəmənli
kəndindən 1,5 km qərbdə qədim yaşayış yeridir.
Çalağantəpə - Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonu ərazisində qədim yaşayış
yeridir.
Xocalı qəbiristanlığı - Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhəri ərazisində son tunc və
ilk dəmir dövrünə (e.ə. 13-7-ci yüzilliklər) aid arxeoloji abidə kompleksidir.
Üzərliktəpə - Azərbaycan Respublikasının Ağdam şəhərində orta tunc dövrünə (e.ə. 2-ci
minilliyin birinci yarısı və ortaları) aid arxeoloji abidədir.

Təzəkənd abidələri - Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayonunun Təzəkənd
ərazisindədir.
Kiçik kurqan - Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayonunda e.ə. 7-ci yüzilliyin ikinci
yarısına aid abidədir.
Sarıtəpə abidəsi - Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayonunun İkinci Aşıqlı kəndi
yaxınlığında e.ə. 7-5-ci yüzilliklərə aid qəbiristanlıqdır.
Üçtəpə - Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayonunun Salmanbəyli kəndinin
yaxınlığında, Üçtəpə kurqanları olan ərazidə e.ə. 10-9-cu yüzilliyə aid yaşaış yeridir.
Qalatəpə - Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayonunda erkən orta əsrlərə aid
şəhər tipli yaşayış yeridir.

Töyrətəpə - Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayonunun Şənlik kəndinin
yaxınlığında orta əsrlərə aid abidədir.
Təzəkənd abidəsi - Ağcabədi ərazisindədir.
Çələbürd qalası - Ağdərə (Mardakert) ərazisindədir.
Govurqala məbədi - Ağdamın Sofulu kəndindədir.

Amaras-Ağoğlan - Kəlbəcər rayonu ərazisində Ağdərə (Mardakert) yaxınlığındadır.
Gəncəsər (Qanzasar), Ağdərə (Mardakert) ərazisindədir.

2. Qarabağ regionu türk etnoslarının
qədim yaşayış məskənidir
Azərbaycanın Qarabağ regionu siyasi cəhətdən 1-3-cü yüzilliklərdə alban arşaklılarınin
hakimiyyəti altında olmuşdur.
Qarabağ regionunda ilkin tayfa ittifaqlarının yaranması prosesi geniş bir dövrü əhatə
etmişdir. Ərazi sıx məskunlaşmışdır. Burada tarixə məlum olan və məşhur ənənələr
yaratmış bir çox tayfalar yaşamışdır. Bunların sırasında qədim türk tayfaları - utilər,
qarqarlar, sovdeylər və hurritlər daha çox tanınmışdır.
Qarabağ regionunda yerli türk mənşəli oturaq əkinçi əhali ilə bərabər köçəri türk
tayfaları da məskunlaşmışdır. Bizim eradan əvvəl 1-ci minillikdə onlar Kür və Araz
hövzəsini tutmuşdular. Qaynaqlarda adlan çəkilən bu sak, massaget tayfalan Azərbaycan
ərazisinə, həmçinin Qarabağa e.ə.7-ci yüzillikdə gəlmiş, bu ərazilərdə məskunlaşmış,
tədricən yerli türk tayfalan ilə qaynayıb qarışmışlar.
Azərbaycanın digər əraziləri kimi Qarabağ regionu da qədim dövrlərdən etibarən intensiv
olaraq yazılı mənbələrdə e.ə.4- cü yüzillikdə adı çəkilən Azərbaycan Albaniyasının
tərkibində olmuşdur.
Qarabağ ərazisində erkən antik dövrdə (e.ə.4-cü, 1-ci yüzillikdə) cəmiyyətin inkişafı,
təsərrüfatın və ticarətin yüksəlişi baş vermişdir. Burada iri yaşayış məskənləri və şəhərlər
yaranmışdır. Həmin dövrdə ictimai münasibətlər xeyli inkişaf etmişdir.
Yunan-Roma müəllifləri Azərbaycan Albaniyası ərazisində məskunlaşan tayfalar
haqqında maraqlı məlumatlar vermişlər. Strabon bildirir ki, Albaniyada 26 tayfa var idi.
E.ə.2-ci yüzillikdə Albaniyanın tərkib hissəsi olan Qarabağın köklü sakinləri Azərbaycan
türkləridir. Türklər Cənubi Qafqazın cənub-şərqi əyalətlərinin, Kür və Araz çayları
arasındakı ərazilərin - Qarabağ regionunun yerli əhalisidir.

ÖN ASİYADA QƏDİM TAYFALAR, TAYFA BİRLİKLƏRİ
VƏ DÖVLƏTLƏR (e.ə.IV—II minilliklər)

Qarabağ ərazisinin əhalisinin erkən orta əsrlərdə etnik komponentlərindən ən böyüyü
türk tayfaları idi. Bu dövrdə assimilyasiya prosesi də baş vermişdir: 1) yerli tayfalar
arasında; 2) gəlmə tayfalar arasında; 3) gəlmələr və yerli tayfalar arasında. Aparıcı türklər
olmuşdur.
Qarabağ ərazisində yaşayan ən böyük tayfalarından biri - utilər Azərbaycan Albaniyasının
böyük hissəsini tuturdular. Utilər haqqında ilk məlumatı yunan tarixçisi Herodot
vermişdir. Qarabağ ərazisində qarqarlar və savdeylər də geniş yayılmışdılar.
Albaniyada özündə 20-dən çox tayfanı birləşdirən alban- türk yerli massivində ən böyük
tayfalar türklər idi.

3. Qarabağ regionu yazıb mənbələrdə
Yazılı mənbələr Qarabağ ərazisinin qədim vilayətlərinin - Uti, Arsak, Paytakaran və
Sisakanın yerləşdiyi tarixi-coğrafi ərazi və əhalisinin mənşəyi barədə qısa da olsa
məlumat verir.
Roma ensiklopediyaçısı Pliniy Sekund (b.e. 23-79) Albaniyanın bir çox hidronimlərindən, o
cümlədən Kür çayı və onun qollarından bəhs edir. Yeni eranın II əsrində yaşamış yunan
coğrafiyaşünası Klavdi Ptolemey Albaniyada 29 şəhərin və 5 çayın adını çəkir.
Bərdə şəhəri yaxınlığında yerləşən Kalankat kəndindən olan 7-ci yüzillikdə yaşamış alban
tarixçisi Musa Kalankatlı Qarabağ ərazisi haqqında daha geniş, tarixi əhəmiyyətli və
maraqlı məlumatlar verir.
Yunan, latın və alban mənbələrində olduğu kimi, ərəb, fars və türk dilli mənbələrdə də
Qarabağ ərazisinin təbii xüsusiyyətləri haqqında dəyərli məlumatlar verilmişdir. Həmin
mənbələr əsasən coğrafiyaşünasların və səyyahların əsərləridir.
Orta əsr mənbələrində - tarixçi, coğrafiyaşünas, səyyah və şairlərin əsərlərində də
Qarabağ ərazisinin tarixinə dair məlumatlar verilmişdir.
Fars dilində yazılmış «Hüdud-əl-aləm» əsərində, ərəb müəllifləri Məsudi, Əbu-Duləf, ƏlFəqih, İbn Rusta, İstəxri, İbn Hövqəl, Müqəddəsi, İbn-Xordadbeh, Yaqut əl-Həməvi, Əlİdrisi, Həmdullah Qəzvini və Məcdəddin əl-Hüseynin əsərlərində Qarabağın təbiəti, bitki
aləmi, həmçinin iqtisadi və ticarət həyatına dair məlumat vermişlər.
Bunlarla bərabər, Azərbaycan mütəfəkkirləri Nizami Gəncəvinin, Nəsrəddin Tusinin, Seyid
Yəhya Bakuvinin və bir sıra səyyah və coğrafiyaşünasların əsərlərində də Qarabağla bağlı
məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan ədəbiyyatının möhtəşəm abidəsi olan “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanında
bütün Azərbaycan torpaqlarında, həmçinin Qarabağ ərazisi daxil olmaqla Göyçə gölü
hövzəsinə qədər türk-oğuzlarının yayılması barədə məlumat verilmişdir.

4. Qarabağ regionu erkən orta əsrlərdə
Albaniya 4-7-ci yüzilliklərdə geniş əraziyə malik idi. O, şimaldan Böyük Qafqaz dağlarına,
cənubdan Araz çayına, şərqdən Xəzər dənizinə, qərbdən İberiyaya qədər torpaqları əhatə
edirdi.
Erkən orta əsrlərdə Albaniya dövlətində 11 tarixi vilayət yerləşirdi. Qarabağ ərazisi, başqa
sözlə Kür və Araz çaylararası Uti, Arsak, Paytakaran və Sisakan vilayətlərini, Albaniyanın
paytaxtı - Bərdə şəhərini və hökmdarın yay iqamətgahı - Xalxal şəhərini əhatə edirdi.
Bərdə V əsrin ikinci yarısından Albaniyanın paytaxtı idi.
Erkən orta əsrlərdə Qarabağda oturaq maldarlıq, əkinçilik və sənətkarlıq inkişaf etmişdir.
Qarabağda müxtəlif növ sənət: dulusçuluq, metalişləmə, toxuculuq, o cümlədən ipəkçilik,
şüşə sənətkarlığı, zərgərlik, əmək aləti və silah istehsalı, eləcə də daşyonma, ağac və
sümük oyma sənətləri inkişaf etmişdir.
Qarabağda ilk orta əsrlərdə ticarət də geniş inkişaf etmiş, qonşu ərazilərin ticarət
mərkəzləri ilə əlaqələr genişlənmişdir.
4- cü yüzillikdə Albaniya Sasani, Bizans imperiyaları və Xəzər Xaqanlığı arasında müharibə
meydanına çevrilmişdir. Albaniya, o cümlədən onun mərkəzi hissəsi Qarabağ ərazisi (Uti,
Arsak, Paytakaran, Sisakan) Sasani imperiyasının şimal canişinliyinin tərkibinə qatılmışdır.
Bizim eranın ilk yüzilliklərindən Albaniyada xristianlıq yayılmağa başlamış, 313-cü ildə
xristianlıq dövlət dini qismində qəbul edilmişdir. Lakin xristianlıq geniş yayılmamışdır.
5- ci yüzilliyin əvvəllərində Albaniyanın paytaxtında - Bərdədə alban çarı III Vaçaqanın
əmri ilə xüsusi məktəblər açılmış, uşaqlara yazı və dini ehkamlar öyrədilmişdir. Bu zaman
müxtəlif cinsli çoxsaylı səslərdən tərtib edilmiş xüsusi yazı qaydasından istifadə
edilmişdir.
Ərəblərin Albaniyaya ilk hücumları zamanı Albaniya hökmdarı Cavanşir ərəblərə qarşı
mübarizə apardı, lakin müqavimətin davam etdirilməsinin anlamsız olduğunu başa
düşüb, mübarizəni dayandırdı.

On ildən artıq davam edən müqavimətdən sonra ərəblər Azərbaycan ərazilərini zəbt
etdilər.

Qarabağın tarixində 8-ci əsrdən etibarən mənəvi dəyişikliklər baş verdi. Azərbaycanın hər
yerində olduğu kimi Qarabağda da mütərəqqi din olan İslam bütün dinləri üstələdi.
Albaniya əhalisinin böyük hissəsi İslamı qəbul etdi, müsəlman oldu, az bir hissəsi isə
əvvəlki dinini (xristianlığı) saxladı.

5. Azərbaycanın Qarabağ
regionu 9-14 - cü yüzilliklərdə
705-ci ildə Xilafət Albaniyanın paytaxtı Bərdəyə öz canişinlərini təyin edib, ölkənin
idarəçiliyini ona tapşırdı. Bərdə Xilafətin şimaldakı mərkəzinə çevrildi.
Albaniya görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi, Albaniyanın dövlət başçısı Cavanşirin
yürütdüyü uzaqgörən daxili və xarici siyasət nəticəsində dövlət müstəqilliyini qoruyub
saxlamışdır. Xilafətə vergi verməklə 8-ci yüzilliyin əvvəllərinədək Albaniya yerli hökmdarlar
tərəfindən idarə olunmuşdur. Cavanşirin ölümündən sonra isə Albaniyada dövlətçilik və
siyasi hakimiyyət zəifləmişdir.
9-cu yüzillikdən etibarən Qarabağda «Bərdəyi» və «Qarabaği» təxəllüsü daşıyan, əsərləri
ilə Yaxın və Orta Şərq ölkələrində tanınmış elm və sənət adamları yetişmişdir. Onlar
müsəlman dünyasının böyük elmi mərkəzlərində dini və dünyəvi təhsil alaraq dünyanın
bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərmişlər. Onların arasında riyaziyyatçı, mühəndis, təbib,
tarixçi, filosof, hüquqşünas, şair, hədisçi, natiq, münəccim və siyasi xadimlər var idi.
Məsən, Əbu Səyid İbn Hüseyn Bərdəyi, Əbu Bəkr Əbdül Əziz İbn Həsən Bərdəyi,
Məhəmməd İbn Xalid Bərdəyi, Qarabaği təxəllüslü: Mir Mehdi Xəzani, Rzaqulu Bəy
Mirzəcamal oğlu, Mirzə Rəhim Fəna, Baharlı və başqaları.
9- cu yüzilliyin sonlarında Xilafətin şimal ərazilərində və digər ucqarlarında müstəqil
feodal dövlətləri yaranmağa başladı. 9-cu yüzillik -10-cu yüzilliyin əvvəllərində ərəblərin
etnik zəmində etdikləri təzyiqlər Qarabağ ərazisində də etiraz hərəkatlarının və çıxışların
baş verməsinə səbəb olmuşdur. Bu zaman Qarabağ ərazisi türk sülaləsinin hökmranlıq
etdiyi Sacilər dövlətinin tərkibində böyük bir regionu təşkil edirdi.
10- cu yüzilliyin ortalarında (942-ci ildə) Deyləmilər Sacilərdən hakimiyyəti alaraq Salarilər
dövlətinin əsasını qoydular.

