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QARABAĞ TARİXİ:  ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN  

DƏYƏRLİ DƏRSLİK 
                                                                      

                                                                       Abbas Qadir oğlu Seyidov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

                                                                            abbas.seyidov@gmail.com 

 

 

“Dağlıq Qarabağ bizim doğma, əzəli torpağımızdır. Azərbaycan torpaqlarında 

ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt 

imkan verməyəcək”. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Açar sözlər:  Qarabağ tarixi, Dağlıq Qarabağ, dərslik, şagirdlər, 

ümumtəhsil məktəbi 

 

 

 

ИСТОРИЯ КАРАБАХА: ЦЕННЫЙ УЧЕБНИК  

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ  

(на Азербайджанском и русском языках) 

Аббас Сеидов 

 

Ключевые слова: история Карабаха, Нагорный Карабах, учебник, 

ученики, общеобразовательные школы 

 

На днях был опубликован учебник по истории Карабаха для 

учеников седьмого класса. 112-страничный учебник выпущен тиражом в 

131 тысяч. 

Учебник по истории Карабаха состоит из введения и двух 

разделов, каждый из которых состоит из 15 глав. Первый раздел 

охватывает период с древнейших времен до начала ХХ века, а второй 

раздел – с начала ХХ века по сей день. 
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HISTORY OF GARABAGH: A VALUABLE TEXTBOOK 

FOR GENERAL EDUCATION SCHOOLS 

(In Azerbaijani and Russian) 

Abbas Seyidov 

 

Keywords: history of Karabakh, Mountainous Garabagh, textbook, 

students, general education schools 

 

Recently, a textbook on the history of Garabagh was published for 

students of the 7
th

 grade. The 112-page textbook has a circulation of over 131 

thousand. 

The textbook consists of introduction, and two sections of 15 chapters 

each. The first section covers the period from ancient times to the beginning of 

the twentieth century, whilst the second section portrays the events of from the 

beginning of the twentieth century to modern days. 

 

 

Bu günlərdə tarix elmləri doktoru Qasım Əhəd oğlu Hacıyev və əmək-

dar müəllim Əyyub Şəfahət oğlu Əbdüləzimovun birgə hazırladığı 7-ci sinif 

şagirdləri üçün Qarabağ tarixi kursu üzrə dərslik işıq üzü görüb (Azərbaycan və 

rus dillərində). Kitabın elmi redaktoru tarix elmləri doktoru, professor Camal 

Mustafayev, rəyçilər isə tarix elmləri doktorları Tofiq Nəcəfli və Nazim 

Məmmədovdur. 112 səhifəlik dərslik “Ərgünəş FM NPM”-də yığılıb və 

“Çaşıoğlu” mətbəəsində (Bakı, 2019) 131.283 tirajla çap olunub.  

Qarabağ tarixi dərsliyi giriş və iki bölmədən ibarətdir. I bölmə (15 baş-

lıq) qədim dövrdən 20-ci yüzilin əvvəlinədək olan dövrü, II bölmə (15 başlıq) 

20-ci yüzilliyin əvvəllərindən müasir dövrədək olan mərhələni əhatə edir.  

Söz yox ki, müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının Qarabağ 

regionunun tarixinin, mədəniyyətinin bir kurs kimi ümumtəhsil məktəblərində 

tədris olunması böyük əhəmiyyətə malikdir. Ən əsası ona görə ki, şagirdlər ilk 

növbədə Vətənimizin ayrılmaz bir parçası olan, əzəli-əbədi torpağımız cənnət 

Qarabağ haqqında zəngin biliyə malik olurlar. İkincisi, onlar bu kitabı oxu-

duqca, təkzibolunmaz faktlar əsasında anlayırlar ki, Qarabağ regionu ən qədim 

zamanlardan əski türk etnoslarının yaşadığı ərazi olub. Mənfur qonşularımız 

ermənilərə xalqımız sığınacaq kimi bu yerlərdə yaşamağa imkan yaradıb. Onlar 

isə bizim bu mərhəmətimizdən istifadə edərək, öz havadarlarının köməyi ilə bu 

yerləri “özününkü etməyə” cəhd göstəriblər. Üçüncüsü, şagirdlər Qarabağda 

gedən döyüşlərdə Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlıq səhifələrini bir daha 

yada salır, ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müna-
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qişəsinin həlli ilə bağlı həyata keçirdikləri genişmiqyaslı fəaliyyətləri ilə tanış 

olurlar. 

Dərsliyin I bölməsində Qarabağ regionunun maddi-mədəniyyət abidə-

lərindən bəhs edilir. Şagirdlərə bildirilir ki, Azıx, Tağlar kimi ibtidai insan 

məskənlərinin tədqiqi sübut edir ki, bu yerlərdə qədim insanlar iki milyon il 

bundan əvvəldən yaşamış və təxminən bir milyon il əvvəl Azıx mağarasında 

məskunlaşmışlar. Qeyd olunur ki, Şuşa mağarası, Şortəpə, Kültəpə, Uzuntəpə, 

Leylatəpə, Xantəpə, Qaraköpəktəpə və s. bu kimi eneolit, tunc dövrü abidə-

lərindən göründüyü kimi, burada həyat müntəzəm, ardıcıl olaraq günümüzədək 

davam etmişdir. Arxeoloji və yazılı mənbələr əsasında bu yerlərin qədim türk 

etnoslarına mənsub olmasından danışılır.  

“Qarabağ regionu türk etnoslarının qədim yaşayış məskənidir” adlı 

başlıqda yazılır: “Qarabağ regionunda yerli türk mənşəli oturaq və köçəri türk 

tayfaları da məskunlaşmışdır. Bizim eradan əvvəl I minillikdə onlar Kür və 

Araz hövzəsini tutmuşdular. Qaynaqlarda adları çəkilən bu sak, massaget 

tayfaları Azərbaycan ərazisinə, o cümlədən Qarabağa e.ə.7-ci yüzillikdə gəlmiş, 

bu ərazilərdə məskunlaşmış, tədricən yerli türk tayfaları ilə qaynayıb qarış-

mışlar” [1, s.19]. Söz yox ki, qədim yunan, latın, alban, fars, ərəb, türk mən-

bələrində Qarabağın təbiəti, bitki aləmi, iqtisadi və ticarət həyatı haqqında 

verdiyi məlumatlar şagirdlərin dünyagörüşünə təsirsiz ötüşməyəcəkdir. 

Şagirdlər bilməlidirlər ki, Qarabağ antik və ilk orta əsrlərdə Roma, 

Albaniya, sasani, ərəb və xəzərlər arasında döyüş meydanına çevrilir. Kitabda 

orta əsrlərin renesans dövründə bu regionun Sacilərin, Salarilərin, Səlcuqların, 

Monqolların, Əmir Teymurun, daha sonra isə qədim Azərbaycan dövlətlərindən 

olan Qaraqoyunlu (Baharlı), Ağqoyunlu (Bayandurlu) və Səfəvilər dövlətinin 

tərkibində olmasından, Qarabağ xanlığının fəaliyyətindən, dövrün mədəniyyət 

və incəsənətindən, bölgənin Rusiya tərəfindən işğalından, ermənilərin Qarabağa 

köçürülməsindən, ərazidə kənd təsərrüfatı və sənətkarlığın inkişafından 

danışılır. 

Qarabağ xanlığının yaranması və fəaliyyətindən bəhs edən 9-cu başlıqda 

Pənahəli xan Cavanşirin, İbrahimxəlil xanın fəaliyyətindən, Şuşa qalasının 

tikilməsindən bəhs olunur: “Pənahəli xan strateji cəhətdən əlverişli olan Şuşa – 

Pənahabad qalasını tikdirib, xanlığın iqamətgahına çevirdi” [1, s.39]. Şagirdlərə 

bildirilir ki, bu dövrdə ərazidə məskunlaşmış azsaylı ermənilər heç bir nüfuza 

malik olmamışlar. Xanlıq Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan sonra buraya 

çoxsaylı erməni ailələri köçürülür, bu da demoqrafik dəyişikliklərə səbəb olur. 

Dərslikdə, mənbələr əsasında Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqa-

vilələrindən sonra əraziyə köçürülüb yerləşdirilən erməni ailələrinin sayından, 

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində Qarabağın zəngin mədəniy-

yətindən, incəsənətindən danışılır. 
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Dərsliyin II bölməsi daha çox siyasi hadisələri əhatə edir. Belə ki, qeyd 

edildiyi kimi, bölgəyə köçürülərək süni şəkildə artırılan çoxsaylı erməni ailələri 

erməni siyasi birləşmələri qarşısında bir alətə çevrilərək, azərbaycanlılarla XX 

əsr boyu və dövrümüzədək münaqişələr yaratmış və dincliyi pozmuşlar. 1905-ci 

ildə ermənilər tərəfindən Bakıda başlayan münaqişə İrəvan, Zəngəzur, 

Naxçıvan kimi, Qarabağda da günahsız, əliyalın müsəlman əhalinin məhvinə 

səbəb olmuşdur. Baxmayaraq ki, o dövrdə Yuxarı Qarabağda əhalinin 72,6%-ni 

azərbaycanlılar təşkil edirdi, yaxşı silahlanmış erməni dəstələri havadarlarının 

köməyinə arxalanaraq müəyyən qırğınlar törədə bildilər. Qeyd olunduğu kimi: 

“Rusiyanın geosiyasi maraqlarına uyğun olan bu proseslər ermənilər üçün də 

çox məqsədəuyğun idi. Bu qanlı aksiyalarda məqsəd yerli əhalinin-azərbay-

canlıların Yuxarı Qarabağ ərazisini tərk etməsi idi. Lakin ermənilərin Azər-

baycan torpaqlarına kütləvi şəkildə köçürülməsi belə, demoqrafik vəziyyəti 

dəyişə bilmədi” [1, s.68]. 

Hadisələr bununla bitmədi. I Dünya müharibəsi (1914-1918) başla-

dıqdan sonra, Türkiyənin Şərqi Anadolu ərazisinə rus qoşunları ilə birlikdə 

çoxlu əli silahlı erməni də daxil oldu. Rusiyada 1917-ci il çevrilişindən sonra 

Türkiyə ərazisini tərk edən, rus qoşunları ilə birlikdə geri dönən ermənilər öz 

silahlarını dinc türk-müsəlman əhaliyə qarşı yönəltdilər. Onlar Qarabağ, Nax-

çıvan və Zəngəzuru ələ keçirməyə çalışırdılar. Dərslikdə şərh olunan bu 

hadisələr, söz yox ki, şagirdlərin həqiqəti dərk etmək yolunda, düşüncələrində 

böyük izlər buraxacaqdır.  

