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                                                                 İBTİDAİ  İCMA  CƏMİYYƏTİ 

 Daş dövrü.Bəşər cəmiyyətinin ilkin inkişaf dövrü ibtidai icma cəmiyyəti adlanır.İbtidai icma 

quruluşunun yaranması və inkişafı bağlı olmuşdur: 

1.Təbii-coğrafi şəraitlə 

2.Təbii ehtiyatların olmasıyla 

Ən qədim insanların qalıqlarına Şərqi Afrikada (Keniya və Tanzaniya ərazisində) daha çox 

təsadüf olunmuşdur.Bu qalıqlar ilk insanların 2-3 milyon il bundan əvvəl yaşadıqlarını 

göstərir.Azərbaycanda ibtidai insanların məskən salmasına imkan yaradırdı: 

1)şirin su qaynaqlarının olması 

2)bitki və heyvanat aləminin zənginliyi 

3)təbii mağaraların  olması 

Azərbaycanda Daş dövrü insanlarının həyatı müxtəlif  mağaralardan tapılmış əmək 

alətləri,silahlar və ovlanmış heyvanların sümük qalıqları əsasında öyrənilir.İbtidai icma quruluşu 

əmək alətlərinin hazırlanma materialına və texnologiyasına uyğun olaraq üç mərhələyə (arxeoloji 

dövrləşmə) bölünür. 

1.Daş dövrü                           2.Tunc dövrü                 3.Dəmir dövü 

Daş dövrünün özü üç mərhələyə ayrılır: 

 1.Qədim daş dövrü (Paleolit)         2.Orta daş dövrü (Mezolit)         3.Yeni daş dövrü (Neolit)  

Paleolit də öz növbəsində üç mərhələyə bölünür: 

1.Alt Paleolit ilk insan tipinin yaranmasından 100 min il bundan əvvələ qədər davam etmişdir.Ən 

qədim insan aşağıdakı əlamətlərinə görə insanabənzər meymundan fərqlənirdi:sadə işlər 

görə,əmək alətləri hazırlaya bilirdi.Odur ki onu "bacarıqlı insan" adlandırırdılar.İlk əmək alətləri 

dəyənək,sivri daş,itiuclu ağac idi."Bacarıqlı insan" iki ayaq üzərində hərəkət edə bilirdi,beyinləri 

nisbətən inkişaf etmişdi.Ancaq ən qədim insan müasir insandan fərqli olaraq  xeyli qabağa 

əyilməklə iki pəncə üzərində yeriyirdi,danışa bilmir,qırıq-qırıq səslər çıxarırdı.Alət 

hazırlamaq,oddan istifadə,sonralar nitqin yaranması insanları heyvanlar aləmindən ayıran əsas 

amillər oldu.Ən qədim insanlar şüurlu surətdə deyil,təbiət qarşısında aciz qalmamaq və 

heyvanlardan qorunmaq üçün kiçik qruplarda birləşirdilər.Bu dəstələrin  tərkibi sabit deyildi,tez-

tez dəyişirdi.Belə kiçik insan kollektivi ibtidai insan sürüsü (ulu icma) adlanırdı."Bacarıqlı 

insanlar"  - iti daş ucluqları ağac dəstəyə bərkidərək nizə düzəldirdilər;ovladıqları heyvanların 

sümüklərini parçalayır,alınan itiuclu qəlpələrdən iynə,biz hazırlayırdılar;sümük və buynuzdan 

balıq ovu üçün qarpunlar düzəldirdilər.Azərbaycanda qədim insan düşərgələrinə Qarabağda 

(Azıx,Tağlar),Naxçıvanda (Qazma),Qazaxda (Daşsalahlı,Damcılı)rast gəlinir.Azərbaycanda 700 

min il bundan əvvələ aid edilən ocaq izləri tapılmış Azıx mağarasında yaşamış ən qədim insan: 

dünyada ən qədim insan qalıqlarından dördüncüsüdür;350-400 min il bundan əvvəl 

yaşamışdır;tədricən tikinti vərdişlərinə yiyələnmişdir;sadə incəsənətlə məşğul olurdu;ibtidai dini 

təsəvvürə malik idi. 

2.Orta Paleolit 100 min il bundan əvvəl başlayıb e.ə.40 min il bundan əvvələ qədər davam 

etmişdir.Orta paleolitə  aid alətlər ilk dəfə  Fransada Müstye  adlı yerdən tapıldığından bu dövr 



"Müstye mədəniyyəti" də adlanır. Azərbaycanda Orta Paleolit dövrünə aid məskənlər  

aşağıdakılardır: Tağlar,Qazma,Damcılı.Bu dövrdə yeni insan tipi -neandertal (Almaniyada yer 

adıdır) yarandı.Əhali Cənubi Qafqazın cənub-yamacına,Naxçıvan,Qarabağ,Qazax bölgələrinə 

yayıldı.Axirət dünyasına,totemlərə(heyvanlara)inam,ovsun meydana gəldi. 

3.Üst Paleolit 40 min il bundan əvvəl başlayıb,b.e.ə.12-ci minilliyə qədər davam 

etmişdir.Azərbaycanda Üst Poleolit dövrü düşərgələrinə daha çox Qarabağ və Qazax 

bölgələrində rast gəlinir.Bu dövrdə nəhəng maral və mağara ayılarının nəsli kəsildi,müxtəlif 

növlü qaşovlar yayıldı."Ağıllı insan"ın (Homo sapiens) yaranması başa çatdı."Ağıllı insan"ın 

beyni "bacarıqlı insan"ın beynindən iki dəfə böyük idi;o,boyca hündür,düz qamətli idi;şüura, 

rabitəli nitqə malik idi;ağacların  iri gövdələrini kəsir,bir-birinə bağlayır,sal düzəldirdi;daha qalın 

gövdələrin içini ovur,qayıq hazırlayırdı.Ulu icmanı qan qohumluğu olan,birlikdə 

yaşayan,işləyən,əmlakı ümumi olan insanların birliyi -qəbilə icması əvəz etdi.Bu kollektivdə 

qadın əsas rol oynadığına görə qəbilə icmasının bu mərhələsi anaxaqanlığı(matriar-

xat)adlanır.Qəbilə icmasında qadın uşaqların qayğısına qalır,giləmeyvə və yabanı bitkilər 

toplayırdı.O, həm də odun keşikçisi idi.Yırtıcı heyvanlardan qorunmaq ,qida əldə əldə 

etmək,ümumi ocaq,birgə əmək,rabitəli nitq  "ağıllı adamları"bir-birinə bağlayan əsas amillər 

idi.Onların yaşadıqları kollektivin tərkibi daimi olurdu və dağılmırdı.Qəbi- lə ulu icmaya 

nisbətən daha mütəşəkkil idi.Qəbilənin ən hörmətli üzvləri ağsaqqallar idilər.Ağsaqqallar əmək 

alətlərinin hazırlanmasına,qidanın əldə edilməsi və bölüşdürülməsinə,gənclərə ovçuluğun 

öyrədilməsi işinə başçılıq edirdilər.Paleolit dövründə ibtidai incəsənət yarandı.Bunu buynuzdan 

yonulmuş heykəllər,sümük üzərindəki təsvirlər və mağara  rəsmləri sübut edir.Hələ 100 min il 

bundan əvvəl başlayan soyuqlaşmanı 13 min il bundan əvvəl istiləşmə əvəz etdi.Azərbaycanda 

b.e.ə. XII minillikdən b.e.ə. VIII minilliyə qədər davam etmiş Meezolit (orta daş) dövründə ox 

və kaman ixtira edildi.Heyvanların daha uzaq məsafədən ovlanmasına imkan yarandı.Ovçuluq 

ön plana keçdi.Mənimsəmə təsərrüfatından (yığıcılıq,ovçuluq)istehsal təsərrüfatına (əkinçilik və 

maldarlıq) keçid başlandı.Əsas əmək aləti toxa olduğu üçün ilk əkinçilik toxa əkinçiliyi 

adlanır.Ən qədim əkinçilik məskəni 10 min il bundan əvvəl Ön Asiyada meydana 

gəlib.Heyvanların əhilləşdirilməsinə başlanmasıyla ibtidai heyvandarlığın əsası 

qoyuldu.Yığıcılıqdan əkinçilik,ovçuluqdan isə maldarlıq yarandı.Azərbaycanda Mezolit dövrü 

Qobustan və Damcılı düşərgələri əsasında öyrənilmişdir.Qobustanda qaya rəsmlərində qədim 

insanların ovsun-totem inamları,dini ayinləri,ov səhnələri təsvir olunurdu.Axirət dünyasına 

inamla bağlı olaraq dəfn zamanı ölülərin yanına məişət əşyaları qoyulurdu.Çaxmaqdaşı və 

sümükdən  düzəldilmiş əmək alətlərindən istifadə olunurdu.B.e.ə.VII minillikdə başlayan 

Neolitdə (yeni daş dövrü)"Neolit inqilabı" baş verdi,yəni istehsal təsərrüfatı (əkinçilik və 

maldarlıq) meydana gəldi.İnsanların məşğuliyyət sahələri içərisində əsas yeri istehsal 

təsərrüfatına daxil olan əkinçilikvə maldarlıq tutdu.Daşların deşilməsi və cilalanması üsulları 

mənimsənildi.Toxuculuq yarandı və saxsı qablar hazırlanmasına başlandı;əhali oturaq həyata  

keçməyə başladı.Daş dövrünün sonu-metal əsrinin başlanğıcı hesab edilən b.e.ə. VI-IV 

minillikləri əhatə edən Eneolit (Mis daş) dövründə: 

a)insanlar ilk dəfə metalla tanış oldular  və mis emalına başladılar.Ancaq mis yumşaq olduğuna 

və aaz tapıldığına görə daşı sıxışdıra bilmədi; 

b)qəbilədə qadınların mövqeyi get-gedə zəifləyir və cəmiyyətin həyatında icma ağsaqqalları 

şurası mühüm rol oynayırdı; 



c) yığıcılıqdan fərqli olaraq qəbiləni bitki qidası ilə daha yaxşı təmin edən toxa 

əkinçiliyi,maldarlıq və sənətkarlıq daha da inkişaf etdi.Mənzillər və təsərrüfat tikililəri çay 

kənarında çiy kərpicdən və möhrədən dairəvi planda inşa olunurdu; 

d)bu dövrün yaşayış məskənləri Gəncə-Qazax,Mil-Qarabağ,Muğan,Naxçıvan bölgələrində aşkar 

edilmişdir.Eneolit dövründə Azərbaycanda bizə məlum olan bütün ev heyvanlarının demək olar 

ki,hamısının əhliləşdirilməsi başa çatdı.B.e.ə. V minilliyin sonlarında atın əhlilləşdirilməsinə 

başlanıldı.Cəlilabad rayonunun Əliköməktəpə yaşayış yerindən əhlilləşdirilmiş at sümükləri 

tapılmışdır; 

e)ölülər yaşayış məskənlərində dəfn edilir,onların üzlərinə qan rəmzi sayılan qırmızı boya çəkilir  

və ya oxra       tökülürdü. 

Azərbaycanda Tunc və Dəmir dövrləri.Eneolitin sonunda Tunc dövrünə keçidin əsası 

qoyuldu.Tunc misə müxtəlif qarışıqlar əlavə edilməklə  alınırdı.Tunc dövrü erkən,orta və son 

mərhələlərə bölünür. 

1.Erkən Tunc dövrü.B.e.ə.IV minilliyin ikinci yarısından III minilliyin sonuna qədər davam 

etmişdir.Bu mərhələyə aid abidələr Azərbaycanda ilk dəfə Kür-Araz mədəniyyəti kimi 

tanınır.Erkən Tunc dövründə toxa əkinçiliyini xış əkinçiliyi əvəz etdi.Xış əkinçiliyi və maldarlıq 

böyük tələb etdiyinə görə ailədə,təsərrüfatda və cəmiyyətdə kişilərin rolu artmağa başladı və 

nəticədə  anaxəqanlığı ataxəqanlığı (patriarxat)əvəz etdi.Köçmə (yaylaq)maldarlığı meydana 

gəldi.Maldar tayfaların daxilində əmlak bərabərsizliyi yarandı.Birinci böyük ictimai əmək 

bölgüsü baş verdi,yəni əkinçilik və maldarlıq bir-birindən ayrıldı.Kollektiv dəfnetmə və 

ölüyandırma,qəbirlər üzərində kurqanlar qurma  adətləri meydana gəldi.Xaçmazda 

Sərkərtəpə,Qazaxda Babadərviş,Naxçıvanda Kültəpə yaşayış məskənlərində ibadət evləri aşkar 

edilmişdir.Əhali dağətəyi və dağlıq zonalarda məskən saldı.Yaşayış evləri dairəvi planda 

tikilirdi. Bir neçə qohum qəbiləni birləşdirən tayfalar yarandı.Tayfada əhali eyni dilə və adətə 

malik idi.Tayfanı ağsaqqallar idarə edirdi.Onlar ov və əkin yerlərini qəbilələr arasında 

bölür,mübahisəli məsələləri həll edirdilər.Mühüm məsələlər tayfa ağsaqqallarının birgə 

yığıncağında həll edilirdi. 

2.B.e.ə. III minilliyin sonundan b.e.ə. II minilliyin ortalarına qədər davam etmiş Orta Tunc 

dövründə Azərbaycanda yeni təsərrüfat sahələri olan bağçılıq və bostançılıq,üzümçülük və 

şərabçılıq meydana gəldi.Sənətkarlığın əkinçilik və maldarlıqdan ayrılması nəticəsində ikinci 

böyük ictimai əmək bölgüsü baş verdi.Azərbaycanda Kültəpə adlı qədim yaşayış məskənindən 

dulusçuluq məhəlləsi və dulus sobaları tapılmışdır.Bu dövrün abidələrinə Naxçıvan, 

Qazax,Gəncə,Qobustan,Təbriz və d.yerlərdə rast gəlinir.Yaşayış məskənləri böyüdü ,ilkin şəhər 

mərkəzləri yarandı. Naxçıvan şəhərinin əsası məhz Orta Tunc dövründə qoyulmuş və 3500 il 

bundan əvvəl artıq şəhər kimi tanınmışdı. Boyalı qablar mədəniyyəti yarandı.Azərbaycan boyalı 

qablar mədəniyyəti ilə Yaxın Şərqdə tanınmağa başladı. Böyük tayfa ittifaqları meydana gəldi. 

3.B.e.ə.XIV-XII əsrləri əhatə edən Son Tunc dövründə və b.e.ə. XI-VIII əsrləri əhatə edən Erkən 

Dəmir dövründə Azərbaycanda ayaqla hərəkətə gətirilən dulus çarxından istifadə 

olunurdu.Təsərrüfatda yarımköçəri yaylaq maldarlığı ön plana keçdi.At minik və qoşqu vasitəsi 

kimi insanların həyatında böyük rol oynadığı üçün ona sitayiş ayini meydana gəldi.Kurqanlardan 

tapılmış dəvə skeletləri həmin dövrdə dəvəçiliyin də inkişaf etdiyini göstərir.Müxtəlif sənət 

sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq sənətkarların arasından sənətkar-tacirlər qrupu 

ayrıldı.Onlar istehsalla deyil,hazır məhsulların satışı ilə məşğul olurdular.Siklopik tikililər (guya 



təpəgözlər tərəfindən tikilən böyük daşlardan ibarət qalalar) meydana gəldi.Bu tikililər b.e.ə. II 

minilliyin axırlarında Azərbaycanda memarlığın yüksək inkişaf etdiyini sübut edir.Süni suvarma 

şəbəkələri genişləndi.Dini inamlarda tayfa başçılarının ilahiləşdirilməsi və səma cisimlərinə 

inamin dərin kök salması kimi dəyişikliklər meydana gəldi.Əhalinin yoxsullara və varlılara 

ayrılması prosesi xeyli gücləndi,ibtidai icma quruluşu dağılmağa başladı.Yaxın Şərqin  

mədəniyyət ocaqları ilə yaxın olması Azərbaycanın cənub hissəsində sinifli cəmiyyətin daha tez 

yaranmasına səbəb oldu.İbtidai icma quruluşunun sonlarında Azərbaycan ərazisində yaşamış 

tayfalar qonşu ölkələrlə ticarət əlaqələrinə malik olmuşlar.Azərbaycan ərazisindən Assuriya 

istehsalı olan şirli gil qablar,möhürlər, silahlar,bəzək əşyaları tapılmışdır.Onlardan biri də 

Xocalıdan tapılmış və üzərində mixi xətlə Assuriya hökmdarı Adadnirarinin adı yazılmış 

muncuqdur. 

 İbtidai icma quruluşunun dağılması.Tunc dövründə əmək alətlərinin təkmilləşdirilməsi və əmək 

məhsullarının artması nəticəsində qəbilə icması qonşu icması ilə əvəz olundu.İcmanın üzvləri 

icmaçı kəndlilər adlanırdı.Qonşuluq icmasında torpaq,meşə,otlaq,çaylar bütün icmaya məxsus 

idi.Qəbilə icmasından fərqli olaraq qonşu icmasında  hər bir ailənin ayrıca təsərrüfatı,mal-

qarası,əmək alətləri, əkin payı var idi.Əmək alətlərinin yaxşılaşması ilə icmanın böyük 

təsərrüfatı ayrı-ayrı ailələrin xırda təsərrüfatlarına  parçalandı.Qonşu icmasına keçid zamanı 

ağsaqqallar,hərbi başçılar daha məhsuldar torpaqları ələ keçirməklə və icma üzvlərindən pay 

almaqla varlandılar.Beləliklə,xüsusi mülkiyyət və əmlak bərabərsizliyinin meydana çıxması 

nəticəsində ibtidai  icma qululuşu dağıldı,ilk sinifli cəmiyyətlər və dövlət qurumları 

yarandı.Keçmiş tayfa başçıları döyüşçü dəstələri yaradır,ətraf əraziləri özlərinə tabe edərək 

hökmdarlara çevrilirdilər.İlk dövlətlər Misirdə və Ön Asiyada yarandı. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                     



                                                                                                                                    Mühazirə -2 

                                                 AZƏRBAYCAN  QƏDİM  DÖVRDƏ 

Azərbaycan ərazisində erkən dövlət qurumları.İlk tayfa birlikləri. 

Azərbaycanın cənubu,xüsusilə cənub-qərb torpaqları Mesopotamiya şəhər-dövlətləri ilə sıx 

əlaqələr saxlamış və  Mesopotamiyada baş verən dəyişikliklər Azərbaycanın cənub hissəsinə də 

öz təsirini göstərmişdir.Artıq b.e.ə. III minillikdə Azərbaycanın cənubunda ilk tayfa birlikləri və 

erkən dövlət qurumları meydana gəlmışdi.B.e.ə III-II minilliklərdə  Urmiya gölünün qərbində və 

cənub-qərbində kuti,cənubunda lullubi,su,turukki tayfaları məskunlaşmışdılar Arazdan 

şimalda,Naxçıvan və Mil-Qarabağ ərazilərində isə naxç və gərgər tayfaları yaşayırdılar.Qədim 

Azərbaycan  tayfaları haqqında ilk yazılı məlumatlar şumer dastanlarında və mixi yazılarında 

verilir.Onlar Səma,Günəş,Ay Allahlarına,məhəb- bət,məhsuldarlıq (bərəkət) ilahələrinə sitayiş 

edirdilər. 

Lullubi dövlət qurumu.B.e.ə. III minilliyin ikinci yarısında Azərbaycanın cənubunda - Urmiya 

gölündən cənubda  Lullubi tayfa ittifaqı yaranmışdı.B.e.ə. XXIII əsrdə bu tayfa birliyi dövlət 

qurumuna çevrildi.Lullubilər həm də Assuriyanın Nuzi şəhərində məskun- laşaraq hürri tayfaları 

ilə yaxın əlaqədə olmuşlar.Hürrilər onları "özgə","yadlar"  (nullu) adlandırırdılar.Lullubilər Hürri 

və Het dövlət idarələrində də çalışır,muzdlu döyüşçü kimi orduda xidmət  edirdilər.Lullubilər 

Mesopotamiyadakı Akkad müdaxiləsinə qarşı müba- rizə aparırdı.Hökmdar Anubaninin 

dövründə  Lullubi dövlət qurumu daha da gücləndi. Onun uğurları "Daş sütun" ("Qələbə 

kitabəsi") üzərində mixi yazılarlarla (b.e.ə.XXIII əsr) həkk olunmuşdur. 

Kuti dövlət qurumu.B.e.ə. III minilliyin ikinci yarısında Urmiya gölündən qərbdə və cənub-

qərbdə Kuti dövlət qurumu yaranmışdı.B.e.ə. XXII əsrin əvvəllərində kutilərin hökmdarı 

Mesopotamiyaya hücum edərək Akkad dövlətini süquta uğratdı.Kuti dövlət qurumunun 

sərhədləri Urmiya gölündən İran körfəzinə qədər uzandı.Kutilər Şumer və Akkadda mövcud olan 

idarə sisteminə toxunmadılar.Onlara tabe olan şumer və akkad şəhər hakimləri ensi rütbəsini 

saxladılar. Kutilər Mesopotamiyanı,əsasən,şumer və akkad nümayəndələrindən təyin olunmuş 

canişinlər vasitəsilə idarə edirdilər.Kuti hökmdarları- nın şərəfinə yazılmış qısa mətnli kitabələr 

akkad dilində idi.Kutilərin Mesopotamiyada 100 ilə yaxın davam edən hakimiyyəti dövründə 

şəhərlərarası toqquşmalara son qoyuldu,Yuxarı dənizdən (Urmiya gölü),Aşağı dənizə (İran 

körfəzi) qədər uzanan ticarət yollarında əmin-amanlıq yarandı.Şumerdə  ənənəvi məbəd tikintisi 

davam etdirildi və sökülmüş məbədlər bərpa olundu.Kutilər və onların hökmdarları türk mənşəli 

idilər.B.e.ə. XXII əsrin sonlarında Mesopotamiyada axırıncı Kuti hökmdarı Tirikana qarşı Uruk  

şəhərində qiyam baş verdi və Tirikan əsir düşdü.Beləliklə,Mesopotamiyada kutilərin ağalığına 

son qoyuldu.B.e.ə. III minilli-yin sonunda Kuti dövlət qurumu süqut etdi. 

Turukki və Aşşur (Assuriya) savaşları.Mesopotamiyada kutilərin hakimiyyətinə son 

qoyulduqdan sonra burada IIIUr Şumer sülaləsinin hakimiyyəti bərqərar oldu və kutilərin əzəli 

torpaqlarının bir hissəsi də bu sülalənin hakimiyyəti altına döşdü.Ur hakimlərindən biri "Kutinin 

canişini" və "Su ölkəsinin hökmdarı" rütbəsini daşıyırdı.B.e.ə. 2003-cü ildə Su tayfaları Elamla 

birlikdə III Ur sülaləsini devirdilər.Su ölkəsi müstəqil oldu.Azərbaycanda erkən dövlət qurumları 

süquta uğradıqdan sonra turukki və su tayfaları Mesopotamiyadakı hadisələrə qarışmağa 

başladılar.B.e.ə II minilliyin əvvəllərində turukkilərin Mesopotamiyaya  yürüşlərinin qarşısını 

Babilstan hökmdarı Hammurapi (b.e.ə 1792-1750)aldı.B.e.ə XIV əsrdə Mesopotamiyada 

Assuriya dövləti yenidən gücləndi və Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfaları özündən asılı 



vəziyyətə saldı.B.e.ə. XIII əsrdə kutilərin Assur ağalığına qarşı üsyanı I Salmanasar  tərəfindən 

yatırıldı.B.e.ə. II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində yeni bir 

dövlətin yaranması tarixi zərurətə çevrildi. 

 Manna dövləti.B.e.ə. IX əsrdə tarixi Manna ərazisində Zamua,Alateye,Gizilbunda,Uiş- 

diş,Zikirtu kimi müstəqil vilayətlər var idi.Zamua vilayəti  Manna ölkəsinin əsasını `təşkil 

edirdi.B.e.ə. I minilliyin əvəll ərində Azərbaycanın cənubunda mərkəzləşmiş dövlətin yaranması 

üçün şərait yaranmışdı.B.e.ə. IX əsrdə Manna dövləti  meydana gəldi. gəldi.Bu dövlətin adına ilk 

dəfə b.e.ə. 843-cü ildə Assuriya hökmdarı  III Salmanasarın mixi yazılı kitabəsində rast 

gəlinir.Manna dövlətin paytaxtı İzurtu şəhəri idi.B.e.ə.VIII əsrin birinci yarısında Assuruya 

hökmdarı III  Tiqlatpalasar Mannada və başqa ölkələrdə öz təsirini artırmaq üçün Urartu ilə 

vuruşmalı oldu.O Mannanın Mazamua vilayətini işğal etdi.Bununla belə Assuriya ilə Manna 

əvvəl Urartuya,sonra isə Yeni Babil padşahlığına və Midiyaya qarşı müttəfiq kimi çıxış 

etmışdilər.Manna hökmdarı İranzu(b.e.ə.740-719)Assuriya ordusunun Urartuya qarşı uğurlu 

müharibələrindən istifadə edərək,Urar- tunun işğal etdiyi Manna torpaqlarını geri qaytardı.Bu 

zaman o,mərkəzləşmə siyasəti yürütdü.Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etdi,ölkədə 

canişinlik  sistemi yarandı.İranzunun hakimiyyəti dövründə Manna Urmiya gölü hövzəsində 

qüdrətli dövlətə çevrildi.Bu dövrdə Mannanın xarici siyasətində iki meyl var idi:İranzu özü 

başda olmaqla bir qrup Assuriyaya müttəfiq kimi baxır,bununlada Manna torpaqlarının 

bütövlüyünü qoruyub saxlamağa çalışırdılar;başqa bir qrup isə Urartu ilə ittifaqa üstünlük 

verirdi.Onların siyasəti Manna  hökmdarlarının mərkəzləşmə siyasətinə mane olurdu.Bə- zi 

vilayət canişinləri İranzunun  mərkəzləşmə siyasətinə qarşı çıxaraq üsyan edirdilər. Bundan 

istifadə edən Urartu hökmdarı I Rusa işğalçılıq  niyyətlərini həyata keçirmək məqsədilə Zikirtu 

vilayətinin və bir sıra şəhərlərin canişinləri ilə gizli saziş bağladı.Belə bir şəraitdə b.e.ə. 719-cu 

ildə Mannanın bir neçə şəhərində İranzunun mərkəzləşmə siyasətinə qarşı baş vermiş üsyan  

Mannanın müttəfiqi olan Assuriya hökmdarı II Sarqo- nun köməyi ilə yatırıldı.İranzunun 

vəfatından sonra onu oğulları arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə başladı.Bundan istifadə 

edən II Sarqon b.e.ə. 714-cü ildə Manna, Midiya  və Urartuya böyük yürüş təşkil etdi.Bu zaman 

onun üç əsas niyyəti var idi 

1)Mannanı Urartu təcavüzündən xilas etmək 

2)Assuriyanın  mövqeyini Mannada möhkəmləndirmək 

3)Mannadan Assuriya xəzinəsinə vaxtlı-vaxtında xərac göndərilməsini təmin etmək 

Böyük yürüş zamanı Manna hökmdarı Ullusunu (b.e.ə. 716-680)Assuriya  ordusunu ərzaqla 

təchiz etdi.II Sarqonun böyük yürüşü nəticəsində Urartu məğlubiyyətə uğradı. Bundan sonra 

Urartu zəiflədi və bir daha Mannanın daxili işlərinə qarışa bilmədi.Manna qüdrətli dövlət 

oldu.Ullusunu ona böyük kömək göstərən II Sarqonun şərəfinə  yazılı abidə qoydurdu. 

Mannanın zəifləməsi və süqutu.Manna  quldarlıq formasına əsaslanan dövlət idi.Ölkənin 

vilayətlərini idarə edən canişinlər mərkəzi hakimiyyətə tabe idi.Dövləti qədim türk sülaləsi idarə 

edirdi.B.e.ə. VIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq hakimiyyət irsi olaraq atadan oğula 

keçirdi.Ağsaqqallar şurası hökmdardan asılı idi.B.e.ə. VII əsrin birinci rübündə kimmer,skif və 

sak tayfaları Qara dəniz sahillərindən və Şimali Qafqazdan hərəkət edərək Manna ilə Urartu 

arasında məskən saldılar.Bu Assuriya üçün böyük təhlükə yaratdı.Belə şəraitdə Manna Assuriya 

ilə ittifaqı pozaraq tam müstəqil oldu.Manna hökmdarı Ahşeri (b.e.ə. 675-650)müstəqil xarici 

siyasət yeridirdi.Onun Assuriya ilə ittifaqı pozmasına cavab olaraq Mannaya yürüş təşkil edən 



Assuriya hökmdarı Aşşurbanipal b.e.ə. 650-ci ildə Ahşerini məğlubiyyətə uğradaraq ölkənin 

paytaxtı İzurtunu tutdu,əhalini əsir aldı,mal-qaranı və at ilxısını qənimət kimi apardı.Bu 

məğlubiyyətdən sonra ölkədə Ahşeriyə qarşı üsyan başladı və o öldürüldü.Ahşerinin hakimiyyətə 

gələn oğlu Ualli (b.e.ə.650-630) Assuriya ilə ittifaqı bərpa etdi.B.e.ə. 616-cı ildə Manna Yeni 

Babil və Midiyaya qarşı mübarizədə bir müttəfiq kimi Assuriyaya kömək etdi.B.e.ə. 590-cı ildə 

Manna Midiya tərəfindən işğal edilərək süquta uğradı. 

Azərbaycanda   Skif (İskit) padşahlığı.B.e.ə VII əsrin əvvəllərindən başlayaraq kimmer,skif və 

sak tayfaları Azərbaycan və Ön Asiyaya yürüş etdilər.Onlar Şimali Qaf- qazın qərb 

hissəsində,Qara dənizin sahillərində və Krımda  yaşayırdılar.Skiflər b.e.ə VII əsrin əvvəllərində 

Urmiya gölünün qərbində və şimalında məskən saldılar.Azərbaycan- da kimmerlərlə bağlı 

Qımırlı və Kəmərli adları qalmışdılar.Erkən orta əsrlərdə Kürlə Arazın qovuşduğu yer Balasa- 

kan,yəni "Sak düzü" adlanırdı.Saklara massagetlər də deyirdilər.B.e.ə. VII əsrdə Azərbaycan 

ərazisində,Urmiyadan şimalda və qərbdə Skif padşahlığı yaranmışdı.B.e.ə. VII əsrin ortalarında 

Skif padşahlığının hökmdarı Tuqdamme idi.O,Sak və Kuti ölkələrinin hökmdarı titulunu da 

daşıyırdı.Midiya ilə rəqabətə davam gətirməyən Skif padşahlığı b.e.ə.VI əsrin əvvəllərində süqut 

etdi.Skiflər Azərbaycanın və qonşu ölkələrin hərb sənətinə güclü təsir 

göstərmişdir.Azərbaycanda arxeoloji qazıntılar zamanı skiflərə xas silahlar və tunc güzgülər 

tapılmışdır. 

İSKİTLƏR. B.e.ə. VIII əsrin sonu -VII əsrin əvvəllərində Qara dənizin şimalında yaşayan 

kimmer,iskit (skif) və saklar Ön Asiyaya böyük köç etdilər.Onların bir hissəsi Urmiya gölündən 

şimalda və qərbdə məskən saldı.Başçıları İşpakay idi .B.e.ə. VII əsrdə burada Kimmer-İskit-Sak 

padşahlığı yarandı.Kimmer və iskitlər bir müddət Manna ilə müttəfiq olmuş və 28 il (b.e.ə. 653-

625) Midiyada ağalıq etmişdilər. Lakin Midiya hökmdarı Kiaksar İskit ağalığına son qoydu və 

onları özündən asılı vəziyyətə saldı.Əhəməni hökmdarı I Dara İskit və Sak tayfalarına qarşı 

yürüş təşkil etdi və sakları darmadağın etdi.B.e.ə. 512-ci ildə Qara dəniz sahillərində yaşayan 

iskitlər İ Daranın hücumunun qarşısını alıb,onu geri oturtdular.B.e.ə.IV əsrin ortalarında Don 

çayından Dunay çayına qədər olan ərazidə İskit (Sak) dövləti yarandı.B.e.ə. II-II əsrlərdə onun 

paytaxtı Neapol şəhəri idi.İskitlərin öz ərazilərini qərbə doğru genişləndirməyə çalışması onların 

Makedoniya hökmdarı II Filipplə üz-üzə gəlməsinə səbəb oldu.Ç.e.ə. 339-cu ildə baş verən 

döyüşdə iskitlər məğlub edildilər.B.e.ə. 331-ci ildə Makedoniyalı İsgəndərin sərkərdələrindən 

biri  iskitlərə  qarşı yürüş etsədə,uğur qazanmadı.Lakin b.e.ə. II əsrdə makedoniyalılar iskitləri 

məğlub etdilər.Sağ qalan iskitlər sarmatlara qoşuldular.İskitlər əkinçilik,maldarlıq və 

sənətkarlıqla məşğul olurdular.Onlarda çoxallahlılıq mövcud  idi. Oda,suya inam geniş 

yayılmışdı.Herodot iskitlərin Günəş Allahına at qurban verdiklərini yazır.Daşdan yonulmuş 

insan fiqurları və zoomorf formalı (heyvan üslublu) fiqurlar və rəsmlər iskitlərin yaratdıqları 

gözəl incəsənət nümunələridir.B.e.ə. I minilliyin ortalarında İskitlər arasında quldarlıq 

münasibətləri meydana çıxmışdı. 

Azərbaycan Midiya imperiyası dövründə.Midiya dövləti İranın mərkəzində yaranmış- dır.Midiya 

Mannadan cənub-şərqdə yerləşirdi.Mannanın Gizilbunda vilayəti bu iki ölkənin sərhədini təşkil 

edirdi.Herodot "Tarix" əsərində Midiya ərazisində altı tayfanın yaşadığını yazır.B.e.ə. IX-VIII 

əsrlərdə bu ərazi xırda vilayət hakimləri tərəfindən idarə olunurdu.İlk dəfə Midiya adına bir ölkə 

kimi Aşşur hökmdarı III Salmanasarın b.e.ə.IX əsrə aid kitabələrində rast gəlinir.Skiflərin Ön 

Asiyaya hücumları zamanları Assuriyaya qarşı mübarizəyə başlayan Midiya b.e.ə.672-ci ildə 

Fraorta Kaştaritinin rəhbərliyi altında (b.e.ə. 672-653) müstəqil dövlətə çevrilmişdi.Lakin b.e.ə. 



VII əsrin 50-ci illərində Kaştariti Assuriyaya qarşı yürüş edərkən məğlubiyyətə uğramış və həlak 

olmuşdu.Bun- dan sonra Midiyada skiflərin 28 illik ağalığı dövrü (b.e.ə. 653-625) 

başlanmışdı.Midiyada Skif(İskit) ağalığına Kiaksar (b.e.ə.625-585) son qoymuşdur.Kiaksar xırda 

vilayət hakimlərini özünə tabe etdikdən sonra Assuriyaya qarşı müharibəyə hazırlıq məqsədilə 

Midiya ordusunu yenidən təşkil etdi.Ordunu nizəçi və oxçu dəstələrinə böldü,süvarilər dəstəsini 

piyadalardan ayırdı.Kiaksar Yeni Babil hökmdarı Nabupalasar ilə ittifaqa girərək b.e.ə. 616-612-

ci illərdə Assuriyanın Aşşur,Arbela,Kalat şəhərlərini və paytaxtı Nineviyanı tutdu.Midiya və 

Yeni Babil padşahlığı b.e.ə. 605-ci ildə Assuriya torpaqlarını öz aralarında 

bölüşdürdülər.Kiaksar Urartu və Manna dövlətinin varlığına son qoydu.E.ə 590-cı ildə Manna 

dövlətinin süquta uğraması nəticəsində Azərbaycanın Araz çayından cənubda yerləşən  

torpaqları Midiya dövlətinin tərkibinə qatıldı.Araz çayından şimaldakı Azərbaycan torpaqları isə 

Midiya dövlətinin tərkibinə daxil deyildi.Kiaksar Egey dənizinə çıxmaq üçün Lidiya dövləti ilə 

müharibəyə başladı.Kiaksarın hakimiyyəti dövründə Midiya Ön Asiyanın ən qüdrətli dövlətinə 

çevrildi.Kiaksardan sonra hakimiy- yətə onun oğlu  Astiaq (b.e.ə. 585-550) gəldi.O, əyanların 

hüquqlarınıməhdudlaşdırmağa çalışırdı.Bu zaman Fars vilayətinin hakimi  II Kir Astiaqla 

müharibəyə başladı.Üç il davam edən müharibədə qalib gələn II Kir b.e.ə. 550-ci ildə Midiya 

dövlətinə son qoydu.   

 Azərbaycan Əhəmənilər dövründə.B.e.ə. 550-ci ildə II Kir Əhəməni dövlətinin əsasını 

qoydu.Ekbatan Əhəməni dövlətinin mərkəzlərindən birinə çevrildi.Midiya dövləti əhəmənilər 

tərəfindən süquta uğradıldıqdan sonra Azərbaycanın Araz çayından cənubdakı torpaqları (keçmiş 

Manna ərazisi)Əhəməni dövlətinin tərkibinə daxil edildi.II Kir b.e.ə. 530-cu ildə Araz çayından 

şimaldakı Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək üçün yürüşə başladı.II Kir b.e.ə. 530-cu ildə 

Araz çayı sahilində massaget hökmdarı Tomiris tərəfindən məğlub edilərək öldürüldü.Onu əvəz 

edən oğlu II Kambiz (b.e.ə. 630-522) Misirdə olarkən  b.e.ə. 522-ci ildə İranda Qaumata adlı bir 

maq (kahin) özünü II Kirin oğlu Bardi kimi qələmə verərək taxt-tacı ələ keçirdi.Qaumata 

əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmağa, əyanların hüquqlarını məhdudlaşdırmağa çalışırdı.O, 

midiyalıların hakimiyyətini bərpa etməyi öz qarşısına məqsəd qoymuşdu.Lakin I Dara 

Qaumataya sui-qəsd təşkil etdi və o öldürüldü.I Dara b.e.ə.522-521-ci illərdə baş verən üsyanları 

yatıraraq,Əhəmənilər dövlətini əvvəlki sərhədlər daxilində bərpa etdi.Əhəməni hökmdarı I Dara 

böyük müqavimətlə qarşılaşsa da, Araz   çayından şimalda yerləşən ilkin alban torpaqlarını ələ 

keçirərək,öz imperiyasının tərkibinə qatdı.I Dara Əhəmənilər dövlətini inzibati cəhətdən 20 

satraplığa (canişinliyə) bölərək onların hər birini müəyyən vergi  dairəsinə daxil 

etdi.Azərbaycanın həm şimal  həm də cənub torpaqları Əhəməni imperi- sının müxtəlif 

sapratlıqlarına daxil edildi.I Daranın oğlu Kserksin (b.e.ə.486-465)yunanlara qarşı 

müharibələrində Azərbaycan tayfaları da iştirak edirdi.B.e.ə. 331-ci ildə Makedoniyalı İsgəndər 

(b.e.ə. 336-323) Şimali Mesopotamiyada Qavqamela döyü- şündə sonuncu Əhəməni hökmdarı 

III Daranı məğlubiyyətə uğratdı.Əhəməni dövləti süqut etdi və onun əraziləri Makedoniyalı 

İsgəndərin hakimiyyəti altına keçdi. 

 Atropatena dövlətinin yaranması.Makedoniyalı İsgəndər b.e.ə. 328-ci ildə Atropatı Midiya 

satrapı təyin etdi.Atropat İsgəndərə qarşı qiyam edərək özünü İran və Midiya padşahı elan etmiş 

Bariaksı tutaraq İsgəndərə təhvil verdi.İsgəndərin rəğbətini qazanan Atropat onun ən nüfuzlu 

sərkərdələrindən olan Perdikki ilə qohum olaraq öz mövqeyini daha da möhkəmləndirdi.B.e.ə. 

321-ci ildə Perdikkinin ölümündən sonra Atropat tam müstəqil oldu və Atropatena dövlətinin 

əsasını qoydu.Bir sıra müəlliflər Azərbaycan coğ- rafi adını Atropatena ilə 

bağlayırlar.Atropatena dövləti əsasən indiki Cənubi Azərbaycanı və Azərbaycan Respublikasının 



bəzi cənub rayonlarını əhatə etmişdir.Onun qərbində Zaqros,şimalında Qaradağ dağ silsiləsi 

yerləşirdi.Atropatena dövlətinin paytaxtı Qazaka şəhəri idi. 

Atropatenanın əhalisi və təsərrüfat həyatı.Atropatena ərazisində yaşayan tayfalardan biri 

kadisilər idi.Onlar döyüşə 20 min piyada və 8 min piyada atlıdan ibarət qoşun çıxara 

bilirdilər.Atropatena tayfalarından olan maqlar atəşpərəstlik dini ayinlərinin icraçıları 

idilər.Atəşpərəstlik dini kahinləri də maq adlanırdılar.Bəzi müəlliflər Atropatenada əhalinin bir 

hissəsinin azərilərdən,kaspilərdən,müqlərdən və d. tayfalardan ibarət olduğunu göstərirlər.B.e.ə. 

IV əsrdə Atropatena və Albaniya dövlətlərinin meydana gəlməsindən sonra bütün Azərbaycan 

ərazisində vahid xalqın yaranması prosesi başlanmışdır.Atropatena əhalisi 

əkinçilik,maldarlıq,sənətkarlıq və ticarətlə məşğul olurdu.Burada neft yataqları da var idi.Nefti 

"Midiya yağı" adlandırırdılar.Ondan hərbi işdə də istifadə olunurdu.Ticarətdə puldan geniş 

istifadə edilirdi.Atropatena ərazisində tapılan ən qədim pullar Makedoniyalı İsgəndərin adından 

kəsilmişdir.   

Atropatenanın qonşu dövlətlərlə manasibətləri.Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra 

(b.e.ə.323) onun imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranan dövlətlərdən biri də 

Suriya(Selevkilər) dövləti idi.B.e.ə. 223-cü ildə Selevkilər dövlətində hakimiyyətə gələn III 

Antiox hücum edərək Atropatena dövlətini özündən asılı vəziyyətə saldı.Lakin b.e.ə. 190-cı ildə 

III Antiox Maqneziya döyüşündə romalılar tərəfindən məğlub edildikdən sonra Atropatena 

yenidən müstəqil oldu.B.e.ə. II əsrin ikinci yarısında   Ön Asiyada ağalıq uğrunda Roma ilə 

Parfiya arasında mübarizə başladı.Bu zaman Roma həm Parfiya,həm də Atropatena üçün  

təhlükəli idi.Romaya qarşı mübarizə  Parfiya və Atropatena dövlətlərini bir-birinə 

yaxınlaşdırdı.Antik müəlliflərdən Strabonun məluma- tına görə,Atropatena dövləti Roma ilə 

döyüşə 10 min süvari,40 min piyada qoşun çıxar- mışdı.B.e.ə. 53-cü ildə Parfiya Romanı 

məğlubiyyətə uğratdı.Bu zaman Atropatena Parfiyanı müdafiə edirdi.Lakin b.e.ə. 38-ci ildə 

Roma Parfiyanı məğlub etdi.Az sonra Roma sərkərdəsi Antoni Atropatena şəhəri Fraaspanı 

mühasirəyə alsa da onu tuta bilmədi.O geri çəkilərkən böyük itkilər verdi.Roma qoşunları geri 

cəkildikdən sonra Parfiya Atropatenanı özündən asılı vəziyyətə salmağa çalışdı.Nəticədə Parfiya 

ilə Atropatena arasında münasibətlər pisləşdi.Belə bir şəraitdə Atropatena dövləti Roma ilə 

yaxınlaşmağa başladı.Təsadüfü deyildir ki,b.e.ə.20-ci ildə Atropatenada hakimiyyətə gələn II 

Ariobarzan 10 ilə yaxın Romada yaşamışdı.O, Romanın köməyi ilə bir müddət həmdə 

Ermənistan hökmdarı olmuşdu.Bizim eranın 20-ci ilində Atropatenanın axırıncı müstəqil 

hökmdarının ölümündən sonra Atropatena Parfiya dövlətinin tərkibinə qatıldı. 

Albaniya dövlətinin yaranması.Azərbaycanın cənub hissəsinə nisbətən şimalında sinifli cəmiyyət 

və dövlət bir qədər gec yaranmışdı.Yunan tarişçisi Herodot Azərbaycanın şimalında yaşayan 

tayfalar sırasında kaspilərin adını çəkmişdir.Kaspilər adı altında alban tayfaları nəzərdə 

tutulurdu.Kaspilər b.e.ə. V əsrin əvvəllərində I Dara və Kserksin Yunanıstana yürüşlərində 

iştirak etmişdilər.Yazılı məlumatlara əsasən,albanlar 26 müxtəlif dildə danışan tayfalardan ibarət 

idi. Bu tayfalardanleqlərin,kadusilərin,amardla- rın,utilərin,qarqarların adlarını çəkmək 

olar.Albaniyada türk və qafqazdilli tayfaların yaşadığı məlumdur.Orada yaşamış qafqazdilli 

tayfaların  nəsillərindən Qəbələ rayonunun Nic kəndində udinləri,Quba rayonunun Xınalıq 

kəndindəki xınalıqları,Buduq kəndindəki buduqları göstərmək olar.B.e.ə. 331-ci ildə Qavqamela 

döyüşündə III Daranın ordusunun tərkibində alban dəstələri də iştirak etmışdilər.B.e.ə. IV əsrin 

sonu III əsrin əvvəllərində müstəqil Albaniya dövləti yarandı.Albaniya dövləti İberiya ilə Xəzər 



dənizi arasında yerləşirdi.Albaniya dövlətinin ərazisinə indiki Azərbaycan Respublikasının 

ərazisi,  Dağıstanın cənub rayonları,Gürcüstanın Alazan (Qanıx) vadisi daxil idi.  

İctimai və dövlət quruluşu.Antik müəlliflər Albaniyada əhalinin müxtəlif təbəqələrə 

bölündüyünü göstərirlər.Alba-  niyada padşahdan sonra ən hörmətli adam Ay Allahı məbədinin 

kahini hesab olunurdu.Kənd təsərrüfatı və sənətkarlığın bəzi sahələrində qul əməyindən istifadə 

olunurdu.Lakin qul əməyi Qədim Yunanıstan və Romadakı kimi geniş tətbiq olunmurdu.Maddi 

nemətləri yaradanların əksəriyyəti azad adamlar idi. 

Albaniyanın təsərrüfatı və şəhərləri.Yunan Roma müəllifləri Albaniyanın təsərrüfat həyatı 

haqqında məlumat verirlər.Burada əhali əkinçilik,maldarlıq və sənətkarlıqla məşğul 

olurdu.Ticarət inkişaf etmişdi.Arxeoloji qazıntılar zamanıQəbələ,Mingəçevir, Şamaxı kimi 

qədim yaşayış yerlərindən taxıl quyuları aşkar edilmişdir.Əl dəyirmanların- dan və eramızın ilk 

əsrlərindən başlayaraq su dəyirmanlarından istifadə olunurdu.Təsər- rüfat həyatında  balıqçılıq 

mühüm yer tuturdu.Yunan müəllifi Elian albanların balığın piyindən sürtgü yağı,içalatından 

yapışqan hazırladıqlarını yazır.Albaniyada yerli filiz yataqlarının olması metalişləmə sənətinin 

inkişafına şərait yaratmışdır.  Mühüm sənət sahələrindən biri dulusçuluq olmuşdur.Bunu 

Mingəçevirdə arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş    antik dövrə aid dulus küpələri sübut 

edir.Albaniyada eramızın ilk əsrlərin- dən başlayaraq şüşə qablar hazırlanırdı. Dövlətin 

yaranması ilə Albaniyada möhürlər meydana gəldi.Möhürlər,adətən üzük formasında düzəldilir 

və barmağa taxılırdı.Albani- yada dövlətin yaranmasından sonra daxili və xarici ticarət xeyli 

genişlənmişdi.Buradan keçən beynəlxalq su yolu daha böyük əhəmiyyətə malik idi.Oks çayı 

(Amudərya),Hirkan dənizi (Xəzər) və Kür çayı   vasitəsilə,bir qədər də quru yolla Hindistan 

məhsulları Qara dəniz hövzəsinə çıxarılırdı.1958-ci ildə Şamaxıdan,   1966-cı ildə Qəbələdən 

tapılmış gümüş pul dəfinələri albanların  ticarətdə puldan istifadə etdiklərini göstərir.Kənar-  dan 

gətirilən pullar təlabatı ödəmədiyindən b.e.ə. III əsrin birinci yarısından başlayaraq Albaniyada 

Makedoniyalı İsgəndərin pullarına oxşar pullar kəsilirdi.Albaniyada şəhərlərin meydana gəlməsi 

üçün ilkin şərait b.e.ə I minilliyin ortalarında yaranmışdı. Albaniya şəhərləri haqqında yazılı 

məlumatlar isə eramızın ilk əsrlərindən başlayaraq verilmişdir.Yunan müəllifi Strabon öz 

əsərində Uti vilayətində Ayniana və Anariaka şəhərlərinin olduğunu qeyd edir. Eramızın I 

əsrində yaşamış Roma müəllifi Böyük Plini yazırdı ki,Albaniyanın başlıca şəhəri Kabalakadır 

(Qəbələ).  Qəbələ dövlətin paytaxtı idi. Eramızın II əsrində yaşamış Klavdi Ptolemey 

Albaniyanın 29 şəhərinin,o cümlədən Şamaxı və Qəbələnin adlarını çəkir. 

Yadellilərə qarşı mübarizə.B.e.ə. I əsrin birinci yarısında Roma sərkərdəsi Pompey Şərqə doğru 

hərəkət etmiş və Cənubi Qafqaz üçün təhlükə yaratmışdı.Onun başçalığı ilə romalılar Xəzər 

dənizinin sahillərini tutmaq,Albaniya ərazisindən keçərək Hindistanla Qara dəniz sahillərini 

birləşdirən ticarət yolunu ələ keçirmək istəyirdilər.Albaniya üzərinə yürüş edən Pompeylə əsas 

döyüşlərdən biri b.e.ə 66-cı ildə Kür çayı sahilində baş verdi.Roma müəllifi Plutarxın 

məlumatına görə,Albaniya hökmdarı Oroysun 40 min nəfərlik qoşunu var idi.Bu döyüşdə daha 

güclü və təcrübəli Roma ordusu qalib gəldi. Pompey İberiyaya doğru irəlilədi.Albanlar onu təqib 

etdilər.Buna görə də b.e.ə 65-ci ildə Pompeyin qoşunları ilə Alban qoşunları arasında Qanıx çayı 

sahilində yeni döyüş baş verdi.Plutarx yazırdı ki,bu döyüşdə albanların 60 min piyada və 12 min 

atlıdan ibarət ordusuna Oroysun qardaşı Kozis başçılıq edirdi.   Pompey bu döyüşdə hərbi hiylə 

işlədə- rək qalib gəldi.Antik müəllif Appianın məlumatına görə,bu döyüşdə romalılara qarşı 

alban qadınları da vuruşurdular.Həmin döyüşdən sonra Pompey Oroysun barışıq təklifini qəbul 

etdi.   Az sonra yenidən Albaniyanın içərilərinə doğru hərəkət edən Pompey əhali- nin güclü 



müqaviməti ilə qarşılaşdı.O,   yürüşün təhlükəli olduğunu və yolun çətinliyini nəzərə alaraq 

Xəzər sahilini tutmaq niyyətindən əl çəkib albanlarla    sülh sazişi bağladı. B.e.ə. 36-cı ildə 

Antoninin sərkərdəsi Kanidi İberiya və Albaniyanı özündən asılı vəziy- tə saldı.Eramızın I 

əsrində Albaniyada hakimiyyət yerli hökmdarların əlində idi.Albaniya Roma ilə diplomatik əlaqə  

saxlayırdı.Bunu Oktavian Avqustun adından tərtib olunmuş kitabə də sübut edir.Roma 

imperatoru Domisianın hakimiyyəti dövründə Romanın kiçik hərbi dəstəsi Azərbaycana gəlib 

çıxmışdır.Bunu Qobustanda üzərində  latın dilində yazı olan daş kitabə sübut edir.O zaman 

Albaniya Roma ilə siyasi,mədəni,ticarət əlaqələri saxlayırdı.Roma imperatoru Adrian (117-138) 

Albaniya hökmdarları ilə dostluq əlaqələri saxlamış,onlara qiymətli hədiyyələr gön-  

dərmişdir.Böyük Qafqaz dağlarından şimalda yaşamış tayfalar qənimət əldə etmək məqsədi ilə 

Dərbənd keçidi   vasitəsilə Cənubi Qafqaza və Ön Asiya arasında körpü rolunu 

oynayırdı.Eramızın 34-cü ilində albanlar Parfiya ilə   vuruşarkən şimal tayfalarından olan 

alanları köməyə çağırmışdılar.Alan tayfalarının ən böyük qarətçi yürüşlərindən  biri 72-74-cü 

illərdə olmuşdur.Onlar Atropatenaya da gedib çıxmışdılar.Hər iki yürüş zamanı alanlar böyük 

dağıntı və talanlar törətmişlər.Albaniya ərazisində Qəbələ və Mingəçevirdə aşkar edilmiş 

katakomba qəbirləri (yeraltı sərdabələr) öyrənilmiş və onlar I-III əsrlərə aid edilmişdir. 

Albaniya mədəniyyəti.Qədim Albaniya mədəniyyəti arxeoloji materiallar və yazılı məlumatlar 

əsasında öyrənilmiş-   dir.Albaniya ustaları iri ictimai binalar və müdafiə qurğuları tikmişlər.Belə 

müdafiə qurğularına Qəbələdə,Mildüzündə,Təzəkənddə,Torpaq- qqalada rast gəlinmişdir.Alban 

memarlığında b.e.ə. III əsrdən başlayaraq yunan mədəniyyətinin təsiri nəticəsində kirəmitdən 

istifadə edilmişdir.Albaniya əhalisi yazı ilə tanış idi.Antik müəlliflər   b.e.ə.65-ci ildə Albaniya 

hökmdarı Oroys ilə Pompey arasında məktublaşma barədə məlumat verirlər.Alban abidələrindən 

tapılmış saxsı qablar üzərindəki yazı işarələri,eləcə də 1902-ci ildə Şəkinin Böyük Dəhnə 

kəndində tapılmış və özərində yunan dilində yazı olan daş kitabə də yazı mədəniyyətindən xəbər 

verir.Şəkidən tapılmış kitabə eramızın  II əsrinə aiddir.Qədim albanlarda çoxallahlıq mövcud 

idi.Stra- bon yazırdı ki,albanlar Zevsi Göy,Heliosu Günəş,Selenanı isə Ay Allahı adlandırırdılar. 

Onlar Ay Allahına daha çox sitayiş edirdilər.Tapılmış insan formalı böyük daş heykəllər də yerli 

əhalinin dini görüşləri ilə bağlıdır.Albanlar bir çox yaxın və uzaq ölkələrlə mədə- ni əlaqələr 

saxlamışlar. 
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                                     AZƏRBAYCAN  III-X   ƏSRLƏRDƏ 

Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması.III-V əsrlərdə azərbaycanda feodal 

münasibətləri yaranmaga başladı.Feodal münasibətlərinin təşəkkülü prosesində torpaq- ların bir 

hissəsi ali zümrənin mülkiyyətinə keçdi.Azərbaycanda feodal torpaq sahibliyinin 2 əsas forması 

var idi.1.Dastakert.Bu irsi torpaq mülki idi.Onun sahibi olan iri feodal patrik adlanırdı. Zərdüşti 

kahinləri də iri torpaq sahiblərinə malik idilər.2.Xostak.Bu şərti torpaq sahibliyi idi.Onun sahibi 

olan orta və xırda feodalları azadlar adlandırırdılar. Əvvəllər "azad icmaçı" mənasını verən 

dehqan indi torpaq sahibi mənasında işlənirdi.İri feodallar isəpatriklər adlanırdı.Kəndli 

istismarının əsas forması vergi və mükəlləfiyyətlər idi.Sasanilər dövlətində xaraq (xərac) adlanan 

torpaq vergisi və gezit adlanan can vergisi əsas yer tuturdu.Sasani şahı I Xosrov (531-579)vergi 

toplanmasında məmur özbaşınalığı- nı azaltmaq və toplanan vəsaitin xəzinəyə daxil olmasını 

təmin etmək üçün vergi islahatı keçirdi. 

Sasanilər və Azərbaycan.Albaniyanı b.e.ə.II əsrdən başlayaraq hökmdar Aranın nəslindən olan 

yerli hökmdarlar I əsrdən etibarən isə Arşakilər sülaləsinin nümayəndələri idarə edirdilər.Onlar 

Albaniyanı müəyyən fasilələrlə   510-cu ilə qədər idarə etmişlər.Sasanilər sülaləsinin 

nümayəndəsi Ərdəşir Babəkan  226-cı ildə İranda Parfiya dövlətini süquta uğradaraq Sasanilər 

dövlətinin əsasını qoydu.227-ci ildə Sasanilər dövlətinin tərkibinə daxil edilənAtropatena onun 

əsas vilayətlərindən birinə çevrildi.510-cu ildə sasanilər tərəfindən Arşakilər sülaləsinə son 

qoyulduqdan sonra Albaniyada Sasani mərzbanlığı dövrü başlandı.I Xosrov Ənuşirəvanın 

dövründə həyata keçirilmiş inzibati islahata görə Albaniya Atropatena və İberiya ilə birlikdə 

şimal mərzbanlığına daxil edildi.VII əsrin əvvəllərindən mərzbanlıq dövrünü Mehranilər 

sülaləsinin hakimiyyəti əvəz etdi. 

Sasanilərə qarşı mübarizə.Sasani şahlarının ağır vergi və köçürmə siyasəti,atəşpərəstliyin zorla 

yayılması əhalinin narazılığını güc-ləndirirdi.Sasanilərin köçürmə siyasətində iki əsas məqsəd 

var idi.1.Etnik dayaq yaratmaq2.Torpaqsız İran kəndlilərini torpaqla təmin etmək .450-ci ildə 

Xalxal yaxınlığında  əsasən xristianlardan ibarət olan üsyançılar Sasaniləri məğlubiyyətə uğrat-

dılar.451-ci ildə Maku yaxınlığında Avarayr düzündə baş verən döyüşdə sasanilər 

hunların,kateşlərin və gellərin köməyi ilə üsyançıları məğlub etdilər.Albaniya hökmdarı II Vaçe 

457-ci ildə dayısı-Sasani şahı II Yezdəgərdin vəfatından sonra atəşpərəstlikdənimtina edərək 

daxili siyasətini dəyışdi və xristianlığı qəbul etdi.O müstəqil siyasət yeridərək Sasani 

tabeliyindən çıxdı.II Vaçe  Qafqazın 11 yerli hakimi ilə birlikdə yeni Sasani şahı Firuzun 

hakimiyyətini tanı-madı.Firuz şah Haylandur (onoqur)hunlarını II Vaçeye qarşı qaldırdı Onlar 

462-ci ildə Albaniyaya daxil oldular və II Vaçe 463-cü ildə hakimiyyətdən əl çəkməyə məcbur 

oldu.Beləliklə sasanilər və hunlar Albaniyanın xristianlaşmasının qarşısını aldılar.Alban tarixçisi 

Musa Kalankatinin yazdığı kımı II Vaçeden sonraAlbaniya 30 il hökmdarsız qaldı.Nəhayət 493-

cü ildə Arşakilər sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi III Mömin Vaçaqan Albaniyada hakimiyyətə 

tam sahib oldu.510-cu ildə IIIMömin Vaçaqanın vəfatından sonra Sasanilər yerli hakimiyyəti 

ləğv etdilər.Bununlada Albaniyada uzunmüddətli Sasani mərzbanlığı dövrü  (510-629) başladı. 

Məzdəkilər hərəkatı.Hələ III əsrdə Sasanilər dövlətində Mani təlimi pəhləvi dillərində təbliğ 

edilirdi.Dövlət hakimiyyətinə təh-lükə törətdiyi ücün Sasani şahı I Şapur  Mani təliminin 

yayılmasının qarşısını aldı.276-cı ildə Mani edam edildi.Mani təlimi 481-529-cu illəri əhatə edən 



Məzdəkilər hərəkatına təsir göstərdi.Feodal istismarı və Sasani zülmünə qarşı yönəlmiş 

məzdəkliyin əsas müddəasını ədalətli cəmiyyət qurmaq və insanlar ara-sında əmlak bərabərliyi 

yaratmaq təşkil edirdi.Məzdək təliminə görə bu məqsədə yalnız mübarızə yolu ilə nail olmaq 

mümkün idi.Odurki xeyrin şər üzərində qələbəsinin mümkünlüyünü inkar edən Manidən fərqli 

olaraq Məzdək sonda xeyirin qələbəsinə inanırdı.Sasani şahı I Qubad iri feodalların nüfuzunu 

zəiflətmək və mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək məqsədilə məzdəkilərdən istifadə etmək 

qərarına gəldi.O Məzdəki baş kahin (ali maq) təyin etdi və onunməsləhəti ilə taxıl anbarını əhali 

üçün açdı.Lakin I Qubad bir müddət taxtdan salındı.Mərkəzi Asiyaya Ağ Hun hökmdarının 

yanına qaçmalı oldu.Onun köməkliyi ilə hakimiyyətini yenidən bərpa etdi.Artiq onun 

məzdəkilərin köməyinə ehtiyacı yox idi.I Qubad və  oğlu I Xosrov 529-cu ildə məzdəki- lərə 

divan tutdular.Məzdək edam edildi.Məzdəkin ideyaları VIII əsrdə başlayan Xürrəmi- lər 

hərəkatına öz təsirini göstərmişdi. 

 Azərbaycan ərəb xilafətinin tərkibində. Cavanşirin Albaniyanın müstəqilliyini qoruyub-

saxlamaq uğrunda mübarizəsi.Ərəb quşunları 633-cü ildə Sasanilər dövlətinin ərazisinə hücum 

etdilər.Alban hökmdarı Varaz Qriqor oğlu Cavanşirin rəhbərliyi ilə Sasanilərə kömək 

göndərdi.636-cı ildə Sasanilərlə ərəblər arasında baş vermiş Kadisiyyə döyüşündə Cavanşir 

göstərdiyi igidliyə görə Sasani şahı III Yezdəgərd tərəfindən mükafatlandırıldı. Ona mirvari ilə 

bəzədilmiş qızıl kəmər və qızıl dəstəkli qılınc bağışladı.638-ci ildə ərəblər Sasani dövlətinin 

paytaxtı Ktesifon şəhərini mühasirəyə alanda Cavanşir 3 min nəfərlik qoşunla şəhərin 

müdafisində iştirak etdi.Lakin ərəblər bu şəhəri tutdular.Ərəblərə qarşı vuruşmağın mənasız 

olduğunu görən Cavanşir 7 illik mübarizədən sonra Albaniya- ya qayıtdı.Albaniyaya soxulub 

qarətciliklə məşgul olan İran feodallarını əzdikdən sonra Cavanşir ərəblərə qarşı Bizans 

imperatoru ilə birləşmək qərarına gəldi.O,654-cü və 660-cı illərdə iki dəfə Bizans imperatoru II 

Konstantinlə görüşmüş və II Konstantin  Cavanşiri İberiya sərhədlərindən Araz cayına və "Hun 

qapıları"na (Dərbəndə) qədər ərazini əhatə edən Albaniya ölkəsinin hökmdarıı kimi 

tanımışdı.661-ci ildə Ərəb xilafətində Əməvilər sülaləsi hakimiyyətə gəldi.Bu zaman Cavanşir 

dəyişən tarixi şəraiti nəzərə almalı oldu.Bizansın zəiflədiyini,xəzərlərə və başıpozuq İran 

feodallarına qarşı mübarizənin cətinliyini görüb VII əsrin 60-cı illərinin axırında 2 dəfə Şam 

(Dəməşq)şəhərinə xəlifə I Müaviyənin sarayına getdi və onunla sülh bağladı.Ərəblərin ilk 

hücumları dövründə Azərbaycanın cənub hissəsi tamamilə tutuldu və ərəb canişini tərəfindən 

idarə olunmağa başlandı.Azərbaycanın şimalında -Albaniyada isə Cavanşir ölkənin daxili 

müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi.Lakin onun siyasətindən narazı qalan bizanspərəst feodallar 

681-ciildə sui-qəsd təşkil edərək onu öldürdülər.Şair Dəvdək Cavanşirin ölümü münasibətilə 

mərsiyə yazdı.Ha-kimiyyətə Varaz Trdat gəldi. Cavanşirin öldürülməsini bəhanə edən 

xəzərlər,sonra isə ərəblər Albaniyaya hücum etdilər.Varaz Trqatla sülh bağlayan xəzərlər geri 

qayıtdılar.Ərəblər Bərdəni tutub,705-ci ildə Cavanşirin sonuncu varisini Şam şəhə- rində edam 

etdilər.Beləliklə 705-ci ildə Mehranilər sülaləsinə son qoyuldu və Albaniya- nın daxili 

müstəqilliyi ləğv edildi.Ölkəni ərəb canişini-əmir idarə etməyə başladı. 

Azərbaycanın xilafətin tərkibinə daxil edilməsi.642-ci ildə Həmədan və Nəhavənd döyuşündə 

Sasaniləri növbəti dəfə məğlubiyyətə uğradan ərəblər Azərbaycanın cənub torpaqlarının hakimi 

İsfəndiyarı Ərdəbil yaxınlığında məğlub edərək  əsir dötürdülər. Ərəb qoşunları Muğanı 

tutduqdan sonra Xəzər sahili ilə Dərbəndə doğru hərəkət etdilər.Şirvan hakimi Şəhriyar ərəblərlə 

sülh bağladı.Albaniyada Mehranilər sülaləsi ləğv edildikdən və Albaniya dövlətinin varliğına son 



qoyulduqdan sonra,VIII əsrdə Azərbay- can uğrunda başlayan Ərəb-Xəzər müharıbələri 

fasilələrlə 100 ilə qədər davam etdi. 

Azərbaycanda İslam dininin yayılması.Ərəblər Peyğənbərin və ilk dörd xəlifənin (Əbu 

Bəkr,Ömər,Osman,Əli)göstərişlərinə uyğun əhalini müxtəlif üsullarla (mülayim rəftar,güzəştlər 

etmək,sülh bağlamaqvə s.)islama dəvət edirdilər.Bu işdə ilk dövrlərdə ərəblərin həyata keçirdiyi 

vergi siyasəti də az rol oynamadı.İslam dini daha humanist,ümidverici və ədalətli din 

olduğundan əhali onu qəbul etməyə meylli idi.İslam dini Azərbaycanın həm cənubunda,həm də 

şimalında asan yayıldı.Təkcə xristianlığın məskunlaşdığı dağlıq və dağətəyiərazilərdə yeni dinə 

müqavimət güclü idi.Digər tərəfdən xristianlar da vahid  Allaha inandiqlarına və "əhli-kitab 

olduqlarına görə ərəblər onları təqib etmirdilər. Onlar ərəblərin tutduqları ərazilərdə yaşaya 

bilərdilər,lakin can (cizyə) vergisi verməli idilər.İslam dinini birinci olaraq yoxsullar və 

bütpərəstlər qəbuletdilər.Daha mütərəqqi və humanist din olan islamın qəbul edilməsi xalqın 

mədəni inkişafına müsbət təsir göstərdi. 

Ərəb xilafəti dövründə idarəetmə sistemi.Ərəblər dövləti idarə etmək üçün Sasani 

mərzbanlıqlarına bənzər əmirlik sistemi yaratdılar.Əvvəl əmirlik- lərin sayı 5,Abbasilər 

dövründə  isə 14 oldu.Dövlət məmur aparatında  əvvəl islamı qəbul etmiş yerli əyan lar iştirak 

edirdilər.Sonralar isə ərəblər idarəciliyi ələ alaraq .yerli əyanları idarəetmədən uzaqlaşdırdılar. 

Ərəblər tərəfindən azərbaycanın cənub sərhədi Həmədan şəhəri,şimal sərhədi isə Dərbənd şəhəri 

müəyyən edildi.Azərbaycanda Ərəb xilafətinin əsas dayağı ordu və məmurlar aparatı idi.Ərəblər 

geniş ərazini əldə saxlamaq üçün böyük ordu yaratmışdılar.Ərəblər özlərinə etibarlı dayaq 

yaratmaq və əhalini ərəb- ləşdirmək məqsədilə köçürmə siyasəti həyata kecirir,on minlərlə ərəb 

ailəsini Azərbaycana köçürüb ən yaxşı torpaqlarda yerləşdirirdilər.Ancaq gəlmə ərəblər vaxt 

kecdikcə yerli əhali-nin içərisində "əridilər".Xilafətin soyğunçu,məmur özbaşınalığı əhalinin 

narazılığını artırdı.Azərbaycanda xilafətə qarşı çıxışlar 748-752-ci illərdə geniş vüsət 

aldı.Hərəkata yerli feodallar başçılıq etsə də,onda əhalinin bütün təbəqələri iştirak edirdi.748-ci 

ildə Beyləqanda başlanan üsyan tezliklə Bərdə və Ərdəbilə də yayıldı.Üsyançılar ərəb əmirini 

əsir aldılar.Lakin xilafətin göndərdiyi yeni əmir üsyanı yatırdı.VIII əsrin ikinci yarısında 

Azərbaycanda ərəblərə qarşı çıxışlar yenidən gücləndi.Təkcə xəlifə Harun ər Rəşidin dövründə 

15-dən cox üsyan baş vermişdi.Üsyanların əsas mərkəzi Beyləqan və Bərdə idi.Bu zaman 

Dərbənd əhalisi xüsusilə fərqlənirdi.Onlar ərəblərə qarşı xəzərlərlə ittifaqa girirdilər. 

Xürrəmilər hərəkatının başlanması.Ərəb xilafətinə qarşı mübarizənin ən yüksək forması 

Xürrəmilər hərəkatı idi.Xürrəmilər("xürrəm" -pəhləvi dilində "əbədi od","əbədi 

günəş"deməkdir)ədalətsizliyin kökünü sosial və mülki bərabərsizlikdə görürdülər.Onların 

şüarlarında torpaq və istehsal vasitələrini hakim təbəqələrdən almaq tələbi var idi.Xürrəmilər 

ümumi bərabərlik uğrunda mübarizə apararaq maddi nemətlərin insanlar arasında bərabər 

bölüdürülməsini,ədalətli cəmiyyətin qurulmasını bir məqsəd kimi qarşıya qoymuşdular.Bu 

ideyalar onları məzdəkilərlə yaxınlaşdırırdı.Lakin xürrəmilər məqsədlərinin aliliyinə görə öz 

sələflərindən fərqlənirdilər.Onlar milli əsarətə qarşı çixaraq Azərbaycanın istiqlaliyyətini bərpa 

etmək istəyirdilər.Xürrəmilər islamın bəzi ehkamlarını inkar edir,Azərbaycanın qədim dini 

ayinlərini ona qarşı qoyurdular. Xürrəmilər hərəkatı-islamın bəzi ehkamlarına,ərəb əsarətinə və 

feodal zülmünə qarşı yönəlmiş xalq hərəkatı idi.Onlar tarixdə ilk dəfə olaraq qırmızı bayraq 

qaldırmışdılar. Xürrəmilərin ilk çıxışları isə 808-ci ildə olmuşdu.816-cı ildə Cavidanla Əbu 

İmran arasında çəkişmə onların hər ikisinin ölümü ilə nəticələndi.Həmin ildən etibarən 

xürrəmilərin vahid rəhbəri Babək oldu. 



Babəkin başçılığı ilə xalq azadlıq hərəkatı.Babək(798-838)Ərdəbil yaxınlığında Bilalabad 

kəndində anadan olmuşdu.Cavidanın ölümündən sonra Bəzz qalasının sahibinə və xürrəmilərin 

rəhbərinə çevrilən Babək əsarətdən azad olmaq yolunu xalqı ayağa qaldırmaqda görürdü.Babəkin 

ən qüdrətli sərkərdələri.Müaviyə,Abdulla(Babəkin qardaşları)Tarxan,Adin,Rüstəm və İsma 

idi.Onun döyüşcüləri arasında türklərlə yanaşı,digər xalqların nümayəndələri də vardı.Azadlıq 

mübarizəsinin əsas hərəkətverici qüvvəsi kəndlilər idi.Hərəkatda şəhər yoxsulları,sənətkarlar,hətta 

feodallar da iştirak edirdilər.IX əsrin 20-ci illərinin sonu - 30-cu illərinin əvvəlləri azadlıq 

mübarizəsinin uğurlu dövrü idi.Babəkin qələbələrinin əsas səbəbi onun xilafətə qarşı milli-

azadlıq mübarizəsi aparmasında və xalqın birliyində idi.Xilafətin uğursuzluğunun digər səbəbləri 

Suriya və Misirdə də üsyanların baş verməsi,Bizansla aparılan müharibələr idi.Xəlifə əl-Məmun 

vəfat edərkən öz varisi Mötəsimə Babəkə daha cox diqqət yetirməyi,ona qarşı amansiz və 

tədbirli adam göndərməyi vəsiyyət etmişdi.Xəlifə Mötəsimin göndərdiyi ordu 833-cü ildə II 

Həmədan döyüşündə xürrəmilər üzərində qələbə qazandı.Bu Babəkin ilk məğlubiyyəti idi.837-ci 

ildə Afşin Bəzz qalasını mühasirəyə alaraq Babəkə sulh təklif etdi.O Babəkdən ərəblərin 

müttəfiqi kimi Bizansa qarşı müharibədə istifadə etmək niyyətində idi.Lakin Babək sülh təklifi 

və ona verilən vədləri qəbul etməyib bunu xəyanət kimi qiymətləndirdi.837-ci il avqustun 26-da 

Afşinin əmri ilə Bəzz qalasına hücum başladı.Qalanın müdafiəsinə Adin başçılıq edirdi.Daşatan 

mancanaqlardan və neftlə isladılmış oxlardan istifadə edən ərəblər Bəzz qalasının müdafiəsini 

yarıb qalanı tutdular.Mühasirədən çətinliklə çıxan Babək Arana gəldi.O Bizans imperatorunun 

yanına gedib,yeni qüvvə toplamaq istəyirdi.Ərəblər Babəkin başı üçün 2 milyon dirhəm tələb 

etdilər.Babək Bazarçayin sol sahilində,keçmiş müttəfiqi,Şəki qalasının sahibi Səhl İbn Sumbatın 

xəyanəti nəticəsində ələ keçirildi.837-ci il sentyabrin 15-də Afşin Babəki xəlifə Mötəsimin 

yanına Samirə şəhərinə yola saldı.Bundan əvvəl o,Babəkin son arzusunu,Bəzz qalası ilə 

vidalaşmaq xahişini yerinə yetirdi.Babəki 838-ci il yanvarın 4-də Samirə şəhərinə gətirdilər və 

martın 14-də edam etdilər.O edam zamanı misilsiz dözüm nümayiş etdirdi.Xəlifə Mötəsim belə 

dəhşətli edamla digər üsyançıları qorxutmaq istəyirdi.Babə- kin kəsilmiş başı üsyançıları 

qorxutmaq üçün Xorasana göndərildi.Onun qardaşı Abdulla isə Bağdadda edam edildi.Babəkin 

məğlub olmasının bir sıra səbəbləri var idi: 

1)vaxtilə Babəkə qoşulmuş imtiyazlı təbəqənin nümayəndələrinin dönüklüyü və xəyanəti; 
2)cəsur türk döyüşcülərinin və sərkərdələrinin(Afşin,Əbu Sac və b.)Babəkə qarşı müharibəyə 

cəlb edilməsi; 
3)ərəb ordusunun verdiyi itkilərə baxmayaraq,onun sıralarının üç qitədə yerləşən xilafətin böyük 

insan ehtiyatı hesabına yeni qüvvələrlə təmin olunması. 
Xürrəmilər hərəkatı məğlub olmasına baxmayaraq Ərəb xilafətini kökündən sarsıtdı,yeni 

üsyanlara səbəb oldu.Hərəkatın məşhur rəhbəri Babəki Karfagen sərkərdəsi Hanniballa müqayisə 
edirdilər. 