Salarilərin hakimiyyətinin ilk illərində mərkəzi bölgələrdən biri kimi Qarabağın iqtisadi,
sosial və mədəni inkişafı yüksək səviyyəyə qalxdı.
Salarilər dövlətinin yenicə yaranıb hakimiyyəti möhkəmləndirməyə başladığı zaman
möhkəm silahlanmış rus dəstələri Xəzər dənizi ilə cənuba doğru hərəkət edərək 943/944cü ildə Xəzər-Kür su yolu ilə Qarabağ ərazisinə hücum etdi. Ruslar Qarabağın mərkəzi
şəhəri Bərdəni qarət etdilər, xalqın müqaviməti ilə şəhəri tərk etməyə məcbur olduqda
şəhəri dağıtdılar və yandırdılar.
11- ci yüzilliyin 50-ci illərində (1055-ci il) Azərbaycana gələn Səlcuqlar Şəddadiləri
özlərindən asılı vəziyyətə salırlar. Qarabağ bölgəsi də bu zaman Səlcuqların hakimiyyəti
altına düşdü.
12- ci yüzilliyin 1-ci rübündə Böyük Səlcuq imperatorluğu parçalandı. İraq, indiki İran, o
cümlədən Güney Azərbaycan torpaqları və Cənubi Qafqazın bir hissəsi daxil olmaqla İraq
Səlcuq Sultanlığı (1118-1194) yarandı.
Böyük Səlcuq imperatorluğunun tənəzzülü dövründə meydana gələn müstəqil
Azərbaycan dövlətlərindən biri də Azərbaycan atabəylərinin idarə etdiyi Eldənizlər dövləti
idi. 12-ci yüzilliyin 1-ci rübündən etibarən Qarabağ ərazisi Atabəylər dövlətinin tərkibinə
daxil oldu.
Mərkəzi Asiyada güclü hərbi qüdrətə malik olan Monqol dövlətinin 13-cü yüzilliyin
əvvəllərində qonşu ərazilərə yürüşü başlandı. Qonşu ölkələrdə mövcud olan vəziyyətdən
istifadə edən Çingiz xan 1219-cu ildən etibarən öz işğalçılıq yürüşlərini genişləndirdi. Bu
dövrdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olan Eldənizlər sülaləsi ölkəni xarici təhlükədən
qorumaq iqtidarında deyildi. Dövlətin tərkibində feodallar arasında gedən müharibələr
dövləti zəiflətmişdi.
1225-ci ildə Azərbaycan Xarəzmşah Cəlaləddinin hücumlarına məruz qaldı. Əmir Urxanın
rəhbərliyi altında Azərbaycana

gəlmiş qoşun Qarabağın iri şəhərləri Bərdəni, Beyləqanı, həmçinin Gəncəni və Şəmkiri
istila etdilər. Müqavimət nəticəsində istilaçılar geri çəkildilər.
QARABAĞ (XIII—XIV əsrlar)

1231-ci ildə monqol qoşunları ikinci dəfə Azərbaycana soxuldular. Hülaku xan 1256-cı
ildə Azərbaycam istila etdi. 1295- ci ildə oğuz Qazan xan Hülakulər səltənətinə sahib
oldu. O, Hülakulər dövlətini iqtisadi və siyasi böhrandan xilas etmək üçün islahatlar
apardı.
Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi Qarabağ 13-14 yüzilliklərdə baş vermiş ictimai-siyasi
hadisələrin mərkəzlərindən biri idi. Elxani (Hülaku) hökmdarlarından üçü - Qazan xan,
Arpa xan və Ənuşirəvan səltənət taxtına Qarabağda çıxmış, ikisi isə Arqun xan və Əbu
Səid Qarabağda vəfat etmişlər.
1335-ci ildə Elxani hökmdarı sultan Əbu Səidin ölümündən sonra Elxanilər dövlətinin
tənəzzülü, parçalanması və nəhayət süqutu Qarabağa da öz təsirini göstərdi. Qarabağ
hakimləri Elxanilər dövlətində şiddətlənən feodal ara müharibələrinin fəal iştirakçılarına
çevrildilər.
1386-cı ildən Teymurun Azərbaycan ərazisinə yürüşləri baş vermişdir. 14-cu yüzilliyin
sonlarında, Karsı, Tiflisi, Şəkini fəth etmiş Teymur Qarabağa daxil olmuşdur. Qaynaqların
verdiyi məlumata görə Teymur Qarabağda xeyli abadlıq işləri gördürmüşdür.

6. Qarabağ Azərbaycan Qaraqoyunlu
və Ağqoyunlu dövlətlərinin tərkibində
1410-cu ildə Qara Yusif Təbriz yaxınlığında keçmiş müttəfiqi Sultan Əhmədi məğlub
edərək Cəlairi dövlətinə son qoydu və mərkəzi Təbriz şəhəri olan Azərbaycan
Qaraqoyunlu dövlətini yaratdı. Qarabağ da daxil olmaqla Kürdən cənubda yerləşən
Azərbaycan torpaqları Qaraqoyunluların hakimiyyəti altına salındı.
1420-ci ildə Qara Yusifin ölümü Teymuri Sultan Şahruxun Azərbaycanı işğal etməsinə
şərait yaratdı. 1421-ci ilin aprelində Sultan Şahruxun Qarabağı tərk etməsi ilə teymurilərə
qarşı Gəncə və Bərdədə Yar Əhməd Qaramanlının üsyanı başladı.
1467-ci ildə Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular arasında baş vermiş döyüşdən sonra
Qaraqoyunlu dövləti süqut etdi və Ağqoyunlu dövlətinin əsası qoyuldu.
15-ci yüzilliyin 90-cı illərində Ağqoyunlu taxt-tacı uğrunda şiddətli mübarizədə Qarabağda
yaşayan qacarlar yaxından iştirak edirdi. Şeyx Heydərin ətrafında toplanmış qızılbaş
tayfaları arasında Qarabağ qacarları da xüsusi yer tuturdu.
1500-cü ildə Azərbaycan Ağqoyunlu dövlətində daxili ziddiyyətlər daha da kəskinləşdi və
dövlət Ağqoyunlu əmirləri arasında parçalandı. Cənubi Azərbaycan, Naxçıvan, Diyarbəkr
və Qarabağ Sultan Əlvəndin əlində qaldı.
Beləliklə, Qarabağ əhalisinin əsas hissəsini 15-ci yüzillikdə Azərbaycan Qaraqoyunlu və
Ağqoyunlu tayfa birliklərinə daxil olan Azərbaycan-türk tayfaları və onun oymaqları təşkil
etmişdir.

AZƏRBAYCAN AĞQOYUNLU DÖVLƏTİ (1468 - 1501-ci ilbr)

AZƏRBAYCAN QARAQOYUNLU DÖVLƏTİ (1410 - 1468-ci illar)

7. Səfəvilər dövründə
Qarabağda siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyət
Azərbaycanda 1501-ci ildə Ağqoyunlular hakimiyyətinə son qoyuldu və Şah İsmayıl
tərəfindən Azərbaycan Səfəvilər dövləti yaradıldı. Səfəvilər dövlətinin formalaşmasında
Qarabağ ərazisində yaşayan tayfalar da iştirak etmişdir.
Qarabağ ərazisi 16-cı yüzilliyin başlanğıcında Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin tərkibinə
mərkəzi Gəncə olan Qarabağ bəylərbəyliyi kimi daxil olmuşdur.
Səfəvilər dövlətinin inzibati ərazi quruluşunda mühüm yer tutan Qarabağ bəylərbəyliyi
geniş əraziyə malik idi. Həmin bəylərbəylik 300 ilə yaxın Ziyadoğlu sülaləsinin hakimiyyəti
altında olmuşdur.
İlk Qarabağ bəylərbəyi Kəmaləddin Şahverdi sultan Ziyadoğlu Qacar olmuşdur (1551-ci il).
Qarabağ bəylərbəyliyinə - Bərdə, Beyləqan, Ağdam, Yevlax, Şəmkir, Zəyəm, Tovuz, Qazax
və Borçalı daxil olmuşdur. 16-cı yüzilliyin sonlarında Osmanlı sultanı 3-cü Muradın (15741594) zamanında Fərhad paşa Gürcüstandan keçərək Qarabağa daxil olmuş, Osmanlı
hərbi hissələrini burada yerləşdirmişdi.
Qəzvində hakimiyyətə gələn Səfəvi şahı I Abbas Hüseyn xan Ziyadoğlu-Qacarı Qarabağı
azad etməyə təhkim etdi. 1603- cü ildə Gəncə-Qarabağın bəylərbəyi Davud paşa Hüseyn
xan Zi- yadoğlu-Qacarı məğlub edərək geri çəkilməyə məcbur etmişdir.
1666-cı ildə Uğurlu xan Ziyadoğlu-Qacar vəfat etdikdən sonra Qarabağı oğlu Abbasqulu
xan idarə etməyə başladı. Abbasqulu xan II Şah Səfinin yaxın adamlarından sayılırdı. O,
bir müddət Bərdənin hakimi olmuş, atasının vəfatından sonra 1688-ci ildən 1694-cü
ilədək Qarabağın və Kaxetiyanın hakimi olmuşdur.
1694-cü ildən 1702-ci ilədək, Şah Sultan Hüseyn Səfəvinin hakimiyyəti dövründə GəncəQarabağın bəylərbəyi Uğurlu xanın ikinci oğlu Kəlbəli xan olmuşdur.

AZƏRBAYCAN SƏFƏVİ DÖVLƏTİ (ŞAH İSMAYIL DÖVRÜ.150I-1S24-CÜ illər)

Azərbaycan tarixçisi İsgəndər bəy Münşi Osmanlı-Səfəvi müharibəsində Qarabağ
süvarilərinin ön cərgədə getdiyini bildirir. Avropa dövlətlərinin yaratdığı və qızışdırdığı
ədavət iki nəhəng türk dövlətinin bir-birinə qarşı düşmən mövqeyi tutmasına səbəb
olmuşdur.
16-cı yüzillikdən başlayaraq Osmanlı-Səfəvi qarşıdurması nəticəsində Qarabağın türk
əhalisinin xeyli hissəsi bu əyaləti tərk

etmişdir. Bu səbəbdən də Qarabağda türk əhalisinin sayı aşağı düşmüşdür. Bu zaman
hakimiyyət dəyişikliyindən istifadə edən alban-xristian məlikləri boşalmış türk kəndlərini
və torpaqlarını rüşvət və hədiyyələrlə ələ keçirmişlər. 1593-cü ildə Osmanlıların tərtib
etdiyi Gəncə-Qarabağ əyalətinin vergi dəftərində bu öz təsdiqini tapmışdır.