“I Dünya müharibəsi cəbhəsindən qayıdan ruslar öz silahlarını ermə-

nilərə verdi. Erməni-daşnakların əlinə böyük miqdarda silah keçdi. Bu, azərbay-

canlılara qarşı soyqırımının həyata keçirilməsinə səbəb oldu. 1918-ci ilin mart-

sentyabr aylarında ermənilər Qarabağda soyqırımı törətdilər. Daşnaklar 

Qarabağın qəzalarında kəndləri və şəhərləri dağıtdılar, yandırdılar. Minlərlə 

azərbaycanlını öz doğma yurdlarından qovdular” [1, s.73]. 1918-1920-ci illərdə 

mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə xalqımızın igid 

oğulları Qarabağda baş verən erməni seperatçılarına layiqli cavab verdilər. 

1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra belə, 

1920-1921-ci illərdə Ermənistandan Azərbaycana 850 erməni ailəsi köçürüldü 

ki, bu ailələrin də 765-i Yuxarı Qarabağda yerləşdirildi. Etiraz əlaməti olaraq 

Qarabağda başlayan xalq üsyanları amansızcasına yatırıldı. Dərslikdə qeyd 

olunduğu kimi, “Sovet Rusiyası...Azərbaycan SSR-in tərkibində Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) yaratdı. 1923-cü il 7 iyulda Azərbaycan 

SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi DQMV-nın yaradılması haqqında dekret verdi. 

Dekretlə vilayətin mərkəzi Xankəndi göstərildi... DQMV-nın yaradılması 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd idi. Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti cənab İlham Əliyevi bu barədə fikri olduqca maraqlıdır: “...xəritələrdə 

bütün adlar əzəli adları ilə göstərilib. Stepanakert adlı şəhər yoxdur. Orada 
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Xankəndi var. Stepanakert sözü bolşevik Stepan Şaumyanın adından götürülüb. 

O adamın ki, Azərbaycan xalqının, günahsız adamların qanını axıtmışdır, 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmişdir”” [1, s.77]. 

Dərslikdə 21-ci başlıq altında XX yüzildə Qarabağda mədəniyyətin 

inkişafından bəhs olunur: “Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında 

mühüm rolu olan regionlardan biridir. Zəngin mədəniyyətə malik olan Şuşa 

mühüm təhsil mərkəzi və ziyalılar şəhəri olmuşdur. Qarabağ regionu dünya 

mədəniyyəti tarixinə ensiklopedik biliyə malik şəxsiyyətlər vermişdir” [1, s.80]. 

Şagirdlər bu başlıq altında dahi istedad sahibləri, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Cabbar 

Qaryağdıoğlu, Seyid və Xan Şuşinskilər, Bülbül, Süleyman Ələsgərov, 

Zülfüqar Hacıbəyli, Zülfi Adıgözəlov, Şəmsi Bədəlbəyli, Qurban Pirimov və 

başqa incəsənət nümayəndələri ilə tanış olurlar. 

İkinci Dünya müharibəsi (1939-1941) başlayanda Qarabağdan 200.000 

nəfər cəbhəyə yola düşmüş, müharibədə igidliklər göstərmişlər. Onların çoxu 

geri qayıtmamışdır. Müharibədən sonra, keçən əsrin 50-ci illərində DQMV-nin 

dövlət idarə orqanlarında, təsərrüfat və mədəni-maarif ocaqlarında çalışanların 

böyük əksəriyyəti ermənilərdən ibarət idi. Sovetlər dövründə ermənilər Dağlıq 

Qarabağın Ermənistana verilməsi istiqamətində gizli işlər aparırdılar. 60-cı 

illərin sonuna qədər əsassız ərazi iddiaları davam edirdi. 1969-cu ildə Ulu 

Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nin Birinci Katibi seçildikdən sonra 

erməni separatçılarının mənfur niyyətlərinin qarşısı alındı. “DQMV-nın iqtisadi 

inkişafı və əhalisinin sosial şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən 

tədbirlər həyata keçirildi. Onlara (ermənilərə-M.) bəhanə yeri qoyulmadı” [1, 

s.83]. 

1985-ci ildə M.S.Qorbaçovun SSRİ-də hakimiyyət başına gəlməsi 

ermənilərin yenidən fəallaşmasına səbəb oldu. 1987-ci ildə DQMV-da ermə-

nilər mitinqlər və küçə yürüşləri keçirdilər. 1988-ci il iyunun 12-də DQMV 

Xalq Deputatları Soveti ərazi bütövlüyümüzə qarşı açıq hüquqi müdaxilə 

edərək, muxtar vilayətin Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxarılıb Ermənistan 

SSR-ə verilməsi haqda qərar qəbul etdi. Eyni məzmunlu qərar 1989-cu ilin 

dekabrın 1-də Ermənistan SSR Ali Soveti tərəfindən də olundu. 

Şagirdlərə məlumat verilir ki, adekvat addımlar Azərbaycan tərəfdən 

atılsa da, ölkədə 1990-1993-cü illərdə hakimiyyət böhranı və səriştəsizlik 

ucbatından torpaqlarımızın bir hissəsini itirdik. Bir-birinin ardınca Kərkicahan, 

Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı və digər yaşayış məskənləri erməni quldurları 

tərəfindən viran edildi. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı 

şəhəri yerlə yeksan edildi. 613 dinc sakin qətlə yetirildi, 487 nəfər yaralandı, 

1275 nəfər əsir götürüldü, 150 nəfər itkin düşdü. Heydər Əliyevin söylədiyi 

kimi: “Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi 

terror aktlarından biri kimi daxil oldu”. Dərslikdə Xankəndi, Əsgəran, Xocalı, 

Şuşa, Xocavənd, Ağdərə, həmçinin Qarabağ regionunun yeddi rayonunun – 
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Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanın işğal tarixləri 

qeyd olunub. Qarabağ torpaqlarının müdafiəsində mərdlik və igidlik göstərən 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Əlif Hacıyev, Tofiq Hüseynov, İnqilab 

İsmayılov, Mövsüm Məmmədov, Ələsgər Novruzov, Füzuli Rüstəmov, Araz 

Səlimov və digər Azərbaycanın mərd oğullarının adarı əbədiləşdirilir. 

Şagirdlərə izah olunur ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsindən sonra ölkədə olan 

anarxiyaya son qoyuldu, azğınlaşmış düşmənin qarşısı alındı və hərbi sahədə 

vacib tədbirlər həyata keçirildi. Mərkəzləşmiş komandanlıq təkmilləşdirildi. 

Əhalinin gələcəyə inamı artdı. Beynəlxalq arenada aparılan yüksək səviyyəli 

görüşlər nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də Ermənistan ilə Azərbaycan 

Respublikası arasında atəşkəs barədə razılaşma əldə olundu. 

Dərsliyin 29 və 30-cu bölmələrində 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində 

ordumuzun parlaq qələbəsindən və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

həlli ilə bağlı genişmiqyaslı fəaliyyətindən bəhs edilir. Aprel döyüşlərində 

düşmənə aman verməyən və ondan qat-qat güclü ordumuz erməni birləşmə-

lərinin müdafiə xəttini yararaq, “Lələtəpə” və bir sıra yüksəklikləri düşməndən 

geri aldı. Xalqımız bir daha əmin oldu ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu istənilən an düşmənə həlledici zərbə 

vurmağa hazırdır. Aprel döyüşləri haqda Prezident İlham Əliyev demişdir: 

“Əks-hücum əməliyyatı nəticəsində ordumuz düşmənə güclü, sarsıdıcı zərbə 

vurub və minlərlə hektar torpaq işğaldan azad edilib. Aprel döyüşləri həm bizim 

parlaq qələbəmizdir, həm də bir daha Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərdi” 

[1, s.102]. 

Prezident İlham Əliyevin böyük qətiyyətlə apardığı xarici siyasət 

Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına tam cavab verir. Onun söylədiyi 

kimi: “Azərbaycan öz doğma torpaqlarını nəyin bahasına olursa-olsun azad 

edəcəkdir”. Ölkə başçısının diqqət və qayğısı nəticəsində hələ 1994-cü ildə azad 

olunmuş Cocuq Mərcanlıda bərpa işləri aparıldı ki, bu da böyük yolun, böyük 

qayıdışın başlanğıcı idi.  

Biz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq! 

Dərslik ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin anlayacağı dildə yazılıb. 

Demək olar ki, bütün dövrləri əhatə edən, rəngli xəritələr, maddi-mədəniyyət 

nümunələri, tarixi şəxsiyyətlərin, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin fotoşə-

killəri ilə bəzənən dərslik ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün bir töh-

fədir. 
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AZƏRBAYCAN BƏYLƏRBƏYLIKLƏRI SOSİAL-İQTİSADİ SFERADA 

 (XVIII ƏSRIN BİRİNCİ YARISI) 

 

                                                                     Xədicə İsmayıl qızı Abbaslı  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

 

Açar sözlər: Azərbaycan, sosial münasibətlər, bəylərbəyilik, torpaq 

mülkiyyəti, vergilər 

 

XVIII əsrin birinci yarısında sosial-iqtisadi münasibətlər feodalizm 

cəmiyyətinə xas olan iqtisadi bazaya əsaslanırdı. Bu dövrdə Azərbaycan ərazisi 

üc böyük imperiyanın – Səfəvilər, Osmanlı və Əfşarlar imperiyalarının tərki-

bində olmuşdur. Ona görə də bu dövlətlərə xas olan sosial-iqtisadi müna-

sibətlər həmin dövlətlərin idarəcilik sisteminə uyğun idi. Məqalədə XVIII əsrin 

birinci yarısında mövcud olan torpaq mülkiyyət formalarına, vergi sisteminin 

araşdırılmasına geniş yer verilmişdir. 

 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ БЕГЛЯРБЕКСТВА 

 В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА) 

 

Хадиджа Аббаслы 

 

Ключевые слова: Азербайджан, социальные отношения, 

беглярбеkство, земельная собственность, налоги 

 

В первой половине XIII века социально-экономические отношения 

Азербайджана основывались на господстве феодальных отношений. В 

этот период территория Азербайджана последовательно находилась в 

составе трех великих империй - Сефевидов, Османской и Афшаров. 

Поэтому социально-экономические отношения, присущие этим гос-

ударством соответствовали системе управления этих государств. В 

статье особое внимание уделено исследованию земельных форм 

собственности, налоговой системы. 
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AZERBAIJANI FACILITIES IN THE SOCIO-ECONOMIC SPHERE 

(FIRST HALF OF THE XVIII CENTURY) 

 

Khadija Abbasli 

 

Key words: Azerbaijan, social relations, facilities, land ownership, taxes 

 

In the 1
st
 half of XIII century social-economic relations were based on 

economic base inherent in feudal society. In this period the territory of 

Azerbaijan was in three great empires - Safavids, Ottoman and Afshars. 

Therefore, social-economic relations inherent in these states were consistent 

with the system of management of those states. The forms of land ownership 

existing in the I half of XVIII century and investigation of the tax system were 

widely covered in the article. 

 

 

XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətinin inzibati-ərazi vahidlə-

rindən biri olan Gəncə-Qarabag bəylərbəyiliyində mövcud olan sosial-iqtisadi 

münasibətlər əvvəlki əsrlərdə formalaşmış və bütün Azərbaycan üçün 

xarakterik olan sosial-iqtisadi münasibətlərdən, demək olar ki, fərqlənmirdi. 

Bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Gəncə-Qarabag bəylərbəyiliyində də torpaq 

əsas istehsal vasitəsi kimi qalırdı və onun altı əsas mülkiyyət forması mövcud 

idi [1, s.75-76; 4, s.78]. Bu məsələ haqqında tarixi ədəbiyyatda geniş məlumat 

verildiyindən biz onların üzərində qısa dayanacağıq. 

Səfəvilər dövlətinin digər ərazilərində olduğu kimi, Gəncə-Qarabag 

bəylərbəyiliyində də torpaq mülkiyyətinin aşağıda adları cəkilən 6 əsas forması 

mövcud idi: 

1. Əraziye-divani adlanan dövlət torpaqları 

2. Şah ailəsinə məxsus olan xassə torpaqları 

3. Xidmət müqabilində verilən torpaqlar (soyurqal, tiyul) 

4. Bəzi hallarda ərbabi adlandırılan mülk torpaqları 

5. Müxtəlif dini təşkilatlara məxsus vəqf torpaqları 

6. Kənd icmalarına məxsus torpaqlar 

Səfəvilər dövlətində divan torpaqları daha böyük sahələri əhatə edirdi. 

Bəzi məlumatlara görə, belə torpaqlar üzrə bütün becərilən torpaqların 1/3 

hissəsini təşkil edirdi. [2, s.111] Bu torpaqlardan əldə edilən bütün gəlirlər 

dövlət xəzinəsinə daxil edilirdi. Şah ailəsinə mənsub olan torpaqlardan əldə 

edilən gəlir isə ailə üzvlərinin xərclərinin ödənilməsinə sərf edilirdi. Bununla 

belə, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda, o cümlədən Gəncə-Qarabağ 

bəylərbəyiliyində istər divan, istərsə də xassə torpaqları o qədər də çox deyildi. 

Bunun əsas səbəbi kimi Səfəvi şahlarının torpaq mülklərinə dövlətin mərkəzi 
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vilayətlərində sahib olmağa üstünlük vermələrini göstərmək olar [3, s.126]. 

Lakin Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyinin ərazisində az miqdarda da olsa, divan 

və xassə torpaqları mövcud idi. Osmanlı işğalı dövründə bu torpaqlar türk 

sultanının sərəncamına keçmişdi. Torpaq mülkiyyətinin şərti xarakter daşıyan 

formaları da geniş yayılmışdı. Dövlət torpaqlarından ayrılan belə torpaqlar 

hərbi və mülki şəxslərə xidmət müqabilində, xidməti müddətində, ömürlük və 

yaxud irsən verilirdi. Verilmə şərtlərindən asılı olaraq bu torpaqlar tiyul, 

soyurqal və nadir hallarda iqta adlandırılırdı. 

XVI əsrdən tətbiq edilməyə başlayan tiyul torpaqları bir sıra özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə malik idi. Əksər hallarda tiyul dedikdə müəyyən ərazilərdən 

alınan vergilərin ayrı-ayı şəxslərə bağışlanılmış hissəsi nəzərdə tutulurdu. 

Tiyuldar adlanan belə torpaq sahibləri onlar üçün ayrılmış torpaqlarda 

yaşamaya da bilərdilər. Onlar tiyul kimi nəzərdə tutulmuş məbləği birbaşa 

kəndlilərdən deyil, vergi yığanlardan alırdılar [4, s.189-190]. 

Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyində tiyulun iki növü geniş yayılmışdı. 

Birinci növ tiyul dövlətdə müəyyən vəzifə tutan şəxslərə vəzifə müddətinə 

verilirdi. Əgər vəzifə müəyyən səbəbdən və vaxtdan sonra digər şəxsə 

verilirdisə, sonuncu həm də tiyulun sahibi olurdu [5, s.86]. Tiyulun ikinci növü 

hər hansı vəzifəni tutmaqla bağlı olmayıb ayrı-ayrı şəxslərə dövlət qarşısındakı 

xüsusi xidmət müqabilində mükafat şəklində verilirdi [4, s.200-201]. 

Azərbaycanda uzun müddət mövcud olmuş şərti torpaq mülkiyyət 

formalarından biri də soyurqal olmuşdur. İrsi xarakter daşıyan bu torpaq 

mülkiyyəti soyurqal sahibinə verginin dövlət xəzinəsinə getməli olan hissəsinə 

sahib olmaq hüququ verirdi. Soyurqal torpaq sahibliyi hərbi xidmətlə sıx bağlı 

olub soyurqal sahibinin şah ordusuna müəyyən miqdarda silahlı əsgər verməsini 

nəzərdə tuturdu. Soyurqal torpaq sahibliyi haqqında deyilən bu xüsusiyyətlər 

Səfəvi hökmdarı Sultan Hüseynin 1701-ci ildə verdiyi fərmanda tam əks 

olunmuşdur. Fərmanda göstərilirdi ki, Qaradağın Dizmar mahalından toplanan 

malcəhət və digər vergilərin 63.096 dinarı soyurqal hüququ ilə Qaradağ hakimi 

Bayandur sultanın oğlu Məhəmmədqasım bəyə verilir [4, s.63]. 

Bəzi hallarda soyurqal torpaqlarının verilməsi belə torpağı olan şəxsə həm 

də dövlət xəzinəsindən məvacib təyin edilməsiylə də müşayiət olunurdu. Şah II 

Təhmasibin (1722-1732) fərmanlarından birində deyilirdi ki, dövlət qarşısın-

dakı xidmətlərinə görə Talıb xan Qacarın oğlu Dövlətyar bəy "keşikçibaşı" 

vəzifəsinə təyin edilir. Fərmanda daha sonra göstərilirdi ki, "Xəmsə” mahalının 

(mənbələrdə və tarixi ədəbiyyatda Qarabağın xristian məliklikləri bəzən 

"Xəmsə" adı ilə verilir) kəndlərindən birini soyurqal şəklində və at arpası 

toplamaq hüququ ilə onun sərəncamına veririk və şah hakimiyyətinə sədaqətlə 

xidmət etməsi üçün ona pulla illik məvacib təyin edirik" [6, s.47]. 

XVIII əsrin birinci yarısında yarımköçəri həyat tərzi keçirən bir çox 

maldar tayfaların istifadəsində olan torpaqları da soyurqal torpaqları sırasına aid 
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etmək olar. Öyrənilən dövrdə Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyinin ərazisində 

yaşayan Cavanşir, Otuziki, İyirmidörd, Kəbirli və başqa tayfaların istifadə 

etdikləri torpaqlar, çox güman ki, onlara vaxtilə soyurqal hüququ ilə verilmişdi. 

Bu tayfalara daxil olan oymaqlardan hər birinin özünəməxsus qışlaq və yaylaq 

yerləri var idi. "Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri"nin verdiyi 

məlumatdan aydın olur ki, Cavanşir tayfasına məxsus 25 oymaqdan hər birinin 

Dizaq, Bayat, Arasbar nahiyələrində əkin yerləri, Kür çayı sahilində, Ləmbəran, 

Dizaq, Xaçın və ən çoxu Arasbar nahiyələrində qışlaqları, İrəvan vilayəti ilə 

həmsərhəd olan bölgələrdə isə yaylaqları var idi [7, s.436-453]. 

Nəsli xarakter daşıyan bu torpaqlar faktiki olaraq, tayfa başçılarının 

ixtiyarında olurdu. Tayfalar özlərinə məxsus yaylaq və qışlaqlara hərəkət 

edərkən onlar üçün müəyyənləşdirilmiş sərhədlərdən kənara çıxa bilməzdilər. 

Bununla da ayrı-ayı tayfalar arasında baş verə biləcək toqquşmaların qarşısı 

alınır və dövlətin hər bir tayfa üzərində nəzarət etməsi yüngülləşdirilirdi. 

Soyurqal torpaqlarından istifadə edən tayfalar zərurət yarandıqda şah ordusuna 

tələb olunan sayda əsgər verməli idilər [8, s.127]. 

XVIII əsrin birinci yarısında Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyində geniş 

yayılmış torpaq mülkiyyət formalarından biri də mülk idi. Hələ ərəb xilafəti 

dövründən məlum olan bu torpaq mülkiyyət forması digər torpaq mülkiyyət 

formalarından iki əsas xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirdi. Birincisi, mülk 

torpaqlarını almaq, satmaq və irsən vermək mümkün idi. İkincisi, mülkə sahib 

olmaq dövlət qarşısında hər hansı xidmətlə bağlı deyildi. Yalnız torpaq deyil, 

həmçinin müxtəlif növ daşınmaz əmlak, o cümlədən müxtəlif təyinatlı tikililər, 

bağlar, suvarma arxları mülk ola bilərdi [4, s.228]. 

Mülk torpaqlarına sahiblik hüququ hakimiyyət orqanları tərəfindən 

verilmiş təliqə və qəbalə vasitəsilə təsdiq edilirdi. XVIII əsrin birinci yarısında 

Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyində torpaq mülklərinə sahibliyi təsdiq edən belə 

sənədlərdən bəziləri zəmanəmizədək gəlib çatmışdır. 1728-ci ilə aid olan bu 

sənədlərdən birində mübahisəli hesab edilən torpaq mülkünün sahibliyi 

müəyyənləşdirilmişdir. Sənəddə Əkkərə kəndinin sakini Məlik Kərəm və onun 

övladları Gəncə sərəsgəri Mustafa paşaya bildirirdilər ki, Keşkərən kəndində 

onlara məxsus olan torpaqlar Əgərək kəndindən olan Hacı İbrahim bəy və 

Sultanhüseyn bəy tərəfindən tutulmuşdur. Sərəgər Mustafa paşanın əmrilə şi-

kayət şəriət qaydaları əsasında araşdırıldıqdan sonra mübahisəli torpaqların 

Məlik Kərəmin mülkü olması təsdiq edilmiş və bu haqda onlara sənəd 

verilmişdir [9, v.239]. 

Mülk torpaqları vərəsəlik əsasında uzun müddət eyni nəsildən olan 

şəxslərə mənsub olurdu. XIX əsrin əvvəllərində tərtib edilmiş sənəddən aydın 

olur ki, Qarabağda yerləşən Qal kəndi hələ Qarabağ xanlığı yaranmamışdan 

xeyli əvvəl Hidayət bəy İsmayıl bəy oğlunun ulu babalarına məxsus olmuşdur 

və onlar həmin torpaqdan tam sərbəst istifadə etmişlər [9, v.247]. 
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Mülk torpaqlarına məxsus xüsusiyyətlərdən biri onların alqı-satqı 

obyektinə çevrilməsi idi. Yeni torpaq sahələrini satın alan feodallar bu yolla öz 

mülklərinin həcmini və gəlirlərini artırmaq məqsədi güdürdülər. XVIII əsrin 

birinci yarısında Azərbaycanın digər yelərində olduğu kimi, Gəncə-Qarabağ 

bəylərbəyiliyində də mülk torpaqlarının alınıb satılması heç də nadir hadisə 

deyildi. 1738-ci ilə aid qəbalədə göstərilirdi ki, Bərgüşad mahalının 

sakinlərindən biri özünə məxsus torpaq mülkünün 2/6 hissəsini Məlik Kərəm 

adlı feodala 25 tümənə satmışdır. Maraqlı burasıdır ki, gələcəkdə baş verə 

biləcək torpaq mübahisələrinə yol verməmək üçün satılmış torpağın sərhədləri 

qəbalədə dəqiq göstərilmişdi [10, s.238]. 1727-ci ilə aid başqa bir mənbədə bir 

feodalın eyni zamanda iki müxtəlif mülk torpağının satılmasından bəhs edilir. 