  
 

           
 

                     AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİNİN BƏRPASI(IX-XI ƏSRLƏR) 
 

Şirvanşahlar dövləti.Ərəb xilafətinə daxil olan ölkələri bürüyən azadlıqhərəkatları,yerlər-də 

əyalət hakimlərinin güclənməsi IX əsrdə xilafəti zəiflətdi.Onun ucqarlarında xırda feodal 

dövlətləri - əmirliklər yaranmağa başladı.Bu dövlətləri ayrı-ayrı sərkərdələr - keçmiş ərəb 

canişinləri idarə edirdilər.Belə bir şəraitdə Azərbaycan torpaqlarında bir-birinin ardınca 

Şirvanşahlar,Sacilər,Salarilər,Şəddadilər və Rəvvadilər dövlətləri yarandı.Yeni yaranmış 



dövlətlərdən heç biri uzunmüddətli sabitlik yarada bilmədiyindən IX-XI əsrlər Azərbaycan 

tarixində feodal dağınıqlığı və ara müharibələri dövrü kimi səciyyələnir.Ərəb xilafətinin 

dağılması gedişində yaranan dövlətlərdən birincisi Şirvanşahlar dövləti(861-1538)idi.Şirvan 

Azərbaycanın şimal-şərqində bir vilayət olub,Dərbənddən Kür çayına qədər Xəzər sahillərindəki 

əraziləri əhatə edirdi.Mərkəzi Şirvan şəhəri idi.Bu əraziləri ərəb mənşəli Məzyədilər sülaləsi 

idarə edirdi.Məzyədilərin nümayəndəsi Yezid ibn Məzyəd,xəlifə Harun ər-Rəşidin hakimiyyəti 

dövründə(786-809)Cənubi Qafqazın hakimi idi.Məzyədilər əvvəl Aranda paytaxtı Bərdə olan 

yarımmüstəqil feodal dövləti - əmirlik yaratmışdılar.O zaman Bərdə Cənubi Qafqazda ərəb 

idarəçiliyinin mərkəzi idi.859-cu ildə Məhəmməd ibn Yezid Gəncəni bərpa etdirib,iqamətgahını 

buraya köçürmüşdü.IX əsrin sonlarında Aranın cox hissəsi,o cümlədən Bərdə Sacilərin əlinə 

keçdiyindən Məzyədilər Şirvana köçdülər.861-ci ildə Məzyədilər sülaləsinin nümayəndəsi 

Heysam ibn Xalid Şirvanın müstəqilliyini elan etdi və Şirvanşah titulu daşımağa başladı.917-ci 

ildə Lahicanşahlıq Şirvanşahlara birləşdirildi.918-ci ildə Şirvanşah Əbu Tahir dövlətin paytaxtını 

Şirvan şəhərindən Şamaxıya köçürdü.Şirvanşahlar X əsrdə Qəbələni (981-982),Bərdəni 

(982),Şabranı (983) və ərəb mənşəli Haşimilər tərəfindən idarə edilən"Dəmir qapı"Dərbəndi 

(988) ələ keçirdilər.Onlar Dərbənd səddini və şəhərin qala divarlarını təmir və bərpa etdirib 

möhkəmləndirdilər.Dərbənddən sonra Xursan və Tabasaran Şirvanşahlar dövlətinə 

birləşdirildi.Şəki və Sənariyyə də Şirvanşahlardan asılı vəziyyətə düşmüşdü.Şirvanşahlar 

dövlətinin yaranması Azərbaycan ərazisində dövlətçiliyinin dirçəlməsinə,şimaldan Azərbaycan 

torpaqlarına olan hücumların dəf edilməsinə şərait yaratdığına görə mütərəqqi hadisə idi. 

Sacilər dövləti.Sacilər dövlətinin əsasını Afşin ləqəbi daşıyan əslən mərkəzi Asiyanın Usruşana 

vilayətinin qədim türk nəsillərindən olan Sacilər (879-941) qoymuşdur.Məşhur sərkərdə Afşin 

Heydər ibn Kavus bu nəsildən idi.Xilafət Bizansla sərhədləri möhkəmləndirmək üçün Mərkəzi 

Asiyadan Azərbaycana və Şərqi Anadoluya yeni-yeni türk tayfaları köçürürdü.Sacilər sülaləsinin 

banisi Əbu Sac Divdad xilafət ordusunda xidmət edən məşhur türk sərkərdələrindən biri 

idi.Dövlətə xidmətlərinə görə Azərbaycanın idarəsi Sacilərə həvalə edilmişdi.Onlar xilafətin 

xəzinəsinə 120min dinar xərac ödəyirdilər.IX əsrin sonlarında Əbu Sac Divdadın oğlu 

Məhəmmədin adından pul kəsilməsinə başlandı.Məhəmmədin qardaşı Yusif 912-ci ildən xilafətə 

xərac göndərmək- dən tamamilə imtina etdi və Şirvanşahları özündən asılı vəziyyətə 

saldı.Beləliklə,Sacilər dövləti X əsrin əvvəlində cənubda Zəncandan şimalda Dərbəndə 

qədər,şərqdə Xəzər dənizindən qərbdə Ani və Dəbil şəhərlərinə qədər olan əraziləri əhatə 

edirdi.Sacilərin adından pul kəsilməsi onların müstəqil olduğunu sübut edir.Sacilər dövlətinin 

paytaxtı əvvəl Marağa,sonra Ərdəbil şəhəri idi. IX əsrin 80-cı illərindən X əsrin 40-cı illərinədək 

bütün Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlətin tərkibində olması ölkə miqyasında 

iqtisadi,mədəni əlaqələrin inkişafına və Azərbaycan türk xalqının formalaşmasına müsbət təsir 

göstərdi. 

Salarilər dövləti.Deyləm(Gilan)hakimi Mərzban ibn Məhəmməd 941-ci ildə Azərbaycan feodal 

qrupları arasında çəkişmələrdən istifadə edərək sonuncu Saci hökmdarı Deysəmi taxtdan 

salıb,Salarilər dövlətinin (941-981)əsasını qoydu.Dövlətin paytaxtı Ərdəbil şəhəri oldu.Salarilər 

Şirvanşahları özündən asılı vəziyyətə salmışdılar.Ən qüdrətli dövrlərində Salarilər dövlətinin 

sərhədləri şimalda Dərbənddən cənubda Dəclə və Fərat çaylarının yuxarı axarlarına qədər 

uzanırdı.Salarilər ölkənin iqtisadi və mədəni inkişafına,ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə diqqət 

yetirirdilər.Xəzər dənizində onlara məxsus gəmilər üzürdü.Bununla belə,Mərzban ibn 



Məhəmmədin ölümündən sonra onun oğlanları və qardaşı Vəhsudan arasındakı çəkişmələr 

dövlətin süqutunu sürətləndirdi. 

Rəvvadilər dövləti.Təbriz, Marağa və Əhər hakimi Əbülhica 981-ci ildə sonuncu Salari 

hökmdarı İbrahimi taxtdan salıb,Rəvvadilər dövlətinin əsasını qoydu.Bu sülalənin banisi ər-

Rəvvad xəlifə Əlininhakimiyyəti dövründə Bəsrə və Küfədən Azərbaycana köçürülən Əzdilər 

nəslindən idi.VIII əsrin sonunda Rəvvadilər Azərbaycanın cənubunda yarımmüs-  təqil əmirlik 

yaratmışdılar.Salarilər dövlətinin varlığına son qoyan Rəvvadilər Azərbay- canın cənub 

torpaqlarını öz hakimiyyəti altında birləşdirdilər.Sonra Muğan hakimliyini də asılı vəziyyətə 

saldilar.1028-ci ildə Sultan Mahmud Qəznəvi tərəfindən sıxışdırilan iki min oğuz ailəsi 

Rəvvadilər hökmdarı Vəhsudanın (1020-1059)icazəsi ilə Azərbaycan ərazisində məskən 

saldı.Rəvvadilər dövlətinin paytaxtı Ərdəbildən Təbrizə köçürüldü. Təbriz Şərq ölkərini Aralıq 

və Qara dəniz sahilləri ilə,həmçinin Dərbənd keçidi vasitəsilə Volqaboyu və Şərq Avropa ilə 

birləşdirilən ticarət yollarının qovşağında yerləşirdi.Bu isə onun əhəmiyyətini daha da 

artırırdı.Rəvvadilər dövləti 1054-cü ildə səlçuqlardan asılı vəziyyətə düşdü. 

Şəddadilər dövləti.Salarilər dövlətinin zəifləməsindən istifadə edən Məhəmməd ibn Şəddad 951-

ci ildə Dəbil əmirliyini yaratdı.Şəddadilər 971-ci ildə isə Gəncəni tutaraq müstəqil Şəddadilər 

dövlətinin əsasını qoymuşdular.Gəncə yeni dövlətin paytaxtı oldu.Fəzl ibn Məhəmmədin 

hakimiyyəti dövründə (985-1030)Şəddailər dövlətinin qüdrəti artdı.O 1027-ci ildə hərbi 

məqsədlə Araz çayı üzərində Xüdafərin körpüsünü salırdı.Fəzl ibn Məhəmməd Rəvvadilərlə və 

Tiflis müsəlman əmiri Əbulfəzi Cəfərlə dostluq münasibətləri saxlayırdı.O Şirvanşahlarla 

qohumluq əlaqələrinə malik idi.Şəddadilər oğuzlarla birlikdə 1037-ci ildə Dəbili Bizans-erməni, 

1038-ci ildə Tiflisi Bizans-gürcü qüvvələrinin hücumlarından qoruyurdu.Şəddadilər dövləti 

Əbuləsvar Şavurun hakimiy- yəti dövründə (1049-1067) daha da gücləndi.Bu zaman gürcü çarı 

IV Baqrat Tiflisi tutmağa çalışırdı.Bu məqsədlə o,1062-ci ildə alanlarla ittifaq bağlayıb onları 

Azərbaycana hücuma təhrik etdi.Şavur müdafiə məqsədilə Gəncənin ətrafında hasar və 

xəndəklər çəkdirdi.1063-cü ildə şəhərə qala qapıları düzəltdirdi.Gəncənin məşhur qala 

qapılarının ustası İbrahim Osmanoğlu idi.Səlcuqların yürüşləri dövründə Şəddadilər onlardan 

asılı vəziyyətə düşdü   
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                  Azərbaycan Xl əsrin ortaları XllI əsrin əvvəllərində 

Xl əsrin ortalarında mərkəzi Asiyadan Aralıq dənizinə Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər 

geniş bir ərazidə böyük Səlcuq imperatorluğu yarandı. Səlcuqların adı Oğuz türklərinin qınıq 

tayfasından olan türk sərkərdəsi X ərdə İslamı qəbul etmiş Səlcuqla bağlıdır.Xl əsrdə Qəznəvilər 

tərəfindən sıxışdırılan Səlcuqlar qərbə doğru hərəkət etməli oldular.Bu zaman onların əsas hədəfi 

Bizans idi.Xorasanı ələ keçirən Səlcuqlar 1038-ci ildə paytaxtı Nişapur olan ilk Səlcuq dövlətini 

yaratdılar.lToğrul sultan elan edildi.Səlcuqların Azərbaycana yürüşü aşağıdakı istiqamətlərdə 

olmuşdu.Qərbi İranla birlikdə Azərbaycanın bəzi hissələrini ələ keçirən İbrahim Yunalın başçılıq 

etdiyi Səlcuq qoşunu Dəclə çayının sahillərinə çıxdı.Gilani-Xəzərin cənubunu tutan Kutalmışın 

başçılıq etdiyi Səlcuq qoşunu isə Arazı keçib,Arana daxil oldu.Kutalmış burada Şəddadi-  lərlə 

birləşib,Bizans qoşunlarına qarşı uğurlu əməliyyata başladı.Sərqi Anadoluda əməliyyata 

başlayan Səlcuq Azərbaycan türk qoşunları 1048-ci ildə Bizansa ağır zərbə 

endirdilər.Beləliklə,uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Xə- rəzmi, İranı,Azərbaycanı və İraqı 

ələ keçirən səlcuqlar böyük bir imperatorluq yaratdılar.1055-ci ildə Bağdada daxil olan Sultan 

Toğrulu Abbasilər xəlifəsi "Şərqin və Qərbin hökmdarı"elan etdi.Səlcuqların Azərbaycanı 

asanlıqla tutma- sının bir sıra səbəbləri var idi.Bu,hər şeydən əvvəl,Azərbaycanda vahid dövlətin 

olmaması ilə bağlı idi.Digər tərəfdən Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın müsəl- man əhalisi 

səlcuqlara xristianlara qarşı mübarizədə müttəfiq kimi baxırdılar. 1054-cü ildə Rəvvadi hökmdarı 

Vəhsudan müqavimətin əbəs olduğunu görərək Səlcuqlara tabe oldu.Xoy və Salmas şəhərlərində 

əhalinin səlcuqlara qarşı müqaviməti isə heç bir nəticə vermədi.Şəddadi höhümdarı Əbüləsvar 

Şavur da səlcuqlara tabe oldu və onlarla birləşdi.1066-ci ildə Səlcuq sərkərdəsi Qaratəkin 

Şirvanşah l Fəriburzu asılı vəziyyətə salıb,onu Şirvanşah titulundan məhrum 

etdi.Bu,Azərbaycanın bütünlüklə Səlcuq dövlətinin qatılması demək idi. 

Azərbaycan türk xalqının Cənubi Qafqazda əsas etnik amilə çevrilməsi.Azərbaycan 

qədimdən türklərin,o cümlədən oğuzların vətəni olmuşdur.Türk tayfalarının üçüncü axını-

səlcuqların gəlişi ilə Azərbaycan xalqı Cənubi Qafqazda başlıca etnik və siyasi amilə 

çevrildi.Avropa səlibçilərinin Şərq torpaqlarını işğal etmək məqsədilə təşkil etdikləri xaç 

yürüşləri zamanı on- lara sarsıdıcı zərbə endirən Səlcuq türkləri Yaxın və Ota Şərqin siyasi 

xəritəsinin Qərbi Avropanın xeyrinə dəyişməsinə imkan vermədilər. Səlcuq türklərinin Cənubi 

Qafqaza axınları Bizansın bu bölgədə möhkəmlənmək cəhdlərinin qarşısını aldı.Bizansa 

arxalanaraq Azərbaycanın qərb torpaqlarını ələ keçirməyə çalışan gürcü və ermənilərin 

qəsbkarlıq planlari puça çıxdı.Cənubi Qafqazı bütünlüklə xristianlığın təsir dairəsinə salmaq 

planı baş tutmadı.Türk və İslam amili Cənubi Qafqazda,o cümlədən Azərbaycanda qəti olaraq 

möhkəmləndi. 

     Səlcuqlar dövründə torpaq və vergi münasibətləri.Səlcuq sultanla- rı tutduqları torpaqları 

hərbi-siyasi dayaq yaratmaq məqsədilə böyük iqtalar şəklində səlcuq əmirləri arasında 

bölüşdürdülər.Zaman keçdikcə iqta irsən keçməyə başladı və iqta sahibləri müstəqil hakimlərə 

çevrildi. Səlcuqlar dövründə meydana gələn yeni torpaq mülkiyyəti forması uc torpaqları idi.Uc 

torpaqlari imperiyanın ucqarlarını-sərhədlərini qoruyan sərkərdələrə paylanmış torpaqlara 

deyilirdi.Əhali xərac,uşr(üşür),cizyə,zəkat,nal bahası,alaf və başqa vergilər ödəyirdi. 

 Səlcuq imperiyasının zəifləməsi. 



Səlcuq dövləti Xl əsrin sonunda tənəzzü-  lə başladı.Tənəzzülün əsas səbəbləri bunlar idi: 

1) natural təsərrüfatın hökmranlığı; 

2) əmtəə-pul münasibətlərinin zəif inkişafi; 

3) əyalət hakimlərinin güclənməsi; 

4) xalqların azadlıq mübarizəsi; 

5) Xaç yürüşü(1096-1099)nəticəsində Aralıq dənizinin Kiçik Asiya,Suriya, Fələstin 

sahillərində bir sıra mühüm ərazilərin itirilməsi. 

Sonuncu Səlcuq hökmdarı Sultan Səncərin hakimiyyəti dövründə(1138-1157)imperiya faktik 

olaraq parçalandı.Yeni dövlətlərə Səlcuq şahzadələrinin tərbiyəçiləri olan Atabəylər başçılıq 

edirdi. 

Şirvanşahlar    dövləti (XI-XII əsrlər)Şirvanşah I Fəribürz Səlcuqlara tabe olsada I Məlikşahın 

(1072-1092) hakimiyyətinin sonuna yaxın Şirvanşahlar yenidən qüvvətlənməyə başladılar.XI 

əsrin sonu XII əsrin əvvəllərində Şirvanşah II Məniçöhr  və I Afridun ölkəni müstəqil idarə 

edirdilər.Bu zaman Səlcuqlara qar- şı mübarizədə gürcülər Şirvan dövləti ilə yaxınlaşmağa 

calışırdılar.Gürcü çarı IV David  bu məqsədlə  qızı Tamarı Afridunun oglu  III Maniçöhrə ərə 

vermişdi. Bununla gürcü çarı  həmdə Azərbaycan qərb torpaqlarını ələ keçirmək istiyirdi. 

IVDavid səlcuqlara qarşı  müttəfiq qazanmaq ücün Qıbçaq xanı Atrakın qızı ilə evlənmiş və 

Qafqazın şimalından 45 min qıbçaq türkünü Gürcüstana köçürmüş- dü.IV Davidin məkrli 

siyasətində məqsəd Bizansa və qərbi Avropa səlibçilərinə  arxalanaraq türk müsəlman amilini 

Qafqazdan sıxışdırmaqdan və Azərbaycan torpaqlarını erməni feodalları ilə birlikdə 

bölüsdürməkdən ibarət idi.Şirvanşah I Afridunun Səlcuqlar əleyhinə onunla ittifaqa girməsini 

bəhanə edən IV David 1117 və 1120-ci illərdə Sirvana qarətci yürüslər etdi.1121-ci ildə IV 

Davidin rəhbərliyi ilə gürcülər,qibcaqlar,osetinlər  və  səlibcilərin birləsmis qüvvəsiTiflis  

yaxınıgında Didqori vurusmasinda məglubiyyətə ugratdi.1122-ci ildə IV David Tiflis musəlman 

əmirliyini ləgv etdi.Sirvansah III Mənucöhr (1120-1160) Səlcuq turkləri ilə ənənəvi  əlaqəni 

pozub,onlardan üz döndərdi və gürcülərlə yaxınlasdı.Buna cavab olaraq Səlcuq hökmdarı  Sultan 

Mahmud 1123-cü ildə Sirvana hucum etsədə,Sirvan  gürcü və qipcaqlarin birləsmis qüvvələrinə 

məğ- lub oldu.IV David fürsətden istifadə edib,1123-1124-cü illərdəki yürüsləri zama-  nı 

Sirvanda Gülüstan,Bugurd  qalalarini və Samaxını ələ keçirdi.1125-ci ildə IV Davidin 

olumundən sonra gürcülər Sirvanı tərk etdilər. XII əsrin 30-60-ci illərdə Sirvansahlar dövləti 

ozunun qüdrətli dövrünü yasadı və Cənubi Qafqazda qüd- rətli siyasi amilə cevrildi. 

  I Axsitanin hakimiyyəti dovrundə.Sirvansahlar  dovlətinin guclənməsi. 

1160-ci ildə III  Məniçöhrun ölümündən sonra Tamar Sirvanı Gurcustana birləş- dirməyə cəhd 

etdi.Lakin Atabəy Səmsəddin Eldənizin koməyi ilə III Məniçöh- un boyuk oglu 1 Axsitan (1160-

1196) hakimiyyəti ələ keçirdi  və Tamar Gürcüs- tana qacdi.1Axsitan Atabəylərlə və gürcülərlə 

dostluq əlaqəsi saxlayırdı.Atası- nın yeritdiyi xarici  siyasətdə dəyisiklik edərək səlcuqlarla 

dostluq münasibətlə- rini bərpa etdi.1Axsitan 1173-cu ilde Gurcustanda  III Georgiyə qarsı bas 

vermis qiyami yatirmaqda ona komek etdi.I Axsitan 1175-ci ildə Kurun mənsəbində Lənbərana 

qədər gəlib cixan slavyan donanmasını darmadagin etdi.Həmin il Dərbənd və Şabranı ələ keçirən 

qıbçaqlarıda ölkədən qovdu.Hər iki qələbənin qazanılmasında köməyə gələn gürcü qoşunları da 

rol oynadılar.I Axsitan Dər- bənd hakimliyini Şirvanşahdan asılı vəziyyətə saldı.I Axsitanın  

dövründə 1192-ci ildə Şamaxıda zəlzələ baş verdi və dövlətin paytaxtı Bakıya köçürüldü.Axsita- 

nın Eldənizlərlə dostluq,Gürcüstanla mehriban qonşuluq siyasəti,habelə Dərbənd keçidinin 



möhkəmləndirilməsi  dövlətin təhlükəsizliyinin təmin  olunmasına və ölkənin iqtisadi ,mədəni 

inkişafına şərait yaratdı. 

                   Azərbaycan Atabəylər(Eldənizlər)dövləti 

                     Atabəylər dövlətinin yaranması.Böyük Səlcuq imperiyasının parçalanması     dövründə İraq 

Səlcuq sultanlığı (1118-1194)yarandı.O,İraqı,İranı,Kür çayından cənubdakı Azərbaycan 

torpaqlarını və Cənubi Qafqazın bir hissəsini əhatə edirdi. Sultanlığın ərazisində yeni yaranan 

dövlətlərdən biri də Atabəylər dövləti olmuş- du.Bu dövlətin banisi Şəmsəddin Eldəniz Səlcuq 

sultan ll Toğruldan “əmir”titulu almış və sultanın oğlu Arslan şahin “Atabəyi”təyin 

edilmişdi.Sultan l Toğrulun (1132-1134)ölümündən sonra onun dul qadını Möminə xatunla 

evlənən Şəmsəddin Eldəniz 1136-cı ildə Aran hakimi təyin edilərək Bərdəyə göndərildi. Arana 

gələn Şəmsəddin Eldəniz müstəqil Azərbaycan Atabəylər dövlətinin (1136-1225)əsasını 

qoydu.O,Arandan başqa,bütün Cənubi Azərbaycanın və Naxçıvanı da müstəqil idarə etməyə 

başladı.Dövlətin paytaxtı əvvəllər Naxçıvan oldu.Şəmsəddin 1160-cı ildə Səlcuq sarayında”Böyük 

Atabəy”titulu alib,oğulluğu Arslan şahın sultan(1161-1176)elan edilməsinə nail oldu.Böyük oğlu 

Məhəmməd Cahan Pəhləvanı sultanı hacibi(baş vəziri),kiçik oğlu Qızıl Arslanı isə sultan 

qoşunlarının ali baş komandanı təyin etdirdi.Beləliklə,İraq Səlcuq sultanlığı Eldənizlərin 

hakimiyyəti altına düşdü.Şirvanşahlar dövləti Atabəylər dövlətindən asılılığı qəbul etməli 

oldu.Dəbil(Divin)şəhəri daxil olmaqla indiki Ermənistan ərazisi də birləşdirildi.O,tezliklə 

gürcülərin hücumuna son qoydu və 1161-ci ildə Dəbilə hücum edən gürcüləri 

cəzalandırdı.Şəmsəddin Eldənizin hakimiyyətinin (1136-1175)sonuna yaxın Eldənizlər dövləti 

Dərbənddən İran körfəzinə qədər əraziləri əhatə edirdi.Onun ordusu iqta almış əmirlərin hərbi 

qüvvələrindən başqa 50 min nəfərlik daimi qoşundan ibabrət idi. 

                  Atabəylər dövlətinin yaranması Azərbaycanda sənətkarlıq,ticarət və mədəniyyə-tin inkişafına 

səbəb oldu.Eldənizlər dövləti Məhəmməd Cahan Pəhləvanın haki- miyyəti dövründə (1175-1186) 

daha da qüvvətləndi.O,Səlcuq sultan ll Toğrulun atabəyi idi.Məhəmməd Cahan Pəhləvan Təbrizi 

Ağsunqurilərin əlindən aldı və Azərbaycanın idarəsini kiçik qardaşı Qızıl Arslana tapşırdı.Qızıl 

Arslan həm də  Məhəmməd Cahan Pəhləvanın oğullarının (Əbu Bəkir və Özbək)atabəyi oldu.Qızıl 

Arslanın iqamətgahı Təbriz idi.Məhəmməd Cahan Pəhləvan Həmədan- da otururdu.O,mərkəzi 

hakimiyyəti möhkəmləndirdi və müstəqilliyə can atan iri səlcuq əmirlərinin müqavimətini 

qırdı.Məhəmməd Cahan Pəhləvan Abbasi xəliflərinin dövlət işinə qarışmasının qarşısını 

aldı.Ondan sonra hakimiyyətə gələn Qızıl Arslan (1186-1191)sultan lll Toğrulun Səlcuq 

əmirlərindən ibarət olan qüvvələrini 1190-ci il Həmədan vurşmasında məğlubiyyətə uğratdı.1191-

ci ildə Qızılm Arslan xəlifə ən-Nasirin razılığl ilə sultan elan edildi. 

                  Atabəy dövlətinin zəifləməsi 

                          Mərkəzi hakimiyyətin qüvvətlənməsindən narazı qalan iri feodallar 1191-ci ildə suiqəsd təşkil 

edib Qızıl Arslanı öldürdü- lər.Hakimiyyətə Əbu Bəkir gəldi.Eldənizlər dövlətində meydana gələn 

daxili çə- kişmələrdən l Axsitan və gürcülər istifadə etdi.l Axsitan öz qızını Əmir Əmiran Ömərə 

verib,onun qardaşı Əbu Bəkirə qarşı qaldırdı.Şirvanşahın Gürcüstanın və Əmir Əmiran Ömərin 

birləşoş qüvvələri 1194-cü ildə Şəmkir və Beyləqan vuruşmalarında Əbu Bəkiri məğlub etdilər. 

Gürcülərlə birləşdiyinə görə Gəncə əhalisi Əmir Əmiran Öməri şəhərə buraxmasada,o hiylə ilə 

şəhəri aldı.Lakin gürcülər çıxıb getdikdən sonra Əmir Əmiran Ömər əhali tərəindən öldürüldü. 

Bunu eşidən gürcü çariçası Tamar və l Axsitan Gəncəyə hücum etsələr də,onu ala 



bilmədilər.Bundan sonra gürcülər Dəbil,Mərənd, Miyanə, Zəncan, Qəzvin və Ərdəbili talan 

etdilər.Təbrizin hakimi Cahan Pəhləvanın arvadı Zahidə xatun xərac verib şəhəri xilas 

etdi.Düşmən Naxçıvanı tuta bilmədi.Atabəy Əbu Bəkir (1191-1210)ölkənin müdafiəsini təşkil edə 

bilmədi.Ondan sonra hakimiyyətə gələn Ozbəyin dövründə(1210-1225)Atabəylər dövləti daha da 

zəiflədi. 

                     lX-Xll əsrlər Azərbaycan mədəniyyəti.Azərbaycan İntibah mədəniyyəti.  

                     lX-Xll əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyətində intibah baş verdi,elm və maarif yüksək səviyyəyə 

çatdı.Ölkədə dünya elminin önündə gedən alimlər yetişdi.İntibah dövründə Azərbaycan da Məkki 

əl-Bərdəyi kimi alim,İbn Sinanın tələbəsi olmuş Bəhmənyar və dini görüşlərinə görə 32 yaşında 

ruhanilər tərəfin- dən qətlə yetirilmiş Eynəlqüzzat Miyanəçi kimi filosoflar yaşamışdı.Məşhur dilçi 

Xətib Təbrizi (1030-1109) Suriyada ən-Numan mədrəsəsində təhsil almış,sonra Bağdadda məşhur 

Nizamiyyə mədrəsəsində 40 il dərs demişdi.O,bütün islam dünyasında ədəbiyyatşünaslıq və 

dilçilik sahəsində ensiklopedik biliyə malik ən böyük alimlərdən biri idi.Onun dövründə təbib 

Xoylu Əbu Miaz Əbday,hüquqşü- nas Əbu Bəkr Məhəmməd Şirvani yaşayıb-yaratmışlar.Fazil 

Fəriddin Şirvani Xll əsrin məşhur astronomi idi. Xl-Xll əsrlərdə ədəbiyyatda güclü oyanış baş 

verdi.Aşıq (ozan) sənəti geniş yayıldı.Əbül-Üla-Gəncəvi,Mücirəddin Beyləqani, Fələki 

Şirvani,İzzəddin Şirvani,Qivami Gəncəvi,Qətran Təbrizi,Məshəti Gəncəvi Xəqani Şirvani,Nizami 

Gəncəvi və başqaları bu dövrün məşhur şairləri idi.Qətran Təbrizi 1042-ci ildə baş vermiş Təbriz 

zəlzələsinə qəsidə həsr etmişdi.İntibah dövrü ədəbiyyatının ən yüksək zirvəsi Nizami Gəncəvi 

yaradıcıllığı idi(1141-1209).O,Xəmsəyə daxil olan “Sirlər xəzinəsi”(1175),”Xosrov və 

Şirin”(1181), “Leyli və Məcnun”(1188), “Yeddi gözəl”(1197) və “İsgəndərnamə”(1203) 

poemaları ilə dünya ədəbiyyatının zənginləşdirdi.İntibah dövrünün ən mühüm nailiyyəti 

Azərbaycan türk dilinin bütün ölkə ərazisində vahid ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi idi. 

 lX-Xll əsrlərdə Azərbaycan memarlığı.lX-Xl əsrin əsas memarlıq abidələrindən 920-ci ildə 

Şamaxının Sündü kəndində tikilmiş günbəzli məscidi, Əlincə qalasına,Lerikdə Oğlanqalını, X 

əsrdə Ağoğlan çayı sahilində tikilmiş Amaras monastrını,1027-ci ildə salınmış Xudafərin 

körpüsünü və 1063-cü ilə aid məşhur Gəncə qala qapılarını göstərmək olar. Xll əsrin məşhur 

memarı Əcəmi Əbubəkr oğlu idi. “Mühəndislər şeyxi”adlandırılan Əcəmi aşağıdakı memarlıq 

abidlərəini yaratmışdır:Yusif ibn Küseyr türbəsi(1162), Möminə xatın türbəsi (1186), 

Qoşaminarə(1187), Cümə məscidi,Darülmüg(Eldənizlər sarayı). Xll əsrdə Naxçıvan memarlıq 

üslubundan Marağada Göy gunbəz, Urmiyada Üç gunbəz məscidləri,Culfada sərdabələr 

ucaldılmışdı.Xl-Xll əsrlərdə ucaldılmış müdafiə tikililərindən Bakıda Qız qalası,Şamaxıda 

Gülüstan qalası, Ağsu çayı sahilindəki Qaleybuğurd və Bakıdakı Mərdəkan qalaları dünya 

memarlığının nadir inciləridir.Bakıda memarı Məsud Davud oğlu Xll əsrə aid Qiz qalası nadir 

abidədir. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Mühazirə - 5                                 

                                               Azərbaycan Xlll-XlV əsrlərdə 

Monqolların   birinci yürüşü.Xll əsrin əvvəllərində, 1206-cı ildə Mərkəzi Asiyada Çingiz xanın (1206-

1227) başçılığı ilə Monqol dövləti yarandı.Monqollar tez bir zamanda geniş əraziləri tutdular.Monqol 

yürüşü ərəfəsində Azərbaycanda zəifləmiş Eldənizlər və Şirvanşahlar dövlətləri mövcud idi.Marağada 

isə Rəvvadi Ağsunquri nəsli (1108-1227) hakimiyyətdə idi.Çingiz xanın qoşunları 1221-ci ildə Şimali 

Çini,1215-ci ildə Pekin və Şərqi Türküstanı,1219-cu ildə Xarəzmi tutdu. Xarəzmşah Məhəmməd və 

Cəlaləddin İrana qaçdı.Xorasan və İraqi-Əcəmi qarət edən monqol qoşunu Cəbə və Subutayın başçılığı 

ilə 1220-ci ildə Azərbaycana ilk yürüş etdi.Həmin il Zəncan,Ərdəbil və Sərabı tutan monqollar 

Təbrizdən xərac alıb qişlamaq üçün Muğana getdilər.Atabəy Özbəyin gürcü çarı lV Georgi ilə ittifaq 

bağladığını eşidən monqollar Gürcüstana hücum edib,gürcüləri məğlubiyyətə uğratdılar. 1221-ci ilin 

əvvəllərində geri qayıdan monqollar 2-ci dəfə Təbriz hakimi Şəmsəddin Tuğrayidən xərac alıb,Marağanı 

talan etdilər.Monqollar Həmədanda baş vermiş üsyanı yatırıb geri qayıdarkən Ərdəbil şəhərini tutdular 

və artıq üçüncü dəfə Təbrizə hücum edib xərac almaqla kifayətləndilər.Sonra Beyləqanı talan edən 

monqollar müdafiəyə yaxşı hazırlaşmış Gəncədən xərac alıb,şəhərə girmədən Gürcüstana 

getdilər.Gürcüstandan dönüb Şirvana hücum etdilər.Ərəb tarixçisi İbn əl-Əsirin yazdığına görə,Şamaxı 

əhalisi “bizə qılıncdan qurtuluş yoxdur... şərəflə ölmək hər çeydən yaxşıdır”-deyərək 3 gün şəhəri 

müdafiə etsələr də,monqollar şəhəri tutub əhalinin kökünü kəsdilər. 1222-ci ildə onlar Şamaxıdan şimala 

üz tutdular.Dərbəndin alınmazlığını görüb,şəhərin yanından keçdilər.1223-cü ildə Kalka çayı sahilində 

rus-qıpçaq qoşununu məğlub edən monqol- lar Volqaboyunda bulqarlarla döyüşdə məğlub 

olub,Monqolustana qayıtdılar.Monqol- ların birinci yürüşü kəşfiyyat xarakteri daşısa da,Azərbaycanın 

ictimai-iqtisadi,siyasi və mədəni həyatına ağır zərbə vurdu,ölkədə feodal özbaşınalığı 

gücləndi.Monqolların ardınca 1223-cü ildə qıpçaqlar,1225-ci ildə isə gürcülər Azərbaycana hücum 

etdilər.Bu zaman Gəncə qarət olundu. 

        Cəlaləddinin Azərbaycana hücumu.Monqollar tərəfindən ölkəsi işğal edilmiş Xərəzm-şah Məhəmmədin 

oğlu Cəlaləddin 1225-ci ildə Azərbyacana yürüş etdi. Marağanı tutan Cəlaləddin əhalinin rəğbətini 

qazanmaq üçün şəhərdə bərpa işlərinə başladı.O,Mağara- dan Təbrizə hərəkət etdikdə Atabəy Özbək 

Gəncəyə,oradan da Əlincə qalasına qaçdı. Atabəy Özbəyin ölümü ilə 1225-ci ildə Eldənizlər dövləti 

süqut etdi. 1225-ci ildə Təbriz şəhərinin əhalisi Şəmsəddin Tuğrayinin qardaşı oğlu Nizaməddinin 

başçılığı ilə Cəlaləddinə qarşı vuruşsa da,şəhər əyanları ilə Atabəylər sülaləsi üzvləri arasında birlik 

olmadığına görə 7 gündən sonra şəhər tutuldu.Atabəylərin Gəncədəki canişini şəhəri Cəlaləddinin 

sərkərdəsinə təslim etdi.Şirvanşah isə ildə 100 min dinar xərac vermək şərti ilə Cəlaləddinin vassalı 

oldu.Azərbaycanı vəziri Şərəf əl-Mülkə tapşıran Cəlaləd- din Gürcüstana getdi.Lakin Şərəf əl-Mülkün 

topladığı qanunsuz vergilər Təbrizdə üsyana səbəb oldu.Təbrizə qayıdan Cəlaləddin üsyanı 

yatırdı.Təbrizdə baş verən ikinci üsyan da uğursuz oldu. 1231-ci ildə Gəncədə Cəlaləddinə qarşı 

sənətkar Bəndərin başçılığı ilə başlayan üsyan xalq hərəkatının zirvəsi oldu.Lakin bu üsyan da 

yatırıldı,30 nəfər edam olundu,Bəndər tikə-tikə doğrandı.Xoy,Mərənd və Naxçıvan da Cəlaləddinin 

ağalığına qarşı üsyanlar baş verdi. 

Monqolların ikinci yürüşü.1231-ci ildə Monqollar Azərbaycana ikinci dəfə yürüş etdilər.Cəlaləddinin 

Azərbaycanda ağalığına son qoyuldu. Marağanı tutan monqollar Təbrizdən yenə xərac alıb,bir çox 

tanınmış sənətkarları paytaxt şəhəri olan Qaraqoruma göndərdilər.1235-ci ildə onlar Gəncə şəhərini 

mühasirəyə alıb.qala divarlarını dağıtdılar.Əhalinin güclü müqavimətini görən monqollar bir həftə 

şəhərə girməyə cürət etmədilər.Bir çoxları onların əlinə düşməmək üçün ailəsi ilə birlikdə özlərini 



yandırdı.1235-ci ildə şəhər ələ keçirildi və sağ qalan əhaliyə divan tutuldu.Gəncə 4 il xaraba qaldı.Güclü 

müqavimət göstərmələrinə baxmayaraq Şəmkiri,Tovuzu və Bakını tutan monqollar 1239-cu ildə 

Dərbəndi də ələ keçirib,Azərbaycanın işğaalını başa çatdırdılar.1239-1256-cı illərdə Azərbaycan Ali 

Monqol xaqanlığının buradakı canişinləri tərəfindən idarə olunurdu. 

        Monqolların  III yürüşü və Azərbaycanın Hülakülər imperiyasının tərkibinə qatılması.1256-cı ildə ali 

monqol xaqanı Münkenin qardaşı Hülakü xanın başçılığı ilə monqolların Azərbaycana üçüncü yürüşü 

baş verdi və həmin ildə Azərbaycan tabe edildi. 1258-ci ildə Bağdadı ələ keçirən Hülakü xan Abbasilər 

xilafətini süquta uğratdı.Yeni işğal edilmiş ərazilərdə beşinci monqol ulusu-Hülakülər(Elxanilər)dövləti 

(1258-1357)yarandı.Azərbaycan yeni dövlətin mərkəzinə çevrildi.Hülakülər dövlətinin paytaxt şəhərləri 

Marağa,Təbriz və Sultaniyyə olmuşdur.Qarabağ Elxanilərin yay iqamətgahı,Muğan isə qışlağı 

idi.Dövlət uzun müddət Azərbaycandan-Təbrizdən idarə olundu. Bu zaman Cuci nəslindən olan xanların 

idarə etdiyi digər monqol dövləti Qızıl Ordu Azərbaycan ərazisinin Çingiz xanın vəsiyyətinə görə Batı 

xanın payına düşdüyünü əsas gətirərək buraya yürüşlər etməyə başladı.Qızıl Ordu ilə ilk toqquşma 

Hülakünün dövründə baş verdi.1263-cü ildə Qızıl Ordu sərkərdəsi Noqay Dərbəndi tutsa da,1265-ci ildə 

Hülakülər onları qovdular.Onların 1288 və 1290-cı illərdəki hücumları da bir nəticə vermədi.Arqun 

xanın ölümündən sonra Keyxatu xan pul islahatı keçirərək “çao”adlanan pul vahidini tədavülə 

buraxdı.Ancaq bu tədbir xəzinənin boşalmasının qarşısını ala bilmədi.1295-ci ildə Qarabağda padşah 

elan olunmuş Qazan xan yerli feodallarla əlaqəni möhkəmləndirmək üçün islam dinini qəbul etdi.Onun 

bu addımı köçəri əyanları Qazan xana qarşı sui-qəsd və qiyama sövq etdi.Qazan xan əvvəlcə Aranda 

Arslanoğlunun,sonra isə Azərbaycanın şimalında Toycuoğlunun qiyamlarını yatırdı və mərkəzi 

hakimiyyəti gücləndirdi. Elxani Əbu Səidin hakimiyyətinin ilk dövründə (1316-1335)hakimiyyəti 

faktiki olaraq Əmir Çobanın əlinə keçdi.1319-cu ildə Əbu Səid və Əmir Çobana qarşı üsyan baş 

verdi.Üsyançılar Sultaniyyə yaxınlığında Əbu Səid tərəfindən məğlub edildilər.Bu  qələbəyə görə Əbu 

Səidə “Bahadır”ləqəbi verildi.Əmir Çobanın sayəsində Əbu Səid 1319-1325-ci illərdə Qızıl Ordu 

üzərində qələbələr qazandı.O,1335-ci ildə Azərbaycana hücum edən Qızıl Ordu xanı Özbəyi geri 

çəkilməyə məcbur etdi.Əbu Səid 1335-ci ildə öldürüldü.Onu əvəz edən Arpa xan Qızıl Ordu ilə 45 gün 

vuruşub düşməni Azərbaycandan qovdu.Sultan Əbu Səidin ölümü Elxanilərin tənəzzülünün əsasını 

qpydu.Bu zaman “Hülakülər səltənətin mühafizəsi” adı altındaÇobanilər,Cəlai- rilər,Xorasan əmirləri və 

Şirvanşahların mübarizəsi başladı.  Çobani əmiri Məlik Əşrəfin yeritdiyi qarətçilik siyasəti Elxanilər 

dövlətini zəiflətdi. 1357-ci ildə Qızıl Ordu xanı Cani bəyin yürüşü nəticəsində Azərbaycanda Çobani 

ağalığına və Hülakülər dövlətinə son qoyuldu.1358-1359-cu illərdə Cəlairi Şeyx Üveysin yürüşləri 

nəticəsində Azərbaycan 1340-cı ildə yaradılmış Cəlairilər dövlətinin tərkibinə qatıldı.1367-ci ildə 

Şirvanşahlar da Cəlairilərdən asılı vəziyyətə düşdü. 

            Toxtamış və Teymurun Azərbaycana yürüşləri.1385-ci ilin   sonlarında Qızıl Ordu xanı Toxtamış 

90 minlik ordu ilə Dərbənddən Şirvana,oradan Təbrizə gəlib çıxdı. O,hiylə yolu ilə şəhərə daxil 

olub,Təbriz əhalisini qarət etdi.Şirvan,Dərbənd,Təbrizlə yanaşı,Marağa,Mərənd və Naxçıvan da ələ 

keçirilərək talan edildi.Ölkədən çoxlu qənimət və 200 min əsir aparıldı. 1386-cı ildə Azərbaycan Əmir 

Teymurun birinci yürüşünə məruz qaldı.Təbriz şəhəri tutuldu.Əlincə qalası mühasirəyə alındı.Azərbay- 

can Teymurla Toxtamışın müharibə meydanına çevrildi.1387-ci ildə Toxtamışın qüvvələri Teymurun 

ordusu tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldı.Əmir Teymur Azərbaycanın idarəsini oğlu Miranşaha tapşırıb 

geri qayıtdı. Azərbaycandakı feodal qruplaşmaları Teymura qarşı birləşmək əvəzinə Təbriz şəhərini ələ 

keçirmək uğrunda mübarizəyə başladılar.Teymur 1387-1392-ci illərdə Azərbaycana növbəti yürüşü 

zamanı Təbrizi ələ keçirdi.Əlincəyə güclü qoşun hissələri göndərsə də,qalanı yenə ala bilmədi.1395-ci 

ildə Dərbənddən Qızıl Orduya yürüş edərək Toxtamışa ağır zərbə vurdu.Əlincə qalasını çıxmaqla,bütün 



Azərbaycan teymurilərin ixtiyarında idi.Teymu- rilərə qarşı başlayan azadlıq hərəkatının getdikcə 

güclənməsi Əmir Teymuru 1399-cu ildə yenə Azərbaycana yürüşə başlamağa vadar etdi. Şirvanşah 

İbrahim və Şəki hakimi Seyid Əhməd də bu yürüşdə Teymuru müşayiət edirdilər.Bu yürüş zamanı,14 

ildən bəri cəsarətlə müdafiə olunan Əlincə qalası 1400-cü ildə müdafiəçilər arasında baş verən ixtilaflar 

nəticəsində Teymura tabe oldu.Teymur qalaya gələrək onun möhtəşəmliyinə heyran qaldı. Teymur 

1405-ci ildə vəfat etdi.Bu zaman Azərbaycan Miranşahın oğlu Mirzə Ömər,Şirvan isə Şeyx İbrahim 

tərəfindən idarə olunurdu. Şirvanşahlar dövləti.Şəki hakimliyi(XIII-XIVəsrlər)Birinci yürüş zamanı 

monqollar Şamaxını dağıtmışdılar.1225-ci ildə lllFəriburz (1225-1243)orduya və xalqa arxalanaraq 

dövləti idarə edə bilməyən atası Güştəsbi taxtdan saldı.O,Cəlaləddinlə müqavilə bağlayıb,ona xərac 

verməli oldu.lll Fəriburzdan sonra hakimiyyətə gələn ll Axsitan (1243-1260) Hülakülərədən asılılığı 

qəbul etməli oldu və Şirvanşahlar dövləti müstəqilliyini itirməyə başladı.Şirvan XlV əsrin ikinci rübünə 

qədər Hülakü hakimləri tərəfindən idarə olundu.XlV əsrin 40-cı illərinə yaxın Şirvanşahlar müstəqil 

siyasət yeritməyə başladılar.Azərbaycan Cəlairilər tərəfindən tutulduqdan sonra Şirvanşahlar bir müddət 

öz müstəqilliklərini qoruyub-saxladılar.1367-ci ildə Sultan Üveys Şirvana yürüş edib,Şirvanşahları 

vassal asılılığına saldı. Kavusdan sonra hakimiyyətə gələn Huşəng üsyan nəticəsində öldürüldü və 1382-

ci ildə hakimiyyətə əmisi oğlu Şeyx İbrahim gəldi.Onun babaları bir vaxtlar  Dərbəndi idarə etdiyi üçün 

sülalə Dərbəndilər adlandı.Dərbəndilər sülaləsi Şirvanşahlar dövlətini 1538-ci ilədək idarə 

etmişdi.Cənub- dan Teymurun,şimaldan Toxtamışın hücumlarına məruz qalan I İbrahim 1386-cı ildə 

Qarabağda Teymurun hüzuruna getdi.Teymur onu yüksək qiymətləndirib,Şirvan hakimi kimi 

tanıdı.Şimal sərhədlərinin mühafizəsi Şirvanşaha tapşırıldı.Teymur ilə bağlanmış ittifaqla Şirvan 

Teymurun talanedici hücümundan xilas oldu və Toxtamışa qarşı qüdrətli müttəfiq qazandı.Şirvanşah 

Toxtamışa qarşı yürüşdə iştirak etdi. 1399-cu ildə  Teymur üçüncü dəfə Azərbaycana yürüş edəndə 

o,Miranşaha qarşı qiyam etmiş cənubi Qafqaz feodallarının,o cümlədən Şəki hakimi Seyid Əhmədin 

Teymurla ittifaq bağlamasına nail oldu.Teymurun ölümündən sonra Azərbaycan 1406-1410-cu 

illərdəTeymurilər,Cəlarilər,Qaraqoyunlular arasında mübarizə meydanına çevrildi. Vəziyyətdən istifadə 

edən I İbrahim Teymurilərə qarşı çıxıb,Gəncəni və Qarabağın xeyli hissəsini tutdu.O,gürcü çarı,Şəki və 

Ərdəbil hakimləri,habelə Qaramanlı Yarəhmədlə ittifaqa girib,1405-ci ilin yayında Teymuri Mirzə 

Öməri məğlub etdi.Bu zaman Təbrizdə Teymuri Əbu Bəkrə qarşı üsyan qaldıran əhali I İbrahimi 

Təbrizə dəvət etdi.1406-cı ildə I İbrahim Təbrizə daxil oldu.Lakin Cəlairi Suitan Əhmədin və 

Qaraqoyunlu Qara Yusifin Təbrizə doğru hərəkət etdiyini eşidən I İbrahim Şirvana qayıtdı. Şəki 

hakimliyinin meydana gəlməsi.Şəki XIII-XIV əsrlərdə Şirvanşahlar dövlətinin tərkibində 

idi.Qarabağ,Muğan,Aran ilə birlikdə Şəkini Qazan xanın baş vəziri Fəzlullah Rəşidəddinin oğlu Cəlal 

idarə edirdi.XIV əsrin 30-cu illərində Hülakilər dövləti zəiflədikdə Şəkidə hakimiyyətə yerli Oyrat 

tayfası gəldi.Beləliklə,müstəqil Şəki hakimliyi yarandı.Teymurun hücumları zamanı Şəki hakimi Seyid 

Əli idi.1392-ci il Teymur Şəkini tutmuşdu.Seyid Əlinin Əlincə qalasının müdafiəçilərinə kömək etməsi 

Teymuri Əbu Bəkrin Şəkiyə hücumuna səbəb oldu və Seyid Əli döyüşdə öldürüldü.Şirvan-gürcü qoşun 

birləşmələri Əbu Bəkri məğlubiyyətə uğratdılar.Seyid Əlinin oğlu Seyid Əhməd Şəki hakimi 

oldu.Teymurun üçüncü yürüşündə Şirvanşah İbrahimin vasitəşiliyi ilə Teymur Seyid Əhmədi bağışladı 

və onu Şəki hakimi kimi tanıdı.XIII-XIV əsrlərdə azərbaycanın iqtisadi həyatı.Monqolların torpaq və 

vergi siyasəti Əsas gəlirlərini heyvandarlıqdan əldə edən köçəri monqolların iqtisadi siyasəti əkin 

sahələrinin azal-masına,kənd təsərrufatında məhsuldarlığın aşağı düşməsinə,kəndlilərin həyat 

səviyyəsinin pis- ləşməsinə səbəb oldu.Muğanda çağırılmış qurultayda Cənubi Qafqaz ərazisi 110 

monqol  noyonu arasında bölüşdürüldü.Sənətkarların Qaraqoruma aparılması,qul halına salınması və 

hərbi işlərə cəlb edilməsi sənətkarlığın tənəzzülünə gətirib çıxardı.XIII əsrin ortalarında Elxanilər 

dövlətinin yaranması ölkənin təsərrüfat həyatında nisbi canlanmaya səbəb oldu.Hülaki və Abaqa xanın 

dövründə elxanilərin torpaq və vergi siyasəti formalaşmağa başladı və bu sahədə mərkəzi idarə sistemi 



yaradıldı.Elxanilərin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin əsasını yerli feodalları hər vasitə ilə torpaq 

sahələrindən məhrum etmək,bütün gəlirə yiyələnmək təşkil edirdi.İşğal olunmuş torpaqlar incu 

(hökmdar və xan nəslinə məxsus) və divan (dövlət) torpaqlarına çevrilmişdi.Monqollar əvvəlki vergiləri 

saxlamaqla yanaşı,yeni vergilər təyin etmişdi- lər.Vergi və mükəlləfiyyətlərin sayı 40-dan artıq 

idi.Rəiyyət həmçinin icbari işlərə, biyara getməli idi.XIII əsrin son rübündə Keyxatu xan xəzinənin 

boşalmasının qarşısını almaq üçün çao adlanan kağız pulları dövriyyəyə buraxsa da,islahat özünü 

doğrultmadı.XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti.Məktəb və mədrəsələr.Monqol hücumları 

Azərbaycan mədəniyyətinə mənfi təsir göstərsədə,onu inkişafdan saxlaya bilmədi. Azərbaycan Şərqin 

elm və mədəniyyət mərkəzi olaraq qalırdı.Təhsil sisteminin əsasını məktəb və mədrəsələr təşkil 

edirdi.Məktəb əsasən ibtidai təhsil verirdi.Burada şagirdlərə yazmağı və oxumağı öyrədirdilər.Əsas 

diqqət şəriət dərslərinə,Quranın oxunuşuna yönəldilirdi.Yetim uşaqlar üçün "Dar ül-itam" ("Yetimlər 

evi"), "Beytül təlim" ("Təlim evi") adlanan məktəblər var idi.Burada hər 10 uşağa 1 tərbiyəçi-atabəy 

təhkim olunurdu.Bundan başqa,xanəgahlarda,zaviyələrdə,məs- cidlərdə,"Dar ül-Quran" adlı yerlərdə din 

və Quran öyrədilirdi.Məzhər adlanan qiyabi təhsil forması da var idi.Orta təhsil müəssisələri mədrəsələr 

idi.XIII-XIV əsrlərdə Təbrizdə Qazaniy-yə,Qiyasiyyə,Fələkiyyə,Məqsudiyyə,Nəsriyyə adlı mədrəsələr 

vardı.                                                                 

Elmin inkişafı.1259-cu ildə Marağada Nəsirəddin Tusinin rəhbərliyi ilə tikilmiş rəsədxana və XIV əsrin 

əvvəlində Şam-Qazanda tikilmiş rəsədxana Şərqdə astronomiya elminin mərkəzlərinə 

çevrilmişdi.Ürgənc və Rey rəsədxanaları əsasında tikilmiş Marağa rəsədxanası Avropada elmin 

inkişafına,eləcə də Səmərqənddəki Uluqbəy və Pekin rəsədxanalarının elmi fəaliyyətinə müsbət təsir 

göstərmişdi.Marağa rəsədxanasının fəaliyyətində əvəzsiz rol oynayan N.Tusi (1201-1274) Hülakü xanın 

məsləhətçisi,Abaqa xanın isə vəziri olmuşdur.O,"Zici Elxani"("El-xani cədvəlləri"), "Əxlaqi Nasiri", 

"Təhriri Öqlidis" ("Evklidin şərhi") əsərləri ilə elmə böyük töhfələr vermişdir.Böyük alimin qəbri 

üzərində "Elm ölkəsinin şahı" sözləri yazılmışdır.XIII-XIV əsrlərdə dəqiq elmlərin inkişafı yüksək 

səviyyədə idi.Abdulla Təbrizi mühasibat və he-  sabdarlıq sahəsində "Səadətnamə", Übeyd Təbrizi isə 

riyaziyyat üzrə "Risalət ül-hesab" əsər-  lərini yazmışdı.Məşhur Azərbaycan alimi Məhəmməd 

Naxçıvani İbn Sina kimi sağlamlığı insanın əqli və fiziki inkişafının əsası hesab edərək,ölkədə müalicə 

evlərinin-dar üş-şəfaların olması haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Azərbaycanın yalnız cənub 

ərazisində 67 şəfa evi var idi.Ölkədə daruxanalar (apteklər) da fəaliyyət göstərirdi.Məhəmməd 

Naxçıvani uzun müddət dövlət katibi və ölkənin baş qazısı kimi fəaliyyət göstərmişdi.XIII-XIV əsrlər 

"Şərq tarixşünaslığının qızıl dövrü" adlanır.Bu dövrdə tarixə aid 70-dən çox əsər yazılmışdı.Hülakülər 

dövlətinin baş vəziri Fəzlullah Rəşidəddinin məşhur "Came ət-təvarix" ("Tarixlər toplusu") əsərində 

dünya və Azərbaycan tarixinə diqqət yetirilmişdir.Dövrün digər tarixçiləri Həmdullah 

Qəzvininin,Şərafəddin Əli-Yəzdinin ,Əbu Bəkr əl-Əhərinin və başqalarının əsərlərində Azərbaycan 

tarixinə xüsusi diqqət yetirilirdi.Coğrafiya sahəsində Zəkəriyyə Qəzvinin,Həmdullah Qəzvininin və 

Əbdürrəşid Bakuvinin əsərlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır.Dilçilik sahə-sində Hinduşah Naxçıvani 

və onun oğlu Məhəmməd Naxçıvani daha çox tanınır.Əsirəddin Əndəlusinin  "Türk dilinin dərketmə 

kitabı"- 2300 sözü əhatə edən türkcə-ərəbcə lüğət dilçilik baxımından böyük əhəmiyyət kəsb 

edirdi.Dövrün ən məşhur filosofları Əminəddin Təbrizi,  Şihabəddin Şührəvərdi və Mahmud 

Şəbüstəridir.Mahmud Şəbüstərinin "Gülşəni-raz" və  "Səadətnamə" əsərləri bütün Şərqdə məşhur idi. 
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                                                AZƏRBAYCAN  XV ƏSRDƏ 

QARAQOYUNLU DÖVLƏTİNİN YARANMASI Oğuz türkləri olan Qaraqoyunlu sülaləsinin 

banisi baharlı tayfasından olan  Bayram Xoca olmuşdur.Qaraqoyunlu tayfa ittifaqı 

hakimiyyətinin əsası Qara Məhəmməd(1380-1389) tərəfindn qoyulmuşdur. Dövlətin banisi isə 

Qara Yusif olmuşdur.Qara Məhəmməd 1387-ci ilin baharında Çapaqcur döyüşündə Teymurun 

hərbi qüvvələrini məğlub etsədə,Qara Yusifin dövründə,1392-ci ildə Teymur Qaraqoyunlu siyasi 

birliyinin mərkəzi Van şəhərini tutdu. Qara Yusifin və Cəlairi sultan Əhmədin birlşmiş qüvvələri 

1394-cü ildə Bağdad yaxınlığında Teymur tərəfindən məğlub edildi. Teymur əleyhinə ittifaq 

yaratmaq məqsədilə qara Yusif Cəlairi Sultan Əhmədlə birlikdə Misirə getdi. Teymurun əmri ilə 

Misir sultani Fərəc onları həbs etsə də, 1405-ci ildə Teymurun ölümündən sonra mütttəfiqlər 

azərbaycana qayıtdılar. Təbzidə möhkəmlənən Sultan Əhməd ilk növbədə Əlincə qalasının bərpa 

edil- məsi haqqında fərman verdi. Lakin, o verdiləri azaltmaq ücün verdiyi vədə əməl 

etmədiyindən  Teymuri Əbu Bəkr  Təbrizə yaxınlaşanda əhali ona kömək etmə- di. Sultan 

Əhməd Bağdada qacdı. Onun müttəfiqi Qaraqoyunlu Qara Yusif isə Teymurilər üzərində  2 

mühüm qələbə qazandı. 1. 1406-cı ilin payızında Şənbi-Qazan döyüşündə Teymur Əbu Bəkiri 

məğlub etdi. 2. 1408-ci ildə  Sərdrud döyüşündə  Miranşahı məğlubiyyətə uğratdı və Miranşah 

öldürüldü. Nəticədə Teymurilər Azərbaycandan qovuldu- lar.Qaraqoyunlu Qara Yusif 1410-cu 

ildə  ikinci Şənbi -Qazan döyüşündə ona xəyanət etmiş kecmis müttəfiqi Sultan Əhmədi 

məğlubiyyətə uğratdı.Cəlairilə- rin azərbaycanda  hakimiyyətinə son qoyuldu və  1410- cu ildə  

Qaraqoyunlu dövləti yarandı. Dövlətin paytaxtı Təbriz şəhəri idi. Şimalda yerləşən Şirvanşahlar 

dövləti istisna olmaqla  bütün azərbay- can torpaqları Əhəməniyyə,Kürdüstan, Gürcüstanın bir 

hissəsi, Qərbi  İran və İraq bu dövlətin tərkibinə daxil edildi.Qara Yusif 1411-ci ildə oğlu 

Pirbudağı taxta oturtdu.Dövlətdə kəsilən təngə pulun üstündə Pirbudağın adı göstərilsədə yüksək 

idarəçilik Qara Yusifə qalırdı.Qara Yusif güclü suvari ordu yaratmışdı.  O, güclü mərkəzi aparat 

yarada bilməsədə, feodal ara mühariblərini  zəiflətmişdi.  Ölkənin iqtisadiyyatında müəyyən 

canlanma yaranmışdı. 

QARAQOYUNLULARIN ŞİRVANŞAHLARLA VƏ TEYMURİLƏRLƏ MÜNASİBƏTİ 

Şirvanşahlar I  İbrahimin 1406-cı ildə 2 aylıq Təbriz hökmranlığı, oğlu Kəyumərsi qoşunla Qara 

Yusifin müttəfiqindən  rəqibinə çevrilmiş Sultan Əhməd Cəlairiyə yardıma göndərməsi və ən 

əsası - tabe olmaq istəməməsi onunla  onunla Qara Yusif arasında düşmənçiliyə gətirib 

çıxarmışdı.I  ibrahim  Şəki hakimi  Səyid Əh- məd və kaxetiya  carı II  Konstantinlə birlikdə  

Qara Yusiflə mübarizə yolu tutdu. Çünki, o böyük çətinliklə əldə etdiyi dövlət müstəqilliyini 

itirmək fikrində deyildi. 1412-ci ildə Şirvanşah və onun müttəfiqlərinin birləşmiş  qüvvələri ilə 

Qara Yusifin ordusu arasında Kür çayı sahilində döyüş oldu. I İbrahim məğlub olub əsir düşdü. 

O, Təbriz səntətkarları və tacirlərinin 1200 İraq tüməni məbləğində bac ödəməsi müqabilində 

1413-cü ildə əsirlikdən azad oldu və Qara Yusifdən vassal asılığına düşərək Şirvanı idarə etmək 

hüququnu aldı. Atasından sonra 1417-ci ildə taxda çıxan I Xəlilullah Qara Yusifi tanımadı və 

Teymurun oğlu Şahruxla ittifaqa girərək onu Qaraqoyunlulara qarşı yürüşə təhrik etdi.  Teymuri 

Şahrux azərbaycana bir necə dəfə yürüş etdi. O,1421-ci ildə Alaşkerd döyüşün- də Qara Yusifin 

oğlanları İsgəndəri və İsfəndiyarı məğlubiyyətə uğratdı. Atası Teymurdan fərli olaraq Şahruxun 

Azərbaycanda böyük  hərbi qüvvə saxlamaq imkanı olmadığından yalnız azərbaycan 

feodallarına özünün ali hakimiyyətini tanıtmaqla kifayətlənir, tutduğu torpaqları öz ərazilərinə 



daxil etmirdi. 1428-1429 -cu ildə hərbi yürüşü zamanı azərbaycanı tutan Şahrux Qara Yusifin 

oğlu Əbu Səidi taxda oturdu.Qara İsgəndərin 1434-cü ildə Şirvana talanedici yürüşünə cavab 

olaraq Şahrux böyük qoşunla  Azərbaycana gəldi,  Şirvanşah  I Xəlilullahın  qoşunu ilə birlikdə 

1435-ci ildə Təbriz yaxınlığındakı döyüşdə İsgən-  dəri məglub etdi və Qara Yusifin oğlu 

Cahanşahı  öz vassalı kimi taxta oturtdu. 1447-ci ildə Şahruxun ölümündən sonra müstəqil olan  

Cahanşah Teymuri  dövləti daxilindəki çəkişmələrdən istifadə edərək 1453-cü ildə İran və İraqda 

bu sıra əraziləri, 1457-ci ildə Xorasanı, 1458-ci ildə isə Teymurilərin mərkəzi Heratı tutdu. 1459-

cu ildə Teymuri Əbu Səidlə Herat müqaviləsi bağlayaraq ondan  bac almaqla geri 

qaytardı.Cahanşahın XV əsrin 60-cı illərində mərkəzi hakimiyyəti möhkəmlətmək cəhdləri 

nəticəsiz qaldı. Feodal çəkişmələri sülalə üzvlərinin tez- tez  baş verən qiyamları dövləti 

zəiflədirdi. Cahanşah 1467-ci ilin noyabriın 11-də  Muş düzündəki döyüşdə Ağqoyunlu Uzun 

Həsən tərəfindən  məğlub edildi və öldürüldü.Onun ölümü ilə Qaraqoyunlu dövlətinin süqutu 

qüvvətləndi. 1468-ci ilin yazında Cahanşahın oğlu Həsənəlini də məğlub edən Uzun Həsən 

Qaraqoyunlu dövlətinin  varlığına son qoydu. 

Ağqoyunlu dövlətinin yaranması.XIV əsrin sonunda Oğuz türkləri olan Ağqoyunlu tayfa 

ittifaqının başçısı  Bayandur tayfasından Pəhləvan bəy idi.(1370-1388) .Qara Yuluq Osman bəy 

isə (1394-1434)mərkəzi Diyarbəkir olan Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını qoymusdu və  adına pul 

kəsdirmişdir. Ondan sonra bəyliyə Əli bəy və onun övladları Cahangir Mirzə və 1453-cü ildən 

Uzun Həsən başçılıq etmişdilər.1467-ci il Muş döyüşündə Qaraqoyunluların məğlub edilməsi ilə 

Bağdada qədər olan geniş ərazi Ağqoyunluların əlinə keçdi. Uzun Həsən 1468-ci ildə Ağqoyunlu 

dövlətinin əsasını qoydu. Dövlətin paytaxtı Təbriz oldu. Cahanşahın ölüm xəbərini alan Teymuri 

Əbu Səid Qaraqoyunluları müdafiə adı altında Azərbaycana qoşun cəkdi.Uzun Həsən yeni 

düşmənilə mübarizə aparmaq üçün Şirvansah Fərrux Yasar(1462-1500) və Ərdəbil hakimi Şeyx  

Heydər Səfəvi ilə ittifaqa girdi. Müttəfiqlər Əbu Səidi iqtisadi mühasirəyə aldılar. Beləki, 

Şirvanşah onu ərzaqla təmin etmədi. 1468-1469- cu ilin  qışında Əbu Səid sülh təklif etdi.Sülhü 

qəbul etməyən Uzun Həsən hücuma kecərək  Teymurilər üzərində qələbə qazandı. Ağqoyunlu 

dövləti özünün ən qüdrətli çağında  Kürdən cənubdakı, Azərbaycan torpaqlarını Qərbi İranı, 

İraqı, Şərqi Gürcüstanı və s. əraziləri əhatə edirdi.  Dövlətin daxili siyasətində  oturaq 

feodallar,ali müsəlman ruhaniləri, köcəri  hərbi əyanlar mühüm rol oynayırdılar.  Əhalidən 

toplanan vergilər,Avropa  ölkələri ilə ticarətdən götürülən gəlir Ağqoyunlu dövlət xəzinəsinin 

əsas mənbəyi idi. Uzun Həsən vergi işini nizama salmaq üçün " Qanunnamə"vermişdir. Onun 

vergi islahatı nəticəsində əkinçilik, təsərrüfatında vəziyyət nisbətən yaxşılaşdı, vergilər azaldıldı. 

O, dövləti möhkəmləndirmək ücün nizami ordu yaratdı, ordu silah islahatına təşəbbüs etdi və 

feodalların müqavimətini qırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, Uzun Həsən də bütün Azərbaycan 

torpaqlarını əhatə edən dövlət yarada bilmədi. 

Ağqoyunlu dövlətinin xarici siyasəti.Ağqoyunlu dövləti Avropa ilə daha geniş əlaqə yaratmış  

ilk Azərbaycan dövləti idi.Qərb ölkələri ilə belə geniş əlaqələr saxlamaqda Uzun Həsənin əsas 

məqsədi Azərbaycanın beynəlxalq  ticarət əla- qələrini ilk növbədə ipək ticarətini səhmana 

salmaqda və ordunu müasir odlu silahlarla təchiz etməkdən  ibarət idi. O, ölkəyə Avropa 

ölkələrində artilleriya mütəxəssislərini dəvət etmək istəyirdi.Ağqoyunluları xarici siyasətində 

əsas isti- iqamətini Osmanlı imperiyası ilə münasibətlər təşkil edirdi. Sultan II Mehmet Fateh 

Azərbaycan ipəyinin daşındığı Avropa - Şərq ticarətində  vasitəciliyin Os- manlı dövlətinə 

keçməsinə çalışırdı. Bu ipəyin hesabına Bursa və İstanbulda toxuculuq inkişaf edirdi. IIMehmet 

tərəfindən Kiçik Asiyanın şərqinin tutulması Ağqoyunlu dövləti üçün ciddi təhlükə törətdi. 



Münasibətlərin kəskinləşməsində Trabzon məsələsidə az rol oynamadı. Uzun Həsən Kiçik 

Asiyanın Şimal şərqində yerləşən Yunan Trabzon  imperiyasının (1204-1461) imperatorunu IV 

İohanın qızı Feodora(Daspinə) ilə evlənmişdi.Ağqoyunlular  Trabzona öz mülkləri kimi baxırdı. 

Trabzon Ağqoyunlu tacirlərinin Qara dənizə  yeganə çıxış yolu idi.  Buna görə II Mehmet  

Ağqoyunlu iləmüharibəyə Trabzon  üzərinə hücumla başladı. Uzun Həsən Trabzonun  

müdafiəsinə qalxdı.1461-ci ildə  Trabzona hücuma keçən os- manlılarla Ağqoyunlular arasında 

ilk döyüş Qoyluhisar adlanan yerdə oldu.Os-  manlı qoşununa ağır zərbə vuran  Uzun Həsənin 

anası Sara xatunu II Mehmetlə danışıqlara göndərdi. Bu zaman onun iki məqsədi 

vardı:1.IIMehmeti Ağqoyun- lular üzərinə hücum fikrindən daşındırmaq; çünki ağqoyunlu 

dövləti osmanlı dövləti ilə  uzunmüddətli savaş ücün kifayət qədər gücə malik deyildi. Digər 

tərəfdən arxadan Qaraqoyunluların və Teymurilərin hücumu gözlənilirdi. 2. II Mehmeti 

Trabzona hücum fikrindən döndərmək. Sultan öz düşərgəsində - Bolqar dağında Sara xatunu 

hörmətlə qarşıladı. Onlar  bir-birinə " ANA "- "oğul" deyə müraciət etdilər.Sara xatun birinci 

vəzifənin öhdəsindən gəlsə də, ikinci vəzifəsini yerinə yetirə bilmədi.II Mehmet Ağqoyunlu  

elcilərini də özü ilə götü- rüb,Trabzona hücum etdi.  30 günlük mühasirədən sonra 1461-ci il 

avqustun 15-də Trabzon tutuldu.  Bundan sonra Sara xatun Trabzon xəzinəsindən öz gəlini  

Dəspinə xatuna çatası payı alıb, qeri qayıtdı. Onunla birlikdə II Mehmetin elçiləri də 1461-ci ildə  

bağlanmış  Yassıçəmən sülhünü təzələmək  üçün Ağqo- yunlu sarayına gəldilər.  Trabzonun 

Osmanlı tərəfində fəthi ilə  Ağqoyunlular öz müttəfiqini və Qara dənizə yeganə çıxış yolunu 

itirdilər. Qara dəniz sahillərindəki Genuya tacirləri ilə əlaqə kəsildi.Avropa ölkələri ilə 

münasibətlər.Uzun Həsən Osmanlı dövlətinə zərbə endirmək ücün Avropa ölkələri ilə diplomatik 

əlaqələr qurmağa başladı.Osmanlılar Azərbaycanın Avropa ticarətinə mane olurdu.Avro- panın 

xristian dövlətləri Osmanlı dövləti ilə bağlı "arxadan zərbə vurmaq "siyasəti yeridir,əslində Uzun 

Həsəndən Osmanlıya qarşı istifadə edirdilər. Uzun Həsən Qaraman bəyliyi,Kipr,Rodos kimi 

xırda dövlətlərlə və Venesiya respublikası ilə ittifaqa girmişdi. Venesiya respublikası ilə daha sıx 

münasibətlər qurulmuşdu. XV əsrin 60-70-ci illərində tərəflər bir-birinə elçiliklər göndərmişdi- 

lər.Nəticədə 1472-ci ildə Venesiya respublikası ilə Ağqoyunlu dövləti arasında Osmanlı 

dövlətinə qarşı hərbi ittifaq bağlanmışdı.1475-ci ildə rus knyazı III İvan Qızıl Ordu xanı Əhmədə 

qarşı ittifaq bağlamaq üçün Marko Rosso adlı elçisini Uzun Həsənin yanına göndərsədə Uzun 

Həsənin başı daxili ixtişaşları yatırmağa qarışdığından bu məsələyə əhəmiyyət vermədi.Həmdə 

bir qədər əvvəl Əhməd xanın elçisi Uzun Həsənin yanına gəlib,Qızıl Ordunun cənub 

sərhədlərinin təhlükəsizliyinə dair ondan təminat almışdı.Venesiya ilə Ağqoyunlu arasında 

bağlanan ittifaqa görə 1472-ci ilin yazında Ağqoyunlu ordusu osmanlılara qalib gələrək Aralıq 

dənizi sahilinə cıxdılar.Lakin Venesiyanın vəd etdiyi odlu silah və artilleriya mütəxəssislərini 

gətirəcək gəmilər gəlib cıxmadı.Cünki Venesiya bu zaman Osmanlıdan ticarət imtiyazları almaq 

ücün gizli danışaqlara başlamışdı. Şahzadə Mustafanın başçılıq etdiyi 60 minlik Osmanlı qoşunu 

Ağqoyunlu ordu- sunu Beyşehir yaxınlığında məğlubiyyətə uğratdı.1473-cü ilin 

baharındaOsmanlı ilə Ağqoyunlular arasında hərbi əməliyyatlar yenidən başladı .1473-cü il 

avqustun 1-də Fərat çayı sahilində baş vermiş Malatya döyüşündə Uzun Həsən qalib gələrək 

Osmanlı sultanı II Mehmetin sülh təklifini qəbul etmədi.1473-cü il avqustun 11-də Otluqbeli 

(Tərcan) döyüşündə Uzun Həsən odlu silahlarla təchiz olunmuş osmanlılar tərəfindən məğlub 

edildi.Bu döyüşdə Osmanlı yeniçəri alayları xüsusilə fərqləndilər.Tarixi mənbələrdə  yazıldığı 

kimi,Ağqoyunlular ona görə məğlub oldular ki,"onlar belə top-tüfəhg davası" 

görməmişdilər.Avropa ölkələri Osmanlı üzərinə hücuma keçmədilər.Venesiya verdiyi vədləri 

yerinə yetirmədi.Uzun Həsən Osmanlıya qarşı mübarizə aparan Misir və Suriya qüvvələrindən 



istifadə edə bilmədi.1472-1473-cü illər müharibəsində Ağqoyunlular məğlub olsada,IIMehmetin Şərqlə 

bağlı işğalçılıq planları pozuldu. 