8. Qarabağ regionu 18-ci əsrin I yarısında
Azərbaycan ərazisi 18-ci yüzilliyin əvvəllərində Rusiya və Osmanlı imperiyaları arasında
gedən müharibələrin mərkəzində idi. Səfəvilər dövlətinin zəifləməsindən istifadə edən
Rusiya ciddi «Qafqaz siyasəti» yeridirdi. I Pyotrun Azərbaycan neftinə və geostrateji
mövqeyinə olan marağı Türkiyə ilə münaqişəyə gətirib çıxardı. Bu münaqişələr yerli xalqa
ağır zülm və bəlalar verdi.
Rusiya dövlətinin təhriki ilə 18-ci yüzilliyin əvvəllərində şimali qafqazlıların Qarabağa
(Gəncə-Qarabağ əyalətinə) aramsız basqınları başlandı. 1712-ci il hücumu zamanı
Qarabağın çox hissəsi, Bərdədən Qazağa qədər olan düzənlik yerlərdəki yaşayış
məskənləri talandı, xeyli insan tələf oldu. Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan qeyrimüsəlmanlar (xristian albanlar) hədiyyələr verərək əsirləri xilas etdilər. Müsəlmanlar isə
qırğına məruz qaldı. Yaşayış məskənlərinin çoxu boşaldı.
1724-cü ildə Qarabağa girən çoxsaylı Osmanlı ordusu qarşısında Gəncə-Qarabağ
bəylərbəyi azsaylı qoşunla sərhədi qoruya bilmədi. Osmanlılar bir-iki həmlə-hücumla
Gəncəni alıb Qarabağa yiyələndilər.
Qarabağ bir müddət Osmanlıların əlində qaldı. Bu zaman Qarabağın valisi İbrahim paşa,
sonra Gəncə-Qarabağ valisi Əli paşa olmuşdur.
18-ci yüzillikdə Gəncə-Qarabağı növbə ilə Kəlbəli xanın oğulları, o cümlədən II Uğurlu xan
idarə etmişdir. Qaynaqlarda bildirilir ki, 1730-cu ildə II Təhmasib II Uğurlu xanı 700
nəfərlik dəstə ilə Qarabağa qoşun toplamağa göndərmişdir. Uğurlu xan Bərdə və
Bərgüşad qəzalarından 12 min nəfərlik qoşun yığmağa nail olmuşdur. İbrahim paşanın
yanında olan Qarabağ qoşunu Qara bəyin başçılığı altında Uğurlu xanla birləşərək
möhkəmlənmişdir.
Bu zaman işğalçı əfqanlara qarşı mübarizəyə başlayan Səfəvi sərkərdəsi Nadir xan Əfşar
qələbə qazanıb, tez bir zamanda

İranı, Azərbaycanı istilaçılardan təmizlədi. 1734-cü ildə Qarabağa hücum edib bir
hissəsini tutdu, Gəncəyə doğru irəlilədi. Şəhəri səkkiz ay yarımlıq mühasirədən sonra aldı.
Nadir xan Səfəvi dövlətinin zəiflədiyini görüb onun gələcək taleyi ilə bağlı 1736-cı ildə
Muğanda qurultay çağırdı. Bu qurultayda Nadir xan özünü şah elan etdi. Qarabağ
feodallarından cavanşir, kəbirli, «otuzikilər», «iyirmi dördlər» və s. tayfaların başçıları
Nadir şahın namizədliyinin əleyhinə çıxdılar. Nadir xan şah olduqdan sonra dövlətində
böyük islahatlar apardı, o cümlədən Səfəvilərdən miras qalmış bəylərbəylik inzibati
bölgüsünü ləğv etdi.
Bundan sonra Nadir şah qurultayda cəsarət edib onun namizədliyinin əleyhinə çıxan
Qarabağ əhalisinin çoxunu Xorasan və Əfqanıstan sərhədlərinə sürgün etdi. Qarabağ
tayfalarının sürgün olunmasına öz narazılığını bildirən Fəzləli bəy Nadir şahın qəzəbinin
qurbanı oldu. Qarabağdan sürgün olunanların içərisində Pənahəli bəyin gənc arvadı və 3
uşağı da var idi (İbrahim Xəlil ağa, Mehrəli bəy və Talıbxan bəy). Nadir şah Ziyadoğlu
nəslini zəiflətmək məqsədilə Qarabağın 5 məlikliyini və Mil- Qarabağ düzündəki tayfaları,
eləcə də Zəngəzuru onun nəzarətindən çıxardı. Bütün bu torpaqlar Nadir şahın qardaşı
Azərbaycan sipəhsaları İbrahim xana tabe edildi.
Nadir şah 1747-ci ildə sui qəsd nəticəsində öldürüldü. Onun yaratmış olduğu nəhəng
imperiya müstəqil feodal dövlətlərə parçalandı. Azərbaycan ərazisində 20 xanlıq,7
sultanlıqdan ibarət feodal dövlət qurumları yarandı. Bu xanlıqlardan biri Kür və Araz
çayları arasında böyük əraziyə malik olan Qarabağ xanlığı oldu.

AZƏRBAYCAN XANLIQLARI (XVIII asrin II yansı)

9. Qarabağ xanlığı
(1747-1822)
Azərbaycan ərazisində yaranmış xanlıqlardan biri Kür və Araz çayları arasında böyük
əraziyə malik olan Qarabağ xanlığı idi. Qarabağ xanlığının əsasını Cavanşirlər sülaləsinin
sancalı oymağından olan Pənahəli xan qoymuşdur. Mirzə Adıgözəl bəyin məlumatına
görə, Nadir şahın sarayında qalmaqdan ehtiyat edən Pənahəli bəy Qarabağa gələrək
orada yerləşdi. Pənahəli bəy Nadir şahın Qarabağdan Kəbirli mahalında (indiki Ağcabədi
rayonu ərazisində), Bayat qalasını tikdirib oranı öz iqamətgahına çevirdi.

Qarabağ xanlığının
banisi Pənahəli xan
Cavanşir
Qarabağ xanlığının yaranmasında Qarabağ vilayətinin köklü elatlarından olan otuzikilər,
iyirmidördlər, kəbirli və digər tayfaların mühüm rolu var idi. Bu tayfalar Nadir şah
tərəfindən vaxtilə Xorasanın Sərəxs torpaqlarına sürgün olunmuşdular. Qarabağın güclü
tayfalarından biri olan otuzikilər Qarabağda otuz iki oymaqda yerləşən tayfaların
birləşməsi nəticəsində əmələ gəlmişdi. Həmin tayfa birləşməsi içərisində Cavanşir tayfası
böyük nüfuza malik idi. Həmin tayfaya aid kəndlərin bir çoxu 18-ci yüzilliyin sonu - 20-ci
yüzilliyin əvvəllərində hazırkı Bərdə, Ağdam, Kəlbəcər, Tərtər, Goranboy və Yevlax
ərazilərində yerləşirdi.
Pənahəli xan uzaq Səraxsdən qayıdıb gələn qarabağlıları öz ətrafına topladı. Qısa
müddətdə xalq arasında onun şöhrəti artdı. Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan
Cavanşir yaratdığı xanlıq üçün mərkəz də təşkil etdi.
Xan iqamətgah kimi əvvəl Bayat qalasını, sonra Şahbulaq qalasını tikdirdi. Bu zaman artıq
Qarabağ xanlığı qüvvətlənmiş və siyasi arenada söz sahibi olmuşdu. Cənubda İran
tərəfdən

gələn qorxulu xəbərlər və Azərbaycanın özündə cərəyan edən hadisələr - qanlı feodal ara
vuruşmaları göstərdi ki, Şahbulaq qalası da o qədər qüvvətli sığınacaq deyil, gec-tez
nisbətən qüvvətli düşmənin qurbanı ola bilər.
QARABAĞ XANLIĞI (XVIII asrin II yarısı)

Pənahəli xan Şuşa-Pənahabad qalasını tikdirib xanlığın iqamətgahına çevirdi. Qarabağ
xanlığının yeni paytaxtı Şuşa- Pənahabad şəhərinin siması ölkəmizin Bərdə, Beyləqan,
Bakı, Gəncə, Şəki və Şamaxı kimi şəhərlərinin memarlıq üslublarını özündə əks
etdirmişdir.

10. Qarabağ xanlığının daxili və xarici siyasəti
Salnamələrdəki məlumatlara görə Qarabağ xanlığı inzibati cəhətdən 22 mahala
bölünürdü. Mahalları naiblər idarə edirdilər. Hər bir naibə darğalar, yüzbaşılar,
kəndxudalar tabe idilər. Darğa vəzifəsi şəhərdə də vardı. Onlar şəhərdə bir növ polis
vəzifəsini icra edirdilər, kəndlərdə isə onlar əsasən vergi yığırdılar. Yüzbaşılar və
kəndxudalar, eyni zamanda, kənd ağsaqqalı hesab olunurdular.
Başqa xanlıqlarda olduğu kimi, Qarabağ xanlığında da mülki və cinayət işlərinə əsasən,
şəriət qanunları və adət-ənənələri əsasında baxılırdı. Məhkəmələrdə müxtəlif cəzalarla
yanaşı, ağır işgəncələrə də yol verilirdi. Ən böyük hakim kimi ölüm hökmünü xanın özü
verirdi.
Qarabağ xanlığında 1 şəhər, 638 kənd olmuşdur. 90 minə çatan ümumi əhali 18.500
ocaqda birləşirdi.
Qarabağda 800-3000 metr hündürlükdə ərazilər çoxdur. Buna görə də əhalinin əsas
məşğuliyyəti heyvandarlıq idi. 19-cu yüzilliyin əvvəllərində Qarabağ xanlığı ərazisində
10.000 baş iribuynuzlu malqara, 300.000 qoyun və keçi, 20.000 at, 2200 ulaq qeydə
alınmışdır.
Qarabağ ərazisinin üçdə iki hissəsi ovalıqlardan ibarətdir ki, qədimdən bura Mil və
Qarabağ düzənlikləri adlanır. Burada çayların sulan kifayət etmədiyindən arxların
çəkilməsi təcrübəsi tətbiq edilmişdir.
Qarabağ xanlığının tarixini araşdıranlar Pənahəli xanın Şuşa- Pənahabadda hakimiyyətə
başlamasından az sonra xüsusi zərbxana düzəltdirməsi və pul kəsdirməsindən bəhs
edirlər. Şuşa- Pənahabadda Pənahəli xan tərəfindən sikkəxana tikilmişdi. Gümüşdən
Pənahabadi adlı pul sikkəsi vurulurdu. Sikkənin bir tərəfində Pənahabad, o biri tərəfində
isə «La İlahə İllallah Muhəmmədun Rəsulillah» sözləri yazılırdı.
Qarabağda sənətkarlıq da xeyli inkişaf etmişdi. Sənətkarlar əsasən, Şuşa-Pənahabad
şəhərində fəaliyyət göstərirdilər. İp əyi

rilməsi, xalça toxunması, xammalın ilkin təmizlənməsi kəndlərdə də məşğuliyyət
növlərindən idi. Uzun müddət feodal geriliyi şəraitində yaşayan Azərbaycan kəndlərində
başlıca olaraq natural mal mübadiləsi yayılmışdı. Sənətkarlığın inkişafı, əhalinin peşələr
üzrə «ixtisaslaşması», başqa amillər pul dövriyyəsinin genişlənməsinə, bazarlara məhsul
çıxarmağa zəmin yaratmışdı. Xanlığın demək olar ki, hər bir ailəsində xırda toxucu
dəzgahı mövcud idi. Məhz buna görə də təsadüfi deyildir ki, xanlıqda ən inkişaf etmiş
sənətkarlıq və istehsal sahələrindən biri toxuculuq olmuşdur. Xanlıqlar dövründə
Qarabağ xalçaları xarici bazara da çıxarılırdı.

Azərbaycanın
görkəmli şairi,
Qarabağ xanının
vəziri Molla Pənah
Vaqif
Qarabağ xanlığının mövcudluğu ərzində iqtisadi inkişaf sahəsində əvvəlki dövrlərə
nisbətən irəliləyiş hiss olunurdu. Bu irəliləyişin ən mühüm amili əkinçilik mədəniyyətinin
yüksəlişi ilə bağlıdır. Salnamələrdə deyilir ki, xanlıq ərazisindəki bütün torpaqlar xanın
özü, ağalar, bəylər, rəiyyət və vəqflər üzrə bölünmüşdü. Bu bölgü Qurani- Kərimin
məzmunundan irəli gələn şəriət ehkamlarına əsaslanırdı.
Qarabağ xanlığının həm Pənahəli xan, həm də İbrahimxəlil xanın dövründə qonşu
xanlıqlar və digər dövlətlərlə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri olmuşdur.
“Qarabağnamələr”də bu barədə geniş məlumat verilir.

11.Qarabağda mədəniyyət
(18-ci yüzilliyin 2-ci yarısı)
XVIII əsrin II yarısında memarlıq və şəhərsalma, dekarativ- tətbiqi sənət sahələri inkişaf
etməyə başlamış, epiqrafik abidələr də çoxalmışdır.
Qarabağ xanlığı dövründə bir çox qalalar tikilmiş, şəhər və qəsəbə tipli yaşayış
məntəqələri yaranmışdır. Bayat, Şahbulaq (Təməküt), Şuşa-Pənahabad qalalarında bazar,
karvansaray, məscid, hamam və s. inşa edilmişdir. Ağdamda imarətlər, Pənah xana və
nəslinə aid türbələr tikilmişdir.
Qarabağ xanlığının mərkəzi Şuşa-Pənahabadda yaşayış evlərinin, ictimai tikililərin
interyerində divar naxışlarının gözəl və tipik nümunələri yaradılmışdır.
Orta əsrlərin dəhşətli müharibələri ilə əlaqədar olaraq Qarabağ bölgəsində mədəniyyət
də böhranlı vəziyyətə düşmüşdür. Lakin sonrakı dövrlərdə Qarabağda mədəni həyat
yenidən dirçəlmişdir. XVIII əsrdə Qarabağ xanlığının baş vəziri şair Molla Pənah Vaqif və
öz şerləri ilə Qarabağın mənəvi həyatını əks etdirən şerlər müəllifi şair Molla Vəli Vidadi
yaşayıb yaratmışlar.
Qarabağ xanlığının tarixi ilə bağlı proseslər həmin dövrün canlı şahidlərinin əsərlərində Mirzə Adıgözəl bəyin «Qarabağnamə», Mirzə Camal Qarabağinin «Qarabağ tarixi», Əhməd
bəy Cavanşirin «Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəziyyətinə dair», Mir Mehdi
Xəzaninin «Kitabi-tarixi-Qarabağ», Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun «Pənah xan və
İbrahim xanın Qarabağda hakimiyyətləri və o zamanın hadisələri», Mirzə Rəhim Fənanın
«Tarixi-cədidi-Qarabağ», Baharlının «Əhvalati- Qarabağ», Həsən ixfa Əlizadənin «Şuşa
şəhərinin tarixi», Həsənəli Qarabağlının «Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və
övzaları» ətraflı şəkildə öz əksini tapmışdır.