Sənəddə göstərilir ki, "Hacı Məmməd Məlikməhəmməd oğlu Carıca çölündə 

yerləşən özünə məxsus torpaq sahələrindən birini 50, digər, daha böyük sahəni 

isə 100 tümənə Hacı Ağakişi bəy Hacı Mirəhməd bəy oğluna satmışdır" [10, 

s.298]. 

Mülkədarlar satın aldıqları torpaqlarda, adətən, qaçqın kəndliləri yerləş-

dirir, bununla da yeni gəlir mənbəyi əldə edirdilər. Qarabağın Əliqulukənd adlı 

kəndinin sakinlərinin şifahi məlumatı əsasında XIX əsrdə tərtib edilmiş 

sənədlərdən birində göstərilir ki, bu kəndin torpaqları onun hazırkı sahibi Əli 

Əkbər bəyin əcdadları tərəfindən satın alınmışdır. Həmin torpaqların müxtəlif 

yerlərdən gəlmiş qaçqın kəndlilər hesabına məskunlaşdırılması isə Əli Əkbər 

bəyin babası Murtuza bəy tərəfindən Qarabağ xanı Pənahəli xanın dövründə 

həyata keçirilmişdir [11, s.90]. 

Azərbaycanın digər yerlərində olduğu kimi, Gəncə-Qarabağ bəylər-

bəyiliyində də süni suvarma vasitələrinin bir hissəsi mülk hüququ ilə ayrı-ayrı 

feodallara məxsus idi. Daha böyük maddi imkanlara malik olan feodallar öz 

vəsaitləri hesabına arxlar çəkdirir və kəhrizlər qazdırırdılar. Belə halda suvarma 

vasitəsi onu tikdirənin mülkü hesab edilirdi. Elə buna görə də suvarma vasi-

təsinin sahibi ondan istədiyi kimi istifadə etmək, daha doğrusu, satmaq, bağış-

lamaq, irsən vermək və iltizama vermək hüququna malik idi. Gəncə-Qarabağ 

əyalətinin müfəssəl dəftərində Səfəvilər dövründə süni suvarma vasitələrinin 

sahiblərinin hüquqları, eləcə də onların sudan istifadə edən kəndlilərlə mü-

nasibətləri haqqında maraqlı məlumat verilir. Həmin məlumatdan aydın olur ki, 

hər bir kəndin ərazisindən axan arxın öz sahibi var idi. Həmin arxın suyundan 

istifadə edən kəndli əldə etdiyi məhsulun 1/4 hissəsini üşr şəklində torpaq 

sahibinə, 1/5 hissəsini isə bəhrə şəklində suvarma vasitəsinin sahibinə verirdi [7, 

s.25]. 

Əvvəllər olduğu kimi, XVIII əsrin birinci yarısında da məscidlərə, mü-

qəddəs məzarlara, ocaqlara və ruhanilərə məxsus olan torpaqlar vəqf torpaqları 

adlanırdı. Torpaq sahələri ilə yanaşı vəqf mülkləri sırasına evlər, dükanlar, 

karvansaraylar, bağlar, sənətkar emalatxanaları, suvama arxları, dəyirmanlar və 
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s. də daxil olurdu. Vəqf torpaqlarından və mülklərindən əldə edilən gəlir mü-

səlman ruhanilərinin saxlanılmasına, eləcə də məscid və mədrəsələrin 

ehtiyaclarına sərf edilirdi [12, s.349]. 

Vəqf torpaqları dövlət xəzinəsinə ödənilən vergilərdən azad idilər. Bəzi 

feodallar bundan istifadə edərək öz mülklərini formal olaraq ayrı-ayrı dini 

müəssisələrə bağışlayır, bununla da dövlətə vergi verməkdən boyun qaçırırdılar. 

Belə yalançı vəqflərdən əldə edilən gəlirin bir hissəsi ruhanilərə, digər hissəsi 

isə həmin torpağın faktiki sahibinə çatırdı. XVIII əsrin 30-cu illərində Nadir 

şahın hakimiyyət başına gəlməsilə vəqf torpaqlarının və ruhanilərin hüquqları-

nın kəskin şəkildə məhdudlaşdırılması prosesi başlandı. Yeni şahın əmrilə 

Azərbaycanda bir çox vəqflər müsadirə edilərək dövlət xəzinəsinin sərəncamına 

verilirdi. Əksər hallarda müsadirə edilən vəqf torpaqlarından əldə edilən gəlir 

Nadir şahın çoxsaylı ordusunun ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəldilirdi [6, 

s.43]. Vəqf torpaqlarına belə münasibət Nadir şahın ölümünə qədər davam 

etmişdir. 

Camaat torpaqları adlanan torpaq mülkiyyət forması kənd icmasının 

sərəncamında olurdu. Belə torpaq istər həcminə, istərsə də keyfiyyətinə görə 

feodallara məxsus torpaqlardan xeyli geridə qalırdı. Ən münbit torpaqları öz 

əllərində cəmləşdirən feodallar kənd icmalarının istifadəsinə dağlıq və bataqlıq 

ərazilərdə əkinçilik üçün elə də yararlı olmayan torpaqlar verirdilər. Müsəlman 

şərqinin digər ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da icma torpaqlarının və 

kənd icmasının, nə də ondan istifadə edən kəndlilərin mülkiyyətinə aid etmək 

olmaz. Əslində bu torpaqların mülkiyyətçisi rolunda dövlət çıxış edirdi. 

Kəndlilər isə bu torpaqlardan istifadə etdiklərinə görə dövlət xəzinəsinə vergi 

ödəyirdilər [13, s.120]. 

XVII əsrin sonu - XVIII əsrin əvvəllərində, onsuz da az olan camaat tor-

paqlarının sahəsi getdikcə azalırdı. Bu dövrə aid mənbələrdə camaat torpaqları 

haqqında məlumatların azlığını da bununla izah etmək lazımdır. Məhz bu 

dövrdə camaat torpaqlarının iri feodallar tərəfindən ələ keçirilməsi geniş miqyas 

almışdı. Səfəvi hökmdarı Süleymanın (1666-1694) kənd icmalarına məxsus 

torpaqların iri feodallar tərəfindən zəbt olunmasının qarşısını almaq üçün 

verdiyi xüsusi fərmanlar da bunu təsdiq edir [4, s.242-243]. Camaat torpaq-

larının və kəndli təsərrüfatlarının iri feodallar tərəfindən ələ keçirilməsinin ən 

geniş yayılmış forması "könüllülük" idi. İri feodal tərəfindən vaxtaşırı təzyiq və 

qarətlərə məruz qalan kəndli becərdiyi torpaqları ona güzəştə getməyə məcbur 

edilirdi [14, s.254]. 

XVIII əsrin birinci yarısında bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Gəncə-

Qarabağ bəylərbəyiliyində də əhalinin sosial strukturu istehsal münasibətləri və 

məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi ilə sıx bağlı idi. İstehsal vasitələrinə 

münasibətə görə əhali iki əsas qrupa-feodallara və kəndlilərə bölünürdü. 

Bunlarla yanaşı, şəhərlərdə tacir və sənətkarlar da yaşayırdılar. Lakin natural 
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təsərrüfatın hökmranlığı şəraitində əhalinin bu qruplarının ölkənin sosial-

iqtisadi və siyasi həyatına təsiri çox az idi. 

Hakim sinif olan feodallar iki kateqoriyaya bölünürdülər. Birinci 

kateqoriyanı dünyəvi feodallar təşkil edirdi və onların sırasına xanlar, bəylər, 

sultanlar, məliklər, darğalar, naiblər və başqaları daxil idi. Yarım köçəri 

tayfaların başçıları olan elbəyilər də dünyəvi feodalların sırasında idilər. Bütün 

bu feodallar bir-birindən dövlət strukturunda tutduğu mövqeyə və sahib 

olduqları əmlakın miqdarına görə fərqlənirdilər. 

Feodal əyanların ikinci kateqoriyasını ruhani feodallar təşkil edirdilər. 

Hakim siniflərlə sıx bağlı olan ali müsəlman ruhanilərinin əsas gəlir mənbəyini 

vəqf torpaqları təşkil edirdi. Bütün Səfəvilər dövləti çərçivəsində vəqf əmla-

kının idarəçiliyi şahdan sonra ikinci şəxs hesab edilən sədrin əlində cəmlən-

mişdi. Bütün ölkə miqyasında məhkəmə işləri də ruhanilərin əlində cəmlən-

mişdi. Bu işlərlə bilavasitə məşğul olan şeyxülislam və qazılar ruhanilərdən 

təyin edilirdi. Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyində də şiə ruhanilərinə və şəriət 

məhkəmələrinə başçılıq etmək üçün şeyxülislam, qazı və sədr vəzifələri 

mövcud idi [4, s.118-119; 8, s.118-119]. 

Bəylərbəyiliklərdə əhalinin əsas hissəsini kəndlilər təşkil edirdi. 

Tədqiqatçılar son orta əsrlərdə Azərbaycanda kəndlilərin rəiyyət, rəncbər, elat 

və icmaçı kəndli kimi kateqoriyalarının adlarını çəkirlər. Göstərmək lazımdır ki, 

camaat torpaqlarında yaşayan və ancaq dövlətə vergi ödəyən icmaçı kəndlilərin 

sayı çox cüzi idi. Bu, hər şeydən əvvəl, camaat torpaqlarının feodallar 

tərəfindən zəbt olunması ilə bağlı idi. 

Kəndlilərin böyük əksəriyyətini rəiyyətlər təşkil edirdi. Kiçik torpaq 

payına malik olan rəiyyətlər öz torpaqlarını becərməklə yanaşı divan, vəqf, bəy, 

məlik və sultan torpaqlarında işləyirdilər. İ.P.Petruşevski yazır ki, rəiyyət 

kateqoriyasına daxil olan kəndlilər formal olaraq yaşayış yerlərini tərk etmək 

hüququna malik olsalar da, faktiki olaraq bu hüquqdan istifadə edə bilmirdilər 

[4, s.248]. 