 Ağqoyunlu dövləti XV əsrin son rübündə.1474-cü ildə Uzun Həsən oğlu Uğurlu Məhəmmədin Şirazda 

qaldırdığı qiyamı yatırdı.Uğurlu Məhəmməd İstanbula qaçdı və II Mehmet qızını ona ərə 

verib,Azərbaycan-Türkiyə sərhəddindəki Sivaşa hakim təyin etdi.Uzun Həsən oğlunu ələ keçirib edam 

etdirdi.II Mehmet isə qızını və nəvəsi Əhmədi İstanbula apardı.Uzun Həsən osmanlılara qarşı müharibədə 

Ağqoyunlulara kömək etmədiyi üçün 1474-1477-ci illərdə Gürcüstana yürüş edərək qalib gəldi.Bağlanan 

sülhə görə Tiflisdə daxil olmaqla Şərqi Gürcüstan Ağqoyunlu dövlətinin hakimiyyəti altına düşdü.1478-ci 

ildə Uzun Həsənin ölümündən sonra oğlu Yaqub taxta çıxdı.Atasının siyasətini davam etdirən sultan 

Yaqub Şirvanşahlarla daha da yaxınlaşıb qohum olsada,Ərdəbil hakimləri ilə münasibətlər pisləşdi.Yaqub 

Mirzənin (1478-1790) ölümündən sonra taxta çıxan oğlu Baysunqur 1492-ci ildə Rüstəm Mirzə 

tərəfindən Bərdə yaxınlığında məğlubiyyətə uğradıldı və Rüstəm taxta (1492-1497)çıxdı.Şirvanşah 

Fərrux Yasardan kömək alan Baysunqur Əhər döyüşündə(1493)öldürüldü.Rüstəm padşah ən cox soyurqal 

torpağı paylayan hökmdar kimi tanınmışdı.O,1497-ci ildə Uğurlu Məhəmmədin oğlu Gödək Əhməd  

tərəfindən taxtdan salındı.Gödək Əhməd islahat keçirərək irsi soyurqalları və şəriətə uyğun olmayan vergi 

və mükəlləfiyyətləri ləğv etdi.Onun siyasətindən narazı qalan əyanlar Əhmədi taxtdan saldılar.Taxt-tac 

uğrunda iki əmioğlu-Əlvənd və Murad arasında çəkişmə başladı.1500-cü ildə onların arasında Əbhər 

sazişi bağlandı.Sazişə görə Qızılüzən çayı sərhəd olmaqla Azərbaycanın Kürdən cənubdakı torpaqları və 

Qarabağ Əlvəndə,Ərəb İraqı,Fars,Kirman isə Murada çatdı. XV əsrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi həyat. 

Dövlət quruluşu və ordu.Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlət başçıları padşah titulu daşıyırdılar.Şirvanda 

isə dövlət başçısı şah adlanırdı.Uzun Həsən Osmanlı Teymuri hökmdarları kimi sultan titulunu qəbul 

etmişdi.Bu dövlətlərdə baş komandan əmir-əl-üməra adlanır,padşahdan sonra ikinci şəxs sayılırdı.Sonrakı 

yeri mövlana(ağa) ləqəbini daşıyan sədr-əzəm tuturdu.O,ruhanilərə, vəqflərə,mədrəsə və dini müəssisələ- 

rə,məhkəmə işlərinə başçılıq edirdi.Sonra baş vəzir gəlirdi.O,daxili idarə və xari- ci işlərə,maliyyə 

məsələlərinə nəzarət edirdi.Bu şəxs həmdə şahın möhürdarı və sahibi-divan idi.Ölkə əyalət-vilayət,tümən 

və nahiyələrə bölünürdü.Orduda ali rütləbi şəxs əmir adlanırdı.Ordunun sıravi heyəti süvarilər,oxatanlar 

vəxidmətçi- lərdən ibarət idi. Qaraqoyunlu və Ağqoyunluların100 min,Şirvanşahların 60 minlik qoşunu 

vardı. 

Torpaq sahibliyi və vergilər 

XVəsrdə beş ədəd torpaq mülkiyyəti forması var idi: 

1.Divan(dövlət) 2.Xassə(sülalə) 3.Mülk(irsi) 4.Vəqf (dini) 

5.Soyurqal-iqta əvəzinə verilən və irsi keçən torpaq idi.Soyurqal sahibi vergi və məhkəmə toxunulmazlığı 

hüququna malik idi.Uzun Həsənin "Qanunnamə"sinə əsasən kəndlilərdən məhsulun 1/5 hissəsini təşkil 

edən malcəhət adlı məhsul vergisi alınırdı.Kəndlılər sudan istifadəyə görə bəhrə,maldarlar otlaqdan 

istifadəyə görə çobanbəyi,sənətkar və tacirlər tamğa və bac vergisi ödəyirdilər. 

XV əsr Azərbaycan mədəniyyəti.Bu dövrdə Azərbaycanda əsas təhsil müəssisələri məktəb və 

mədrəsələr idi.Dövrün böyük filosofu Nəsimi idi.Nəiminin da- vamçısı olan digər filosof Əbülhəsən Əli-

ül-Əla hürufiliyi yayırdı.Şamaxılı filosof və münəccim Seyid Yəhya Bakuvi,coğrafiyaçı və tarixçi 

Cəlaləddin Məhəmməd Dəvvani kimi alimlər də həmin dövrdə yetişmişdi.Əbdül qadir Marağai Yaxın və 

Orta Şərqdə geniş yayılmış muğamlar və mahnılar yaratmışdı.Azərbaycan rəssamlarından Əmir 

Dövlətyar,Əbdül Müsavir məşhur idilər. XV əsrdə Bakıda Şirvanşahlar saray kompleksi inşa 

edilmişdi.Bu kompleksdə divanxana və "Bayıl daşları"nın bədii tərtibatı diqqəti cəlb edir.1465-ci ildə 

Cahanşahın əmri ilə Təbrizdə Göy məscid,Yaqub padşahın əmri ilə 1483-cü ildə "Həşt behişt" adlı saray 

kompleksi,Qeysəriyyə (örtülü bazar),Həsən padşah camesi,Nəsriyyə və Məqsudiyyə mədrəsələri 

tikilmişdi. 
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                                             Azərbaycan XVI əsr-XVII əsrin birinci yarısında 

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin birinci yarısında. Səfəvilərin Ərdəbil hakimiyyəti.  

Sufi təriqətlərindən biri olan Səfəvi dərviş ordeni Şeyx Səfiəddinin başçılığı ilə XIII əsrin 

sonlarında Ərdəbildə yaranmışdı. Rəvayətə görə, Şeyx Səfiəddin İmam Əlinin və Məhəmməd 

peyğəmbərin qızı Fatimənin 26-cı nəslinin törəməsi idi. Bütün Ərdəbil əhalisi Şeyx Səfiəddinin 

müridi hesab olunurdu. Səfəvi təriqətinin başçıları xalqın ağır vəziyyətini sünni hökmdarlarının  

qeyri-qanuni hakimiyyəti ilə bağlayırdılar. Səfəvilərin uğur qazanma- sının əsas səbəbi onların 

otuuraq əhalinin mənafeyini ifadə etməsində idi. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi 1501-ci ilə 

qədərki dövrü, bütün Azərbaycanda hakimiyyət dövrü isə 1501-1736-cı illəri əhatə edir. XV 

əsrin ortalarında siyasi mübarizəyə qoşulan Şeyx Cüneyd Ərdəbili tərk edərək 1460-cı ildə 

Dağıstan və Şirvana yürüş etdi. O, 1460-cı iləd Samur çayı sahilində Şirvanşah I Xəlilullah və 

onun mütəffiqi Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşahın qüvvələri tərəfindən məğlub edildi.Cüneydin 

oğlu Şeyx Heydər dayısı Uzun Həsənin qızı Aləmşah bəyimlə evləndi. 1470-ci ildə Uzun Həsən 

Təbrizdən Ərdəbilə gəlib Şeyx Heydəri Səfəvi təriqətinin başçısı təyin etdi. Şeyx öz müridlərinə 

12 imamım şərəfinə başlarına 12 zolaqlı qırmızı çalma qoymağı əmr etdi. O, 3dəfə Şirvana və 

Dağıstana yürüş etdi. 1488-ci il yürüşündə Şirvanşah Fərrux Yasar Sultan Yaqubun köməyi ilə 

Şahdağın ətəyində onu məğlub etdi. Şeyx Heydər öldürüldü. Sultan Yaqub Şeyx Heydərin 

oğlanları sultanəlini, İbrahimi və 2 yaşlı İsmayıllı anaları ilə birlikdə Şiraz  yaxınlığındakı İstəxr 

qalasında dustaq etdi. 1492-cı ildə Ağqoyunlu Rüstəm Baysunqura qarşı mübarizədə  

qızılbaşlardan istifadə etmək üçün onları azad etdi. 1493-cü ilin yazında Sultanəlinin başçılıq 

etdiyi qızılbaşlar və Rüstəm Mirzənin qoşunları Əhər yaxınlığında Baysunquru məğlub etdilər. 

Bundan sonra Səfəvilərin güclənməsində qorxan Rüstəm Mirzə 1494-cü ildə Ərdəbil yaxılığında, 

Şəməsi deyilən yerdə Sultanəlini məğlub etdi və onu öldürdü. Şəməsi döyüşündən əvvəl 

Sultanəli İsmayıllı Səfəviyyə ordenin başçısı təyin etmişdi. Qızılbaşlar İsmayıllı Gilanda 

(Lahicanda) yerli hakim Mirzə Əlinin sarayında gizlətdilər. O, İsmayıllı səbətə qoyub ağacdan 

asdı və Rüstəm Mirzənin adamlarını inandırmaq üçün Qurana and içdi ki, İsmayıl Gilan 

torpağında deyil. İsmayıl 6 il orada qaldı.  

Səfəvi dövlətinin yaranması.Ağqoyunluların zəiflədiyi bir şəraitdə ölkədəki pərakəndəliyi 

aradan qaldırmaq və Azərbaycan torpaqlarını siyasi cəhətdən birləşdirmək zərurəti yaranmışdı. 

Belə bir şəraitdə Səfəvilər siyasi meydana çıxdılar.1499-cu ildə Lahicanı tərk edən İsmayıl 

Ərdəbilə,sonra isə tərəfdarlarının daha çox olduğu Ərzincana(Kiçik Asiyaya)getdi.İsmayıl ilk 

növbədə Şirvanşaha zərbə vurmağı qərara aldı.Çünki Təbrizə hərəkət etsəydi,3 rəqiblə-

Ağqoyunlulardan Əlvənd Mirzə və Sultan Muradla,eləcə də onları müdafiə edən ,Şirvanşah 

Fərrux Yasarla toqquşmalı oldu.1500-cü ilin payızında Şamaxını tutan İsmayıl Gülüstan 

qalasının yaxınlığındakı Cabanı adlı yerdə Fərrux Yasarı məğlub etdi.1501-ci ilin yazında isə 

Fərrux Yasarın oğlu Qazı bəyin arvadı tərəfindən idarə edilən Bakıya hücuma başladı.Qazı bəyin 

arvadı şəhəri Səfəvilərə təslim etməyi məsləhət görən Bakı darğası Əbdül Fəttahı edam 

etdirdi.Qala divarları altından lağım atan qızılbaşlar şəhəri tutub,Şirvanşahın xəzinəsini ələ 

keçirdilər.Gülüstan qalasını almaq üçün qayıdan 

İsmayıl,Əlvənd Mirzənin Təbrizdən qoşunla yola düşməsi xəbərini alıb,öz sərkərdələrindən “Siz 

Azərbaycan taxtını,yoxsa Gülüstan qalasını istəyirsiniz?”deyə soruşduqda,onlar “Azərbaycanı 



istəyirik”-cavabını verdilər. 1501-ci ilin ortalarında Naxçıvan bölgəsindəki Şərur düzündə 

Əlvəndlə İsmayıl arasında döyüş qızılbaşların qələbəsi ilə başa çatdı.Ərvənd Ərzincana 

qaçdı.Ağqoyunluların birinci qoluna son qoyuldu.1501-ci ilin payızında Təbrizə daxil olan 

İsmayıl özünü şah elan etdi və Səfəvilər dövlətinin(1501-1736) əsası qoyuldu. 

     Şah İsmayıl(1501-1524)öz adına xütbə oxutdurdu və pul kəsdirdi.Dövlətin paytaxtı Təbriz 

idi.Dövlətin əsas ərazisini Azərbaycan torpaqları,əhalisininböyük hissəsini isə Azərbaycan 

türkləri təşkil edirdi.Ordu qızılbaş türk soylarından təşkil olunmuşdu.Hərbi komandanlıq,maliyyə 

idarələri,vilayətlərin idarəçiliyi və şah sarayında bütün vəzifələr Azərbaycan əyanlarının əlində 

idi.Dövlət işlərində,sarayda,qoşunda və qismən diplomatik yazışmalarda Azərbaycan türk dili 

işlənirdi.Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasında Şah İsmayılın müstəsna rolu oldu.  Səfəvi 

dövlətinin yaranması Azərbaycan tarixində mühüm hadisə olub,ölkənin  iqtisadi və mədəni 

inkişafına şərait yaratdı,yadellilərə qarşı xalqımızın mübarizə aparmasını 

asanlaşdırdı.Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətdə birləşdirməklə Səfəvilər tariximizdə misilsiz 

rol oynamlar. 

Səfəvi dövlətinin imperiyaya çevrilməsi.Ağqoyunlu dövlətinin digər qolunun başçısı Sultan 

Murad Səfəvilər üçün təhlükəli rəqib olaraq qalırdı.1503-cü ildə Həmədan yaxınlığındakı 

Almaqulağı adlı yerdə Sultan Muradın ordusunu darmadağın edən l Şah İsmayıl Şirazı tutdu.Bu 

qələbə ilə Ağqoyunlu dövlətinin ikinci qoluna da son qoyuldu.Bundan sonra Şah İsmayıl İranın 

və əcəm İraqının xeyli hissəsini,Qum,Kaşan və İsfahanı,1504-cü ildə Yəzd və Kirmanı,1508-

1510-cu illərdə Xorasan İstisna olmaqla,bütün İranı tutdu.Bağdad şəhəri də daxil olmaqla Ərəb 

İraqını da dövlətinin tərkibinə qatdı. Səfəvilər dövləti şərqdə Şeybani xanın Özbək 

dövləti,qərbdə isə Osmanlı imperiyası ilə həmsərhəd oldu. Şah İsmayılla Şeybani xan arasında 

əsas mübarizə iqtisadi və strateji əhəmiyyəti olan Xorasan uğrunda gedirdi.1507-1508-ci illərdə 

Səfəvilərin Kiçik Asiyada hərbi əməliyyatlar aparmasından istifadə edən Seybani xan Xorasanı 

tutmuşdu.Şah İsmayıl Xorasana hərəkət edəndə Seybani xan Heratdan Mərvə çəkilərək 

uzunmüddətli müdafiəyə hazırlaşdı.Şah İsmayıl hərbi hiylə işlədərək onu Mərv qalasından 

çıxarmaq üçün geri çəkildi.Bu zaman şahın həqiqətən geri çəkildiyini güman edən Şeybani xan 

Səfəviləri təqib etdi.1510-cu il dekabrın 1-də Mərv yaxınlığında baş vermiş döyüşdə özbəklər 

məğlub edildilər və Şeybani xan öldürüldü.Mərv döyüşündən sonra Herat,Mərv,Bəlx şəhərləri də 

daxil  olmaqla Xorasan Səfəvilərin əlinə keçdi.Beləliklə,Fərat çayından Amudərya çayınadək 

geniş ərazidə Şah İsmayılın hakimiyyəti bərqərar oldu.Böyük bir imperiyaya çevrilən Səfəvi 

dövləti Yaxın Şərqin hərbi-siyasi həyatında mühüm rol oynamağa başladı. 

Səfəvi-Osmanlı münasibətləri.Şah İsmayıla qarşı mübarizəyə başlamağa cəsarət etməyən 

Osmanlı sultanı II Bayazid 1504-cü ildə Səfəvilər düvlətini tanıdı.Şah İsmyıl Mərv döyüşündən 

sonra,1512-ci ildə Kiçik Asiyadakı və Qarahisarı tutdu.Səfəvi sərkərdəsi Məhəmmədxan Ustaclı 

isə Diyarbəkiri ələ keçirdi.1512-ci ildə taxta çıxan Suitan I Səlim(1512-1520 ) onu hökmdar kimi 

tanımayan I Şah İsmayıla qarşı müharibə etmək fikrini 

qətiləşdirdi.O,bir sıra Avropa ölkələri ilə (Macarıstan,Venesiya,Moldova,Moskva knyazlığı) 

sülh müqavilələri bağlayıb,Səfəvilərlə müharibəyə başladı.Osmanlıları narahat edən Səfəvi-

Avropa münasibətlərinin genişlənməsi idi.Şah İsmayılın Avropa ölkələri ilə əlaqədar yeritdiyi 

siyasət babası Uzun Həsənin siyasəti ilə oxşarlıq təşkil edirdi.Bu əlaqələr daha çox Osmanlıya 

qarşı yönəlmişdi.İtaliya diplomatları Laskari və Morozini Səfəvilərlə danışıqlar 



aparmışdılar.1507-1508-ci illərdə Roma papası ,Venesiya,Neapol krallığı,Kipr və Rodosla əlaqə 

yaradıldı.1510-cu ildə Səfəvi diplomatı Əli bəy İtaliyaya getdi.Aralıq dənizi vasitəsilə Qərbdən 

odlu silah almağın baş tutmayacağını duyan şah ehtiyat tədbirlərinə əl atdı.Portuqaliya ilə 

əlaqəyə girib,İran körfəzi və Hind okeanı vasitəsilə Qərbdən silah almağa çalışdı və buna görə də 

Portuqaliyanın İran körfəzində möhkəmlənməsinə mane olmadı.Şahın bu səhvindən istifadə edən 

Portuqaliya 1515-ci ildə Hörmüzü ələ keçirib Səfəvilərin Hind okeanına cıxış yolunu bağladı. 

Şah İsmayılın bu səhvini 100 ildən sonra I Şah Abbas aradan qaldırdı və 1620-ci ildə Hörmüzü 

geri qaytardı. 

Çaldıran döyüşü.1514-cü ilin yazında I Suitan Səlimin Ədirnə şəhərində çağırdığı divanda 

qızılbaşlarla müharibə müqəddəs vəzifə elan edildi.Yüz min nəfərlik qoşun toplayan Sultan 

Səlim Osmanlı- Səfəvi sərhədini keçərək Ərzincana daxil oldu.Məhəmməd xan Ustaclı və Nurəli 

Xəlifə Rumlu kimi sərkərdə lərinin osmanlılar üzərinə qəflətən gecə hücuma keçmək təklifini 

Şah İsmayıl "Mən karvanbasan quldur deyiləm"-deyərək rəd etdi.1514-cü il avqustun 23-də 

Maku yaxınlığında Çaldıran döyüşü baş verdi. Şah İsmayıl Osmanlı sərkərdəsi Malçuqoğlu ilə 

təkbətək döyüşdə qalib gəldi.Lakin top mərmilərinə məruz qalan Səfəvilər məğlub 

oldular.Yeniçərilər şahı ələ keçirmək istəyəndə onun bənzəri olan bir qızılbaş -Suitanəli "mənəm 

İsmayıl"- deyərək onları onları öz ardınca apardı və İsmayılı ölümdən qutardı.Sultan Səlim 

Təbrizi tutsada,şahın hərbi hiylə qurmasından ehtiyatlanaraq geri çəkildi.Çaldıran döyüşü 

nəticəsində Səfəvilərin hərbi-siyasi nüfuzu zəiflədi və bir çox ərazilər itirildi.Şah İsmayılın 

özünə güvənməsi,osmanlıların odlu silahdan istifadə etməsi və qüvvələr nisbətinin Səfəvilərin 

xeyrinə olmaması məğlubiyyətin əsas səbəbləri idi.Çaldıran döyüşündən sonra Səfəvilər 

Ərzincan və Diyarbəkiri itirdilər.1516-cı ilin əvvəlində baş vermiş Qoçhisar döyüşündə də 

qələbə qazanan osmanlılar Təbrizə daxil oldular.Onlar burada çox qalmayıb bir neçə min 

sənətkar ailəsini İstanbula apardılar.Çaldıran döyüşü nəticəsində osmanlılar Ərzurum şəhəri ilə 

birlikdə Şərqi Anadolunu və Şimali Mesopotamiyanı da tutdular.Bağdad da daxil olmaqla Ərəb 

İraqı Səfəvilərdə qaldı. 

Azərbaycanın birləşdirilməsi prosesinin başa çatması.Şah İsmayılın (1501-1524) ölümündən 

sonra oğlu I Təhmasib taxta çıxdı (1524-1576) və onun hakimiyyəti dövründə Azərbaycan 

Osmanlı hücumuna məruz qaldı.Osmanlı sultanı I Süleyman Qanuni (1520-1565) 1534-cü ildə 

Azərbaycana birinci yürüşü zamanı Təbrizi tutsa da, burada möhkəmlənə bilmədi.O,1535-ci ilin 

yazında ikinci yürüşü zamanı yenə Təbrizi tutsa da, aclıq Osmanlı qoşununu geri çəkilməyə 

məcbur etdi.Mövqeyini getdikcə möhkəmləndirən  I Təhmasib ölkənin vahid dövlətdə 

birləşdirilməsi prosesini davam etdirdi.1535-ci ildə vəfat etmiş Şirvanşah II Xəlilullahın yerinə 

Şirvanda Şeyxşahın oğlu Şahrux taxta çıxarıldı.Onun gəncliyindən istifadə edən əyanlar 

özbaşınalıq etməyə başladılar.Şirvan əhalisinin narazılığından istifadə edən və özünü  

Şirvanşahın qardaşı kimi qələmə verən bir kələntərin başçılığı ilə 1537-ci ildə üsyan qalxdı.Onun 

məqsədi hakimiyyəti ələ keçirmək idi.Üsyançılar əvvəlcə Salyan və Şamaxını tutsalar 

da,Şirvanşahın qoşunu tərəfindən məğlub edildilər.Şirvandakı qarışıqlıqdan istifadə I Təhmasib 

qardaşı Əlqas Mirzəni 20 minlik qoşunla Şirvana göndərdi və 1538-ci ildə Şirvanşahlar 

dövlətinin varlığına son qoyuldu.Şirvan bəylərbəyliyinə çevrilərək Səfəvi dövlətinin tərkibinə 

qatıldı.Əlqas Mirzə Şirvana ilk bəylərbəyi təyin olundu.Lakin Şirvan əyanlarının 

mərkəzdənqaçma meylindən istifadə edən Əlqas Mirzə 1547-ci ildə Krım xanı Sahib Gəraydan 

kömək alıb I Təhmasibə qarşı qiyam qaldırdı.Əlqas Mirzə məğlub edildi və Türkiyəyə qaçdı.I 

Təhmasib oğlu İsmayıl Mirzəni Şirvana bəylərbəyi (1547-1554) təyin etdi.1548-ci ildə Şirvanda 



Burhan Mirzə qiyam qaldıranda Sultan Süleyman üçüncü dəfə Azərbaycana yürüş etdi və 

Təbrizi tutdu.Əlqas Mirzədə bu yürüşdə Sultan Süleymanla birlikdə idi.Lakin Əlqas Mirzə 

Həmədanda ələ keçirilərək Qəhqəhə qalasına salındı və 1549-cu ildə orada öldü.Bu yürüşdə də 

uğur qazanmayan osmanlılar Azərbaycanı tərk etməli oldular.Qızılbaş əmiri Abdulla xan Ustaclı 

isə 1549-cu ildə Şirvanda Əlişaban adlı yerdə baş vermiş döyüşdə Şirvan qiyamçılarını 

məğlubiyyətə uğratdı.Səfəvilərlə münasibətləri pisləşdiyinə görə 1551-ci ildə Kiş və "Gələsən-

görəsən" qalasına sığınan Şəki hakimi Dərviş Məhəmməd xan da məğlub edilib öldürüldü.Şəki 

hakimliyi ləğv edilərək Səfəvi dövlətinə birləşdirildi.Toyğun bəy Qacar Şəki hakimi təyin 

edildi.Beləliklə,bütün Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlətdə birləşdirilməsi prosesi başa 

çatdı.1554-cü ildə artıq dördüncü dəfə Azərbaycana yürüş edən Sultan Süleyman Naxçıvandan 

geri qayıtmağa məcbur oldu.O,Azərbaycanı tutmaq cəhdinin boşa çıxdığını görüb 1555-ci il 

mayın 29-da Amasya sülhünü bağlamaga məcbur oldu.Sülh müqaviləsinə görə,Van ətrafı və 

Qərbi Gürcüstan Osmanlı dövlətində,Gürcüstanın şərqi isə Səfəvilərdə qaldı. 

Azərbaycan  Səfəvi dövləti XVI əsrin ikinci yarısı -XVII əsrin əvvəllərində.Səfəvi-Osmanlı 

müharibələri.1576-cı ildə I Təhmasibin ölümündən sonra oğlu II İsmayıl taxta çıxsada,1577-ci 

ildə o,sui-qəsd nəticəsində öldürüldü.Taxta çıxan Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyəti 

dövründə (1578-1587)Səfəvi dövləti zəiflədi.Çünki qızılbaş tayfa başçıları mərkəzi hakimiyyətlə 

hesablaşmırdılar,dövlət xəzinəsi tamamilə boşalmışdı.Osmanlı sultanı III Murad yaranmış 

vəziyyətdən istifadə edərək Səfəvilərə qarşı yeni müharibəyə  (1578-1590) başladı.1578-ci il  

avqustun 9-da Qarsdakı  Çıldır gölünün sahilində osmanlılar Səfəviləri məğlubiyyətə 

uğratdılar.Ustaclı və türkmən tayfaları arasındakı düşmənçilyə görə Səfəvi hərbi hissələrinin 

birləşə bilməməsi,ordu rəhbərliyində birliyin olmaması,qüvvələr nisbətinin  osmanlıların xeyrinə 

olması Çıldır döyüşündə Səfəvilərin məğlubiyyətinə səbəb oldu.1578-ci sentyabrın 9-da Alazan 

çayı sahilində baş vermiş döyüş isə qızılbaşların qələbəsi ilə başa çatdı.1578-ci ilin noyabrında 

Ağsu çayı sahilində,Mollahəsənlidə osmanlıların müttəfiqi Krım xanının 12 minlik qoşunu 

Səfəvilər tərəfindən darmadağın edildi.1583-cü ildə Şirvan ərazisində,Niyazabadda Səfəvilər 

osmanlılara qalib gəlsələrdə də,həmin il Samur çayı sahilində tarixdə "Məşəl savaşı" adlanan 

döyüşdə Osmanlı qoşunu qələbə qazandı.1585-ci ilin sentyabrında Sufiyan döyüşündə də qalib 

gələn osmanlılar Təbrizi tutdular.Onlar Səfəvilərin daxilindəki çəkişmədən  istifadə edərək 1586-

1589-cu illərdə,demək olar ki,bütün Azərbaycanı ələ keçirdilər.1590-cı ildə  bağlanmış İstanbul 

sülh müqaviləsinə görə Xalxal,Ərdəbil,Qaracadağ və Talışı çıxmaqla qalan Azərbaycan ərazisi 

Osmanlı imperiyasına qatıldı. 

I Şah Abbasın islahatları.1587-ci ildə Mürşüdqulu xan başda olmaqla qızılbaşların ustaclı və 

şamlı tayfalarından ibarət Xorasan qrupu Məhəmməd Xudabəndənin 16 yaşlı oğlu Abbası 

Qəzvində şah elan etdilər.Bu zaman osmanlılar Azərbaycan vilayətlərində,özbəklər Şərq 

sərhədlərində,portuqaliyalılar isə İran körfəzində ağalıq edirdi.Yalnız şimalda qonşu  Rusiya ilə 

münasibətlər nisbətən normal idi.Şah Abbas (1587-1629)Səfəvilərin itirilmiş ərazilərini geri 

qaytarmaq və dövlətin sarsılmış qüdrətini bərpa etmək üçün hərbi-inzibati islahat keçirdi.O,silah 

gəzdirməyin yalnız qızılbaşlara məxsus olması qaydasını və tayfa başçılığında irsiliyi ləğv 

etdi.Bundan sonra digər xalqların nümayəndələri də orduya xidmətə götürülə bilərdi.Şah Abbas 

qoşunun komplektləşdirilməsində tayfa müxtəlifliyi prinsipi tətbiq etdi və müxtəlif qoşun 

növlərini yaratdı: 

1.Qızılbaşlar-sayı 200 min,əsas qoşun növü olub,əsasən,süvarilərdən ibarət idi,döyüşə 60      min 

nəfəri gedirdi. 



2.Qulamlar-15 min nəfərə çatırdı.İslamı qəbul etmiş xristian gənclərdən ibarət xüsusi qvardiya 

idi. 

3.Tüfəngçilər-12 min nəfər olub,əhalinin aşağı təbəqəsindən təşkil edilirdi. 

4.Topçular dəstəsi-orduda 500 top vardı. 

I Şah Abbas 1598-ci ildə paytaxtı Qəzvindən İsfahana köçürdü.Bu fars etnik ünsürlərinin 

güclənməsinə səbəb oldu.Buna baxmayaraq Qaradağ və Qəzvindən çoxlu Azərbaycan türkü yeni 

paytaxta köçdü və burada onlar üçün "Abbasabad" məhəlləsi salındı.Şah Abbas İsfahan tacir və 

sənətkarlarını 1 lirəyə vergidən azad etdi.Edam edilmiş və sıxışdırılmış feodalların torpaqlarının 

ələ keçirilməsi hesabına şah öz şəxsi torpaqlarını artırdı.Şah Abbasa qarşı çıxan təkəli tayfasına 

amansız divan tutuldu.Şah dövlətin maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün vəzifələrə təyin 

olunan şəxslərdən xəzinəyə "peşkəş" adlı xüsusi məbləğin ödənilməsini tələb etdi.O,ruhani və 

oturaq əhaliyə arxalanmaq üçün vergi siyasətində onlara güzəştə getdi.Baş vəzir (etimad üd-

dövlə) Hətəm bəy Ordubadi dövlətin mədaxil-məxaric siyahısını tərtib etdi.Şah Abbas mərkəzi 

hakimiyyətin güclənməsində marağı olan feodal və tacir-sənətkar qruplarına arxalanıb hərbi-

köçəri əyanların müqavimətini qırdı.Nəticədə mərkəzi hakimiyyət gücləndirildi,iri qızılbaş 

əyanların müqaviməti qırıldı və Səfəvi dövlətinin qüdrəti bərpa 

edildi.O,İngiltərə,Fransa,İspaniya,Roma papası və Rusiya ilə danışıqlara başladı.Şah Abbas 

reallığı nəzərə alıb,1590-ci il İstanbul sülhünü qəbul etdi.Osmanlılar tutulan əraziləri Şirvan və 

Dərbənd bəylərbəyliyinə və sancaqlıqlara bölmüşdülər.Şirvan 14,Dərbənd 7 sancağa 

bölünmüşdü.Osmanlı imperiyasının "torpağın idarə edilməsi" qanununa görə,əhali işğal 

zonasında xüsusi dəftərdə siyahıya alınmışdı.Xəzər dənizinə cıxan osmanlılar Niyazabadda 

gəmilər inşa etməyə başlamışdılar.Səfəvilərin tərkibində qalan Azərbaycan torpaqlarında isə 

1593-cü ildə Ərdəbil mərkəz olmaqla Azərbaycan bəylərbəyliyi yaradıldı və Zülfüqar xan 

Qaramanlı hakim təyin olundu.Bu bəylərbəyliyin "Azərbaycan qoşunu" adlanan 10 min nəfərlik 

silahlı qüvvəsi vardı.XVI əsrin sonunda I Şah Abbasın xarici siyasətinin üç əsas vəzifəsi var idi. 

1)şimal -şərqdə Şeybaniləri əzib,Xorasanı geri almaq; 

2)1578-1590-cı illərdə osmanlıların tutduğu əraziləri geri qaytarmaq; 

3)İran körfəzində Portuqliyanın hegemonluğuna son qoyub,Hind okeanına çıxış əldə 

etmək.O,1599-cu ildə birinci vəzifəni yerinə yetirərək Xorasanı geri qaytardı.İkinci vəzifənin 

yerinə yetirilməsində Almaniya,İspaniya,Rusiya və d.Avropa ölkələri də maraqlı idilər. 

Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin yeni mərkhələsi(1603-1639).Avropa dövlətləri və Rusiya 

səfəvilərin Osmanlı imperatorluğu toqquşmasında maraqlı idilər.1603-cü ildə Almaniya səfiri 

G.Tektander Şah Abbasın yanına gəldi.Osmanlıların əngəl törətdiyi Volqa-Xəzər ticarətinin 

canlanmasında Səfəvilərlə Rusiyanın ümumi marağı vardı.1603-cu ildə osmanlıların işğal 

etdikləri torpaqları geri qaytarmaq üçün yürüşə başlayan I Şah Abbas oktyabrın 21-də Təbrizi 

geri aldı.Osmanlıların əsas qüvvəsi darmadağın edildi.1603-cü ildə Cənubi Azərbaycanı azad 

edən şah sonra Ordubadı,Culfanı,Naxçıvanı(1603) və İrəvanı(1604) osmanlılardan geri 

aldı.Osmanlı qoşunlarına kömək gəlməsini eşidən Şah Abbas tutduğu ərazilərdə "yandırılmış 

torpaq" taktikası tətbiq etdi və "böyük sürgün" siyasətini həyata keçirdi:Naxçıvan,İrəvan,Culfa 

əhalisi İsfahana və Mazandarana köçürüldü.Şah bununla həm də iqtisadi məqsəd güdərək həmin 

bölgələrin iqtisadiyyatını canlandırmaq istəyirdi.1605-ci ildə Səfəvi və gürcü birləşmiş qüvvələri 



Şirvanın çox hissəsini azad edib,Allahverdi xanın başçılığı altında Van şəhərinə qəfil hücum 

təşkil etdilər.Əks-hücuma keçən osmanlıların qarşısı Ərdəbillə Sərab arasında alındı.1605-ci ilin 

noyabrında osmanlılar burada məğlub edildilər.Onların yardım ala bilməməsindən istifadə edən 

Şah Abbas Gəncəni (1606) və Şamaxını (1607) tutdu.1607-ci ilin yanvarında Bakı və Dərbənd 

əhalisi osmanlılara qarşı üsyan etdi.Həmin il bu şəhərlər də onlardan geri alındı.Şah Abbas 

Dərbənd əhalisini bütün vergilərdən azad etdi.Şah,Hətəm bəy Ordubadinin xahişi ilə Ordubada 

dəymiş zərəri və əhalisinin osmanlılara qarşı fəal mübarizəsini nəzərə alıb,onları da vergilərdən 

azad etdi.Beləliklə,1603-1607-ci illərdə keçirilən hərbi əməliyyatlar nəticəsində bütün 

Azərbaycan torpaqları osmanlılardan geri alındı.Ancaq müharibə davam edirdi.1612-ci il 

oktyabrın 17-də Sərab sülhü bağlandı.Bununla da 1555-ci il Amasya sülhünün şərtləri bərpa 

edildi.Əlavə olaraq Səfəvilər rusların Terek qalasının dağılması haqqında Osmanlı sultanının 

əmrinə mane olmamalı idilər.Bununla da osmanlılar mümkün Səfəvi-Rusiya ittifaqına mane 

olmaq istəyirdilər.Lakin 1613-cü ildə Şah Abbasın Cənubi Qafqaz xalqlarını itaətə gətirmək 

üçün Azərbaycanın şimal vilayətlərində və Gürcüstanda apardığı əməliyyatlara cavab olaraq 

osmanlılar Sərab sülhünü pozdular.1618-ci ilin yazında Sərabda Sınıq körpü deyilən yerdə 

məğlub olan osmanlılar sentyabr ayında Mərənd sülhünü imzaladılar.XVII əsrin 20-ci illərində 

Osmanlı dövlətinin daxilində başlayan çəkişmədən istifadə edən Şah Abbas Mərənd sülhünü 

pozub,1622-1623-cü illərdə Bağdad,Kərbəla, Nəcəf,Kərkük və başqa şəhərləri tutdu.1625-ci ildə 

Gürcüstanda Saakidzenin başçılığı altında üsyan baş verdi.Şah Abbas həmin il Əlkitçay 

döyüşündə üsyançıları darmadağın etdi.Şah Abbasın nəvəsi I Şah Şəfinin hakimiyyəti dövründə 

(1629-1642),1638-ci ildə Bağdad itirildi.I Şah Şəfi 1639-cu ildə (17 may) Qəsri-Şirin sülhünü 

bağlamağa məcbur oldu.Bu müqavilə ilə 1555-ci il sülhü bir daha təsdiq edildi və XVIII əsrin 

birinci rübünə kimi qüvvədə qaldı. 

XVI əsr- XVII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatı.Dövlətin başında qeyri-

məhdud hakimiyyətə malik şah dururdu.Onun yanında ən nüfuzlu qızılbaş əmirlərindən ibarət 

məşvərətçi Ali Məclis fəaliyyət göstərirdi.Şahın dini və dünyəvi işlər üzrə müavini sayılan vəkil 

dövlətdə ikinci şəxs idi.Qızılbaş türk tayfalarından təşkil olunmuş xüsusi hərbi dəstələrindən 

ibarət olan çərik adlanan qoşun qorçubaşçıya tabe idi.Vəzir mülki işlərə, mədaxil-məxaricə,sədr 

dini idarələrə,qazi şəriət məhkəməsinə başçılıq edirdi.Azərbaycan Səfəvi dövlətinin ərazisi 

bəylərbəyiliklərə,bəylərbəyiliklər isə mahallara bölünürdü.Bəylər- bəyilər qızılbaş əyanlarından 

təyin olunurdu.Mahallara naiblər,kəndlərkəndxudalar,şəhər- lərə kələntərlər başçılıq 

edirdilər.Şəhər polisinə başçılıq edən darğa kələnərə tabe idi.Ölkədə kənd təsərrüfatı,sənətkarlıq 

və ticarət inkişaf edirdi.Təbriz xalçaçılıq mərkəzi kimi məşhur idi.1522-ci ildə Qiyasəddin Cami 

tərəfindən toxunan məşhur xalı hazırda Milan muzeyində caxlanılır.1539-cu ildə Təbrizdə 

toxunan və misilsiz sənət əsəri olan Şeyx Şəfi xalçası hazırda London muzeyindədir.Şamaxı 

şəhəri xarici ölkələrə xam ipək və ipək parçalar göndərirdi.Ərdəbil yun parça toxuculuğu 

sahəsində ən iri mərkəzlərdən biri idi.I Şah Təhmasibin 1526-cı il fərmanından aydın olur 

ki,burada yun şal toxunan böyük bir emalatxana var idi.Bakı liman şəhəri olduğuna və neftinə 

görə tanınırdı.300 min nəfər əhalinin yaşadığı Təbriz ən böyük şəhər idi.Əhalisinin sayına görə 

Gəncə ikinci yerdə dururdu.Dövrün tarixçilərindən Xandəmir Təbrizi"dünyanın  dörddəbir 

hissəsinin ən abad şəhəri",Oruc bəy Bayat isə "Şərqin paytaxtı"adlandırmışdı.Təbrizdə yun,ipək 

və pambıq parça toxuculuğu,boyaqçılıq yüksək səviyyədə inkişaf etmişdi.Lakin Səfəvi-Osmanlı 

müharibələri və 1555-ci ildə paytaxtın Qəzvinə köçürülməsi Təbrizin iqtisadi inkişafına mənfi 

təsir göstərmişdi.Ərdəbil şəhəri ölkənin dini mərkəzi olduğuna və beynəlxalq yolların üstündə  

yerləşdiyinə görə sürətlə inkişaf edirdi.XVI əsrdə Cənubi Qafqazda ipək istehsalının və 



ticarətinin demək olar ki,hamısı Şamaxı və Ərəşdə cəmlənmişdi.1562-ci ildə İngiltərənin 

"Moskva" şirkəti ilə ipək ticarətinə dair Şirvan bəylərbəyi Abdulla xanla A.Cenkinson arasında 

saziş bağlanmışdı.Bu dördə ölkədə torpaq mülkiyyətinin aşağıdakı formaları vardır: 

1.Divan-dövlət torpaqları.Divan torpaqlarından  gələn gəlir qoşunun və dövlət aparatının 

saxlanılmasına xərclənirdi. 

2.Xassə-Şah sülaləsinin torpaqları.Xassə torpaqlarından gələn gəlir şah sarayının saxlanılmasına 

sərf edilirdi.Ərdəbil vilayəti Səfəvilərin xassəsinə şevrilmişdi. 

3.Mülk-feodalın irsi keçən şəxsi torpaqları 

4.Tiyul-feodallara xidmət müqabilində verilən,lakin şahın icazəsi ilə irsən keçən şərti 

torpaqlar5.Vəqf-dini idarələrə məxsus torpaqlar 

6.Camaat torpaqları-kənd icmasının (camaatın) istifadə etdiyi torpaqlar 

Səfəvilər dövlətində feodal zümrəsi içərisində qızılbaşlar imtiyazlı təbəqə idi.XVI əsrdə əhali 35 

növ vergi və mükəlləfiyyəti yerinə yetirirdi.Malcəhət məhsulun altıdabir hissəsini təşkil 

edirdi.Maldarlar otlaqdan istifadəyə görə cobanbəyi ödəyirdilər.I Təhmasibin 1565-ci ildə 

təqribən 80 min tümənlik tamğa vergisini ləğv etməsi sənətkarlıq və ticarətin inkişafına müsbət 

təsir göstərmişdi.XVI əsrin ikinci yarısı -XVII əsrin birinci yarısında əhalidən yığılan vergilərin 

artırılması üsyanlara gətirib çıxarmışdı.1571-1573-cü illərdə Təbriz şəhərində baş vermiş üsyan 

yatırılsa da,şəhər dövlətə vergi ödəməkdən azad olunmuşdu.1615-1616-cı illərdə Şirvanda baş 

vermiş üsyanda yatırılmışdı. 

XVI əsr-XVII əsrin birinci yarısında Azərbaycan mədəniyyəti. 

XVI-XVII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda böyük məktəb və mədrəsə şəbəkəsi var idi.Bu 

dövrdə coğrafiya,tarix,fəlsəfə,riyaziyyat,məntiq,qrammatika və başqa fənlərə aid bir sıra elmi 

əsərlər yazılmışdı.O dövrün görkəmli adamlarından,şair və mütəfəkkirlərindən Məhəmməd 

Füzulini,filosof Həqirini,I Təhmasibin tarixçisi olmuş Həsən bəy Rumlunu,Oruc bəy Bayatı,I 

Şah Abbasın tarixçisi olmuş İsgəndər bəy Münşini göstərmək olar.Şah İsmayıl Marağa 

rəsədxanasını bərpa etdirmişdi.1522-ci ildə Şah İsmayıl rəssamKəmaləddin Behzadı Təbrizdəki 

saray kitabxanasına rəis təyin etmişdi.XVI əsrdə Təbrizdə bədii miniatür məktəbi 

yaranmışdı.Onlardan ən məşhuru Sultan Məhəmməd idi.Miniatürçü rəssamlardan Kəmaləddin 

Behzadi,Mir Müsaviri,Mövlana Müzəffər Əlini,Mir Zeynalabdin Əlini və b.-nı göstərmək 

olar.Həmin dövrdə Azərbaycanda bədii xəttatlıq da geniş yayılmışdı.Bu sahədə Mövlana 

Məhəmməd Həsən xüsusi yer tuturdu.XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanda bir çox memarlıq 

abidələri tikilmişdi.Bunlardan 1544-cü ildə Qusar rayonunun Həzrə kəndində tikilmiş Şeyx 

Cüneyd məqbərəsini,Naxçıvanda Əlincə çayı üzərindəki körpünü,Bakının Şərq darvazalarını və 

s.ni göstərmək olar. 
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                                   AZƏRBAYCAN XVII ƏSRİN İKİNCİ YARISINDA 

Siyasi vəziyyət.1639-cu il mayın 17-də imzalanmış Qəsri -Şirin sülhü XVIII əsrin 

ikinci rübünə kimi Səfəvi-Osmanlı münasibətlərini nizama saldı.Bu sülhə görə 

Bağdad daxil olmaqla Ərəb İraqı Osmanlıya,Zəncir qalasından şərqdəki torpaqlar 

Səfəvilərə verildi.Səfəvilər Van və Qars qalalarına,həmçinin Axalsıxa hücum 

etməyəcəklərinə söz verdilər.Bu zaman Azərbaycan inzibati cəhətdən 

Təbriz,Qarabağ,Şirvan və Çuxursəd (mərkəzi İrəvan şəhəri) bəylərbəyliyinə 

bölünmüşdü.Bəylərbəyi yerlərdə ali hakimiyyət nümayəndəsi idi.Qolbəyi adlanan 

vilayət hakimləri ona tabe idi.Daha kiçik vilayət başçıları sultan titulu 

daşıyır,qolbəyiyə,bəzən də birbaşa bəylərbəyinə tabe olurdular.Xan rütbəsi ali 

hərbi-inzibati mövqe tutan şəxsə verilirdi.Daxili vilayətlərin gəliri birbaşa şah 

sarayına çatdırılırdı.Bəylərbəyilər və vilayət hakimləri daxili xidmət və 

təhlükəsizlik məqsədilə müəyyən sayda qoşun saxlayırdılar.Bəylərbəyinin maliyyə 

işlərini şahın təyin etdiyi vəzirlər yerinə yetirirdi.Məhkəmə orqanları şeyxulislamın 

(baş qazı),qazı və müftilərin nəzarəti altında idi.İdarəçilikdə irsilik prinsipi 

saxlanılırdı. 

Səfəvi-Rusiya münasibətləri.Səfəvi dövləti ilə Rusiya arasında olan münasibətlər 

müştərək siyasi marağa və qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrə əsaslanırdı.Azərbaycan bu 

dövrdə böyük  Səfəvi imperiyasında Rusiya ilə həmsərhəd olan yeganə dövlət 

idi.Bu dövrdə İsfahan sarayı tərəfindən təyin edilmiş Şirvan bəylərbəylıyi bütün 

hallarda Rusiya ilə sülh əlaqələri yaratmağa və hər hansı gərginlikdən qaçmağa 

çalışırdılar.Azərbaycan-Rusiya ticarət münasibətləri bir sıra çətinlıklərlə qarşıla- 

şırdı.Ticarət karvanları üzərinə hücum edən kazak dəstələrinin fəaliyyəti böyük 

idi.Azərbaycanın atlaz,ipək parçaları,xalçaları və məxməri Rusiyada,Rusiyanın 

dəri və sənətkarlıq məmulatları,Metalı,yağ kağızı Azərbaycanda yüksək qiymətlən- 

dirilirdi.Ruslar Qərbdən aldıqları mahudu da Azərbaycana gətirir,Şirvanla ticarətə 

xüsusi əhəmiyyət verirdilər.Ruslar XVII əsrin ortalarında Şimali Qafqazda strateji 

məqsədli qalalar tikməyə başlayanda Səfəvi şahı II Abbas (1642-1666) buna etiraz 

etdi və Şirvan hakimi Xosrov xan ruslarla toqquşmalı oldu.Ruslar Səfəvi şahından 

Xosrov xanın edamını tələb etdilər.Səfəvi-Rusiya münaqişəsi (1653-1662) rus çarı 

Aleksey Mixayloviçin təşəbbüsü ilə imzalandı.Rusiya qızılbaş ipəyini Həştərxan 

vasitəsilə Moskva və Qərbi Avropaya daşımaq hüququnu inhisara almaq üçün 

1667-ci ildə Səfəvi şahı Süleymanla müqavilə bağladı.Bu müqavilə Səfəvilərin 

bütün hakimiyyəti dövründə ruslara gömrüksüz ticarət,qonaq evləri və ticarət 

məntəqələrində imtiyazlar verirdi.Şah Süleymanın fərmanında yerli hakimlərə rus 



tacirlərinə ehtiram göstərmək tapşırılmışdı.Təhlükəsizlik məqsədilə hər iki tərəfin 

karvanları keşikçilərlə mühafizə olunurdu.Lakin kazak dəstələrinin hücumları 

ticarətə öz mənfi təsirini göstərirdi. 

Stepan Razinin qarətçi yürüşü.Kazakların Xəzər dənizinə yürüşü sonrakı illərdə də 

davam etmişdi.1647-ci ildə Don kazaklarının bir dəstəsi neft üçün Bakıya gələn 

Fərəhabad (Mazandaran)  taciri Hacı Bağırın üzərinə hücum etmiş,onun altı-yeddi 

yüz tümənlik malını əlindən almış,özünü isə yüz otuz tümənə satmışdılar.Rusiya 

hökuməti Xəzər dənizində gəmilərin təhlükəsizliyinə böyük əhəmiyyət 

verirdi.Volqa-Xəzər su yolu bütün ili açıq idi və Rusiyanın Azərbaycan,İran və 

başqa ölkələrlə ticarət əlaqələrində mühüm rol oynayırdılar.Rus dövləti nəyin 

bahasına olursa olsun,bu su magistralını və onun sahillərini kazakların və Şimali 

Qafqaz dağlılarının basqınlarından qorumalı idi.Bu vaxt Donda üsyançı kazaklara 

rəhbərlik edən Stepan Razin Ön Qafqa üçün daha təhlükəli olmuşdu.Onun Azov 

dənizinə çıxmaq cəhdi baş tutmadıqda sonra,əməliyyatı Volqa Xəzərə 

keçirdi.S.Razin 1667-ci ilin mayında  Volqaya çatdı,həmin il iyunun əvvəlində 

Xəzər dənizinə çıxdı.1668-ci ilin yayında Azərbaycana və İranın digər sahil 

vilayətlərinə hücüm etdi.S.Razin kazakların ataman Sergey Krivoyun başçılığı 

altında fəaliyyət göstərən digər dəstəsi ilə birləşərik 40 qayıqda,2000 nəfərlə 

Dərbəndə ,sonra isə Bakıya tərəf irəlilədi.Razinin başçılığı ilə kazaklar ilk dəfə 

Bakı sahilinə basqın edərək Maştağa kəndini talan etdilər.Kazaklar Bakıya 

basqından sonra ,Xəzərin cənub sahillərinə  Gilana,Rəştə basqın etmiş,xeyli qəni- 

mət ələ keçirmişlər.S.Razin 1671-ci ildə çar hökuməti tərəfindən edam ediləndə bu 

cinayətlər ona xatırladıldı.Volqa-Xəzər su yolu Rusiyanın Azərbaycan və başqa 

ölkələrlə ticarətində mühüm rol oynadığından kazak hərəkatının yatırılmasında 

həm Səfəvilər,həm də Rusiya eyni dərəcədə maraqlı idi.Bununla belə,Rusiyanın 

işğalçılıq planları özünü büruzə verirdi.Xüsusilə Dağıstanın hansı dövlətə mənsub 

olması Səfəvi-Rusiya münasibətlərində gərginlik yaratdı.Rusiya zəifləmiş Səfəvilər 

dövləti hüdüdlarında İngiltərənin nüfuz qazanmasına qısqanclıqla yanaşır,Səfəvi- 

lərlə Osmanlı dövlətinə qarşı ittifaq bağlamağa çalışırdı.Lakin onlar rusların  bu 

təklifini qəbul etmədi. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Mühazirə-9 

                            AZƏRBAYCAN XVIII ƏSRDƏ.  XANLIQLAR 

I Pyotrun Xəzəryanı bölgələrə yürüşü.  I Pyotrun Xəzəryanı vilayətləri asanlıqla işğal etməsinə 

iki amil şətait yaratdı:Səfəvi dövlətinin xeyli zəifləməsi və müqavimət göstərə biləcək gücünün 

olmaması.Hiyləgərliyi ilə Azərbaycan əhalisinin bir qismini öz tərəfinə çəkməsi. I Pyotr 1722-ci 

il iyunun 15-də, yürüş ərəfəsində Azərbaycan dilində  “Bəyannamə” nəşr etdirərək Şirvana və 

Xəzəryanı  bölgələrə göndərdi. “Bəyannamə”də: Rus qoşunu yürüşünün əsas səbəbi ört-basdır 

edilirdi.  I Pyotr Xəzəryanı bölgələrdə yaşayan şiə əhalisini imnandırırdı ki, Səfəvi şahının 

dostudur, yürüşdən  məqsədi  bu yerlərdə  əmin-amanlıq  yaratmaqdan və rus tacirlərini qarət 

edən qiyamçıları  cəzalandırmaqdan ibarətdir. Səfəvilərə qarşı üsyan edən feodalların, Osmanlı 

türklərinin bu torpaqları zəbt etməsinin qarşısını alacaq, burada Səfəvilərin hakimiyyətini bərpa 

edəcəkdir. I Pyotr 1722-ci il iyunun 18-də Həştərxandan Azərbaycanın Xəzəryanı vilayətlərinə 

yürüşə başladı. Rus qoşunu iki istiqamətdə – quru və dəniz yolu ilə hərəkət etdi. Azərbaycan 

ərazisinə daxil olan rus qounu zəifləmiş Səfəvi qoşununun ciddi müqavimətinə rast gəlmədi. 

Xəzəryanı vilayətlərə yürüş zamanı I Pyotr dini amildən məharətlə istifadə edərək, Cənubi  

Qafqazın  xristian əhalisinə elan etdi ki, bu yürüşdə məqsəd  onları müsəlmanların zülmündən 

xilas etməkdir. I Pyotrun belə hiyləgərliyi ilk vaxtlar Xəzəryanı bölgələrdə əhalinin bir qisminin 

Rusiyaya meyl etməsinə səbəb oldu. 1722-ci il avqustun 15-də  rus eskadrası Dərbəndə daxil 

oldu. Şəhərin naibi İmamqulu bəy qalanın açarlarını rus çarına təqdim etdi. I Pyotr 1722-ci il 

sentyabrın 7-də Peterburqa qayıtdı. Lakin Bakının tutulmasına böyük əhəmiyyət  verdiyindən bu 

işi general-mayor M.Matyuşkinə tapşırdı. I Pyotrun Peterburqa qayıtmasının əsas bəbəbi 

aşağıdakı amillərlə bağlı idi: Avropadan İsveç tərəfindən Rusiya qarşı yeni müharibə 

təhlükəsinin yaranması. Xəzəryanı bölgələrə basqının Osmanlı dövlətinin kəskin etirazına səbəb 

olması.  Hacı Davudun dağlarda qoşun toplayaraq rusların irəliləməsinin qarşısını almağa 

hazırlaşması. I  Pyotrun Xəzəryanı bölgələrə yürüşü zamanı Osmanlı ordusunun  qarşısında iki 

başlıca vəzifə dayanırdı: 1. Rus  hərbi hissələrinin Bakını  tutmasının  qarşısını almaq 2. Rusların 

Səfəvi dövlətinin qərbini və Cənubi Qafqazın şərqini ələ  keçirməsinə mane olmaq  Osmanlı 

qoşununun irəliləməsi  xəbərini eşidən ruslar I Pyotrun göstərişi  il    1722-ci ilin  dekabrında rus 

eskadrası  Rəşt şəhərini  zəbt  etdi .Şirvanda  rus konsulluğunun  açılması təşəbbüsünü  irəli 

sürüldü Səfəvi şalı II Təhmasib (1722-1732) höküməti  Şirvanda  rus konsulluğunun  açılmasına 

etiraz etdiyi üçün rusların bu planı baş tutmadı. 1722-ci ilin sonunda İsfahana konsul təyin 

olunmuş S.Abramov  Rəştə gələrək  burada konsulluq açdı. Rusiyanın Xəzəryanı xilayətlərə 

yürüşü zamanı Azərbaycanın nüfuzlu feodalları rus ordusuna müqavimət göstərməyin tərəfdarı 

idi. Onlardan biri də Bakı hakimi Məhəmməd Hüseyn bəy idi. Məhəmməd Hüseyn bəy və onun 

tərəfdarları öz güclərinə, həmçinin Hacı Davudun köməyinə arxalanaraq rus qoşunlarını Bakı 

qalasına buraxmamaq əzmində idilər. Odur ki, 1723-cü il, iyulun 6-da rus eskadrası  Bakı 

körfəzinə  daxil olarkən Məhəmməd Hüseyn bəy I Pyotrun məktu- bunu və rus  komandanlığının  

təslim olmaq haqqında təklifini rədd etdi və müqavimət göstərdi. Rus qoşunu  rədd cavabı  alan  

kimi  şəhəri top  atəşinə tutdu, az sonra  isə, 1723-cü il iyulun 28-də Bakını işğal etdi. I Pyortun 

əmri ilə Bakının alınması münasibəti ilə Peterburqda yaylım atəşi açıldı. Bakı işğal edildikdən 

sonra M.Matyuşkin Bakı hakimi  Məhəmməd Hüseyn bəyin Hacı Davudla əlaqədə olduğunu 

bəhanə edərək onun həbsə alınmasını əmr etdi. I Pyotrun göstərişi ilə o, Roqaçevskə sürgün 

edildilər və  orada da öldü. Knyaz İ.Baryatinski Bakının  komendatı  təyin edildi. Bakı 

tutulduqdan sonra rus komandanlığı asanlıqla Salyanı da işğal etdi.  

İstanbul sülhü. XVIII əsrin 20-ci illərində Osmanlı qoşununun Cənubi Qafqazda irəliləməsi 

Rusiya ilə Osmanlılar arasında toqquşmaya gətirib çıxıra  bilərdi. Bu zaman Cənubi Qafqazda üç 

dövlətin - Rusiya, Səfəvilər və Osmanlı  dövlətlərinin mənafeyi toqquşurdu. Səfəvilər və 



Osmanlı  dövlətlərinə qarşı mübarizədə bu ərazidə məskunlaşmış xristianlara arxalanan 

Rusiyanın vəziyyəti nisbətən əlverişli idi. Lakin, İsveçlə müharibəni təzəcə  qurtarmış Rusiya 

yeni müharibəyə başlaya bilmədiyi üçün, Osmanlılarla sülh müqaviləsi bağlamağa məcbur idi. 

İngiltərə və Fransanın Osmanlı sultanına  təzyiqi üzündən sülh danışıqları bir qədər uzandı.  

1724-cü il iyulun 12-də İstanbulda Rüsiya ilə Osmanlı arasında müqavilə imzalandı. 

Müqavilənin şərtlərinə görə: 1. Rusiya Peterburq müqaviləsinin (1723)  şərtlərinin (Dərbənd, 

Bakı, Salyan, Lənkəran, Rəşt və Ənzəlinin Rusiyaya  ilhaq edilməsi  faktının) təsdiq  edilməsinə 

nail oldu. 2. Rusiya Xəzəryanı bölgələr istisna  olmaqla, bütün Azərbaycan ərazisinin 

Osmanlılara verilməsinə razılıq verdi. 3. Şirvan Osmanlıların himayəsi altında yarımmüstəqil 

xanlıq elan olundu. Hacı Davud isə Şirvan xanı təsdiq edildi. Şirvanın sahilyanı hissəsi isə  

Rusiyanın tabeliyinə verildi. 4. Kürdən şimaldakı  torpaqlarda Osmanlılara hərbi qüvvə 

saxlamağa  icazə  verilmirdi və bu ərazilər yerli hakimlər tərəfindən idarə olunmalı idi Beləliklə, 

XVIII əsrin 20-ci illərində Azərbaycan ərazisi üç dövlət Rusiya, Səfəvi, Osmanlı dövlətləri 

arasında bölündü. 

 Azərbaycan torpaqlarında Osmanlı idarəçiliyinin qurulması.   XVIII əsrin 20-30-cu illərində 

Osmanlı hakim dairələri Azərbaycanın işğal edilən ərazilərində yeni idarə üsulu yaratdılar. 

Osmanlı idarə üsuluna aiddir:Osmanlılar Səfəvilər dövründə olan inzibati-ərazi bölgüsünü 

qismən saxlamaqla, Azərbaycan torpaqlarını hərbi-inzibati vahidlərə - vilayətlərə və 

bəylərbəyiliklərə  böldü.Vilayətlər sancaqlardan ibarət idi, Sancaqların ərazisi isə keçmişdə 

mövcud olmuş mahalların ərazisinə uyğun gəlirdi. Sancaqlar da dahak kiçik inzibati vahidlərə –

mahal və  nahiyələrə bölünürdü.Hərbi əməliyyatlar zamanı vilayətlərdə  iri hərbi-inzibati, habelə 

siyasi və maliyyə işləri  sultan  tərəfindən təyin edilmiş - sərəsgərin əlində  cəmləşmişdi. Bir 

qədər kiçik bölgələri idarə edən sancaqbəyilər, naiblər və kəndxudalar əsasən yerli feodallardan 

təyin olunurdu.Azərbaycanın Kürdən şimaldakı  torpaqlarının  xüsusi statusu var idi. İstanbul 

müqaviləsinə  görə bu ərazidə Osmanlılara hərbi qüvvə saxlamağa  icazə  verilmirdi və yalnız 

yerli hakimlər tərəfindən idarə olunurdu. Məsələn, Yerli feodal - Əli Sultan “paşa” titulu almış 

və Şəki  vilayətinin  hakimi təsdiq edilmişdi. Ərəş və Qax da belə  idarə  olunurdu. 

 Azərbaycan torpaqlarında Rusiya idarəçiliyinin qurulması.1722-1724-cü illərdə Rusiya Cənubi 

Qafqazda bir sıra hərbi əməliyyatlar keçirdi. I Pyotrun Xəzəryanı bölgələrə yürüşünün davamı 

olaraq, rus qoşunlarının Cənubi Qafqazda və Xəzər dənizi hövzəsində Rusiyanın mövqeyinin 

sabitləşməsində Dərbənddə, Bakıda, Rəştdə möhkəmlənməsi mühüm mərhələ idi. Bununla 

Rusiya Dərbənd keçidinə və Xəzərin mühüm limanlarına nəzarət etməyə, Osmanlı türklərinin 

Xəzər sahilinə hücumlarının qarşısını almağa imkan tapdı. Rusiya Azərbaycanın işğal edilmiş 

Xəzəryanı vilayətləri idarə etmək üçün ilk vaxtlar komendat idarə üsulu yaradılmışdı. Sonralar 

isə, Səfəvilər dövründə olduğu kimi, bu bölgələr mahallara bölünmüşdü. Mahalları darğalar  

idarə edirdilər. Darğalar əsas etibarilə vergi yığırdılar. Mahallar nahiyələrə bölünür, onları 

yüzbaşılar, kəndləri isə kətxudalar və kovxalar idarə edirdilər. Rusiya  hakim dairələri Xəzəryanı  

bölgələrdə inzibati ərazi idarəsini əsasən dəyişmədilər. Əyalətlərdə  hərbi-siyasi hakimiyyət rus 

zabitlərinə tapşırılmışdı. Rusiyanın Xəzəryanı bölgələrdə yeritdiyi iqtisadi siyasət hərbi-feodal 

və müstəmləkə səciyyəsi daşıyırdı. I Pyotr bu yerlərin təbii sərvətlərindən istifadə  etmək barədə 

xüsusi qərar qəbul etmişdi.I Pyotr Azərbaycanın “ağ neft”inə xüsusi maraq göstərirdi. Qızıl, 

gümüş, mis filizi yataqlarını aşkara çıxarmaqdan ötrü Rusiyadan  Azərbaycana mütəxəssislər 

gəlirdi. Peterburq və Moskvanın ipək manufakturaları xam ipək almaq üçün öz nümayəndələrini 

Xəzəryanı bölgələrə göndərərək Şirvanın dağılmış ipəkçilik təsərrüfatını canlandırmaq üçün 

Rusiya  hökuməti tədbirlər görürdü.  

 Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi.  XVIII əsrin 30-cu illərində Cənubi Qafqazda 

Rusiyanın vəziyyəti getdikcə gərginləşdi. Rusların işğal etdikləri ərazilərdə, o cümlədən  Salyan 



və Bakıda rus hakimiyyətinə qraşı çıxışlar baş verdi. Bu zaman Nadir xan Osmanlıları 

Azərbaycandan çıxartmaqla məşğul idi. 1730-cu ildə Osmanlı-  lar üzərində qələbədən  sonra 

Nadir xan Xəzəryanı  əyalətlərdə rus qoşunlarının  komandanlığından bu bölgələri qaytarmağı 

tələb etdi. Rusiyanın vəziyyəti ağır olduğu üçün Səfəvilər dövləti ilə 1732-ci il yanvarın 21-də 

Rəşt müqaviləsi imzalamağa məcbur oldu. Rəşt müqaviləsinin şərtlərinə görə: 1. Kürdən  

cənubda yerləşən Xəzəryanı bölgələr Səfəvilər dövlətinə qaytarıldı. XVIII əsrin 30-cu illərində 

Cənubi Qafqazda Rusiyanın vəziyyəti getdikcə gərginləşdi. Rusların işğal etdikləri ərazilərdə, o 

cümlədən  Salyan və Bakıda rus hakimiyyətinə qraşı çıxışlar baş verdi. Bu zaman Nadir xan 

Osmanlıları Azərbaycandan çıxartmaqla məşğul idi. 1730-cu ildə  Osmanlılar üzərində 

qələbədən  sonra Nadir xan Xəzəryanı  əyalətlərdə rus qoşunları- nın  komandanlığından bu 

bölgələri qaytarmağı tələb etdi. Rusiyanın vəziyyəti ağır olduğu üçün Səfəvilər dövləti ilə 1732-

ci il yanvarın 21-də Rəşt müqaviləs imzala- mağa məcbur oldu. Rəşt müqaviləsinin şərtlərinə 

görə: 1. Kürdən  cənubda yerləşən Xəzəryanı bölgələr Səfəvilər dövlətinə qaytarıldı. Nadir xan 

özünü qəyyum elan etdikdən sonra  II Təhmasiblə  Osmanlı komandanlığı arasında bağlanmış 

1732-ci il  Kirmanşah müqaviləsininin şərtlərini ləğv etdi. Osmanlı dövlətindən 1723-cü ildən 

bəri işğal  etdiyi torpaqları Səfəvilərə qaytarmağı qətiyyətlə tələb etdi. Osmanlıların rədd cavabı 

yeni osmanlı səfəvi müharibəsinə səbəb oldu. Nadir xan 100 min nəfərlik qoşunla bir-neçə 

istiqamətdə Osmanlı qoşunları üzərinə hücuma keçdi.  Müharibənin ilk günləri Nadir qoşunu 

üçün uğursuz olsa da, 1733-cü ilin yanvarında Bağdad  ətrafında döyüş nəticəsində  Osmanlı 

qoşununa güclü  zərbə endirildi.1733-cü ilin fevralında isə Osmanlı qoşunlarının komandanı 

Əhməd  paşa ilə Nadir xan Bağdad sülh müqaviləsini imzaladı. Bağdad müqaviləsinin şərtlərinə 

görə: 1. Osmanlılar son on ildə işğal  edilmiş bütün torpaqları qaytarmağı öhdəsinə götürdü. 2. 

Azərbaycanın cənubunda hərbi əməliyyatlar dayandırılaraq Ruslar buradan çıxarıldı. 1734-cü 

ilin sonunda Nadir xanın başçılığı ilə Şamaxı tutuldu və onun əmri ilə şəhər dağıdıldı, əhalisi isə 

“Yeni Şamaxıya” (Ağsuya) köçürüldü. Beləliklə, 1734-cü ildə Şirvanda Osmanlı hökmranlığına 

son qoyuldu. Sonra Qazıqumuq qarət etdikdən sonra Nadir xan öz ordusunu Gəncəyə tərəf 

yönəltdi. Lakin burada Osmanlıların və Krım türklərinin müqavimətinə rast gəldi. Mühasirə 4 ay 

davam etdi. Bu zaman Nadir Xəzəryanı  torpaqları  rusların əlində qoyub qərbə hərəkət etməyi 

doğru hesab etmədiyindən əvvəlcə rus ordusunun bu yerlərdən  çıxarılmasını tələb etdi.  Rusiya 

Nadir xanın irəli sürdüyü tələblərlə razı olduqdan sonra 1735ci il martın 21-də Rusiya ilə Səfəvi 

dövləti arasında Gəncə müqaviləsi imzalandı.  Gəncə müqaviləsinin şərtlərinə görə rus qoşunu - 

Xəzəryanı  vilayətləri tamamilə tərk etməli idi. Nadir xan Xəzəryanı bölgələrə yiyələndikdən 

sonra Osmanlıların Cənubi Qafqazdan tamamilə çıxarılmasına nail oldu. Gəncədəki kiçik 

Osmanlı qarnizonu Qars və İrəvandan yardım almaq ümidi ilə hələ də müqaviməti davam 

etdirirdi. 1735-ci ilin iyununda  Üçmüədzinin  şimal-şərqində Səfəvi və Osmanlı qoşunu arasında  

baş verən döyüş Nadir xanın tam qələbəsi ilə  nəticələndi. Döyüşdən sonra Səfəvilərlə 

müharibəni davam etdirməyin mənasız olduğunu başa düşən sultanın əmri ilə Osmanlı hərbi 

hissələri Azərbaycan şəhərlərindən geri çağrıldı. 

Azərbaycan Nadir şah imperiyasının tərkibində. XVIII əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində 

Səfəvilər dövlətinin daxili siyasi vəziyyəti xeyli kəskinləşmişdi. Bundan istafadə edən Nadir xan 

Xorasandan qayıtdıqdan sonra, 1732-ci ilin avqustunda dövlət çevrilişi etdi. Çevriliş nəticəsində 

Nadir xan öz tərəfdarlarının  – feodal  əyanlarının köməyi ilə Şah II Təhmasibi taxtdan  salıb, 

onun oğlu Abbas Mirzəni III Abbas (1732-1736) adı ilə şah, özünü isə onun qəyyumu elan etdi. 

Bu vaxtdan etibarən Əfşar tayfasının nümayəndəsi Nadir xan faktiki olaraq Səfəvilər dövlətinin 

tam səlahiyyətli hakimi oldu. Nadir xanın faktiki olaraq Səfəvilər dövlətində hakimiyyəti ələ 

keçirməsindən sonra atdığı ilk addımlar bunlar oldu: II Təhmasiblə  Osmanlılar arasında 

bağlanmış 1732-ci il Kirmanşah müqaviləsinin şətrlərini ləğv etdi. Osmanlı dövlətindən 1723-cü 

ildən bəri işğal  etdiyi torpaqları Səfəvilərə qaytarmağı tələb etdi.Hərbi xərcləri ödəmək üçün 



külli miqdarda vəsaitə ehtiyacı olduğu üçün yeni vergi siyasəti yeritdi. Lakin uzun sürən dağıdıcı 

müharibələr Azərbaycanın iqtisadiy- yatına ağır zərbə vurduğundan var-yoxdan çıxdığı üçün 

əhalinin vergiləri vermək imkanı yox idi. Osmanlı və Rus qoşunlarının Azərbaycandan 

çıxarılması və Azərbaycanda Səfəvi hakimiyyətinin bərpa edilməsi ilə xalq yenidən zülmə məruz 

qaldı. Ölkədə ciddi hərbi-feodal rejimi yaradıldı, kənd əhalisi var-yoxdan çıxarıldı. 1735-1736-cı 

illərdə Azərbaycanda ona qarşı müqavimətin qeyri-mütəşəkkilliyindən  istifadə edən Nadir xan 

öz hakimiyyətini bərqərar etməyə nail oldu. 1736-cı ilin  əvvəllərində Nadir özünü şah elan 

etmək üçün münasib şərait yaratdı. Sonuncu azyaşlı Səfəvi hökmdarı Şah III Abbası öldürtdürdü. 

Bundan sonra o, Kürlə Arazın qovuşduğu yerdə - Suqovuşan qurultayı çağırdı. 1736-cı ilin  

martında çağrılan Suqavuşan  qurultayı nəticəsində: Nadir xan özünü İranın şahı elan etdi. 

Bununla  Səfəvilərin sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyuldu. Lakin aşağıdakı  Azərbaycan 

feodalları Nadirin şah seçilməsinə  qarşı çıxdılar: Ziyadoğlu kimi tanınan Gəncə bəylərbəyi, 

Qarabağın  - Otuzikilər, Kəbirli və Cavanşir tayfalarının başçıları. Nadirin şah seçilməsinə  qarşı 

çıxan feodallarına qarşı Nadir şah aşağıdakı tədbirləri gördü: Həmin Azərbaycan feodallarının 

başçıları,  ailələri  ilə birlikdə Xorasana sürgün etdi. Qazax, Şəmşəddil və Borçalı mahallarını 

Kartli hakiminin tabeliyinə  verdi. Qarabağın xristi-  xan məlikliklərini (Vərəndə, Çiləbörd, 

Gülüstan, Dizaq, Xaçın) Gəncə bəylərbəyliyinə tabe ttdi. Nadir şah ona sadiq qalan feodal 

əyanları isə öz  yerlərində saxladı.  

Nadir şahın daxili siyasətinin əsasını feodalların iqtisadi nüfuzunu sarsıtmaq təşkil edirdi. Nadir 

şah elan edildikdən sonra hakimiyyətinin ilk günlərindən etibarən bir-çox tədbirlər həyata 

keçirtdi: 1) Vergi toplanması işini  qaydaya salmaq  üçün  vəzifə bölgüsü apardı. Bu işə  ciddi 

nəzarət dövlətin gəliri xeyli artırdı. Belə ki, xalqdan toplanılan vəsait indi ayrı-ayrı adamlar 

tərəfindən mənimsənilmədən xəzinəyə daxil edilirdi. Xəzinəyə daxil olan vergilərin  çox hissəsi 

ordunun saxlanılmasına  xərclənirdi. 2) Yeni vəzifələri yaxın adamlarına  tapşırdı (dövlət 

aparatında  əfşar-türk  tayfasından olanlara  üstünlük verdi). 3) Şirvan,Qarabağ, Çuxursəd və 

Təbriz bəylərbəyiliklərini Azərbaycan bəylərbəyi adı altında  birləşdirərək vahid inzibati bölgü  

yaratdı. Azərbaycan bəylərbəyinin mərkəzi  Təbriz, hakimliyinə  isə qardaşı İbrahim xan təyin  

olundu. 4) Vergi və mükəlləfiyyətlər artırıldı. Vergi və mükəlləfiyyətlər artırılması əhalinin – 

xüsusilə kəndlilərin var-yoxdan çıxmasına səbəb oldu. Kəndlilər əldə etdikləri bütün məhsulu 

vergi şəklində xəzinəyə verməli olurdular. 5) Sənətkar və tacirləri Xorasan vilayətinə köçürüldü. 

Bu tədbir  Azərbaycanda şəhər həyatına ağır zərbə vuruldu. 6) Şahın əmri ilə rəiyyət (kəndlilər) 

hərbi qulluğa çağrıldı. 1737-ci ildə Astara hakiminin sərəncamı ilə 6 min kəndli zorla 

səfərbərliyə alınmışdı. Nadir  şahın daxili siyasəti nəticəsində - ayrı-ayrı feodallar  iqtisadi  

cəhətdən sarsıldı. Bu da onların böyük narazılığına səbəb oldu.  Nadir şahın ölkədə həyata 

keçirdiyi  siyasət Azərbaycana  fəlakət gətirmiş, təsərrüfat həyatı  tənəzzülə uğramışdı. 

Müharibələr, quraqlıq və kəndlilərin öz yurdlarını tərk etməsi nəticəsində Azərbaycanın çox 

yerini aclıq bürümüşdü.  