Bu tarixi abidələr Qarabağ regionunun möhtəşəmlik simvoludur

12. Qarabağ xanlığının Rusiya
imperiyası tərəfindən işğalı
Çar Rusiyanın Cənubi Qafqazda apardığı işğalçılıq siyasətinin nəticəsi olaraq KartliKaxetiya çarlığını Borçalı, Qazax və Şəmşədil sultanlığını, Car-Balakəni, Gəncə xanlığını
işğal etdi. Belə vəziyyətdə iran hökuməti Sisianova rus ordusunu Azərbaycandan
çıxarması üçün ultimatum verdi. Bu proses ultimatumun etirazla qarşılanması və
bundan sonra İran hökumətinin Rusiyaya müharibə elan etməsi ilə nəticələndi. İran
ordusunun Azərbaycan xanlıqlarına hücumu başlandı (1804-cü il). Bərabər olmayan
qüvvələr nisbətində başlanan ilk döyüşdə rus ordusu itki verərək döyüşü dayandırdı.
Sisianov İrəvan xanlığına doğru hərəkət edərək İrəvan qalasını mühasirəyə alsa da, onu
tuta bilmədi, xeyli itki verərək geri çəkildi. Belə bir vəziyyətdə Sisianov siyasi manevrə əl
atdı. 1805-ci il mayın 5-də Qarabağ xanı ilə Rus imperatoru arasında Kürəkçay traktatı
imzalandı. Traktatı Rusiyanın imperatoru adından Qafqaz qoşunlarının baş komandanı
Sisianov və Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan imzaladı. Traktat və ya müqavilə
adlandırılmasına baxmayaraq mahiyyətcə təslimçilik aktı olan bu sənəd Qarabağın faciəli
taleyinin başlanğıcını qoydu. 11 maddədən ibarət «Andlı öhdəlik» adlanan bu traktat ilə
Qarabağ xanlığı Rusiya himayəsinə qəbul edildi. Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərinə
dair mühüm sənədlərdən biri sayılan bu sənəd təkcə Qarabağın deyil, bütünlükdə
Azərbaycanın taleyində mühüm rol oynadı. Bu traktatın şərtlərinə görə Qarabağ xanlığı
Rus imperiyasının vassalı, Rusiya çarına görə digər xarici dövlətlərlə münasibət saxlamaq
hüququndan məhrum olurdu. Çar xəzinəsinə hər il 8 min çervon bac verməyi öhdəsinə
götürürdü. Bundan əlavə Şuşa-Pənahabadda və xanlığın ərazisində Rusiya qoşununun
yerləşdirilməsi barədə də razılıq verilirdi. Bunlarla yanaşı çar qoşunları general-leytenantı
rütbəsi verilmiş İbrahimxəlil xan birbaşa çar baş komandanına tabe idi. Eyni zamanda
Rusiya hökuməti də xanın və onun varislərinin daxili idarəetmə hüquqlarına
toxunmayacağını öhdəsinə götürdü.

19-cu yüzilliyin əvvəllərində Rusiyanın Qafqazı ələ keçirmək üçün Osmanlı dövləti və
İranla apardığı müharibə nəticəsində Azərbaycan torpaqları iki hissəyə bölündü.
Gülüstan (1813-cü il) və Türkmənçay (1828-ci il) müqaviləsi ilə Azərbaycan iki hissəyə
bölündü.
ŞİMALI AZƏRBAYCANIN RUSİYA İMPERİYASI TƏRƏFİNDƏN
İŞĞALININ BAŞLANMASI (1801-1813-cü illər)

13.19-cu yüzillikdə ermənilərin
Qarabağ ərazisinə köçürülməsi
Rusiya imperiyası hələ 18-ci yüzillikdən Qafqazı öz təsiri altına keçirməklə öz iqtisadi
maraqlarım təmin etmək istəyirdi. Bu məqsədlə geniş hərbi fəaliyyətə başlayan Rusiya
19-cu yüzilliyin birinci yarısında istədiyinə nail oldu.
Azərbaycan xanlıqlarına işğalçı hücumlara başlayan Rusiya Car-Balakən camaatlığını
(1803-cü il) və Gəncə xanlığını (1804- cü il) işğal etdi. 1805-ci ildə Qarabağ xanı
İbrahimxəlil xanla Rus imperatoru arasında bağlanan Kürəkçay traktatı ilə Qarabağ
xanlığı Rusiya himayəsinə qəbul edildi.
Kürəkçay traktatı təkcə Qarabağın deyil, bütünlükdə Azərbaycanın taleyində kəskin rol
oynadı. Bu traktatın şərtlərinə görə Qarabağ xanlığı Rus imperiyasının vassalı oldu.
Qarabağ xanlığı Rusiyaya birləşdirilən kimi P.Sisianov Qarabağda çarizmin mövqeyini
möhkəmləndirmək məqsədilə Qafqazın digər bölgələrindən erməniləri buraya
köçürməyə başladı.
Rusiya ilə İran arasında bağlanan Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsindən sonra
Qarabağda erməniləşdirmə prosesi üçün münbit şərait yaradıldı. Rusiya dövləti
Qarabağa ermənilərin köçürməsinə hər vasitə ilə səy göstərir, hər cür şərait yaradırdı.
Rus hökuməti Qarabağ regionuna çoxlu sayda erməni əhalisi kütləsi köçürmüşdür. Rus
ordusunun köməyi ilə Qarabağın türk-müsəlman kəndləri boşaldılır, boşaldılan kəndlərə
erməni ailələri yerləşdirilirdi. Köçürülmüş ermənilərin hesabına Qarabağda demoqrafiq
quruluş dəyişdirildi, süni surətdə ermənilərin yerli türk-müsəlman əhalisindən sayca
üstünlüyü təmin edildi.
İki il ərzində - 1828-1830-cu illərdə 130 min (İrandan 40 min, Türkiyədən isə 90 min)
erməni Azərbaycan ərazilərinə köçürüldü. İran ərazisindən ermənilərin maneəsiz olaraq
Rusiyanın tərkibindəki yeni ərazilərə, konkret olaraq Qarabağa köçürülməsi Türkmənçay
müqaviləsinə əsasən həyata keçirilirdi.

ŞİMALİ AZƏRBAYCANIN RUSİYA İMPERİYASI TƏRƏFİNDƏN
İŞĞALININ BAŞA ÇATDIRILMASI (1826-1828-ci illər)

Çar Rusiyasının apardığı 1846-cı il inzibati ərazi bölgüsü zamanı Şuşa qəzası yeni
yaradılmış Şamaxı quberniyasına (1859-cu ildən Bakı) tabe edildi.
Qafqaz və Cənubi Qafqaz diyarının idarəsinin dəyişdirilməsi haqqında 1867-ci il 9 dekabr
tarixli çar fərmanı əsasında Yelizavetapol quberniyası yaradıldı. Şuşa onun tərkibinə daxil
edildi. 1873-cü ildə Yelizavetapol quberniyası tərkibində Ərəş, Cəbrayıl və Cavanşir
qəzaları var idi.
Qarabağ, onun mərkəzi olan Şuşa-Pənahabad şəhəri Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi
və mədəni mərkəzlərindən biri olaraq qalırdı. Çar hökumətinə və onun müstəmləkəçilik
siyasətinə xidmət edən ermənilərin bütün maneə və müqavimətinə baxmayaraq,
Qarabağ Azərbaycanın bir regionu olaraq tanınırdı.
Rusiya hökuəti tərəfindən köçürülüb gətirilən ermənilərin Yuxarı Qarabağda - onlarla
eyni dindən (xristian) olan yerli əhalinin (qriqoriyanlaşmış və erməniləşmiş albanların)
yaşadığı ərazidə məskunlaşdırılması xüsusi məqsədlə və uzaqgörən plan əsasında
edilirdi. Burada gəlmə ermənilərin kompakt şəkildə yaşamasını təmin etməklə strateji
niyyət güdülürdü.
Ermənilərin köçürülmə yolu ilə saylarının mexaniki surətdə artırılması və onların iqtisadi
cəhətdən möhkəmləndirilməsi paralel surətdə həyata keçirilirdi. Beləliklə, ermənilər
çarizmin hərtərəfli dəstəyi və yaratdığı əlverişli şərait nəticəsində Qarabağın iqtisadi
həyatında da möhkəmlənə bildilər.
Beləliklə, çar Rusiyası bütövlükdə Şimali Azərbaycanda, o cümlədən Qarabağda
ermənilər üçün geniş imkanlar yaratdı. Kütləvi surətdə bu torpaqlara köçürülən
ermənilər çox keçmədən Azərbaycan torpaqlarında «Böyük Ermənistan» ideyasının
reallaşdırılması uğranda açıq mübarizəyə başladılar. Həmin ideyanın tərkib hissələrindən
biri də Qarabağ, İrəvan, Naxçıvan və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirməkdən
ibarət idi. Ermənilərin 1890-cı illərdən başlayaraq Osmanlı dövlətinə qarşı qaldırdıqları

xəyanətkar qiyamlar uğursuzluğa düçar olduqdan sonra bu mübarizənin mərkəzi Şimali
Azərbaycana keçdi
Ermənilərin Qafqazda yerləşdirilməsini təmin edən Rusiya dövlətinin məmur və
canişinlərinin yazdıqlarından məlum olur ki, nəinki Şimali Azərbaycan ərazisində, hətta
indiki Ermənistan ərazisində 100 minlərlə azərbaycanlı öz doğma yurdlarında yaşayır və
əhalinin əksəriyyətini təşkil edirdi. İndiki Ermənistan adlanan ərazi Azərbaycanın qədim,
əzəli torpağıdır - azərbaycanlıların doğma yurdudur. Bu, danılmaz tarixi faktdır.

İrəvan qalasındakı Sərdar (Abbas Mirzə) məscidi. Rəssam Dübua de Monpere. 1843.

14. Qarabağda 19-cu yüzilliyin 2-ci yarısında
kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq və ticarətin inkişafı
19-cu yüzilliyin sonlarında Şimali Azərbaycanın ümumi əhalisinin 25 %-ə qədəri
şəhərlərdə, qalan 75 %-i kəndlərdə yaşayırdı. Həmin dövrün tarixinə dair məlumatlarda
200 mindən artıq əhalisi olan Bakı şəhərindən başqa 40-60 mindən artıq əhalisi olan 3
şəhərin (Gəncə, Nuxa (indiki Şəki) biri də Şuşa- Pənahabad şəhəri idi.
Memar-mühəndis Kərbəlayı Səfixan Qarabağinin rəhbərliyi altında tikilmiş Bərdədəki
«İmamzadə» məscidi, Ağdamdakı Cümə məscidi, Şuşa-Pənahabadda Gövhər ağa
məscidləri zəmanəmizə qədər öz bədii estetik gözəlliyini saxlamışdır.
Şuşa-Pənahabad bənzərsiz memarlıq abidələri ilə zəngin olmaqla yanaşı, dahi
sənətkarların, görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimlərinin, alimlərin vətənidir. Lakin
təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, Şuşa-Pənahabadda mövcud nadir memarlıq inciləri,
məscidlər, dahi sənətkarlara qoyulmuş abidələr, məzarlar erməni vandalları tərəfindən
dağıdılmışdır.
Şimali Azərbaycana öz müstəmləkəsi kimi baxan Rusiya, onun təbii sərvətlərindən
xammal kimi istifadə edirdi. Sənaye mallarına tələbatını Rusiya istehsalı vasitəsilə
ödəməklə yerli istehsala imkan verilmirdi. Bu zaman Azərbaycanın iqtisadi inkişafdan geri
qalan şəhərləri nəinki zəifləmiş, hətta bir çoxu şəhər kimi mövcudluğunu itirmək
səviyyəsinə enmişdi.
Şəhərdə gündəlik tələbat malları və kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarəti ilə bağlı
bazarlardan başqa «həftəbazarı», yəni həftənin bir günü fəaliyyət göstərən bazarın təşkili
səciyyəvi hal almışdı. Qarabağ təbii-coğrafi cəhətdən əlverişli ərazidə təsərrüfatın güclü
inkişafı zəminində inkişaf etmiş, eyni zamanda sıx ticarət əlaqələrinə malik olmuşdur.
Qarabağın şəhərləri sənətkarlıq mərkəzi kimi də məşhurlaşmışdır. Qarabağda arxeoloji
qazıntı işləri zamanı müxtəlif ölkələrin pulları, həmçinin Bərdədə və Şuşada kəsilmiş
gümüş pullar aşkar edilmişdir.