Hansı torpaqlarda yaşamalarından asılı olmayaraq rəiyyətlər ümumilik-

də müxtəlif növ vergi və mükəlləfiyyət yerinə yetirirdilər. Bu vergilər arasında 

malcəhət, üşr, bağbaşı, cüftbaşı, salyana, bayramlıq və başqaları daha geniş 

yayılmışdı [4, s.265]. 

Rəiyyətlərlə müqayisədə, torpaqsız kəndlilər olan rəncbərlərin vəziyyəti 

daha ağır idi. Əsas istehsal vasitələrindən məhrum olan rəncbərlər çox ağır 

şərtlərlə feodal təsərrüfatında işləyirdilər. Onlar taxıl və çəltik tarlalarında 

çalışır, tut bağlarını becərir, feodala məxsus yüklərin daşınması ilə məşğul 

olurdular. Şəxsən asılı vəziyyətdə olan rəncbərlər ağır istismara məruz qalırdılar 

[15, s.85]. 

Kəndlilərin rəncbər vəziyyətinə düşmələri əsasən iki yolla baş verirdi. Bu 

və ya digər səbəbdən müflisləşərək, var-yoxdan çıxan kəndli özünün kiçik 



 

AZƏRBAYCAN BƏYLƏRBƏYLIKLƏRI SOSİAL-İQTİSADİ SFERADA...  

 

 17 

torpaq sahəsini feodala satır və bununla da rəncbərə çevrilirdi [16, s.46]. 

Rəncbər kateqoriyalı kəndlilərin yaranmasının ikinci yolu başqa yerlərdən gələn 

rəiyyətlər və ağasının dözülməz zülmü nəticəsində qaçmağa məcbur olan elə 

həmin rəncbərlər olurdu. Mənbələrdən birində göstərildiyi kimi, feodalların 

tətbiq etdikləri zorakı metodlar və əldə edilən gəlirlərin hədsiz dərəcədə az 

olması rəncbərləri öz yaşayış yerlərindən qaçmağa məcbur edirdi [17, s.726]. 

Kəndlilərin xeyli hissəsini yarımköçəri maldarlıqla məşğul olan elatlar 

təşkil edirdi. Ayrı-ayrı tayfalar halında yaşayan elatların aşağı təbəqəsi həm 

dövlət, hə də tayfa başçıları tərəfindən istismar edilirdi. Bununla belə, XVII 

əsrin sonlarınadək, oturaq kəndlilərlə müqayisədə, elatların vəziyyəti yaxşı idi. 

Onların dövlət qarşısında yerinə yetirdikləri əsas mükəlləfiyyət orduda xidmət 

etməkdən ibarət idi. Bəylərbəyilik tərəfindən hərbi yürüş elan edilərkən hər bir 

elat tayfası müəyyən olunmuş qaydada süvari əsgər verməli idi. Hər bir tayfanın 

dövlət üçün əhəmiyyəti göndərilən silahlı əsgərlərin miqdarı ilə müəyyənləşirdi 

[3, s.145]. 

Elat tayfalarının hərbi xidmətlə bağlı olmaları dövləti onlarla bir qədər 

ehtiyatlı davranmağa vadar edirdi. Rəiyyətlərinin ödədikləri bütün vergilərin 

elatların da üzərinə qoyulması onları hərbi cəhətdən etibarsız edə bilərdi. Elə 

bunun nəticəsi idi ki, elat tayfalarının əksəriyyəti dövlətə ancaq çobanbəyi 

vergisi ödəyir, rəiyyətlər üzərinə qoyulan malcəhət, darğalıq, ixracat kimi 

vergilərdən tamamilə azad olunurdular. Qızılbaş tayfa birliyinə daxil olan elat 

tayfalarının vəziyyəti daha yaxşı idi. Onlar vergilərdən azad olmaqla yanaşı, 

həm də ən yaxşı otlaqlarla təmin edilirdilər. Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyinin 

ərazisində yaşayan ziyadoğlu, qazaxlı və şəmşəddinli tayfaları məhz belə 

vəziyyətdə idilər [4, s.311]. Bununla belə, XVII əsrin sonu - XVIII əsrin 

əvvəllərində elat tayfalarının vəziyyətində bir sıra əsaslı dəyişikliklər müşahidə 

edilirdi. Onların təsərrüfat fəaliyyətində maldarlıqla yanaşı, əkinçilik də mühüm 

rol oynamağa başlamışdı. "Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftərindən" 

aydın olur ki, bəylərbəyilikdə yaşayan elat tayfalarının, demək olar ki, 

hamısının düzənlik bölgələrdə əkin sahələri var idi. Onlar bu əkin sahələrinə 

görə torpaq sahibinə "üşr" adlı vergi ödəyirdilər [7, s.436-453]. 

Səfəvilər dövlətində XVII əsrin sonlarından başlamış dərin iqtisadi 

böhran, digər yerlərdə olduğu kimi, Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyin ərazisində 

yaşayan elatların da vəziyyətinə pis təsir göstərdi. Əhalinin digər təbəqələri 

kimi, elatlar da Səfəvi hökmdarı şah Sultan Hüseynin keçirdiyi vergi islahatının 

ağırlığını öz üzərində hiss etməyə başladılar. Yesayi Həsən Cəlalyanın sözlərinə 

görə "tərəkəmə" adlandırılan tayfalar üzrə də siyahılar tərtib edildi. Bu 

siyahılara onların otlaqları, ilxıları, müxtəlif heyvan naxırları daxil edildi və 

onların üzərinə qoyulan vergilər bir neçə dəfə artırıldı [18, s.20]. 
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Луллубеи были одними из древнейших насельников Приурмийской 

зоны Азербайджана. Во второй половине III тыс. до н.э. аккадские цари 

Саргон I и  Нарам-Суэн одержали победу над военными коалициями, в 

составе которых принимали участие также  луллубеи Симуррума (в 

долине Сеймерре, в Луристане) и Луллубума (восточнее Сулеймании, 

между озерами Урмия и Зерибор). Луллубеи принимали участие в 

завоевании Аккада кутиями, но вскоре восстали против их царя 

Эрридавазира. Шумерский царь Шульги 9 раз предпринимал военные 

походы против луллубеев, после чего они стали вассалами правителей 

города Ур. В документах того же периода и следующего тысячалетия 

луллубеи упоминаются среди работников в разных отраслях хозяйства 

месопотамских городов. Военные стычки луллубеев с соседями 

хурритами сменялись товарообменом. В хурритском городе Нузи высоко 

ценились рабыни луллубейского происхождения. С 880-х годов до н.э. 

ассирийские цари планомерно начинают присоединять луллубейские земли 

к своим владениям. В западной части этих земель под старым названием 

«Замуа» была создана ассирийская провинция, а восточная часть 

(Мазамуа или «Внутренняя Замуа») позже была присоеденена к Манне. 

Наименование луллубеев на языке урартских соседей в значении «враг» 

стало именем нарицательным. 
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FROM THE HISTORY OF THE RELATIONSHIP LULLUBIANS WITH 

NEIGHBORS 
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Lullubians was one of the most ancient inhabitants of the Urmia basin of 

Azerbaijan. In the second half of the 3rd millennium BC. the Akkadian kings 

Sargon I and Naram-Suen defeated the military coalitions, which also included 

Lullubians of Simurrum (in the valley of Seymerre, in Luristan) and Lullubum 

(east of Suleimaniya, between the lakes Urmia and Zeribor). The Lullubians 

took part in the conquest of Akkad by the qutians, but soon rebelled against 

their king Erridavazir. The Sumerian king Shulgi nine times organized a 

military campaign against the lullubians, after which they became vassals of 

the rulers of the city of Ur. In the documents of the same period and the next 

millennium, lullubians is mentioned among workers in various sectors of the 

economy of Mesopotamian cities. Military clashes lulubians with neighbors 

Hurrians were accompanied with the exchange of goods. In the Hurritan city of 

Nuzi Lulubian slaves were highly valued. From the 880s BC Assyrian kings 

systematically begin to join the land of Lullubians to Assyria. In the western 

part of these lands, under the old name Zamua, is created the Assyrian 

province, and the eastern part (Mazamua or Inner Zamua) was later joined to 

Manna. The name lullubians in the language of the urartians meaning 

“enemy”. 

 
E.ə. III minilliyin ikinci yarısında əhalisi əsasən, lullubilərdən ibarət olan 

bir neçə çarlıq mövcud idi. Bunlardan ən şimalda yerləşəni      ullubum, 

qonşuluqdakı torpaqların istilası hesabına ərazisini genişləndirməklə yanaşı, 

güclü Akkad dövlətinin işğalçılıq siyasətinə qarşı mübarizə aparan hərbi 

ittifaqlara qoşulurdu. İranın qərbində, Zöhab şəhəri yaxınlığında, Sarıpuldakı 

Miankal qayası (qədim adı Batir) üzərinə həkk olunmuş akkaddilli mətndən 

bəlli olur ki, Anubanininin hakimiyyəti dönəmində Lullubum dövləti xeyli 

genişlənərək “Yuxarı dənizdən” (Urmiya gölü) “Aşağı dənizə” (Zeribor gölü) 

qədər olan ərazini əhatə edirdi [16, p.704-706, E4.18.1; 4, s.21-23; 2, s.99]. 

Mətni müşayiət edən təsvirdə (bax: şəkil 1) Anubanini sol əlində kaman, sağ 

əlində isə dəyənəklə (və ya balta) silahlanmış halda verilib. Ayağı ilə məğlub 

etdiyi düşməni tapdalayan Anubanininin qarşısında ona iki əsir gətirən hərb 
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ilahəsi İştar təsvir olunub; ikinci cərgədə qolları arxadan bağlanmış daha 6 

əsirin təsviri verilib. Əsirlər təhqiramiz formada lüt təsvir olunublar. Yalnız 

dairəvi zolaqlı baş geyiminə əsasən onların icma rəhbərləri olduğunu ehtimal 

etmək olar. 

 
Şəkil 1. Anubaninin barelyefi 

 

Anubaninin antiakkad hərbi ittifaqında iştirakı Naram-Suenin «Qələbə 

stelası»nın (bax: şəkil 2) mətni ilə də təsdiqlənə bilər. Mətnin oxunuşu çətinlik 

yaratmasa da, fraqmentar olduğundan məzmunu müxtəlif cür izah olunur. 

Mətndə salamat qalan A[…] Si-dur ú Sa-tu-ni Lu-lu-bi-im KI. ip-hu-ru-

[ma]… ifadəsini «A[nubanini], Sidur və Satuni Lullubim torpağında 

toplan[dılar]…» kimi izah etmək olar. Fraqmentin fərqli tərcümələri də 

mövcuddur [4, s.23-24; 2, s.100]. Mətn Naram-Suenin lullubilərlə döyüş 

səhnəsinin və qələbəsinin qabartma təsvirləri ilə müşayiət olunur. 