Azərbaycan xanlıqları.Urmiya xanlığı.Xoy xanlığı.Təbriz xanlığı.Qaradağ xanlığı.Ərdəbil 

xanlığı. Azərbaycanda yaranmış feodal dövlətlərdən biri olan Urmiya xanlığı  - Xoy, Marağa, 

xanlıqları və Osmanlı imperiyası ilə həmsərhədd idi. Xanlığın əsasını Nadir şahın əmisi oğlu, 

Əfşar tayfasından olan Fətəli xan (1747-1763) qoymuşdur. Urmiya xanlığının mərkəzi əvvəl 

Urmiya sonra isə Təbriz şəhəri olmuşdur. Fətəli xan mərkəzi hakimiyyət uğrunda mübarizədən 

istifadə edərək Təbrizi tutdu və paytaxtı buraya köçürdü. Fətəli xanın paytaxtı Təbrizə 

köçürməsinin səbəbi - buradan digər vilayətlərlə əlaqə saxlamaq və ona nəzarət etməyin nisbətən 

əlverişli olması idi. Bundan sonra cənub torpaqlarının işğal edilib Fətəli xan Əfşarın hakimiyyəti 

altında birləşdirilməsi işində Təbrizin əhəmiyyəti xeyli artdı. Azərbaycan xanlıqları.  Urmiya 

xanlığı. Xoy xanlığı. Təbriz xanlığı. Qaradağ xanlığı.  Ərdəbil xanlığı. Fətəli xan Əfşar Təbrizi 



Urmiya xanlığına birləşdirməklə Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək uğrunda mübarizəyə 

başladı. Fətəli xan xarici hücumlardan qorunmaq və yeni torpaqlar zəbt etmək məqsədilə 

aşağıdakı addımları atdı: Nadir şahın sərkərdələrindən olan əfqanlı Azad xanı öz tərəfinə 

çəkdi.Dünbuli tayfasından olan Xoy xanı  Şahbaz xanla ittifaqa girdi.  Qaradağ, Marağa və Sərab 

xanlıqlarına qoşun yeridərək onları özürdən asılı vəziyyətə saldı. XVIII əsrin 50-ci illərində 

Fətəli xan Əfşar tabe etdiyi torpaqlarda öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək əvəzinə, digər 

Azərbaycan ərazilərini və İran torpaqlarını da ələ keçirtmək uğrunda Kərim xan Zərd və 

Məhəmmədhəsən xan Qacarla mübarizəyə başladı. Bu məqsədlə o, ayrı-ayrı hökmdarlara 

müraciət edib onları ittifaqa çağırdı. Lakin rədd cavabı aldıqdan sonra, 1751-ci ilin sonunda 

müttəfiqi əfqanlı Azad xanı İrəvan xanlığı üzərinə göndərdi. Bu zaman İrəvan xanı Mir Mehdi 

xan kömək üçün Kartli çarı II İrakliyə müraciət etdi. II İrakli Qazax və Borçalı 

azərbaycanlılardan qoşun toplayıb İrəvan xanına köməyə göndərdi. Birləşmiş qüvvələr Azad 

xanın qoşununu geri oturtdu. 1759-cü ilin fevra-  lında Məhəmmədhəsən xan  Qacarın zəndlərlə 

döyüşlərin birində  öldürülməsindən sonra Fətəli xan Əfşar Təbrizə qayıdaraq hakimiyyətini 

möhkəmləndirməyə başladı və Azərbaycanın digər ərazilərini birləşdirmək siyasətini davam 

etdirdi. Fətəli xan  Əfşar 1759-cü ilin  yazında  Qarabağa hücum etdi və Şuşanı mühasirəyə  aldı. 

Şuşanın alınması üçün ciddi təhlükə yarandığı üçün Qarabağ xanı Pənahəli xan  Fətəli  xanla 

sazişə gəlməyə məcbur oldu.Beləliklə, Fətəli xan  Əfşarın 1759-cü ildə Qarabağa hücum 

nəticəsində: Qarabağ xanlığı Fətəli xan Əfşardan (Urmiya xanlığından) asılı vəziyyətə düşdü. 

Qarabağ xanı Pənahəli xan Fətəli xan Əfşardan asılılığı qəbul  etmək əlaməti olaraq oğlu 

İbrahimxəlil  ağanı  girov kimi onun sarayına göndərdi. Qarabağ xanlığının Urmiya xanlığına  

tabe edilməsi Fətəli xana İrəvan, Şəki və Ərəşi də tabe  etməyə  imkan  verdi. Qarabağ 

xanlığından başqa, Təbriz, Xoy, Qaradağ, Marağa və Sərab xanlıqları, Urmiya xanlığına 

birləşdirilir (Ərdəbil və Maku xanlıqları istisna olmaqla) və bir müddət ondan asılı vəziyyətdə 

qaldı. Lakin bu vaxt  Kərim xan Zəndin əsas  rəqibə  çevrilməsi, onun şahlıq iddiasına düşməsi 

Fətəli xan Əfşarın  bütün planlarını alt-üst etdi. Kərim xan Fətəli xan Əfşarın güclü dövlət 

yaratmasını istəmədiyinə görə, 1760-cı ilin payızında Azərbaycanın cənubuna hücum edərək 

Təbrizi mühasirəyə aldı. Kərim xan Təbrizi dörd ay mühasirədə saxlasa da,uğursuz- luğa düçar 

oldu. 1761-ci ilin yayında Kərim xan yeri qüvvə ilə Təbrizə hücuma keçdi. Lakin, 1761-ci ildə 

Qaraçəmən kəndi yaxınlığındakı döyüş nəticəsində Kərim xan Zəndl məğlub oldu. Qaraçəmən 

kəndi yaxınlığındakı qələbə  Fətəli xan Əfşarı və Təbriz xanı Nəcəfqulu xanı arxayınlaşdırdı. 

Bundan istifadə edən Kərim xan yeni gücləndirilmiş qoşunla hücuma keçdi. Bu zaman Fətəli xan 

Əfşar Urmiya qalasına çəkilməyə məcbur oldu.  Kərim xan Fətəli xana qarşı mübarizədə 

Azərbaycan xanları arasında olan ziddiyyətlərdən məharətlə istifadə etdi. Kərim xan Fətəli xanın 

düşmənlərinə, birinci növbədə Pənahəli xana göndərdiyi məktubunda yazırdı: “Fətəli xan sadəcə 

düşmən deyil, o, eyni zamanda bizimlə qanlıdır. Gərək birləşmək uğrunda bütün qüvvəni 

əsirgəməyəsən. Məhz bu yolla həm intiqam almaq, həm də oğlunuzu xilas etmək mümkün olar”. 

Kərim xan Zənd Fətəli xan üzərindəki qələbədə ona kömək etmiş xanlarla birlikdə qələbəni qeyd 

etmək bəhanəsi ilə onlara Şiraza getməyi təklif etdi. Bu tarixə “Şiraz qonaqlığı” kimi axil oldu. 

“Şiraz qonaqlığı”nda Qarabağ xanı Pərahəli xan, Xoy xanı Şahbaz xan və başqaları iştirak 

edirdilər. Xanlar Şiraza Çatdıqdan sonra “ziyafətin” əsl mahiyyəti bir daha aydınlaşdı. “Şiraz 

qonaqlığı”nda Kərim xanın məqsədi - bu yolla xanları vətənlərindən uzaq salmaq və beləliklə 

onları özündən asılı vəziyyətə almaq idi. Kərim xan Urmiya xanlığını işğal etdikdən və 

Azərbaycan xanlarını  girov apardıqdan sonra da bu xanlar müstəqil idilər Girov götürülmüş 

Azərbaycan xanları “qonaqlığ”ın zahiri cəhətlərinə aldanmayaraq öz xanlıqları ilə əlaqə 

saxlamağa və onu möhkəmləndirməyə səy göstərir, müxtəlif yolla xilas olub vətənə qayıtmağa 

çalışırdılar. Beləliklə, “Şiraz qonaqlığı” gözlənilən nəticələri vermədi.  



Xoy Azərbaycanın cənub xanlıqları içərisində nisbətən fərqlənirdi.Hakimiyyət Dünbu- li tayfa 

başçılarının əlində idi.“Şiraz qonaqlığı”nda Kərim xan Zənd tərəfindən iştirak etmişdir. Xanlığın 

əsası Şahbaz xan (1747-1763) tərəfindən qoyulmuşdur.Xanlıq şimaldan – Naxçıvan xanlığı, 

şərqdən Təbriz və Qaradağ xanlıqları, Cənubda Urmiya xanlığı və qərbdə Osmanlı imperiyası ilə 

həmsərhədd idi. Xoy və Təbriz xanlıqlarının Dünbuli tayfa başçılarının əlində olması bu tayfanın 

şöhrətinin artmasına səbəb olmuşdur. Dünbuli tayfasının tanınmış xanlarından biri Dünbuli 

Əhməd xan (1763-1786) idi. Dünbuli Əhməd xan:Azərbaycanın bir sıra xanlıqları və Kartli 

çarlığı ilə diplomatik əlaqə saxlayırdı. Bir müddət İrəvan, Naxçıvan və Qaradağ xarlıqlarını 

özündə asılı vəziyyətə salmışdı. Urmiya xanlığını tabe etməyə çalışırdı.Təbriz xanı Nəcəfqulu 

xan Dünbuli ilə müttəfiqlik münasibətləri saxlayırdı. Nəcəfqulu xan ona canlı qüvvə və pulla 

kömək etmiş, onlar birlikdə Qaradağ xanlığının ərazisini işğal edərək öz aralarında 

bölüşdürmüşdülər.Təbriz xanı Nəcəfqulu xanın ölümündən sonra onun oğlu Xudadad xanı 

hakimiyyətə gətirdi və onunla Urmiyalı İmamqulu xan Əfşara, həmçinin onun müttəfiqi Sərablı 

Əli xan Şəqaqiyə qarşı çıxdı .1783-cü ildə Təbriz yaxınlığındakı döyüşdə Urmiyalı İmamqulu 

xan Əfşar və onun müttəfiqi Sərablı Əli xan Şəqaqi üzərində qələbə qazandı.Təbriz 

yaxınlığındakı döyüşdəki qələbə Xoy xanlığının nüfuzun daha da artırdı.  

XVIII əsrin ortalarında yaranmış xanlıqlardan biri də Təbriz xanlığı idi. Təbriz xanlığına aiddir: 

Urmiya xanlığından şimal-şərqdə yerləşirdi .Xoy, Qaradağ, Sərab və Marağa xanlıqları ilə 

həmsərhədd idi. Hakimiyyət Dünbuli tayfa başçılarının əlində idi. Mövcud olduğu ilk vaxtlar 

mərkəzi hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə mərkəzinə çevrilmişdi.Xanlıq inzibati cəhətdən 

Təbriz, Güney və Mərənd mahallarına bölünürdü. Mahalları bəylər, naiblər, kəndlərisə 

kəndxudalar idarə edirdi.Xanlığın təqribən 10 min nəfərlik daimi qoşunu vardı.Əhalisi əkinçilik, 

maldarlıq və bağçılıqla məşğul olurdu. Xanlıqda sənətkarlıq və ticarət inkişaf etmişdi. 

Əvvəllərdə olduğu kimi, beş növ torpaq mülkiyyət forması qalmaqda idi. Kəndlilər və şəhər 

sənətkarları vergi verir və mükəlləfiyyətlər daşıyırdılar.  Mərkəzi Təbriz şəhəri olan xanlıq bir 

müddət Urmiya xanlığından asılı vəziyyətdə olmuşdu. Urmiyalı Fətəli xan Əfşarın ölümündən 

sonra yenidən müstəqil olmuşdu.Xanlığın banisi Əmiraslan xan idi  Əmiraslan xana aiddir: Nadir 

şahın ölümündən sonrakı illərdə  müstəqil dövlət yaratdı. III Sam Mirzə üsyanını yatırtdı, onun 

özünü isə edam etdirdi.Təbriz, Xalxal, Ərdəbil xanlıqlarını və bir sıra cənub əyalətlərini özünə 

tabe etdi. Nadirin ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmiş qardaşı oğlu Adil şahın hakimiyyətini  

tanımadı.1748-ci ilin sonunda Adil şahın öz qardaşı İbrahim Mirzə tərəfindən hakimiyyətdən 

uzaqlaşdı- rılması vəziyyəti xeyli dəyişdi. İbrahim Mirzə Əmiraslan xanın üzərinə hücum edib 

Təbrizə daxil oldu. Lakin Məşhəd və İsfahanda baş vermiş üsyan xəbərini eşidən İbrahim şah 

böyük hərbi qüvvə ilə oraya  yola düşdü. Onun bu yürüşü uğursuz oldu. Məşhəddəki döyüşdə 

İbrahim şah həlak oldu. Azərbaycan torpaqlarını öz hakimiyyəti altında birləşdirmək siyasəti 

yürüdən Fətəli xan Əfşar yaranmış şəraitdən istifadə edərək, bir sıra ərazilərə və Təbrizə yürüş 

etdi. Fətəli xan Əfşarın Təbriz xanlığına yürüşü nəticəsində:Təbriz şəhərini ələ keçirib şəhərin 

idarəsini Nəcəfqulu xan Dünbuliyə tapşırdı.Təbriz xanlığı Urmiya xanlığından asılı vəziyyətə 

düşdü.   

  Qaradağ xanlığına aiddir: Mərkəzi Əhər şəhəri olan Qaradağ xanlığı şimaldan Qarabağ, şərqdən 

Ərdəbil, Cənubdan Təbriz, qərbdən Xoy və Naxçıvan xanlıqları ilə həmsərhədd idi. Xanlığı idarə 

edən qaradağ tayfası Səfəvilərin hakimiyyətə gəlməsinə yardımçı olduqları üçün Qaradağ 

vilayətinin indarəsi nəsildən-nəsilə keçirdi.Xanlığın 2 minə qədər daimi qoşunu var var idi.1782-

ci ildə Xoy və Qarabağ xanlarının birləş- miş qüvvələri tərəfindən  işğal edildikdən sonra öz 

müstəqilliyini itirmişdi.  1791-ci ildə xanlıq Ağa Məhəmməd xan Qacara tabe olmuşdu Xanlığın 

əsasını Kazım xan qoymuşdu Kazım xana (1748-1752) aiddir: XVIII əsrin birinci rübündə 

mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsindən istifadə edərək,  Qaradağı müstəqil idarə etməyə 



başlamışdı. Müstəqil siyasət yeritdiyi üçün Nadir şah tərəfindən cəzalandırılmışdır. Nadir şahın 

ölümündən sonra, Qaradağ xanlığını yenidən müstəqil idarə etməyə başlamışdır. XVIII əsrin 

ortalarında Qarabağ, Gəncə və Xoy xanlarının Şəki xanı Hacı Çələbiyə qarşı ittifaqına 

qoşulmuşdur.       

Ərdəbil XVIII əsrin ortalarında yaranmışdı.Mərkəzi Ərdəbil şəhəri onan xanlıq Lənkəran, 

Qaradağ, Qarabağ, Sərab və Gilan xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Şahsevən tayfası tərəfindən idarə 

edilirdi.Əsası Bəbir xan tərəfindən qoymuşdu.Xanlığı feodal əyanlarının toplaşdığı divanxana 

idarə edirdi. Üç  min nəfərlik daimi qoşuna malik idi .Nəzərəli xan və Nəsir xan kimi tanınmış 

xanları olmuşdur. Bəbir xanın dövründə Ərdəbil xanlığının əsası qoyulmuşdur.Xanlığı siyasi 

cəhətdən möhkəmləndirmişdi.  Bəbir xanın oğlu Nəzərəli xanın dövründə (1747-1783/92): 

Zəndlər və qacarlarla Ərdəbil xanlığının münasibətlərləri kəskinləşdi. Nigah diplomatiyası 

vasitəsilə Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanla dostluq əlaqələri  yaratdı.Lənkəran xanlığı ilə 

mehriban qonşuluq münasibəti qurdu.  Nəzərəli xandan sonra hakimiyyətə gələn oğlu Nəsir 

xanın (1783/92-1808) dövründə:1784-cü ildə Qubalı Fətəli xan hücum edərək Ərdəbil və Meşkin 

şəhərlərini tutdu. Lakin bu hadisə Rusiyanın narazılığına səbəb olduğu üçün Fətəli xan Ərdəbili 

tərk etməli oldu.Ərdəbil xanlığı qacarlardan asılı vəziyyətə düşdü.  

1743-cü ildə Azərbaycan ərazisində ilk müstəqil xanlıq olan Şəki xanlığı yarandı.  Xanlığın 

əsasını Hacı Çələbi xan (17431755) qoymuşdur. Şəki ərazisi 1743-1744-cü illər üsyanı 

nəticəsində Nadir şah əsarətindən xilas olmuşdur. Müstəqil Şəki xanlığının yaradılması, əslində 

Azərbaycanın böyük bir hissəsində dövlətçiliyin bərpası demək idi.   Nadir şahın 

öldürülməsindən sonra yaranmış əlverişli şəraitdən istifadə edən Hacı Çələbi xanın başlıca 

məqsədi bunlar idi:Şəki xanlığının istiqlaliyyətini daha da möhkəmləndirmək.Şəki xanlığının 

ərazisini genişləndirmək.Hacı Çələbi xan bu məq-sədlə Təbriz və Qarabağ xanlıqlarını üzərinə 

yürüş etdi. Lakin Təbriz hakimi Əmir- aslan xan və Qarabağ hakimi Pənahəli xan bu yürüşün 

qarşısın aldı. Beləliklə Hacı Çələbinin hər iki yürüşü uğursuzluqla nəticələndi.  QEYD: Hacı 

Çələbinin yürüşünə məruz qalması Təbriz və Qarabağ xanlıqları üçün oxşar cəhət təşkil edir. 

Qarabağ xanlığının qüdrətinin artması başqa hakimləri, o cümlədən Qarabağ ərazisində yerləşən 

“Xəmsə” məlikliklərini narahat etdi.Həmin dövrdə Hacı Çələbi xan  Qarabağ xalığının  ərazisini  

Şəki xalığına qatmaq istəyirdi. Hacı Çələbi xanın  Qarabağ xalığının  ərazisini  Şəki xalığına 

qatmaq istəyi Şəki xanlığı ilə Qarabağ xanlığı arasında “Bayat savaşı”na səbəb oldu. Hacı Çələbi  

və müttəfiqi  Şamaxı xanlığının birləşmiş qüvvələri  xanlığın mərkəzi Bayat qalasını mühasirəyə 

aldılar. Tarixdə “Bayat savaşı” adı ilə məşhur olan  döyüşlərin  nəticəsi isə aşağıdakı kimi 

oldu:Hacı Çələbi və onun müttəfiqləri  qələbə qazana bilməyətək öz xanlıqlarına qayıtdılar.Hacı 

Çələbi Qaraba- ğın bir hissəsini ələ keçirsə də onun ərazisini  tuta  bilmədi. Qarabağ hakimi 

Pənahəli xan qalib gəldi xanlığın ərazisini xeyli genişləndirdi .Pənahəli xan Gəncə, İrəvan, 

Naxçıvan və Ərdəbili xanlıqlarını nüfuz dairəsinə saldı. Hacı Çələbinin “Bayat savaşı”nda 

məğlub olmasının səbəbi Qarabağ hakimi Pənahəli xanın inadlı müqavimət göstərməsi idi.  

Məğlub olub geri qayıdarkən Hacı Çələbi xan  məyusluqla  demişdi: “Pənahəli xan bu vaxtacan 

bir sikkəsiz gümüş idi, biz gəldik, ona sikkə vurduq və qayıtdıq”. Beləliklə, Hacı Çələbi  xanlığın 

ərazisini genişləndirmək siyasətini istədiyi şəkildə həyata keçirə bilmədi. Şəki xanlığının 

güclənməsi, onun  Azərbaycanda hakimlik uğrunda  mübarizəsi Qarabağ  və Gəncə xanlıqlarını, 

Kartli və Kaxetiya çarlıqlarını ciddi narahat edirdi. 1751-ci ildə Şəki xanlığı ilə gürcülər  

arasında  baş vermiş döyüşdə Hacı Çələbi xan qələbə qazandı.  Bu hadisədən sonra Kaxetiya çarı 

II İrakli ilk növbədə hiylə ilə Pənahəli  xanla danışığa girərək Çələbi xana qarşı ittifaq  yaratmağı 

təklif etdi.  Gəncə (Şahverdi xan), Qaradağ (Kazım xan), Naxçıvan (Heydərqulu xan), İrəvan 

(Hüseynəli) xanlıqları Şəki xanlığına (Hacı Çələbiyə) qarşı ittifaqa  qoşuldular və İrakli ilə 

birləşmək üçün Gəncəyə yola düşdülər. II İraklinin hərbi  dəstələri 1752-ci ilin martında  Gəncə 



yaxınlığında Qızılqaya adlanan yerdə düşərgə salmış  xanların üzərinə  xaincəsinə hücum edərək 

onları əsir aldı. Bu hadisə tarixə “Qızılqaya xəyanəti” kimi daxil oldu. “Qızılqaya xəyanəti”nin 

təşkilatçısı II İrakli bu işi  törətməklə xanlıqları özündən asılı vəziyyətə salmaq məqsədi  

güdürdü. Şəki xanlığına qarşı yaradılan ittifaqdan xəbər tutan Hacı Çələbi xan güclü qoşun ilə 

onların üzərinə hərəkət edərək Kür çayının sol sahilində mövqe tutdu. Bu zaman Cələbi xan II 

İrakli tərəfindən əsir alınmış Azərbaycan xanlarını azad etmək qərarına gəldi. Hacı Çələbi öz 

yaxın adamlarını müşavirəyə toplayaraq onlara demişdi: “Nə vaxt məsləhət görürsünüz görün, 

ancaq Kürü keçmək içində təklifi olsun”. Müşavirə Hacı Çələbinin istədiyi qərarı qəbul etdi. 

Şəki xanlığının qoşunları Kürü keçərək Gəncə istiqamətində hərəkət etdi və Şeyx Nizaminin 

qəbri yaxınlığında II İraklinin qoşunları ilə döyüşə girdi. 1752-ci ildə Şeyx Nizaminin qəbri 

yaxınlığında baş vermiş döyüş nəticəsində: Hacı Çələbinin qələbə qazandı.Gürcü qoşunları 

darmadağın edildi.Əsir götürülmüş Azərbaycan xanları azad edildi.Qazax və Borçalı ələ keçirildi 

və xanın oğlu Ağakişi bəy buraya hakim təyin olundu. Hacı Çələbidən sonra hakimiyyətə onun 

oğlu Ağakişi bəy (1755-1759) gəldi. Lakin o Dərbənddə hökmranlıq edən qayınatası 

Məhəmmədhəsən xan tərəfindən öldürüldü. Qubalı Fətəli xan bu hadisəyə müdaxilə etməli oldu. 

Bu müdaxilə nəticəsində: Məhəmmədhəsən xan Şəkidən qovuldu.Hacı Çələbinin nəvəsi Hüseyn 

xan (1759-1779) Şəki xanı elan edildi.Şəki xanlığı Quba xanlığından siyasi asılılığı qəbul etdi. 

1779-cu ildə Hüseyn xan öldükdən bir qədər sonra Məhəmmədhəsən xanın Şəkidə yenidən 

hakimiyyətə gəlməsi Şəki xanlığı ilə Fətəli xan arasında münasibətlərin kəskinləşməsinə səbəb 

oldu. Məhəmmədhəsən xanın  (1779-1795, 1797-1805) dövründə Şəki xanlığı ilə Fətəli xan 

arasında münasibətlər müharibə həddinə çatdı. 1785-ci ildə baş vermiş döyüşdə Qubalı Fətəli 

xan Məhəmmədhəsən xanı məğlub etdi və Şəki xanlığı Fətəli xandan asılı vəziyyətə düşdü. 

Tərəflər “nigah diplomatiyası” ilə münasibətləri nizama saldılar.Lakin bu ittifaq da uzunömürlü 

olmadı. İrakli ilə ittifaqa girən Məhəmməd- həsən xan 1788-ci ildə Şamaxı yaxınlığında Fətəli 

xanla döyüşə girdi. Şamaxı yaxınlığında baş vermiş döyüş nəticəsində:Məhəmmədhəsən xan 

məğlub oldu. Şəki xanlığı yenidən Fətəli xandan asılı vəziyyətə düşdü.1789-cu ildə Fətəli xanın 

vəfatından istifadə edən Məhəmmədhəsən xan Quba xanlığının asılılığından çıxdı və Şəkinin 

müstəqilliyini bərpa etdi. Hətta bəzi ətraf əraziləri də öz nüfuz dairəsinə aldı.   1795-ci ildən 

etibarən Şəki xanlığında hakimiyyətə Səlim xan (1795-1806) gəldi. 

Şamaxı xanlığının yaranması. Şirvanın ən güclü xanlıqlarından biri olmuş Şamaxı xanlığının 

əsasını Hacı Məhəmmədəli bəy və Xançobanı tayfasından olan Məhəmməd Səid və Ağası 

qardaşları  qoymuşdur. Xanlıq şimal-şərqdə Quba, şərqdə Bakı, şimal-qərbdə Şəki, cənub-qərbdə 

Qarabağ xanlığı və Kür çayı ilə həmsərhədd idi. Xanlığın 8-10 min nəfərlik  hərbi qüvvəsi var 

idi.   Şamaxı  xanlığını  digər xanlıqlardan fərqləndirən  başlıca cəhət burada  

ikihakimiyyətliliyin mövcud  olması idi.  Belə ki, Şirvan torpaqlarının  bir hissəsini  əhatə  edən 

Şamaxı  xanlığında  həm  Məhəmmədəli  xanın  (mərkəz Yeni  Şamaxı idi),  həm də Məhəmməd 

Səid  və Ağası  qardaşlarının hakimiyyəti (mərkəz Şamaxı)  mövcud idi. Şamaxı xanlığında 

hakimiyyət uğrunda gedən daxili çəkişmələr: Xanlığın birliyinə mane olurdu  Təsərrüfatın 

inkişafını ləngidirdi.İqtisadi və əhərbi-strateji mövqeyini zəiflədirdi  1763-cü  ildə   Məhəmməd 

Səid  xan  Şamaxı xanlığında ikihakimiyyətliliyi ləğv etmək üçün tabeliyində olan  elatlara  

arxalanaraq  Yeni Şamaxıya hücum etdi. 1763-cü  ildə   Məhəmməd Səid xanın Yeni Şamaxıya 

hücumu nəticəsində: Yeni Şamaxı tutuldu və Məhəmmədəli  xan  əsir  alındı. Şamaxı xanlığında 

ikihakimiyyətliliy ləğv edildi.Xanlıqda bütün hakimiy- yət Məhəmməd Səid xanın əlinə keçdi. 

Şamaxı xanlığında təkhakimiyyətliliyin yara-  dılmasına  baxmayaraq,  dövlət  daxilən 

zəifləmişdi və xarici qüvvələrdən özünü yaxşı yaxşı müdafiə edə bilmirdi. Bu da Şamaxı 

xanlığının öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilməməsinə səbəb oldu. XVIII əsrin 60-cı illərində 

Məhəmməd Səid xanla Şəki xanı Hüseyn xan arasında yaranan münaqişədən Qubalı Fətəli xan 

istifadə etdi. Fətəli  xan  Hüseyn xana  Şamaxı  torpaqlarını  işğal  edib  bölüşdürmək barədə  



sazişə  girməyi təklif etdi. 1767-ci ildə  müttəfiqlərlə Məhəmməd Səid xan və Ağası xan  

arasında baş vermiş döyüş nəticəsində: Məhəmməd Səid xan və Ağası xan  məğlub  oldular. 

Şamaxı xanlığının torpaqları Quba və Şəki xanlıqları arasında bölüşdürüldü. Şamaxı xanlığının   

qərb hissəsi Şəki xanlığına birləşdirildi. Şamaxı xanlığının başq əraziləri Quba xanlığına  

birləşdirildi. Lakin Fətəli xan Şirvanın bir hissəsinin  Şəki  xanlığına  qatılmasına  razı deyildi. 

Vəziyyəti  belə görən Fətəli xan Ağası xanla barışmağa  qərar  verdi. Şəki xanı Hüseyn xan isə 

Avar xanı  ilə ittifaqa girdi. 1768-ci ilin  sentyabrında Fətəli  xanla mütəffiq qoşunları arasında 

qanlı döyüş baş verdi. Döyüş nəticəsində:Fətəli xan qalib gəld. Şəki xanlığının ixtiyarında olan 

Şamaxı torpaqları Quba xanlığına birləşdirildi Şəki hakimi Hüseyn xanın Quba xanlığı ilə 

əvvəlki vəziyyəti bərpa etmək təşəbbüsləri heç bir nəticə vermədi və döyüşlər onun məğlubiyyəti 

ilə nəticələndi. Şəki və Şamaxı xanlığı yalnız 1790-cı  ildə   Quba xanlı- ğının asılılığından 

çıxaraq müstəqilliyini bərpa etdi.   

Quba xanlığının yaradılması. Hüseynəli xan Quba xanlığının banisi Hüseynəli xan (1726-1758) 

hələ 1726-cı ildə  Rusiya çarı tərəfindən bu vəzifəyə  təyin edilmişdir. Quba xanlığının 

iqamətgahı əvvəlcə Xudat qalası, 1735-ci  ildən etibarən isə Quba şəhəri olmşdur. Bu dövrdə 

Quba  şəhərində   zərbxana  və  çoxlu  silah emalatxanaları  var idi. Oranın münbit torpaqları 

müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri becərməyə imkan verirdi. Şəhər qala divarları ilə əhatə 

olunurdu. Hüseynəli xan burada möhtəşəm bir saray da tikdirmişdir. Quba xanlığının təsərrüfatı  

inkişaf  edir,  əhalisinin sayı  artırdı. Bunun  əsas  səbəbləri aşağıdakı amillərlə bağlı  idi: 

Xanlığın əlverişli coğrafi-strateii  mövqedə yerləşməsi. Nadir şahın yürüşləri zamanı Quba  

torpaqlarının  nisbətən  az ziyan çəkməsi. 1756-cı ildə Salyan  nahiyəsi Quba xanlığına 

birləşdirildi.Azərbayca- nın təsərrüfat həyatında  mühüm rolu olan Salyan  nahiyəsi Hüseynəli 

xan tərəfindən Quba xanlığına qatılmasının böyük əhəmiyyəti var idi. Belə ki, Salyan  

nahiyəsinin Quba xanlığına qatılması sonralar Quba xanlığının birləşdirmə  siyasətində mühüm 

dayaq nöqtəsi oldu. XVIII əsrin əvvəllərində Salyan Quba xanlığına tabe idi. Lakin Nadir şah 

Quba xanlığını zəiflətmək məqsədi ilə Salyanı  Qubadan ayırmış və öz nümayəndələrini bura 

naib təyin etmişdi. Nadirin ölümündən xeyli sonra Hüseynəli xan yaranmış siyasi vəziyyətdən 

istifadə edərək Salyanı Quba xanlığının ayrılmaz bir hissəsinə, mühüm siyasi dayağına, həmçinin 

gəlir mənbəyinə çevirdi.  Hüseynəli xandan sonra hakimiyyətə gələn Fətəli xan (1758-1789) 

xanlığın mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Fətəli xanın Quba xanlığını möhkəmləndirmək 

üçün aşağıdakı  tədbirləri  həyata keçirdi: Vergi islahatı keçirtdi. Fətəli xanın vergi islahatına 

əsasən vergilərin mahal naibləri tərəfindən toplanması qaydası ləğv olundu, hər bir  kətxuda 

kəndlilərdən vergini xan xəzinəsinə və  anbarlarına özü şəxsən təhvil verməli idi; yerli  

hakimlərin özbaşınalığına  son qoymaq üçün bəzi mükəlləfiyyətlər yalnız  xan yasavullarının 

tələbi ilə yerinə yetirilməli idi ( Vergilərin toplanması işinin qaydaya salınması – Salari Mərzban 

ibn Məhəmməd, Ağqoyunlu Uzun Həsən və Qubalı Fətəli xan üçün oxşar cəhət təşkil edir).  

Köçürmə siyasəti həyata keçirdi. Fətəli xanın köçür- mə siyasətinə əsasən  xanlığın əhalisini 

artırmaq məqsədilə Cənubi Azərbaycandan xeyli əhalini köçürüb  Şabranda və ətraf  ərazilərdə  

yerləşdirdi, dövlətin sərhədlərini möhkəmləndirmək üçün Muğandan cəngavər şahsevən 

tayfalarının  bir hissəsini xanlığın  ərazisinə köçürdü, özünə dayaq yaratmaq məqsədi ilə 1768-ci 

ildə  Dərbənd xanlığı əhalisinin bir hissəsini Cavad xanlığnın ərazisinə - Muğana köçürdü (Vaxtı 

ilə I Şah Abbas və Nadir şah da köçürmə siyasəti həyata keçirmişdi).Xanlığı möhkəmlən- dirmək 

və ərazisini genişləndirmək üçün xanlığın ərazisini genişləndirmək siyasəti yeritdi. Fətəli xan 

atasının xanlığın ərazisini genişləndirmək  siyasətini müvəffəqiy-yətlə həyata keçirməyə  başladı. 

Onun qonşu əraziləri işğal etmək üçün gördüyü tədbirlər geniş miqyas aldı və bütün Şimal-şərqi  

Azərbaycan torpaqlarının Quba xanlığına qatılması ilə nəticələndi. Quba xanlığının hərbi 

cəhətdən güclü olması və Fətəli xanın birləşdirmə siyasəti onu digər Azərbaycan xanları 

içərisində fərqləndirirdi.  XVIII əsrdə Dərbənd şəhər-qala və mühüm ticarət mərkəzi idi. Fətəli 



xan bu şəhərin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirdi. XVIII əsrin 50-ci illərində Dərbənddə 

xanlığın  banisi Məhəmmədhüseyn xan hökmranlıq edirdi. Xanlıqda hökm sürən özbaşınalıq 

xalq kütləsini, eləcə də hakim dairələrin bir hissəsini Quba xanlığına  rəğbət bəsləməyə sövq  

edirdi. Belə bir şəraitdə Fətəli xan Dərbənd xanlığını xanlığa birləşdirmək üçün aşağıdakı 

diplomatik tədbirləri həyata keçirdi: 1. Cənubi Dağıstan hakimləri ilə Şamaxı xanının ittifaq 

yaratmasına mane oldu. 2. Dərbəndin tutulmasında Cənubi Dağıstan əmirlərini öz müttəfiqinə 

çevirdi. 1759-cu ildə Fətəli xan Dərbənd şəhəri üzərinə hücuma keçdi. İki aylıq mühasirədən 

sonra Dərbəndi ələ keçirilərək və Quba xanlığına birləşdirildi. Şəhərin mühafizəsi isə Fətəli 

xanın arvadı  Tuti  Bikə xanıma tapşırıldı. Dərbənd xanlığının Qubaya birləşdirilməsindən sonra 

Fətəli xan əsas diqqətini  Bakı xalığına  yönəltdi. Bunun əsas səbəbi hərbi cəhətdən zəif olan 

Bakı xanlığının digər xarici hücumlara məruz qalmasının Quba xanlığı üçün də təhlükə yarada 

bilməsi idi. Buna görə də Fətəli xan, Bakı xanlığını tabe etmək üçün tədbirlər həyata keçirməyə 

başladı. Belə ki, Fətəli xan Bakı xanlığını tabe etmək üçün  “nikah diplomatiyası”na əl atdı. 

Qohumluq münasibətləri Quba və Bakı xanlıqları arasında siyasi baxımdan da etibarlı şərait 

yaratmışdı.Beləliklə, 1767-ci ildə “nikah diplomati- yası” vasitəsilə Bakı və Abşeron  torpaqları 

Quba xanlığının təsir  dairəsinə düşdü.  Dövrün rəsmi sənədlərində Fətəli xan  artıq Quba, 

Dərbənd, Bakı və Salyan hakimi adlandırılırdıŞamaxı və Cavad xanlıqlarının Quba xanlığına 

birləşdirilməsi (1768) Şamaxı xanlığı  uğrunda ardıcıl mübarizənin başlanması ilə Şimal-şərqi 

Azərbaycan torpaqlarınının Quba xanlığına qatılması işi ikinci mərhələyə qədəm qoydu. Şamaxı 

xanlığı  barədə  Fətəli xanın konkret planları var idi. Həmin plana görə Fətəli xan Şimalşərqi 

Azərbaycan torpaqlarını tutduqdan sonra dövlətin  paytaxtını Şamaxı şəhərinə köçürmək 

istəyirdi. Bu həm iqtisadi, həm də siyasi tələblərdən irəli gəlirdi:Şamaxının iqtisadi cəhətdən 

tutulmasının Quba xanlığı üçün əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, Şamaxı  əlverişli ticarət yolları 

üzərində yerləşirdi və yaxşı  təsərrüfat  imkanlarına malik idi.Şamaxının siyasi cəhətdən xanlığa 

birləşdirilməsinin əhəmiyyəti isə ondan ibarət idi ki, , Şamaxı xanlığı  Şəki və Qarabağ  

xanlıqlarının birləşdirilmə-  sində, Azərbaycanın  cənub torpaqlarına doğru  irəliləyişdə  mühüm 

siyasi mərkəz rolunu oynamalı idi. 1768-ci ildə Şamaxı xanlığı Qubaya birləşdirildi. Uzun 

mübarizə nəticəsində Fətəli xan Şəki xanı Hüseyn xan üzərində qələbə çaldıqdan sonra Şimal-

şərqi Azərbaycanın, o cümlədən Şamaxı xanlığının  torpaqlarının Quba xanlığına qatılması 

prosesi  başa çatdırıldı. Quba xanlığını möhkəmləndirmək üçün böyük əhəmiyyətə malik olan bu 

hadisə (Şamaxı xanlığının Qubaya birləşdirilməsi) Fətəli xanın dövlətçilik fəaliyyətində mühüm 

nailiyyət idi. 1768-ci ildə Cavad xanlığı (Muğan torpaqları) da Quba xanlığının tabeliyinə keçdi. 

İstər coğrafi mövqeyi, istərsə də  hərbistrateci baxımdan Muğanın Quba  xanlığına qatılması 

xanlığın getdikcə güclənməsi demək idi. 

Qarabağ xanlığının yaranması. Muğanda Suqovuşan qurultayında (1736) Nadirə tacqoyma 

mərasimi keçirilərkən Qarabağda yaşayan Otuzikilər, Kəbirli və Cavanşir tayfalarının başçıları 

Nadir xanın şah seçilməsinin əleyhinə çıxaraq Səfəvi taxtında yalnız Səfəvilər sülaləsi 

nümayəndələrinin oturmaq ixtiyarına malik olduqlarını bildirməsi səbəbi ilə Nadir xan şah elan 

olunduqdan sonra qarabağlıları cəzalandırmaq aşağıdakı tədbirləri həyata keçirdi: Oonları ailələri  

ilə birlikdə Xorasan vilayətinə və Əfqanıstanın sərhədlərinə sürgün etdi.Qarabağlı Pənahəli bəyin 

qardaşı Fəzləli bəy edam edildi. Nadir şahın öldürülməsindən sonra Pənahəli bəy 1748-ci ildə 

yaxın adam ilə birlikdə şah sarayını tərk edib Qarabağa getdi və keçmiş Qarabağ 

bəylərbəyliyinin qərbində Qarabağ xanlığının əsasını qoydu. Qarabağ xanlığının əhalisini 

cavanşir, iyirmi dörd, otuzikilər, kəbirli, ziyadoğlu, baharlı, kolanı adlı türk tayfaları təşkil edirdi. 

Xanlığın ərazisi Arazla Kür çayları arasındakı ərazidə yerləşirdi. Xanlıq Şəki, Gəncə, İrəvan, 

Naxçıvan, Qaradağ, Cavad, Şamaxı xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Qarabağ xanlığının paytaxtı 

Şuşa şəhəri idi. Xanlığın əhalisi əkinçilik və maldarlıqla məşğul olurdu. Bağçılıq, bostançılıq, 

arıçılıq, toxuculuq və sənətkarlıq inkişaf etmişdi. Qarabağ xanlığında “Pənahabad” adlı pul 



kəsilirdi. Qarabağ xanlığında 17 adda əsas vergi və mükəlləfiyyət növünün mövcud olması 

xanlıqda  əhalinin vəziyyətini ağırlaşdırır və vaxtaşırı ciddi narazılığa səbəb olur. Qarabağ 

xanlığının banisi Pənahəli xan hakimiyyətini bərqarar etdikdən sonra xanlığı hərbi siyasi və 

iqtisadi cəhətdən möhkəmləndirmək üçün aşağıdakı tədbirləri həyata keçirdi: Qalalar 

tikdirdi.Məlikləri özünə tabe etdi. Pənahəli xan, Qarabağ xanlığını  yerli feodalların və cənubdan 

gözlənilən basqınlardan müdafiə etmək məqsədilə aşağıdakı aşağıdakı qalaları 

tikdirmişdi:Kəbirli mahalında Bayat qalasını (1748-ci il).Ağdamda Şahbulağı qalası (1751-ci 

il).Şuşa qalasını (1752-ci il). Pənahəli xan Bayat qalasını tikdirdikdən sonra bütün ailəsini, 

Qarabağ əyanlarını qalaya köçürtdü, Ərdəbil və Təbriz şəhərlərindən buraya xeyli sənətkar 

köçürdü. Hacı Çələbi xan qoşun toplayıb müttəfiqləri ilə Qarabağa yürüş edən zaman Bayat 

qalasını mühasirəyə almış, bir ay mühasirədə saxlasa da, qalanı ala bilməmişdir. eyd olunduğu 

kimi Nadir şah öldürüldükdən sonra Azərbaycan xanlıqlara, sultanlıqlara və məlikliklərə 

parçalandı. Məliklikliklər Qarabağ xanlığı ərazisində yerləşirdi və “Xəmsə” (Beşlik) məlikləri 

kimi tanınırdı. Pənahəli xan gücləndikcə Qarabağ məliklərinin ona qarşı müqaviməti artırdı. Xan 

isə məlikliklərin bölüşdürücülük (separatçılıq) siyasətinin qarşısını almağa çalışırdı. XVIII əsrin 

ikinci yarısında Qarabağ məlikliklərinin pozuculuq fəaliyyəti özünü mərkəzləşmə prosesinə 

mane olmaqda, Qarabağ xanlığına qarşı hücumların təşkilində iştirak etməkdə büruzə verirdi. 

Məlikliklər bu yolla Qarabağ xanlığının müstəqilliyini sarsıtmağa çalışırdı. Ona görə məlikləri 

tabe etdirmək məsələsi mahiyyətcə Qarabağın, bütövlükdə Azərbaycanın istiqlaliyyət uğrunda 

mübarizə demək idi. Pənahəli xanın hakimiyyətini birinci olaraq Vərəndə məliyi Məlik Şahnəzər 

tanıdı. Xaçın məliyi Məlik mirzə xan Ulubab Balıqqayadakı məğlubtyyətindən sonra Pənahəli 

xanın hakimiyyətini tanıdı. Dizaq, Çiləbörd, Talış (Gülüstan) məlikləri xana qarşı bir müddət 

düşmənçilik etsələr də, sonra xan hakimiyyətinə tabe oldular.  Bununla belə məlikliklər öz 

niyyətlərindən əl çəkmirdilər. Çiləbörd məliyi Allahqulu sultan xəyanətdə ittiham edilərək 

öldürülmüşdü. Onun qardaşı Məlik Hatəm Talış məliyi Usubla ittifaqa girib Pənahəli  xana qarşı 

çıxmışdılar. Lakin Ağdərə döyüşündə Pənahəli xan Çiləbörd məliyi Məlik Hatəm Talış məliyi 

Usubu məğlub etdi. Ağdərə döyüşündən sonra həmin məliklər Tərtər çayının yaxınlığındakı 

Çiləbörd mahalında yerləşən Cermux qalasına çəkilmişdilər. Yaranmış siyasi vəziyyətlə əlaqədar 

olaraq Pənahəli xan da məliklərə qarşı mübarizəyə fasilə verdi. “Şiraz qonaqlığı”ndan 

İbrahimxəlil xan Qarabağa qayıtdıqdan sonra 1763-cü ildə Mehrəli bəyə qarşı mübarizədə ona 

qalib gəldi. Mehrəli bəy Qubalı Fətəli xanın yanına qaçdı və sonralar Qarabağ xanlığına qarşı 

hücumlarda iştirak etdi. Bu mübarizəyə 1785-ci ildə Mehrəli bəyin öldürülməsi ilə son qoyuldu. 

İbrahimxəlil xan hakimiyyəti tam əlinə keçirdikdən sonra  ölkənin birləşdirilməsi sahəsində 

müəyyən işlər görməyə başladı və özünə müttəfiqlər tapdı. Avar xanı Ümmə xanın bacısı ilə 

evləndi. Avar xanı ilə qohumluğu sonralar güclənən basqınların, mərkəzdənqaçma qüvvələrin 

qarşısını qarşısını almaqda ona kömək etdi. İbrahimxəlil xan müəyyən vaxtlarda öz nüfuzunu 

Naxçıvan, Gəncə və Təbriz xanlıqlarına da yaya bildi. İbrahimxəlil xan hakimiyyəti dövründə 

Pənahəli xan kimi Qarabağ xanlığının sərhədlərini genişləndirmək, məliklərin separatçılığına 

qarşı mübarizə aparmaq siyasəti yeritdi və bu sahələrdə müvəffəqiyyət əldə etdi.İbrahim- xəlil 

xanın hakimiyyəti dövründə də Qarabağ məlikləri mərkəzdənqaçma –separatçılıq fəaliyyəti ilə 

xanlığın bütövlüyünə təhlükə törətdiyi üçün məlikləri tabe etmək vacib tədbir  hesab edilirdi. 

 İrəvan xanlığının yaranması. İrəvan xanlığı XVIII əsrin ortalarında yaranmış feodal dövləti idi. 

Xanlığın əsasını Mir Mehdi xan (1748-1763) qoymuşdu. İrəvan xanlığı Ağrı vadisi, Dərələyəz 

və Göyçə gölü arasındakı torpaqlarda yerləşirdi və keçmiş Çuxursədd bəylərbəyiliyin yerində 

yaranmışdı. Xanlıq Naxçıvan, Maku, Qarabağ xanlıqları, Borçalı, Qazax sultanlıqları, Osmanlı 

imperiyası və Kartili xaxetiya çarlığı ilə həmsərhəd idi. Xanlıq naiblərin idarə etdiyi 14 mahala 

bölünmüşdü. İrəvan xanlığın əhalisinin hamısı Azərbaycan türklərindən ibarət idi. Buradakı yer 

adları da Azərbaycan-türk mənşəlidir. Bütün bunlar Azərbaycan türklərinin İrəvanın yerli xalqı 



olduğunu sübut edir. Xanlığın əhalisi əkinçilik, maldarlıq, bağçılıq, tərəvəzçilik ilə məşğul idi. 

Əhali çoxsaylı vergi verir və mükəlləfiyyət daşıyırdı. Xanlığın mərkəzi İrəvan şəhəri idi. Mir 

Mehdi xandan sonra hakimiyyətə Hüseynəli xan gəldi. Hüseynəli xanın (1764-1783) dövründə 

gürcülər 1765 və 1769cu illərdə hücum edərək xanlığı soyub taladılar. Bu işdə ermənilər 

gürcülərə yaxından kömək etmişdi. 1779-cu ildə gürcü çarı II İrakli (1762-1798) İrəvan 

xanlığına hücum etsə də, güclü müqavimətə rast gələrək geri çəkildi. II İrakli geri çəkilərkən 

Gercüstana xeyli əhali əsir apardı. 1780-cu ildə II İrakli Hüseynəli xanla müqavilə bağladı. 

Hüseynəli xanla II İrakli arasında bağlanan müqavilənin şərtlərinə əsasən: 1. Hüseynəli xan II 

İrakliyə ildə müəyyən məbləğdə pul verməyi vəd etdi. 2. Bunun müqabilində II İrakli Gürcüstana 

köçürdüyü əhalini qaytarmağı və İrəvan xanlığının ərazi bütövlüyünü qorumağı öhdəsinə 

götürdü. Lakin bu müqavilə İrəvan xanlığı ilə Kartili-Kaxetiya çarlığı arasındakı ziddiyyətləri 

həll etmədi. Odur ki, Hüseynəli xan Azərbaycan xanları ilə əlaqələri möhkəmləndirərək II 

İrakliyə xərac verməkdən imtina etdi. Bununlada İrəvan xanlığı ilə KartiliKaxetiya çarlığı 

arasında münasibətlər yenidən kəskinləşdi. İrəvan xanlığının Osmanlı imperiyası ilə həmsərhəd 

olması müstəsna əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki Osmanlılar İrəvanı gürcü və erməniləri himayə 

edən Rusiyanın təcavüzündən müdafiə edirdilər. İrəvan xanlığı gürcülərin, Qarabağ, Avar  

xanlığından başqa Ağa Məhəmməd xan Qacarın da iki dəfə (1795 və 1797-ci illərdə) yürüşünə 

məruz qalmışdı. 1795-ci ilin yayında Ağa Məhəmməd xan Qacarın Cənubi Qafqaza birinci 

yürüşü vaxtı İrəvan xanlığı da onun tərəfindən tutuldu. Belə ki, bir aylıq mühasirədən sonra 

İrəvan xanı Əliməhəmməd (Məhəmməd) xan aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürdü: 1. 

Tabelik rəmzi olaraq Ağa Məhəmməd xanın düşərgəsinə girov göndərməyi. 2. İran xəzinəsinə 

xeyli pul və lazım gəldikdə İrana qoşun verməyi. Lakin Ağa Məhəmməd xan sonra Məhəmməd 

xanı həbsə edərək xanlığın idarəsini Əliqulu xana tapşırdı. 1797-ci ildə Ağa Məhəmməd şahın 

ölümündən sonra əhali Əliqulu xanı şəhərdən qovdu. İranın yeni şahı Fətəli şah Məhəmməd xanı 

həbsdən azad edərək yenidən xan təyin etdi. Bundan sonra Məhəmməd xan müstəqil siyəsət 

yeritməyə çalışırdı. Lakin ağır feodal istismarı və daxili çəkişmələr xanlığı xeyli zəiflətdi 

Naxçıvan xanlığının yaranması. Naxçıvan xanlığının yaranması XVIII əsrin ortalarında yaranmış 

və kəngərli tayfasının idarə etdiyi Naxçıvan xanlığının ərazisi Zəngəzur dağlarından Araz 

çayının vadisinə qədər olan torpaqları əhatə edirdi. Xanlıq İrəvan, Qarabağ, Maku xanlıqları ilə 

həmsərhəd idi. Xanlığı əsasənı Heydərqulu xan (1747-1763) qoymuşdu. Nadir şahın ölümündən 

sonra Kəngərli tayfasının başçısı Heydərqulu xan:Yerli feodalların köməyi ilə şahın naibi 

Ağahəsəni Naxçıvandan qovdu və özünü xan elan etdi. Hərbi cəhətdən zəif olduğu üçün 

Pənahəli xanın Bayatdakı qələbəsindən sonra ondan asılılığı qəbul etdi. Şəki xanı Çələbi xana 

qarşı ittifaqa qoşuldu. Bu ittifaq isə istənilən nəticəni vermədi. 1763-cü ildə Heydərqulu xanın 

ölümündən sonra hakimiyyətə Hacı xan Kəngərli keçdi. Hacı xanın dövründə xanlıq xeyli 

zəiflədi, oğlu Rəhim xanın hakimiyyəti illərində isə xanlıqda daxili çəkişmələr başladı. XVIII 

əsrin 60-80-ci illərində Naxçıvan xanlığı xeyli zəiflədi. Bu dövrdə Naxçıvan xanlığının zəifləmə 

səbəbi daxili çəkişmələr və qonşu xanların aramsız hücumları idi.  1783-cü ildə Xoy hakimi 

Əhməd xan (1783-1787) öz adamı Cəfərqulu xanı Naxçıvanda hakimiyyətə gətirdi. 1787-ci ildə 

Qarabağlı İbrahimxəlil xan Naxçıvana hücum etdi. Yenicə hakimiyyətə gələn Kəlbərli xan 

İbrahimxəlil xanın hücumunun qarşısını ala bildi. Xoy və İrəvan xanlıqları ilə münasibətləri 

yaxşılaşdıran Kəlbərli xan 1792-ci ildə İbrahimxəlil xanın ikinci yürüşünü də dəf etdi. 

Naxçıvanla Qarabağ xanlığı arasındakı ziddiyyətləri İran təhlükəsinə qarşı birgə mübarizə 

azaltdı.  1795-ci ilin yayında Ağa Məhəmməd xan Qacarın qoşunu Naxçıvan xanlığına soxuldu. 

Bu hadisədən sonra Kəlbərli xan ruslara meyl etdi .  Naxçıvan xanlığı 1797-ci ildə Ağa 

Məhəmməd şah Qacarın ikinci yürüşünə məruz qaldı.  



Lənkəran xanlığının yaranması. Lənkəran xanlığının yaranması şəraiti digər Azərbaycan 

xanlıqlarından fərqlənirdi. Səfəvilər dövlətinin dağıldığı bir şəraitdə  nüfuzlu Lənkəran 

əyanlarından biri olan qızılağaclı Musa Lənkəranda hakimiyyəti ələ keçirmişdi. Lakin Nadir 

şahın dövründə (1736-1747) mərkəzi hakimiyyət gücləndiyi üçün Musa hakimiyyətdən əl 

çəkməli oldu. Onun yerinə hakimiyyət Səfəvilər nəslindən olan ərdəbilli Seyid Abbas bəy ələ 

aldı. Seyid Abbasın hakimiyyəti dövrü üçün aşağıdakı xüsusiyyətlər xarakterik idi:Nadir şah 

rəsmi fərmanla Seyid Abbas bəyi Lənkəranın nəsli hakimi elan etdi.Xanlığın mərkəzi Lənkərana 

köçürüldü (1736-cı ildə).1736-cı ildə Nadir şahın hakimiyyətini tanıyaraq oğlu Cəmaləddin 

Mirzə bəyi onun xidmətinə göndərdi. dir şahın ölümündən sonra Cəmaləddin Mirzə bəy (1747-

1786) Lənkəran xanlığını müstəqil idarə etməyə başladı və xanlığın iqtisadi və siyasi qüdrətini 

möhkəmləndirmək üçün aşağıdakı tədbirləri həyata keçirdi: Daimi qoşun təşkil etdi.Xan 

nəslindən  olmayanlanın torpaq sahələrini müsadirə etdi.Lənkəranın sosial-iqtisadi və mədəni 

həyatında bir sıra dəyişiklik etdi.İran təhlükəsindən qorunmaq məqsədi ilə xarici siyasətdə 

Rusiyaya meyl etdi. Cəmaləddin Mirzə bəyin (Qara xanın) xarici siyasətdə Rusiyaya meyl 

etməsi 1768-ci ildə  gilanlı Hidayət xanın ciddi narahatlığına və və güclü qoşunla Lənkəran 

xanlığına hücum etməsinə səbəb oldu. Bu mübarizədə Kərim xan Zənd  Hidayət xana, Qubalı 

Fətli xan isə Qara xana kömək edirdi. 1768-ci ildə Hidayət xanın  qoşunla Lənkəran xanlığına 

hücumu nəticəsində: Şindan qalasına çəkilən Qara xan təslim oldu. Qara xan Hidayət xana 

böyük xərac verib azad edildi. Kərim xanın ölümündən sonra Gilan xanının Lənkəran xanlığına 

hücumları səngidi. 1785-ci ildə Lənkəran xanlığı Qubalı Fətəli xandan asılı vəziyyətə düşdü. 

Qara xandan sonra onun oğlu Mir Mustafa xan (1786-1814) hakimiyyətə gəldi. Mir Mustafa 

xanın hakimiyyəti dövründə:Sələfi Qara xan kimi xarici siyasətdə Rusiyaya yaxınlaşdı.Lənkəran 

xanlığı Ağa Məhəmməd xan Qacarın hücumuna məruz qaldı.Lənkəran əhalisinin bir hissəsi Sarı 

adasına köçürüldü.Rusiya-İran müharibəsində İran tərəfdən vuruşdu.                                                                                                                                                                                                                        

Bakı xanlığının yaranması. XVIII əsrin 40-cı illərdə yaranmış Bakı xanlığı Quba, Şamaxı və 

Cavad xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Bakı xanlığı  Quba və Dərbənd xanlıqları kimi Azərbaycanın 

şimal-şərqində, Xəzər dənizi sahillərində yerləşirdi. Bakı xanlığına 39 kənd daxil idi. Xanlığın 

təsərrüfatında neft, duz və zəfəran istehsalı, balıqçılıq, maldarlıq əsas yer tuturdu. Burada 

toxuculuq, zərgərlik, boyaçılıq, misgərlik kimi sənətkarlıq sahələri inkişaf etmişdi. Bakı 

xanlığında aşağıdakı sahələr müqatiəyə (iltizama) verilirdi: 1. Neft quyuları. 2. Bazarlar və 

dükanlar. Xanlığın mərkəzi Bakı şəhəri Avropa ölkələri, Rusiya, İran, Hindistan ilə tranzit 

ticarətində mühüm rol oynayırdı. Xanlığın mərkəzi Bakıda pul kəsilirdi. Xanlıqda mövcud olan  

malcəhət, töycü, darğalıq, vəzirlik adlı vergi növləri var idi ki, bu vergilər də əhali üçün ağır 

yükə çevrilmişdi.  Bakı xanlığına bütün hakimiyyət, torpaq, yeraltı və yerüstü sərvətlər xana və 

onun ailə üzvlərinə mənsub idi. Bakı xanlığının banisi I Mirzə Məhəmmədin (1748-1768) 

dövründə:Bakı xanlığının iqtisadiyyatı dirçəldi.Xəzər dənizində gəmiçiliyin inkişafına xüsusi 

diqqət yetirildi. I Mirzə Məhəmməd xanın oğlu Məlik Məhəmməd xanın (1768-1784) dövründə 

Bakı xanlığı müstəqilliyini itirərək Quba xanlığının asılılığına düşdü. II Mirzə Məhəmməd xanın 

dövründə Bakı xanlığında onun əmisi oğlu Hüseynqulu xan arasında hakimiyyət uğrunda 

mübarizə başlamışdı. Bu mübarizədə Hüseynqulu xan qalib gələrək hakimiyyəti ələ aldı.  

Hüseynqulu xanın hakimiyyət dövrünə (1792-1806) aiddir: Bakı xanlığı Rusiyaya meyilli siyasət 

yeridirdi.Bakı xanlığını işğal etməyə çalışan Rusiya və İran arasında manevr etməyə çalışırdı.II 

Yekaterinanın 1793-cü il 19 aprel tarixli fərmanı ilə Bakı xanlığı Rusiyanın himayəsinə 

keçdi.1796-cı ildə V.Zubovun Azərbaycana yürüşü zamanı Bakı qalasının açarlarını ona təslim 

etdi.I Pavel tərəfindən rus qoşunu Azərbaycandan geri çağırılan- dan sonra xarici siyasətdə Ağa 

Məhəmməd xan Qacara meyil etdi. Qacarın Şuşada öldürülməsinə sonra (1797)  Bakı xanlığı 

müstəqilliyi bərpa etdi.1803-cü ildə Bakı xanlığı ikinci dəfə  Rusiyanın himayəsini qəbul etsədə 

1804-cü ildə Rusiya asılılığın- dan imtina etdi Bu dövrdə Hüseynqulu xanın dəyişkən və ikili 



siyasət yeritməsinin əsas səbəbi Rusiya və İranın təcavüzkar siyasətinin kəskinləşməsi idi. 1806-

cı ilin oktyabrında Bakı xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edilərək ləğv edildi, xan İrana  qaçdı.                                                                                                                                                               

Gəncə xanlığının yaranması, Gəncə xanlığını qacar tayfasından olan Ziyadoğlular nəsli idarə 

edirdi. Ziyadoğlular 1736-cı ildə Nadir xanın şah seçilməsinə qarşı çıxdıqları üçün Gəncədən 

sürgün edilmişdilər. Onlar, Nadirin ölümündən sonra Gəncəyə qayıdıb dövlət yaratdılar.   Gəncə 

xanlığının banisi qacar tayfasının yerli nəslinin nümayəndəsi  II Şahverdi xan Ziyadoğlu (1747-

1760) olmuşdu. II Şahverdi xan Nadir şahın Gəncədəki qarnizonunu darmadağın etməkdə ona 

yardımçı olan gürcü çarı II İrakliyə 10 min tümən qızıl pul verməyi öhdəsinə götürmüş və Kartli-

Kaxetiya çarlığından asılılığı qəbul etmişdi. Şahverdi xandan sonra hakimiyyətə gələn onun oğlu 

Məhəmmədhəsən xanın (1760-1780) hakimiyyəti dövründə:Sələfi II Şahverdi xanın II İrakli 

qarşısında öhdəsinə götürmüş xəracı verməkdən imtina etdi.Gəncə xanlığının Kartli-Kaxetiyadan 

asılılığa son qoydu. Qardaşını öldürürərək hakimiyyətə gələn Məhəmməd xan da bu siyasəti 

davam etdirirdi. II Şahverdi xandan sonra Gəncə xanlığında hakimiyyətə gələn oğulları atalarının 

II İrakli qarşısında öhdəsinə götürmüş pulu verməkdən imtina etməsi II İraklinin Qarabağ hakimi 

İbrahinxəlil xanla birləşib 1780-cı ildə Gəncə xanlığına hücum etməsinə səbəb oldu. 1780-cı ildə 

II İrakli və İbrahimxəlil xanın birləşmiş qoşununun Gəncəyə hücumu  nəticəsində: Xanlığın 

mərkəzi Gəncə şəhəri tutuldu.Yenicə taxta çıxmış Məhəmməd xan kor edilərək Şuşa qalasına 

salındı.Xanlıqda ikihakimiyyətlilik yarandı. Gəncə xanlığında ikihakimiyyət- lilik zamanı II 

İrakli və İbrahimxəlil xanın təyin etdikləri nümayəndələr xanlığı soyub talamağa başladılar. 

Bunun da ağırlığı xalqın üzərinə düşdüyü üçün 1783-cü ildə əhali gürcü çarı və Qarabağ 

xanlığının buradakı hakimlərinə qarşı üsyan qaldırdı.  1783-cü ildə Hacı bəyin başçılığı ilə 

Gəncədə başlayan xalq üsyanı nəticəsində:Gürcü çarı və Qarabağ xanlığının buradakı hakimləri 

Gəncədən qovuldular.Gəncə xanlığında ikihakimiyyətliliyə son qoyuldu 1784-cü ilin payızında 

II İrakli rus polkovniki S.Burnaşovun başçılıq etdiyi rus qoşunu ilə birlikdə Gəncəyə hücum etdi. 

Lakin Dağıstan hakimlərinin köməyi ilə Gəncə xanlığı təcavüzdən xilas oldu. Yerli əyanların bir 

hisssinin Şuşa qalasında həbsdə olan Məhəmməd xanı yenidən Gəncə taxtında görmək istəyinin 

həyata keçirməsinə mane olmaq üçün İbrahimxəlil xan onu edam etdirdi. Lakin onun qarqdaşı 

Rəhim bəy (1785-1786) Şuşa qalasından Gəncəyə qaçaraq hakimiyyəti ələ almağa  nail oldu. Bu 

işdən narazı olan İbrahimxəlil xan və II İrakli 1786-cı ildə Gəncəyə yeni hücum təşkil etdilər və 

müəyyən məbləğdə xərac ödəməyə razı olan Cavad xan hakimiyyətə gəldi.  Sonuncu Gəncə xanı 

Cavad xanın hakimiyyəti dövrünə aiddir: 1786-cı ildə Gürcü (Kartili-Kaxetiya) çarlığı və 

Qarabağ xanlığına ödədiyi xəracı 1795-ci ildə verməkdən imtina etdi. Kartili-Kaxetiya asılılığa 

son qoymaq məqsədilə 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd şah Qacar Tiflisə hücum edərkən ona qoşun 

və ərzaqla yardım etdi.1796-cı ildə rus generalı V.Zubovun Cənubu Qafqaza, o cümlədən 

Azərbaycana yürüşü zamanı xərac verərək xilas oldu.1796-cı ilin noyabrında II Yekaterinanın 

ölümündən sonra rus qoşununun geri çağırılmasından istifadə edərək, Nadir şahın vaxtında 

Kartli çarlığına verilmiş Şəmşəddil, Qazax və Borqçalı mahallarını geri aldı (Bu məqsədlə o, 

gürcü şahzadəsi Aleksandrı himayə etmişdi).Gəncə xanlığının Gürcüstan və Rusiya 

münasibətləri kəskinləşdi, rusların Gəncəni tutmaq planı reallaşdı (Gəncə xanlığı ilə Rusiya və 

Gürcüstan arasında münaibətlərin pisləşməsinin səbəbi  xanın Nadir Şahın Kartili çarlığına 

verdiyi Şəmşəddil, Qazax və Borçalı torpaqlarını geri qaytarmaq məqsədi olmuşdu). 

Xanlıqların iqtisadi və sosial həyatı.XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan iqtisadiyyatı 

müəyyən xarakterik xüsusiyyətlərə malik idi.Xanlıqların iqtisadi həyatında əsas yeri kənd 
təsərrüfatı tuturdu.Əhalinin çoxu kəndlərdə yaşayır, əkinçilik, maldarlıq, bağçılıq, bostançılıq və 

arıçılıqla məşğul olurdu .Gəncə, Şəmkir və Xəzəryanı bölgələrdə əkinçilik tədricən ticarət 
səciyyəsi daşıyırdı.Kənd təsərrüfatı alətləri və aqrotexniki mədəniyyət hələ lazımi səviyyədə 

deyildi.Kənd təsərrüfatı alətləri xış və kotandan ibarət idi.Torpaqların becərilməsində süni 
suvarmadan istifadə olunurdu.Kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılmasında süni suvarma 



xüsusi rol oynayırdı.Suvarma şəbəkəsində arxlar və kəhrizlər böyük yer tuturdu.Xəzər dənizi və 
Kür çayı sahillərinə yaxın ərazilərdə balıqçılıq inkişaf etmişdi.Balıq ovu rus və yerli tacirlərə 

iltizama verilirdi. Daxili və xarici ticarət genişlənməkdə idi. Maddi sərvətin böyük hissəsi 
xanların əlində cəmləşmişdi. Azərbaycan kəndində aqrar münasibətlərdə ciddi dəyişiklik 

olmamışdı.Ümummilli daxili bazar üçün hələ tam şərait yaranmamışdı. Regionlarda bəzi 
təsərrüfat sahələri üzrə ixtisaslaşma gedirdi.  XVIII əsrin ikinci yarısında təsərrüfat sahələri üzrə 

ixtisaslaşmış regionlar bunlar idi: Dənli bitkilər – Quba, Qarabağ, Şamaxı və Şəki xanlıqları. 
Çəltik– Lənkəran xanlığı və Şirvanın Bərgüşad mahalı.Qızılboya, zəfəran -  Quba, Dərbənd və 

Bakı xanlıqları, ipəkçilik – Şəki, Şirvan və Gəncə xanlıqları.XVIII əsrin ikinci yarısında-xanlıqlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
dövründə Azərbaycanda xan, mülk, tiyul, vəqf və icma torpaq mülkiyyət formaları mövcud idi. 

XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan xanlıqlarında mülk torpaq mülkiyyətinin səciyyəvi 
cəhətlərinə aşağıdakılar daxil idi: Mülk üzərində mülk sahibinin tam mülkiyyət hüququ var 

idi.Mülk sahibi mülkü sata və ya ala bilərdi. Azərbaycan xanlıqlarında tiyul  torpaq sahibliyinin 
səciyyəvi cəhətləri isə bunlar idi: Şərti xarakter daşıyırdı və xan tərəfindən müəyyən xidmətlərə 

görə verilirdi.Xan tiyul verərkən onu xüsusi sənədlə təsdiq edirdi.Tədricən nəsli səciyyə 
alırdı.Mülkə çevrilməsi prosesi getdikcə genişlənirdi.  Tiyulun mülkə çevrilməsi prosesinin 

getdikcə genişlənməsi aşağıdakı amillərlə izah olunur: - İqtisadi inkişafın nəticəsi olması. - 
Tiyuldarın ictimai-siyasi həyatda mühüm rol oynaması. Azərbaycan xanlıqlarında vəqf  torpaq 

sahibliyinin səciyyəvi cəhətlərinə aiddir: Məscidlərə və dini idarələrə məxsus idi. Evlər, 
karvansara və dükanlar da vəqf ola bilərdi. Belə torpaqlar xan xəzinəsinə vergi verməkdən və 
mükəlləfiyyətdən azad idi.                                                                                                                             
Xanlıqlar dövründə şəhərlər sənətkarlıq və ticarət mərkəzləri kimi inkişaf edirdi. XVIII əsrin ikinci 

yarısında Azərbaycan şəhərlərinə aiddir: XVIII əsrin birinci yarısında dağıdılmış şəhərlər bu dövrdə bərpa 

edilirdi.Şəhərlər dirçəlməyə başlayırdı .Pənahabad (Şuşa) şəhəri yüksəlməyə başlamışdı. Şamaxı, Bakı, 

Şəki, Şuşa və Dərbənd şəhərlərinin hər birində 4-10 min nəfər əhali yaşayırdı. Təbriz yenə də 

Azərbaycanın ən böyük şəhəri idi.Şamaxı əvvəlki şöhrətini bərpa etməyə başlamışdı.Quba “Çiçi” 

xalçaları, Urmiya “Əfşar” xalçaları ilə məşhur idi.Şamaxı və Şəki ipək istehsalı mərkəzləri idilər.Təbriz, 

Ərdəbil, Marağa, Ərdəbil və Urmiya şəhərlərində də ipək parçalar istehsal olunurdu.XVIII əsrin ikinci 

yarısında Azərbay-                                                                                                                                                                                                                                                               

can şəhərlərində sənətkarlıq başlıca olaraq sənətkar sexlərində və ev şəraitində fəaliyyət göstərirdilər. 

XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda sənətkarlıq sahələri üzrə də ixtisaslaşma gedirdi, məsələn: 

Lahıc kəndində - qılınc, xəncər, çaxmaqlı silahlar hazırlanırdı və metalişləmə sahəsi inkişaf etmişdi. 

Gəncə, Şamaxı, Dərbənd və Cavadda – dəri istehsalı və emalı bölgələri kimi tanınırdı.Bakıda – 

sənətkarlığın boyaqçılıq sahəsi daha çox inkişaf etmişdirTəbriz və Ərdəbildə - ipək parçalar, zərgərlik 

məmulatları istehsalı inkişaf etmişdi. XVIII əsrin ikinci yarısında xanlıqlarda ticarətin inkişafında 

müəyyən dəyişikliklər nəzərə çarpırdı. Bu dövrdə karvan yolu və Xəzər-Volqa vasitəsilə əcnəbi ölkələrlə 

ticatər əlaqələri saxlanılırdı. Bu dövrdə Azərbaycan xanlıqları Hindistan, İran, Osmanlı və Rusiya ilə 

ticarət əlaqələri saxlayırdı. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycandan xaricə neft, duz, zəfəran, 

sənətkarlıq məmulatları, xalça, xam ipək və.s aparılırdı. Məsələn, Şamaxı ipəyinin Osmanlı tacirləri 

həvəslə alırdılar. Ərdəbil şəhərindən karvanlarla Hələb, İzmir və İstanbula ipək və ipək məmulatı 

aparılırdı. Xaricdən isə ölkəyə mahud, boyaq malları, qənd, dəmir, şal, düyü və.s gətirilirdi.  

Xanlıqlararası ticarət əlaqələri də genişlənirdi. Lakin bu dövrdə ümummilli daxili bazar üçün hələ tam 

şərait yaranmamışdı. XVIII əsrin ikinci yarısında ümummilli daxili bazarın yaranmasına aşağıdakı amillər 

mane olurdu: Xanlıqlar arasındakı iqtisadi əlaqələrin zəif olması. Ölkədə vahid dövlətin olmaması.  XVIII 

əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın özünəməxsus pul sistemi formalaşmışdı.  Xanlıqların mərkəzi 

şəhərlərində zərbxanalar yaradılmışdı. Həmin zərbxanalarda mis və gümüş pul kəsilirdi. Ümumiyyətlə, 

XVIII əsrin ikinci yarısında – xanlıqlar dövründə Azərbaycanda işlədilən pul vahidləri – abbası, tümən, 

şahı və.s idi. Ticarətdə əcnəbi pullardan da istifadə edilirdi.XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbay-                                                                                                                                                                                                          

canda müstəqil dövlət qurumlarının – xanlıqların yaranması prosesi sosial zümrələrə də təsir göstərirdi. 

Bu dövrdə xanlıqlarda aşağıdakı  iki sosial zümrələr  var idi: 1. Hakim zümrə (Feodal təbəqəsi). 2. Aşağı 

zümrə. Xanlıqlar dövründə hakim zümrəyə xan, sultan, məlik, bəylər (ağa), ruhanilər və elbəyilər daxil 



idi. Hakim zümrənin başında xan dururdu. Dövlətin başçısı sayılan xandan sonrakı yeri sultan və məliklər 

tuturdular. Sultanlar və məliklərə aiddir: Bu titullar nəslən keçirdi.Həmin hüquq hər dəfə xan tərəfindən 

təsdiq edilməli idi.Geniş məhkəmə və inzibati hüquqlara malik idilər.Qarabağdakı məliklərin başçıları, 

Qəbələdəki və Şəki xanlığındakı bəzi hakimlər məlik titulu daşıyırdı. Hakim təbəqə içərisində bəylər 

xüsusi yer tuturdu.Bəylər: Ali zümrənin əsas hissəsini təşkil edirdi. Geniş torpaq sahələrinə malik idi.İrsi 

və şəxsi bəylərə bölünürdülər.  Vaxtilə Səfəvi şahlarından bu titulu alanlar daha nüfuzlu idilər.Kəndlilər 

üzərində inzibati hakimiyyətə malik idi.Xanlıqda böyük siyasi qüvvə idilər.Xanın hakimiyyətinin 

möhkəmliyi xeyli dərəcədə bu zümrədən asılı idi.Xan qarşısında istənilən xidmətə hazır olmalı 

idilər.Qazax, Şəmşəddil və Borçalıda bəy hüququna malik olan bəylər ağa adlanırdı.  Ruhanilər və 

elbəyilər də ali zümrəyə daxil idilər. Ruhanilər: Ali zümrə içərisində mühüm yer tuturdular. Bəylər kimi 

onlar da dərəcələrə bölünürdülər.  Vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad idilər.Vəqflərin və dini rüsumların 

(xüms, zəkat və s.) hesabını dolanırdılar.  Elbəyilər – xan qarşısında hərbi mükəlləfiyyət daşıyırdılar. 