Qarabağda arxeoloji qazıntı işləri zamanı aşkar
edilmiş müxtəlif ölkələrin, həmçinin Bərdə və Şuşada kəsilmiş
gümüş pulların nümunələri

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi 19-cu əsrdə xalçaçılığın mərkəzlərindən biri idi. Rəng
çalarları və naxışlarının orijinallığı ilə seçilən, bədii və texnoloji xüsusiyyətlərinə görə
üstün olan Qarabağ xalça növünün bu gün də dünya şöhrətli olması həmin sənət
ənənəsinin öz təsirini saxlaması ilə bağlıdır.
19-cu əsrdə Qarabağda palaz, kilim və xalça toxuculuğu xüsusi yer tutmuşdur.
Qarabağda xalçaçılıq məhsulları - xovlu (xalça, xalı, gəbə) və xovsuz (palaz, kilim, cecim,
sumağı, zili) xalçalar geniş yayılmışdır. Qarabağın xovlu xalçaları naxışlarının incəliyi və
rənglərin zənginliyi ilə fərqlənirdi. Qarabağda toxunmuş süjetli kompazisiyalı xovsuz
xalçalar Azərbaycan xalçalarının ən gözəl nümunələrindəndir.
Qarabağ xalçaları öz şöhrətini günümüzədək saxlamışdır. Qarabağ qrupuna daxil olan
Bərdə, Ağcabədi, Cəbrayıl və Şuşa xalçaları adları və naxışları ilə seçilir.
Qarabağda xalçaçılıq sənətinin ənənələri bu gün də davam etdirilməkdədir. Xalq
arasında yayılmış xırda əl toxuculuq sənəti də mövcud olmuşdur.

Qarabağ xalçalarının nümunələr

15. 19-cu yüzilliyin 2-ci yarısında Qarabağda
mədəniyyətin inkişafı

Qarabağ regionunda orta əsrlər və yeni dövrə aid çoxlu sayda maddi mədəniyyət
abidələri qeydə alınmışdır. Bunların sırasına Füzulidə Əhməd Sultan türbəsi, Cəlal türbəsi
(h.t.1307), Horadiz kəndindəki Cümə məscidi, Dağlıq Qarabağ ərazisində Əsgəran qalası,
Cəbrayılda

“Qız qalası”, Şıxlar kəndindəki türbə (1308) və d. türbələr, Ağdam bölgəsində Xaçın Dərbənd kəndi yaxınlığında 12 künclü türbə, Ağdam Cümə məscidi (1870), türbələr,
Ağdamın Abdal-Gülablı kəndində hamam binası (XX əsrin əvvəlləri), Ağdamın Şahbulaq
məscidi, Bərdə şəhərində Kərbəlayi Səfixan Qarabaği tərəfindən tikilmiş qoşa minarəli
“İmamzadə“ məscid kompleksi (1868-ci il), “Bəhmən Mirzə” türbəsi, Şuşa şəhərində səkkiz

bucaqlı türbə,

Xurşudbanu Natəvanın evi, Mamayı məscidi, Məşədi

Şükür Mirsiyab oğlunun məscidli karvansarası, Culfalar məscidi, Hacı Yusifli məscidi,
Saatlı məscidi, Yuxarı Gövhərağa məscidi, Aşağı Gövhərağa məscidi (XIX əsr), Xan evi,
gimnaziya binası, Laçın ərazisində Qarasaqqal türbəsi, Soltan baba türbəsi, Şeyx Əhməd

türbəsi, Cicimli kəndindəki türbələr - tariximizin qızıl səhifələrindəndir. Gördüyünüz bu
qoşa minarəli əzəmətli məscidlər müsəlman şərqinin nadir inciləridir.
Qarabağda Xan qızı adı ilə tanınan şairə Xurşudbanu

Qasım bəy Zakir
Natəvan (1830-1897) 1872-ci ildə “Məclisi-Üns” (“Dostluq məclisi”) adlı ədəbi məclis
yaratmaqla bərabər, o, həm də xeyriyyəçi olmuşdur. 1873-cü ildə öz vəsaiti hesabına 8-10
km. məsafədən Şuşa şəhərinə su çəkdirmişdir.
Qarabağlı Mir Möhsün Nəvvab (1833-1918) öz dövrünün qabaqcıl, elmi və ədəbi-bədii
yaradıcılığın müxtəlif sahələrində geniş fəaliyyət göstərən ziyalılarından idi. O, həm şair və
ədəbiyyatçı, rəssam və xəttat, həm də dövrünün görkəmli maarifçisi, alimi və sənətkarı
olmuşdur. O, “Məclisi Fəramuşan” (“Unudulmuşların məclisi”) (1872) şairlər məclisinin
təşkilatçısı və rəhbəri olmuş, Qarabağ şairlərinə həsr etdiyi “Təskireyi- Nəvvab”, klassik
Şərq musiqisi haqqında “Vüzuhul-ərqam”, astronomiya elminə aid “Kifayət-ül-Ətfal” və s.
elmi və ədəbi-bədii əsərlər yazmışdır.

“Şükümameyi-Şahənşah“ və “Təzkireyi- Məhəmmədşah“ əsərlərinin müəllifi Bəhmən
Mirzə Qacar ömrünün son dövrlərində Qarabağda (Bərdə və Şuşada) yaşayıb yaratmışdır.
Şuşanın Qasım bəy Zakir, Xurşudbanu Natəvan, Nəcəf bəy Vəzirov,

Əbürrəhim bəy Haqverdiyev, Firudin bəy Köçərli, Haşım bəy Vəzirov, Səfərəli bəy
Vəlibəyov, Əhməd bəy Ağayev, Həmidə xanım Cavanşir, Süleyman Sani Axundov, Yusif
Vəzir Çəmənzəminli kimi görkəmli şəxsiyyətləri olmuşdur,
Şuşa şəhəri Azərbaycan təhsilinin, musiqisinin beşiyi, həmçinin saz-söz sənətinin
ocaqlarından biri olmuşdur. Şuşa şəhəri Azərbaycanın konservatoriyası adlandırılmışdır.

Qarabağda aşıq-şairlər - Xəstə Qasım, Valeh, Haq- verdi, Məmmədağa, Şamil, Qəmbər,
Nəcəfqulu, Abbasqulu, həmçinin hikmətli söz ustası, hazırcavablığı ilə tanınmış Abdal
Qasım kimi yaradıcı şəxslər olmuşdur. Məşhur müğənnilər- Hacı Hüsü, Kərbəlayi Hüsü,
Abdulbagi Hilalov, Ələsgər Fərzəliyev, Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu Məhəmməd,
Malıbəyli Həmid, Qarabağın, həmçinin Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti tarixində xüsusi
yeri vardır. Qarabağda XIX əsrdə muğam və mahnıların Zabul Qasım, Seygah İslam kimi
məşhur ifaçıları olmuşdur.

II BÖLMƏ
20-Cİ YÜZİLLİYİN ƏVVƏLLƏRİNDƏN
MÜASİR DÖVRƏDƏK
16. Qarabağda 1905-1906-ci illərdə ermənilər
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı
törədilmiş kütləvi qırğınlar
20-ci yüzilliyin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın Qarabağ regionu Yelizavetapol
quberniyasının tərkibində idi (Çar Rusiyası dövründə Gəncənin adı dəyişdirilib rus
çariçəsi Yelizavetanın şərəfinə Yelizavetapol adlandırılmışdı). 19-cu yüzilliyin sonlarında
meydana çıxan erməni təşkilatlan yarandığı andan azərbaycanlı-türk əhalinin dincliyini
kəskin şəkildə pozurdular. Gəlmə ermənilərin Qarabağda möhkəmləndirilməsi üçün
Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə siyasəti 20-ci yüzilliyin
əvvəllərində daha geniş vüsət almışdı.
Bu məqsədlə ermənilərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən terror təşkilatlan 1905-ci ildə
Bakıda, İrəvanda, Zəngəzurda, Qarabağda və digər yerlərdə kütləvi qırğınlar törətdilər.
1905-ci ilin fevralında Bakıda başlayan qırğınlar 1906-cı ilə qədər davam etdi. Bu qırğınlar
nəticəsində 50 mindən artıq azərbaycanlı qətlə yetirildi, yüzlərlə yaşayış məntəqəsi
dağıdıldı. Təkcə Qarabağ və Zəngəzurda 200-dən artıq kənd yandırılıb məhv edilmişdi. Bu
kəndlərin yandan çoxu sonralar da dağılmış vəziyyətdə qaldı, az bir hissəsinə
azərbaycanlılar qayıda bildilər, qalanlarında isə ermənilər məskunlaşdılar.
Ermənilərin Dağlıq Qarabağ ərazisinə əsassız iddialan 1905- 1906-ci illərdə
silahlandırılmış ermənilər tərəfindən türk-azərbaycanlıların qırğını ilə nəticələndi. Həmin
dövrdə silahlı erməni qul

dur dəstələri Qarabağda dinc azərbaycanlı əhaliyə divan tutmuş, yüzlərlə kəndi, qəsəbəni
və şəhəri dağıtmış, yandırmışlar.
«Böyük Ermənistan» yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1906-cı
illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirən
ermənilər İrəvan və Gəncə quberniyalarının 200, Şuşa-Pənahabad, Cəbrayıl və
Zəngəzurun isə 75 kəndini talan etdilər.
Rusiyanın geosiyasi maraqlarına uyğun olan bu proseslər ermənilər üçün çox
məqsədəuyğun idi. Qanlı aksiyalarda məqsəd yerli əhalini - azərbacanlıları ŞuşaPənahabadı və Qarabağın dağlıq hissəsinin digər ərazilərini tərk etməyə məcbur etmək
idi. Lakin ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına kütləvi şəkildə köçürülməsi belə,
demoqrafik vəziyyəti dəyişə bilməmişdi.
Beləliklə, ermənilər çar Rusiyasının hərtərəfli dəstəyi və yaratdığı əlverişli şərait
nəticəsində Qarabağın siyasi və iqtisadi həyatında ciddi problemə çevrildilər. Ermənilər
sonrakı dövrlərdə də - mühüm məqamlarda Azərbaycan dövlətçiliyinə və ərazi
bütövlüyünə qarşı yönəlmiş təxribatlar və açıq separatçılıq əməllərini davam etdirdilər.

Erməni vəhşiliyinin nəticələri

17. Qarabağ regionunun I Dünya
müharibəsi illərində ictimai-siyasi vəziyyəti
I Dünya müharibəsinin davam etdiyi bir zamanda Rusiyada Fevral burjua inqilabı baş
verdi (1917-ci il). Bu zaman Yelizavetapolda (Gəncə) və digər qəza şəhərlərində ictimai
təşkilatların icraiyyə komitələri yaradılmışdı. Quberniya və onun qəzalarına Müvəqqəti
hökumətin komissarları təyin olunmuşdu. Bununla bərabər Yelizavetapolda Fəhlə və
Əsgər Deputatları Soveti də yaranmışdı. Eyni zamanda, qəza şəhərlərində (ŞuşaPənahabad, Nuxa, Karyagin və d.) də sovetlər təşkil edilmişdi. Yelizavetapol quberniyası
Azərbaycan milli azadlıq hərəkatında mühüm yer tuturdu. 1905 ildən başlayaraq millisiyasi təşkilatlanma genişlənirdi. Milli azadlıq hərəkatının görkəmli xadimləri Nəsib bəy
Yusifbəyli, Xəlil bəy Xasməmmədov, Xudadat bəy Rəfi- bəyli, Həsən bəy Ağayev və b. böyük
iş aparırdılar. Nəsib bəy Yusifbəyli 1917-ci ilin martında “Türk ədəmi-mərkəziyyət”
partiyasının əsasını qoymuşdu. Milli azadlıq hərəkatına qarşı mübarizədə erməni-daşnak
və bolşevik siyasi partiya və təşkilatlan birləşərək, eyni mövqedən mübarizə apanrdılar.
Oktyabr çevrilişindən (1917-ci il) sonra Sovet hakimiyyətinin elan edilməsi milli azadlıq
hərəkatının gedişində Yelizavetapol quberniyasının mövqeyini daha da möhkəmləndirdi.
«Qafqaz təqvimi»nin (1917-ci il) məlumatına görə Yelizavetapol quberniyasında 4 şəhər
(Gorus, Şuşa, Yelizavetapol, Nuxa (Şəki)) və 8 qəza (Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir, Karyagin
(Fizuli), Yelizavetapol, Nuxa, Ərəş, Qazax) var idi
Qarabağ ərazisi də daxil olmaqla Yelizavetapol quberniyasının ərazisi 38922,43 kv. verst
idi. Quberniyada 1275,131 nəfər əhali yaşayırdı, onların 1213,626 nəfəri yerli sakinlər,
61505 nəfər müvəqqəti yaşayanlar idi. Əhalinin 676377 nəfəri kişi, 598754 nəfəri qadın
idi. 156,044 nəfər (12,24%) şəhərlərdə, 1119,087 nəfər (87,76%) qəzalarda yaşayırdı.
Əhalinin 783065 nəfəri (61,41%) azərbaycanlılar, 36957 nəfəri (2,90%) ruslar və s.