Naram-Suenin şimal tayfaları ilə müharibələri bir-birilə üzvi surətdə bağlı 

olan didaktik eposlarda, daha dəqiq desək, əfsanələrin sonralar tərtib olunmuş 

(bəlkə də orijinallardan üzü köçürülmüş) dublikatlarda əksini tapıb. Bunlardan 

biri elm aləmində “Naram-Suen haqqında əfsanə” (və ya “Kuta əfsanəsi”) adı 

ilə tanınır. Eposun məlumatına görə Naram-Suenin hakimiyyəti zamanı 360 

minlik “manda ordusu” (akkadca umman manda) ciddi müqavimətlə 

qarşılaşmadan Anadoludakı şəhərləri (Buruşhanda, Buranşu, Buhlu) zəbt edir 

və Şubat-enlil adlanan yerdə (indiki Suriyanın şimalında Təll-Leylan) hərbi 

düşərgələrini qururlar. Bir müddətdən sonra bu ordu Subartunu, Kutiumu və 

Elamı viran qoyaraq, Maqan və Meluhha ölkələrinə yetişir. Bu ordunun başında 

“Anbanini” adlı çar dururdu. Eposa tarixi mənbə kimi müraciət edən 

tədqiqatcılar onu Sarıpuldakı qayada kitabəsini həkk etdirən  ullubi ölkəsinin 

şahı Anubanini ilə eyniləşdirirlər [2, s.99]. Eposda bu hökmdarın zövcəsi Melili 

və “manda ordusuna” komandanlıq edən 7 oğlu (Memandah, Medudu, [...]tapiş, 
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Kutadada, Baldahdah, Ahudanadih, Hurrakidu) xatırlanır. Epos müəllifi onları 

“yarasa bədənli, qarğa sifətli” görkəmdə təsvir etsə də, ilahə Belet-ilinin “gözəl 

xəlq etdiyi” və ilahə Tiamatın “əmizdirdiyi bəndələr” kimi təqdim edir. Sonda 

Naram-Suen düşmən koalisiyaya qalib gəlir [33, pp.264-336].  

 
Şəkil 2. Naram-Suenin “Qələbə stelası” 

 

Antiakkad hərbi koalisiyasının tərkibi haqqında “Naram-Suen əleyhinə 

böyük üsyan” adlanan başqa bir əfsanədə də məlumat verilir. Lakin əfsanənin 

yazıldığı gil lövhə zədəli olduğundan Qulaan adlı quti hökmdarı istisna olmaqla 

koalisiya üzvü olan digər 16 ölkənin (Hahhum, Martu, Der, Kaşşu, Meluhha, 

Aratta, Marhaşi, Turukku, Elam və s.) şahlarının isimlərinin yalnız son hecaları 

qalıb. Mənbədə “ ullim ölkəsinin” çarının ismindən son heca qalıb: [...]-a-el 

[33, p.249-250]. Eposun digər variantında “ ullu ölkəsinin” şahının adı La-pa-

na-i-la formasında qeydə alınıb. Həmin variantda Kutiumun (qutilərin ölkəsi) 

şahının adı An-ma-na-an kimi göstərilir.
1
 O dövrün mixi yazı sistemində -MA- 

və -BA- hecalarını ifadə edən işarələr arasındakı qrafik oxşarlıq bu ismi An-ba-

na-an kimi oxumağa və “manda ordusunun” çarı Anubanini ilə eyniləşdirməyə 

əsas verir. Bütün bu mənbələrin məlumatlarını ümumiləşdirərək belə qənaətə 

gəlmək olar ki, Antiakkad koalisiyasının birinci məğlubiyyətindən sonra 

“manda ordusunun” şahı Anubanini özünü Kutiumun hökmdarı elan etmiş, qısa 

müddətdən sonra isə  ullubum taxtını da ələ keçirmişdi. 

                                           
1
 Grayson A., Sollberger E.  ’Insurrection générale contre Narām-Suen. // RA, 1976, 70, pp. 

103-128.  
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Akkad dövrünün orijinal hesabat sənədlərındə Şumer şəhərlərində dövlət 

təsərrüfatlarında çalışan lullubilərə ərzaq məhsullarının verilməsinə dair qeydlər 

var və onların məlumatları lullubilərin Mesopotamiya sakinləri ilə dinc şəraitdə 

də münasibət qurduqlarını göstərir.
2
  

Lullubilərin kutilərlə hərbi-siyasi ittifaqı sonda Akkad dövlətinin 

süqutunu və Şumer şəhər-dövlətlərinin işğalını şərtləndirdi. E.ə. XXII əsrin 

ortalarında bu ittifaqın daxilində parçalanma müşahidə olunur. Qutilərin 

hökmdarı Erridupizirin kitabələrindən (bax: şəkil 3) məlum olub ki, Simurru 

şahlığının lullubi mənşəli şahı İnima-Nişba Lullubum və Urbilum (indiki İraqda 

Erbil) hakimlərinin dəstəyi ilə qutilərin hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldırır [1, 

s.27-29; 4, s.16]. Nəticədə Kutium dövləti 20 il lullubi mənşəli hökmdarların 

(İnima-Nişba və Yarlaqanın) nəzarəti altına keçir. Kuti hökmdarları isə bu 

zaman Arrapha şəhərindən işğal altında olan Şumer şəhərlərini idarə edirdilər 

[5, с.124-125]. 

 
Şəkil 3. Lullubilərin üsyanı 

  

E.ə. XXI əsrin birinci yarısında III Ur-Şumer dövlətinin hökmdarı Şulgi 

dəfələrlə Lullubum və Simurruma hərbi yürüşlər etməklə burada məskunlaşan 

                                           
2
 Bu sənədlərdə, əksər hallarda, lullubi işçilər peşə fəaliyyətləri və daşıdıqları isimləri 

göstərilmədən etnik adları ilə – lu-lu, qeydə alınıblar. Bir hesabatda onlardan birinə 2 GUR 

(təxminən 300 litr) arpa (şumercə še) ödənilməsinə dair qeyd var [18, pp.110, 160, 173-174, 

texts №№ 219, 315, 335].  ullubi çobanın xatırlandığı iki sənəddə keçi və qoyunların, eləcə də 

saxsı qabların (görünür onlarda bu heyvanlardan alınan süd məhsulları saxlanırdı) qeydiyyatı 

aparılıb [19, pp.56, 84, texts №№ 79б, 147].  
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lullubiləri itaətdə saxlamağa müvəffəq olmuşdur. Onun varislərindən Şu-Suenin 

(e.ə. 2036-2028) “Qələbə kitabəsi”ndən məlum olur ki, lullubilərin “ölkəsi” o 

dövrdə elamlıların yaratdığı Simaşki konfederasiyasının tərkibinə qatılmışdı və 

Vabartum adlı baş kahin (şumerdilli mətndə ensi) tərəfindən idarə olunurdu 

[17, p.311, E 3/2. 1.4.5].
3
 Elamın paytaxtı Suzda e.ə. II minilliyin birinci 

yarısında tərtib olunmuş hüquqi sənədlərin birində Damkiyanın (ad Akkad 

mənşəlidir) oğlu  ulu xatırlanır [11, 1980, с.4-5]. 

Sonrakı dövrlərin mətnləri  ullubumda eyni vaxtda bir neçə şahın 

hakimiyyətdə olduğundan xəbər verir. Şuşarra (İraqın şimal-şərqində, Raniyə 

düzündə yerləşən Təll-Şemşara) məktublarının birində « ullum ölkəsinin 

şahları» ifadəsinə təsadüf olunur [15, № 63].
4
 Şuşarra şəhər-dövlətinin e.ə. II 

minilliyin birinci yarısı ilə tarixlənən sənədlərində lullubilərin Urmiya gölündən 

cənub-qərbdəki ərazilərdə (İraqın şimal-şərqində Raniyə düzü, Cənubi 

Azərbaycanda Uşnu-Sulduz vadisi) baş verən hadisələrə müdaxilə etmələrinə, 

turukkularla və hurrilərlə əlaqələrinə dair xeyli məlumatlar mövcuddur [1, №№ 

15. 17, 19, 20]. Şuşarrada məskunlaşan turukkular yaşayış məskənlərini və 

məhsullarını qutilərin qarətindən qorumaq üçün lullubilərin hərbi yardımına 

arxalanırdılar. Şuşarra məktublarının birində lullubi mənşəli muzdlu 

döyüşçülərə etdikləri yardıma görə qızıl və gümüş ödənilməsindən söhbət gedir 

[15, № 69]. 

Hurrilərlə ərzaq mübadiləsi səviyyəsində olan dinc münasibətlər isə bəzən 

hərbi münaqişələr və əsirlərin ələ keçirilməsi ilə əvəzlənirdi [25, s.380; 10, 

с.131-132]. Hurrilərin Nuzi şəhərində lullubi mənşəli qadın qullara böyük 

tələbat var idi.
5
 Bəzən hüquqi məsələlərin həlli zamanı ittihamçıya dəyən zərər, 

kompensasiya kimi, «Nullu ölkəsindən» əsir alınmış qadınla ödənilirdi [10, 

с.132; 13, с.31]. Nuzinin hurri sakinləri övladları olmadıqda lullubi mənşəli qul 

qadınla izdivaca girə bilərdi və bu izdivacdan doğulan uşaqlar şəhərin 

vətəndaşları ilə eyni hüquqa malik idilər [10, с.132]. Bəzi hallarda lullubilər 

qarət məqsədi ilə hurri məskənlərinə həcumlar edir, dinc əhalini girov 

götürürdülər.
6
 

                                           
3
 Mətndəki Wa-ba-ar-tum ismi (-um sonluğu akkad dili üçün səciyyəvidir) Elamin paytaxtı 

Suzdan tapılmış Simaşki çarlarının siyahısındakı İa-ba-ra-at ismi ilə eyniləşdirilə bilər [30, 

p.144]. 
4
 Hurri mətnlərində  ibri  ewerne URU Lulluenewe  “  ulluların şəhərinin şahlar şahı” [26, 

s.166]. 
5
  ullubi ölkəsindən daxil olan bir qulun dəyəri 30 su (təxminən 170 qram) gümüş təşkil edirdi 

[29, s.167].  
6
 Məsələn, Nuzi şəhərində tərtib olunmuş sənədlərin birində deyilir: “…Şehal-Teşubun ailə 

üzvləri oğurlanıb,  ulu ölkəsinə satılıb…Sən də Nuzi şəhərindən  ullu ölkəsinə gedənlərin bir 

neçəsini girov kimi saxla, lakin bu məktubu və möhürü onlara vermə, özümə qaytar...”. [31, p. 

60]. 
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Boğazköydən (Het dövlətinin paytaxtı Hattuşaş; Ankaradan 170 km 

şərqdə) tapılmış hurridilli mətnlərdə «İmmaşkun      ullu <ölkəsinin> şahlar 

şahı» ifadəsi ilə qarşılaşırıq [25, s.357].
7
 Het mifoloji mətnlərindən məlum olur 

ki, Anadolunun aborigen sakinləri olan hatların dini inanclarında yeraltı 

dünyanın tanrısı lullubilərin etnik adına uyğun olaraq  eluvani adlanırdı [8, 

с.45]. Sonralar Anadoluda məskunlaşan yunanlar qonşuları olan aborigenlərin 

bəzilərini λελεγες adlandırırdılar [7, с.186; 3]. 