Aşağı zümrəni kəndlilər təşkil edirdilər. Kəndlilər hüquq və mülki vəziyyətlərinə görə aşağıdakı qruplara 

bölünürdülər: 1. Rəiyət  - pay torpağına və şəxsi təsərrüfata malik olan, feodala , həm də dövlətə vergi və 

mükəlləfiyyətlər ödəyən kəndlilər idi. Rəiyyətə aiddir: Divan, mülk və vəqf torpaqlarında yaşayırdılar.Bir 

qismi kənd icmasının ayırdığı torpaqları əkib-becərirdilər. Dövlət və sahibkar rəiyyətlərinə 

bölünürdülər.Rəncbər  - təsərrüfatı - torpağı və əmək alətləri olmayan kəndlilər idi. Rəncbərlərə 

aiddir:Lənkəran xanlığında belə kəndlilər əkər adlanırdı.Ali zümrə nümayəndələrinə məxsus mülklərdə 

çalışırdı.Əldə edilən məhsulun çox az bir hissəsini alırdılar. 3. Elat - Qarabağ, Şamaxı və başqa 

xanlıqlarda yarımköçmə maldarlıqla məşğul olub köçmə həyat sürən əhali idi. Elatlara aiddir:Bəyin 

sürüsünü otarır, başqa mükəlləfiyyətləri yerinə yetirirdi.Peşkəş şəklində vergilər verirdi. Xan qoşununun 

əsas hissəsini təşkil edirdi.  Elatın vəziyyəti rəiyyətə niqsbətən yüngül idi.XVIII əsrin ikinci yarısında 

Azərbaycanda xanlıqların                                                                                                                                         

idarəetmə sistemi özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik idi.Xanlıq hakimiyyə- tin siyasi qurumu 

kimi təkhakimiyyətliliyə əsaslanırdı.Xanlığı qeyri-məhdud qanunverici, məhkəmə və icra hakimiyyətinə 

malik olan xan idarə edirdi.Bir sıra xanlıqlarda, xanın yanında məşvərətçi səsə malik divan və ya xan 

şurası fəaliyyət göstərirdi.Divanın, yaxud şuranın mövqeyi xanın çıxardığı qərara təsir göstərə bilirdi.  

Xanlıqların idarəetmə sistemində saray məmurları geniş yer tuturdu. Saray məmurları içərisində vəzirin 

rolu daha böyük idi. Xan sarayında vəzirdən başqa, sərkərəli (maliyyə işlərinə baxan), eşikağası (xanın 

şəxsi təsərüfatını idarə edən), sandıx ağası (xəzinədar), anbar ağası vəzifələr də vardı. Xanlıqlar inzibati 

cəhətdən  mahallara,  mahallar isə kəndlərə bölünürdü. Mahalların  idarəsi ilə iri torpaq sahiblərindən  

təyin olunan mahal bəyləri və naiblər məşğul olurdu. Bu vəzifə irsi olsa da, hər dəfə  xan tərəfindən təsdiq 

edilməli idi. Kəndlər yüzbaşı və kətxudalar, şəhərlər kələntər və qalabəyi tərəfindən idarə olunurdu. 

Xanlığın idarəetmə  sistemində çalışanlar maaş almırdılar. Onların xidmətinin əvəzi xəzinə üçün toplanan  

vergi hesabına ödənilirdi. Xanlığın idarə olunmasında məhkəmə orqanlarının böyük rolu vardı. Burada 

başlıca yeri şəriət məhkəməsi tuturdu. Bununla yanaşı, bu sahədə xanın müstəsna hüququ vardı. Bəzən 

mahal  naibləri də hakim vəzifəsini yerinə yetirirdilər.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Azərbaycan xanlıqlarının xarici siyasəti.   Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi onun beynəlxalq 

münasibətlərdə öz yerini tutmasına səbəb olurdu. Azərbaycan xanlıqların timsalında öz dövlətçiliyini 

bərpa  etdikdən sonra müstəqil xarici siyasət yeritməyə  başlamışdı. Azərbaycan xanlıqlarının həyata 

keçirdiyi daxili və xarici siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardan ibarət idi: 1. Xanlıq hakimiyyətini 

möhkələndirməyə nail olmaq və qorumaq. 2. Xarici iqtisadi əlaqələri təmin etmək. Urmiya, Şəki, Quba və 

Qarabağ  xanları xarici  siyasətlərində Azərbaycan torpaqlarının  birləşdirilməsinə  nail olmağa xüsusi 

diqqət yetirirdilər. XVIII əsrin 40-80-cı illərində Azərbaycan xanlıqlarının həyata keçirdikləri fəal xarici 

siyasət xəttinin əsas məqsədi xanlıqların müstəqilliyini və varlığını qorumaq idi. Azərbaycan xanlıqlarının 

xarici siyasət məqsədlərini həyata keçirmək üçün İran, Osmanlı, Rusiya və  Gürcüstanla münasibətlər 

qurmağa çalışırdılar.XVIII əsrin 40-cı illərindən etibarən Azərbaycan xanlıqları                                                                                                                                                                                                        

ilə Osmanlı imperiyası arasındakı münasibətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Azərbaycan xanlıqları ilə 

Osmanlı imperiyası arasındakı münasibətlərin yaranmasında 1768-1774-cü illər Rusiya – Osmanlı 

müharibəsi mühüm yer tuturdu. Osmanlı imperiyasının xanlıqlarla bağlı siyasətinin mahiyyəti ondan 



ibarət idi ki, o, xanlıqları Qafqazda Rusiya-Gürcüstan blokuna qarş hərbi-siyasi ittifaqa (bloklara) cəlb 

etməyə çalışırdı. Belə ki, Osmanlı imperiyası Qafqazda Rusiya-Gürcüstan blokuna qarşı müsəlman 

dövlətlərinin ittifaqını  yaratmağa  çalışırdı. Bu məqsədlə Azərbaycan xanlarına elçilər göndərir, onlara 

çatdırılan fərmanlarda Rusiya ilə mübarizəyə qoşulmağın vacibliyi əsaslandırılırdı. Rusiya Osmanlı 

imperiyasının bu istiqamətdəki fəaliyyətinə qarşı müvafiq tədbirlər görməyə çalışırdı. Həmin plana görə 

xanlıqlarla Osmanlı imperiyası arasındakı münasibətlərində iqtisadi və siyasi mənafelər  üstünlük təşkil 

etdiyi üçün Rusiya bu münasibətləri pisləşdirmək istəyirdi. Bu məqsədlə, hətta hərbi vasitələrə də əl 

atılırdı. Osmanlı imperiyası ilə Azərbaycan xanlıqları  arasında  yaxınlaşma Kiçik Qaynarca 

müqaviləsindən sonra (1774) daha da artdı. Osmanlı imperiyası Rusiya ilə münasibətlərin yenidən 

kəskinləşəcəyi  halda Azərbaycan xanlıqlarından istifadə etmək  niyyətində idi. Azərbaycan xanlıqları da 

Rusiya təcavüzünün  genişlənəcəyi halda Osmanlı imperiyasının  himayəsinə keçmək istəyirdi. Qarabağ, 

Şəki və Quba xanları bu istəklərini həyata keçirmək üçün 1785-ci ildə İstanbula elçilər heyəti 

göndərmişdilər. Lakin Osmanlı  imperiyası Rusiya ilə münasibətləri  mürəkkəbləşdirmək istəmədiyinə 

görə rəsmi münasibət bildirməkdən  çəkindi və Qarabağ, Şəki və Quba xanlarını himayəsinə keçirməkdən 

imtina etdi. Qarabağ, Şəki və Quba xanlarını himayəsinə keçirməkdən imtina etməsinin Osmanlı dövləti 

üçün aşağıdakı ağır nəticələri oldu:1787-1791-ci ildə Osmanlı Rusiya ilə apardığı müharibədə xanlıqların 

köməyindən məhrum oldu.Azərbaycanda Rusiya təcavüzünün güclənməsinə imkan yarandı.XVIII əsrin 

ikinci yarısında Azərbaycanda                                                                                                                                                                                     

hərbi-siyasi və iqtisadi cəhətdən  möhkəmlənməmiş xanlıqlarının yaranması Rusiyanın   təcavüzkarlıq 

planlarının  həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait  yaradırdı. Rusiyanın XVIII əsrin ikinci yarısındakı bu 

işğalçılıq siyasəti I Pyotrun müvafiq planı ilə oxşarlıq təşkil edirdi. Bu zaman Azərbaycanda Rusiyanın   

təcavüzkarlıq planlarının  həyata keçirilməsinə Osmanlı imperiyası mane olurdu. Ona görə də Rusiya 

işğalçılıq planlarını həyata keçirmək  üçün hərbi strateji  tədbirlərə  üstünlük verirdi.  Bu dövrdə 

Rusiyanın həmin hərbi strateji  tədbirləri  aşağıdakılardan ibarət idi: 1. Qafqaz  xəttini möhkəmləndirirdi. 

2. Qafqazda rus qoşunlarının  sayı  artırırırdı. 3. İşğal edilmiş torpaqlarda  rusları məskunlaşdırırdı. 4. 

Azərbaycanın şimal  xanlıqları ilə  zahiri dostluq  münasibətləri yaratmağa cəhd edirdi. 5. Osmanlı ilə 

müharibələrində xanlıqların birətərəfliyinə nail  olmağa çalışırdı. Azərbaycan xanlıqlarından bəziləri 

xarici siyasətdə Rusiyaya meyl edirdilər. Məsələn, Qubalı Fətəli xan, Lənkəran hakimi Qara xan, 

Naxçıvan hakimi Kəlbəli xan, Bakı hakimi Hüseynqulu xan, Qarabağ hakimi İbrahimxəlil xan müəyyən 

vaxtlarda rusiyameyilli xarici siyasət yürütmüşdülər.  Qubalı Fətəli xan 1775, 1782  və  1787-ci illərdə 

Rusiya sarayına elçilər heyəti göndərmişdi. Qubalı Fətəli xanın 1775-ci  ilin yazında Dərbənd hakimi  

Mirzəbəy Fərhadbəylinin başçılığı ilə  Rusiya sarayına  göndərdiyi birinci elçilikdə məqsədi 

aşğağıdakılardan ibarət idi:Quba xanlığının müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən tanınmasına nail olmaq. 

Gavduşan döyüşündəki  məğlubiyyətdən  sonra əvvəlki vəziyyəti  bərpa etmək.Rusiya ilə diplomatik  

münasibətləri canlandırmaq. Qubalı Fətəli xanın o zaman hakimiyyətdə olan rus çarı II Yekaterinaya 

yazdığı məktubda  - xanın nəslinin  keçmiş zamanlardan rus  sarayı ilə dostluq  münasibətlərində  olduğu  

göstərilirdi.  Fətəli xan bu  dostluğa sadiq qalacağını və Rusiyanın elçilərinə, tacirlərinə və bütün  

müsafirlərinə kömək edəcəyini bildirirdi. Eyni zamanda, xanlığın müstəqilliyi  əsaslandırılırdı. Fətəli xan 

möhkəm əmin olduğunu bildirirdi ki, Quba xanlığına  münasibətdə  general  Medemə göstəriş veriləcək 

ki, yaranmış vəziyyətdə  xanın düşmənlərini cəzalandırsın və susdursun,  Şirvan ölkəsini, Kür çayının  bu 

tərəfini bütünlüklə düşməndən geri alsın və ona versin ki,  bu vilayətlərdə o, böyük işlərin  idarəsi  ilə  

sakit və  müstəqil ola  bilsin.  Bununla birlikdə, xan Dərbəndi Rusiyaya güzəştə gedərək  şəhərin açarını  

çariçaya  göndərmişdi. Qubalı Fətəli xanın bu məktubunun diplomatik  sənəd   kimi  əhəmiyyəti  

aşağıdakılardan ibarət idi:Birincisi - Fətəli xan  müstəqil  hökmdar  kimi  Rusiyaya  müraciət edirdi. 

İkincisi - Quba xanlığının Rusiyanın  himayəsini qəbul  etməsinə  baxmayaraq,  müstəqilliyini  saxlamaq 

niyyətində olduğu bildirirdi. Quba xanlığının Rusiyanın himayəsinə qəbul edilməsi barədə Fətəli xanın 

təklifini II Yekaterina rədd etdi. Quba xanlığının Rusiyanın himayəsinə qəbul edilməsi barədə Fətəli 

xanın təklifinin II Yekaterina tərəfindən rədd edilməsinin əsas səbəbi bunlar idi: Fətəli  xanın irəli 

sürdüyü təklif  Rusiyanı  təmin etməməsi. Rusiynın  Quba xanlığının müstəqilliyini  tanımaq istəməməsi. 

Rus diplomatiyasının öz  işğalçılıq planını məharətlə  pərdəliyərək təklifi rədd edərkən aşağıdakı 



bəhanəni gətirmişdi: Rusiya guya Quba xanlığının  İranın tərkib hissəsi olduğunu bildirirdi.Rusiya İranla 

qonşuluq  münasibətlərinə hörmət  edildiyini nəzərə alırdı. Beləliklə, Azərbaycan xanlarının rus sarayına 

ilk elçiliyi uğursuzluqla nəticələndi. Kərim xan Zəndin  ölümündən sonra İranda  ara müharibələrinin 

yenidən kəskinləşməsindən istifadə  edən Rusiya 1781-ci ilin iyununda qraf Voynoviçin komandanlığı 

altında Xəzəryanı bölgələrə yürüşə başladı və bu məqsədlə Həştərxandan Astrabada eskadra  göndərdi. 

Bu, general Medemin yürüşündən sonra (1775)  Rusiyanın bölgədə hərbi qüvvə tətbiqi  sahəsində   

mühüm addım idi.  Voynoviçin  ekspediyası geri qayıdarkən 1782-ci ilin avqustunda  Bakı  limanına 

daxil   oldu. Yalnız  Fətəli xanın diplomatik səyi nəticəsində  gərginlik aradan qaldırıldı.  1782-ci ildə  

Quba xanlığının 12 nəfərdən ibarət  elçisi  görkəmli  diplomat  Mirzə  Sadıq  Məmmədvəliyevin  başçılığı 

ilə Peterburqa ikinci elçiliyə getdi. Bu elçilikdə də Fətəli xanın məqsədi Quba xanlığının müstəqilliyini 

saxlamaqla Rusiya himayəsinə qəbul edilməsi idi. Fətəli xan II Yekaterinaya məktubunda yenə də 

Rusiyaya sadiq qalacağını  bildirirdi.  Lakin  bu  elçilik  də uğursuzluqla  nəticələndi.  

  Ağa Məhəmməd xan Qacarın Şimali Azərbaycana  yürüşü. Ağa Məhəmməd xan Qacarın 1795-

ci ildə Azərbaycana birinci yürüşünün məqsədi Azərbaycanın şimal torpaqlarını öz 

hakimiyyətinə tabe etmək idi. Ağa Məhəmməd xan Qacar Azərbaycanın şimal torpaqlarını öz 

hakimiyyətinə tabe etmək üçün əvvəlcə geniş  təbliğat  aparır, xanları  danışıqlar yolu ilə  itaətə  

gətirməyə  çalışırdı. Bu məqsədlə Qarabağ hakimi İbrahimxəlil xana  xələt, qılınc, qızıl yəhərli at 

göndərib itaətə  dəvət etdi. Lakin İbrahimxəlil xan  onun qasidinə belə cavab vermişdi: “Mənim 

atam vəsiyyə edib ki, heç kəsə xərac verməyim, heçb bir dövlətə də tabe olmayım”.  Bu  baş  

tutmadıqda  isə Qacar geniş miqyaslı  hücuma  hazırlaşmağı planlaşdırdı. Ağa Məhəmməd xan 

Qacarın Azərbaycanın şimal torpaqlarına yürüşü zamanı xanların əksəriyyəti kömək üçün 

Rusiyaya müraciət etmiş və sadəlövhcəsinə onun vədlərinə inanmışdılar. Ağa Məhəmməd xan 

xanların cavablarından və Rusiyaya müraciətlərindən qəzəblənərək 1795-ci ilin yayında 100 min 

nəfərlik   qoşunla üç  istiqamətdə  Azərbaycanın  şimalına  hücuma başladı: Birinci dəstə - 

Muğandan və Şirvandan  keçib Dağıstana  zərbə vurmalı idi.İkinci  dəstə - Naxçıvan və İrəvan 

xanlıqlarını  tabe etməli idi.Üçüncü dəstə -  Qarabağı  tutduqdan sonra Gürcüstana hücum edib 

oranı tabe etməli idi. Üçüncü  dəstəyə Qacarın  özünün başçılıq etməsi bu  istiqamətin  mühüm  

hərbi- strateci  əhəmiyyətə malik olduğunu göstərirdi. Bu zaman Qacarın  yürüşünə  mane olmaq 

üçün İbrahimxəlil xan Xudafərin körpüsünü  dağıtmağı əmr etdi. Bunu görən Ağa Məhəmməd 

xan körpülər  hazırladıb Araz  çayını keçərək Şuşa qalasına doğru  hərəkət  edərək 1795-ci il 

iyunun sonunda  oranı  mühasirəyə aldı. Şuşalılar müdafiəyə ciddi hazırlaşdılar və qalaya  edilən 

hər bir həmlə müdafiəçilər tərəfindən qətiyyətlə  dəf  olundu. Qaladakı müdafiəçilər müdafiə 

olunmaqla kifayətlənmir, fürsət düşdükcə əks-hücuma da keçirdilər. İyulun 1-də İbrahimxəlil 

xanın başçılığı ilə böyük bir dəstə düşmən qüvvələrinə əks həmlə edərək onlara ağır zərbələr 

endirmişdi. Ağa  Məhəmməd xan  Şuşanı  33 günlük  mühasirədə saxlasa da heç nəyə nail ola 

bilmədi. Qacar İbrahimxəlil xanı yola gətirmək üçün sonuncu vasitəyə - danışıqlara əl atdı və 

elçilər vasitəsilə danışıqlara başladı. Bu danışıqlar da heç bir nəticə vermədi. Beləliklə, Ağa 

Məhəmməd xan Qacarın 1795-ci ildə Şuşaya hücumu nəticəsində güclü müqavimətlə qarşılaşır 

və Şuşanın mühasirəsindən əl çəkir. Ağa  Məhəmməd xan  Şuşanın  33 günlük  mühasirəsindən 

əl çəkdikdən sonra 1795-ci  ilin avqustunda öz qoşunlarına Tiflis  istiqamətində irəliləməyi əmr  

etdi. Qacar  hələ  Gəncədə  olarkən yenə də Şuşaya qasid göndərərək  İbrahimxəlil xandan tabe 

olmağı tələb etmiş və əvvəldə olduğu kimi, rədd cavabı almışdı. Ağa  Məhəmməd xan  Şuşanın  

mühasirəsindən əl çəkdikdən sonra 1795-ci  ilin avqustunda Tiflis  istiqamətində irəlilədi. 

Qacarın 1795-ci ildə Tiflisə yürüşünün əsas məqsədi bunlar idi:Gürcüstanın Rusiyanın təsirindən 

çıxarmaq.Cənubi Qafqazda rus nüfuzuna zərbə vurmaq. Ağa  Məhəmməd xan  Qacar Tiflisə 

hücum etməzdən əvvəl gürcü çarı II İrakliyə ultimatum göndərərək onu tabe olmağa çağırsa da II 

İrakli buna məhəl qoymadı.  Gəncəli  Cavad xan və İbrahimxəlil xanın düşmənləri  olan Məlik 

Məcnun və digər məliklər də öz dəstələri ilə Qacara  qoşularaq,  ona Gürcüstana yürüşündə 



kömək və bələdçilik  etdilər. Gəncəli  Cavad xanın Ağa  Məhəmməd xan  Qacarın  yürüşü 

zamanı xana qoşun və ərzaqla kömək göstərməkdə məqsədi gürcülərin və Qarabağ xanlığının 

asılılığından çıxmaq idi. Qacarın qoşunu avqustun 20-də  Ağdamdan Tiflisə doğru  irəlilədi. 

Qacarın Gürcüstana hücumu vaxtı Gürcüstanda  siyasi vəziyyət aşağıdakı kimi idi:Siyasi böhran 

içində idi. Gürcü çarının ailəsində  çəkişmə  hökm sürürdü Bu səbəblərə görə Qacarın hücumu 

zamanı Tiflisin müdafiəsini təşkil etmək mümkün olmadı. Bu zaman Rusiya da Gürcüstana 

kömək etmədi.  Qacar 1795-ci il sentyabrın 12-də  Tiflisə daxil oldu. Beləliklə, Ağa Məhəmməd 

xan Qacarın 1795-ci ildə Tiflisə yürüşü nəticəsində Tiflis tutuldu. Səkkizgünlük  qarətdən  sonra 

Qacar Tiflisdə çox qala bilmədi və şəhəri tərk etməli oldu. Qacarın Tiflisi tərk etməyə məcbur 

olmasının səbəbi aşağıdakı amillərlə bağlı idi:İran ordusunun ərzaqla  təminatı vəziyyətinin  

pisləşməsi.Şimali Qafqazdan rus qoşununun hücum təhlükəsinin gözlənilməsi.Nadir şahın nəvəsi 

Şahrux Mirzənin Xorasanda qiyam qaldırması. Tiflisdən qayıtdıqdan sonra Ağa Məhəmməd xan 

Qacar qışlamaq üçün 1795-ci ilin noyabrında Muğana  gəldi. Qacarın Muğana gələrək burada 

qışlamasının məqsədi Şimali Azərbaycan xanlıqlarını ələ keçirmək siyasətini davam etdirmək 

idi. Xanlıqlar arasındakı ədavət və daxili çəkişmələr Qacarın Şimali Azərbaycan xanlıqlarının 

işğalı üçün əlverişli şərait yaradırdı. Tabe olmaq barədə Ağa Məhəmməd xanın fərmanlarına 

Şimali Azərbaycan xanlarının əksəriyyətinin mənfi cavab verməsi onun həmin xanlıqlar üzərinə 

hərbi dəstələr göndərməsinə səbəb olurdu. Məsələn, Şuşa qalasını zəbt etmək məqsədi ilə 

Süleyman  xanın   başçılığı ilə Muğandan hərbi dəstə  göndərdi, Şirvanın  tabe edilməsi 

məqsədilə isə Mustafa xan Dəvəlini oraya  göndərdi. Şirvana yürüşdə şəkili Məhəmmədhəsən 

xan Mustafa xan Dəvəliyə kömək göstərdi. Düşmən  qüvvələrinin yaxınlaşmasından xəbər tutan 

Şamaxı xanı Mustafa  xan vaxt itir mə  dən şəhər əhalisini Fit dağında yerləşən  qalaya  köçürtdü 

və 1796-cı ilin fevralınadək   orada  qaldı. 

 Rusiyanın Şimali Azərbaycan torpaqlarının tutmaq siyasətinin nəticəsiz qalması.                   

Kərim xan Zəndin  ölümündən sonra İranda  ara müharibələrinin kəskinləşməsindən istifadə  

edən Rusiya yenidən Xəzəryanı bölgələrə yürüşü başladı. Bu məqsədlə Rusiya 1781-ci ilin 

iyununda qraf Voynoviçin komandanlığı altında Həştərxandan Astrabada eskadra  göndərdi. Bu 

hadisə, rus generalı Medemin yürüşündən sonra (1775)  Rusiyanın üçün bölgədə hərbi qüvvə 

tətbiqi  sahəsində   mühüm addımı idi.  Voynoviçin  ekspediyası geri qayıdarkən 1782-ci ilin 

avqustunda  Bakı  limanına daxil   oldu.  Yalnız  Fətəli xanın diplomatik səyi nəticəsində  

gərginlik aradan qaldırıldı. 1795-ci ilin dekabrında ruslar Savelyevin komandanlığı  ilə  Dərbəndi 

iğal etmək üçün  hərəkətə  başladılar və 1796-cı il fevralın 15-də  şəhərə çatdılar. Bu hadisə ilə 

çarizmin Azərbaycana qarşı müstəmləkəçilik siyasəti başlandı. Rus qoşunlarının  Dərbəndə  

yaxınlaşdığını  görən Quba hakimi Şeyxəli xan (1891-1810) müdafiə   üçün qonşu  xanlardan 

kömək  istədi.  Lakin Şeyxəli xanın  çağırışına  təkcə  Bakılı  Hüseynqulu xan (1892-1806) 

cavab verdi. Bu zaman Dərbəndin  özündə ikitirəlik  yaranmışdı: əhalinin  az bir hissəsi rus 

qoşunlarının gəlişini alqışlayır, digər əsas  hissəsi  isə  bunu  istəmirdi. Odur ki, Şeyxəli xan 

başlıca qüvvələrə arxalanaraq Dərbəndin müdafiəsini təşkil etdi.1795-ci ildə Ağa Məhəmməd 

xanın Tiflisi  tutması xəbəri II Yekaterinaya  çatdırıldıqda, II Yekaterina  1795-ci  il 16 noyabrda 

sərəncam imzaladı. Sərəncamda Rusiyanın sarsılmış nüfuzunu bərpa etmək məqsədilə bütün  

Cənubi Qafqazı, eləcə də Xəzər dənizi sahillərini İran təcavüzündən “qorumağı”  general 

Qudoviçdən tələb edirdi. Şübhəsiz “qorumaq” dedikdə Azərbaycanın  torpaqlarını  ələ  keçirmək 

siyasətinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu dövrdə Rusiyanın Azərbaycanın şimal 

torpaqlarını işğal etmək planlarının sürətləndirilməsinin səbəbi aşağıdakı amillərlə bağlı idi: Ağa 

Məhəmməd xan Qacarın Tiflisi  tutması.Cənubi Qafqazda İranın möhkəmlənməsi təhlükəsi. II 

Yekaterina Azərbaycana qarşı hərbi  yürüşə rəhbərliyi general V.Zubova həvalə etmiş və bu 

yürüşə böyük əhəmiyyət vermişdi. Bu məqsədlə,  sələfi I Pyotrun  dövründə olduğu kimi, xüsusi 

Manifest də vermişdi. Bu Manifest  məzmun və mahiyyət etibarilə  1722-ci il manifestinə  



oxşayırdı.  1796-cı il aprelin 18-də V.Zubovun Azərbaycana hərbi yürüşü başlandı. General  

V.Zubovun  Qızılyar yaxınlığında  toplanmış qoşununun tərkibində ermənilər də var idi.  Onlar 

məliklərini Rusiya tərəfinə çəkmək üçün ruslara  məktublar yazır, burada xristian  dövlətinin 

yaradılmasının zəruriliyini bildirirdilər. V.Zubov 1796-cı il may ayının 2-də Dərbənd 

yaxınlığında general Savelyevin qüvvələrilə  birləşərək şəhərə hücuma keçdilər. Generalların 

Dərbənd şəhərinə hücumu nəticəsində:Şeyxəli xanın müqavimətinə baxmayaraq, qısa  vaxtda 

Dərbən şəhəri zəbt edildi.Şeyxəli xan əsir alınaraq Zubovun düşərgəsinə gətirilsə də sonra çar 

tərəfindən bağışlandı.V.Zubov xanlığın idarəsini  Şeyxəli  xanın Rusiyaya meyilli bacısı Pəricə 

xanıma tapşırdı. Dərbənd şəhərinin belə  asanlıqla  ələ keçirilməsində şəhərin müdafiəsindəki  

çətinliklər və orada yaşayan  ermənilərin satqınlığının böyük rolu olmuşdur. Dərbənd şəhəri ələ 

keçirildikdən sonra rus qoşunu V.Zubovun başçılığı ilə Quba və Bakı istiqamətində yürüşə 

başladı. 1796cı il iyunun 6-da   Quba işğal  olundu.  Quba işğal olunduqdan  

sonra, rus qoşunları üçün Bakı,  Şamaxı və Salyana yol açıldı.  Müqavimətin  mənasız  olduğunu 

görən  Bakı  xanı  Hüseynqulu xan 1796-cı il yunun 13-də  Bakı qalasının   açarını  Zubova 

təslim etdi. Hüseynqulu xanın Bakı qalasının açarını Zubova təslim etməsinin səbəbi 

müqavimətin  mənasız  olduğunu görməsi idi. V.Zubov  Bakıda xeyli hərbi  dəstə  qoyub  

Şamaxıya  istiqamət aldı. Bu zaman Şeyxəli xan nəzarətin  zəifliyindən  istifadə edərək qaçdı və 

ruslara  qarşı  mübarizəni davam etdirməyə başladı.1796-cı il oktyabrın əvvəllərində  V.Zubov  

knyaz İ.P.Sisianovun  başçılığı ilə Rusiyadan yeni  hərbi kömək aldı.  Bu, Gəncə xanlığının  ələ 

keçirilməsi planını həyata keçirməyə imkan verdi. Hələ, 1796-cı ilin əvvəllərində knyaz 

Sisyanovun rəhbərliyi ilə  rusların və gürcülərin birləşmiş qüvvələri Gəncə xanlığına hücuma 

keçdilər. Bu hücum nəticəsində: Gəncə şəhəri  mühasirəyə  alınsa da tutulmadı Cəncə hakimi 

Cavad xan Sisianova bac vermərək  şəhəri dağıntıdan  xilas etdi. 1796-cı il oktyabrın 21-də 

general  Rimski-Korsakovun  komandanlıq etdiyi hərbi dəstə Gəncə xanlığını işğal etdi. Bu 

hadisədən sonra rus qoşunu  hərbi  əməliyyatı tədricən Azərbaycanın cənubuna  keçirmək və 

Qacara zərbə endirmək niyyətində idi. Bunun üçün ordunun Muğanda qışlanmasını təmin  etmək 

və 1997-ci ilin yazında yenidən  hərbi əməliyyata  başlamaq nəzərdə tutulurdu..  

1796-cı ilin sonu və 1797-ci ilin əvvəllərində rus qoşunları Azərbaycanın şimal torpaqlarından 

çıxarıldı. Rus qoşunlarının Azərbaycanın şimal torpaqlarından çıxarılmasının səbəbi rus çarı II 

Yekaterinanın ölümü ilə əlaqədar rus qoşunlarının geri çağrılması idi. Bu isə XVIII əsrin 

sonlarında Rus qoşunlarının Azərbaycanın işğalının yarımçıq başa çatmasına və möhkəmlənə 

bilməməsinə səbəb oldu. 1796-cı ilin noyabrında II Yekaterinanın  ölümündən sonra  

hakimiyyətə  gələn oğlu I Pavel (1796-1801) rus qoşunlarının Azərbaycanın şimal torpaqlarından 

çıxarılması haqqında əmr verdi. Rus qoşunlarının Azərbaycanın şimal torpaqlarından çıxarılması 

prosesi 1797-ci ilin yazında başa çatdı. General V.Zubovun başçılıq etdiyi rus qoşunlarının 

Azərbaycanın şimal torpaqlarından çıxarılmasının başa çatdığı ildə Ağa Məhəmməd xan Qacarın 

Azərbaycanın şimalına ikinci yürüşü başladı.  V.Zubovun başçılığı ilə rus qoşunlarının işğalçılıq 

yürüşü, zəbt edilmiş torpaqlardakı iqtisadi-siyasi tədbirlər, xüsusilə müsəlmanlara qarşı dini-

ayrıseçkilik Cənubi Qafqazda güclü xristian dövləti yaratmaq planı öz mənfi təsirini göstərirdi. 

Ona görə sonralar da Rusiya işğalına qarşı silahlı mübarizə davam etmişdir. 

   Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycanın şimal torpaqlarına  ikinci yürüşü.           

1797-ci  ilin yazında Ağa  Məhəmməd  şah  Qacar yenidən  Şuşaya  hücum etdi.   Bu  vaxt 

İbrahimxəlil  xan Qacara  müqavimət göstərmək üçün öz  hissələri ilə  düşmən   topxanasına  

hücum  edərək  düşmənə  xeyli  itki  verdi.  İbrahimxəlil  xan geri  dönərkən  qala qapılarının  

düşmən  piyadaları  tərəfindən tutulduğunu  görüb ailəsi ilə  birlikdə Şuşanı tərk edərək  

CarBalakənə - Avar  xanı  Ümmə  xanın  yanına  qaçdı. Qacar  şuşalılara məktub  yazıb tabe  



olmalarını tələb  edərək onlardan 500 min əşrəfi (pul vahidi) təzminat istədi. Qarabağ 

ruhanilərinin  başçısı Hacı  Babək şahın düşərgəsinə  gedərək məbləği  200 minə  endirə   bildi.  

Beləliklə,  Ağa Məhəmməd xan Qacarın 1797-ci ilin yazında Şuşaya hücum nəticəsində Şuşa 

Qacarın qoşunları tərəfindən tutuldu, şəhərdə cəza tədbirləri  başlandı. Onun yanına  könüllü  

olaraq gəlmiş Gəncəli Cavad xan, Bakılı  Hüseynqulu xan və Qarabağlı İbrahimxəlil xanın  

vəziri  Mola Pənah  Vaqif  zindana atıldı. Şamaxı xanı Mustafa  xan,  Şəki xanı Səlim xan qasid 

vasitəsilə  öz itaətlərini bildirdilər.  Qubalı  Şeyxəli  xan da Ağa Məhəmməd şahın  qulluğunda  

idi, çünki  şah Bakı xanlığının idarəsini də  ona verəcəyini  vəd etmişdi1797-ci il iyulun 4-də 

Qarabağ hakimi İbrahimxəlil xanın qardaşı oğlu “Batmanqılınc” ləqəbi almış Məhəmməd bəyin  

təşəbbüsü ilə Ağa Məhəmməd şah Qacara onun yaxın adamları Səfərəli bəy və Abbas bəy 

tərəfindən sui-qəsd təşkil edildi. Qacarın qətlindən sonra:Qacarın qoşunu tələsik Azərbaycanın 

şimalını tərk edərək cənuba doğru çəkildi.Bakı, Gəncə və İrəvan xanları öz şəhərlərinə 

qayıtdılar.Azərbaycanın şimal xanları  belə  əlverişli  şəraitdən istifadə edib  xanlıqlarını 

möhkəmləndirmək əvəzinə, yenidən birbirinə qarşı  ara müharibələrinə  başladılar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

Mühazirə-10 

                                         AZƏRBAYCANIN   BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ. 

       XVIII əsrin sonu -XIX əsrin əvvəlində İngiltərənin və Fransanın daxili və beynəlxalq 

vəziyyəti.XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəlində İngiltərənin və Fransanın Cənubi 

Qafqaza,həmçinin Azərrbaycana münasibəti onların İranda mövqelərini möhkəmləndirmək 

siyasəti ilə bağlı idi.Rusiyanın Cənubi Qafqazla bağlı siyasəti təcvüzkarlığı ilə seçilirdi: 

-Azərbaycanın sərvətlərini mənimsəmək və Xəzəri Rusiyanın daxili dənizinə çevirmək; 

-Cənubi Qafqazı tutaraq ,hələ tam fəth edə bilmədiyi Şimali Qafqazı cənubdan mühasirəyə 

almaq niyyətlərini gerçəkləşdirmək. 

1801-ci il sentyabrın  12-də Rusiya imperatoru I Aleksandr (1801-1825) Şərqi Gürcüstanın 

Rusiyaya birləşdirilməsi haqqında manifest verdi.Şərqi Gürcüstanla birlikdə Azərbaycanın 

Qazax,Borçalı,Şəmsəddil və Pəmbək torpaqları da Rusiyanın tərkibinə qatıldı.Bununla da 

Azərbaycan torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalının əsası qoyuldu.1802-ci il dekabrın 26-da  

Rusiya ilə Quba,Dərbənd və Lənkəran xanları,həmçinin Tarku şamxalı və Qaraqaytaq  usmisi 

arasında Georgiyevskdə müqavilə bağlandı.Şərqi Gürcüstan tutulandan sonra ilk hədəf Car-

Balakən oldu.Çünki Car-Balakən strateji cəhətdən rus qoşunlarının Azərbaycanın içərisinə doğru 

irəliləməsi üçün bir maneə idi.1803-cü ilin martında general Qulyakovun başçılığı ilə rus ordusu 

Car-Balakənə hücum etdi.Qanıx (Alazan) çayı sahilində baş vermiş döyüşdə yerli əhali üzərində 

qələbə çalan rus ordusu Balakəni ələ keçirdi.1803-cü il aprelin 12-də Tiflisdə Car-Balakən 

camaatlığı ilə Rusiya arasında imzalanmış "Andlı öhdəlik haqqında saziş"ə görə: 

1)Car-Balakən əhalisi Rusiya xəzinəsinə ipəklə xərac ödəməli idi; 

2)carlılar sədaqət əlaməti olaraq Tiflisə əmanət (girov) verməli idilər; 

3)Car-Balakən ərazisində rus qoşunları yerləşdirilməli idi 

Camaatlığın daxili idarəsinin dəyişməz qaldığını və şərtlərin yerinə yetirilmədiyini görən  

Qulyakov 1804-cü ildə yenidən Cara soxuldu və onu yandırdı.Zaqatala yaxınlığında məğlub 

edilən rus ordusu Muxax kəndinə çəkildi,general Qulyakov isə öldürüldü.Carlılara divan tutan 

Sisianov İlisu sultanlığını da işğal etdi.Növbəti işğal hədəfi Gəncə seçilmişdi.Sisianov hədələyici 

məktublar göndərərək onun təslim olmasını tələb etdikdə Cavad xan ona belə cavab 

verdi:"Mənimlə müharibə etmək fikrinə döşmüsənsə,mən hazır.Uğur isə Allahın əlindədir". 

Cavad xanın qoşunları ilə ruslar arasında ilk toqquşma Quru qobu adlı yerdə oldu.Rus qoşunları 

1804-cü il yanvarın 3-də Gəncəni işğal etdilər.Qeyri -bərabər döyüşdə Cavad xan və oğlu 

Hüseynqulu xan öldürüldü.Gəncənin adı dəyişdirilib Yelizavetpol qoyuldu."Gəncə" sözünü 

işlədənlər bir gümüş manat cərimə verməli idilər.Gəncənin Rusiya tərəfindən işğalı 

nəticəsində:1)digər Azərbaycan xanlıqlarının da taleyi həll olundu; 

2)Azərbaycanın cənub bölgələrinə yol açıldı; 

3)Gürcüstanın şərq sərhədlərinin təhlükəsizliyi təmin olundu; 

4)rus qoşunlarının Xəzər sahillərinə çıxıb,Həştərxanla əlaqə yaratmasına imkan yarandı. 



Birinci Rusiya-İran müharibəsi.1804-cü ilin mayında İran rus qoşunlarının Cənubi Qafqazdan 

çıxarılmasını tələb etdi.Rədd cavabı alan İran iyunun 16-da  müharibəyə başladı.Tərəflər 

arasında ilk döyüş 1804-cü il iyulun 27-də Üçmüədzin monastırı yaxınlığında,ikinci döyüş isə 

İrəvan yaxınlığındakı Qəmərli kəndində oldu.Hər iki döyüşdə məğlub olan rus qoşunları geri 

çəkildi.1805-ci il mayın 14-də Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında 11 maddədən ibarət Kürəkçay 

müqaviləsi bağlandı.Müqaviləyə görə: 

 1)Qarabağ xanlığı Rusiya təbəəliyinə qəbul olunurdu; 

2)daxili siyasətdə müstəqilliyini saxlayan xanlıq xarici siyasət hüququndan məhrum edilirdi; 

3)xanlıq hər il Rusiya xəzinəsinə 8 min çervon bac verməli idi; 

4)Şuşada rus qoşunu yerləşdirilməli idi 

1805-ci il mayın 21-də Rusiya ilə Şəki xanlığı arasında Kürəkçay müqaviləsinin şərtlərini təkrar 

edən müqavilə imzalandı.Şamaxı xanı Mustafa xan yalnız Azərbaycanın şimal xanlıqlarının ona 

tabe ediləcəyi,xərac verməyəcəyi və ona aylıq maaş veriləcəyi halda Rusiya hakimiyyətini qəbul 

edəcəyini bildirdi.Sisianov isə Mustafa xandan vaxtilə Qarabağdan Şirvana köçürülmüş əhalini 

geri qaytarmağı və Cavad ərazisini Qarabağa verməyi tələb etdi.Rus ordusu 1805-ci il dekabrın 

27-də Şamaxı xanına Rusiya hakimiyyətini qəbul etdirdi.Şamaxı xanlığı Rusiyanın hakimiyyəti 

altına keçmək haqqında müqavilə imzalandı. Bununla da Bakıya yol açıldı.Sisianov güclü 

artilleriya ilə Bakıya yaxınlaşdı,1806-cı Bakı xanlığının Rusiya tabeliyinə keçməsi haqqında 

müqavilə layihəsini  Hüseynqulu xana göndərən Qafqazdakı rus qoşunlarının komandanı 

Sisianov Bakı xanlığı ərazisində öldürüldü.Şimaldan Azərbaycana soxulan rus ordusu 1806-cı 

ilin iyununda Dərbəndi, oktyabrında isə Bakını işğal etdi.Bakı xanlığı ləğv edildiAz sonra Quba 

xanlığı da istila olundu.Şeyxəli xan dağlara çəkilərək ruslara qarşı mübarizəni davam 

etdirirdi.1806-cı ilin sonunda Lənkəran,İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarından başqa,Azərbaycanın 

şimal torpaqları Rusiya hakimiyyəti altına düşdü..1806-cı ilin iyununda İran qoşunu Şuşaya 

hücum etdi.Şuşadakı rus qarnizonunun rəisi,Cavad xanın qatili Lisaneviç Xankəndində yaşayan 

İbrahimxəlil xanı öldürdü.Şəki xanı Səlim xan buna  cavab olaraq rus qarnizonunu Şəkidən 

qovdu.1806-cı ilin oktyabrında Şəki xanlığı rus qoşunları tərəfindən  tutuldu.Səlim xanı 

Rusiyaya sədaqət göstərən xoylu Cəfərqulu əvəz etdi.Xanlığı idarə etmək üçün rusiyapərəst 

bəylərdən ibarət müvəqqəti idarə yaradıldı.Ruslara qarşı üsyan qaldırmış Car-Balakən camaatı 

Avar xanından və Dağıstan feodallarından kömək alsalarda məğlub edildilər.Naxçıvan və İrəvan 

xanlıqlarını da tutmaq istəyən Rusiya 1806-cı ilin sentyabrında Fətəli şah Qacarın sülh təklifini 

rədd etdi.Fransa və İngiltərədən kömək alan Osmanlı dövləti 1806-cı ildə Rusiyaya müharibə 

elan etdi.1807-ci ilin iyununda Gümrü yaxınlığındakı döyüşdə Osmanlı dövləti məğlub oldu. 

1812-ci ildə bağlanmış Buxarest sülhünə görə,osmanlılar Cənubi Qafqazın böyük hissəsinin 

Rusiya tərəfindən işğal olunmasını təsdiq etdi.İrəvanı tuta bilməyən  ruslar  1809-cu ildə 

Qarababa kəndi yaxınlığında döyüşdə Qacar şahzadəsi Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi iran 

ordusu tərəfindən ağır məğlubiyyətə uğradıldı.Rus qoşunlarının 1808-ci ilin payızı 1809-cu ilin 

əvvəllərinin hərbi kampaniyası məğlubiyyətlə başa çatdı.1812-ci ilin avqustunda Abbas 

Mirzənin qoşunu Lənkəran xanlığını ələ keçirdi.1812-ci ilin oktyabrında Rusiya ilə İran 

qoşunları arasında  həlledici Aslandüz döyüşü oldu.Bu döyüşdə qalib gələn ruz ordusu Lənkəran 

qalasını mühasirəyə aldı.1812-ci ilin dekabrında  Lənkəran xanlığı ərazisinə soxulan rus 

qoşunları Sadıq xanın başçılığı ilə əhalinin ciddi müqavimətinə rast gəldi.Dekabrın 31-dən 



yanvarın 1-nə keçən gecə baş vermiş döyüşdə Sadıq xan həlak oldu.Rus ordusu Lənkəran 

qalasını ələ keçirdi.Aslandüz və Lənkəran döyüşlərində rus qoşunlarının qələbəsi birinci Rusiya-

İran müharibəsinin taleyini həll etdi.Rusların bölgədəki hərbi-siyasi uğurlarından və İranın 

içərilərinə doğru irəliləcəyindən qorxuya döşən şah sülh bağlamağa razı oldu.1813-cü il 

oktyabrın 12-də Rusiya ilə İran arasında Gülüstan kəndində sülh müqaviləsi bağlandı.Gülüstan 

müqaviləsinə görə:1)İrəvan və Naxçıvan dan başqa,Azərbaycanın şimal 

xanlıqları(Gəncə,Qarabağ,Şəki,Şamaxı,Dərbənd,Bakı,Quba,Lənkəran)  

həmçinin Şərqi Gürcüstan və Dağıstan Rusiyanın tərkibinə keçdi; 

2)Xəzər dənizində hərbi donanma saxlamaq  hüququ yalnız Rusiyaya  verildi; 

3)Rusiya tacirlərinin İranla ticarətində 5% -lik gömrük tarifi müəyyən olundu; 

4)İran ərazisində rus tacirləri daxili gömrük rüsumları ödəməkdən azad edildilər. 

Gülüstan müqaviləsi ilə Azərbaycanın bölüşdürülməsinin birinci mərhələsi başa çatdı. 

Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsinin ikinci mərhələsi.İkinci Rusiya-İran 

müharibəsi.1814-cü il noyabrın 25-də Tehranda Rusiyaya qarşı yönəlmiş İngiltərə-İran sazişi 

imzalandı.Sazişlə İran tərəfi öz sərhədləri tərəfindən Hindistanın təhlükəsizliyini təmin 

etməyi,İngiltərə isə bunun əvəzində İrana 1809-cu il İran-İngilis sazişində müəyyən edilmiş 

məbləğdə maliyyə və hərbi yardım verməyi öhdəsinə götürürdü.İngiltərənin vasitəçiliyi ilə 1823-

cü ildə İranla Türkiyə arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilə bağlandı.Şimali Qafqazda dağlı 

xalqlara qarşı müharibə aparan Rusiya İranla müharibədən çəkinirdi.Rus çarı Tehrana göndərdiyi 

nümayəndə heyətinə şahı müharibədən çəkindirməkmüqabilində Qarabağın və Lənkəran 

xanlığının bir hissəsini İrana güzəştə getməyə hazır olduğunu bildirməyi tapşırmışdı.1825-ci ilin 

dekabrında Rusiyada baş vermiş dekabristlər üsyanının Rusiyanın başını qatdığını düşünən İran 

hökuməti fürsətdən istifədə edib Rusiya ilə müharibəyə başlamağı üstün tutdu.Həm də 

Azərbaycanın qaçqın düşmüş xanları Abbas Mirzəni inandırmışdılar ki,şimalda əhali kafir 

ruslara qarşı üsyana hazırdır. 

İkinci Rusiya-İran müharibəsi 1826-cı il iyulun 19-da başladı.Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi 

qoşunun əsas hücum  hədəfi Qarabağ və Gəncə idi.1826-cı il iyulun 27-də Gəncədə Rusiya 

əleyhinə üsyan başlandı.Şəki xanlığı ərazisində də bu cür üsyanlar baş verdi.İran ordusu Qarabağ 

mahalını ələ keçirib,Şuşa qalasını mühasirəyə aldı.Şuşa qalasının 48 günlük mühasirəsi səhv 

addım idi.Çünki ruslar geri çəkilərək Tiflisin müdafiəsi haqqında düşündükləri üçün bu,böyük 

vaxt itkisi oldu.Bu pərakəndəlik rus qüvvələrinin birləşməsi və əks-hücuma keçməsi üçün şərait 

yaratdı.1826-cı il sentyabrın 3-də Şəmkir döyüşü oldu.Bu döyüşdə ağır məğlubiyyətə uğrayan 

İran qoşunu Şuşanın mühasirəsindən əl çəkmək məcburiyyətində qaldı.1826-cı il sentyabrın 13-

də Gəncə döyüşü baş verdi.İran ordusu məğlub edildi.İkinci Rusiya-İran müharibəsinin həlledici 

döyüşü olan Gəncə döyüşü müharibənin müqəddəratını həll etdi.1827-ci ildə başlanan hərbi 

əməliyyatlarda rus qoşunlarının qarşısında duran ilk vəzifə Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarını işğal 

etmək idi.1827-ci ilin iyununda Naxçıvan rus  qoşunları tərəfindən işğal olundu.Həmin ilin 

iyulunda Cavanbulaq döyüşündə qələbə çalan r us qoşunu Abbasabad qalasını ələ keçirdi.Bu 

qələbədən sonra Sərdərabad qalası ruslar tərəfindən tutuldu.1827-ci ilin oktyabrında İrəvan 

qalasının işğal edilməsi ilə rus qoşunlarının Azərbaycanın cənubuna yolu açılmış oldu.Mərənd 

və Xoy,sonra isə Təbriz rusların əlinə keçdi.Təbrizi idarə etmək üçün rus zabitlərinin başçılıq 



etdiyi müvəqqəti idarə yaradıldı.1828-ci ilin yanvarında Urmiya,fevralında isə Ərdəbil ruslar 

tərəfindən işğal olundu. 

1828-ci il fevral 10-da Türkmənçay kəndində Rusiya ilə İran arasında sülh müqaviləsi 

bağlandı.Süih danışıqlarında Abbasqulu ağa Bakıxanov da tərcüməçi  kimi iştirak edirdi.16 

maddədən ibarət olan sülh müqaviləsinə görə:1)İran  Rusiyaya  20 milyon manat gümüş 

məbləğində təzminat ödəyənə kimi Cənubi Azərbaycan rus qoşunlarının işğalı altında qalmalı 

idi; 

2)İran tərəfi əvvəllər Rusiya tərəfindən işğal olunmuş xanlıqlarla yanaşı,İrəvan və Naxçıvan 

xanlıqlarının da Rusiyanın  tərkibinə keçməsinə razılıq verdi; 

3)Xəzər dənizi Rusiyanın daxili dənizinə çevrildi və bu dənizdə hərbi donanma saxlamaq 

hüququ yalnız Rusiyaya verildi; 

4)15-ci maddəyə əsasən  İrandan Cənubi Qafqaz ərazisinə erməni ailələri köçürülməli idi 

(müəllifləri Qriboyedov və Paskeviç idi).Ən çox erməni İrəvana köçürüldü.Köçürmə ilə bağlı 

xüsusi komitə təşkil edilmişdi.Türkmənçay sülh müqaviləsi XIX əsrin əvvəllərində baş vermiş 

Rusiya-İran müharibələrinə son qoydu.Bununlada Azərbaycan torpaqlarının  rəsmən  iki yerə 

bölünməsi başa çatdı və milli dövlətçiliyimizə çox güclü zərbə dəydi.Cənubi Azərbaycan 

torpaqları İranın tərkibində qaldı,Şimali Azərbaycan isə Rusiya imperiyasının xammal 

mənbəyinə və satış bazarına çevrildi.1828-ci ildə Naxçıvan və İrəvan xanlıqları ləğv 

edildi,onların ərazisində "erməni vilayəti" yaradıldı.Qara dənizdə möhkəmlənmək,Bosfor və 

Dardanel boğazlarını ələ keçirmək vəzifəsini qarşıya qoyan Rusiya Osmanlı ilə müharibəyə 

başlamaq qərarına gəldi.Osmanlının Qafqazda olan  nüfuzu Rusiyanın gələcək işğallarına və 

burada möhkəmlənməsinə mane olurdu.1828-ci ilin aprelində  Osmanlıya müharibə elan edən 

Rusiya Qars,Axalsıx,Axalkələk,Ərdəhan və Bəyazidi  işğal etdi.Rus ordusunun ölkənin 

içərilərinə doğru  irəliləməsi və Balkan cəbhəsində Ədirnəni itirmək təhlükəsi  Osmanlı dövlətini  

sülh danəşıqlarına başlamağa məcbur etdi.1829-cu il sentyabrın 2-də  Rusiya  ilə Osmanlı 

arasında  bağlanmış Ədirnə sülh müqaviləsinə əsasən:1)Osmanlı dövləti bütün Cənubi Qafqazın 

Rusiya tərəfindən işğal edilməsini tanıdı; 

2)Axalsıx paşalığının bir hissəsi Rusiyaya keçdi.Nəticədə Orta Şərqdə və Balkanlarda Rusiyanın 

mövqeyi möhkəmləndi.Müqavilədə Osmanlı dövlətindən  Cənubi Qafqaza,eləcə də Şimala 

Azərbaycana ermənilərin köçürülməsi nəzərdə tutulurdu. 

 

 

                             

   Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində 

Rusiya imperiyasının Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti.Komendant idarə üsulu 

Şimali Azərbaycan xanlıqları Rusiyanın işğalı və işğaldan sonrakı dövrdə tədricən ləğv edilərək 

əyalət və dairələrə (Bakı,Şəki,Şirvan,Qarabağ,Talış əyalətləri,Yelizavetpol və Car-Balakən 

dairələri,Qazax və  Şəmşəddil distansiyaları) çevrilmişdi.Hər bir əyalət və dairənin başında 

komendant -rus zabiti dururdu.Ona görə də bu cür idarə üsulu tarixə komendant idarə üsulu 



(hərbi idarəetmə sistemi) kimi daxil olmuşdur.Rusiya Azərbaycanda bu idarə sistemini 

yaratmaqla əvvəllər mövcud olmuş dövlətçilik ənənələrini ləğv etməyə çalışırdı.Təkcə ölüm 

hökmü vermək hüququ olmayan komendantların səlahiyyətlərinə daxil idi: 

1)bəylərə torpaq bağışlamaq və ya torpağı onların əlindən geri almaq; 

2)dövlət vergiləri və rüsumlarını təyin etmək 

3)neft quyularını,duz mədənlərini,balıq vətəgələrini icarəyə vermək və s. 

Əyalətlər mahallara bölünürdü.Mahalların başında komendantlar tərəfindən sədaqətli bəylərdən 

təyin olunan mahal naibləri dururdular.Mahal naibləri vergiləri kəndlilər arasında 

bölüşdürür,onların vaxtında yığılmasını təmin edir,mübahisə doğuran məsələləri həll 

edirdilər.Kəndlilər naiblərin torpağını əkir,məhsul yığımına kömək edirdilər.Komendant idarə 

üsulu üzrə idarəçilikdə ən aşağı pillədə kəndxuda və yüzbaşılar dururdu.Hər birinin yanında bir 

neçə onbaşı və yasavul olan kəndxudalar kəndləri idarə edirdilər.Mahal naibləri 

kimi,kəndxudalar da dövlətdən maaş almır,əvəzində vergilərin bir hissəsini özlərinə 

götürürdülər.Kəndxudalar kəndlərdə qayda-qanunun gözlənilməsinə,mükəlləfiyyətlərin yerinə 

yetirilməsinə,pul vergilərinin toplanmasına,yolların,körpülərin,suvarma arxlarının normal 

işləməsinə cavabdeh idilər.Məhkəmə (Qarabağda və Şəkidə-əyalət məhkəmələri,Bakı,Quba və 

Gəncədə-şəhər məhkəmələri) kollegial hesab olunsa da ,əslində bütün məsələlər məhkəməyə 

sədrlik edən komendant tərəfindən təkbaşına həll edilirdi.Ağır cinayətlərə hərbi məhkəmə 

baxırdı.Hər bir əyalətdə ruhani idarəsinin başında baş qazı dururdu.O,ailə-nigah,vərəsəlik və bu 

kimi mülki işlərə baxırdı.XIX əsrin 20-30-cu illərində Cənubi Qafqazda vergilərin 

yığılmasında,mükəlləfiyyətlərin yerinə yetirilməsində komendant  idarəsi məmurlarının 

özbaşınalıqları Rusiya hakim dairələrini məcbur etdi ki,oraya yüksəkrütbəli dövlət 

məmurlarından ibarət komissiyalar göndərsin.1829-1830-cu illərdə Cənubi Qafqazda yoxlamalar 

aparmış P.İ.Kutaysov və Y.İ.Meçnikov müsəlman əyalətlərində maliyyə-vergi sistemində saysız-

hesabsız qanunsuzluqlar və özbaşınalıqlar aşkar etdilər.Senatorlar komendantların 

özbaşınalıqlarından dəhşətə gəlmişdilər.Maliyyə-vergi sisteminin hərbi üsullarla həyata 

keçirilməsi Şimali Azərbaycana ağır müstəmləkə zülmü gətirmişdi. 

Şimali Azərbaycana ermənilərin kütləvi şəkildə köçürülməsi.Şimali Azərbaycanın işğal olunmuş 

bölgələrinə İran və Türkiyədən ermənilərin köçürülməsi təsadüfü deyildi.I Pyotrun 1724-cü ildə 

verdiyi fərmanda Rusiyanın zəbt etdiyi ərazilərdə ermənilərin məskunlaşdırılması nəzərdə 

tutulmuşdu.I Pyotr tərəfindən əsası qoyulmuş planın həyata keçirilməsi üçün şərait XIX əsrin 20-

30-cu illərində yarandı. 

İkinci Rusiya-İran müharibəsinin(1826-1828)gedişində İrəvan  xanlığı tutulandan sonra köçürmə 

planını hüquqi cəhətdən təmin etmək üçün tədbirlər görülməyə başlanıldı.Erməni katolikosu 

Nersesin hazırladığı xüsusi köçürmə layihəsinin həyata keçirilməsində Rusiyanın İrandakı səfiri 

A.S.Qriboyedov əsas rol oynadı.A.S.Qriboyedov və general İ.F.Paskeviçin səyi nəticəsində 

Türkmənçay müqaviləsinin maddələri hazırlanarkən ermənilərin İrandan Azərbaycan  

torpaqlarına köçürülməsi məsələsi də öz əksini tapdı.Bu iş üçün xüsusi olaraq yaradılan köçürmə 

komissiyaları ermənilərin Azərbaycanın Naxçıvan,Qarabağ və İrəvan bölgələrinə köçürülməsini 

təşkil edirdilər.Köçürülən ermənilər üçün xüsusi imtiyazlar verilməsi nəzərdə tutulmuşdu.Onlar 

6 il müddətinə bütün vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad edilirdilər.Köçürülən ermənilərə İrandan 

alınan təzminat hesabına vəsait də verilirdi.1828-1829-cu illərdə Azərbaycana İrandan 40-50 



min,Türkiyədən isə 90 minədək erməni köçürüldü.1911-ci ildə rus tədqiqatçısı N.Şavrov yazırdı 

ki,Cənubi Qafqazda yaşayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin bir milyondan çoxunu buraya 

biz (yəni ruslar) köçürmüşük.Müharibədən sonrakı iki il ərzində İran və Türkiyədən  köçürülmüş 

120 mindən çox erməniyə azərbaycanlılara məxsus torpaqların bir hissəsi və 200 min 

desyatindən çox xəzinə torpağı ayrılmışdı.Köçürmə prosesi nəticəsində Şimali Azərbaycanda 

(Naxçıvan,İrəvan,Qarabağın  dağlıq hissəsi) əhalinin etnik tərkibi kəskin dəyişikliyə məruz 

qaldı.Təkcə Naxçıvan xanlığı ərazisinə 2551 erməni ailəsi köçürüldü.Ermənilərin kütləvi şəkildə 

Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilməsi prosesi gücləndikcə onlar yerli əhalini sıxışdırmağa 

başladılar.Hələ köçürmə prosesinin başlanğıcında A.Qriboyedov yazırdı ki,bir müddət keçəndən 

sonra ermənilər məskunlaşdıqları Azərbaycan torpaqlarının onlara məxsus olduğunu iddia 

edəcəklər.Ermənilərin torpaq iddiası onlarla yerli əhali (azərbaycanlılar) arasında ziddiyyətlər 

yarandı.Bu ziddiyyətlər getdikcə silahlı toqquşmalara gətirib çıxardı. 

Rusların məskunlaşması Alman koloniyalarının yaradılması.İşğal edilmiş torpaqlara rusların 

köçürülməsini aşağıdakı mərhələlərlə həyata keçirmək planlaşdırılmışdı: 

1)ordu qərargahı ətrafında təsərrüfatlar və hərbi məskənlər yaradılması; 

2)təriqətçi və bidətçilərin köçürülməsi 

3)Cənubi Qafqazın Rusiya imperiyasının müstəmləkəsinə çevrilməsinin miqyası genişləndikcə 

rusların ayrı-ayrı ərazilərdə məskunlaşdırılması. 

Hərbi xidmətlərini başa vuran əsgərlər burada qalmaq istəmədiklərinə və öz evlərinə 

qayıtdıqlarına görə 1821-ci il yanvarın 3-də verilən fərmana əsasən ordu qərargahları ətrafında 

təsərrüfatlar yaratmaq planını həyata keçirmək mümkün olmadı.Bu  plan baş tutmadığına görə  

işğal edilmiş ərazilərdə mülki əhalinin yerləşdirilməsinə üstünlük verilirdi.Şimali Azərbaycan- 

da ilk rus məskənləri 18-30 -cu illərin əvvəllərində yaradıldı.1830-cu il oktyabrın 20-də verilən 

sərəncama görə Cənubi Qafqaz vilayətlərinə təriqətçi və bidətçilər köçürülməli idi.Baş 

komandan İ.F.Paskeviç bu sərəncamı yerinə yetirərək köçürülən rusların Qarabağ torpaqlarında 

yerləşdirilməsi haqqında qərar verdi.XIX əsrin 30-40-cı illərində Cənubi Qafqazda salınmış 34 

rus kəndindən 30-u Azərbaycan  torpağında idi.8600 təriqətçi və bidətçinin 7 min nəfəri 

Azərbaycanda məskunlaşdırıldı.Çarizm Azərbaycana köçürülən təriqətçi və bidətçiləri öz ictimai 

dayağına çevirmək üçün onlara qarşı dini təqibi dayandırdı,hətta onların hüquqlarını 

genişləndirdi.Rusların yaylaq və qışlaqlarda yerləşdirilməsi Azərbaycanın  maldarlıq 

təsərrüfatına ciddi ziyan vurdu. 

Napoleonun Avropada apardığı müharibələr Almaniyanın  təsərrüfatının pozulmasına  və 

əhalinin doğma yerlərini tərk etməsinə səbəb olmuşdu.Rusiya Qafqazda yerli əhaliyə əkinçilik 

mədəniyyəti,əməksevərlik "öyrətmək" bəhanəsi ilə almanların Qafqazda yerləşdirilməsinə 

başladı.1817-ci ildə almanların ilk dəstəsi Qafqaza gətirildi.1817-1818-ci illərdə Qafqazda təşkil 

olunan 8 alman koloniyasından 2-si (Yelenendorf-indiki Xanlar rayonunun  ərazisi;Annenfeld - 

indiki Şəmkirə bitişik kənd) Azərbaycanda salınmışdı. 

 Əhalinin sosial tərkibi.Rusiya-İran müharibəsi Azərbaycanda əhalinin sayca azalmasına səbəb 

oldu.Müharibə qurtarandan sonra Azərbaycanın təsərrüfat həyatında baş verən dirçəliş müharibə 

vaxtı köçüb gəlmiş əhalinin bir hissəsinin geriyə qayıtmasına səbəb oldu.Digər tərəfdən çarizmin 



köçürmə siyasəti (erməni,rus və almanların Şimali Azərbaycanda yerləşdi-rilməsi )də əhalinin 

ümumi sayının artmasına təsir etdi.Əhalinin çox hissəsi kəndlərdə yaşayır-dı.Şəhər əhalisi isə 

ümumi əhalinin 10 faizini təşkil edirdi.XIX əsrin 30-50-ci illərində Şimali Azərbaycanda 

əhalinin sosial tərkibini hakim təbəqə (xan,bəy,ağa,sultan;ruhanilər-seyidlər,qazılar və b.)aşağı 

təbəqə (rəiyyət,rəncbər,elat və b.) və "üçüncü zümrə" (tacir və sə-nətkarlar) təşkil edirdi.Çar 

hökuməti ali müsəlman silkinin nümayəndələrinin nüfuzunu hər vasitə ilə zəiflətməyə çalışsa 

da,onların yerli əhali içərisində təsirinin güclü olduğunu nəzərə alaraq 1830-cu il iyulun 13-də 

fərman verdi.Həmin  fərmana əsasən,Rusiya hökumətinə qarşı bədxahlıq üstündə  və siyasi 

mülahizələrinə görə bu ölkədən məhkəməsiz sürgün edilənlərin hamısı əvvəlki yaşayış yerlərinə 

qaytarılmalı,onların müsadirə olunmuş malikanələri özlərinə verməli idi.Çarizmin siyasətində 

ruhanilər də mühüm rol oynayırdı.1829-cu ildə müsəlman ruhanilərinin hüquq və vəzifələrini 

müəyyən edən komitə yaradıldı.Şimali Azərbaycanda şeyxülislam (şiə əhalinin dini işləri ilə 

məşğul olmaq üçün),qazı və müfti (sünnilər üçün) vəzifələri təsis edildi.1823-1852-ci illərdə 

şeyxülislam vəzifəsini Salyan axundu Məhəmməd Əli tutmuşdu.Ruhanilərin aşağı təbəqəsinin 

(mollalar,dərvişlər və b.)sayı getdikcə azalırdı. İmtiyazlı təbəqələr XIX əsrin ortalarında ümumi 

əhalinin 5-6 faizini təşkil edirdi.1836-cı ildə erməni ruhanilərinin təhriki ilə alban katolikosluğu 

rəsmi olaraq ləğv edildi.Şimali Azərbay-canda əhalinin sosial tərkibində mühüm yer tutan 

kəndlilər ümumi ölkə əhalisinin 90 faizdən çoxunu təşkil edirdi.Onların əsas hissəsi dövlət 

kəndlilərindən ibarət idi.İkinci qrupa sahibkar kəndlılər daxil idi.Şərti olaraq üçüncü zümrə 

adlanan tacir və sənətkarlar əsasən şəhərlərdə cəmləşmişdilər. 

Şimali Azərbaycanda Rusiya imperiyasının iqtisadi siyasəti.Şimali Azərbaycan Rusiya 

tərəfindən işğal edildikdən sonra torpaq mülkiyyətinin iki əsas forması -zəzinə və xüsusi 

sahibkar torpağı mövcud idi.Tiyul,mülk,mülki-xalisə və vəqf qalmaqda davam edirdi.Tiyul 

torpaqlarının verilməsi üçün feodalların hərbi,mülki xidmətləri,həmçinin onların çar rejiminə 

sədaqəti əsas götürülürdü.Tiyul xüsusi mülkiyyət olmasa da hüquqi varislərinin xidmətləri 

nəzərə alınaraq irsən nəsildən-nəslə keçə bilərdi.Mülk-feodalların irsi torpaq mülkiyyət forması 

idi.Mülk satıla,başqasına bağışlana bilərdi.Vəqf-dini idarəyə məxsus torpaq mülkiyyət forması 

idi.Dövlət kəndliləri kəndlilərin üçdəikisindən çoxunu təşkil edirdi.Onlar dövlətə çoxlu vergi 

verir,müxtəlif mükəlləfiyyətlər daşıyırdılar.Sahibkar torpağında yaşayan kəndlilər 35-ə yaxın 

vergi verir və mükəlləfiyyətlər yerinə yetirirdilər.Bütün kəndlilər suvarma suyundan istifadə 

əvəzində "bəhrə" adlanan vergi verirdilər.Şimali Azərbaycanda kənd təsərrüfatında əsas yeri 

əkinçilik və maldarlıq tuturdu.Cənubi Qafqazda istehsal edilən baramanın üçdəiki hissəsi Nuxa 

bölgəsinin payına düşürdü.30-50-ci illərdə Nuxa qəzasında baramaçılığın geniş miqyas 

almasında 1836-cı ildə "Cənubi Qafqaz əkinçiliyi və ticarət səna-yesini yayan cəmiyyət"in və 

1843-cü ildə Nuxa şəhərində yaradılan "Təcrübə ipəkçilik məktə-bi"nin böyük rolu 

olmuşdu.Nuxa əyalətinin xəzinəyə məxsus bütün tut bağları pulsuz olaraq cəmiyyətin ixtiyarına 

verilmişdi.Moskva toxuculuq sənayesinin təlabatına uyğun olaraq 1840-1850-ci illərdə qızılboya 

istehsalının coşqun yüksəlişi başladı.Təkcə Quba əyalətində 335min pud qızılboya istehsal 

olunmuşdu.Pambıqçılıq və zəfəran istehsalına maraq azalmışdı.Müharibədən sonra Şimali 

Azərbaycanda sənətkarlıq sahələri (xalçaçılıq,toxuculuq, dulusçuluq,ipəkaçma,metal emalı) 

dirçəldi.Qarabağ və Quba xalçaçılığın ən çox inkişaf etdiyi bölgə sayılırdı.1827-ci ildə Şimali 

Azərbaycanda (Nuxa şəhərində) manufaktura tipli müəssisə Xanabad "fabriki" meydana 

gəldi.1836-cı ildə Xanabad manufakturası dövlətin təsis etdiyi "Cənubi Qafqaz ipəkçiliyi və 

ticarət sənayesini yayan cəmiyyət"in ixtiyarına keçdi.Nuxadan başqa,digər şəhərlərdə də 

manufaktura tipli müəssisələr fəaliyyət göstərirdi.Azərbaycanın yeyinti məhsulları istehsal 



sahəsində balıqçılıq xüsusilə yer tuturdu.1829-cu ildə balıq vətəgə-ləri bütünlüklə dövlətin 

sərəncamına keçdi və "Salyan xəzinə qəyyumluğu" yaradıldı.Burada  muzdlu işçilər 

işləyirdilər.Neftə olan təlabat az olduğuna görə 30-50-ci illərdə Azərbaycanda az neft 

çıxarılırdı.Neft mədənlərinin iltizama veriməsi davam edirdi.İltizam sistemi neft,duz, zəy və s. 

sahələrin ləng inkişafına səbəb olurdu.Çünki mədənləri iltizama (icarəyə) götürən şəxslər heç bir 

yeni texnika tətbiq etmirdilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

  



Mühazirə-11 

                                         Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində 

Rusiya imperiyasının Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti.Komendant idarə üsulu 

Şimali Azərbaycan xanlıqları Rusiyanın işğalı və işğaldan sonrakı dövrdə tədricən ləğv edilərək 

əyalət və dairələrə (Bakı,Şəki,Şirvan,Qarabağ,Talış əyalətləri,Yelizavetpol və Car-Balakən 

dairələri,Qazax və  Şəmşəddil distansiyaları) çevrilmişdi.Hər bir əyalət və dairənin başında 

komendant -rus zabiti dururdu.Ona görə də bu cür idarə üsulu tarixə komendant idarə üsulu 

(hərbi idarəetmə sistemi) kimi daxil olmuşdur.Rusiya Azərbaycanda bu idarə sistemini 

yaratmaqla əvvəllər mövcud olmuş dövlətçilik ənənələrini ləğv etməyə çalışırdı.Təkcə ölüm 

hökmü vermək hüququ olmayan komendantların səlahiyyətlərinə daxil idi: 

1)bəylərə torpaq bağışlamaq və ya torpağı onların əlindən geri almaq; 

2)dövlət vergiləri və rüsumlarını təyin etmək 

3)neft quyularını,duz mədənlərini,balıq vətəgələrini icarəyə vermək və s. 

Əyalətlər mahallara bölünürdü.Mahalların başında komendantlar tərəfindən sədaqətli bəylərdən 

təyin olunan mahal naibləri dururdular.Mahal naibləri vergiləri kəndlilər arasında 

bölüşdürür,onların vaxtında yığılmasını təmin edir,mübahisə doğuran məsələləri həll 

edirdilər.Kəndlilər naiblərin torpağını əkir,məhsul yığımına kömək edirdilər.Komendant idarə 

üsulu üzrə idarəçilikdə ən aşağı pillədə kəndxuda və yüzbaşılar dururdu.Hər birinin yanında bir 

neçə onbaşı və yasavul olan kəndxudalar kəndləri idarə edirdilər.Mahal naibləri 

kimi,kəndxudalar da dövlətdən maaş almır,əvəzində vergilərin bir hissəsini özlərinə 

götürürdülər.Kəndxudalar kəndlərdə qayda-qanunun gözlənilməsinə,mükəlləfiyyətlərin yerinə 

yetirilməsinə,pul vergilərinin toplanmasına,yolların,körpülərin,suvarma arxlarının normal 

işləməsinə cavabdeh idilər.Məhkəmə (Qarabağda və Şəkidə-əyalət məhkəmələri,Bakı,Quba və 

Gəncədə-şəhər məhkəmələri) kollegial hesab olunsa da ,əslində bütün məsələlər məhkəməyə 

sədrlik edən komendant tərəfindən təkbaşına həll edilirdi.Ağır cinayətlərə hərbi məhkəmə 

baxırdı.Hər bir əyalətdə ruhani idarəsinin başında baş qazı dururdu.O,ailə-nigah,vərəsəlik və bu 

kimi mülki işlərə baxırdı.XIX əsrin 20-30-cu illərində Cənubi Qafqazda vergilərin 

yığılmasında,mükəlləfiyyətlərin yerinə yetirilməsində komendant  idarəsi məmurlarının 

özbaşınalıqları Rusiya hakim dairələrini məcbur etdi ki,oraya yüksəkrütbəli dövlət 

məmurlarından ibarət komissiyalar göndərsin.1829-1830-cu illərdə Cənubi Qafqazda yoxlamalar 

aparmış P.İ.Kutaysov və Y.İ.Meçnikov müsəlman əyalətlərində maliyyə-vergi sistemində saysız-

hesabsız qanunsuzluqlar və özbaşınalıqlar aşkar etdilər.Senatorlar komendantların 

özbaşınalıqlarından dəhşətə gəlmişdilər.Maliyyə-vergi sisteminin hərbi üsullarla həyata 

keçirilməsi Şimali Azərbaycana ağır müstəmləkə zülmü gətirmişdi. 

Şimali Azərbaycana ermənilərin kütləvi şəkildə köçürülməsi.Şimali Azərbaycanın işğal olunmuş 

bölgələrinə İran və Türkiyədən ermənilərin köçürülməsi təsadüfü deyildi.I Pyotrun 1724-cü ildə 

verdiyi fərmanda Rusiyanın zəbt etdiyi ərazilərdə ermənilərin məskunlaşdırılması nəzərdə 

tutulmuşdu.I Pyotr tərəfindən əsası qoyulmuş planın həyata keçirilməsi üçün şərait XIX əsrin 20-

30-cu illərində yarandı. 