Yelizavetapol quberniyasında quberniya idarə sistemi mövcud idi. Quberniyanı hərbi
qubernator, 1872 ilin martından isə qubernator idarə edirdi. Xanların, bəylərin, ağaların
əlində 440,7 min, kəndlilərin əlində 124,3 min desyatin torpaq vardı. Əhali müxtəlif kənd
təsərrüfatı sahələri (taxılçılıq ipəkçilik, üzümçülük, heyvandarlıq və s.), sənətkarlıq sənaye
fəaliyyəti və ticarətlə məşğul olurdu. Quberniyada dağ-mədən və əlvan metallurgiya
sənayesi müəssisələri (Yelizavetapol və Zəngəzur qəzaları) yerləşirdi. İpəkçiliyin əsas
mərkəzi (Nuxa qəzası) da burada idi.
Sözügedən dövrdə Yuxarı (Dağlıq) Qarabağ inzibati vahid deyildi. Ona görə də o dövrün
Rusiya statistikasında Yuxarı (Dağlıq) Qarabağ əhalisinin sayı və etnik tərkibi haqqında
konkret məlumat yoxdur.
«Qafqaz təqvimi» məcmuəsinə görə, 1917-ci ildə Qarabağda, yəni Yelizavetapol
quberniyasının Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarında cəmi 339 min nəfər əhali
yaşamışdır.

18. AXC-nin yaradılması, Qarabağda ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruldu. Yeni yaradılmış
Ermənistan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı Qarabağla bağlı əsassız
iddia irəli sürdü. Azərbaycan hökuməti bu iddianı qətiyyətlə rədd etdi. Xalq Cümhuriyyəti
Qarabağın bütün tarixi ərazisini respublikanm tərkib hissəsi sayır və burada siyasi
hakimiyyətin bərqərar edilməsinə çalışırdı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin inzibati-ərazi bölgüsündə mühüm yer tutan Gəncə
quberniyası, keçmiş Yelizavetapol qubemiyasma yeni əlavə edilmiş ərazilər hesabına xeyli
genişləndirilmişdi. Bakı və Zaqatala quberniyalarının ərazisi istisna olmaqla, qalan 10
qəza (Şuşa, Cəbrayıl, Cavanşir, Şərur-Dərələyəz, Naxçıvan, Zəngəzur, Qazax, Gəncə, Nuxa,
Ərəş) və 1 dairə (Göyçə) Gəncə ətrafında birləşmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökuməti erməni separatizmi və azərbaycanlılara qarşı soyqırımı şəraitində ölkəni daha
səmərəli idarə etmək üçün müvafiq vasitələrdən istifadə edirdi. 1918-ci il 5 noyabrda
Yelizavetapolda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının hərbi qurultayı azərbaycanlılardan
ibarət hərbi hissələr yaradılması haqqında qərar çıxardı. Müsəlman süvari polku
yaradıldı.
Azərbaycanın Qarabağ regionu tarixən Cənubi Qafqazda böyük strateji əhəmiyyət kəsb
edirdi. Rusiya, İran, Türkiyə, Ermənistan, həm də dünyanın aparıcı dövlətləri bu bölgəyə
xüsusi maraq göstərirdilər.
Bu vəziyyət Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinə, Qarabağın, Naxçıvanın və Zəngəzurun
müharibə meydanına çevrilməsinə gətirib çıxarmışdı. Qarabağda erməni separatizmi
özünün tüğyan həddinə çatmışdı. Belə şəraitdə Azərbaycan hökuməti Qarabağda və
Ermənistanda sərhəd bölgələrində baş qaldıran erməni separatizminin yatırılması üçün
kompleks tədbirlər gördü.

Azərbaycan hökuməti Qarabağda olan hərbi qüvvələri möhkəmləndirdi. Azərbaycanın
bütün səlahiyyətlərinin qorunmasına doğru istiqamətlənmiş daxili və xarici siyasət
həyata keçirməyə başladı. Bütün bunların nəticəsində 1918-1920-ci illərdə Qarabağda
erməni separatizmi xeyli zəiflədildi və orada Azərbaycanın suveren hüquqları bərpa
edildi. O vaxt Azərbaycan milli hökumətinin qətiyyətli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın
torpaq bütövlüyü qorunub saxlanıldı.
I Dünya müharibəsi cəbhəsindən qayıdan rusların öz silahlarını ermənilərə verməsi ilə
əlaqədar olaraq erməni-daşnakların əlinə böyük miqdarda silahın keçməsi
azərbaycanlılara qarşı soyqırımının həyata keçirilməsinə səbəb oldu. Belə ki, Rusiyaının
himayəsindən istifadə edən ermənilər I Dünya müharibəsi bitdikdən sonra bəzi Avropa
dövlətlərinin siyasətindən yararlanaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etdilər.

Qarabağın general
qubernatoru Xosrov
bəy Paşa bəy oglu
Sultanov
1918-ci ilin əvəllərində türk-müsəlman xalqına məxsus İrəvan torpaqlarında “Ararat” adlı
dövlət yaradan ermənilər şirniklənərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı ərazi
iddiaları irəli sürdülər. Zəngəzurdan keçməklə Qarabağa girmək istəyən Andranikin
dəstəsinə Sultan bəy ağır zərbə vurdu. Lakin daşnak qüvvələri müxtəlif yollarrla
Qarabağa soxuldular. 1918-ci ildə ermənilər Qarabağda soyqırımı törətdilər. Daşnaklar
Qarabağın qəzalarında kəndləri və şəhərləri dağıtdılar, yandırdılar. Minlərlə
azərbaycanlını öz doğma yurdlarından qovdular.
1919-cu il yanvarın 13-də X.P.Sultanovun rəhbərliyi ilə Cavanşir, Şuşa, Cəbrayıl və
Zəngəzur qəzalarını əhatə edən ayrıca Qarabağ general-qubematorluğu yaradıldı. Yuxarı
Qarabağda ermənilərin silahlı dəstələrinin hücumları X.P.Sultanovun gorduyu tədbirlər
nəticəsində dəfələrlə dəf edildi.

19. Qarabağda erməni separatizminə
qarşı mübarizə
Xalqımızın və milli dövlətçiliyimizin tarixində özünəməxsus yer tutan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti (AXC) mürəkkəb bir dövrdə meydana gəldi və çox çətin şəraitdə fəaliyyət
göstərdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaşadığı 23 ay müddətində gənc dövlət başqa
sahələrdə olduğu kimi ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması sahəsində də əhəmiyyətli
işlər gördü.
Erməni millətçiləri AXC yarandıqdan sonra uydurma «Böyük Ermənistan» ideyasını
həyata keçirmək üçün yenidən fəaliyyətə başladılar. Onların məqsədi ilk növbədə
Zəngəzur və Qarabağı ələ keçirmək idi. Ancaq Azərbaycan hökumətinin barışmaz
mövqeyi onların planlarını pozdu.
Şuşanın ermənilər tərəfindən işğal edilmiş qala hissəsi çətin bir mübarizədən sonra ələ
keçirilərək, bu bölgədəki erməni hücumları təhlükəsinin qarşısı alındı.
Azərbaycan hökuməti özünün ərazi bütövlüyünü və Yuxarı Qarabağda erməni
separatizmini ləğv etmək üçün qətiyyətli fəaliyyət göstərmiş və buna nail olmuşdur.
Bununla bərabər Yuxarı Qarabağ erməniləri öz təşəbbüsləri ilə qurultay çağıraraq,
Azərbaycan Respublikasını tanımaq haqqında qərar qəbul etmişdir. Bununla da erməni
separatizminə son qoyulmuşdu. Bu dövrdə hərbçi generallar Səməd bəy
Mehmandarovun, Adil bəy Səlimovun xüsusi xidmətləri olmuşdur. 1920-ci il aprelin 2-də
general Adil bəy Səlimovun rəhbərliyi altında AXC Milli Ordu hissələri əks hücuma
keçərək Dəli Qazarın qoşunlarını məğlub etdi.
Azərbaycanda işğalçılıq siyasətini həyata keçirən bolşeviklər 1920-ci il aprelin 28-də
Bakıda Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının yarandığını elan etdilər. Xalqın narazı
olacağından qorxan bolşeviklər öz işğalçılıq siyasətini pərdələmək üçün Azərbaycanı
Sovet Sosialist Respublikası (Azərbaycan SSR) elan etsələr də, əslində aprel çevrilişindən
sonra Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini itirdi.

1920-ci il mayın 3-də 11 -ci işğalçı ordunun silahlı dəstələri Azərbaycanın içərilərinə
soxuldu. Ruslar Qarabağda yuva salmış erməni quldur dəstələrinin bilavasitə köməyi ilə
AXC-nin yaratdığı Qarabağ general-qubematorluğunu ləğv etdi.

Öz vətənini və xalqını son dərəcə böyük məhəbbətlə sevən X. Sultanov özünün dediyi
kimi, vətənpərvərlik hisslərindən çıxış edərək istefa verdi.
Sultan bəy Sultanovun başçılıq etdiyi müqavimət hərəkatı ilə birgə Nuru Paşanın
rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam odusu 1920-ci il iyun ayının əvvəllərində Şuşa-Pənahabadı XI
Ordunun silahlı dəstələrindən təmizləyə bildi. Lakin Dağlıq Qarabağa erməni
separatçılarına kömək məqsədi ilə gətirilmiş birləşmiş ordu hissələri iyunun 15-də
Şuşada da Sovet hökumətini bərpa etdi.

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ (1918-1920-ci illər)

20. Azərbaycan SSR-in tərkibində
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması
Azərbaycanda işğalçılıq siyasətini həyata keçirən bolşeviklər 1920-ci il aprelin 28-də
Bakıda Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının yarandığını elan etdilər. Doğrudur,
Azərbaycanı «müstəqil» Sovet Sosialist Respublikası elan etsələr də, əslində aprel
çevrilişindən sonra Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini itirdi.
Bununla yanaşı Qırmızı Ordu hissələrinin işğalçılıq niyyətləri, kütləvi qarətlər, əhalinin
milli adət-ənənəsinə, dininə qarşı təhqiramiz tədbirlər və s. Qarabağda xalq üsyanına
səbəb oldu. Lakin erməni-rus birləşmiş ordusu 1920-ci il iyunun 15-də hücum edib
Qarabağın xalq üsyanını yatırdı.
Cənubi Qafqazda çar Rusiyasının ənənəsini davam etdirən Sovet Rusiyası Azərbaycanın
Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsini inzibati ərazi vahidinə çevirdi. DQMV yaratdı və
xalqımızı tarixi problem qarşısında qoydu. Belə ki, 1923-cü il iyunun 30- da Rusiya
Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Cənubi Qafqaz Ölkə Komitəsinin plenumunda Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. 1923-cü il 7
iyulda Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi DQMV- nin yaradılması haqqında dekret
verdi. Dekretdə Vilayətin mərkəzi Xankəndi göstərildi.
DQMV-nin yaradılması Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd idi. Bununla bağlı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin bir fikri olduqca maraqlıdır:
“Dağlıq Qarabağın mərkəzi Xankəndi şəhəri bu adla qurulmuşdur. Bir daha demək
istəyirəm, uzağa getməyək, elə XX əsrin əvvəllərində tərtib edilmiş xəritələrə baxmaq
kifayətdir görək ki, xəritələrdə bütün adlar əzəli adları ilə göstərilib. Stepanakert adlı
şəhər yoxdur. Orada Xankəndi var. “Stepanakert” sözü bolşevik Stepan Şaumyanın
adından götürülüb. O adamın ki, Azərbaycan xalqının, günahsız adamlann qanını
axıtmışdır, azərbaycanlılara qarşı soyqınmı törətmişdir.”

AZƏRBAYCANA QARŞI XARİCİ-HƏRBİ MÜDAXİLƏ AZƏRBAYCAN SSR-in YARADILMASI

21. Qarabağ 1941-1945-ci illərdə
İkinci dünya müharibəsi bir sıra dünya xalqları kimi Azərbaycan xalqının da tarixində çox
ağrılı izlər qoymuşdur. 1941- 1945-ci illərdə bütün Azərbaycan xalqı kimi Qarabağ əhalisi
də SSRİ tərəfindən faşizmə qarşı mübarizədə iştirak etmişdir. Qarabağdan 200 min nəfər
cəbhəyə getmiş, onların çoxu döyüşlərdə həlak olmuşdular. Qarabağda anadan olmuş
minlərlə döyüşçü müxtəlif orden və medallarla təltif edilmişdir. Faşizm üzərində
qələbənin əldə edilməsində Qarabağ əhalisinin ön cəbhədə olduğu kimi arxa cəbhədə
də xidmətləri olmuşdur. Ümumiyyətlə, 1941-1945-ci illərdə Qarabağ regionunda xalq
təsərrüfatının bütün sahələri və sosial-ictimai həyat hərbin tələblərinə uyğun
qurulmuşdu. Qarabağ əhalisi ön və arxa cəbhənin strateji mallarla təmin olunmasında
öz köməyini göstərmişdir.
1941-1945-ci il müharibəsi cəbhələrində faşizmə qarşı mərdlik və şücaət göstərərək,
qələbəyə böyük töhfə vermiş qarabağlı azərbaycanlı sərkərdə, komandirlər və
döyüşçülərdən N.Kərimovun, H.Aslanovun, D.Nəcəfovun, S.Qəniyevin, B.Mehdiyevin,
M.Əbilovun, A.Qazızadənin, H. Hüseynovun, A.Vəzirovun, A.Abdullayevin, T.Əliyarbəyovun,
Y.Abdullayevin, Q.Zeynalovun, A.Abasovun, M.Mahmudovun, Y.Quliyevin, Ə.Hacıyevin,
Ş.Nuriyevin, M.Abbasovun və digərlərinin adlarını fəxrlə çəkmək olar. Onlann döyüş
rəşadəti, vətənpərvərliyi xalqımız üçün bir örnəkdir.
1941-1945-ci illər müharibəsi SSRİ-nin qələbəsi ilə başa çatdı. Qələbənin əldə
edilməsində bütün Azərbaycan xalqının, o cümlədən Qarabağ əhalisinin böyük
xidmətləri olmuşdur.
Təəsüflər olsun ki, ermənilər Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarını müharibə
dövründə də davam etdirdilər. 1945-ci ilin payızında DQMV-nin Ermənistan SSR-ə
verilməsi haqqında ermənilərin Sovet rəhbərliyi qarşısında növbəti dəfə qaldırdıqları
məsələ rədd edildi.