E.ə. II minilliyin ikinci yarısında I Adadnerari, I Navuxodonosor, I 

Salmanasar, I Tukulti-Ninurta, Aşşur-reş-işi və I Tiqlatpalasarın orduları 

lullubilərin kaşşular, qutilər və subarlarla yaratdıqları hərbi ittifaqlarını dəfələrlə 

məğlubiyyətə uğratmışlar [26, s.166-167; 4, s.19]. Məsələn, I Adadnerarinin 

(e.ə. 1307-1275) kitabələrinin birində (bax: şəkil 4) deyilir: “Adadnerari, parlaq 

hökmdar, qəhrəman, ilahilərin canişini, şəhərlərin təməlini qoyan, kaşşuların, 

qutilərin, lullumilərin və subarlıların qüvvətli ordusunu qıran, yuxarıda və 

aşağıda bütün düşmənləri məhv edən” [4, s.19]. 

 
 

Şəkil 4. I Adadnerarinin kitabəsindən fraqment. 

 

Onun varisi I Salmanasar da bu tayfalar üzərində qələbəsilə öyünürdü [20, 

p.206-207]. Onun fraqmentar mətnlərinin birində “ ullumilərin ölkəsindəki” 

istehkam divarı ilə əlaqədar hurri-akkad komponentli “hibrid” isim – İriştienni, 

xatırlanır [18, p.21-22]. E.ə. I minilliyin əvvəllərində baş verən hərbi yürüşlər 

miqyasının genişliyinə və məqsədinə görə əvvəlkilərdən fərqlənirdi. Artıq 

Aşşur hərbi-siyasi dairələri qənimətlə kifayətlənmir, zəbt olunmuş torpaqlarda 

Aşşurmeyilli idarəçilik sistemi yaratmağa çalışırdılar. II Adadnerari (e.ə. 911-

891) Аşşur dövlətinin qüdrətini nümayiş etdirmək məqsədilə müxtəlif istiqa-

mətlərdə, o cümlədən Şərq cəbhəsində, uğurlu hərbi əməliyyatlar keçirməyə 

başlayır. Onun mətnində Aşşur qoşunlarının Kiçik Zab çayının qarşı sahilindəki 

lullumeylər ölkəsindən, Habhu və Zamuadan Namar ölkəsinin aşırımına qədər” 

                                           
7
 Lullubilərə eyni vaxtlarda müxtəlif şəxslərin başçılıq etdiyi sonrakı minilliyin mətnləri ilə də 

təsdiqlənir. Məsələn, Aşşar çarı II Aşşurnazirapalın kitabəsində «Zamua ölkəsinin şahları» 

ifadəsi qeydə alınıb [25, s.364]. Aşşur hökmdarları dəfələrlə lullubi canişinlərindən (akkadca 

awelu šakin) və şəhər başçılarından (akkadca bel pahati) xərac aldıqlarını bildirmişlər  [26, 

s.167]. 



 
 Allahverdi Nüsi oğlu Əlimirzəyev 
 

 26 

keçdiyindən xəbər verilir. Aşşur şahı Zamuanı işğal etdiyi ölkələr sırasında 

sadalasa və oraya öz canişinini təyin etsə də yerli əhalinin müqavimətini qıra 

bilmədi. Bu dövrdən başlayaraq Zamua Aşşur müdaxiləsinə qarşı lullubilərin 

əsas müqavimət mərkəzinə çevrilir. 

II Aşşurnazirapalın (e.ə. 883-859) hakimiyyətinin ilk illərində Zamuadakı 

lullubi məskənlərinə qarşı iri miqyaslı hərbi kampaniya başlayır (bax: şəkil 5). 

 
Şəkil 5. II Aşşurnazirapalın Zamuaya hərbi yürüşü. 

 

 Zamuanın qərbində yerləşən Daqara vilayətinin aşşur isimli canişini 

(akkadca nasiqu) Nur-Adad yerli əhalinin qüvvəsi ilə Babite aşırımı (indiki 

Dərbəndi-Bazian) yaxınlığında təcili olaraq istehkam səddinin inşasına başlayır. 

Lakin Aşşur qoşunlarının qəfil hücumu işləri tamamlamağa imkan vermir. Nur-

Adad dəstəsilə dağlara çəkilir və Aşşur qoşunları ciddi müqavimətlə 

qarşılaşmadan Birutu (akkadca “istehkam”, “qala”), Uzi,  aqalaqa məskənlərini 

işğal edir və xeyli qənimət ələ keçirirlər. Hərbi əməliyyatların növbəti mərhələsi 

Nisir (lullubicə Kinipa; indiki Pir-Ömər-Qudrun=Pire-Maqrun) dağı rayonunda 

davam edir. Burada tayfa başçılarından Musasinanın və Kirtiaranın Bunais (və 

ya Bunisa, Bunasi) və Larbusa qalaları dağıdılır, xeyli sayda at, davar, qızıl və 

gümüş əşyalar, taxıl aparılır, əhalinin əmək qabiliyyətli hissəsi mükəlləfiyyətçi 

kimi tikinti işlərinə səfərbər olunur. Aşşurlulara müqavimət qöstərmədiklərinə 

görə Aşşur şahı Musasinanı və Kirtiaranı hakimiyyətdə saxlayır. Əvvəlki 

iqamətgahı dağıdıldığından Kirtiara Bara şəhərini özünə yeni paytaxta seçir. 

E.ə. 880-cı ildə aşşurlular Zamuanın cənubuna yürüş edirlər. Bu yürüş əv-

vəlkindən miqyasının genişliyi və amansızlığı ilə fərqlənirdi. II Aşşurna-

zirapalın salnaməsində Ammali şəhərinin hakimi  Araştuanın, Hudun şəhərinin 

hakimi Sabininin, Kirtiaranın və Musasinanın məğlub edildiyi, məskənlərin 

dağıdıldığı, uşaqların tonqalda yandırıldığı, əhalinin sürgün olunduğu bildirilir. 
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Aşşurluların qəzəbindən qorxuya düşən Zamua hökmdarı Ameka sınan-

mış taktika seçərək dağlara çəkilir. Onun iqamətgahı Zamru şəhəri ətrafındakı 

150 məskənlə birlikdə zəbt olunur, qaçmağa imkan tapmayanlar qətlə yetirilir, 

sərvəti talanır. Növbəti zərbə Nispi dağı ətrafında yerləşən Arzizu vilayətinə 

dəyir. Buranın hakimi Ata müqavimət göstərə bilmir, məskənləri viran edilir. 

Qorxuya düşən icma başçıları Zamuanın Arakdi şəhərində II Aşşurnazirapalın 

görüşünə gəlir, itaət rəmzi olaraq ona qızıl, gümüş, tunc qab-qacaq, rəngli 

parçalardan tikilmiş libaslar, mal-qara, at, şərab və s. gətirirlər. Zamua 

hakimləri vahid mərkəzdə birləşə bilmədiklərindən Aşşur ordusuna qarşı hər 

biri təklikdə mübarizə aparmalı olurdular. Onlardan ən qüvvətlisi Ameka 

mənbədə “hökmdar” (akkadca šarrum) adlansa da, kifayət qədər hərbi gücə və 

siyasi nüfuza malik deyildi. Aşşur qırğınlarından canlarını qurtaran zamualılar 

Mesu şəhərinə sığınırlar.  

II Aşşurnazirapalın qoşunları ətraf kəndləri dağıdıb 500 döyüşçünü məhv 

edir. Lakin Aziru və Sima(ş)ki dağları arasında müdafiə üçün əlverişli mövqeyi 

olan Mesunun sakinləri təslim olmurlar. II Aşşurnazirapal  Zamuanın işğal 

olunmuş hissəsində əyalət yaradır, dağıdılmış Atlila şəhərini “Dur-Aşşur” 

adlandıraraq yenidən bərpa etdirir və vergilərin yığılmasında nəzarət mərkəzinə 

çevirir [6, с.156-160; 21, Texts A.O.101.1; A.O.101.17; A.O.101.29; 4, s.23-

27]. Zamua torpaqlarında yaradılmış yeni inzibati-ərazi vahidliyi aşşurluların 

gələcəkdə Şərq istiqamətində hərbi yürüşlərində dayaq məntəqəsinə çevrilir. 

E.ə. 855-ci ildə Aşşur şahı Şulmanuaşaredin (III Salmanasar) qoşunları 

Zamuanın Aşşur dövlətinin nəzarətində olmayan şimal-şərq hissəsinə basqın 

edirlər. Onun salnaməsində bu ərazilər “Daxili Zamua” (akkadca Zamua ša 

bitanu), yalnız bir halda Mazamua (bəlkə də lullubicə eyni mənanı verir) 

adlandırılır. Aşşurlular burada iki icma başçısının – Mektiara (və ya Nikdiara) 

və Nikdemanın dəstələri ilə qarşılaşırlar. Döyüşdən canlarını qurtaran lullubilər 

qayıqlarla Urmiya gölünü (mənbədə  tamti ša Zamua ša bitanu) keçməyə 

çalışsalar da öldürülürlər. Urmiya gölünün cənubundakı Gilzan ölkəsinin şahı 

Asau (və ya Sua) “oğulları və qardaşları ilə birgə” III Salmanasarın görüşünə 

çıxır, at, dəvə, mal-qara və şərabdan ibarət xərac verməklə yaşayış məskənlərini 

talandan qoruyur. 

E.ə. 843-cü ildə III Salmanasar yenidən “Daxili Zamuaya” dağıdıcı yürüş 

edir. 14 il sonra Aşşur orduları Dayan-Aşşurun komandanlığı ilə bu 

torpaqlardan keçməklə Manna çarlığının ərazilərinə daxil olurlar. Manna şahı 

Udaki (və ya Ualki) müqavimətin səmərəsiz olacağını nəzərə alıb paytaxt Zirtu 

şəhərini tərk edir; aşşurlular xeyli qənimət ələ keçirərək, şəhəri yandırırlar [6, 

с.160-163; 22, Texts A.O.102.2; A.O.102.6, A.O.102.14, A.O.102.16, 

A.O.102.28; 4, s.28-29]. 

Aşşurluların Zamuaya növbəti yürüşü V Şamşi-Adadın zamanında (e.ə. 

823-811) baş tutur. Mutarris-aşşurun komandanlığı ilə baş tutan yürüş zamanı 
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Mektiaranın oğlu Şarsinanın nəzarətində olan 300 yaşayış məntəqəsi, o 

cümlədən Sunbi vilayəti viran qoyulur, əhalidən atlardan ibarət vergi alınır. 