İkinci Rusiya-İran müharibəsinin(1826-1828)gedişində İrəvan  xanlığı tutulandan sonra köçürmə 

planını hüquqi cəhətdən təmin etmək üçün tədbirlər görülməyə başlanıldı.Erməni katolikosu 

Nersesin hazırladığı xüsusi köçürmə layihəsinin həyata keçirilməsində Rusiyanın İrandakı səfiri 

A.S.Qriboyedov əsas rol oynadı.A.S.Qriboyedov və general İ.F.Paskeviçin səyi nəticəsində 

Türkmənçay müqaviləsinin maddələri hazırlanarkən ermənilərin İrandan Azərbaycan  

torpaqlarına köçürülməsi məsələsi də öz əksini tapdı.Bu iş üçün xüsusi olaraq yaradılan köçürmə 

komissiyaları ermənilərin Azərbaycanın Naxçıvan,Qarabağ və İrəvan bölgələrinə köçürülməsini 

təşkil edirdilər.Köçürülən ermənilər üçün xüsusi imtiyazlar verilməsi nəzərdə tutulmuşdu.Onlar 

6 il müddətinə bütün vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad edilirdilər.Köçürülən ermənilərə İrandan 

alınan təzminat hesabına vəsait də verilirdi.1828-1829-cu illərdə Azərbaycana İrandan 40-50 

min,Türkiyədən isə 90 minədək erməni köçürüldü.1911-ci ildə rus tədqiqatçısı N.Şavrov yazırdı 

ki,Cənubi Qafqazda yaşayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin bir milyondan çoxunu buraya 

biz (yəni ruslar) köçürmüşük.Müharibədən sonrakı iki il ərzində İran və Türkiyədən  köçürülmüş 

120 mindən çox erməniyə azərbaycanlılara məxsus torpaqların bir hissəsi və 200 min 

desyatindən çox xəzinə torpağı ayrılmışdı.Köçürmə prosesi nəticəsində Şimali Azərbaycanda 

(Naxçıvan,İrəvan,Qarabağın  dağlıq hissəsi) əhalinin etnik tərkibi kəskin dəyişikliyə məruz 

qaldı.Təkcə Naxçıvan xanlığı ərazisinə 2551 erməni ailəsi köçürüldü.Ermənilərin kütləvi şəkildə 

Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilməsi prosesi gücləndikcə onlar yerli əhalini sıxışdırmağa 

başladılar.Hələ köçürmə prosesinin başlanğıcında A.Qriboyedov yazırdı ki,bir müddət keçəndən 

sonra ermənilər məskunlaşdıqları Azərbaycan torpaqlarının onlara məxsus olduğunu iddia 

edəcəklər.Ermənilərin torpaq iddiası onlarla yerli əhali (azərbaycanlılar) arasında ziddiyyətlər 

yarandı.Bu ziddiyyətlər getdikcə silahlı toqquşmalara gətirib çıxardı. 

Rusların məskunlaşması Alman koloniyalarının yaradılması.İşğal edilmiş torpaqlara rusların 

köçürülməsini aşağıdakı mərhələlərlə həyata keçirmək planlaşdırılmışdı: 

1)ordu qərargahı ətrafında təsərrüfatlar və hərbi məskənlər yaradılması; 

2)təriqətçi və bidətçilərin köçürülməsi 

3)Cənubi Qafqazın Rusiya imperiyasının müstəmləkəsinə çevrilməsinin miqyası genişləndikcə 

rusların ayrı-ayrı ərazilərdə məskunlaşdırılması. 

Hərbi xidmətlərini başa vuran əsgərlər burada qalmaq istəmədiklərinə və öz evlərinə 

qayıtdıqlarına görə 1821-ci il yanvarın 3-də verilən fərmana əsasən ordu qərargahları ətrafında 

təsərrüfatlar yaratmaq planını həyata keçirmək mümkün olmadı.Bu  plan baş tutmadığına görə  

işğal edilmiş ərazilərdə mülki əhalinin yerləşdirilməsinə üstünlük verilirdi.Şimali Azərbaycan- 

da ilk rus məskənləri 18-30 -cu illərin əvvəllərində yaradıldı.1830-cu il oktyabrın 20-də verilən 

sərəncama görə Cənubi Qafqaz vilayətlərinə təriqətçi və bidətçilər köçürülməli idi.Baş 

komandan İ.F.Paskeviç bu sərəncamı yerinə yetirərək köçürülən rusların Qarabağ torpaqlarında 

yerləşdirilməsi haqqında qərar verdi.XIX əsrin 30-40-cı illərində Cənubi Qafqazda salınmış 34 

rus kəndindən 30-u Azərbaycan  torpağında idi.8600 təriqətçi və bidətçinin 7 min nəfəri 

Azərbaycanda məskunlaşdırıldı.Çarizm Azərbaycana köçürülən təriqətçi və bidətçiləri öz ictimai 

dayağına çevirmək üçün onlara qarşı dini təqibi dayandırdı,hətta onların hüquqlarını 

genişləndirdi.Rusların yaylaq və qışlaqlarda yerləşdirilməsi Azərbaycanın  maldarlıq 

təsərrüfatına ciddi ziyan vurdu. 



Napoleonun Avropada apardığı müharibələr Almaniyanın  təsərrüfatının pozulmasına  və 

əhalinin doğma yerlərini tərk etməsinə səbəb olmuşdu.Rusiya Qafqazda yerli əhaliyə əkinçilik 

mədəniyyəti,əməksevərlik "öyrətmək" bəhanəsi ilə almanların Qafqazda yerləşdirilməsinə 

başladı.1817-ci ildə almanların ilk dəstəsi Qafqaza gətirildi.1817-1818-ci illərdə Qafqazda təşkil 

olunan 8 alman koloniyasından 2-si (Yelenendorf-indiki Xanlar rayonunun  ərazisi;Annenfeld - 

indiki Şəmkirə bitişik kənd) Azərbaycanda salınmışdı. 

 Əhalinin sosial tərkibi.Rusiya-İran müharibəsi Azərbaycanda əhalinin sayca azalmasına səbəb 

oldu.Müharibə qurtarandan sonra Azərbaycanın təsərrüfat həyatında baş verən dirçəliş müharibə 

vaxtı köçüb gəlmiş əhalinin bir hissəsinin geriyə qayıtmasına səbəb oldu.Digər tərəfdən çarizmin 

köçürmə siyasəti (erməni,rus və almanların Şimali Azərbaycanda yerləşdi-rilməsi )də əhalinin 

ümumi sayının artmasına təsir etdi.Əhalinin çox hissəsi kəndlərdə yaşayır-dı.Şəhər əhalisi isə 

ümumi əhalinin 10 faizini təşkil edirdi.XIX əsrin 30-50-ci illərində Şimali Azərbaycanda 

əhalinin sosial tərkibini hakim təbəqə (xan,bəy,ağa,sultan;ruhanilər-seyidlər,qazılar və b.)aşağı 

təbəqə (rəiyyət,rəncbər,elat və b.) və "üçüncü zümrə" (tacir və sə-nətkarlar) təşkil edirdi.Çar 

hökuməti ali müsəlman silkinin nümayəndələrinin nüfuzunu hər vasitə ilə zəiflətməyə çalışsa 

da,onların yerli əhali içərisində təsirinin güclü olduğunu nəzərə alaraq 1830-cu il iyulun 13-də 

fərman verdi.Həmin  fərmana əsasən,Rusiya hökumətinə qarşı bədxahlıq üstündə  və siyasi 

mülahizələrinə görə bu ölkədən məhkəməsiz sürgün edilənlərin hamısı əvvəlki yaşayış yerlərinə 

qaytarılmalı,onların müsadirə olunmuş malikanələri özlərinə verməli idi.Çarizmin siyasətində 

ruhanilər də mühüm rol oynayırdı.1829-cu ildə müsəlman ruhanilərinin hüquq və vəzifələrini 

müəyyən edən komitə yaradıldı.Şimali Azərbaycanda şeyxülislam (şiə əhalinin dini işləri ilə 

məşğul olmaq üçün),qazı və müfti (sünnilər üçün) vəzifələri təsis edildi.1823-1852-ci illərdə 

şeyxülislam vəzifəsini Salyan axundu Məhəmməd Əli tutmuşdu.Ruhanilərin aşağı təbəqəsinin 

(mollalar,dərvişlər və b.)sayı getdikcə azalırdı. İmtiyazlı təbəqələr XIX əsrin ortalarında ümumi 

əhalinin 5-6 faizini təşkil edirdi.1836-cı ildə erməni ruhanilərinin təhriki ilə alban katolikosluğu 

rəsmi olaraq ləğv edildi.Şimali Azərbay-canda əhalinin sosial tərkibində mühüm yer tutan 

kəndlilər ümumi ölkə əhalisinin 90 faizdən çoxunu təşkil edirdi.Onların əsas hissəsi dövlət 

kəndlilərindən ibarət idi.İkinci qrupa sahibkar kəndlılər daxil idi.Şərti olaraq üçüncü zümrə 

adlanan tacir və sənətkarlar əsasən şəhərlərdə cəmləşmişdilər. 

Şimali Azərbaycanda Rusiya imperiyasının iqtisadi siyasəti.Şimali Azərbaycan Rusiya 

tərəfindən işğal edildikdən sonra torpaq mülkiyyətinin iki əsas forması -zəzinə və xüsusi 

sahibkar torpağı mövcud idi.Tiyul,mülk,mülki-xalisə və vəqf qalmaqda davam edirdi.Tiyul 

torpaqlarının verilməsi üçün feodalların hərbi,mülki xidmətləri,həmçinin onların çar rejiminə 

sədaqəti əsas götürülürdü.Tiyul xüsusi mülkiyyət olmasa da hüquqi varislərinin xidmətləri 

nəzərə alınaraq irsən nəsildən-nəslə keçə bilərdi.Mülk-feodalların irsi torpaq mülkiyyət forması 

idi.Mülk satıla,başqasına bağışlana bilərdi.Vəqf-dini idarəyə məxsus torpaq mülkiyyət forması 

idi.Dövlət kəndliləri kəndlilərin üçdəikisindən çoxunu təşkil edirdi.Onlar dövlətə çoxlu vergi 

verir,müxtəlif mükəlləfiyyətlər daşıyırdılar.Sahibkar torpağında yaşayan kəndlilər 35-ə yaxın 

vergi verir və mükəlləfiyyətlər yerinə yetirirdilər.Bütün kəndlilər suvarma suyundan istifadə 

əvəzində "bəhrə" adlanan vergi verirdilər.Şimali Azərbaycanda kənd təsərrüfatında əsas yeri 

əkinçilik və maldarlıq tuturdu.Cənubi Qafqazda istehsal edilən baramanın üçdəiki hissəsi Nuxa 

bölgəsinin payına düşürdü.30-50-ci illərdə Nuxa qəzasında baramaçılığın geniş miqyas 

almasında 1836-cı ildə "Cənubi Qafqaz əkinçiliyi və ticarət səna-yesini yayan cəmiyyət"in və 

1843-cü ildə Nuxa şəhərində yaradılan "Təcrübə ipəkçilik məktə-bi"nin böyük rolu 



olmuşdu.Nuxa əyalətinin xəzinəyə məxsus bütün tut bağları pulsuz olaraq cəmiyyətin ixtiyarına 

verilmişdi.Moskva toxuculuq sənayesinin təlabatına uyğun olaraq 1840-1850-ci illərdə qızılboya 

istehsalının coşqun yüksəlişi başladı.Təkcə Quba əyalətində 335min pud qızılboya istehsal 

olunmuşdu.Pambıqçılıq və zəfəran istehsalına maraq azalmışdı.Müharibədən sonra Şimali 

Azərbaycanda sənətkarlıq sahələri (xalçaçılıq,toxuculuq, dulusçuluq,ipəkaçma,metal emalı) 

dirçəldi.Qarabağ və Quba xalçaçılığın ən çox inkişaf etdiyi bölgə sayılırdı.1827-ci ildə Şimali 

Azərbaycanda (Nuxa şəhərində) manufaktura tipli müəssisə Xanabad "fabriki" meydana 

gəldi.1836-cı ildə Xanabad manufakturası dövlətin təsis etdiyi "Cənubi Qafqaz ipəkçiliyi və 

ticarət sənayesini yayan cəmiyyət"in ixtiyarına keçdi.Nuxadan başqa,digər şəhərlərdə də 

manufaktura tipli müəssisələr fəaliyyət göstərirdi.Azərbaycanın yeyinti məhsulları istehsal 

sahəsində balıqçılıq xüsusilə yer tuturdu.1829-cu ildə balıq vətəgə-ləri bütünlüklə dövlətin 

sərəncamına keçdi və "Salyan xəzinə qəyyumluğu" yaradıldı.Burada  muzdlu işçilər 

işləyirdilər.Neftə olan təlabat az olduğuna görə 30-50-ci illərdə Azərbaycanda az neft 

çıxarılırdı.Neft mədənlərinin iltizama veriməsi davam edirdi.İltizam sistemi neft,duz, zəy və s. 

sahələrin ləng inkişafına səbəb olurdu.Çünki mədənləri iltizama (icarəyə) götürən şəxslər heç bir 

yeni texnika tətbiq etmirdilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

  



  Mühazirə-13 

                      ŞİMALİ AZƏRBAYCAN XX ƏSRİN  ƏVVƏLLƏRİNDƏ                                  

XX əsrin əvvəllərində Bakı neft sənayesinə xarici kapital qoyuluşu gücləndi. 1903-cü ilədək 

ingilis şirkətləri Bakının neft müəssisələrinə 60 milyon manat kapital qoymuşdular. 1904-cü ildə 

İngiltərə ağ neftə olan təlabatının 47%-ni, Fransa isə 71%-ni Bakının hesabına ödəyirdi. Bakı 

sənayeçiləri ilə ABŞ-ın “Standart oyl” şirkəti  müqavilə bağlamışdı.Yüksək rütbəli çar 

məmurlarının özləri də Bakının neft sənayesində fəal iştirak edirdilər. Məsələn, Qafqaz canişini 

Vorontsov-Daşkovun Balaxanında neft mədənləri var idi.  1900-1903-cü illərin iqtisadi 

böhranından sonra Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatında canlanma gözlənilsə də, bu canlanmaya 

Rus-yapon müharibəsi və 1905-1907-ci illədə baş vermiş  birinci rus  inqilabı mane oldu.   

Durğunluq dövründə istehsalın təmərküzləşməsi xeyli artmış, inhisarlar neftin istehsalı, emalı, 

daşınması və satışını öz əllərində cəmləşdirmişdi. Bu dövrdə neft sənayesində əsas mövqeləri 

“Nobel qardaşları şirkəti”, “Oyl”, “Sell” inhisarları tutmuşdu. İnhisarçılar bazarları öz arasında 

bölüşdürməkdə və qiymət məsələsində ümumi razılığa gəlirdilər. Onlar məhsulun qiymətini 

endirib-qaldırmaqla rəqiblərini sıradan çıxarırdılar. Təmərküzləşmə prosesi neft emalı 

sənayesində  daha güclü idi. Məsələn, Nobel qardaşları, Rotşild, Şibayev və.b şirkətlərinə 

məxsus zavodlar ağ neftin 59%-ni, sürtkü yağlarının 75%-ni emal edirdilər. Rusiya sənayesində 

1909-cu ildə başlanan canlanma neft sənayesinə o qədər də təsir göstərə bilmədi.XX əsrin 

əvvəllərində kənd təsərrüfatın əsasını əkinçilik və maldarlıq .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

təşkil edirdi.  Kənddə ictimai təbəqələşmə  nəticəsində  meydana gəlmiş kənd burjua- ziyası – 

qolçomaqlar kənd əhalisinin  az bir  hissəsini  təşkil  etmələrinə və təsərrüfatların 10%-nə  sahib  

olmalarına baxmayaraq əmtəəlik  taxılın böyük  bir hissəsini verirdilər. 

Kapitalist münasibətlərinin inkişafı Şimali Azərbaycanda əhalinin sosial tərkibinə ciddi təsir 

göstərdi. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan aqrar-sənaye ölkəsinə çevrilmək- də idi. 

Şəhər əhalisinin çoxsaylı təbəqələrini çoxmillətli fəhlələr, nisbətən az saylı təbəqə- lərini bəylər, 

ziyalılar və ruhanilər təşkil edirdilər. Bakı milyonçuları, sərmayədarlar, neftxudalar, iri tacirlər 

Azərbaycanın sosial-siyasi həyatında həlledici rol oynayırdılar. Əhalinin 76%-i kənd təsərrüfatı 

ilə məşğul olurdu. Ən məhsuldar torpaqlar, sudan istifadə hüququ, mal-qara və təkmil kənd 

təsərrüfatı alətləri kənd varlılarının və qolçomaqların əlində cəmləşmişdi. Kənddə sosial 

təbəqələşmə prosesi geclənirdi. Kəndlilərin qazanc dalınca getməsi – kəsbkarlıq kəndlilərin 

sosial təbəqələşməsi prosesinin ən parlaq əlamət- lərindən idi. Kənd  əhalisinin  sayca  az,  lakin  

imtiyazlı  təbəqəsini  yenə  də   əsasən ölkənin sosial-iqtisadi həyatında fəal rol oynayan  bəylər  

və  ağalar  təşkil  edirdilər. Onlar da çarizmin müstəmləkə siyasətinə qarşı çıxır, məzlum 

təbəqələrin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yollar axtarırdılar. Məşhur   Gəncə  

mülkədarı,görkəmli   ictimai–siyasi xadim  İsmayıl  xan  Ziyadxanlının   yaratmış   olduğu 

“Müdafiə”partiya-  sının əsas  proqramı  kəndli   həyatının  yaxşılaşdırılması,  kənddə  

mədəniyyətin yüksəl-  dilməsi  və  s.   məsələləri  əhatə  edirdi. Fərrux bəy Vəzirov  və b. 

kəndlilərin qayğısına qalmağa  çalışırdılar. Lakin ümumilikdə kənddə və şəhərlərdə sosial 

münasibətlər gərgin olaraq qalırdı. Rusiya hökumətinin milli-müstəmləkəçilik siyasəti və 

Azərbaycanda yeritdiyi ruslaşdırma siyasəti sosial vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirirdi. XX  

əsrin əvvəllərində milli burjuaziyanın nümayəndələri - H.Z.Tağıyev,Ş.Əsədüllayev, 

M.Səlimxanov, M.J.Əliyev  və başqaları   müsəman   fəhlələrinin  qismən  də olsa, maddi  

vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına nail olurdular. H.Z.Tağıyevin toxuculuq  fabrikində  yalnız  

müsəlman  fəhlələri  çalışırdılar. Eyni zamanda fəhlələrin  savadlanması üçün ax- şam  kursları 

da, fəaliyyət göstərirdi.  Fəhlələrin uşaqları  burada  pulsuz  təhsil  alırdılar.  XX əsrin 

əvvəllərində Azərbaycan milli hərəkatı xalqın sosial-mədəni oyanışına və yüksəlişinə 



yönəlmişdi. Milli ictimai təfəkkürün əsas daşıyıcısı olan milli demokratik mətbuat, milli 

partiyalar və siyasi təşkilatlar öz fəaliyyətlərini genişləndirirdilər. 

1901-ci ilin yanvarında Bakıda  iri tütün  fabriklərinin   fəhlələri işi dayandırıb  sahibkarların 

qarşısında  bir sıra  tələblər irəli sürdülər. Həmin  ildə  Sabunçuda mexaniki emalatxanın 

fəhlələri, Balaxanı şosesində mexaniki zavodun  fəhlələri, Tovuz dəmir  yolu stansiyasının  

fəhlələri  tətillər edirdilər.  1902-ci  ilin  aprelində   Bakının   mərkəzində  fəhlə  rayonlarından  

gəlmiş 5 minə  yaxın  fəhlənin   iştirakı  ilə   ilk  dəfə olaraq açıq siyasi nümayiş  keçirildi. 

Nümayiş iştirakçıları “Rədd olsun mütləqiyyət” və “Yaşasın  azadlıq” şüarları səsləndirdilər. 

1903-cü  il martın 2-də  Bakı fəhlələri  mütləqiyyətə qarşı   açıq küçə   nümayişi keçirdilər.  

Üsyançılarla polis və kazaklar arasında  qanlı  toqquşma baş verdi.  1903-cü il yunun  18-də  

Bibiheybətdəki  mexaniki emalatxana  fəhlələri  əmək haqqının artırılması  haqqında  tələblər  

irəli  sürərək  tətil  etdilər. Vəziyyətin gərginliyini  hiss edən müdriyyət iyulun 1-dən maaşları  

artıracağını  vəd  etdiyinə görə  tətili dayandırıldı. Lakin  sahibkar  verdiyi   sözə  əməl etmədi.  

Ona görə  də  iyulun 1-də   tətil  yenidən  davam  etdirildi. Bu tətil bütün sənaye rayonlarının 

fəhlələrini də ayağa qaldırdı və ümumi tətil şəklini aldı. Dəmiryolda hərəkət dayandırıldı. 

Sahibkarlara   təqdim   etmək üçün  tələblər  hazırlanmaq məqsədilə  qabaqcıl  fəhlələrdən  ibarət   

tətil   komitəsi   yaradıldı.  Komitə  böyüz  nüfuza  malik  olduğu üçün  neft  maqnatları  onu 

“Fəhlə  hökməti” adlandırırlar. 1903-cü ilin iyulunda Bakıdakı tətil  komitəsinin hazırladığı   

tələbnaməyə  aşağıdakı tələblər daxil  edilmişdi:  Gündə 8 saatlıq  iş günü, işdən qovulanların  

geri qaytarılması, əvvəlki  nümayişlərdə  həbs  edilən  fəhlələrin  azad  edilməsi, Əmək haqqının 

artırılması fəhlələrlə  nəzakətli rəftar və s Lakin  tələblərinin  çoxu  yerinə yetrilmədi.  Bakı  

fəhlələrinin 22 gün davam  edən  ilk  ümumi   tətili  iyulun 22-də  yatırıldı. 1904-cü  ilin  

dekabrın 13-də   Balaxanının neft  mədənlərində başlanan tətil  tezliklə  digər  müəssisələri də  

əhatə  etdi. Az müddətdə Balaxanı, Sabunçu rayon- larının bütün fəhlələri, Bibiheybət neftçiləri, 

Qara şəhər və Ağ şəhər müəssisələrinin fəhlələri də tətilə başladı və siyasi-iqtisadi tələblərlə 

çıxış etdilər. Tələblərin  çoxu  iqtisadi xarakterdə olsa da,siyasi tələblər də  az deyildi.Tələblər 

qarşısında pis vəziyyətdə qalan neft maqnatları fəhlələrin tələblərini müzakirə etmək və onlara 

cavab vermək üçün üçün 15 nəfərdən ibarət komissiyalar yaratdılar və dekabrın 19-dan  21-dək   

həmin tələblərin  müzakirəsini  keçirdilər. Sonda sahibkarlar   güzəştə  getməyə,  fəhlələrin   

müayyən dələri  ilə  danışıq   aparmağa  və  1904-cü il dekabrın  30-da Müştərək müqavi-   lə 

(Mazut  konstitusiyasını) imzalamağa məcbur oldular. Fəhlələr   bu   mqaviləni Mazut  

konstitusiyası  adlandırdılar.Çünki sahibkarlar müştərək müqaviləni ancaq    neft sənaye-  sində 

çalışan fəhlələrə  aid etdilər. Beləliklə, bu tətili  1904-cü il dekabrın 31-də fəhlələ-   rin qələbəsi 

ilə  başa  çatdı.  Müştərək müqavilə  fəhlələrin həm  neft  sahibkarları,  həm də  çarizm üzərində  

qazandıqları  çox böyük  qələbə  idi. Bakı  fəhlələrinin  dekabr  tətili  həm də  1905-1907-ci illər 

Birinci  rus inqilabının müdafiəçisi  oldu.1905-ci il yanvarın 9-da “qanlı  bazar” günü  hadisəsi 

ilə Rusiyada 1905-1907-ci illər burjua-demokratik inqilabı başlandı. “Qanlı  bazar” günü  

hadisəsi haqqında xəbər Bakıya çatdıqda, Şimali Azərbaycanın bir çox  sənaye  müəssisələrində  

həmrəylik  əlaməti olaraq tətillər keçiril-  di. Azərbaycanda inqilabi hərəkatın qarşısını  almaq, 

əhalinin diqqətini  başqa istiqamətə   yönəltmək  məqsədilə  çarizm  1905-ci ildə aşağıdakı 

tədbirləri həyata keçirtdi: 1. Millətlərarası  qırğından  istifadə  edərək ermənilərin əli ilə minlərlə 

azərbaycanlı qətlə yetrildi və qarət olundu. 2. Qafqazın  idarə  sistemində dəyişiklik etdilərək 

1883-cü ildə ləğv edilmiş Qafqaz canişinliyini bərpa etdi (Mənfur  Vorontsov-Daşkov  Qafqaz 

canişini  təyin  edildi.) Çarizmin milli qırğını 1905-ci ilin fevralında başlandı. Bakıda  fevralın 6-

dan 9-dək davam  edən  qırğında    ermənilərin  əli  ilə  minlərlə   azərbaycanlı  qarət olundu və 

qətlə yetirildi. 1905-ci ilin yazında Azərbaycanda inqilabi hərəkat daha da genişləndi.  İnqilabi  

hərəkatın  yüksəlişi   zəminində  1905-ci ilin  avqust   ayında Bakıda   ümumi  tətil keçirmək  

qərara  alındı.Milli qırğın 1905-1906-cı illərdə dövlət səviyyə- sində hazırlanın həyata keçrilən 



tədbir idi. Çarizmin milli qırğın törətməkdə məqsədi inqilabi hərəkatın qarşısını almaq və 

əhalinin diqqətini başqa istiqamətə yönəltmək idi. Hökümət Azərbaycanda  milli qırğın həyata  

keçirmək üçün bunu Bakı qubernatoru Nakaşidzeyə  tapşırılmışdı. Milli qırğın  siyasətinin əsas 

icraçıları həyata  keçirilməsində - Daşnaksütyun partiyası və  erməni  quldurları  həlledici  rol  

oynayırdılar. 1905-ci il fevralın  2-də Ağarza adlı  azərbaycanlı erməni  komitəsi  tərəfindən  

öldürüldü. Polis idarəsi  buna  göz yumdu. Sonra  ikinci cinayət baş verdi – erməni əsgəri 

istintaqa apar- dığı müsəlman dustağı yolda öldürdü. Əvvəlcədən hazırlanmış bu qətllərdən sonra 

Azərbaycanda milli qırğın başlandı və kütləvi qırğınlar üçün ilk qığılcıma  çevrildi. Hər iki 

tərəfdən şiddətli  döyüşlər başlandı. Fevralın 6-dan 10-na qədər  Bakıda davam  edən qırğın 

nəticəsində hər iki tərəfdən mindən  çox adam öldürüldü. Qubernatorun ixtiyarında kifayət qədər 

əsgər və polis olsa da, Bakıda baş verən qırğını yatırmağa səy göstərmədi. Ermənilər, 1905ci ilin 

fevralında Bakıdakı milli qırğından sonra nayabrda Naxçıvanda, mayda İrəvan və Zəngəzurdu, 

avqustda Şuşada və.b yerlərdə milli qırğınlar törətdilər. əsdərləri və Tiflisdən gəlmiş xeyli 

ermnilərə qoşularaq qırğına başladılar. Elə  həmin gün ermənilərin hücumlarının  qarşısı   

mərdliklə   alındı.    Bu  çətin  günlərdə  Şuşanın  Ağdamla   əlaqəsinin  müvəqqəti 

kəsilməsindən    narahat  olan C.Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı Həmidə xanım  Cavanşir 

xeyli   qüvvə  ilə  Ağdama  gəlmiş,  ağdamlılar qarşısında   çıxış edərək  hər cür  köməklik 

göstərəcəyini bildirmişdi. Milli qırğın zamanı H.Z.Tağıyev,  M.Muxtarov,  Məşədi Xəlil Hacı 

Həsən oğlu və.b ərzaq və  maliyyə  yardım göstərmişdilər.XX əsrin əvvəllərində millətin 

qabaqcıl ziyalılarının milli mənlik                                                                                                         

şüuru inkişaf etməkdə idi. Bu işdə xaricdə təhsil alan istedadlı gənclərin, milli ziyalıların rolu 

böyük idi. Avropadakı qabaqcıl  ideyalarla tanış olan gənc  mütəxəssislər  tədricən  anlayırdılar 

ki,  böyük  ideyalara   qovuşmaq üçün ilk  növbədə  qan yaddaşına qayıtmaq,  özünü  dərk  

etmək,  millətin  tarixini,  mənəvi dəyərlərini  dərindən   araşdırmaq  lazımdır.  XX əsrin 

başlanğıcında Rusiyada baş verən Birinci rus inqilabı Şimali Azərbaycanda milli burjuaziyanın 

formalaşmasına və milli şüurun inkişafına təsir göstərdi. Milli şüurun inkişafında müəyyən işlər 

görülür, milli məktəblərin açılması planlaşdırılır, dərsliklər yazmağa təşəbbüs göstərilirdi.Milli 

hərəkatda “miliyyət və  hüriyyət”, “məşrutə və müsavat”  ideyaları geniş vüsət almışdı. 

M.Ə.Rəzulzadənin dediyi kimi “Millət inanmağa başladladı ki, istiqlal xaricində onun üçün 

əlavə Azərbaycan yoxdur”. XX əsrin başlanğıcında milli  hərakatın  başçısı  və əsas aparıcı  

qüvvələri milli burjuaziya və demokratik ziyalılar  idi. 1905-ci ilin yaz-yay aylarında Nazirlər 

Komitəsinə verilmiş ərz-hallarda xalqın ehtiyacları göstərilirdi. Ə.Topçubaşovun rəhbərli və 

iştirakı   ilə  hazırlandı.  Ərz-hallar  Azərbaycanın  çar hökümətinə  təqdim  etdiyi ilk prqram 

sənədi idi.  Birinci rus inqilabı dövründə milli burjuaziyanın nümayəndələri və ziyalılar xalqı 

maarifləndirmək və milli şüuru inkişaf etdirmək məqsədi ilə xeyriyyə cəmiyyətləri təşkil edir, 

məktəblər açır, ana dilində qəzetlər nəşr etdirirdilər.Azərbay- canda  xalqın  milli şüurunun 

inkişafında  və  milli  ideologiyanın formalaşmasında   rus  inqilabının   təsiri böyük olmuşdu. 

M.Ə.Rəsulzadənin  rəhbərliyi  ilə 1902-ci ildə  Azərbaycanda ilk siyasi təşkilat -partiya olan 

“Müsəlman gənclik  təşkilatı” yaradıldı. Az  sonra həmin  təşkilat  “Müsəlman demokratik  

cəmiyyəti”nə  çevrildi.Mövcud  şəraiti  nəzərə  almaqla   münasib  çıxış yollları  tapmaq üçün 

1904-cü  ilin payızında   milli ziya- lıların  görkəmli  nümayəndələrindən 

M.H.Mövsümovun,M.H.Hacınskinin vəM.Ə.Rəsul- zadənin  təşəbbüsü  ilə   Müsəlman sosial-

demokrat “Hümmət  təşkilatı”  yaradıldı. “Hümmət”  təşkilatı   Rusiya  sosial-demokrat  Fəhlə 

partiyası  (RSDEP) Bakı Komitəsi- nin  nəzdində   fəaliyyət göstərirdi.   Təşkilatın işində  

Əsədulla  Axundzadə,  Abbasqulu Kazımzadə,  Nəriman Nərimanov  və.b  fəal  iştirak  edirdilər. 

.“Hümmət” təşkilatının yaradılmasında məqsəd - bolşevizm ideyalrını təbliğ etmək idi 1904-

1905-ci  illərdə    “Hümbət”  təşkilatın orqanı olan “Təkamül”  və  “Yoldaş” qəzetləri  nəşr  

olundu. Hər  iki  qəzetin  nəşrində  və  pedaktə  olunmasında  M.Ə.Rəsulzadənin böyük  xidməti  



var idi. “Hümmət” təşkilatı əhalinin milli şüurunun inkişafında, özünüdərkində və soskökünə 

qayıtmasında mühüm rol oynadı. Lakin  tədricən   bolşeviklərin və Bolşevi  partiyası  Bakı  

komitəsinin  nəzarəti altına “Hümmət”  təşkilatı  əvvəlki  milli  qayəsində  uzaqlaşdığı üçün 

M.Ə.Rəsulzadə  və  onun  ideya  dostları  “Hümmət” təşkilatından  uzaqlaşmalı oldular. 

M.Ə.Rəsulzadə  və  həmkarları anladılar ki,  bolşeviklər  Rusiya  imperiyasını   tamamilə  

dağıtmaq istəmirlər.  Azərbaycanlılara  qarşı  törədilən   milli qırğınların qarşısını almaq 

məqsədilə  Ə.Ağayev 1905-ci ildə vahid  milli təşkilat olan – “Difai” (“Müdaifə”) partiyasını  

yaratdı. “Difai” partiyası  verdiyi bəyanatda  bildirdi  ki,  ermənilər  yenə  də qan tökmək 

niyyətində olsalar,  onda  layiqli cavab alacaqlar. Milli qırğın törədən hökumət dairələri 

lənətlənir, və ermənilərə ciddi xəbərdarlıq edilirdi ki, tökülən günahsız qanlara görə onlar ən 

amansız cəza alacaqlar. Difai” Partiyasının mərkəzi komitəsi Gəncə şəhərində yerləşirdi. Bundan 

başqa partiyanın Şuşada,  Ağdamda,  Naxçıvanda, Qarsda,  Vladiqafqazda  və.b yerlərdə  

şöbələri yaradılmışdı. “Difai” (Müdafiə) Partiyasının proqramı 1906-cı  ilin  oktyabrında  “İrşad” 

qəzetində  dərc olunmuşdu. Partiyanın “İrşad” qəzetində   dərc  olunmuş  proqramında   qeyd 

edilirdi  ki,  torpaq  onu  əkib-becərənlərə ,  zəhmətkeş   kəndlilərə  verilməlidir.  1907-ci  ilin  

mayında  Gəncədə görkəmli  ictimai-siyasi xadim İsmayıl xan Ziyadxanlının rəhbərliyi ilə 

“Müdafiə” təşkilatı yaradıldı. Təşkilatın ətrafında əhalinin imtiyazlı təbəqələri olan bəylər, 

mülkədarlar və ziyalılar birləşmişdilər.  1911-ci  ilin oktyabrında yaradılmış “Müsavat” 

(“Bərabərlik”) partiyası  xalqın  siyasi  cəhətdən birləşməsində   mühüm rol oynadı. “Müsavat” 

partiyasının  yaradıcıları və ilk üzvləri Abbasqulu  Kazımzadə, Tağı  Nağıyev və Məmmədəli 

Rəsulzadə   idi. yazıçı  Seyid Hüseyn də   partiyanın  ilk  üzvlərindən idi. Müsavat partiyasının 

Kiyev Universitetindəki şöbəsi isə Y.V.Çəmənzəmənlinin rəhbərliyi ilə yaradılmışdı. Bu şöbənin  

işində  Ş. Rüstəmbəyov  və  başqaları fəal iştirak edirdilər. “Müsavat” partiyasının  1912-ci ildə 

proqramı nəşr olundu. Partiyanın proqramında aşağıdakı mütərəqqi müddəalar irəli sürülürdü: 

Müsəlmanların birliyi və tərəqqisinə çalışan partiyalarla əlaqə yaratmağa çalışılırdı, müsəlman 

xalqlarını birliyinə, müstəqilliyi və dövlətçiliyin bərpasına maddi və mənəvi göstərmək vəd 

olunurdu 
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               XVII ƏSRİN İKİNCİ YARISI-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ 

                                          AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ. 

XVII əsrin ikinci yarısında ölkəmizdə elmin inkişafında müəyyən canlanma yaranmışdı.  

Bu dövrdə təkcə Şamaxıda 40 məktəb,7 mədrəsə,Təbrizdə 600 məktəb,47 mədrəsə fəa- 

liyyət göstərirdi.Şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda ali ruhani mədrəsəsini bitir-  

miş müəllim "müdərris" adlanırdı.Səfəvi hökmdarlarının ,xüsusilə Şah Sultan Hüseynin   

musiqini qadağan edən fərmanlarına baxmayaraq ,XVII əsrin ikinci yarısında musiqi 

sənəti inkişaf etməkdə idi.Fransız səyyahı Şarden XVII əsrin ortalarında İrəvanda xan sa-  

rayında üç hissəli tamaşaya baxmış və onu "Şərqin operası" adlandırmışdı.XVII əsrin 

ikinci yarısında Azərbaycanda mədrəsələr,məscidlər,karvansaralar və s. binalar tikilmək-  

də idi.XVII əsr memarlıq abidələrindən Şamaxının Kələxana kəndində inşa edilmiş məq- 

bərələri,Nardaran kəndində tikilmiş məscidi(1663), Gəncədəki şah Abbas (cümə)məsci- 

dini, Suraxanıda hind atəşpərəstlərinin tikdirdiyi məbədi göstərmək olar. 

Cənubi Qafqaz məktəbləri haqqında 1829-cu ildə verilən Əsasnamə ilə ibtidai dövlət 

məktəblərinin yaradılmasına başlandı.Əsasnaməyə uyğun olaraq 1830-cu ildə Şuşada ilk 

qəza məktəbi açıldı.Rusiya hökuməti din xadimlərinin xalq arasında xüsusi hörmətə və 

nüfuza malik olduğunu bilirdi.Buna görədə 1849-cu ildə Gəncə,Şuşa,Şamaxı və Bakıda 

rus hökumətinə sadiq olacaq ruhani şəxslərin hazırlanması üçün müsəlman məktəbləri 

yaratmağa başladı.Şimali Azərbaycanda ibtidai təhsil verən digər təhsil müəssisələri məs-  

cidlərin nəzdində yerləşən məktəblər mollaxana və mədrəsələr idi.Belə  məktəblərdə 

zümrə fərqi qoyulmadığından müxtəlif təbəqələrdən olan oğlan uşaqları bir yerdə oxu-  

yurdular.Mollaxana təhsili alanların  M.F.Axundzadə,S.Ə.Şirvani,M.Ə.Sabir kimi şəxsiy-   

yətlər çıxmışdır.XIX əsr elm xadimləri arasında böyük mütəfəkkir,elmin müxtəlif 

sahələri üzrə qiymətli əsərlər yaradan Abbasqulu ağa Bakıxanov xüsusi yer tutur. Onun  

Azərbaycan tarixinə verdiyi ən böyük töhfə "Gülüstani-İrəm" əsəridir.XIX əsrdə ayrı-ayrı 

xanların və xanlıqların tarixinə həsr olunmuş bir sıra səlnamə əsərlər yazılmışdır.Onların 

arasında Mirzə Adıgözəl bəyin "Qarabağnamə",Mirzə Camal Cavanşirin "Qarabağ 

tarixi",Kərim ağa Fatehin "Şəki xanlarının müxtəsər tarixi",İsgəndər bəy Hacinskinin 

"Qubalı Fətəli xanın həyatı" əsərləri xanlıqlar dövrünün öyrənilməsi üçün mühüm mənbə 

hesab edilir.1872-ci il 13 may Əsasnaməsi ilə Şimali Azərbaycanda bütün qəza məktəblə- 

ri altıillik təhsil müddəti olan pullu şəhər məktəblərinə çevrildi.1876-cı ildə Gürcüstanın 

Qori şəhərində Cənubi Qafqaz Müəllimlər Seminariyasının yaradılması,M.F.Axundzadə- 

nin və A.O.Çernyayevskinin səyləri nəticəsində 1879-cu ildə onun Azərbaycan  şöbəsinin 

açılması müəllim çatışmazlığı  problemini müəyyən qədər azaltdı.Seminariyanın Azər- 

baycan şöbəsinin məzunları arasında Üzeyir Hacıbəyli,Nəriman Nərimanov və Cəlil 

Məmmədquluzadə kimi nadir şəxsiyyətlər olmuşdur.XIX əsrin ikinci yarısında Şimali 

Azərbaycanın mədəni həyatının ən mühüm hadisəsi milli mətbuatın yaranması idi. Bu 

yolda böyük zəhmət Həsən bəy Zərdabi 1875-ci il iyulun 22-də Azərbaycanda milli  

mətbuatın təməl daşını qoyan "Əkinçi" qəzetinin ilk nömrəsini çap etdirmişdir. Bu qəzet 

Şərq dünyasında Avropa üslubunda dərc olunan ilk mətbuat orqanlarından biridir.1875-



1877-ci illərdə işıq üzü görən "Əkinçi" milli mətbuatın təməl prinsiplərini müəyyən 

etdi.XIX əsr incəsənət tarixinin ən böyük nailiyyəti teatrın yaranması idi.1873-cü ildə 

Bakı Realnı məktəbində M.F.Axundzadənin "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran"əsərinin 

tamaşası nümayiş etdirildi.Bu tamaşa ilə Azərbaycanda milli teatrın əsası qoyuldu. 

Tamaşanın hazırlanmasında məktəbin müəllimi H.Zərdabi və N.Vəzirov yaxından iştirak 

etmişdir. 1883-cü ildə H.Z.Tağıyev daha bir xeyirli iş görərək teatr binası tikdirib onu 

azərbaycanlı  aktyorların ixtiyarına verdi. 

XX əsrin əvvəllərində təhsil sahəsində yeni mərhələ başladı.1901-ci ildə H.Z.Tağıyev öz 

puluna tikdirdiyi binada azərbaycanlı qızlar üçün pansion tipli ilk məktəb açdı.Qız mək-  

təbinin ilk müdiri Hənifə xanım Zərdabi olmuşdur.Azərbaycan müəllimlərinin 1906-cı 

ildə baş tutan I Qurultayında təhsilin ana dilində aparılması,icbari ibtidai təhsilə keçilmə- 

si barədə təkliflər irəli sürülmüşdü.Azərbaycan ziyalılarının böyük səyi nəticəsində Gən- 

cə və Bakıda Müəllimlər Seminariyası fəaliyyətə başladı.XX əsrdə Azərbaycanda ziyalı-  

ların -alimlərin yeni nəsli meydana gəldi.Şərqşünas alim kimi Avropada məşhurlaşan 

Əhməd bəy Ağayev Fransanın Sorbonna Universitetində təhsil almışdı.Coğrafiya elminin 

inkişafında böyük xidməti olan İbrahim ağa Vəkilov hərbi topoqrafiya üzrə görkəmli  

mütəxəssis idi.Tanınmış mütəfəkkirlərdən biri olan Əli bəy Hüseynzadə dünya ədəbiyya-  

tının,fəlsəfə və müxtəlif dillərin bilicisi idi.XX əsrin əvvəlləri ədəbiyyatşünaslıq elminin  

"Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi" adlı yeni sahəsi yarandı.Onun əsasını görkəmli alim 

Firudin bəy Köçərli qoymuşdur.XX əsrin əvvəllərindən Azərbaycan mətbuatının yeni 

dövrü başlandı.1903-cü ildən M.Şahtaxtinskinin redaktəsi altında nəşr edilən "Şərqi-

Rus"qəzeti tez bir zamanda geniş oxucu kütləsi qazandırdı.1905-1907-ci illər inqilabı 

dövründə milli burjuaziyanın (H.Z.Tağıyev,M.Muxtarov) və görkəmli ziyalıların (Ə.Hü-  

seynzadə,Ə.Ağayev,Ü.Hacıbəyli və b.)səyləri nəticəsində qəzet və jurnalların sayı 

artdı.Bu dövrdə çıxan "Həyat" ,"İrşad ", " Füyuzat"," İşıq" qəzet və jurnallar ziyalıların   

və milli burjuaziya nümayəndələrinin yaratdığı cəmiyyətlər xalqın maariflənməsində,mil- 

li şüurun və azadlıq hərəkatının güclənməsində böyük rol oynadı.Bu dövrün ən mühüm 

hadisəsi C.Məmmədquluzadənin redaktoru olduğu "Molla Nəsrəddin" jurnalının 1906-cı 

ildə nəşrə başlaması oldu.Jurnal Azərbaycanda ,Rusiyanın türkdilli xalqları arasında,həm-  

çinin Yaxın Şərqdə satirik mətbuatın əsasını qoydu.XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyatda 

tənqidi-realist nəsrin ən görkəmli nümayəndəsi Cəlil Məmmədquluzadə hesab edilir.O,  

Azərbaycan ədəbiyyatında realist hekayəçiliyin əsasını qoymuşdur.XX əsr satirik poezi-  

yanın inkişafında Mirzə Ələkbər Sabirin rolu çox böyükdür.XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycanda incəsənətin yeni janrları meydana gəldi.Dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacı-  

bəyli 1908-ci ildə səhnəyə qoyduğu "Leyli və Məcnun" operası ilə bütün müsəlman şər- 

qində əks-səda doğurdu."Leyli və Məcnun" müsəlman dünyasında ilk opera oldu.1916-cı 

ildə peşəkar aktyor olan Hüseyn Ərəblikskinin yaxından iştirakı ilə "Neft və milyonlar  

səltənətində" adlı ilk Azərbaycan bədii filmi çəkildi.  
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         AZƏRBAYCAN BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ İLLƏRİNDƏ 

1.Şimali Azərbaycan və Birinci Dünya müharibəsi.Müharibənın baslanması.İki təcavüzkar hərbi-

siyasi bloka daxil olan dövlətlərin sürətlə silahlanmaları dünyanı sarsıdan dəhşətli müharibəyə 

gətirib çıxardı.Orta və Yaxın Şərqdəki zəngin neft yataqları ilə kıfayətlənməyən alman 

inhisarları Bakı neftinə xüsusi maraq göstərirdi.Onlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün Osmanlı 

dövlətinden istifadə etmək istəyirdi.Almaniya Osmanlı dövlətinin iştirakı ilə Qafqazı və Mərkəzi 

Asiyanı nüfuz dairəsində saxlamaq niyyətində idi.Almaniya Osmanlı sultanına yalan vəd verərək 

bildirirdi ki,Osmanlılar Almaniyanın köməkliyi ilə Qafqaza sahib olacaqlar.  Rusiyanın bu 

regionda məqsədı boğazlara sahıb olmaq və Osmanlı imperiyasını bölüşdürmək idi.Ona görə də 

Rusiyaya qarşı mübarizədə Osmanlı imperiyasının Almaniyaya yaxınlaşması təbii idi. 

2.Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar.    Muharıbədə ıştırak edən, hərbi bloklara daxil olan 

dövlətlrdən hər birinin işğalçılıq planlarında Azərbaycan və onun nefti muhum yer 

tuturdu.Alman inhisarları BAKI neftınə xüsusi maraq göstərirdi. Müharıbə dövrundə Avropadakı 

Qərb və Cənub-Qərb cəbhələri ile yanası,Qafqaz cəbhəsi də vardı.Qafqazda quruda və dənızdə 

hərbi əməliyatlar rus və osmanlı qoşunları arasında gedırdı.Osmanlı dövlətinin hərbi səfərbərlık 

planları alman genaralarının köməkliyi ilə hazırlanmışdı. Bu planda ciddi qüsurlar vardı.Plandakı 

bu səhvlər ilk döyüşlərdə üzə çıxdı.Ənvər paşanın və qərargahının hazırladığı hərbi plana görə 

Qafqaz cəbhəsində rus qoşunlarına əsas zərbə Sarıqamış əməliyyatında endirilməli idi.Osmanlı 

ordusunun Qafqaz cəbhəsindəki hərbi əməliyyatına Ənvər paşanın özü rəhbərlik 

edirdi.Əməliyyat 1914-cü il dekabrın 4-də başlandı və 1915-ci il yanvarın 18-nə kimi davam 

etdi.Döyüşlərdə Osmanlı ordusu ağır itki verdi və məğlub oldu.Rusların qoşunu ve topu iki dəfə 

artıq idi.Canlı qüvvəsi ve hərbi texnikasının çoxluğu ruslara qələbə qazandırdı.Bu qələbədən 

sonra Təbrizi tutan rus ordusu Osmanlı qüvvələrını Cənubi Azərbaycandan sıxışdırıb 

çıxartdı.Rusiyada yaşayan müsəlman türkləri orduya çağırılmırdılar.Çar höküməti Azərbaycan 

türklə- rinin cəbhələrdə Osmanlı ordusuna qarşı vuruşmayacağından,silahı müstəmləkəçi-  lərin 

özünə qarşı  çevirəcəklərindən ehtiyat edərək Birinci Dünya müharibəsi döv- ründə onları orduya 

çağırmamışdı.Azərbaycanda rus ordusunda xidmətə yalnız ali  müsəlman silkinə məxsus olanlar 

qəbul edilirdi.Birinci Dünya müharibəsi dövründə  rus ordusunda 200 nəfərdən çox azərbaycanlı 

zabit qulluq edirdi.Müharibədə "Müqəddəs Georgi" ordeni alan azərbaycanlılar bunlar idi: 

1)Nijeqorod draqun alayının rotmistri Teymur Novruzov 

2)ilk azəbaycanlı təyyarəçi Fərrux ağa Qayıbov 

3)müsəlman süvari alayının döyüşçüsü Tərlan Əliyarbəyov 

4)Polkovnik Qalib ağa Vəkilov 

Rus-yapon müharibəsindən məşhur olan hərbçilər Səməd bəy Mehmandarov,Əliağa 

Şıxlinski,Hüseynxan Naxçıvanski,İbrahim ağa Vəkilov Birinci Dünya müharibəsi dövründə 

məşhur sərkərdələr səviyyəsinə yüksəldilər.Lodz əməliyyatı zamanı göstərdiyi şücaətə görə 

Səməd bəy Mehmandarovun vəzifəsi böyüdüldü və II Qaf-  qaz ordusuna korpus komandanı 

təyin edildi.Müharibənin gedişində Əliağa Şıxlin- ski Qərb cəbhəsi artilleriya qoşunlarının 

rəisi,1917-ci ilin sentyabrında 10-cu ordu-  nun komandanı təyin edildi.O,Rusiyanın ən ali 



ordenləri ilə yanaşı,Fransanın ali   rütbəli sərkərdələr üçün nəzərdə tutulan ordenləri ilə təltif 

edilmişdi.Birinci Dünya müharibəsi dövründə azərbaycanlılardan təşkil olunmuş əlahiddə "tatar 

süvari alayı"  çar generalları tərəfindən "vəhşi diviziya" adlandırılırdı.Sonralar bu alay Azərbay- 

can milli ordusunun təşkilində böyük rol oynadı. 

3.Müharibənin Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri. I Dünya müharibəsi çar Rusiyasının 

bütün xalq təsərrüfatını yenidən qurmağı, təsərrüfatın bütün ağırlıq mərkəzini müdafiə 

sənayesinə keçirməyi tələb edirdi: Azərbaycanda bu sahədə neft sənayesi mühüm rol oynayırdı. 

Müharibə illərində çıxarılan neftin hamısını-80%-ni hökumət alırdı. Neft sənayesinin texniki 

geriliyə məruz qalması  çıxarılan neftin yalnız yarıdan bir qədər çoxunu emal etməyə imkan 

verirdi. Ümumi təsərrüfat düşgünlüyü xalq təsərrüfatının digər sahələrinə: dağ-mədən, ipəkçilik 

və s. təsir etmişdi. Gədəbəydəki misəritmə zavodu hərbi sifarişlər yerinə yetirməyə cəlb 

olunduğuna görə müharibə vaxtı orada çalışan qeyri-müsəlman fəhlələrə möhlət  verilmişdi və 

onlar orduya çağırılmırdı. Ölkədə istehsal olunan strateji məhsullardan biri pambıq idi. Cəbhə 

üçün 1915-ci ildə işləyən pambıq-parça fabriklərini xammalla təchiz etmək üçün dövlət komitəsi 

yaradılmışdı. Müharibə yeyinti, tikinti və b. sənaye sahələrinə də təsir etmişdi. 

4.Cənubu Azərbaycan müharibə ərəfəsində.     

 I dünya müharibəsi başlayanda İranın rəsmi surətdə öz bitərəfliyini kobudcasına pozaraq 

ərazisində hərbi əməliyyatlıra başladılar. Cənubi Azərbaycan 1914-cü il dekabrın axırlarında türk 

ordusu, 1915-ci il yanvarın 15-də Rusiya qoşunları tərəfindən işğal edilərək hərb və zorakılıq 

meydanına çevrildi, yerli əhalinin 15% həlak oldu  Bu zaman İran Demokrat partiyasının Təbriz 

təşkilatı xalq kütlələrinin mübarizəsinə başçılıq edirdi. 1917-ci ildə Rusiyada baş verən fevral 

burjua-demokratik inqilabının təsiri ilə İran Demokrat partiyası (İDP) və onun Azərbaycan  

əyalət komitəsinin fəaliyyəti xeyli canlandı. 

5.Erməni quldurlarının azərbaycanlılara qarşı vəhşiliklerəi. Müharibənin Cənubi Azərbaycanda 

yaratdığıqarışıqlıqdan istifadə edən erməni silahlı dəstələri aysorlarla birlikdə Xoy, Salmas, 

Urmiya, Soucbulaq və s. başqa şəhərlərdə azərbaycanlı əhaliyə qarşı görünməmiş vəhşiliklər 

etdilər. Yalnız türk ordusunun bölgəyə daxil olması Azərbaycanlı əhalinin kütləvi şəkildə qətlə 

yetirilməsinin qarşısını aldı. Lakin türk qoşunları bölgəni tərk etdikdən sonra erməni, aysor və 

kurd hərbi dəstələri azərbaycanlıları yenidən qırmağa başladılar. Bu qırğınlar rus hərbi 

hissələrinin 1918-ci ilin əvvəllərində İrandan çıxarıldığı vaxt daha faciəli şəkil aldı. 1917-ci ilin 

mayından başlayaraq Cənubi Azərbaycan Əyalət Komitəsi müstəqil hərəkət etməyi və bir partiya 

(İran Demokratik Partiyası) halında birləşməyi qərara aldı, bunda “Təcəddüd” qəzetinin mühüm 

rolu oldu. 1917-ci il avqust ayının 24-də Əyalət Komitəsinin geniş konfransı oldu, Azərbaycan 

Demokratik Firqəsi (ADF) müstəqil elan edildi və Şeyx Məhəmməd Xiyabani başda olmaqla 

ADF-nin MK-sı seçildi, qətnamələr qəbul edildi. Rusiyada oktyabr hadisələri İran dövlət 

müstəqilliyinə və suverenliyinə ciddi dərəcədə ziyan vurdu.  

6.Şimali Azərbaycan Fevral inqilabı və  sonrakı dövrdə.  1916-cı ilin sonu-1917-ci ilin 

əvvəllərində Rusiyada inqilabi şərait yetişdi.  Çarizmin yıxılması xəbəri Bakıya martın 2-də 

çatdı, şəhərdə, mədən rayonlarında çoxminli mitinqlər keçirildi. Martın 7-də 52 nəfərdən ibarət 

Bakı Soveti yaradıldı, çoxluğu menşeviklər və eserlər təşkil edirdilər. Martın 17də Müvəqqəti 

hökumətin orqanı olan İctimai Təşkilatların İcrayə Komitəsi təşkil edildi. Tərkibi burjuaziyadan 

ibarət idi. Bu orqan 1917-ci ilin martında Müvəqqəti hökumətin yaratdığı Xüsusi Cənubi Qafqaz 



Komitəsinə tabe edildi. Beləliklə, Bakıda 2 hakimiyyət orqanı yaradıldı: bir tərəfdən fəhlə 

deputatları Soveti, digər tərəfdən isə Ictimai Təşkilatların Icraiyyə Komitəsi. Azərbaycanın qəza 

və şəhərlərinin bir çoxunda ikihakimiyyətlilik meydana çıxsa da, bəzilərində fəhlə və əsgər 

deputatları Sovetləri yaradıldı. 1917ci il martın 9-da RSDFP-nin 5 nəfərdən ibarət Xüsusi Cənubi 

Qafqaz Komitəsi (2 bolşevik və 3 menşevik) və “Hümmət”in müvəqqəti Komitəsi seçildi. Martın 

27-də müsəlman ictimai təşkilatlarının yığıncağında Bakı müsəlman ictimai təşkilatları Sovetinin 

müvəqqəti Komitəsi təşkil edildi (neft sənayeçisi Ş.Əsədullayev, müsavatçıların rəhbərlərindən 

M.Ə.Rəsulzadə və b.). Cənubi Qafqazdakı milli şuralar içərisində ən nüfuzlusu Bakı Müsəlman 

Milli Şurası idi. 7.Şimali Azərbaycanda mıllı-azadlıq hərəkatı.         Fevral inqilabından sonra 

Azərbaycanda başlanan milliazadlıq hərəkatının əsas cəhətləri: 1) milli hərəkatın daha kütləvi 

səciyyə alması, 2) hərakata milli ziyalıların rəhbərlik etməsi; 3) əhalinin bütün təbəqələrinin milli 

dövlətçilik ideyası ətrafında birləşməsi. 1917-ci il aprelin 15-20-də Bakıda keçirilən Qafqaz 

müsəlmanlarının qurultayı Rusiya müsəlmanlarının birləşdirilməsi şüarı altında keçdi. Bu 

qurultayda yaranmış zəmin əsasında 1917-ci ilin iyun ayının ikinci yarısında federalistlər (Türk 

Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası) Müsavatla birləşdi və Türk Federalist Müsavat Partiyası adlandı. 

1917-ci il mayın 1-də Ümumrusiya müsəlmanlarının qurultayı Şəmsi Əsədullayevin Moskvada 

tikdirdiyi və müsəlmanların sərəncamına verdiyi binada açıldı. Qurultayın gündəliyinə milli-

məhəlli muxtariyyət, maarif, mədəniyyət, müəssislər məclisi, siyasi təşkilatlar və s. məsələlər 

daxil edilmişdi.  1917-ci ilin avqustunda “Birlik” təşkilatı yaradıldı. 1917-ci il oktyabrın 26-da 

Müsavat Partiyasının I qurultayı oldu. 1917-ci ildə Azərbaycanda milli-azadlıq uğrunda 

mübarizə 3 istiqamətdə aparılırdı: 1 müvəqqəti hökumətin əsarət altında olan xalqlar barəsində 

yeritdiyi müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı; 2) Sovetlərə qarşı; 3)ermənilərin azərbaycanlılara 

qarşı törətdikləri soyqırımın qarşısının alınması.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                                             

  



Mühazirə-16 

                                    AZƏRBAYCAN İSTİQLAL ƏRƏFƏSİNDƏ.AXC-NİN YARANMASI. 

Azərbaycan istiqlal ərəfəsində.  1917-ci ilin noyabrın 15-də Cənubi Qafqazı idarə etmək üçün 

Tiflisdə Zaqafqaziya Komissarlığı təşkil edildi.Xarici gərginlik və daxili fikir ayrılıqları 

komissarlığın işini çətinləşdirirdi.Zaqafqaziya Komissarlığı vəziyyəti sabitləşdirmek üçün 

dekabrın 5-də Ərzincanda Osmanlı dövləti ilə barışıq sazişi ımzaladı.Ərzincan sazişinə 

əsasən,Qafqaz cəbhəsindən rus qoşunları geri çəkilməyə başladı.Cəbhədən qayıdan rus ordusu öz 

silah və hərbi sursatını erməni və gürcü hərbi  hissələrinə,Bakı bolşeviklərinə 

vermişdi.Zaqafqaziya Komissarlığı- nın qərarı ilə Şəmkir stansiyasında yerləşən rus polkunun 

tərk-silah olunmasına başlandı.1918-ci ilin yanvar ayında tərəflər arasında toqquşma ilə 

nəticələndi.Hər iki tərəfdən ölənlər və yaralananlar oldu. Zaqafqa- ziya Komissarlığının sabitlik 

yaratmaq səyləri onu böhrandan xilas edə bilmədi,1918-ci il fevralın əvvəllərində o, istefaya 

getməli oldu.1918 ci il fevral ayının 10-da Zaqafqaziya Seymi yaradıldı. Seymdə üç əsas 

fraksiya-menşevik, müsavat və daşnak fraksiyaları var idi.Azərbay- can fraksiyası Seymdə 4 

partiyaya  məxsus 44 millət vəkili ilə təmsil olunmuşdu. Fraksiyanın rəhbəriM.Ə.Rəsulzadə idi.       

1918-ci il mart soyqırımı. Müsavatın sosial bazasını məhv etmək, Azərbaycan milli hərəkatına 

divan tutmaq üçün bolşeviklər milli qırğından istifadə etdilər. Bakı Sovetinin 1918-ci il martın 

15-də keçirilən iclasında S.Şaumyan azərbaycanlıların soyqırımına göstəriş verdi. Şəxsi heyəti 

müsəlmanlardan ibarət olan “Evelina” gəmisinin tərk-silah edilməsi milli qırğına başlamaq üçün 

bəhanə oldu.Daşnaksüt- yun Partiyası və erməni milli şurası bolşeviklərin tərəfinə keçdi. 

Müsəlmanlara ilk atəş 1918-ci il martın 30-da saat 16:00-da erməni kilsəsinin yanında açıldı. 

Müsəlmanların guya İçərişəhərdə rusları qırması barədə ermənilərin fitvasına inanan rus 

matrosları da azərbaycanlılara qarşı çıxaraq onları atəşə tutdular. Martın 31-də “Kərpicxana”, 

“Məmmədli” və s. azərbaycanlı məhəllələrinə bolşevik-erməni hərbi dəstələrinin hücumları 

başladı. Qeyri-bərabər döyüşdə soyqırıma məruz qalan müsəlmanlar martın 31-də müqaviməti 

dayandırdılar. Şəhərin dinc, silahsız müsəlman əhalisinə qanlı divan tutuldu. Aprelin 2-də gecə 

keçənədək minlərlə azərbaycanlı öldü- rüldü. Mart soyqırımında təkcə Bakıda 12 mindən çox 

azərbay- canlı qətlə yetirildi.Şamaxı, Quba, Kürdəmir, Salyan və Lənkəran qəzalarında 

azərbaycanlı əhaliyə qanlı divan tutuldu. Şamaxıda 7 mindən çox azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, 

72  kənd dağıdılmışdı.                                                                                                       

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması.1918-ci il mayın 26-da Zaqafqaziya Seymi 

buraxıldığını elan etdi və elə həmin gün də Gürcüstanın müstəqilliyi bəyan edildi. Ertəsi gün, 

mayın 27-də yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq keçmiş Seymin Azərbaycan fraksiyasının 

fövqəladə iclası keçirildi və Azərbaycan Milli Şurasının yaradılması haqqında qərar qəbul 

edildu. Milli Şura Azərbaycanın idarə olunması- nın tam məsuliyyətini öz üzərinə götürdüyünü 

bildirdi.M.Ə.Rəsulzadə Milli Şuranın sədri, H.Ağayev və M.Seyidov onun müavinləri seçildilər. 

Daha sonra Milli Şuranın icra orqanı-9 nəfərdən ibarət İdarə Heyətinin təşkil olunmasına 

başlandı.  Milli Şura 24 səslə (2 nəfər-S.M.Qəniyev və C.Axundov bitərəf qaldılar) 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan olunması haqqında qərar qəbul etdi  və 1918-ci il 

mayın 28-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi elan olundu.Milli Şura tərəfindən “ İstiqlal 

bəyannaməsi” qəbul edildi.                                       

 “İstiqlal Bəyannaməsi”nin əsas müddəalarında deyilirdi:         



1) Azərbaycan tam hüquqlu və müstəqil dövlətdir. Cənubi Qafqazın cənub və şərq hissələrindən 

ibarətdir. Ali hakimiyyət Azərbaycan xalqına məxsusdur. 

 2) Azərbaycanın siyasi quruluş forması Xalq Cümhuriyyətidir.  

3) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti beynəlxalq birliyin bütün üzvləri ilə, xüsusən həmsərhəd 

xalqlar və dövlətlərlə qonşuluq əlaqələri yaradacaq.  

4) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz sərhədləri daxilində milliyətindən, dinindən, cinsindən, 

içtimai vəziyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarına tam vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar 

verir. 

5) Azərbaycan  xarici siyasəti Xalq Cümhuriyyəti onun ərazisində yaşayan bütün xalqların 

sərbəst inkişafına şərait yaradacaq.   

6) Məclisi – Müəssisan çağrılana qədər Azərbaycanda ali hakimiyyət xalqın səsvermə yolu ilə 

seçdiyi Milli Şura və Milli Şuranın qarşısında cavabdeh olan Müvəqqəti Hökumət sayılır.                                                                                   

Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət quruluşu parlamentli respublika idi.“İstiqlal 

Bəyannaməsi”nə görə, Azərbaycanda ali hakimiyyət xalqa məxsus idi. Qanunverici hakimiyyət-

parlamentə, icraedici hakimiyyət isə parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan hökumətə məxsus 

idi.Həmin gün milli şura F.Xoyskinin başçılığı ilə Müvəqqəti hökumətin tərkibini təsdiq 

etdi.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətdə ilk uğurlu addımı iyunun 4-də Batumda 

Osmanlı dövləti ilə Sülh və dostluq müqaviləsinin imzalanması oldu.Bu müqavilə ilə 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət Osmanlı dövləti oldu.Müqavilənin 4-cü 

bəndinə görə ehtiyac olarsa,Osmanlı dövləti Azərbaycana hərbi yardım göstərməyi öz üzərinə 

götürürdü.Həmin bəndə müvafiq olaraq,Milli Şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə və Xarici İşlər naziri 

M.Hacinski Osmanlı hökumətindən hərbi yardım istədilər.İyun ayının əvvəllərində Nuru paşanın 

rəhbərlik etdiyi "Qafqaz İslam ordusu" Gəncəyə gəldi.Gürcüstan hökuməti türk ordusunun 

Gəncəyə gəlməsinin qarşısını ala bilmədiyindən Azərbaycan Milli Şurası və hökumətinin 

Gürcüstandan çıxmasını tələb etdi.İyunun 16-da Azərbaycan hökuməti və Milli Şurası 

Gürcüstandan Gəncəyə köçürüldü.Gəncəyə köçən hökuməti Nuru paşa tanımadığından tarixə 

"iyun böhranı" adı ilə daxil olan hökumət böhranı baş verdi.Qəbul eilən iki qətnamə (birinciyə 

görə -müvəqqəti hökumət altı ay müddətindən gec olmayaraq Müəssislər Məclisini çağırmağa 

borclu idi ;ikinciyə görə isə Milli Şura öz fəaliyyətini dayandıraraq bütün hakimiyyəti 

F.Xoyskinin rəhbərliyi ilə təşkil edilən hökumətə verir və ona tapşırır ki,öz hakimiyyətini yaxın 

vaxtlarda çağırılacaq Müəssislər Məclisindən başqa heç kimə güzəştə getməsin)nəticəsində Milli 

Şuranın öz fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırması "iyun böhranı"nı aradan qaldırdı. 

Bununla da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi qorunub -saxlandı.İyunun 17-də F.Xoyskinin 

rəhbərliyi  ilə ikinci hökumət kabineti yaradıldı.Hökumətin qarşısında duran əsas vəzifə Bakını 

ermənilər və bolşeviklərdən ibarət düşmən qüvvədən azad etmək idi.Azərbaycan Cümhuriyyəti 

yarandıqdan və Gəncəyə köçürüldükdən sonra Azərbaycanda ikihakimiyyətlilik 

yarandı.1)Gəncədə Milli hökumət  2)Bakıda bolşevik və daşnakların Xalq Komissarları 

Soveti.Bakı XKS milli hökuməti nəinki tanımadı,hətta ona qarşı müharibə elan etdi.İyunun 27-

dən  iyulun 1-dək Göyçay istiqamətində gedən döyüşlərdə "İslam ordusu"nun döyüşçüləri Bakı 

Sovetinin qoşunlarını məğlubiyyətə uğradaraq geri çəkilməyə məcbur etdi.Bununla da XKS-nin 

Gəncəyə hücumunun qarşısı alındı.Avqustun 1-də daşnak-eser,menşevik bloku Bakıda 

"Sentrokaspi diktaturası" adlı koalision  hökumət təşkil etdi.Bu hökumətin dəvəti ilə min nəfərlik 



ingilis hərbi dəstəsi Xəzər dənizi vasitəsi ilə Bakıya gəldi.Lakin onlar Azərbaycan-türk 

ordusunun hücumunun qarşısını ala bilmədi. 1918-ci il avqust ayının əvvəlində Bakının azad 

edilməsi uğrunda həlledici döyüşlər başlandı.Erməni milli şurasının ciddi israrına baxmayaraq 

,ingilis generalı Denstervil şəhəri müdafiə etməyin qeyri-mümkünlüyünü görüb ,sentyabrın 1-də 

öz əsgərlərini şəhərdən çıxarmağa başladı.Sovet Rusiyası Bakı neftinə sahib olmaq üçün 1918-ci 

il avqustun 27-də Almaniya ilə gizli saziş imzaladı.Bu sazişə görə,Almaniya Türkiyənin Bakıya 

daxil olmasına mane omalı,bunun müqabilində Bakı neftinin 1/4 hissəsinə sahib olmalı 

idi.Sentyabr ayında beynəlxalq vəziyyətin dəyişməsi,Türkiyə və Azərbaycanın qəti mövqeyi 

nəticəsində Almaniya 27 avqust sazişindən əl çəkməyə məcbur oldu.Sentyabrın 15-də 

Azərbaycan-türk ordusu həlledici hücuma keçərək Bakıya daxil oldu.Sentyabrın 17-də Milli 

hökumət Gəncədən Bakıya köçdü.Bununla da Azərbaycan Cümhuriyyəti öz hakimiyyətini bütün 

respublika ərazisində bərqərar etdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   



Mühazirə-17 

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN FƏALİYYƏTİ VƏ TƏDBİRLƏRİ 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət quruluşu parlamentli respublika idi."İstiqlal 

Bəyannaməsi"nə görə,Azərbaycanda ali hakimiyyət xalqa məxsus idi.Qanunverici hakimiyyət - 

parlamentə,icraedici hakimiyyət isə parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan hökumətə məxsus 

idi. Nazirlər Şurasının 1918-ci il 27 İyun tarixli fərmanı ilə  Azərbaycan dili dövlət dili elan 

edildi. 1918-ci il 24 iyun tarixli qərarı ilə üzərində ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz olan 

qırmızı bayraq dövlət bayrağı kimi qəbul edildi. Noyabrın 9-da isə həmin bayraq üçrəngli-yaşıl, 

qırmızı və mavi zolaqlardan ibarət olan bayraqla əvəz olundu. iyunun 26-da keçmiş müsəlman 

korpusu “Əlahiddə Azərbaycan korpus”una çevrildi, Sentyabrın 1-də hərbi nazirliyin yaradılması 

haqqında qərar qəbul olundu. Baş nazir F.X.Xoyski həm də müdafiə naziri, general 

Mehmandarov isə onun müavini təyin olundu.1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan parlamentinin 

təsis iclası oldu. Əli Mərdan bəy Topçubaşov parlamentin sədri, Həsən bəy Ağayev onun birinci 

müavini seçildi. Daha sonra baş nazir F.X.Xoyski söz alaraq hökumətin öz səlahiyyətlərini yerə 

qoyduğunu və bütün hakimiyyəti parlamentə təhvil verdiyini elan etdi.120 nəfərdən ibarət olan 

Azərbaycan parlamentində Azərbaycan türklərinə-80,ermənilərə -21, ruslara-10, alman, yəhudi, 

gürcü və polyakların hərəsinə 1 yer ayrılmışdı. AXC hökuməti  sosial-iqtisadi sahədə bir-çox 

əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirmişdi: 1)1918-ci il 22 iyun tarixli qərarla taxıl, iribuynuzlu 

mal-qara və digər ərzaq məhsullarının ölkədən kənara daşınması qadağan edildi (Bununla da 

ərzaq məhsullarının xaricə daşınmasının qarşısı alındı 2) Hökumət frmanı ilə respublika 

ərazisində azad ticarətə icazə verilirdi 3)hökumətin 1918-ci il 5 oktyabr tarixli qərarı ilə Bakı 

XKS-in neft və və neft sənayesi ilə əlaqədar olan sənaye sahələrinin, ticarət donanamasının 

milliləşdirmə ilə əlaqədar verdiyi bütün dekret və sərəncamlarını ləğv etdi. Bolşeviklər 

tərəfindən milliləşdirilmiş neft sənayesinin və bütün yeraltı sərvətlərin əvvəlki sahiblərinə 

qaytarıldı .Neft ixracını artarmaq məqsədilə 1918-ci il dekabrın 10-da Neft Sənayeçiləri 

Qurultayı Şurası yanında neft və neft məhsullarının satışı üzrə Büro yaradıldı. 1919-cu ilin 

martında N.Yusifbəylinin sədrliyi ilə  təkil olunmuş dördüncü hökumət kabinetinin proqra- 

mında ərzaq, ticarət, maliyyə və nəqliyyatın inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət verildi. Ələt-

Culfa dəmir yolunun tikintisinin başa çatdırılmısı məqsədi ilə parla- ment 250-milyon  manat pul 

ayırdı.1919-cu ilin yay aylarında hökumət neft ixracı ilə əlaqədar xarici şirkətlərlə ticarət 

müqavilələri bağladı.Azərbayan  Bakı neftini Avropa ölkələrinə çıxarmaq üçün Batum 

limanından istifadə etmək hüququ əldə etdi.1919-cu ilin yanvarında Əmək Nazirliyi fəaliyyətə 

başladı, həmin ilin mayında arbitraj yaradıldı.1918-ci ilin sentyabrında “Bakı bonu” adlı pul 

vahidinin dövriyyəyə buraxmaq barədə qərar qəbul edildi.1919-cu ilin sentyabrına Dövlət Bankı 

açıldı və onlarla əmanət kassaları Respublika ərazisinə gömrük xidməti təşkil edildi .1918-ci il  

26 iyun tarixli qərarla Milli Ordu yaradıldı, Müsəlman korpusu “Əlahiddə Azərbaycan  korpusu” 

adlandırıldı.1918-ci il   11 iyul Azərbaycan ərazisində hərbi səfərbərlik elan edildi. 1918-ci il 

noyabr 1-də  Hərbi nazirlik yaradıldı, F.Xoyski hərbi nazir, S.Mehmandarov onun muavini təyin 

edildi. 1918-ci il 25 dekabr general S.Mehmandarov AXC hərbi naziri, general-leytenant Əliağa 

Şıxlinski hərbi nazirin müavini, general Süleyman bəy Sulkeviç baş qərargah rəisi təyin edildi. 

AXC-nin mədəni quruculuğu AXC hökuməti  mədəni sahədə də bir-çox əhəmiyyətli tədbirlər 

həyata keçirmişdi:Birinci hökumətin tərkibində Xalq Maarif Nazirliyi təsis edildi, xalqın 

maariflənməsinə xüsusi diqqət yetirildi.Təhsili milli kadrlara ehtiyacı nəzərə alaraq, hökumət 

1918-ci il avqustun 28-də məktəblərin milliləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bütün ibtidai 



tədris müəssisələrində təhsilin Azərbaycan (türk) dilində aparılması məcburi sayıldı. Müəllim 

hazırlamaq məqsədi ilə Bakı, Gəncə, Şuşa, Qazax və.b şəhərlərdə xüsusi pedaqoji kurslar təşkil 

olundu.Cənubi Qafqaz (Qori) Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan  şöbəsi 1918-ci ildə 

Qazağa köçürüldü.Bakı,Gəncə və Şəkidə fəaliyyət göstərən “Nina” qızlar məktəblərinin adı 

dəyişdirilərək qız gimnaziyaları adlandırıldı,yeddi kişi gimnaziyası açıldı.Azərbaycanın bir çox 

şəhər- lərində qısa müddətli pedoqoji kursların şəbəkələri genişləndirildi  Pedoqoji kurslarda dərs 

demək üçün Osmanlı dövlətindən 50 nəfər müəllim dəvət olundu.Azərbaycan  (türk) dilində 

dərsliklərin hazırlanması və nəşri üçün komissiya yaradıldı.  1919-cu ilin payızında 

Azərbaycanın bütün qəzala- rında Azərbaycan  (türk) dilində axşam kursları təşkil edildi  1919-

cu il sentyabrın 1-də Azərbaycan  parlamenti Bakı şəhərində Universitet açmaq haqqında qanun 

qəbul etdi, 1919cu il noyabrın 15-də 2 fakultə ilə(tarix-filologiya və tibb) işə başladı.1919-cu ilin 

sentyabrında 100 nəfər gənc dövlət hesabına Osmanlı, Fransa, İtaliya, Rusiya və Böyük 

Britaniya dövlətlərinin ali məktəblərində təhsil almağa göndərildi  Ərəb əlifbasından latın 

əlifbasına keçilməsinə hazırlıq işləri görmək məqsədi ilə komissiya yaradıldı.“Türk ocağı” 

cəmiyyəti , “Qurtuluş”, “Yaşıl qələm” cəmiyyətləri, 1919-cu ilin dekabrında “Müsəlman Şərqini 

öyrənən cəmiyyət” yaradıldı.1920-ci ilin əvvəllərində Maarif Nazirliyi nəzdində Arxeologiya 

şöbəsi yaradıldı. 1919-cu ilin mart ayında Bakıda Azərbaycan (türk) dilində ilk böyük kitabxana 

açıldı. 1919-cu il dekabrın 7-də “İstiqlal” muzeyinin açılışı oldu  AXC-nin rəsmi orqanı kimi 

“Azərbaycan” qəzeti nəşr olundu 

Erməni təcavüzünə qarşı mübarizə.Zaqafqaziya Seymi dağıldıqdan sonra yeni yaranmış 

Azərbaycan və Ermənistanın sərhədlərini müəyyən etmək zərurəti meydana çıxdı. Erməni 

nümayəndələri İrəvan şəhərinin Ermənistanın paytaxtı edilməsi üçün Azərbaycan   hökumətinə 

müraciətini Azərbaycan  Milli Şurasının 1918-ci il 29 mayın tarixli iclasında müzakirə 

edildi.Batunda gərgin müzakirələrdən sonra  1918-ci ildə Azərbaycan Milli Şurası İrəvan 

şəhərini ermənilərə o şərtlə güzəştə getdi ki, onlar Qarabağın dağlıq hissəsinə olan iddialarından 

imtina etsinlər. İrəvanın ermənilərə güzəştə getməsi AXC-nin siyasətində ciddi səhvi olmuşdu. 