22. Dağlıq Qarabağ 20-ci yüzilliyin
90-cı illərinin sonu
1940-cı illərin sonlarından etibarən DQMV-nin dövlət idarə orqanlarında, təsərrüfat,
mədəni-maarif ocaqlarında çalışanların böyük əksəriyyəti ermənilər idi.
Erməni ideoloqları Azərbaycan SSR-in tərkibində yaşamağın siyasi, sosial-iqtisadi
cəhətdən problem olması iddiası ilə çıxış edirdilər. Halbuki DQMV-də 1940-cı illə
müqayisədə 1950- ci ildə ümumi məhsul istehsalı sənayedə 74 faiz, kənd təsərrüfatında
32 faiz artmışdı. 20-ci yüzilliyin 46-70-cı illərində DQMV-də sənaye, kənd təsərrüfatı,
mədəniyyət inkişaf etmiş, əhalinin maddi rifah halı xeyli yaxşılaşmışdır. Bu dövrdə elm,
təhsil, əbədiyyat, incəsənət və kütləvi informasiya vasitələri xeyli inkişaf etmişdir. 19461970-cı illər ərzində DQMV-də 19 yeni tipli məktəb tikilmiş, kitabxanaların sayı 187-yə
çatdırılmış, klubların sayı 190-ı, kinoqurğularınkı 150-ni keçmişdir. 1960-cı illərdə Muxtar
Vilayətdə 4 radio verilişləri studiyası yaradılmış, qəzetlərin nəşri isə 2,7 dəfə artmışdır.
DQMV-də 1946-1960-cı illərdə yeddillik, səkkizillik və orta icbari təhsilə keçid baş vermiş,
ali təhsilin şəbəkəsi genişləndirilmişdir. Bu zaman müxtəlif ixtisaslı erməni, rus
millətindən olan kadrların sayı xeyli artmışdır. Bununla bərabər, DQMV ərazisində
yaşayan azərbaycanlıların dədə-baba torpaqlarından sıxışdırılaraq çıxarılması halları
artırdı. Bunun əksinə olaraq bölgədə ermənilərin sayının artmasına və onların daha
firavan yaşamasına şərait yaradılırdı.
Vilayət Partiya Komitəsinin, DQMV Xalq Deputatları Sovetinin 4 yanvar 1963-cü il tarixli
qərarı ilə Şuşa rayonu ləğv edildi. 289 kvadrat kilometrlik ərazi, 37 kənd, 1 qəsəbə və 1
şəhər Xankəndi rayonuna birləşdirildi. Şuşanın rayon statusu 6 yanvar 1965-ci ildə
yenidən bərpa olundu.
Ümumiyyətlə, 1946-1960-cı illərdə SSRİ-də totalitar rejim daha da gücləndi. Mərkəzin
bilavasitə təhriki və təbliği ilə əvvəlki illərdə olduğu kimi 20-ci yüzilliyin 60-cı illərində də
Ermə-

nistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları davam etdirildi. Moskvanın köməyi ilə
Qarabağda erməni millətçiliyi dərin kök saldı. Burada yaşayan yüzlərlə azərbaycanlının öz
ata-baba torpaqlarından müxtəlif yollarla sıxışdınlaraq çıxarılması başlandı. Onlarla
azərbaycanlı erməni terrorunun qurbanı oldu. Hətta azğınlaşmış erməni dəstələri qətllər
törətməkdən belə çəkinmirdilər. DQMV ərazisində qədim tarixə malik türk mənşəli
toponimlər erməni adlan ilə əvəzləndi. Belə bir şəraitdə Respublika rəhbərliyi seyrçi
mövqe tutdu.
Sovetlər dövründə ermənilər Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün gizli
işlər aparıldığı 1960-1970-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyev bunun qarşısının alınması
üçün bir sıra tədbirlərin görülməsinə nail oldu. Azərbaycan KP MK-nın Birinci Katibi
seçildikdən sonra Heydər Əliyev erməni separatçılanın mənfur niyyətlərinin qarşısını
almaq məqsədilə DQMV-nin iqtisadi inkişafı və əhalisinin sosial şəraitini yaxşılaşdırmaq
üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirdi. Onlara bəhanə yeri qoymadı. Bu da erməni
ekstremistlərinin gizli planlarının və niyyətlərinin puça çıxmasına səbəb oldu. 1969-cu
ildən etibarən idarəçilik möhkəmləndirildi, işdə qanunlar öz yerini tutdu.
Qeyd etmək maraqlıdır ki, 1978 ildə Mardakertdə (Ağdərə) ermənilər Azərbaycanın bu
ərazisinə köçürülüb gəlmələrinin 150 illiyi şərəfinə abidə ucaltmışdılar. Lakin ermənilər
bu ərazilərə gəlmə olduqlarını gizlətmək, özlərini Qarabağın “yerli əhalisi” kimi qələmə
vermək üçün həmin abidəni dağıtdılar.

Ermənilər 1828-ci ildə İrandan Azərbaycana köçürüldülər. Qarabağda ən yaxşı
torpaqlarda yerləşdirildilər. Məskunlaşdıqları yerlərdən birini İranda yaşadıqları
yer kimi “Marağa” adlandırdılar. 1978-ci ildə köçüb gəldiklərinin 150 illiyi
münasibətilə bayram etdilər, abidə qoyub, dövrəsində “Marağa-150” yazdılar.
“Qarabağ problemi” ərəfəsində isə bu abidəni ermənilər tez-tələsik sökərək izi
itirməyə çahşdılar.

23. XX əsrdə Qarabağda mədəniyyətin inkişafı

Azərbaycanın dahi
bəstəkarı Üzeyir
bəy Hacıbəyli
Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında mühüm rolu olan regionlardan biridir.
Qarabağın zəngin mədəniyyətə malik Şuşa- Pənahabad şəhəri Azərbaycanda müstəsna
əhəmiyyət kəsb edən təhsil mərkəzi və ziyalılar şəhəri olmuşdur. İlk dünyəvi məktəb
1830-cu ildə Şuşada açılmışdır. Qarabağ dünya mədəniyyəti tarixinə ensiklopedik biliyə
malik şəxslər vermiş regiondur. Yüksək istedada malik olan və müsəlman aləmində
operanın banisi Üzeyir bəy Hacıbəyli kimi dahi, Zülfüqar bəy Hacıbəyli, Zakir Bağırov,
Fikrət Əmirov, Soltan Hacıbəyli, Niyazi, Süleyman Ələskərov və Əfrasiyab Bədəlbəyli kimi
böyük bəstəkarlar bəxş etmişdir.
Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Bülbül, Qurban Pirimov, Xan Şuşinski, Rəşid
Behbudov, Firudin Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov kimi görkəmli mədəniyyət xadimləri
Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında xüsusi rol oynamışlar.

Qarabağın məşhur sənətkarları

24. XX əsrin sonlarında Dağlıq Qarabağa
erməni təcavüzünün başlanması
SSRİ-də 1985-ci ildə ermənipərəst M.S.Qorbaçovun hakimiyyətə gəlməsi ilə erməni
separatçıları yenidən fəallaşdılar.
1988-ci ildən etibarən erməni ideoloqları «dənizdən-dənizə böyük Ermənistan»
uydurmasını yenidən ortaya atmaqla münaqişənin dərinləşməsinə zəmin yaratdılar.
SSRİ rəhbərliyinin xeyir-duası ilə milli ədavətin qızışdınlması başlandı. Müxtəlif yollarla
DQMV-də ictimai vəziyyəti gərginləşdirdilər. Daxili separatizm başlandı və Azərbaycanın
Yuxarı (Dağlıq) Qarabağ regionu Ermənistanın dövlət separatizmi meydanına çevrildi.
1987- ci ilin əvvəllərindən erməni millətçilərinin təhriki ilə Yuxarı (Dağlıq) Qarabağda
ermənilərin mitinq, nümayiş və küçə yürüşləri başladı. Bütün bunlar isə DQMV-nin siyasi,
sosial- iqtisadi və mədəni həyatında böhranlı vəziyyət yaratdı. SSRİ rəhbərliyinin
antiazərbaycan siyasəti nəticəsində münaqişə ocağı daha da alovlandı.
1988- ci il fevralın 20-də DQMV Xalq Deputatlan Sovetinin 20-ci növbədənkənar
sessiyasında «DQMV-nin Azərbaycan SSR tərkibindən Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi
haqqında Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Ali Sovetləri qarşısında vəsadət qaldırmaq
barəsində» qərar qəbul edildi. Əslində bu qərar əsassız idi. Çünki Xalq Deputatlan
Sovetinin belə qərar qəbul etməyə ixtiyarı yox idi.
Yuxarıda göstərilən faktlara baxmayaraq ermənilər qanunsuz hərəkətlərini davam
etdirirdi. 1988-ci il iyun ayının 12-də DQMV Xalq Deputatları Soveti Muxtar Vilayətin
Azərbaycan SSR tərkibindən Ermənistan SSR-ə verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 15
iyunda isə Ermənistan SSR Ali Soveti tərəfindən DQMV-nin Ermənistan SSR tərkibinə daxil
olması haqqında müraciət qəbul olundu.
Separatçı-terrorçu erməni vəhşiliklərinin baş alıb getdiyi bu dövrdə Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi və

Sovet hökuməti vəziyyəti real qiymətləndirmədi. «1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR-in
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək tədbirləri
haqqında» 1988-ci il 24 mart tarixli qərar bilərəkdən məsələnin separatçılıq aktı olmasını
ört-basdır etməyə yönəlmişdi. Belə bir dəstək erməni separatçılarını daha da ruhlandırdı
və onların təcavüzkarlığını daha da artırdı. Moskva Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini
Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxartmaq istiqamətində daha bir addım atdı: SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvarın 12-də «Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətində xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi haqqında» qərar qəbul etdi.
Məqsəd, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaradılmış Xüsusi İdarə Komitəsi Muxtar
Vilayətin Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsini təmin etməli idi. Lakin bunu başa
düşən Azərbaycan xalqının demokratik mübarizəsi nəticəsində noyabrın 28- də Xüsusi
İdarə Komitəsi ləğv edildi. Ancaq bunun əvəzində yeni bir qurum - Təşkilat Komitəsi
yaradıldı. Ermənistan SSR bu vəziyyətdən istifadə edərək dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsi haqqında antikonstitusion qərar qəbul etdi. Bu Ermənistan
SSR tərəfindən Azərbaycan SSR-in ərazi bütövlüyünə qarşı açıq hüquqi müdaxilə aktı idi.
Moskva, gözlənildiyi kimi, bu kobud müdaxilə faktına da göz yumdu. Bununla vəziyyət
daha da kəskinləşdi. Bu dəfə M.Qorbaçov başda olmaqla SSRİ rəhbərliyi Azərbaycana
qarşı daha dəhşətli bir cinayətə əl atdı. Əsas hədəf kimi Bakı seçildi. Sovet dövləti öz
vətəndaşları qarşısındakı konstitusiya öhdəliyini pozaraq ən müasir texnika və silahlarla
silahlanmış iri qoşun kontingenti yeritməklə 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
Bakıda qanlı qırğın törətdi. Lakin 20 Yanvar qırğını Azərbaycan xalqının iradəsini qıra
bilmədi, əksinə, respublikanın istiqlaliyyəti və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəni daha
da gücləndirdi. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev 20 Yanvar qırğınının səhəri günü
Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə gəlib Sovet rəhbərliyinin cinayət əməllərini
qətiyyətlə ifşa etdi.