Çünki sonralarda  ermənilər Zəngəzur, Naxçıvan və Qarabağa iddialarından əl çəkmədi. Həmin 

əraziləri işğal etmək üçün 1918-ci ilin yayında erməni generalı Andronik Ozanyan Zəngəzura 

hücum etdi. Daşnaqlar 1918-ci ilin sonlarında Zəngəzurda 115, Cavanşir, Cəbrayıl, Şuşa 

qəzalarında 21, İrəvan quberniyasında 60-dan çox Azərbaycan  kəndini məhv etdi və 100 mindən 

çox azərbaycanlı öz doğma yurdlarından qovuldu. Andronik 3 dəfə Şuşa şəhərini tutmağa cəhd 

göstərdi. Beləliklə, türkləri bu ərazilərdən qırıb çıxartmaq üçün ermənilər Andronikin baçılığı ilə 

Zəngəzurda qırğınlar törətdilər. Lakin Azərbaycanın özünümüdafiə qüvvələri Zabux dərəsində 

döyüşdə Andronikin quldar dəstələrini darmadağın etdilər. Onlar Gorusa çəkilməyə məcbur 

oldular. 1919-cu il fevral ayının 23-də Andronik yenidən böyük bir dəstə ilə Gorusdan Dığ kəndi 

istiqamətinqdə hərəkət edərək, hücuma keçdi. Lakin Sultan bəy və Xosovpaşa bəy Sultanov 

qardaşlarının qətiyyətli mövqeyi və tədbirləri sayəsində o, Azərbaycan  ərazisindən çıxarıldı. 

Andronikin dəstələrinin Zəngəzurda və Qarabağda törətdikləri quldurluğun qarşısını almaq üçün 

Azərbaycan hökuməti mərkəzi Şuşa olan Qarabağ general-qubernatorluğu yaratdı. 1919-cu ilin 

yanvarında yaradılan Qarabağ general-qubernatoru vəzifəsinə Xosrov bəy Sultanov təyin olundu. 

X.B.Sultanov və qardaşı Sultan bəyin tədbirləri sayə- sində Andronik Azərbaycan ərazisindən 

çıxarıldı. 

Xarici siyasət. Azərbaycan  dövlətinin xarici siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakı məsələlər 

təşkil edirdi: 1. Beynəlxalq aləmdə tanınmasına nail olmaq 2. Qonşu dövlətlərlə bərabərhüquqlu 



əməkdaşlıq etmək Azərbaycan  diplomatiyasının ilk uğurlu addımı respublikanın suverenliyinin 

elan edilməsi haqqında qabaqcıl xarici dövlətlərə məlumat vermək oldu. 1918-ci il mayın 29-da 

ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, Sovet Rusiyası, Osmanlı, Almaniya, İtaliya və s. dövlətlərin 

xarici işlər nazirlielərinə bu barədə rəsmi məlumat verildi.Respublikanın xarici siyasətində 

mühüm məsələlərdən biri də qonşu dövlətlərlə ərazi mübahisələrini dinc yolla nizama salmaqdan 

ibarət idi.Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin xarici siyasətdə ilk dəfə Osmanlı dövləti ilə 

yaxınlaşdı. Bu yaxınlaşma 1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı dövləti ilə Sülh və dostluq 

müqaviləsinin imzalanması olmuşdu. Həmin müqavilə AXC-nin beynəlxalq nüfuzuna böyük 

təsir etdi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin müstəqilliyini ilk tanıyan ölkə də Osmanlı dövləti 

oldu.Bu dövrdə Azərbaycan hökuməti Gürcüs- tanla Denikinə qarşı mübarizə də yaxınlaşdırdı. 

Tərəflər arasında hərbi-müdafiə müqaviləsi imzalandı.1919-ci il yunun 16-da Azərbaycanla 

Gürcüstan arasında bağlanmış bu hərbi-müdafiə müqavilənin əsas məqsədi – Denikindən qarşı 

birgə qorunmaq idi.1920-ci il mart ayının 21-də İranla Azərbaycan  arasında dostluq haqqında 

müqaqavilə imzalandı. AXC hökuməti ilə  İran arasında imzalanan dostluq haqqında müqaviləyə 

əsasən: 1.İran Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin müstəqilliyini da tanıdı.2.Təbrizdə baş 

konsulluq, Tehranda isə Azərbaycan səfirliyi açıldı. 

Bəynəlxalq aləmdə tanınmaq uğrunda mübarizə.     AXC hökumətinin əsas vacib vəzifələrindən 

biri 1919-cu il Paris sülh konfransında ölkənin beynəlxalq aləmdə tanınmasına və  Azərbaycanın 

istiqlaliyyətinin de-fakto tanınmasına nail olmaq idi. Bu məqsədlə Azərbaycan hökuməti Paris 

sülh konfransında iştirak etdi. AXC hökuməti 1918-ci il dekabrın 28-də Paris sülh konfransında 

iştirak edəcək nümayəndə heyyətinin tərkibini təsdiq etdi. Paris sülh konfransında iştirak edəcək 

nümayəndə heyətinə aşağıdakı səlahiyyətlər verilmişdi: 1. Azərbaycan Respublikanı konfransda 

təmsil etmək 2. Azərbaycan  Respublikasının de-fakto tanınmasına nail olmaq 3. Azərbaycanın 

Milli mənafeyini və suverenliyini qorumaq Azərbaycan nümayəndə heyəti 1919-cu ilin yanvarın 

8-də İstanbul vasitəsi ilə Parisə çatdı. 1919-cu il mayın 2-də Azərbaycan məsələsi ABŞ, Fransa, 

İngiltərə və İtaliya dövlət başçılarının görüşündə müzakirə edildi. ABŞ prezidenti Vudro Vilson 

Azərbaycan  nüməyəndələrinin əvvəlcə Paris sülh konfransına buraxılmasının əleyhinə çıxsa da 

1919-cu il mayın 28-də nümayəndə heyəti V.Vilson tərəfindən qəbul edildi. Görüş zamanı 

Azərbaycan  Respublikasının memerondumu (memerondum – diplomatik yazışma forması olub, 

əhəmiyyətinə görə notadan sonra gəlir) V.Vilsona təqdim edildi. Paris sülh konfransında 

Azərbaycan nümayəndə hökumətinin ABŞ prezidenti V.Vilsona təqdim etdiyi memorondumda 

aşağıdakı tələblər irəli sürülmüşdü: 1. Azərbaycanın müstəqilliyi tanınsın.2. V.Vilsonun 

prinsipləri Azərbaycana da şamil edilsin 3. Azərbaycan nümayəndələri sülh konfransına 

buraxılsın 4. Azərbaycan Millətlər Cəmiyyətinə qəbul edilsin 5. ABŞ-ın hərbi departamentliyi 

Azərbaycana hərbi yardım göstərsin 6. ABŞ-la Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər 

yaradılsın.Oktyabr ayının əvvəllərində general Xarbordun başçılığı ilə Amerika nümayəndəliyi 

Cənubi Qafqaza göndərildi. Böyük Britaniyanın baş naziri Lloyd Corc noyabr ayının 12-də 

böyük Britaniya parlamentində çıxışı zamanı Azərbaycanın və Gürcüstanın müstəqilliyinin 

tanınmasının mümkün olduğunu bildirdi. O həmin ideyasını Paris sülh konfransında da təkrar 

etdi. Nəhayət, 1920-ci il yanvar ayının 11-də Böyük Britaniyanın Xarici İşlər naziri Lord 

Kerzonun təklifi ilə “Antanta”nın Ali Şurası Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyini 

de-fakto səviyyəsində tanıdığını bildirdi. Bununla da, Respublikanın diplomatiyasının Paris 

konfransında uğurlu fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti faktiki olaraq dünya 

birliyinin üzvünə çevrildi. 



Aprel istilası.Sovet Rusiyasının Azərbaycana hərbi müdaxiləsi həlledici mərhələyə daxil olurdu. 

Azərbaycan hökumətinə diplomatik və siyasi təzyiqi gücləndirən Sovet Rusiyası AXC 

hökumətini devirmək üçün bolşeviklərdən və ermənilərdən istifadə etdi. Belə ki, ermənilər 

Rusiyanın işğalını asanlaşdırmaq üçün Azərbaycan  hökumətini ordusunun başını qarışdırmaq 

məqsədi ilə Dağlıq Qarabağda Rusiyanın təhriki ilə qiyam qaldırdılar. Moskvanın razılığı ilə 

1920-ci il mart ayının 22-də Novruz bayramı günü daşnak dəstələri Azərbaycan  ordusunun 

Xankəndi şəhərində yerləşən qarnizonu üzərinə hücum etdilər. Dağlıq Qarabağda baş verən 

erməni qiyamı Azərbaycan  hökumətini ordunu təcili olaraq Dağıstan sərhəddindən və Bakıdan 

Dağlıq Qarabağa yeritməyə məcbur etdi və nəticədə Respublikanın şimal sərhədləri müdafiəsiz 

qaldı. 1920-ci ilin martında ermənilərin Qarabağda qiyam qaldırmaqda məqsədi XI Ordunun 

Azərbaycanı işğal etməsinə şərait yaratmaq idi. Bu isə Sovet Rusiyasının Azərbaycanın istilasını 

reallaşdırmağa imkan verdi. 1920-ci il aprelin 21-də Qafqaz cabhəsi komandanlığının IX Qırmızı 

ordu rəhbərliyin və Volqa-Xəzər donanmasına göndərdiyi 490 nömrəli direktivdə aprelin 27-də 

Azərbaycan  sərhədlərini keçib beş gün ərzindəç Yalama-Bakı əməliyyətlarını yerinə yetirmək 

əmr edilirdi. Aprelin 23-də Qafqaz Cəbhəsinin komandanı Tuxaçevski və Hərbi İnqilab 

Şurasının üzvü S.Ocanikidzenin imzaladığı 52 nömrəli əmrdə göstərilirdi ki, “XI Ordunun son 

vəzifəsi Bakı quberniyasını tutmaq deyil, Azərbaycanın bütün ərazisinin tutulması hesab 

edilsin”. Rusiyanın Azərbaycanın işğalını"qanuniləş- dirmək” üçün Bakı bolşeviklərinin 

nümayəndə heyəti A.İ.Mikoyan başda olmaqla Azərbaycan  xalqı adından XI Qırmızı ordunu 

Azərbaycana dəvət etdi. Bu senariyə uyğun olaraq aprel ayının 25-dən 26na keçən gecə XI 

Qırmızı ordu hissələri Türkiyəyə kömək etmək üçün Anadoluya getmək bəhanəsilə AXC-nin 

sərhədlərini keçdi. Yalama stansiyasında iki saatlıq döyüş Azərbaycan  hərbçilərinin 

məğlubiyyəti ilə nəticələndi.  1920-ci il aprelin 27-də Ak(b)P MK, RK(b)P Qafqaz Diyar 

Komitəsinin Bakı bürosu və fəhlə konfransı adından hakimiyyətin bolşeviklərə təhvil verilməsi 

haqqında AXC-nin parlamentinə ultimatum verildi. 1920-ci il aprel ayın 27-də parlamentin 

sonuncu iclasında M.Ə.Rəsulzadə, Ş.Rüstəmbəyli və başqa müsavatçılar çıxıçlarında  kəskin 

etirazlarına baxmayarıaq,sosialist fraksiyaının və ona yaxın olan fraksiyaların tələbi ilə 

hakimiyyətin Azərbaycan  bolşeviklərinə təhvil verilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Qan 

tökülməsinin qarşısını almaq məqsədilə hakimiyyəti aşağıdakı şərtlərdlə Azərbaycan  

kommunistlərinə təhvil vermək qərara alındı: 1. Azərbaycanın tam müstəqilliyinin qorunub  

saxlanılması 2. AK(b)P-nın yaratdığı hökumətin müvəqqəti orqan olması 3. Hökumət 

idarələrindəki qulluqçuların tutduğu vəzifələrdə qalması 4. Hökumət və parlament üzvlərinin 

həyat və mülkiyyətinin toxnulmazlığının təmin edilməsi 5. Azərbaycan  siyasi partiyalarının tam 

sərbəst fəaliyyətinin təmin edilməsi 6. Azərbaycan   ordusunun saxlanması 7. Rus ordusunun 

Bakı şəhərində daxil olmadan dəmir yolu ilə Türkiyəni köməyinə getməsi .Lakin parlamentin 

qərarından bir neçə saat sonra Anadoluya getmək bəhanəsi ilə Biləcəri stansiyasınva gəlib çatmış 

XI Qırmızı ordu hissələri Bakıya daxil  oldular. AXC-nin müstəqilliyinə son qoyuldu. 
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ŞİMALİ AZƏRBAYCANDA SOVET REJİMİNİN BƏRQƏRAR OLMASI(1920-1930-CU İLLƏR)  

Şimali Azərbaycanda sovet rejiminin qurulması. Rusiyada bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən 3 il 

sonra (1917-ci il1, oktyabr)  - 1920-ci il 28 aprel çevrilişi nəticəsində  Azərbaycanda da 

bolşeviklər hakimiyyətə gəldilər. 1920-ci ilin aprel çevrilişindən sonra Sovet Azərbaycanında 

bütün hakimiyyət yaradılan Müvəqqəti İnqilab Komitəsinə keçdi. Elə həmin gün Azərbaycan 

SSRİ Xalq Komissarları Soveti təşkil olundu. 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan SSRİ-də 

XKS-nin ilk sədri Nəriman Nərimanov olmuşdu. Azərbaycan SSRİ-də XKS-nin tərkibinə 

N.Nərmanovdan başqa H.Sultanov, Ə.H.Qarayev, Q.Musayev, Q.Musabəyov, 

M.D.Hüseynov,Ç.İldırım,D.Bünyadzadə,Ç.Vəzirov daxil edildilər.1920-ci il aprelin 28-30-da 

bölşeviklər Lənkəran, Salyan, Şuşa və Ağdamda yerli hakimiyyəti öz əllərinə aldılar. 1920-ci il 

mayın əvvəllərində bolşeviklərin Qızıl ordu hissələri Gəncə, Şamaxı, Göyçay, Şəki, Zaqatala və 

Balakəni, may ayının ortalarında isə Qarabağı nəzaərt altına aldılar. Lənkəran və Astaraya isə 

Rusiya hökuməti hərbi desant çıxartdı. Azərbaycanda bolşeviklər hakimiyyətlərini 

möykəmləndirmək üçün Azərbaycan Müvəqqəti  İnqilab Komitəsi bir çox təbirlər həyata keçirdi: 

1920-ci il 3 may tərixli dekretlə  yerlədə qəza, mahal və kənd inqilab komitələri yaradıldı.  1920-

ci il 5 may tarixli torpaq haqqında dekretlə bütün xan, bəy, vəqf torpaqları müsadirə edildi və 

ödənişsiz olaraq kəndlilərin istifadəsinə verildi.  1920-ci il 7 may dekretlə  ordu və donanmanın 

yenidən təşkili edildi.  Azərbaycan  ərazisindəki meşələr, sular və yeraltı sərvətlər 

milliləşdirilərək, dövlət mülkiyyətinə verildi. 1920-ci il 12 may tarixli dekretlə silki və mülki 

rütbələr ləğv edildi.  1920-ci il 15 may tərixli qərarla vicdan azadlığı elan olundu, hər cür dini 

ayinlərin icra olunması qadağan edildi, din dövlətdən və məktəbdən ayrıldı.  1920-ci il 24 may 

tarixli dekretlə neft sənayesi milliləşdirildi, onu idarə etmək üçün A.P.Serebrovskinin başçılığı 

ilə “Azneft” (Azərbaycan   Neft Komitəsi) təşkil olundu (bununla da ölkə nefti Sovet 

Rusiyasının ixtiyarına keçdi).  1920-ci il  iyunun 2-də Xəzər Ticarət 

Donanması, banklar və balıq sənayesi milliləşdirildi.1920-ci il sentyabr tarixli dekretlə kəndlərə 

yoxsul komitələri yaradıldı. 1921-ci ilin yayından etibarən yoxsul komitələri kənd sovetləri ilə 

əvəz edildi.Polis ləğv edildi və onun yerində fəhlə-kəndli milisi təşkil olundu.1920-ci il mayın 6-

da Bakıda Azərbaycan  SSR-in birinci sovetlər qurultayı keçirildi. Qurultayın qərarı ilə:  

Azərbaycan  İnqilab Komitəsi ləğv edildi. RSFSR Konstitusiyası nümunəsində Azərbaycan SSR-

in ilk Konstitusi- yası qəbul edildi.Konstitusiyada dövlət orqanlarının strukturu 

rəsmiləşdirildi.Azər- baycan MİK-in sədri Muxtar Hacıyev, sədrin müavini Səmədağa 

Ağamlıoğlu seçildilər. Azərbaycan MİK qarşısında məsuliyyət daşıyan ali icraedici hakimiyyət 

orqanı - Azərbaycan SSR XKS-i yenidən təşkil edildi, N.Nərimanov Azərbaycan  SSR XKS-in 

sədri seçildi.Quruytaylararası dövrlərdə respublşikada ali qanunveri- cilik, sərəncamverici və 

nəzarətedici  orqan Azərbaycan  Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi (Azərbaycan MİK) seçildi.  Gəncə 

üsyanı.Sovet rejiminə qarşı ilk və ən güclü silahlı üsyan 1920-ci il may ayı- nın 25-26-da 

Gəncədə baş verdi. Gəncə üsyanının əsas qüvvəsini Azərbaycan  Milli Ordusunun bölmələri 

təşkil edirdi. Üsyana general Cavadov bəy Şıxlinski, general Məmməd  Mirzə Qacar, polkovnik 

Cahangir bəy Kazımbəyov və başqalarından iba- rət Hərbi Şura rəhbərlik edirdi. Üsyançılar qısa 

müddətdə şəhərin əsas obyektlərini tutdular,mayın 26-da dəmiryol stansiyası ələ keçirildi. 

Bolşeviklər çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün Gəncəyə əlavə qüvvələr gətrildi. 1920-ci il mayın 31-



də Güclü müqavimətə baxmayaraq qeyri-bərabər şəraitdə gedən döyüş nəticəsində Gəncə üsyanı 

qəddarlıqla yatrıldı, XI Qızmızı ordu hissələri Gəncə şəhərini nəzarət altına aldılar  

Üsyançılardan 13 min nəfər həlak oldu, 76 nəfər zabitr və əsgər, o cümlədən 12 general, 27 

polkovnik, 46 kapitan Nargin adasına aparıb güllələndi.                                                                                                                                                                                                        

Qarabağ və Zaqatala üsyanları.  Qarabağ üsyanı 1920-ci il iyunun əvvəllərində başladı. Üsyana 

türk generalı Nuru paşa başçılıq edirdi. Üsyanın başlıca qüvvəsini Azərbaycan  Milli Ordusunun 

Qarabağda yerləşən hissələri, Şəki, Cavanşir, Ağdam süvari, Bakı piyada alayları, iki topçu 

diviziyası təşkil edirdi. XI Qırmızı ordu hissələri ilə üsyançılar arasında ilk hərbi toqquşma 

Ehsan xan Naxçıvavanskinin komandanlıq etdiyi Şəki alayı arasında oldu. Bu döyüş nəticəsində 

Şəki süvari alayının hərbi dəstəsi XI Qırmızı ordu hissələri tərəfindən məğlub edildi  

E.Naxçıvavanski və bir qrup hərbiçi ələ keçrilərək XI Qırmızı ordu qərərgahında güllələndi 

.Sovet rejiminə qarşı növbəti üsyan 1920-ci il iyunun 16-da Zaqatalada baş verdi.Gəncə və 

Qarabağ üsyanlarından fərqli olaraq  Zaqatala üsyanın əsas qüvvəsi hərbiçilər deyil, dinc 

əhalidən ibarət dəstələr təşkil edirdi. Zaqatala şəhəri tutulandan sonra hərbçilər də üsyançılara 

qoşuldular. Üsyana Azərbaycan Xalq Cumhuriyətinin keçmiş tanınmış xadimlərindən biri, 

peşəkar hərbçi Əhmədiyev və bölgənin nüfuzlu şəxsiyyətlərindən olan Mola Hafiz Əfəndi 

başçılıq edirdilər. Zaqatala üsyanı da amansızlıqla yatrıldı və üsyançıların sağ qalan hissəsi 

Gürcüstanda sığınacaq tapmalı oldular.Üsyanın məğlub olmasının esas səbəbləri, bolşeviklərlə 

üsyançıların qüvvələri arasındakı qeyri-bərabərlik  erməni əlalisinin XI qırmızı orduya köməklik 

göstərməsidir.Sovet rejiminə qarşı baş vermiş ilk üsyanların böyük tarixi əhəmiyyəti oldu. Belə 

ki, 1920-ci illər üsyanları Azərbaycan xalqının istiqlal ideyalarının hələ sönmədiyini, onun 

azadlıq uğrunda mübarizə etmək əzmində olduğunu göstərdi.                                            

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni qəsdlər. DQMV-in və Naxçıvan MSSR-in 

yaradılması.1920-ci il 28  aprel çevrilişindən sonra Ermənistan hələ AXC dövründə 

“mübahisəli” ərazilər hesab olunan Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ və Şərur-Dərələyəz 

kimi əzəli Azərbaycan  torpaqlarını ələ keçirmək istəyirdi. Sovet Rusiyasının bu məsələdə ikili 

siyasət yeritməsindən istifadə edən erməni hərbi həssələri 1920-ci ilin yayında Zəngəzuru 

dağıdıb Naxçıvana hücum etdilər. Ermənilərin Naxçıvana hücumuna cavab olaraq əhalinin tələbi 

ilə Veysəl bəyin başçılığı altınıda türk qoşun hissələri Naxçıvanı müdafiə etmək üçün köməyə 

gələrək bütün Naxçıvanı nəzarəti altına aldı. XI Qırmızı ordu hissələri də 1920-ci ilin iyulunda 

Naxçıvana girdi.1920-ci ilin avqustunda Sovet Rusiyası ilə Ermənistan arasında müvəqqəti 

sazişə bağlandı. Bağlanmış müvəqqəti sazişə əsasən: 1. Şərur-Dərələyəz qeyd-şərtsiz 

Ermənistana verildi 2. Rus qoşunlarının zəbt etdiyi Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvan mübvahisəli 

ərazilər elan olundu Bu, Rusiyanın Azərbayca- nın suveren hüquqlarını pozaraq onun iştirakı 

olmadan ərazilərinin Ermənistana mənsub olduğunu həll etməsi demək idi.Bundan sonra 

Ermənistan Dağlıq Qarabağa iddiasını gücləndirdi. 1921-ci ilin iyununda Ermənistan SSR XKS 

sədri A.Myasnikov tərəfindən Dağlıq Qarabağda Ermənistanın ayrılmaz tərkib  hissəsi elan 

olundu və A.Mravyan Dağlıq Qarabağda fövqəladə nümayəndə təyin olundu. Lakin 

N.Nərimanovun qətiyyətli etirazları sayəsində 1921-ci il iyunun 27-də o, geri çağrıldı.Qarabağ 

məsələsi 1921-ci il iyulun 5-də Qafqaz bürosunun plenumunda yenidən müzakirə olundu. 

Rlenium RK(b)P MK-nın rəyini nəzərə alaraq aşağıdakı qərarları çıxartdı: 1. Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycan  SSR-in tərkibində saxlanılsın 2. Dağlıq Qarabağa paytaxtı Şuşa şəhəri olmaqla 

geniş vilayət muxtariyyatı verilsin . Bu məsələdə Stalinin, Çiçerinin, Orconikidzenin və Kirovnu 

həlledici rolu olmuşdu. Lakin bu qərar Azərbaycan  rəhbarliyini  xüsusən N.Nərimanovu qane 

etmədi və onlar Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsinin qəti əleyhinə çıxdılar. Buna 



baxmayaraq 1923-cü il iyunun 27-də RK(b)P Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin plenu- munda  

Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi qərarı təsdiq olundu. Nəhayət, S. Orcenikidzenin təkidi 

ilə Azərbaycan  MİK-nin 1923-cü il  7 iyul tarixli qərara ilə Azərbaycan  SSR-nin tərkibində 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) yaradıldığı elan dildi. Bununla da Dağlıq Qarabağ 

problemi əsasən “həll edilmiş oldu”. Beləliklə, 1920-ci illərdə N.Nərimanovun qətiyyətli 

etirazları nəticəsində - Dağlıq Qarabağa geniş vilayət muxtariyyəti vermək şərtilə Azərbaycan 

SSR-nin tərkibində saxlanıldı. Əslində isə Qarabağa muxtariyyət verilməsi ermənilərin 

gələcəkdə öz məqsədləri üçün istifadə etməsinə zəmin yaratdı. 1920-ci illərdə gündəlikdə duran 

çox vacib məsələlərdən biri də Naxçıvan statusu məsələsi idi. 1920-ci illərdə Naxçıvanın statusu 

məsələsinin həllini aşağıdakı amillər də aktuallaşdırırdı: 1. Naxçıvanın mühüm strateji mövqeyi 

2. Ermənilərin Naxçıvana əsassız iddiaları Bu məsələnin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsində 

Türkiyənin böyük rolu olmuşdu. Türkiyə ilə Rusiya və Cənubi Qafqaz respublikaları arasında 

imzalanmış Moskva və Qara müqavilələri ilə Naxçıvanın Azərbaycanın əzəli torpağı olduğu və 

onun tərkibində saxlanılması bir daha təsdiqlənmişdi. Naxçıvan barədə 1922-ci ilin yazında 

təsdiq olunmuş Əsasnamədə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası (NSSR) adı ilə Azərbaycan  

SSR-in himayəsində muxtar respublika elan olundu. 1923-cü ilin fevralından dekabrınadək 

NSSR Azərbaycan SSR-nin tərkibinə muxtar ölkə kimi daxil oldu. 1923-cü il dekabrın 31-də 

Azərbaycan  SSR MİK Naxçıvan ölkəsinin yenidən təşkili bardə qərar qəbul etdi. Nəhayət, 

1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan MSSR yaradıldı. Bununla da Naxçıvanın muxtar respublika 

kimi Azərbaycanın tərkibində qalması təmin olundu.                                                                                                                       

Azərbaycan SSR Yeni iqtisadi siyasət şəraitində.   Azərbaycan  İnqilab Komitəsinin “Bütün növ 

ərzaq inhisarının ləğv edilməsi haqqında” 1921-ci il 17 may tarixli dekreti ilə ərzaq sapalağı ləğv 

olundu. Bu dekretlə ərzaq sapalağının ləğv olunması ilə  Azərbayanda Yeni qtisadi siyasətə 

keçilməsi üçün ilk addım oldu. İlk vaxtlar Azərbaycanda yerli şəraitlə əlaqədar olaraq 

Rusiyadakı kimi ərzaq sapalağının ərzaq vergisi ilə əvəz olunması həyata keçirilmədi və  ərzaq 

vergisi 1922-ci ilin yazına kimi təxirə salındı. Yəni, Azərbaycan SSR-də 1921-ci ildə həyata 

keçrilən YİS-in Rusiyadan fərqli olaraq - köküllü yığılan “çanaq” vergisi Azərbaycanda tətbiq 

olunmadı, ərzaq vergisi əvəzində rəsmən könüllü məhsul rüsumu olan – “çanaq” vergisi (20 

girvənkə) qoyuldu. 1922-ci ilin yazından etibarən Azərbaycanda da ərzaq vergisinin tətbiq 

olunmasına başlandı.1925-ci ilin dekabrında Azərbaycanda sosialist sənayeləşdirilməsi xətti irəli 

sürül- dü. Azərbaycanda sənayeləşdirmədə əsas üstünlük  neft sənayesinin inkişafına və elektrik 

enerjisi istehsalına yönəldəlmişdi. Rusiya Azərbaycanda ağır sənaye sahələ- rinin yaradılmasında 

maraqlı deyildir. Bu birtərəfli sənayeləşdirmə  Azərbaycanın sərvətlərinin talanmasına xidmət 

edirdi. Yüngül sənaye müəssisələrinin və ilkin xammal emalı ( pambıqtəmizləmə, ipəkçilik və.b) 

obyektlərin yaradılması da Azər-baycanda sənayeləşdirmənin tərkib hissələrindən idi. Sovet 

sənayeləşdirməsi nəticə- sində:L.Şimidt, Suraxanı mexaniki zavodu ilk krekinq qurğusu tikilib 

istifadəyə verildi.  Gəncədə əyrici-toxuculuq kombinatı istifadəyə verildi,  Gəncə, Ucar və 

Yevlaxda pambıqtəmizləmə zavodu istifadəyə verildi.Lənkəranda və Ordubadda konserv 

zavodları istifadəyə verildi.  Şəki, Xankəndi, Zaqatala, Salyan və Füzulidi SES-lər istifadəyə 

verildi.Bakı neftçilərinin əməyi sayəsində SSR-i neft istehsalı üzrə dünyada ikinci yerə çıxdı, 

822 kilometrlik Bakı-Batum neft kəməri çəkildi.  SSRİ-də hasil olunan neftin 76%-ni 

Azərbaycan verməyə başladı.SSRİ məkanında ilk dəfə Bakıda elektirik dəmir yolu xətti 

istifadəyə verildi.Ələt-Culfa dəmir yolu xətti çəkilişi başa çatdı.Azərbaycan SSR aqrar ölkədən 

aqrar-sənaye ölkəsinə çevrildi.1920-ci illərin ortalarından başlanan sosialist yenidənqurmaları  

nəticəsində Azərbaycanda Stalin modeli əsasında totalitar sosializm cəmiyyəti quruldu.  



Hakimiyyət vahid bir partiyanın əlində cəmləşdi.  Heç kimin özününkü saymadığı 

mülkiyyətsizlik yarandı.  Bazar iqtisadiyyatına son qoyuldu. Ölkədə ancaq fəhlələr, kolxozçu 

kəndlilər və onların arasından çıxmış ziyalılar qaldılar.  Əhalinin 86%-i dövlət sosializm 

təsərrüfatında əhatə olundu.Zorakı kollektivləşdirmə.Sovet Azərbaycanında 1929-1930-cu illər 

tarixində kollektivləşmə həyata keçirildi. Kollektivləşdirməyə hazır olmayan Azərbaycan üçün 

bu proses çox ağır keçdi. Mərkəzdən müəyyan olunmuş müddətə görə hələ 4 il (1933-cu ilin 

yazına qədər) vaxtın qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan  rəhbərliyi tələsərək 1930-cu ilin 

yazına kimi elliklə kollektivləşməni başa çatdırmaq qərarına gəlmişdi. Bu məqsədə çatmaq üçün 

bütün sovet orqanları zorakılıq yolu ilə kəndliləri kolxozlara yazmağa başladılar. Bu məqsədlə 

1929-cu ilin sonları – 1930-cu ilin əvvəllərinde  kollektivləşmə həftəlikləri təşkil edildi, 

həftəliklər zamanı kəndlilər kolxozlara zorla yazıldı,qondarma kolxozlar, kommunalar və 

artelləri yaradıldı.  Kolxoza könüllü gəlməyənləri həbs edilərək, “kulaka” salınırdı. Dağlıq 

Qarabağ, Quba, Şəki-Zaqatala, Lənkəran, Goranboy bölgələrinin rəhbərləri öz bölgələrini elliklə 

kollektivləşmə rayonları elan etmişdilər. Beləliklə, elliklə kollektivləşdirmə nəticəsində 1930-cu 

illərdə Azərbaycanda kolxoz quruluşu yaradılmasına səbəb oldu.Azərbaycanda həyata keçrilən 

kollektivləşdirmə nəticəsində kolxozlar yaradıldı. Qolçomaqlara və onların tərəfdaşlarına divan 

tutulması kollektivləşdirməninin  ən dəhşətlisi facilərindən idi. Bolşeviklər, 1928-ci ildən sonra 

qolçomaqların məhdudlaşdırılması və sıxışdırılması siyasətini yeritdi.  İnzibati-amirlik 

sisteminin bərqərar olması ve kütləvi repressiyalar. AK(b)P yaranandan 30-cu illərin ortalarına 

kimi Azərbaycanda partiya rəhbərliyinin çox tez-tez dəyişməsi adi hala çevrilmişdi. AK(b)P 

rəhbərliyinə əvvəllər qeyri millətlərdən olanlar V.Noneyşvili, Y.Stasova, V.Dumbadze, 

Q.Kaminski, S.M.Kirov, Mirzoyan-Qarayev –Ağaverdiyev birliyi, sonra N.Giqola, V.Polonski, 

Ruben və b. gətrilmişdi. Nəhayət, 1934-cü ildə Azərbaycan K(b)P MK-nin birinci katibliyinə 

M.C.Bağırov (1934-1953) gətirilmişdi. M.C.Bağırov Azərbaycan K(b)P MK-nin birinci katibi 

seçilənədək Azərbaycanda partiya rəhbərliyi əsasən başqa millətlərin nümayən- dələrinin əlində 

idi. 1934-cü ildə  M.C.Bağırovun AK(b)MK-nin birinci katibi seçil- məsindən sonra uzun 

müddət sakitlik yarandı. Azərbaycanda Stalin modeli əsasında totalitar sosializm cəmiyyəti 

quruldu. Sərt mərkəzləşdirmə prinsipinə keçildi.  Sovet orqanları və ictimai qrumlar 

bolşeviklərin iradəsinin icraçılarına çevrildilər.  İstehsal vasitələri ictimai mülkiyyət adı ilə 

dövlətin əlində cəmləşdi.1937-ci ildə xalqa “xəyanətdə”, “əksinqilabi” və “casusluq” 

fəaliyyətində təqsirləndirilən bir qrup partiya rəhbərləri, o cümlədən R.Axundov, Ə.Qarayev, 

S.M.Əfəndiyev,Q.Musabəyov, Q.Vəzirov, D.Bünyadzadə mühakimə olunub güllələndilər. Təkcə 

1937-ci ildə Azərbaycanda 29 min “xalq düşməni” adı ilə güllələndi və ya Sibirə sürgün edildi. 

1937-ci ildə İsmayıllı, Əli Bayrəmlı, Cəbrayıl, Astraxanbazar (indiki Cəlilabad), Qonaqkənd və 

b. rayonlarda 70 min adam həbs olunaraq sürgün olundu, 3 mindən çox adam məhv edildi. 1937-

1938-ci illərdə Azərbaycanın məşhur ziyalı- larından H. Cavid, M.Müşfiq, Ə.Cavad,Ə.Nəzmi 

və.b repressiya qurbanlarına çevrildilər. Sonralar bu repressiyalar kütləvi hal aldı. Ona görə də, 

1937-1940-cı illər Sovet Azərbaycanı üçün kütləvi repressiyalar dövrü kimi xarakterizə olunur. 

Kütləvi represiyaların təşkilində Daxili  İşlər orqanlarında rəhbər vəzifə tutan Sum- batov-

Topuridze, Qriqoryan, Markaryan və b. mühüm rol oynamışdılar. 1930-cu illərdə ölkədə cəza 

orqanlarında əsasən ermənilərin işləməsi azərbaycanlılara qarşı represiyyanın daha sərt həyata 

keçirilməsinə səbəb oldu. Repressiya illərində Azər- baycanın 51 rayonundan 31-də Xalq Daxili 

İşlər Komissarlığının rayon şöbələrinin rəisləri ermənilər idi.                                                                                

Azərbaycan SSR-də mənəvi həyat və mədəni quruculuq. Bolşevik idealogiyasına xidmət edən 

mədəni  quruculuğun əsas istiqamətlərini təhsil, elmin, mətbuat və incəsənətin müxtəlif sahələri 

təşkil edirdi.  Sovet cəmiyyətinin yaradılmasında təhsil mühüm yer tuturdu. Savadlı adamlara 



çox ehtiyac duyulduğu üçün bu sahədə bolşeviklərin ilk tədbiri savadsızlığı ləğv etmək olmuşdu. 

1923-cü ildə savadsızlıqla mübarizə üçün  Xüsusi Komitə yaradılmışdı. Nəticədə 1930-cu ildə 

əhalinin yarıdan çoxu oxuyub-yazmağı öyrənmişdi. Respublikada ümumtəhsil məktəblərin və ali 

təhsilin inkişafına böyük diqqət yetrilirdi. 30-cu illərin sonlarında Azərbaycanda 4500-ə qədər 

ümumtəhsil məktəbi fəaliyyət göstərilirdi. Məktəbləri müəllimlərlə təşkil etmək üçün pedaqoji 

kurslar təşkil edildi, 90-dan çox ixtisaslı məktəblər açıldı. Azərbaycanda ali təhsili inkişaf 

etdirmək məqsədilə aşağıdakı təhsil müəssisələri açıldı: Azərbaycan  Dövlət Pedoqoji İnstitutu 

(1921-ci il)  Azərbaycan  Politexnik İnstitutu (1921-ci il),  Şərq dünyasında ilk Konservatoriya 

(1921-ci il) , Ali Ali Rəssamlıq Məktəbi (1921-ci il), Gəncədə Azərbaycan  Kənd Təsərrüfatı 

İnstititu (1929-cu il) ,Azərbaycan  Tibb İnstitutu (1930-cu il)  Politexnik İnstitutu Neft 

İnstitutuna çevrildi (1930-cu il). Sənaye İnstitutu və Xalq Təsərrüfatı İnstitutu (1934-cü il)  

Gəncədə və Şəkidə müəllimlər institutları (1938-cü il). 20-30-cu illər- də müxtəlif elm sahələrini 

inkişaf etdirmək  məqsədi ilə:1923-cü ildə “Azərbaycanı  Öyrənən Cəmiyyət” yaradıldı.1929-cu 

ildə AÖC Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutuna çevrildi.Sonralar bu institutun əsasında SSRİ EA-nın 

Cənubi Qafqaz Filialının Azərbaycan  şöbəsi təşkil edildi. (1945)  1935-ci ildə SSRİ EA-nın 

Cənubi Qafqaz Filialının Azərbaycan  şöbəsi SSR EA Azərbaycan  filialına çevrildi. 1922-ci ildə 

Azərbaycan  Arxeolegiya cəmiyyəti təşkil edildi.1923-cü ildə Azərbaycan Arxeologiya 

cəmiyyəti Arxeologiya Komitəsinə çevrildi.  1927-ci ildə isə Tarix, İncəsənət və Təbiət 

Abidələrinin Mühafizəsi Komitəsinə çevrildi.                                                                   
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 CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA 1917-1920-Cİ İLLƏR MİLLİ-AZADLIQ HƏRƏKATI   

                                 CƏNUBİ AZƏRBAYCAN 1920-1930-CU İLLƏRDƏ                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                          

Cənubi Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatının başlanması və onun səbəbləri.    

 Birinci Dünya müharibəsi zamanı Cənubi Azərbaycan torpaqları Rus və Osmanlı ordularının 

hərbi əməliyyatları meydanına çevrildi. Birinci Dünya müharibəsinin sonunda Rusiyada 

mütləqiyyətin devrilməsi xəbəri Cənubi Azərbaycana da böyük ümidlər gətirdi, dövlət 

məmurlarının özbaşınalığına qarşı  Təbriz, Urmiya və Ərdəbildə  çıxışlar baş verirdi. Təbrizdə 

vəziyyət xüsusilə kəskin vəziyyət almışdı. Rusiyada çarizm devrildikdən sonra Cənubi 

Azərbaycanda əhalinin çıxışlarına İran Demokratik  Partiyasnının (İDP) Azərbaycan Əyalət 

Komitəsi  istiqamət verirdi. Komitəyə  Şeyx Məhəmməd Xiyabani  rəhbərlik edirdi. Azərbayjan  

Əyalət Komitəsinin mətbuat orqanı olan “Təcəddüd” (“Yeniləşmə”) qəzetini nəşr etdirdi. 1917-

ci ilin avqustunda Təbrizdə İDP Azərbaycan  Əyalət  Komitəsinin konfransı keçirildi. 

Konfransda: Müstəqil Azərbaycan  Demokrat  Firqəsini (ADF)  yaradıldı  Şeyx Məhəmməd  

Xiyabaninin başçılığı ilə ADF-nin mərkəzi  Mərkəzi  Komitəsini  seçdi . Demokratlar xarici 

işğalçıların ölkədən qovulmasına çağırdılar 1917-1920-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda baş 

vermiş milli Azadlıq hərəkatın əsas tələblərindən biri yaradılacaq demokratik İranın tərkibində 

Azərbaycana muxtariyyətin verilməsi məsələsi idi.  1917-ci ilin yayından etibarən ADF Cənubi 

Azərbaycanda başlanan xalq hərəkatının rəhbər təşkilatına və Təbriz və.b şəhərlərdə mitinqlərin 

təşkilat- təşkilatçısına çevrildi. 1917-ci ilin payızında Təbriz, Ərdəbil, Xoy, Urmiya, Sərab, 

Zəncan və.b şəhərlərdə izdihamlı mitinqlər  keçrildi.Cənubi Azərbaycan və İranın başqa 

yerlərində baş verən çıxışlar 1917-ci ilin sonunda Vsüuqddövlə hökumətini  istefa verməyə 

məcbur etdi. Lakin tezliklə ingilislərin  köməyi ilə o, yenidən hakimiyyətə gətirildi.                                                                                        

 Hərəkatın yüksəlişi. Bu dövrdə ingilislər İran ərazisinin qonşu  dövlətlərə müdaxilə təşkil etmək 

meydanına çevirmək fəaliyyətinin gücləndirdilər. Hətta bunu rəsmiləş- dirmək üçün onlar  1919-

cu il avqustun 9-da  İran hökuməti ilə saziş imzaladılar. 1919-cu il 9 avqust İngilis-İran sazişinin 

bağlanması nəticəsində:  İran siyasi və iqtisadi cəhətdən Böyük Britaniyadan asılı vəziyyətə 

salındı. Cənubi Azərbaycanda milli- azadlıq hərəkatına yeni təkan verdi.  Əyalətdə ingilis 

müstəmləkəçilərinə və İran hökumətinə qarşı mübarizə şiddətləndi Bu zaman İran hökuməti 

demokratik qüvvələrə qarşı təbdir həyata keçirmək üçün Cənubi Azərbaycanda ingilis hərbi 

dəstələri göndərdi. Bu tədbir nəticəsində ADF gizli  fəaliyyətə keçməyə məcbur oldu. Lakin 

Təbriz, Zəncan və Xoy şəhərlərində İngilis-İran sazişinin ləğvini və Vüsuqüddövlənin dövlət 

işindən kənar edilməsini tələb edən çıxışlar 1920-ci ilin əvvəllərinədək davam etdirildi. 

Təbrizdəki nümayişçilərin tələbi ilə şəhərdəki ingilis komandanlığının hərbi hissələri çıxarıldı. 

Təbrizüsyanı.1920-ci il aprel ayının ilk günlərində ADF-nin üzvlərindən bir neçəsinin həbs 

edilməsi dinc çıxışların üsyana çevrilməsinə təkan verdi. 1920-ci il aprelin 7-də  Təbrizdə silahlı 

üsyan baş verdi. Təbrizdə baş vermiş bu silahlı üsyan nəticəsində:  Cənubi Azərbaycanda milli-

azadlıq hərəkatı yeni mərhələyə daxil oldu.Milli-azadlıq hərəkatı silahlı üsyan xarakteri aldı. 

Təbrizdəki silahlı qüvvələrin əksəriyyəti üsyançılara qoşuldular.  Üsyançılar dövlət idarələrini 

ələ keçirdilər.  Təbrizə daxil  olmuş polis dəstələri şəhəri tərk etməyə məcbur oldu.  Əhalinin 

böyük əksəriyyəti (tacirlər, sənətkarlar, müəllimlər və.b) demokratlarla həmrəy oldular Təbriz 



üsyanı dinc yolla qələbə çaldı. Təbrizdə silahlı üsyan rəhbərlik etmək üçün Ş.M.Xiyabaninin 

başçılığı ilə İtimai İdarə Heyəti (İİH) təşkil olundu. 1920-ci il prelin 7-də  Xiyabani Təbriz 

üsyançıları qarşısında söylədiyi nitqində bildirdi ki, “Azərbaycanın adını Azadıstana dəyişərək, 

rəsmi ad kimi elan edirik” “Azərbaycan” adının dəyişdirilməsi səhv addım olsa da bu addım 

qədim dövlətçilik ənənələrini dirçəltmək arzusunu əks etdirirdi.  Milli Hökumətin təşkili və 

fəaliyyəti.1920-ci ilin iyunun 23-də Ş.M.Xiyabaninin rəhbərliyi ilə ADF İtimai İdarə Heyəti 

əsasında Milli Hökumət (MH) yaradıldı. 1920-ci ilyunun 24-də Milli Hökumət “Təcəddüd” 

qəzeit redaksiyası binasından Alaqapıya köçürüldü. Bu hadisə Təbriz əhalisinin ümumi 

bayramına çevrildi. MH-in tələbi əsasında vali Eynüddövlə və onun məmur aparatı Təbrizi tərk 

etdi.Təbrizdə mərkəzdən göndərilmiş bir nəfər də olsun məmur qalmadı. MH demokratik respub- 

lika prinsiplərinə əsaslanırdı. Hökumətin tərkibinə ADF-nin üzvlərindən 20 nəfər daxil 

edilmişdi. MH hökumətinin tərkibində xırda və orta mülkədarlar, ziyalılar, qulluqçular və iri 

ticarət burjuaziyasının nümayəndələri var idi.Milli Hökumət sənaye, kənd təsərrüfatı, maarif, 

maliyyə, səhiyyə, ədliyyə və.s. sahələrdə islahatlar həyata keçirməyə başladı.Fəaliyyəti dövründə 

Milli hökumət aşağıdakı tədbirləri həyata keçirmişdi: Şəkər zavodu, toxuculuq və dəri fabrikləri 

tikilməsi, kənd təsərrüfatı bankı və Milli bank açılması, pul islahatı aparılması, şəhər 

bələdiyyəsinə seçkilər keçirilməsi planlaşdırıldı.Təbrizdə xalça fabriki tikilməsinə başlanıldı.  

Bir sıra sahələr üzrə idarə və nazirlikləri yaradıldı. Təbrizdə pulsuz qız məktəbi açıldı.Yeni 

açılmış məktəblərə Bakıdan müəllimlər dəvət edilmişdi.Müdafiə və hərbi qüvvələrin yaradılması 

sahəsində işlər görüldü MH milli müdafiə qüvvələrinin yaradılması üçün layihə hazırlamışdı. Bu 

layihəyə əsasən  şəhər əhalisindən və Təbrizə gəlmiş kəndlilərdən gələcəkdə ümumi sayı 12 

minə çatdırılacaq Milli qvardiya təşkilinə başlanıldı. MH eyni zamanda hərbi qüvvələrin 

yaradılması sahəsində digər tədbirlər də gördü: Şəhər əhalisindən yeni jandarm və polis dəstələri 

təşkil edildi.  Üsyançılara qoşulmuş jandarm dəstələrində nizam-intizam yaratdı.  Onların təlimi 

üçün xüsusi polis məktəbi açıldı Beləliklə, MH-in əsas silahlı dayağı jandarm və polis oldu. 
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                           Azərbaycan SSR İkinci Dünya müharibəsi illərində 

Sovet Azərbaycanı müharibə edən dövlətlərin planlarında.Azərbaycan özünün sərvətləri,Qərb və 

Şərq arasındakı əlverişli coğrafi-mövqeyinə görə faşist Almaniyasının işğalçılıq planında xüsusi 

yer tuturdu.Almaniya Bakı neftindən istifadə etməklə bütün şərqi istila edəcəyinə ümid 

bəsləyirdi.SSRİ üzərində qələbədən sonra Almaniya türk xalqları yaşayan ərazilərdə “Böyük 

Türküstan” dövlətinin yaradılmasını planlaşdırırdı. Azərbaycan şimallı-cənublu bu dövlətin 

tərkibinə daxil edilməli idi.Qafqazın işğalı üçün tərtib edilmiş plan “Edelveys”planı 

adlanırdı.Plana görə Bakı 1941-ci il sentyabrın sonunadək Bakı tutulmalı idi. 

SSRİ-in müttəfiqlərinin-ABŞ və İngiltərənin Qafqazla bağlı planı vardı.Bu plan “Vilvet” planı 

adlanırdı.Bu plana görə Sovet ordusu Qafqazdan çıxarılıb Stalinqrada aparılmalı,Qafqazda isə 

almanlara qarşı ingilis-amerikan qüvvələri vuruşmalı idi.Onlar bu üsulla Qafqazı,xüsusilə 

Azərbaycanı SSRİ-dən ayırmaq istəyirdilər. 

Hərbi,iqtisadi və mənəvi səfərbərlik.Arxa cəbhə.Müharibənin ilk günündən Azərbaycan xalqı 

SSRİ-nin digər xalqları ilə birgə faşist işğalçılarına qarşı mübarizəyə qalxdı.Müharibə illərində 

Bakıda 130-dan çox növdə silah və döyüş sursatı istehsal edilirdi.Müəssisələrdə işləyənlərin 

70%-i qadınlar idi.Şəxsi vəsaitlərdən müdafiə fonduna 15kq qızıl,952 kq gümüş,320 mln. rubl 

verilmişdi.Cəbhəyə 1,6 mln.-dan çox zəruri mal və 125 vaqon isti geyim göndərilmişdi.Ölkə 

qospitallarında cəbhədə yaralanmış 440 min nəfər müalicə olunmuşdur.Qələbənin təmin 

edilməsində Azərbaycanın böyük xidmətləri haqqında xalqımızın ümummilli lideri H.Əliyev 

demişdir:”Əgər Bakının nefti olmasaydı,Sovetlər İttifaqının qələbəsi mümkün 

deyildi.”Azərbaycan döyüşçüləri ön cəbhədə,antifaşist müqavimət və partizan 

hərəkatı.Müharibənin ilk günlərindən minlərlə Azərbaycan vətəndaşı cəbhələrdə faşizmə qarşı 

mərdliklə vuruşurdu.1941-ci ildə kiçik leytenant İsrafil Məmmədov Novqorod yaxınlığında 

Pustınka kəndinin müdafiəsində göstərdiyi igidliyə görə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq 

görülən ilk azərbaycanlı oldu.Tank bölməsinin komandiri Həzi Aslanov “Qırmızı ulduz” medalı 

ilə təltif olundu.Pulemyotçu İdris Vəliyev düşmənin 50dən çox əsgərini məhv etdi,təyyarəçi 

Hüseynbala Əliyev düşmənin 6 təyyarəsini vurdu.1941-ci ildə əsasən azərbaycanlılardan ibarət 

77-ci dağıdıcı diviziya,223-cü milli atıcı,396-cı milli atıcı,402-ci və 416-cı milli atıcı diviziyaları 

yaradıldı və onlar Zaqafqaziya hərbi dairəsində yerləşdirilmiş 44-cü,45-ci və 46-cı orduların 

tərkibinə daxil edildilər.Azərbaycanlılardan ibarət 416-cı,402-ci,396-cı,223-cü və 77-ci və s. 

milli diviziyalar Simferopolun,Odessanın və d. şəhərlərin,77-ci diviziya Polşa və 

Çexoslovakiyanın,223-cü diviziya Yuqoslaviyanın azad edilməsində fəal iştirak etmiş,416-cı 

diviziya Berlinin süquta yetirilməsində xüsusi fəallıq göstərmişdir.Polşa və Çexoslovakiyanın 

faşistlərdən azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə Ziya Bünyadov 

və diğər 20 nəfər azərbaycanlı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.Ağır 

döyüşlərdə əsir düşmüş azərbaycanlı əsirlərin çoxu faşist düşərgələrindən qaçır və partizanlara 

qoşulurdular.Azərbaycanlılar Avropa xalqlarının partizan və antifaşist müqaviməti 

hərəkatlarında da iştirak edirdilər.1942-ci ilin yazında Polşadakı .sir düşərgəsində azərbaycanlı 

əsirlər gizli təşkilat yaratmışdılar.Təşkilata zabitlər Hadı Qiyasbəyov və Mirzəxan Məmmədov 

rəhbərlik edirdilər.1942-ci ililin noyabrında Fransada faşistlərin ölüm düşərgəsindən qaçaraq 



partizanlara qoşulan Əhmədiyyə Cəbrayılov Fransanın azadlıq hərəkatında fəal iştirak 

etmişdi.1942-ci ilin avqustunda ağır yaralanaraq əsir düşən Mehdi Hüseynzadə Yuqoslaviyada 

partizanlara qoşulmuş və “Mixaylo” ləqəbi ilə fəaliyyət göstərmişdi.O, hitlerçilərə qarşı 

mübarizədə əfsanəvi qəhrəmanlıqlar göstərmiş,700 hərbi əsir azad etmişdi.Mixaylo 1000dən çox 

alman zabitini məhv etmişdi.Mehdi Hüseynzadə 1944-cü ildə faşistlərlə qeyri-bərabər döyüşdə 

xeyli düşmən qırmış və ələ keçməmək üçün son gülləsini də özünə vurmuşdu.Ona ölümündən 

xeyli sonra(1957-ci ildə) Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı vermişdilər.Əli Babayev İtaliyadakı 

partizan hərəkatında iştirak etmiş,göstərdiyi igidliyə görə İtaliyanın “Hərbi şücaətinə görə” 

gümüş medalı ilə təltif olunmuşdu.Vilayət Hüseynov Mussolinini həbs edən partizanlar arasında 

olmuşdu.Əkbər Ağayev Buhenvald ölüm düşərgəsində yaradılan təşkilatın rəhbərlərindən biri 

olmuş,ələ keçdikdən sonra güllələnmişdi.Şimali Azərbaycanda Sovet rejimi yaradıldıqdan sonra 

xrici ölkələrə mühacirət etmiş azərbaycanlılardan çoxu Alma- niyanın Sovet imperiyasına qalib 

gələcəyi təqdirdə Azərbaycanın milli istiqlal qazanaca- ğına ümid bəsləyirdilər.Onlardan biri də 

Fətəlibəyli Düdənginski idi.O,əsir düşmüş azərbaycanlılardan ibarət hərbi hissə yaratmaq 

təşəbbüsü ilə Hitlerə müraciət etmişdi. M.Ə.Rəsulzadə 1941-ci ildə Almaniya hökumət 

nümayəndəliyi ilə aparılan danışıqlarda Azərbaycan tərə- finin mövqeyini 12 maddədən ibarət 

xüsusi memorandumda ifadə etdi.Burada azərbay- canlıların alman hərbi düşərgələrindən azad 

edilməsi,onların mülki işlərdə işlədilməsi, Milli Azərbaycan ordusunun yaradılması,ordu 

komandirlərinin azərbaycanlılardan təyin edilməsi,alman qoşunlarının Azərbaycanı tutduğu 

zaman milli ordunun oraya ilk daxil olmasına təminat verilməsi və bu kimi şərtlər irəli 

sürülmüşdü. Hitler 1941-ci il dekabrın 22-də Qafqaz müsəlmanlarından ibarət xüsusi Milli hərbi 

hissənin yaradılması haqqında sərəncam verdi.Qafqaz müsəlmanlarından təşkil olunmuş hərbi 

hissə 1942-ci ilin yayında Qafqaz cəbhəsindəki döyüşlərdə fəal iştirak etdi.1943-cü ildə azad 

türk diviziyası yaradıldı və Azərbaycan legionu da buraya daxil edildi. M.Ə.Rəsulzadə Hitlerin 

Azərbaycanla bağlı niyyətlərini başa düşərək onu ifşa etdiyinə görə Almaniyadan getməyə 

məcbur edildi.Azərbaycan legionu almanlarla birlikdə vuruşlarda iştirak etdi və məğlub 

oldu.Müharibədən sonra Milli Azərbaycan legionun hissələri bitərəf ölkələrin ərazilərinə 

köçürüldü və tezliklə ləğv edildi.Vətənə qayıdanlar isə uzun müddət təqiblərə məruz qaldı. 

Azərbaycan SSRİ-nin mədəniyyəti müharibə illərində.İkinci dünya müharibəsi illərində kimyaçı-

alim Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə aviasiya üçün yüksəkoktanlı benzin istehsalının yeni 

texnologiyası hazırlandı.Geoloqlar-Mirəli Qaşqay,Şamil Əzizbəyov yeni strateji xammal 

yataqları kəşf etdilər.1945-ci ildə Azərbaycan SSRİ Elmlər akademiyası yaradıldı.1944-cü ildə 

Cənubi Qafqaz Müsəlmanlarının Ruhani idarəsi yaradıldı.Ruhani idarəsinin başçıları öz 

çıxışlarında xalqı vətənə sədaqətlə xidmət etməyə çağırırdılar. 
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Azərbaycan SSR 1940-ci illərin ikinci yarısı -1960-cı illərdə 

 

İqtisadi inkişaf. İkinci Dünya müharibəsi ölkənin təsərrüfatına ağır zərbə vurdu. 

Müharibədə Azərbaycanın sənaye istehsalının göstəriciləri kəskin surətdə aşağı 

düşdü. Sənayenin ümumi məhsulu 1940-cı illə müqayisədə 22% az idi. Neft 

hasilatı, təqribən, yarıbayarı azalmış, istehlak mallarının istehsalı kəskin surətdə 

enmiş, kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazası zəifləmişdi. Azərbaycan alimlə- 

rinin,neftçilərinin gərgin əməyi sayəsində dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan- da 

açıq dənizdə neft çıxarılmasına başlanıldı. Dənizdə qazılan kəşfiyyat quyusu 1949-

cu ildə fontan vurdu. Bu dövrdə Azərbaycanda Sumqayıt, Daşkəsən, Mingəçevir, 

Əli Bayramlı (indiki Şirvan) kimi yeni sənaye mərkəzləri yaradıldı. 

1945–1954-cü illərdə Mingəçevirdə Cənubi Qafqazda ən böyük Su Elektrik Stansi- 

yası, Daşkəsəndə Filizsaflaşdırma kombinatı tikilib istifadəyə verildi. 1951-ci ildə 

SSRİ-də ən böyük tikinti müəssisələrindən olan Qaradağ sement zavodu işə 

salındı. Suvarılan torpaqların sahəsini genişləndirmək üçün 1950–60-cı illərdə 

Samur-Dəvəçi, Yuxarı Qarabağ, Yuxarı Şirvan, Baş Muğan, Abşeron kanalları 

kimi iri irriqasiya sistemləri inşa edildi.1970-ci ildə əhalinin artıq 50 faizi 

şəhərlərdə məskunlaşmışdı.Buna səbəb şəhərlərin sürətlə inkişaf etməsi, habelə 

kolxozçulara pasport verilməsi idi.1947-ci il dekabrın 14-də ərzaq və sənaye malla- 

rına kartoçka sistemi ləğv edildi. 1967-ci il noyabrın 6-da Bakı metropoliteninin 

istismara verilməsi respublikanın həyatında böyük hadisə kimi yadda qaldı. Bu, 

Yaxın Şərqdə birinci metropoliten idi.Totalitar rejim davam edir. Güclü totalitar 

rejimin təmin olunmasında Stalinin, Azərbaycanda isə Bağırovun şəxsi nəzarəti 

altında işləyən Dövlət Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin mühüm rolu var 

idi. Akademik Heydər Hüseynovun 1949-cu ildə çap olunmuş “XIX əsr 

Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən" əsərində Şeyx Şamilin başçılığı 

ilə xalq hərəkatını çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mübarizə kimi 

qiymətləndirməsi “yuxarılar”a xoş gəlməmiş, bu əsərə görə ona verilmiş “Stalin 

mükafatı” geri alınmış, təqiblərə başlanmışdı. Türk dünyasının möhtəşəm orta əsr 

abidəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” “irticaçı feodal-xan eposu”adı ilə damğalanmış, 

A.A.Bakıxanov fanatizmdə,xan və bəyləri müdafiə etməkdə, M.M.Kazım bəy 

“çarizmin sadiq qulu” olmaqda günahlandırılmışdı.Akademik M.A.Dadaşzadə 

“Türkiyə casusu” kimi damğalanmışdı.  

Erməni fitnəkarlığı. Moskvanın fitvası və havadarlığı ilə erməni millətçiləri, 

kommunist-daşnaklar vaxtaşırı azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dəki tarixi etnik 

ərazilərindən sıxışdırılıb çıxarılması, birinci növbədə, Qarabağın qoparılıb 

Ermənistana verilməsi tələbi ilə çıxış edirdilər. Ermənistan K(b)P MK və XKS-i 

Qarabağ ərazisinin iqtisadi cəhətdən Ermənistan SSR-lə bağlı olduğunu Stalinə 

sübut etməyə çalışırdı.O vaxt Azərbaycan K(b)P MK-nın birinci katibi M.C.Ba- 

ğırov Dağlıq Qarabağın Ermənistana güzəştə gediləcəyi təqdirdə müxtəlif vaxt- 

larda Ermənistana, Gürcüstana və Sovet Rusiyasına verilmiş bir çox tarixi ərazi- 

lərin Azərbaycan SSR-ə qaytarılmasını vacib hesab etdiyini bildirmişdir.Qarabağ 

məsələsini öz xeyirlərinə həll etməyi bacarmayan ermənilər başqa bir fitnəyə əl 



atdılar. Onların fitnəkarlığı sayəsində 1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər 

Soveti “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı əhalinin 

Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” 4083 saylı qərar 

verdi. SSRİ Nazirlər Sovetinin 1948-ci il 10 mart tarixli daha bir qərarı ilə bu işi 

həyata keçirmək üçün konkret tədbirlər planı müəyyən olundu. Bu qərara görə, 100 

min azərbaycanlı 1948-1950-ci illərdə “könüllülük prinsipinə əsasən” Azərbaycana 

köçürülməli idi.Ermənistandan deportasiya olunmuş azərbaycanlılar Azərbaycan 

SSR-in Kür-Araz ovalığı və digər rayonlarında (Saatlı, Göyçay, İmişli, Əli 

Bayramlı, Zərdab,Salyan, Kürdəmir, Sabirabad, Yevlax, Ucar və s.)yerləşdiril- 

ldilər.1953-cü il martın 5-də totalitar sovet sistemini quran İ.V.Stalin vəfat etdi. 

N.S.Xruşşov 1953-cü ilin sentyabrında Sov.İKP MK-nın birinci katibi seçildi. 

M.C.Bağırov Azərbaycan KP MK və Bakı Komitəsinin birgə plenumunda  

ziyankarlıqda, qüsurlu rəhbərlik metodlarında, kadrlara səmərəli fəaliyyət üçün 

şərait yaratmamaqda və başqa əməllərdə təqsirkar bilinib vəzifəsindən kənar edildi. 

Tezliklə həbs edildi, xalq düşməni kimi ölüm cəzasına – güllələnməyə məhkum 

olundu. 1954-cü il fevralın 14–16-da Azərbaycan KP-nin XX Qurultayı keçirildi 

və akademik İmam Daşdəmir oğlu Mustafayev MK-nın birinci katibi seçildi. 

Respublikada Azərbaycan dili- nin rəsmi dövlət dili statusunun təmin olunmasının 

mətbuatda açıq müzakirəsi keçirildi. 1956-cı ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti 

1937-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyaya respublikada dövlət dilinin Azərbaycan 

dili olması barədə maddə əlavə etdi. Kargüzarlıq işlərinin Azərbaycan dilində 

aparılması üçün konkret tədbirlər görüldü. 1956-cı ildə Bakı telestudiyası işə 

düşdü.Məhkəmə quruculuğu məsələləri, mülki və cinayət məcəllələrinin qəbulu 

respublikaların öz ixtiyarına verildi.Tezliklə Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı 

təqiblərə başlanıldı.  İ.D.Mustafayev vəzifəsindən azad olundu. Vəli Yusif oğlu 

Axundov Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçildi. 1962-ci il dekabrın 17-də 

95 nəfərin iştirak etdiyi gizli yığıncaqda Milli Azərbaycan Qərargahı (MAQ) təşkil 

olundu. MAQ-ın rayonlarda şöbələri yaradıldı. Təşkilat üzvlərinin əksəriyyəti 

vəzifəli şəxslər idi.Başlıca məqsəd rəhbər vəzifələrdə azərbaycanlıların olmasına, 

respublika büdcəsinə ayırmaların Moskvada deyil,Bakıda həll edilməsinə çalış- 

maq, milli oyanışa xidmət etmək idi. MAQ-çılar bir neçə mühüm vəzifəyə azər- 

baycanlı kadrların təyin edilməsinə nail oldular. Belə bir şəraitdə mərkəzin təz- 

yiqi nəticəsində Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1969-cu il 7may 

tarixli qərarı  ilə sərhəd rayonlarında 2 min hektardan çox Azərbaycan torpağının 

Ermənistana verilməsi haqqında hələ 1938-ci il mayın 5-də qəbul olunmuş qərarı 

təsdiq etdi. Lakin bir qədər sonra Azərbaycan rəhbərliyinə gəlmiş Heydər Əliyev 

bu qərarın icrasına yol vermədi. 
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                   Azərbaycan SSR 1960-cı illərin sonu -1980-ci illərdə. 

  Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyulun 14-də keçirilən Plenumu 

Azərbaycan üçün böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən taleyüklü hadisə idi. Plenumda 

Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçildi.Azər- 

baycan KP MK-nin Birinci katibi təyin edilən Heydər Əliyev ilk günlərdən 

respublikada qanunçuluğun qorunması,idarəşiliyin möhkəmləndirilməsi,  kadrlara 

tələbkarlığın artırılması istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər gördü. 1923-cü il may 

ayının 10-da Naxçıvan şəhərində anadan olmuş,1941-ci ildən  Naxçıvan MSSR 

Xalq Daxili İşlər və Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdiri  işləyən Heydər 

Əliyev 1944-cü ildən Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində çalışmışdı.Heydər Əliyev 

1964-cü ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin müavini, 

1967-ci ildə bu komitənin sədri təyin edilmişdir. 

Tezliklə SSRİ rəhbərliyində böyük nüfuz qazanan Heydər Əliyev 1976-cı ildə 

Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvlüyünə namizəd seçildi.  

1978-ci il aprelin 21-də Azərbaycan SSR-in yeni Konstitusiyası qəbul edildi. Bu 

Konstitusiya mövcud olan imkanlar daxilində xalqın mənəvi sərvətlərinin, xüsusən 

dilinin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi üçün hüquqi əsasları geniş- 

ləndirdi.1977-ci ildə Nizami irsinin yenidən öyrənilməsi haqqında qərar qəbul 

edildi. Bir zamanlar“pantürkist” kimi damğalanmış Hüseyn Cavidin cəsədinin 

qalıqları 1982-ci ildə İrkutsk vilayətindən gətirilib Naxçıvanda torpağa tapşırıldı. 

1980-1981-ci illərdə Molla PənahVaqifin qəbri üzərində böyük məqbərə 

ucaldıldı.Üzeyir Hacıbəylinin,Bülbülün ev-muzeyləri açıldı.Heydər Əliyevin siyasi 

dövlətçilik fəaliyyəti sayəsində 1970-ci illərdə Sovet İttifaqında əsas orta iqtisadi 

göstəricilərin artım sürətinin aşağı düşdüyü bir vaxtda Azərbaycanda bütün başlıca 

iqtisadi göstəricilər durmadan yüksəlirdi. 14 ildə respublikada milli gəlirin ümumi 

həcmi 2,5 dəfə artmış, 250-dən çox fabrik, zavod, istehsal sexləri tikilmiş, iki mil- 

yondan çox adamın mənzil şəraiti yaxşılaşdırılmışdı. Bakı Məişət Kondisionerləri 

zavodu  1975-ci ildə H.Ə.Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilmişdi.Respublikanın 350 növ 

yüksək keyfiyyətli məmulatı dünyanın 65ölkəsinə ixrac edilirdi.Xəzərdə "28 

aprel",  "Bahar","Günəşli" və s.zəngin neft və qaz-kondensat yataqları aşkar 

edildi.50-yə qədər neft yatağından istifadə olunurdu.Neftçıxarma texnikası və 

texnologiyası təkmilləşdirildi.Dənizdə 2800-6500 metr dərinliyində neft quyuları 

qazılmağa başlandı.1970-ci ildə neft hasilatı 17,3 milyon tona çatdı.1972-ci ilin 

əvvəllərinədək Azərbaycan neft yataqlarından bir milyard ton neft çıxarılmışdı.  

1976-cı ildə Yeni Bakı Neftayırma zavodu,1982-ci ildə Bakı Neftayırma zavodun- 

da neftin ilkin emalı üçün ELOU-AVT qurğusu işə salındı.Bu müəssisələrdə 30 

adda müxtəlif neft məhsulları istehsal olunurdu.1970-ci illərdə Azərbaycanda 

Cənubi Qafqazda ən iri poladtökmə zavodu tikildi. Azərbaycan ərazisinin şimal-

qərb hissəsini Bakı–Tiflis dəmir yolu xətti ilə birləşdirənYevlax-Balakən 

(uzunluğu 162 km) dəmir yolu başa çatdırılıb istifadəyə verilmişdi.Sovet İttifaqının 

ümumi vəsaitindən alınan 400 milyon dollar hesabına  Bakıda Dərin Özüllər 

zavodu kimi çox nəhəng bir zavodun tikilməsi reallaşdırıldı və zavod 1986-cı ildə 

fəaliyyətə başladı. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqlar nisbətən 



məhdud olduğundan məhsuldar qüvvələrin mümkün ehtiyatından tam və hərtərəfli 

istifadə edilməsi vacib idi. 1970–80-ci illərdə bir çox hidrotexniki komplekslər və 

dəryaçalar,o cümlədən Tərtərçay və Yuxarı Xanbulançay su təsərrüfatı kompleks- 

ləri, Araz, Arpaçay, Sirab dəryaçaları, Baş Mil, Lənkəran kanalları və başqa 

obyektlər istifadəyə verildi.Respublika 1970-ci illərin axırında üzüm istehsalına 

görə İttifaqda birinci yerdə, pambıq toplanışına görə dördüncü yerdə, barama 

istehsalına görə ikinci yerdə dururdu. Paytaxtın abadlaşdırılmasında və tikintisində 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini Ə.C.Ləmbəranskinin böyük 

xidməti oldu. Bu dövrdə Dənizkənarı park yenidən quruldu, ərazisində “Bakı 

Venesiyası” adlanan şəhərcik, şəhərin mərkəzi hissəsində Fəvvarələr meydanı 

yaradıldı. 1970-ci illərdə Bakı Dəniz vağzalı, Lenin adına saray (indikiHeydər 

Əliyev adına saray), Respublika velotreki tikildi, Lenin adına meydanının (indiki 

Azadlıq meydanı) memarlıq ansamblı yaradıldı.1980-ci illərdə “Gülüstan” sarayı, 

yeni zoopark, örtülü idman kompleksləri quruldu. Bakıda yeni mikrorayonlar, 

Əhmədli, Günəşli, Badamdar kimi yaşayış massivləri salındı. 80-ci illərin sonunda 

respublikada 17 ali məktəb,77 orta ixtisas məktəbi var idi.  Heydər Əliyevin 

respublikaya rəhbərliyi dövründə SSRİ-nin ən böyük ali məktəblərində 17 mindən 

çox yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlanmışdı.Respublikada milli-hərbi kadrlar 

yetişdirmək üçün Heydər Əliyev 1971-ci ildə C.Naxşıvanski  adına Respublika 

orta ixtisaslaşdırılmış internet məktəbini açdırdı.Eyni zamanda respublikadan 

kənarda hərbi kadrların hazırlanması işinə diqqət artırıldı.Heydər Əliyevin 

hakimiyyəti dövründə erməni seperatçıları açıq çıxışlardan çəkinirdilər.Şuşanın 

mədəni və iqtisadi inkişafına qayğı göstərilirdi.1973-cü ildə Xankəndində 

Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filialı əsasında müstəqil  pedaqoji institut 

yaradıldı.1979-cu ildə Ağdamdan bura dəmiryol çəkildi.Vilayətdə yeni bir rayon - 

Əsgəran rayonu təşkil olundu.Lakin ermənilər bəd əməllərindən əl çəkmədilər. 

1977-ci ildə Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən qaldırmaq cəhdinin qarşısı 

qətiyyətlə alındı.70-ci illərdə mərkəz,ermənilərin təhriki ilə Kəlbəcər rayonunun 

perspektivsizliyi bahanəsi ilə oradan əhalinin köçürülməsi və rayon ərazisinin 

yaylaq kimi respublikalar arasında bölüşdürülməsi  haqqında məsələ qaldırdı.Lakin 

Heydər Əliyev bölgənin iqtisadiyyatını qısa müddətdə canlandırmaqla mərkəzin və 

erməni millətçilərinin niyyətlərini puça çıxardı.Kəlbəcərə "Murov yolu" çəkildi.  

Heydər Əliyev 1982-ci ilin dekabrında Sov.İKP MK Siyasi Bürosuna üzv seçil-  

di,SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin edildi və bu imkanlardan 

Azərbaycanın inkişafı naminə istifadə etdi.                                                      
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   Cənubi Azərbaycan İkinci dünya müharibəsi  və müharibədən sonrakı dövrdə 

Faşist Almaniyası Şimali Azərbaycanı işğal etdikdən sonra Cənubi Azərbaycan da daxil olmaqla 

İranı zəbt edib,İran körfəzi və Hind okeanına çıxmaq,Hindistana sahib olmaq niyyətində 

idi.İngiltərə və ABŞ-ın Şərq siyasətində də İran dövlətinin tərkib hissəsi kimi Cənubi 

Azərbaycan əhəmiyyətli yer tuturdu.SSRİ-nin də qəsbkarlıq planlarında Cənubi Azərbaycanın 

daha aydın yeri var idi.Rusiya dövləti apardığı müharibələr nəticəsində bütün sərhəd bölgələrini 

“bölünmüş xalqlar”ın məskun olduğu ərazilərə çevirmişdi.SSRİ-nin  planının bir hissəsi Şərqi 

Avropanın bölüşdürülməsi idi.1941-ci ilin avqustun 25-də Sovet ordusu hissələri İranın şimal 

bölgələrinə,o cümlədən Cənubi Azərbaycana daxil oldu.Stalinin gizli planına əsasən bölünmüş 

Azərbaycan türklərinin taleyi də Şərqi Avropa xalqlarının taleyi kimi həll olunmalı idi. 