25. Dağlıq Qarabağın və ətraf 7 rayonun
Ermənistanın hərbi qüvvələri
tərəfindən işğalı
1991- ci il avqustun 30-da Azərbaycan SSR Ali Soveti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi
haqqında bəyanat qəbul etdi, oktyabrın 18-də isə dövlət müstəqilliyi haqqında
Konstitusiya aktı qəbul olundu. Yuxan (Dağlıq) Qarabağın erməni separatçılan da
yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək siyasi təşkilatlanmanı davam etdirirdilər. Onlar
1991-ci ilin sentyabırında «Dağlıq Qarabağ Respublikası» adlanan qondarma qurumun
yaradıldığını elan etdilər.
1992- ci ildə isə erməni silahlı qüvvələri Yuxarı Qarabağda irimiqyaslı hərbi əməliyyatlara
başladı. Erməni cəlladları tarixdə misli görünməmiş vəhşiliklər törətdilər. 1992-ci ilin
əvvəllərində Kərkicahan, Malıbəyli, Quşçular və Qaradağlı kəndlərini viran etdilər. 1992-ci
il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbi qüvvələri Rusiya Federasiyasının
Stepanakertdə (Xankəndidə) yerləşən silahlı qüvvələrinin 366-cı alayının köməyi ilə Xocalı
şəhərini yerlə yeksan etdilər. Dinc mülki əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla soyqırımı həyata
keçirdilər. Bu faciə nəticəsində 613 dinc sakin qətlə yetirildi, 487 nəfər yaralandı, 1275
nəfər isə əsir götürüldü. 150 nəfər itkin düşmüş, 1165 nəfər girovluqdan azad edilmişdir.
Xocalıda 63 nəfər uşaq, 106 nəfər qadın, 70 nəfər qoca öldürülmüşdür. 8 ailə tamamilə
məhv edilmişdir. 56 nəfər insan qəddarlıqla öldürülmüşdür. 27 ailənin yalnız bir üzvü
qalmışdır, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərdən birini, 230 ailə öz başçısını
itirmişdir.
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü
ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində demişdir: «Bu amansız və qəddar
soyqırımı aktı,

insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu».
Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri Azərbaycan Respublikasının 20%-dən artıq
ərazisini işğal etdi.
Dağlıq Qarabağ ərazisindəki yaşayış məntəqələri işğal olundu.
Bunlar aşağıdakılardır:
Xankəndi (Stepanakert)
26.12.1991- ci il
Əsgəran
19.10.1991- ci il
Xocavənd (Hadrut)
19.11.1991- ci il
Xocalı
26.02.1992-ci il
Xocavənd (Martuni)
02.10.1992- ci il
Ağdərə (Mardakert)
07.07.1993- cü il
Şuşa-Pənahabad
08. 05.1992-ci il
O cümlədən:
Azərbaycan Respublikasmm Qarabağ regionunun digər 7 rayonu işğal edildi:
Laçın
Kəlbəcər
Ağdam
Füzuli
Cəbrayıl
Qubadlı
Zəngilan

- 18.05.1992-ci il
- 02.04.1993-cü il
- 23.07.1993-cü il
- 23.08.1993-cü il
- 23.08.1993-cü il
- 31.08.1993-cü il
- 29.10.1993-cü il

Ermənistan dövlətinin Azərbaycan Respublikasına təcavüzü nəticəsində 25 mindən artıq
Azərbaycan vətəndaşı həlak olmuşdur. Bunların içərisində çoxlu sayda qadınlar, uşaqlar,
qocalar vardı. Bir milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir.
Azərbaycan mədəniyyətinin nadir inciləri məhv edilmişdir.

26. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq problemə çevrilməsi
1991- 1993-cü ilin birinci yarısında Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində,
səriştəsizlikdən və laqeydlikdən, başlica istiqamətlər dürüst müəyyənləşdirilmədi.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində 1993-cü ilə qədər yeridilən siyasi xətt
nəinki özünü doğrultmadı, əksinə, yeni qurulmaqda olan dövlətin imicinə ağır zərbə
vurdu. Yalnız 1993-cü ilin ortalarından - Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi
hakimiyyətə gəlməsindən sonra xarici siyasət sahəsində fəaliyyət müsbət məcraya
yönəldi. Buraxılmış səhvlərin nəticələri tədricən və ardıcıl şəkildə aradan qaldırılmağa
başlandı.
1992- ci ildə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ATƏT-in
(Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı) Minsk qrupu yaradılmışdır.
Ən nüfuzlu beynəlxal təşkilatlardan biri olan BMT Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində addımlar atmışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası
tərəfindən dörd qətnamə qəbul edilmişdir.
Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğalından sonra BMT- nin Təhlükəsizlik Şurası 30
aprel 1993-cü il tarixində özünün 822 saylı qətnaməsini, Ağdam rayonunun işğalından
sonra 29 iyul 1993-cü il tarixində 853 saylı qətnaməsini, Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlı
rayonlarının işğalından sonra 14 oktyabr 1993-cü il tarixində 874 saylı qətnaməsini,
Zəngilan rayonunun işğalından sonra isə 12 noyabr 1993-cü il tarixində 884 saylı
qətnaməsini qəbul etdi. Qətnamələrin hər birində Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərinin toxunulmazlığı və ərazilərin zor gücünə zəbt
edilməsinin yolverilməzliyi təsdiq olunur, erməni hərbi birləşmələrinin işğal etdikləri
ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxmalan birmənalı şəkildə tələb olunurdu.
Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq prinsiplər
çərçivəsində həlli üçün ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-cı il Lissabon, 1999-cu il
İstanbul sammitləri keçirilmişdir.

Münaqişə başlanandan indiyədək keçən dövr ərzində münaqişənin həllinə səy göstərilsə
də, Ermənistan Respublikasının qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində heç bir nəticə əldə
edilməmişdir. Azərbaycan Respublikasının torpaqları hələ də Ermənistan Respublikasının
işğalı altındadır.

Erməni vandalizminin nəticələri

27. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda
siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə ErmənistanAzərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində
yeni mərhələnin başlanması

1993-cü ilin may-iyununda Azərbaycanda siyasi, ictimai, hərbi vəziyyət dövlət böhranı
həddinə çatmışdı. Azərbaycan Respublikası vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyini itirmək
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə bir vəziyyətdə Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın
təkidli tələbi ilə Naxçıvandan Bakıya gəldi. İyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. İyunun 24-dən isə Azərbaycan Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı.
1993-cü ilin oktyabrın 3-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi.
1993-cü ilin sonunda Heydər Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycanın hərbi rəhbərliyində bir
sıra vacib tədbirlər həyata keçirildi. Mərkəzləşmiş komandanlıq və idarəetmə sistemi
təkmilləşdirildi. Təlim mərkəzləri və poliqonlarda döyüş hazırlığının səviyyəsi

yüksəldildi. MDB ölkələrindən azərbaycanlı zabitlərin Azərbaycan Respublikasının Milli
Orduya cəlb olunması prosesi intensivləşdirildi. Həmçinin, Milli Orduya könüllülərin geniş
şəkildə cəlb olunmasına başlanıldı.
1993- cü ilin oktyabrından 1994-cü ilin mayına qədər Silahlı Qüvvələrə 4 çağırış həyata
keçirildi. Xaricdən silah və texnika alındı. Bir sıra xarici dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığı
genişləndirildi. Bütün bunlar Milli Ordunun döyüş qabiliyyətini xeyli yüksəltdi.
İki aylıq əməliyyatların gedişində bir sıra nəticələrə nail oldu. Bir sıra yaşayış məntəqəsi
düşməndən təmizləndi.
Azərbaycan ordusunun 1993-cü il dekabr-1994-cü il fevral hücumu Dağlıq Qarabağ
müharibəsi prosesində mühüm hadisə olu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali
Baş Komandan Heydər Əliyevin hərbi-siyasi rəhbərliyi altında bu hücum əməliyyatı ilə
düşmənə qarşı qətiyyət nümayiş etdirildi. Ordumuzun hücum əməliyyatı keçirmək
qabiliyyəti və döyüş əzmi özünü bütün gücü ilə göstərdi. Orduda döyüş əhval-ruhiyyəsi
bərpa edildi, işğal edilmiş ərazilərin bir hissəsi azad olundu.
1994- cü il mayın 4-də Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə MDB Parlamentlərarası
Assambleyasının iclası çərçivəsində atəşkəslə bağlı danışıqlar başlandı
1994-cü ilin may ayında Minsk qrupunun fəaliyyəti nəticəsində Brüsseldə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq»
çərçivə sənədi imzalandı və Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə Ermənistan Respublikası
ilə Azərbaycan Respublikası arasında atəşkəs barədə razılaşma əldə olundu. 1994-cü il
mayın 12-də Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında müvəqqəti
atəşkəs elan olundu və həmin gündən qüvvəyə mindi.

28. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlı genişmiqyaslı fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev görüş və çıxışlarında dəfələrlə
qeyd etmişdir ki, «Azərbaycanın ən ağrılı problemi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsidir». Dövlətimizin başçısının konseptual səciyyə daşıyan
bəyanatlarında Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı olması birmənalı şəkildə
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmışdır. Cənab Prezident qətiyyətlə bildirir ki,
«Azərbaycan heç vaxt torpağında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına yol
verməyəcəkdir. Azərbaycan bütün imkanlarını səfərbər edib, diplomatik, siyasi, iqtisadi,
hərbi imkanlardan istifadə edib öz doğma torpaqlarını azad edəcəkdir». «Azərbaycan
torpaqları danışıq predmeti ola bilməz».
Azərbaycan Prezidentinin müəyyən etdiyi siyasi kursa əsaslanan ölkəmizin diplomatik
korpusu Azərbaycan

həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında danılmaz işlər aparır. Bunun
sayəsində Ermənistanın beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə məhəl qoymayan
işğalçı dövlət olması faktı artıq əksər dünya dövlətləri tərəfindən qəbul edilmişdir. Bu da
Ermənistanın siyasi mövqelərinə ciddi zərbə deməkdir. Hazırda beynəlxalq təşkilatlar
münaqişənin həlli ilə bağlı fəaliyyətini xeyli dərəcədə gücləndirmiş, ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə daha obyektiv mövqedən diqqət ayırmağa
başlamışlar. BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi kimi nüfuzlu beynəlxalq qurumlar
problemin ərazi toxunulmazlığı prinsipi əsasinda həllini dəstəkləyirlər.
Prezident İlham Əliyev bütün çıxışlarında Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həllindən
bir an belə kənarlaşmayacağını, Qarabağ torpaqlarının azad edilməsi üçün bütün
vasitələrdən istifadə ediləcəyini birmənalı şəkildə bəyan edir. Təsadüfi deyil ki, nifuzlu
beynəlxalq qurumlar Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində
Azərbaycan tərəfinin fikirlərini daha prioritet hesab edirlər.
Prezident ilham Əliyevin böyük qətiyyətlə apardığı xarici siyasət Azərbaycan
Respublikasının milli maraqlarına tam cavab verməklə respublikanın beynəlxalq aləmdə
daha geniş miqyasda tanınmasına xidmət edir. Azərbaycanın sürətli inkişaf yolunda
olması Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində uğurlu nəticə
əldə ediləcəyinə böyük inam yaradır.
Prezident İlham Əliyev ölkəmizin ən ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunması məqsədilə dəfələrlə beynəlxalq səviyyəli görüşlər keçirmiş,
danışıqlar aparmışdır. O, davamlı olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ, Fransa və Rusiya
Federasiyasıdan olan həmsədrlərini qəbul edir və münaqişənin həlli ilə bağlı konstruktiv
ədalətli təkliflər irəli sürür.

29. Qarabağ müharibəsində Azərbaycan
torpaqlarının
müdafiəsi uğrunda əsgərlərimizin qəhrəmanlıqları
Ermənistanın və onun havadarlarının hərbi birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasının
ərazilərinə, onun əzəli və əbədi bir parçası olan Dağlıq Qarabağa, həmçinin ona bitişik
bölgələrə hərbi təcavüzü zamanı Azərbaycanın qəhrəman oğulları göstərdikləri igidliklərə
görə ölkə rəhbərliyi tərəfindən Vətənin yüksək mükafatlarına layiq görülmüş, onların
adları əbədiləşdirilmişdir.
Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Azərbaycanda ordu quruculuğu sahasəndə həyata
keçirdikləri böyük tədbirlər, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin daha da yüksəldilməsinə
yönəldilmiş beynəlxalq layihələrin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi, Azərbaycanın
dünya dövlətləri birliyinə inamlı inteqrasiyası, uğurla apanlan daxili və xarici siyasət
gələcək qələbələrimizə böyük zəmin yaratmışdır.
Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunu inamla və ardıcıl olaraq həyata keçirən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bütün beynəlxalq görüşlərində və
çıxışlarında Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycan xalqının arzu və istəklərinin həyata
keçirilməsini birmənalı şəkildə bəyan edir. Azərbaycan xalqı əmindir ki, onun hörmətli
Prezidenti ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tezliklə təmin edilməsi üçün bütün qüvvələri
səfərbər edəcəkdir.
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin siyasi kursunu layiqincə davam
etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyi və tərəqqisi naminə müstəsna xidmətləri olan xalqımızın
qəhrəman oğullarının ali dövlət mükafatlarına layiq görməsi ölkədə böyük ruh yüksəkliyi
doğurmuş, tezliklə Qarabağ torpaqlarına qayıdacağımıza inamı gücləndirmişdir.
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