Cənubi Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi dövründə.Müharibənin əvvəlində İran hökuməti öz 

bitərəfliyini elan etsə də,Rza şah başda olmaqla hakim dairələr ölkəni Almaniya 

kəşfiyyatçılarının fəaliyyət meydanına çevirmişdilər.1941-ci ilin avqustunda SSRİ öz qoşunlarını 

İrana yeritdi.Az sonra İrana qoşun çıxaran ingilislər cənubda,Sovet qoşunları isə şimalda,o 

cümlədən Cənubi Azərbaycanda yerləşdilər.ABŞ müharibəyə qoşulan kimi onun da hərbi 

hissələri İrana yeridildi. 

SSRİ və Böyük Britaniyanın qoşunlarının İrana yeridilməsi 1941-ci ildə İranda Rza şahın hərbi 

polis rejimini iflasa uğratdı.Rza şah ingilislər tərəfindən sürgün olundu.İranda hakimiyyət 

parlamentə və onun təşkil etdiyi hökumətə keçdi.Milli dilin-azərbaycan türkcəsinin mədəni 

inkişaf vasitəsinə çevrilməsində Şimali Azərbaycan və onun cənuba ezam olunmuş mədəniyyət 

xadimləri əvəzedilməz rol oynadı.1941-ci il oktyabrın ortalarından Təbrizdə Azərbaycan Opera 

və Balet Teatrının ilk qastrol tamaşalarının başlanması ilə Azərbaycanın iki hissəsi arasında 

arasında mədəni əlaqələrin möhkəm təməli qoyuldu. 

1941-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında Təbrizdə geniş xalq kütlələrinin mitinq və nüma- yişləri 

keçirildi.Sentyabrın 29-da Tehranda İran Xalq Partiyası (İXP)yaradıldı.Demokra- tik hərəkatın 

1941-1945-ci illəri əhatə edən birinci mərhələsində bahalığa,rüşvətxorluğa qarşı mübarizə 

aparılırdı.Bu mərhələdə hərəkatın əsas xüsusiyyəti milli dərketmənin,milli şüurun misilsiz 

dərəcədə inkişafından ibarət idi.1945-ci ilin yayında Cənubi Azərbaycanda demokratik hərəkatın 

ikinci mərhələsi başlandı.Bu mərhələ Almaniyanın müharibədə məğlub edilməsindən sonra 

əsaslı surətdə dəyişilmiş beynəlxalq vəziyyətlə bağlı idi.İranın hakim təbəqələri demokratik 

hərəkatın qarşısını almaq üçün milli-demokratik hərəkatın düşmənləri ilə əlbir hərəkət edir,etnik 

toqquşmaları qızışdırır və vətəndaş müharibəsi törətməyə can atırdılar.Seyid Cəfər Pişəvari 

1917-1921-ci illərdə inqilabi hərəkatın görkəmli xadimlərindən olmuş,1930-cu ildə İranda həbs 

edilmişdir. 

Cənubi Azərbaycanda milli hökumətin yaranması və fəaliyyəti.1945-ci il sentyabrın 13-də  

ADP-nin ilk konfransı keçirildi.Konfrans müvəqqəti komitə seçdi və ən qısa müddət-də 

partiyanın birinci qurultayının çağırılmasına qərar verildi.Sentyabrın 5-də ADP-nin mətbuat 

orqanı “Azərbaycan” qəzeti ana dilində çıxmağa başladı.Oktyabrın 2-4də  ADP-nin birinci 

qurultayında partiyanın proqramı nizamnaməsi qəbul edildi.Pişəvari başda olmaqla Mərkəzi 



Komitə seçildi.Dekabrın 12-də toplanmış Milli Məclis Pişəvarinin  başçılığı ilə Milli Hökuməti 

yaratdı.Milli hökumətin yaranması ilə Cənubi Azərbaycanda demokratik hərəkatın üçüncü 

mərhələsi başlandı. Yeni yaranmış Milli hökumətin qarşısında duran əsas vəzifə -yerlərdə yeni 

inzibati-ərazi orqanlarının yaradılması idi. Cənubi Azərbaycandakı milli-demokratik hərəkatın 

iranın digər yerlərinə yayılmasından qorxan İran hökuməti bu hərəkatı boğmaq üçün təcili 

tədbirlər görməyə başladı.BMT TŞ-nin tələbi ilə mayın 8-dən Sovet hərbi hissələri İran 

ərazisindən çıxarıldı.İran hökuməti yeni parlamentə seçkilərdə qayda-qanunu təmin etmək 

bəhanəsilə Cənubi Azərbaycana qoşun yeritdi.İran qoşunları dekabrın 12-də  Təbrizə daxil 

oldular.Minlərlə fədai həbs olundu,ADP və Milli hökumətin rəhbərləri güllələndi və dar 

ağacından asıldı.Beləliklə, Cənubi Azərbaycanda 1941-1946-cı illər azdlıq hərəkatı 

məğlubiyyətə uğradı.ABŞ,SSRİ, Böyük Britaniya öz maraqlarını güdərək İran hökumətinə 

güzəştə getdilər.Bu hərəkat bilavasitə xarici dövlətlərin köməyilə boğuldu.1949-1953-cü illəri 

əhatə edən ictimai-siyasi hərəkatın əsas tələbləri İranın siyasi həyatının demokratikləşməsi,neft 

sənayesi üzərində ingilis inhisarına son qoyulması,bu sahənin milliləşdirilməsi və s.-dir. 

Cənubi Azərbaycan 1960-1970-ci illərdə.Şah hökuməti İranda ziddiyyətlərin dərinləş- məsinin 

qarşısını almaq məqsədilə 1960-1970-ci illərdə tarixə “ ağ inqilab” adı ilə daxil olan islahatlar 

keçirdi.Bu islahatla dövlət kəndlilərin dövlətdən və iri torpaq sahiblərindən torpaq sahələri satın 

almasına kömək etməli idi.1960-1970-ci illərdə İranda başqa xalqları farslaşdırmaq siyasəti 

planlı şəkildə həyata keçirilirdi.Bu siyasət nəticəsində Azərbaycan dili yasaq edilmiş,bu dildə 

bütün qəzet və jurnalların nəşri dayandırılmışdı. 

İran (Cənubi Azərbaycan)1970-ci illərin sonu-1990-cı illərdə.1978-ci ilin fevralında Təbriz 

şəhərində dini başçıların çağırışı ilə təbrizlilər küçələrə çıxdı.Dinc etiraz nümayişi mövcud 

quruluşa qarşı üsyana çevrildi.Üsyan təşkilatçıları Təbrizdəki radikal sol partiyalar idi.Təbriz 

üsyanı  1978-1979-cu illər inqilabının başlanğıcı oldu.1978-ci il sentyabr ayında inqilabın ikinci 

mərhələsi başlandı.Bütün sosial təbəqələrin qoşulduğu hərəkatda ruhanilər aparıcı rol 

oynayırdı.Sayı milyonları ötmüş inqilabçıların təzyiqi nəticəsində şah 1979-cu il yanvarın 16-da 

İrandan qaçdı.Şah devrildi.Fevralın 15-də şah tərəfdarları Təbrizdə əks-inqilabi qiyam 

qaldırdılar.Fevralın 16-da şah tərəfdarları tamamilə zərərsizləşdirildi.Beləliklə.1979-cu il 

fevralın 11-də Tehranda qələbə ilə nəticələnən inqilab fevralın16-da Cənubi Azərbaycanda başa 

çatdırıldı.Fevralın 11-də hakimiyyətə gələn Xomeyni ümumxalq rəy sorğusu ilə 1979-cu il 

aprelin 1-də ölkəni İran İslam Respublikası elan etdi.Bununla da inqlabın milli –demokratik 

istiqamətdə inkişafının qarşısı alındı.İnqilabdan sonra Təbrizdə azərbaycan türkcəsində qəzet və 

jurnallar nəşr edilməyə başlandı.Aşıq musiqisi və teatr sənəti inqilabın ilk dövrlərindən təqiblərə 

məruz qalırdı.M.Şəhriyarın “ Heydər babaya salam” poeması Şimali və Cənubi Azərbaycanın 

mənəvi yaxınlaşmasına güclü təsir etmişdir.Hazırda azərbaycan Respublikaası ilə İran İslam 

Respublikası arasında iqtisadi-siyasi və mədəni əlaqələr inkişaf etməkdədir. 
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          Azərbaycan SSR "Yenidənqurma" dövründə. (1980-ci illərin II yarısı 

                                              1990-cı illərin əvvəli                 

1985-ci ilin martında SSRİ KP MK-nın baş katibi vəzifəsinə M.S.Qarbaçov gətirildi.1985-ci 

ildən sonra SSRİ-nin süquta doğru getməsinin əlamətləri iqtisadi qüdrətinin ildən-ilə 
zəifləməsində özünü büruzə verməyə başladı.Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatının,təsərrüfüt 

sisteminin ahəngi 1988-ci ildə  erməni millətçilərinin Dağlıq Qarabağ ətrafında başladıqları 
fitnəkarlıqla pozuldu.Sovet ittifaqının səlahiyyətli orqanlarında yüksək vəzifələr tutan erməni 

millətçiləri Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük zərbələr endirmək üçün öz xəyanətkar 
fəaliyyətlərini genişləndirdilər.1985-ci ildə alkoqolizmə qarşı mübarizə pərdəsi altında 

üzümçülüyün ləğvinə başlandı.1990-cı ilə qədər üzüm bağlarının ümumi sahəsi 107 min hektar 
azaldı.Metodları yararsız olan yenidənqurma, millətlərarası toqquşmalar,Azərbaycanda  

rəhbərliyin zəifliyi iqtisadi inkişafa mane olurdu. M.S.Qarbaçov Kommunist Partiyasının 
ideologiyası üzərində möhkəmlənən sovet cəmiyyətinin siyasi dayaqlarına zərbə vuracaq 

təkliflərlə çıxış etdi."Yenidənqur- ma",əslində SSRİ-nin iflasını daha da 
sürətləndirdi."Yenidənqurma", "aşkarlıq" və "demokratiya" imperiyanın qurbanlarına çevrilmiş 

xalqların milli özünüdərkinə böyük təsir göstərdi.Saxtalaşdırılmış və "unudulmuş"  tarixi 
məqamlar işıqlan- dırıldı.Azərbaycan xalqının milli oyanış prosesi sürətləndi.  Mərkəzi hökumət 

xalqların milli dirçəlişindən bərk narahat idi.Münaqişə ocaqlarından biri də ermənilərin 
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə başlamış milli qırğın siyasəti idi."Demokratikləşmə" xətti 

başlayan kimi qarşısına Azərbaycan torpaqlarını mənimsəmək məqsədi qoyan 
millətçi"Daşnaksütyun" partiyası Ermənistanda fəallaşdı.Ermənilər 1988-ci ilin yanvarından 

etibarən Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıları öz tarixi yurdlarından qovmağa başladılar.İlk 
qaçqınlar Azərbay- can ərazisinə qonşu  respublikanın Qafan və Mehri rayonlarından axın 

etdi.Ermə- nistanda və Xankəndində azərbaycanlılara qarşı etiraz mitinqi keçirildi.Fevralın 28-də 
ermənilər Sumqayıtda əvvəlcədən hazırlanmış ssenari əsasında azərbay- canlıların adı altında öz  

millətlərinə qarşı (Sumqayıt fitnəkarlığı) törətdilər.Bu qırğına "Paşa" ləqəbli erməni E.Qriqoryan 
başçılıq edirdi.Bundan sonra azərbaycanlıların Ermənistanda kütləvi surətdə köçürülməsi prosesi 

gücləndi.1991-ci ildə Ermənistanın sonuncu azərbaycanlı kəndi olan Mehri rayonunun Nüvədi 
kəndi də boşaldıldı.Ermənistanda yaşayan 230 min nəfər azərbaycanlı öz tariixi torpaqlarından 

zor gücünə köçməli oldu. Beləliklə,Qərbi Azərbaycandan (Ermənistan SSR) azərbaycanlıların 
deportasiyası prosesi başa çatdırıldı.Dağlıq Qarabağda Şuşa şəhərinin ətrafındakı zəngin 

Topxana meşəsinin ermənilər tərəfindən məhv edilməsi noyabrın 17-də əhalini yenidən küçələrə 
çıxardı,o zamankı Lenin meydanı (indiki Azadlıq meydanı) mitinqlərin mərkəzinə çevrildi.  Xalq 

SSRİ rəhbərliyindən Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin və Azərbaycan torpaqlarına qarşı 
təcavüzünün dayandırılmasını istiyirdi.Mitinqdə Sovet hakimiyyəti  qurulandan sonra ilk dəfə 

olaraq"suverenlik","azadlıq","müstəqillik" kimi şüarlar səslənməyə başladı.Bu xalqın milli 
həmrəyliyinin yüksək nümayişi idi.İlk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli 

bayrağı qaldırıldı.Bu hərəkat xalq tərəfindən"Meydan hərəkatı" adlandırılaraq tarixə 
düşdü.Meydan hərəkatı xalqın birliyini göstərmiş,onun müstəqillik,azadlıq uğrunda əzmini ilk 

dəfə belə açıq şəkildə nümayiş etdirmişdir. Buna görə də 17 noyabr Azərbaycan tarixinə əbədi 
olaraq Milli Dirçəliş Günü kimi yazıldı.Xalq Heydər Əliyevin yenidən respublika rəhbərliyinə 

gətirilməsini istəyirdi.Lakin Ə.Vəzirov və əlaltıları bu məsələdə Moskvanın mövqeyindən çıxış 
edərək Heydər Əliyevin Azərbaycanla əlaqəsini hər vəchlə kəsməyə çalışırdılar.1989-cu ilin 

iyununda Meydan hərəkatında liderliyi  öz öhdələrinə götürməyə çalışan fəal ziyalılar Azər-
baycan Xalq Cəbhəsi (AXC) adlı təşkilat yaratdılar.Təşkilatın təsis konfransında Əbülfəz 

Elçibəy(Əliyev) sədr  seçildi.1989-cu il sentyabrın 23-də Azərbaycan SSR Ali Soveti xalqın 
təkidi ilə tarixi bir addım atdı."Azərbaycan SSR-in suverenliyi haqqında"Konstitusiya qəbul 



edildi.Bu,xalqın qələbəsi idi.Ümumxalq hərəkatının təsiri ilə 1989-cu il dekabrın  30-da 
Gəncənin tarixi adı bərpa olundu,dekabrın 31-dən Naxçıvandan başlayaraq Araz çayı sahilində 

və digər quru sahələrdə salınmış Sovet-İran sərhədinin qurğuları dağıdılaraq Cənubi 
azərbaycanlılarla canlı təmas yaradıldı.1990-cı il yanvarın 15-də Xanlar rayonunun Quşçu 

kəndinə silahlı basqın olundu.Bu hadisə AXC-nin Milli Müdafiə Şurası yaratmaq təşəbbüsünü 
reallaşdırmasına böyük təsir göstərdi.Respublikanın rəhbərliyi Azərbaycanda baş vermiş 

hadisələrdən təşvişə düşən Moskvaya müraciət edərək Qarabağda fövqəladə rejimin tətbiq 
edilməsini xahiş etdi.Moskva xahişi yerinə yetirərək yanvarın 15-də Azərbaycana silahlı 

qüvvələr yeritdi.Yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən gecə xəbərdarlıq edilmədən Bakıda 
fövqəladə vəziyyət elan olundu və dərhalda qoşunlara hücum əmri verildi.20 Yanvar faciəsi adı 

ilə tarixə düşən hadisə nəticəsində bir gecədə Bakıda və ətraf rayonlarda aralarında azyaşlıların, 
qocaların və qadınların da olduğu 131 nəfər  öldürüldü,744 nəfər yaralandı,400 nəfər həbs 

olundu.Xalq öz şəhidlərinin xatirəsini əziz tutub sovet rəhbərliyinin bu addımına etiraz əlaməti 
olaraq 40 günlük matəm tətilinə çıxdı.40 gün ərzində Bakıda heç bir müəssisə,fabrik,zavod 

işləmədi.Faciənin ertəsi günü Moskvada yaşayan Ümummilli lider Heydər Əliyev təzyiqlərə 
məhəl qoymadan Azərbayca- nın daimi nümayəndəliyinə gəlib qəti şəkildə sovet hökumətinin bu 

addımını pislədi və bunun fəsadları haqqında rəhbərliyə xəbərdarlıq etdi.Heydər Əliyev dünyaya 
fərqli şəkildə çatdırmaq istəyən erməni və sovet məmurlarının planlarını alt-üst edərək dünyanın 

diqqətini Bakıya çəkə bildi.Naxçıvan MSSR Ali Məclisinə və Azərbaycan Ali Sovetinə üzv 
seçilən Heydər Əliyev tezliklə bu mübarizəni deputat tribunasından davam etdirməyə 

başladı.Məhz onun səyi nəticəsində noyabr ayında Naxçıvan MR-ın adından  "Sovet Sosialist" 
sözləri götürüldü,üçrəngli bayraq isə ilk dəfə olaraq dövlət bayrağı kimi təsdiq olundu.1991-ci 

ilin fevralında ölkə AR adlandırıldı,üçrəngli dövlət bayrağı xüsusi qanunla təsdiq olundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Mühazirə -25 

                            Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası .  
 

XX əsrin sonunda xalqın azadlıq mübarizəsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpasi ilə 
nəticələndi. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti “Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nı qəbul etdi. Bununla da, 
Azərbaycan tarixinin Üçüncü Respublika dövrü başlandı Heydər Əliyev hələ 7 mart 1991-ci ildə 

–Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasındakı çıxışında SSRİ-nin saxlanılmasına 
münasibət bildirilməsi üçün keçiriləcək Ümumittifaq referendumunda iştirakın əleyhinə çıxış 

etmiş, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi mövcud ola biləcəyini əsaslandırmışdı. Naxçıvan MR-
in Ali Məclisi 1991-ci il martın 14-də SSRİ-nin saxlanılması barədə referendumda iştirak 

etməmək haqqında qərar qəbul etdi. Bundan ruhlanan Azərbaycanın demokratik qüvvələri 
bütövlükdə həmin refe- rendumu boykot etdilər.SSRİ rəhbərliyinin yarıtmaz siyasəti, xüsusən 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qərəzli mövqeyi, həmçinin həyat səviyyəsinin getdikcə 
aşağı düşməsi müstəqillik ideyalarının respublika əhalisi arasında daha çox yayılmasına səbəb 

oldu. Dağılmaqda olan SSRİ-nin mühafizəkar liderləri 1991-ci ilin avqustunda ölkə başçısı 
Qorbaçovu hakimiyyətdən kənarlaşdıraraq Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi yaratdılar. 

Lakin Rusiyada demokratik qüvvələr dövlət çevrilişinin qarşısını aldılar. Azərbaycanın da hər 
yerində mühafizəkarlara qarşı mitinqlər başladı.Avqustun 25–27-də Bakının"Azadlıq" 

meydanında bir milyona yaxın adamın iştirakı ilə mitinqlər keçirildi.Respubli- kanın başqa 
yerlərində, o cümlədən Naxçıvanda da izdihamlı çıxışlar oldu. Bu kütləvi aksiyalarda 

respublikadakı fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsi, DQMV-də Azərbaycanın suveren 
hüquqlarının təmin olunması kimi cəsarətli tələblər irəli sürüldü. Nəhayət, xalqın tələbi ilə 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyası çağırıldı. 1991-ci il avqustun 
30-u keçirilən bu sessiyada Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi 

haqqında Bəyannamə qəbul edildi. Bundan sonra respublikada dövlət müstəqilliyi uğrunda 
mübarizə daha da genişləndi.Sentyabrın 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası fövqəladə 

qurultay keçirərək buraxıldığını elan etdi. 1991-ci il sen- tyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan 
MR Ali Məclisinin sədri seçildi.1991-ci il oktyabrın 3-də – ölkə prezidenti ilə Azərbaycan Xalq 

Cəbhəsi liderlərinin görüşündə Milli Şuranın yaradılması haqqında razılaşma əldə edildi. 
Azərbaycan xalqının müstəqilliyə yönəlmiş səyi qanuni sonluqla nəticələndi və 1991-ci il 

oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasın- da"Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” yekdilliklə qəbul edildi. 

Konstitusiya Aktında qeyd olunurdu ki, Azərbaycan dövləti müstəqil, unitar və dünyəvi 
dövlətdir. SSRİ-nin Azərbaycan ərazisindəki bütün daşınar və daşınmaz mülkiyyəti Azərbaycan 

Respublikasının mülkiyyəti hesab olunur.1991-ci il dekabrın 8-də Belarusun Brest şəhəri 
yaxınlığında Rusiya Federasiyası,Ukrayna və Belarus rəhbərləri Müstəqil Dövlətlər Birliyi 

(MDB)yaradılması haqqında müqavilə bağladılar. Bununla da, SSRİ beynəlxalq hüquq subyekti 
kimi tarix səhnəsindən silindi. Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsində daha bir həlledici 

addım dekabrın 29-da atıldı. Həmin gün keçiri- lən referendum bülleteninə “Siz “Azərbaycan 
Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qəbul 

etdiyi Konstitusiya Aktına tərəfdarsınızmı?” sualı yazılmışdı. Azərbaycan xalqı verilmiş suala 
yekdilliklə müsbət cavab verərək dövlət müstəqilliyinə tərəfdar olduğunu bildirdi. Milli Məclis 

1992-ci il mayın 27-də musiqisini Üzeyir Hacıbəylinin, sözlərini Əhməd Cavadın yazdığı 
“Azərbaycan marşı”nı Dövlət Himni kimi qəbul etdi. 1993-cü il fevralın 23-də isə Dövlət Gerbi 

təsdiq olundu. 
Qarabağ münaqişəsi. Ermənilər əvvəl sovet, sonra Rusiya hərbi qüvvələrinin köməyindən 

istifadə edərək Dağlıq Qarabağdakı fitnəkar əməllərini genişlən- dirdilər. Azərbaycanlılar 
sıxışdırılır və qovularaq ərazidən çıxarılırdı. 1991-ci ilin sentyabrında ermənilər tərəfindən qeyri-

qanuni qurumun – Dağlıq Qarabağ Respublikasının yaradıldığı elan edildi. Bu qanunsuz əmələ 
cavab olaraq Azərbaycan Respublikası həmin il noyabrın 26-da DQMV-nin statusunu ləğv etdi. 

Azərbaycanda mövcud olan demokratik qüvvələrin təzyiqi 1991-ci il sentyabrın 5-də Müdafiə 



Nazirliyinin təşkil edilməsi, oktyabrın 9-da isə Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələri 
haqqında qanunun qəbul edilməsi ilə nəticələndi. Noyabrın 19-da 22 rayon və şəhərdə 

özünümüdafiə batalyonlarının yaradılması qərara alındı. Lakin qat-qat yaxşı silahlanmış və təlim 
görmüş düşmənə qarşı bu dəstələrlə mübarizə aparmaq çox çətin idi.Qarabağın azərbaycanlılar 

yaşayan məntəqələrinə ermənilər tərəfindən hücumlar genişləndirildi. 1992-ci ilin əvvəllərində 
Kərkicahan qəsəbəsi,Qeybalı Malıbəyli, Aşağı Quşçular və Yuxarı Quşçular kəndləri işğal 

edildi. Şuşanın mühasirəsini yarmaq üçün yanvarın sonlarında Azərbaycan ordusu “Daşaltı” 
əməliyyatı keçirdi. Lakin düzgün rabitə qurulmaması səbəbindən əməliyyat uğursuzluqla 

nəticələndi. Fevralın ortalarında düşmən Qaradağlı kəndini ələ keçirdi. Kəndin müdafiəçilərinə 
və dinc sakinlərə vəhşicəsinə divan tutuldu. Fevralın sonunda isə Xocalı soyqırımı törədildi. 

Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ATƏM-də müzakirəyə çıxardı. Münaqişənin 
həlli üçün yaradılan Minsk qrupu fəaliyyət göstərsə də, Dağlıq Qarabağdakı ərazilər bir-birinin 

ardınca ermənilər tərəfindən işğal edilirdi.1992-ci il mayın 8-də Ermənistan Şuşa şəhərinin 
tutulması ilə Dağlıq Qarabağın, demək olar ki, bütün ərazisini ələ keçirmiş oldu. Bir neçə gün 

sonra Laçın rayonunun işğalı ilə Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında birbaşa əlaqə yaradıldı. 
Ölkədə ordu quruculuğu prosesi də davam etməkdə idi.Fevralın 20-də Azərbaycan 

aviaeskadriyası 2 yaradıldı. Həmin gün Hərbi hava qüvvələri günü elan edildi. Keçmiş SSRİ-nin 
Xəzər donanmasının qüvvə və vəsaitinin 25 faizi Azərbaycan Respublikasının sərəncamına 

keçdi. Martın 25-də Azərbaycan Respublikasının o dövr üçün ən yüksək fərqlənmə dərəcəsi olan 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı müəyyən olundu. İyunun 5-də Azərbaycan Respublikasının 

Daxili İşlər Nazirliyinin 11 əməkdaşı göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə ölümlərindən sonra 
bu fəxri ada layiq görüldü- lər. 1992-ci ilin yay aylarında Azərbaycan Ordusu bir sıra 

müvəffəqiyyətlər əldə etdi. İyul-avqust aylarında Ağdərə rayonu, demək olar ki, azad olundu. 
Goranboyun düşmən tərəfindən tutulmuş torpaqları geri alındı. Avqustun əvvəllərində 

Ermənistanın Azərbaycan (Gədəbəy rayonunda) ərazisindəki anklavı(bir dövlətin, yaxud bir neçə 
dövlətin quru əraziləri ilə tam əhatə olunmuş ərazisinin bir hissəsi ) Başkənd düşməndən 

təmizləndi. ABŞ konqresi erməni lobbisinin təzyiqi ilə 1992-ci ilin oktyabrında “Azadlığı 
Müdafiə Aktı”na 907-ci əlavəni qəbul etdi. Bu sənədə əsasən,Azərbaycan guya Ermə- nistanı 

blokadada saxlamaqda təqsirləndirilir, respublikaya dövlət səviyyəsində hər cür, hətta humanitar 
yardımın göstərilməsinə belə ciddi məhdudiyyətlər qoyulurdu.Azərbaycan Ordusunun uğurları 

ermənilərin havadarlarını daha da fəallaşdırdı. 1992-ci ilin sonları – 1993-cü ilin əvvəllərində 
Azərbaycan Silahlı qüvvələri ağır döyüşlərə girməli oldu və bir sıra uğursuzluqlarla üzləşdi. 

1993-cü il fevralın əvvəllərində ermənilər Rusiyanın 7-ci ordusunun 128-ci motoatıcı alayının və 
muzdluların, əsasən də kazakların iştirakı ilə Ağdərə bölgəsinə hücuma keçdilər. Düşmənin 

uğurlarında Azərbaycan Ordusundakı bəzi səriştəsizlik,hətta xəyanət hallarının da rolu var 
idi.Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibə aparsa da, silahlı əməliyyatların yalnız Dağlıq 

Qarabağ erməniləri tərəfindən aparıldığını iddia edirdi. Hücuma məruz qalan Kəlbəcər aprelin 3-
də işğal olundu.Birləşmiş Millətlər TəşkilatınınTəhlükəsizlik Şurası 30 aprel 1993-cü ildə qəbul 

etməyə məcbur olduğu 822 saylı qətnamə ilə Kəlbəcər rayonunun işğalından narahatlığını ifadə 
etdi. Respublikadakı siyasi böhran,Surət Hüseynovun hərbi qiyamı və ən əsası,ermənilərin 

cəzasız qalması düşmənə iyun ayının əvvəllərində güclü hücuma keçməyə imkan verdi. İyul 
ayında Ağdam, avqustda Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, oktyabrın sonlarında isə Zəngilan rayonları 

işğala məruz qaldı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə bağlı olan 
853, 874, 884 saylı qətnamələr qəbul etdi. Həmin sənədlərdə ermənilərin işğal olunmuş 

ərazilərdən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilsə də, Ermənistan müxtəlif 
bəhanələrlə bu tələbləri yerinə yetirməkdən boyun qaçırır. Müharibənin gedişində 

dönüş.Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyun ayında respublikanın rəhbərliyinə 
qayıdışı ordu quruculuğunda da ciddi nəticələrə gətirib çıxardı. Nizamsız hərbi hissələr ləğv 

edildi, güclü nizami ordu yaradılması prosesi başladı. 1993-cü il noyabrın 2-də Heydər Əliyev 
televiziya və radio ilə müraciət edərək xalqı düşmənə qarşı birləşməyə və mübarizəyə qalxmağa 

səslədi. Xalq öz rəhbərinin çağırışına səs verdi. Tez bir zamanda könüllülərdən ibarət taborlar 
yaradıldı və cəbhəyə göndərildi. 1993-cü ilin noyabrında Ali Sovet Müdafiə haqqında qanun 



qəbul etdi. 1994-cü il yanvarın 5-də Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonundakı mühüm strateji 
əhəmiyyətə malik olan Horadiz qəsəbəsini və 22 kəndi azad etdi. Hücum genişləndirildi, 

Cəbrayıl rayonunun bir hissəsi, Kəlbəcər rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələri düşməndən 
təmizləndi. Döyüşlərdə düşmən 4 min əsgər və zabit itirdi. Azərbaycan Respublikası 1994-cü il 

mayın 8-də münaqişədə iştirak edən tərəflərin, o cümlədən Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və 
erməni icmalarının niyyətini təsdiq edən Bişkek protokolunu imzaladı. 1994-cü il mayın 12-də 

cəbhə xəttində atəşkəs əldə edildi. Ölkə ərazisinin 20 faizi düşmən tapdağı altındadır. Elan 
edilməmiş müharibədə 20 min azərbaycanlı şəhid, 5 min nəfər əlil olub, 100min nəfər yaralanıb. 

Qaçqın və köçkünlərin sayı milyonu keçib. 
Xocalı soyqırımının səbəbləri. Xocalı Xankəndindən 10 kilometr şimal-şərqdə, Ağdam-Şuşa və 

Əsgəran-Xankəndi yollarının üzərində yerləşir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk günlərindən 
etibarən Xocalı diqqət mərkəzində idi. Ermənistanda repressiyaya məruz qalaraq öz doğma 

torpaqlarından qovulan 1500 azərbaycanlı və Fərqanədən (Özbəkistandan) gəlmiş 495 Axıska 
türkü məhz Xocalıda məskunlaşmışdı. Ermənilərin Xocalını əsas hədəflərdən biri kimi seçməsi 

təsadüfi deyildi.Xankəndindən qovulan 18 min azərbaycanlının bir qismi Xocalıya pənah 
gətirmişdi.Ermənistan tərəfindən işğal olunmazdan əvvəl bu şəhərin əhalisinin sayı 7000 nəfərə 

çatmışdı. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə güclü artilleriya atəşindən sonra SSRİ 
dövründə Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi 

heyətinin köməyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələri və yarımhərbi birləşmələr şəhəri ələ keçirmək 
üçün hərəkətə keçdilər. Düşmən Xocalı soyqırımını törətməklə 613 nəfəri qətlə yetirdi; o 

cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 yaşlı, 8 ailə tamamilə məhv edildiq, 25 uşağın hər iki valideyni, 
130 uşağın isə bir valideyni öldürüldü. Həmçinin 487 nəfər yaralandı, 1275 nəfər girov 

götürüldü, 150 nəfər isə itkin düşdü. Yalnız çox az sayda insan Azərbaycanın nəzarətində olan 
Ağdam şəhərinə çata bildi.Xocalının düşmən tərəfindən işğal olunması zamanı böyük şücaət 

göstərərək şəhid olmuş bir sıra igid vətən oğulları Azərbaycanın Milli Qəhrəman fəxri adına 
layiq görülmüş- lər.Bunların arasında Xocalı aeroportunun komendantı Əlif Hacıyevin,Xocalı 

ərazi özünümüdafiə batalyonunun komandiri Tofiq Hüseynovun,rota komandiri Aqil Quliyevin, 
silahlı dəstəyə başçılıq etmiş Ələsgər Novruzovun adlarını çəkmək olar.Xocalı soyqırımı zamanı 

dinc əhalinin xilas edilməsində fərqlənmiş və şəhid- lik zirvəsinə yüksəlmiş Hikmət 
Nəzərli,Füzuli Rüstəmov,Canbulaq Rzayev,Araz Səlimov ölümlərindən sonra Azərbaycanın 

Milli Qəhrəmanı adını aldılar.Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin çəkdiyi videolentlərin rolu  əvəzsizdir.Heydər Əliyevin 1993-

cü ildə hakimiyyətə qayıtmasından sonra Xocalı soyqırımına ciddi siyasi,hüquqi qiymət 
verilmişdir.Ulu öndərin 25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 

17.00-da Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə 
ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan edilir.2008-ci ildə Heydər Əliyev fondunun vitse-

prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xo- calıya ədalət" beynəlxalq maarifləndirmə 
kampaniyasına start verilmişdir.Məhz bu kampaniya sayəsində dünyada Xocalı hadisələrini 

soyqırım kimi tanıyan ölkələrin sayı ildən-ilə artmaqdadır. 
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                Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə maneələr. 
 

Müstəqil dövlətə çevrilmiş Azərbaycan Respublikası olduqca mürəkkəb beynəlxalq şəraitdə 
fəaliyyət göstərməli idi. Müstəqillik əldə edilən kimi xarici siyasətdə ilk addımlar atılmağa 

başlandı. Ölkənin müstəqilliyini 1991-ci il noyabrın 9-da ilk olaraq Türkiyə Cümhuriyyəti 
tanıdı.1991-ci ilin sonuna qədər Azərbaycan Respublikası Rumıniya,Pakistan, İsveçrə, İran 

tərəfindən tanındı. Azərbaycan 1991-ci ilin dekabrında İslam Konfransı təşkilatına, 1992-ci ilin 
fevralında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına, iyulunda isə AvropadaTəhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 

Müşavirəsinə(ATƏM) qoşuldu. 1992-ci il martın 2-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT) üzv 
olan Azərbaycan həmin təşkilatın qəbul və təsdiq etdiyi bir çox mühüm beynəlxalq sənədləri 

imzaladı. Respublikanın bir sıra ölkələrdə səfirlikləri açıldı. 
Ölkə daxilində siyasi vəziyyət heç də sabit deyildi. 1991-ci il noyabrın 20-də Xocavəndin erməni 

quldurları tərəfindən tutulması ilə bağlı vəziyyətlə yerində tanış olmaq üçün Yuxarı Qarabağa 
getmiş nümayəndə heyətini Ağdama aparan vertolyot vurulub salındı. Həlak olmuş şəxslər 

arasında Dövlət katibi, Baş prokuror, respublikanın bir sıra yüksək rütbəli məmurları, habelə 
SSRİ Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri, Rusiya və Qazaxıstandan olan müşahidəçilər vardı. 

Noyabrın 26-da Ali Sovetdə Milli Şura haqqında qanuna dəyişikliklər edildi. Yaradılan Milli 
Şuranın 50 üzvündən 25-i “demokratik blok”un üzvü, 25-i yerdə qalan deputatlardan ibarət 

idi.Ölkənin o dövrdəki prezidenti Ayaz Mütəllibov və onun yaxın ətrafı vəziyyətə tam nəzarət 
etməkdə çətinlik çəkirdi. Ali Sovetin binası qarşısında izdihamlı mitinq keçirən xalqın tələbi ilə 

parlamentin 1992-ci il martın 5–6-da keçirilən fövqəladə sessiyası A.Mütəllibovun istefasını 
qəbul etdi. Parlamentin sədri Yaqub Məmmədov prezident səlahiyyətlərini daşımağa başladı. 

Elan edilmiş prezident seçkiləri hakimiyyət uğrunda mübarizəni daha da gücləndirdi. Həm 
hakimiyyəti ələ keçirmək, həm də revanş (qisas,intiqam,əvəzini çıxma) almaq istəyənlər 

fəallaşmışdı. Həmin dövrdə Konstitusiyanın 121-ci maddəsinin 2-ci bəndi prezident seçilməsi 
üçün yaş senzi müəyyən edirdi.Xalqın həmin bəndin dəyişdirilməsi,bununla da, Heydər Əliyevin 

hakimiyyətə qayıtmasına imkan verilməsi ilə bağlı çoxsaylı müraciətlərinə respublika rəhbərliyi 
məhəl qoymurdu.Hakimiyyət böhranı Şuşa və Laçının işğalından sonra yeni mərhələyə qədəm 

qoydu.A.Mütəllibov öz tərəfdarlarının köməkliyi ilə mayın 14-də keçirilən parlamentin 
sessiyasında yenidən öz vəzifəsinə qaytarıldı. O, dərhal ölkədə fövqəladə vəziyyət tətbiq etmək, 

siyasi azadlıqları məhdudlaşdırmaq haqqında fərman verdi. AXC rəhbərliyinin A.Mütəllibovun 
Konstitusiyaya zidd rejimini tanımamaqla bağlı çağırışına bütün müxalif qüvvələr qoşuldu. 

A.Mütəllibovu dəstəkləyənlər qüvvələr nisbətini görərək silahlı münaqişə törətməkdən 
çəkindilər. Demokratik qüvvələrin yürüşü nəticəsində strateji əhəmiyyətli dövlət obyektləri ələ 

keçirildi. A.Mütəllibov ölkədən qaçmalı oldu. Ali Sovetin mayın 18-dəki sessiyası mayın 14-də 
parlamentin qəbul etdiyi qərarların qanuni olmadığını elan etdi.İsa Qəmbərov Azərbaycan 

Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilərək prezident səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq həyata 
keçirməyə başladı. Beləliklə,AXC hakimiyyətə gəlişini legitimləşdirdi. Həmin sessiyada Ali 

Sove- tin Milli Şurası “Milli Məclis” adlandırıldı və parlament səlahiyyətlərinə malik oldu. 
İyunun 7-də keçirilən Prezident seçkilərində AXC-nin sədri Əbülfəz Elçi- bəy qalib gəldi. AXC 

hakimiyyəti dövründə ölkənin pul vahidi manat dövriy- yəyə buraxıldı.Ordu quruculuğu və 
vahid komandanlığın yaradılması istiqa- mətində əsaslı addımlar atıldı. 1993-cü il iyun ayının 

əvvəllərində hərbi qiyam başladı. Surət Hüseynovun başçılıq etdiyi hərbi hissə ölkə rəhbərliyinə 
tabe olmaqdan imtina etdi. İqtidar hərbi müxalifətin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkdi. İyunun 

4-də Gəncədə silahlı toqquşma baş verdi və hökumət qüvvələri məğlub oldu. Qiyamçılar Bakı 
istiqamətində irəliləməyə başladılar. Danışıqlar nəticəsində parlamentin sədri, Baş nazir, üç güc 

naziri istefa verməli oldu və ölkədə hakimiyyət boşluğu yarandı. 
Milli qurtuluş.Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyəti. Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri 

Heydər Əliyev Muxtar Respublikaya olduqca çətin bir şəraitdə başçılıq edirdi. Ermənistan 
Naxçıvana gedən yolları bağlayaraq onu blokadada saxlayırdı. 1992-ci il mart ayında H.Əliyevin 



S.Dəmirəllə görüşündən sonra Türkiyə Naxçıvana ərzaq, toxum, avadanlıq göndərdi. Enerji 
çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün Naxçıvan MR Türkiyənin elektrik şəbəkəsinə qoşuldu. 

1992-ci ilin mayında Türkiyə ilə sərhəddə Sədərək-Dilucu “Ümid” körpüsü açıldı. 1992-ci ilin 
avqustunda H.Əliyev İranın prezidenti ilə görüşdü və Naxçıvanın bir sıra ehtiyaclarının 

ödənilməsi ilə bağlı razılaşmalar əldə etdi. Naxçıvan ərazisini İranla birləşdirən yeni körpü 
açıldı, İrandan elektrik enerjisi alınmağa başlandı. Azərbaycan Respublikası ilə İran və Türkiyə 

arasında – Naxçıvan ərazisindəki 215 km məsafədə olan dövlət sərhədinin mühafizəsinin də 
Azərbaycan sərhədçilərinə həvalə edilməsi barədə razılaşma əldə olundu. Sentyabrın sonunda 

Rusiya sərhəd dəstəsinin sonuncu əsgər və zabitləri səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 
Sərhəd Qoşunlarının 1-ci Sərhəd Dəstəsinə verərək muxtar respublikanı tərk etdilər. Beləliklə, 

ilk milli sərhəd qoşunlarının yaradılmasına da Naxçıvandan başlanıldı.  
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması. Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından 91 nəfər 

1992-ci il oktyabrın 16-da “Səs” qəzetində “Heydər bəyi biz çağırmalı- yıq!” adlı müraciətlə 

çıxış etdi. Heydər Əliyevə ünvanlanmış bu tarixi sənəddə ölkəni yaranmış ağır durumdan 

çıxarmaq üçün xalqın məhz onun başçılığı altında Yeni Azərbaycan Partiyasında təşkilatlanmaq 

arzusu öz əksini tapmışdı. Ümummilli lider Heydər Əliyev respublika ziyalılarının bu çağırışına 

oktyabrın 24-də cavab verdi. O öz cavabında mövcud ictimai-siyasi durumu ciddi şəkildə təhlil 
etdi və yaranmış ağır vəziyyətdən çıxış yollarını göstərdi. Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan 

Partiyasının yaradılmasının obyektiv zərurətə əsaslandığını və onun fəaliyyətində fəal iştirak 
etməyə hazır olduğunu bildirdi. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasında məqsəd 

Azərbaycan Respublikasını mövcud böhran- dan xilas etmək idi. Qısa müddət ərzində Heydər 
Əliyevin sədrliyi ilə partiyanın təşkilat komitəsi formalaşdı, onun rəhbərliyi ilə proqram və 

nizamnamə layihələri hazırlandı. 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda Azərbaycan 
Respublikasının bütün bölgələrini təmsil edən nümayəndələrin iştirakı ilə Yeni Azərbaycan 

Parti- yasının təsis konfransı keçirildi. Konfransda partiyanın yaradılması haqqında qərar, 
həmçinin onun proqramı və nizamnaməsi qəbul edildi. Heydər Əliyev yekdilliklə partiyanın 

sədri seçildi. 
Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışı. Siyasi böhran ölkəni parçalanma və vətəndaş 

müharibəsi həddinə çatdırdıqda iqtidar Heydər Əliyevə müraciət etməli oldu. İyunun 13–14-də 
Gəncədə hərbi müxalifətlə danışıqlar aparan H.Əliyev yaranmış siyasi böhrandan çıxmağın 

yollarını müəyyənləşdirdi.İyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin fövqəladə 
sessiyasında Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçildi. Həmin gün ölkənin tarixinə Qurtuluş Günü 

kimi daxil oldu. Ölkədəki ictimai-siyasi gərginlik davam etməkdə idi. Prezident Əbülfəz Elçibəy 
iyunun 17-dən 18-nə keçən gecə Bakını tərk etdi və Ordubad rayonunda yerləşən Kələki kəndinə 

getdi. O bunu paytaxtda qardaş qırğınının qarşısını almaq istəyi ilə izah etdi və ölkəni oradan 
idarə edə biləcəyini bildirdi. Ali Sovetin Prezidentə geri qayıtmaq təklifləri qəbul olunmadı. Belə 

olduqda Prezident səlahiyyətləri də Heydər Əliyevə həvalə edildi. 1993-cü ilin yayı və payızında 
xalq Ulu öndərin ətrafında daha sıx birləşdi. Avqustun sonunda ümumxalq referendumunda 

Azərbaycan xalqı Əbülfəz Elçibəyə bir prezident kimi etimadsızlıq göstərdi. 1993-cü il oktyabrın 
3-də Ümummilli lider Heydər Əliyev mütləq səs çoxluğu ilə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçildi. 
Hüququ islahatlar və demokratik dövlət quruculuğu.Müasir Azərbaycan Res- publikası 

müstəqilliyinin ilk illərindən etibarən demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət yaratmaq məqsədini 

elan etmişdi. Demokratik, hüquqi və dünyəvi res- publika quruculuğu ilə bağlı həyata keçirilən 

tədbirləri mərhələlərə bölmək mümkündür. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi 18 

oktyabr 1991-ci ildən Heydər Əliyevin ölkədəki hakimiyyətə qayıtdığı 15 iyun 1993-cü ilə qə- 

dər davam etmiş dövrü bu prosesin birinci mərhələsi hesab etmək olar. Heydər Əliyevin 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilməsindən Azərbay- can Respublikası 

Konstitusiyasının referendum yolu ilə qəbul edildiyi 12noyabr 1995-ci il tarixə qədər olan dövr 

demokratik dövlət quruculuğunun ikinci mər- hələsi kimi qiymətləndirilə bilər.1995-ci ilin 

iyununda Prezident  Heydər Əliye- vin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını 



hazırlamaq üçün Konstitusiya Komissiyası yaradıldı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin Əsas 

Qanunu – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-də referendumla 

qəbul edildi. Seçicilərin mütləq əksəriyyəti Konstitusiya layihəsini bəyəndiyini bildirdi. Müstəqil 

Azərbaycanın Konstitusiyasının qəbul edildiyi vaxtdan Ümummilli liderin 12 dekabr 2003-cü 

ildə vəfatına qədər olan dövr demokratik dövlət quruculuğu prosesinin üçüncü dövrü hesab edilə 

bilər. 11 oktyabr 1998-ci ildəki seçkilərdə Heydər Əliyev seçicilərin əksəriyyətinin səsini 

toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti oldu. Bu onun fəa- liyyətinin xalq 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsinin təzahürü idi. 24 avqust 2002-ci ildə keçirilmiş 

referendumun nəticələrinə görə, Azərbaycan Respublika- sının Konstitusiyasında əlavələr və 

dəyişikliklər aparıldı. Bununla da, ölkədə hüquqi və demokratik dövlət quruculuğunun 

konstitusiya əsasları möhkəm- ləndirildi. 1996-cı ildə qanunların beynəlxalq normalara uyğun 

hazırlanması məqsədilə Respublika Prezidentinin yanında Hüquqi İslahatlar Komissiyası 

yaradıldı. Milli Məclis tərəfindən ölkədə siyasi-iqtisadi, mədəni prosesləri nizama salan yüzlərlə 

qanun qəbul edildi. Prezident 1998-ci ildə insan, vətəndaş hüquq və azadlıqlarının, söz, fikir, 

mətbuat azadlığının təmin edilməsi, senzuranın ləğv olunması haqqında fərmanlar verdi. Ölkədə 

məhkəmə islahatı keçirildi. Ölüm cəzası Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda 1998-ci ildə ləğv 

edildi. Ölkədə aparılan siyasi, hüquqi islahatlar demokratik inkişaf proseslərini də sürətləndirdi. 

12 dekabr 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasında ilk bələdiyyə seçkiləri keçirildi. 1998-ci 

ildə ölkədə Konstitusiya Məhkəməsi yaradıldı. 2000-ci ildən etibarən hakimlərin xüsusi imtahan 

verməsi təcrübəsi həyata keçirilməyə başlandı. Dövlət idarəetmə sistemində islahatlar 

reallaşdırıldı. 1995-ci, 2000-ci illərdə ölkədə parlament seçkiləri keçirildi.1998-ci ildə Qadın 

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı.Sosial-iqtisadi islahatların başlıca istiqamətləri. 

Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdarkən ilk iki ildə (1993–1994)dövlət- çiliyin 

qorunub saxlanması və gücləndirilməsi,iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi və bazar iqtisadiyyatına 

keçilməsinin üç başlıca istiqamətini müəyyənləşdirdi. Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi altında hər üç istiqamətdəki problemləri ardıcıl olaraq, mərhələli şəkildə həll etdi. 

İslahatların birinci mərhə- ləsi. 1993–1997-ci illəri əhatə edən I mərhələdə ölkə dərin, 

hərtərəfli böhrandan çıxarıldı, bazar iqtisadiyyatına və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın 

əsasları yaradıldı. Bu zaman torpaq öz sahiblərinə -kəndlilərə qaytarıldı. İlk növbədə, 

özəlləşdirilmənin normativ-hüquqi bazası yaradıldı. Torpağın kəndlilərə verilməsi kənd 

təsərrüfatının inkişafına imkan verdi. Bununla yanaşı, müxtəlif tabelikdə olan kiçik və orta 

istehsal, həmçinin xidmət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə başlanıldı.Neft sənayesi 

iqtisadiyyatın qabaqcıl sahəsi kimi mühüm rol oynayırdı. O, iqtisadiyyatın digər sahələrini 

inkişaf etdirməkdə, xarici investisiyaları ölkə iqtisadiyyatına cəlb etməkdə və daxili investisiya 

imkanlarını genişləndirməkdə mühüm rol oynaya bilərdi. Azərbaycanın yeni neft strategiyasının 

əsası 20 sentyabr 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” nin imzalanması ilə qoyuldu. Bu müqavilə 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən üç zəngin neft yatağının iri xarici neft şirkətləri 

ilə birgə işlənməsini nəzərdə tuturdu. “Əsrin müqaviləsi” ndə 8 ölkənin(Azərbaycan, ABŞ, 

Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya, Səudiyyə Ərəbistanı) 13 məşhur neft 

şirkəti iştirak edirdi. 1997-ci ildə “Əsrin müqaviləsi” üzrə neftin hasilatına 

başlanıldı.Azərbaycanda çıxarılan neftin daşınma marşrutları mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 

1997-ci ildə Rusiyadan keçən “Şimal” (Bakı-Novorossiysk) neft kəməri istifadəyə verildi. 

İslahatların ikinci mərhələsi. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının II mərhələsi 1998–2002-

ci illəri əhatə edirdi. Bu mərhələ qısa və orta müddətli proqramlarla bazar iqtisadiyyatının 

əsaslarının möhkəmləndirilməsi, onun bütün sahələrində davamlı inkişafa nail olunması və 

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın genişləndirilməsi ilə səciyyələn- dirilə bilər. 1999-cu ildə 



Gürcüstan istiqamətində Bakı–Supsa “Qərb neft kəməri” istifadəyə verildi. 1999-cu il noyabrın 

18-də İstanbulda xam neftin Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas boru ixrac neft kəməri vasitəsilə nəql 

edilməsi ilə bağlı saziş imzalandı. 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu təsis olundu. Bu 

fondda yığılan vəsaitlərin Azərbaycan iqtisadiyyatının başqa sahələrinə də yönəldilməsi nəzərdə 

tutulurdu.Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında Avropa Birliyinin"TRASEKA" proqramı üzrə 

Avropa–Qafqaz– Asiya nəqliyyat kommunikasiyası olan “Yeni İpək yolu”nun işə düşməsinin də 

mühüm rolu oldu. 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda “Böyük İpək yolu” Beynəlxalq konfransı 

keçirildi. 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Mühazirə -27 

                        Siyasi sabitlik  və milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi  

                                              uğrunda mübarizə            

 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında xarici siyasət sahəsində taleyüklü 

addımlar atıldı. Azərbaycan dövlətinin əsas maraqları, xarici siyasətinin məqsəd və 

vəzifələri müəyyənləşdirildi.BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan torpaqla- 

rının Ermənistan tərəfindən işğal olunması ilə bağlı qətnamələri ümdə əhəmiyyətə 

malik olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin beynəlxalq hüquqi əsasını təşkil 

edir. Sonrakı illərdə ATƏT, Avropa Şurası, İKT, NATO, Avropa İttifaqı və s. kimi 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də oxşar qərarlar qəbul edildi. Bu rəsmi sənədlər 

də Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü və onun gətirib çıxardığı acı 

nəticələri pisləyir, işğala məruz qalmış torpaqların azad edilməli olduğunu 

birmənalı şəkildə tələb edirdi. ATƏT-in 1994-cü ildə Budapeştdə, 1996-cı ildə isə 

Lissabonda keçirilmiş sammitləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, 

beynəlxalq prinsiplərə əsaslanılaraq həll edilməsinin vacibliyini təsdiq etdi. Bu 

işdə Minsk qrupu vasitəçilik etməli idi. Budapeşt sammitində Minsk qrupu həm- 

sədrləri təsisatı yaradıldı.Lissabon sammitində Heydər Əliyev siyasi uzaqgörənlik 

və iradə nümayiş etdirərək Azərbaycanın mövqeyinin dünyanın 53 dövləti 

tərəfindən tanınmasına və müdafiəsinə nail oldu. Zirvə toplantısının qəbul etdiyi və 

onun rəsmi sənədi elan olunmuş bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

tanındığı vurğulandı.1997–1998-ci illərdə Minsk qrupunun həmsədrləri müna- 

qişənin tənzimlənməsi üçün müxtəlif təkliflər irəli sürdülər. Azərbaycan rəhbərliyi 

danışıqlarda daim konstruktiv mövqe nümayiş etdirir, işğal olunmuş torpaqların 

qaytarılması, ermənilərin ölkənin qanunlarına hörmətlə yanaşması şərtilə Dağlıq 

Qarabağa muxtariyyət verə biləcəyini bildirirdi. 

Ölkənin xarici siyasətində qonşu dövlətlərlə münasibətlər hər zaman mühüm yer 

tutmuşdur. Azərbaycan Respublikası Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Qazaxıstan 

və Türkmənistanla münasibətlərini beynəlxalq hüquq normalarına uyğun qurmuş 

və tarazlaşdırılmış siyasət həyata keçirməyə müvəffəq olmuşdur. Respublika 

Avropa dövlətləri ilə münasibətlərə də önəm verirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

Avropaya ilk rəsmi səfəri 1993-cü ilin dekabrında Fransaya olmuşdu. Səfər zamanı 

yüksək səviyyəli görüşlər keçirildi. Azərbaycan Prezidenti səfər müddətində hələ 

1990-cı ildə qəbul edilmiş Avropa üçün Paris xartiyasını imzaladı. Azərbaycan bu 

sənədə qoşulmaqla BMT nizamnaməsinə, beynəlxalq təhlükəsizlik, əməkdaşlıq 

normalarına və prinsiplərinə əməl edəcəyini təsdiqləmiş oldu. Bununla da, ölkə 

Avropa təhlükəsizlik sisteminə doğru ciddi şəkildə irəlilədi. 1991–2003-cü illərdə 

Avropanın Almaniya, Böyük Britaniya, İtaliya, İspaniya və digər ölkələri ilə də 

yüksək səviyyəli əlaqələr quruldu, səmərəli qarşılıqlı səfərlər həyata keçirildi. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində 

Avropa ölkələri ilə münasibətlərin mühüm rolu var idi. ABŞ ilə münasibətlərin 

qurulması və inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. ABŞ Konqresinin“Azadlığı 

Müdafiə Aktı”na 1992-ci ildə qəbul etdiyi 907-ci düzəliş(ABŞ-ın Azərbaycana 

birbaşa dövlət yardımını qadağan edən düzəliş) münasibətlərə ciddi maneə idi. 



Heydər Əliyevin uğurlu fəaliyyəti ABŞ-ın Azərbaycan siyasətində tədricən dönüş 

yaranmasına gətirib çıxardı.Son nəticədə ABŞ konqresi Prezidentə 907-ci düzəlişin 

fəaliyyətini hər il dayandırmaqla bağlı səlahiyyət verdi.Azərbaycanın xarici 

siyasətinin daha bir mühüm istiqamətini beynəlxalq və regional təşkilatlarla 

əməkdaşlıq təşkil etməsidir. Azərbaycan Respublikası hələ 1992-ci ildə NATO-

nun Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasına (həmin şura 1997-ci ildən etibarən 

Avropa-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurası – AATŞ adlanır)qoşulmuşdu 1994-cü ildə 

Azərbaycan NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramına da qəbul edildi. 

Azərbaycanın NATO ilə sıx əməkdaşlığı sonralar da uğurla davam etdirildi. Ölkəni 

təmsil edən hərbi hissə sülhməramlı qüvvələrin Kosovoda və Əfqanıstandakı 

əməliyyatlarında iştirak etdi. NATO Parlament Assambleyası 2002-ci ildə 

İstanbuldakı iclasında Azərbaycan Respublikasını NATO PA-nın assosiasiya- 

laşdırılmış üzvlüyünə qəbul etdi. Heydər Əliyev Azərbaycanın bu təşkilatda 

iştirakının əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirdi.1991–2003-cü illərdə iqtisadiyyat 

məsələləri ölkənin xarici siyasətində mühüm yer tutmuşdur. Azərbaycan 

beynəlxalq maliyyə-bank qurumları ilə sıx əməkdaşlıq edərək öz iqtisadiyyatında 

ciddi islahatlar aparmış, onu yeni əsaslar üzərində qurmuşdur. Azərbaycan 

Respublikası beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr quraraq Avropa–Qafqaz–Asiya 

(TRASEKA) nəqliyyat dəhlizi layihəsini həyata keçirdi. Nəqliyyatla bağlı müxtəlif 

layihələrin reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycan tranzit ölkəyə çevrilə bildi. 

Azərbaycanın xarici siyasətinin daha bir mühüm istiqaməti Xəzər dənizinin hüquqi 

statusunun müəyyənləşdirilməsi idi. Bu məsələnin həlli gərgin diplomatik fəaliyyət 

tələb edirdi.Xəzəryanı beş dövlətin nümayəndələrinin müxtəlif səviyyəli 

görüşlərində Azərbaycan öz strateji maraqlarını daim uğurla müdafiə etmişdir. 

Dövlət müstəqilliyinin tanıdılması, geniş diplomatik əlaqələrin qurulması, xarici 

siyasətin formalaşması, Azərbaycanın mövqeyinin möhkəmləndirilməsi, ölkə 

daxilində sosial-siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə dövlət quruculuğu üçün 

əlverişli beynəlxalq şəraitin yaradılması, ölkənin nüfuzlu bir dövlətə çevrilməsi 

1991–2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət sahəsində keçdiyi 

yolun başlıca yekunu hesab edilə bilər. 
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                          Azərbaycan üçüncü minilliyin başlanğıcında. 

Ulu öndər İlham Əliyev haqqında Azərbaycan xalqına olan müraciətində yazırdı:  "O,yüksək 

intelektli,praqmatik düşüncəli,müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən,enerjili və 
təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir.Sizi əmin edirəm ki,həm İlham Əliyev,həm də Yeni Azərbaycan 

Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək 
Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər.İnanıram 

ki,mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri,planları,işləri sizin köməyiniz və 
dəstəyinizlə İlham  Əliyev başa çatdıracaqdır.Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə 

böyük ümidlər bəsləyirəm". 15 oktyabr 2003-cü ildə alternativ,demokratik əsaslarla keçirilən 
seçkilərdə İlham Əliyev Azərbay- can Respublikasının prezidenti seçildi.Demokratik dövlət 

quruculuğunun sonrakı mərhələsi Heydər Əliyevin siyasi varisi və layiqli davamçısı olan İlham 
Əliyevin fəaliyyəti ilə bağlıdır.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərənca- mı ilə 21 fevral 

2017-ci il Mehriban xanım Əliyevanın  AR-nın Birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilməsi 
də bu istiqamətdə atılmış mühüm bir addım- dır.2003-cü ilin dekabrında AR-nın prezidenti 

İlham Əliyevin Cenevrədə keçirilmiş İnformasiya Cəmiyyəti üzrə dünya sammitindəki iştirakı  
onun ilk xarici səfəri idi.Prezidentliyinin 2003-2008-ci illəri əhatə edən birinci dövründə İlham 

Əliyev xarici dövlətlərə 100 səfər etdi.İntensiv fəal xarici siyasət nəticə- sində 2003-2017-ci illər 
ərzində ölkədə bir çox ikitərəfli,regional və beynəlxalq toplantılar keçirildi.2011-ci il oktyabrın 

24-də Azərbaycan Respublikası 2012-2013-cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-
daimi üzvlüyünə keçiri- lən seçkilərdə layiqli qələbə qazandı.İlham Əliyevin ölkəyə başçılıq 

etdiyi illər- də  sosial-iqtisadi sahədə ciddi irəliləyişlər müşahidə olunmuşdur.İstismara verildiyi 
vaxtdan 2013-cü ilə qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan İxrac kəməri ilə 214 milyon ton neft,Bakı-

Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə 24 milyard kub metr qaz ixrac edilmişdir.Davos Dünya İqtisadi 
Forumunun 2012-2013-cü illər Qlobal Rəqa- bətqabiliyyətlilik indeksinə görə Azərbaycan 

dünyada 46-cı,MDB ölkələri ara- sında 1-ci yerdə, yenə həmin forumun  "Qlobal İnformasiya 
Texnologiyaları -2012" hesabatında Şəbəkə Hazırlığı İndeksinə görə dünyanın 142 ölkəsi 

arasında 61-ci yerdə idi.Erməni təcavüzünə məruz qalaraq qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmiş 
azərbaycanlıların  sosial problemlərinin həlli üçün 2003-2013-cü illərdə İlham Əliyev tərəfindən 

51 fərman və sərəncam imzalanmış, Dövlət proqrqamı və ona əlavələr qəbul olunmuşdur.7 çadır 
düşərgəsi,12 fin tipli qəsəbə ləğv edilmiş,110 min nəfərin məskunlaşdırıldığı 57 müasir qəsəbə 

və məhəllə salınmışdı.2017-ci ilin 30 oktyabrında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun təntənəli 
açılış mərasimi keçirildi.O,Avropanı Asiya ilə birləşdirən ən qısa və etibarlı yol kimi 

qiymətləndirilir.2018-ci il 12 iyunda Türkiyənin Eskişəhər şəhərində TANAP-ın (Trans-Anadolu 
qaz boru kəməri)açılış məra- simi keçirildi.İlham Əliyevin ölkəyə uğurlu rəhbərliyi Azərbaycan 

zalqının onu 2008,2013,2018-ci illərdə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə   
seçməsində aydın təzahür edir.2003-2017-ci illərdə ölkənin qazandığı uğurların baş memarı olan 

İlham Əliyev artıq xalqın tarixində Qurucu Prezident olaraq özünə layiqli yer 
qazanmışdır.Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 

Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaşlıqTəşkilatı  (1994-cü ildə keçirilmiş Budapeşt sammitindən 
sonra ATƏM ATƏT adlanır) Minsk qrupunun fəaliyyətinin əhəmiyyətli şəkildə canlanmasına və 

münaqişə- nin həllinə marağın artmasına nail oldu.  Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Heydər Əliyevin 
beynəlxalq səviyyədəki görüşlərində daim əsas mövzulardan biri idi. Təkcə 1993-2000-ci illərdə 

H.Əliyev bu məsələni ABŞ rəhbərliyi ilə 18,Fransa rəhbərliyi ilə 16,Rusiya rəhbərliyi ilə 
28,Türkiyə rəh bərliyi ilə 78 dəfə müzaki- rə etmişdir.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində də münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün Azərbaycanın 
səyləri davam etdirilmişdir.2010-cu ilin iyun ayında gizir Mübariz İbrahimov təkbaşına 

ermənilərlə döyüşə girmiş və çoxlu sayda düşməni məhv edə bilmişdir.Məhz bundan sonra 
Ermənistanda matəm elan olunmuşdur.AR-nın Prezidenti İlham Əliyevin 22 iyul 2010-cu il 

tarixli sərəncamı ilə Mübariz İbrahimova ölümün-  dən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhramanı" 
adı verilmişdir.Bu,ermənilərə və onların havadarlarına konstruktiv mövqe tutmayacaqları halda 



Azərbaycan   oğullarının edə biləcəkləri ilə bağlı tutarlı bir işarə idi.Ermənilərin həm kompro- 
misə gəlməmələri,həm də arasıkəsilməyən təxribatları Azərbaycanı qətiyyətli addımlar atmağa 

vadar edirdi.2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə və gün ərzində Azərbaycanın mövqeləri və 
yaşayış məntəqələri bütün cəbhə boyu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə güclü 

artilleriya atəşinə tutuldu.Azərbaycan  Silahlı Qüvvələrinin komandanlığı bu hücumun qarşısının 
alınması,mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Ağdərə-Tərtər-Ağdam və 

Xocavənd-Füzuli  istiqamətində təxirəsalınmaz cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar 
qəbul etdi.Döyüş nəticəsində Goranboy rayonu və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış 

kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, Seysulan məntəqəsi azad olundu.Füzuli  rayonu istiqamətində 
yerləşən,geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən strateji əhəmiyyətli Lələ təpə yüksək- 

liyi Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçdi.Beləliklə,Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı 
kəndinin təhlükəsizliyi təmin olundu.Beynəlxalq qurumların müraciətləri və öz sülhsevər 

siyasətinin nəticəsi olaraq Azərbaycan dövləti hərbi əməliyyatları birtərəfli qaydada 
dayandırdı.AR-nın ərazi  bütövlüyünün qorunub saxlanması,erməni işğalçılarının silahlı 

təxribatlarının qarşısının alınması və düşmənin dinc əhaliyə hücumlarının dəf edilməsi zamanı 
göstərdikləri igidliyə görə Azərbaycan hərbçilərinin böyük bir qrupu Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən orden və medallarla təltif olundu. Şükür Həmidov,ölümlə- 
rindən sonra isə Murad Mirzəyev,Səmid İmanov İlham Əliyevin fərmanı ilə "Azərbaycanın Milli 

Qəhramanı" adına layiq görüldülər. "2018-ci il mayın 20-dən 27-nə qədər Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Əlahiddə  Ümumqoşun Ordusunun əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində  Şərur 

rayonunun Ağbulaq,Qızıl- qaya yüksəklikləri,Günnüt kəndi ordumuzun nəzarəti altına 
keçmişdir.Döyüşlər nəticəsində  ümumi olaraq 11000 hektarlıq ərazi işğaldan azad edilmişdir.Bu 

uğurlu əməliyyat Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə İrəvan-Gorus-Laçın Xankən- di avtomobil 
yoluna nəzarət etməyə imkan yaratdı.2004-cü ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə xalqın 

ehtiramını ifadə etmək,  onun zəngin mənəvi irsini əks etdirmək,azərbaycançılıq fəlsəfəsinin ölkə 
üçün əhəmiyyətini vurğu- lamaq,milli dövlətçilik ideyalarını yeni nəsillərə aşılamaq məqsədilə 

Heydər Əliyev Fondu yaradıldı.Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın başçılıq etdiyi bu qurum təhsil,səhiyyə,mədəniy- 

yət,idman,elm,texnologiya,ekologiya və digər sahələrdə müxtəlif layihələr həyata 
keçirir,bununla da ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında və yeni cəmiyyət quruculuğunda fəal iştirak 

edir.15 may 2001-ci il Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Elmlər Akademiyası Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası adlandırılmağa başlandı.1998-ci ildə Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Təhsil 

Sahəsində İslahatlar üzrə Dövlət Komissiyası yaradıldı.Azərbaycan Respub- likasının Təhsil 
İslahatı Proqramı hazırlandı və 1999-cu ildə təsdiq olundu.AR-nın prezidenti İlham Əliyevin 11 

aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə TQDK-nın bazasında Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik 
hüquqi şəxsi yaradıldı.Bu sərən- cam ali məktəblərlə yanaşı,dövlət qulluğuna işə qəbulla 

əlaqədar  imtahanların və imtahan götürülməsi tələb olunan digər fəaliyyətlərin də yüksək 
səviyyədə təşkilinə imkan verir.Mədəni irsin qorunması sahəsindəki tədbirlər nəticəsində 2003-

cü ildə Azərbaycan muğamı,2007-ci ildə Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğu,2009-cu ildə aşıq 
sənəti və Novruz bayramı,2010-cu ildə Azərbaycan xalça sənəti,2012-ci ildə tar ifaçılıq sənəti 

UNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir.Azərbaycan muğamının UNESCO-
nun "qeyri maddi mədəni irs inciləri" siyahısına daxil edilməsi Azərbaycanın birinci xanımı, 

UNESKO və İSESCO-nun Xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə baş 
vermişdir.2009-cu ildən başlayaraq Bakıda "Muğam aləmi" Beynəlxalq Muğam festivalının 

keçirilməsi muğamın təbliğində mühüm rol oynayır.Azərbaycanın 2015-ci ildə I Avropa 
oyunlarına,2017-ci ildə IV İslam Həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi etməsi,bu oyunların ən 

yüksək səviyyədə keçirilməsi,Azərbaycan idmançılarının qazandıqları uğurlar ölkənin idman 
sahəsində də ciddi nailiyyətlər əldə etdiyinin göstəricisidir.Azərbaycanda hər iki liderin hakimiy- 

yəti dövründə mədəniyyətin bütün sahələrində sistemli islahatlar aparılmışdır. 

 

 



“Azərbaycan Tarixi” fənnindən  imtahan sualları. 

 

1.Azərbaycanda daş dövrü 
2.Azərbaycanda Tunc və Dəmir dövrləri. 

3.Azərbaycan ərazisində erkən dövlət qurumları. 

4. Manna dövləti. 
5. Azərbaycanda İskit (Skif) padşahlığı.  

6.Azərbaycan Midiya imperiyası dövründə. 
7.Azərbaycan Əhəmənilər dövründə. 

8.Atropatena dövləti.  

9.Albaniya dövləti. 
10.Azərbaycan III – VII əsrlərdə.  

11..Azərbaycan Ərəb Xilafətinin tərkibundə. Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası. (IX- XI əsrlər ). 

12.Səlcuqlar və Azərbaycan.  
13.Şirvanşahlar dövləti ( XI- XII əsrlər)  

14.Azərbaycan Atabəylər ( Eldənizlər ) dövləti 
15. Azərbaycan XIII – XIV əsrlərdə 

16.Toxtamış və Teymurun Azərbaycana yürüşləri 

17.Şirvanşahlar dövləti. Şəki hakimliyi ( XIII – XIV əsrlər ) 
18.Qaraqoyunlu dövləti 

 19.Ağqoyunlu dövləti 
 20..Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin birinci yarısında  

 21.Səfəvi dövləti XVI əsrin II yarısı – XVII əsrin əvvəllərində 

 22.XVI əsr – XVII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın sosial – iqtisadi heyatı 
 23.Səfəvi – Rusiya münasibətləri 

 24. Pyotrun Xəzəryanı bölgələrə işğalçı yürüşü 

 25.Azərbaycanda Osmanlı idarə üsulu  və   .Azərbaycanda Rusiya idarə üsulu 
 26..Azərbaycan Nadir şahın hakimiyyəti dövründə 

 27..Azərbaycan xanlıqları. Urmiya xanlığı, Xoy xanlığı, 
 28. Təbriz xanlığı, Qarabağ xanlığı, Ərdəbil xanlığı ,  

 29.Şəki xanlığı, Şamaxı xanlığı ,  

 30.Quba xanlığı, 
 31.İrəvan xanlığı, Naxçıvan xanlığı , Talış xanlığı, Gəncə xanlığı 

 32.Ağa Məhəmməd xan Qacarın Azərbaycanın şimal torpaqlarına yürüşü 

 33.XVIII əsrin sonu –XIX əsrin əvvəlində Azərbaycanın daxili və beynəlxalq vəziyyəti 
 34.Birinci Rusiya- İran müharibəsi   .Rus işğal rejiminin qurulması 

 35.Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsinin İkinci mərhələsi.İkinci Rusiya – İran          
      müharibəsi 

 36.Rusiya imperiyasının Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti.Komendant idarə üsulu 

 37.Şimali Azərbaycana ermənilərin kütləvi şəkildə köçürülməsi.Rusların məskunlaşması. Alman koloni- 
      yalarının yaradılması                        

 38. Şimali Azərbaycanda rus müstəmləkəçiliyi əleyhinə üsyanlar  (.Car-Balakən üsyanı.Lənkəran üsyanı.     

       Quba üsyanı.Şəki üsyanı.) 
39.XIX əsrin 40-cı illərində keçirilən islahatlar. 

40.Cənubi Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində.Sosial-iqtisadi vəziyyət. Babilər hərəkatı 
 41.Azərbaycan XIX əsrin ikinci yarısında  

 42.Azərbaycan  XX əsrin əvvəllərində 

 43.Şimali Azərbaycanda mövcud quruluşa qarşı çıxışlar.Bakı tətilləri.                                                                                                                                                                
44 .Azərbaycan hərbiçilərinin rus-yapon müharibəsində (1904-1905-ci illər) iştirakı.                      

 45. Şimali Azərbaycan Birinci rus inqilabı illərində. 

 46.Şimali Azərbaycanda milli –demokratik hərəkat. 
 47.Şimali Azərbaycanda milli partiyaların yaradılması.                                                                                                                                                 

 48.Azərbaycanlı deputatlar rusiyanın Dövlət Dumasında.                                                                 
 49.1910-1914-cü illərdə   Şimali Azərbaycanda  fəhlə və kəndli çıxışları.                                     

 50.Cənubi Azərbaycan İran inqilabı (1905-1911-ci illər) dövründə.İnqilabın başlanması.Təbriz üsyanı. 



51.Cənubi Azərbaycan İran inqilabının mərkəzi kimi. 
52.Azərbaycan Birinci dünya müharibəsi illərində   

53.Azərbaycan istiqlql ərəfəsində.  1918-ci il mart soyqırımı.                                                                           

 54.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması. 
 55.Xarici siyasət. 

 56.Aprel istilası. 
 57.Şimali Azərbaycanda  sovet rejiminin bərqərar olması (1920-1930-cu illər) 

58.Sovet rejiminə qarşı müqavimət hərəkatı və üsyanlar..Gəncə üsyanı.Qarabağ və Zaqatala üsyanları. 

59.Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni qəsdlər. DQMV-nin və Naxçıvan MSSR-nin yaradılması. 
60.Azərbaycan SSR yeni iqtisadi siyasət şəraitində. 

61.Cənubi Azərbaycanda  1917-1920-ci illər milli-azadlıq hərəkatı.Cənubi Azərbaycan 1920- 1930-cu  

       illərdə                           
62.Azərbaycan SSR  İkinci dünya müharıbəsi illərində (1939-1945) 

63.Azərbaycan SSR  1940-cı illərin ikinci yarısı - 60-cı illərdə 
64.Azərbaycan SSR  1960-cı illərin sonu-1980- ci illərdə  

65.Cənubi Azərbaycan İkinci dünya müharibəsi və müharibədən sonrakı dövrdə 

66.Azərbaycan SSR  “Yenidənqurma” dövründə (1980-ci illərin ikinci yarısı - 90-cı illərin əvvəllərində) 
67.Milli zəmində qarşıdurma.Qondarma Dağlıq Qarabağ problemi.                                                                                                                                      

68.Xalq hərəkatı 

69.Azərbaycan Dövlətçiliyinin bərpası. Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə uğrunda mübarizə  
70.Qarabağ müharibəsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

71.Siyasi böhranın dərinləşməsi.Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə qarşı törədilən maneələr. 
72.Milli qurtuluş 

73. Siyasi sabitlik və milli dövlətçiliyi möhkəmləndirmək uğrunda mübarizə 

74.Azərbaycan üçüncü minilliyin başlanğıcında  
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