Yürüşü təsvir edən mənbədə Mesu vilayətində əhalinin tərk etdiyi 500 yaşayış 

məntəqəsinin dağıdılması və qoşqu atlarının, dəvələrin, mal-qaranın və əsirlərin 

qənimət kimi Aşşura aparıldığı qeyd olunur [6, с. 164; 22, Text A.O.103.1; 4, 

s.32].  

III Tiqlatpalasarın salnamələrindən məlum olur ki, e.ə. 730-cu illərdə 

Lullume və Mazamua vilayətləri Aşşur-dayan-anni adlı canişin tərəfindən idarə 

olunurdu [9, с.86]. Mazamua vilayəti Manna ölkəsi ilə sərhədlənirdi [4, № 20]. 

II Sarqonun zamanında (e.ə. 722-705) aparılan inzibati islahat nəticəsində 

qonşuluqdakı Karalla vilayəti Zamuanın tərkibinə qatılmışdır [4, s.43], 

Mazamua isə Mannanın əyalətinə çevrilmişdir. 

« ullume» və «Zamua» coğrafi termin kimi sonuncu dəfə e.ə. VII əsrin 

ortalarında qeydə alınsa da, bədii əsərlərdə lullu etnotermini anaxronizm 

əlaməti kimi şəhər mədəniyyətindən kənar topluma şamil olunurdu. Məsələn, 

«Gilqameş haqqında epos»da Enkidu Uruk şəhərinin hökmdarı Gilqameşlə 

tanış olana qədər sivil cəmiyyətdən kənarda, vəhşi heyvanlar arasında sərgərdan 

həyat keçirən qəhrəman kimi təsvir olunur və lullaa awelu «lullubi adamı» 

adlandırılır [12, с.134].  

 Lullubilərin yaratdığı ikinci güclü dövlət Simurru (və ya Şimurrum) idi. 

Dəqiq yeri bəlli olmayan bu ölkəni, adətən, indiki Altın-Köprü və ya Cəbəl-

Hamrin yaxınlığında lokalizə edirlər [6, с.107, 117].  akin zənnimizcə onun adı 

Kerha çayının mənbəyindəki geniş düzənliyin müasir adında    «Seymərrə» (və 

ya «Seynmərre») formasında qalıb. Müəyyən dövrlərdə bu ölkənin ərazisi 

cənub-şərqdə Elam vilayəti Avan ilə kəsişirdi. Bu səbəbdən qədim sözlüklərdə 

«Simurru» və «Avan» eyni coğrafi məkanın iki fərqli (lullubi və elam mənşəli) 

adları kimi çıxış edirdi [32, ss.75-80]. Hurrilərin nə vaxtsa Zaqros silsuləsindən 

şərqdə məskunlaşdıqlarına dair faktların olmadığını da nəzərə aldıqda [6, с.98] 

Simurrunun hurrilərin ölkəsi olduğu haqqında söylənən fikirlər inandırıcı təsir 

bağışlamır. Simurruda, əsasən, lullubilərin məskunlaşdığı daha iki faktla da 

təsdiqini tapır. 

1. Simurru ölkəsi şimalda  ullubi dövləti ilə sərhədlənirdi. III Ur-Şumer 

dövlətinin hökmdarı Şulgi 9 dəfə  ullubuma yürüş edərkən eyni vaxtda 

Simurrunu da viran qoymuşdur [6, с.117, прим.3].  

2.  ullubi panteonunda Nişba dağı müqəddəs sayılır və ilahə görkəmində 

təqdim olunurdu. Simurru çşahları İnima-Nişba və Zabazuna ona sitayiş 

edirdilər [5, с.122]. Bu ilahənin adı İddin-Suenin Sarıpuldakı kitabəsində, 

Anubanininin mətnindən aşağıda həkk olunub (bax: şəkil 6) [4, s.13].  

Simurru ilk dəfə Akkad sülaləsinin banisi I Sarqonun «il adları» ( və ya 

«tarixi formullar») kimi tanınan kiçik həcmli mətnlərinin Qədim Babil dövrünə 
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aid dublikatlarında xatırlanır. Bu mətnlərdə onun hakimiyyət illərindən biri 

«Simurruma yürüş ili» adlanır [24, s.5].  

 
Şəkil 6. İddin-Suenin Sarıpulda qayaüstü barelyefi və mətni 

 

Simurru hökmdarı Puttimadal Mari, Apişal, Namar, Marhaşi, Maqan və 

digər ölkələrin şahları ilə birləşərək Naram-Suenə qarşı hərbi ittifaq 

yaratmışdır. Bu ittifaqa qarşı yönələn döyüşlərin birində Kiraşenive adlanan 

yerdə Naram-Suen Simurrunun kahini Babanı əsir almışdır [24, s.22]. Şulginin 

hərbi yürüşləri Simurrunu xeyli zəiflətsə də, bu şahlıq bir müddət bölgənin 

siyasi həyatında əhəmiyyətini saxlayırdı. Simurru şahı İddin-Suenin oğlu 

Zabazuna
8
 Bitvata adlanan yerdə (Süleymaniyyə-Raniyə yolunun üstündə; 

qədim adı Kulunum) üsyanın yatırılması şərəfinə və gələcəkdə sərhəd dirəyi 

rolunu oynayan yazılı daş sütun qoydurmuşdur [14]. Əvvəllər bu mətn səhvən 

Anubaniniyə aid edilirdi [4, № 2b]. Zabazunanın bizə 2 nöhürü çatıb. 

Möhürlərin üzərində onları düzəldənlərin isimləri yazılıb. Hər iki isim (Taheş-

atal və Zili-ibri) hurri mənşəlidir.
9
 Simurru çarlığının sonrakı aqibəti məlum 

deyil. 

Etnik cəhətdən lullubilərə yaxın olduğu ehtimal edilən lallarip (-p sonluğu 

qonşuluqdakı elamlıların dilində etnik adlara əlavə olunan cəm şəkilçisi 

funksiyasıni icra edirdi) tayfası  uristanın şimalında məskunlaşmışdı. E.ə. 881-

ci il yürüşü zamanı II Aşşurnazirapal bu yerlərdə adı tayfa adı ilə üst-üstə düşən 

 allu çayının axdığından xəbər vermişdi. E.ə. VII əsrinn ortalarında Elam 

                                           
8
 Mətnlərdə onun ismi qarşısında “Tanrı” ideoqramı AN yazıldığından bəzi tədqiqatçılar hesab 

edir ki, bu ad “Anzabazuna” kimi oxunmalıdır. Digər tədqiqatçılara görə AN ideoqramı həmin 

şəxsin sağlığında ilahiləşdirildiyini göstərir.  
9
 Mətnda: Ta-he-eš-a-tal, [Z]i-li-˹ib˺-ri [16, p.715-716]. 
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hökmdarı Temti-Humban-İnşuşinak bu tayfaya qarşı hərbi əməliyyatlar aparmış 

və onlardan xərac almışdır [27, s.170-171, §§ 79, 80]. 

Lullubilərin şimal-qərb qurupu Urartu tayfa ittifaqının yaxınlığında, Zab 

çayları hövzəsində yaşayırdı. Onlarin etnonimi buradakı oronimlərin birində 

(Lalar) əks olunub.
10

 Bu qonşuluq hərbi münaqişələrlə müşayiət olunduğundan 

lullubilərin etnik adı Urartu kitabələrində xüsusi isim kimi “düşmən” 

mənasında işlənirdi [10, с. 134-135; 3].
11
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 I Tukulti-Ninurtanın mətnində bu dağın “Aşağı Zab çayının qarşı sahilində” yerləşdiyi 
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  В статье рассказывается об аграрных реформах, которые 

общенациональный лидер Гейдар Алиев основал в 1992 году в 

Нахчыванской Автономной Республике, в последующие годы в более 

широком масштабе, оправдывая сами реформы, дало эта толчок 

всестороннему развитию экономика Азербайджана и повышение уровня 

жизни население. 

 В статье также содержится утвержденные государством 

программы регионального развития привели к устойчивым экономическим 

реформам, а именно, реализация задач, обозначенных в этих программах, 

будет способствовать развитию ненефтяного сектора, улучшению 

качества регионов, коммунальных услуг и социальной инфраструктуры, а 

также улучшению деловой среды, cоздание условий для увеличения 

инвестиций, cоздание новых предприятий и рабочих мест привело к 

увеличению занятости сельского населения, городского населения и 

повышению уровня жизни. 
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IN THE YEARS OF INDEPENDENCE, RAISING THE STANDARD OF 

LIVING OF THE RURAL POPULATION OF NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC AS A PART OF THE STATE POLICY 

 
Aytakin Gahramanova 

 
Key words: Rural population, agrarian reforms, economic stability, 

employment, material welfare 

 
The article provides the agrarian reforms founded by national leader 

Heydar Aliyev in 1992 in Nakhchivan Autonomous Republic and it is mentioned 

that the reforms carried out in the coming years have proved itself and gained a 

wider scale, gave an impetus to the comprehensive development of the 

Azerbaijani economy and raised the standard of living of the population. 

At the same time, the regional development programs approved by the 

State lead to the sustainable economic reforms, the implementation of the tasks 

arising from these programs has contributed to the development of the non-oil 

sector, improving the quality of supply of regions, public utilities and social 

infrastructure, further improving the entrepreneurial environment, increasing 

investment, opening new enterprises and jobs, as a result, raising employment 

and living standards of rural population along with urban population. 

 

Hər bir dövlətin qüdrəti onun əhalisinin sosial həyatı, yaşayış səviyyəsi və 

rifah halı ilə qiymətləndirilir. Əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək 

ümummilli lider Heydər Əliyevin inkişaf konsepsiyasının əsas meyarlarından 

birini təşkil edib. Məlum olduğu kimi, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ölkədə 

həyata keçirilən iqtisadi və sosial siyasətdən, həmçinin mövcud resurslardan 

səmərəli istifadə edilməsindən birbaşa asılıdır. Sosial siyasət əhalinin layiqli 

həyat səviyyəsinin təmin olunmasına, gəlirlərin yüksəlməsinə, məşğulluğun 

təmin edilməsinə, sosial müdafiənin güclənməsinə  səhiyyə, təhsil, mədəniyyət 

sahəsində təminatların həyata keçirilməsinə yönəldilən tədbirlər sistemi 

olmaqla, hər bir dövlətin iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə sıx bağlı olan dövlət 

siyasətinin tərkib hissəsidir. Dövlətin sosial siyasətinin əsas məqsədlərindən biri 

əhali gəlirlərinin tənzimlənməsini yerinə yetirməklə həyat səviyyəsinin fasiləsiz 

yüksəldilməsinə, sosial bərabərsizliyin aradan qaldırılmasına, sosial rifahın 

təmin olunmasına nail olmaqdan ibarətdir. Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 16-cı maddəsinin I bəndində deyilir: ”Azərbaycan dövləti 

xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yiiksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və 

layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır [1, s.8 ].  

 Müasir  günümüzdə sosial siyasətin başlıca istiqaməti şəxsiyyətin iqtisadi 

fəallığının hərtərəfli stimullaşdırılması, hər bir insanın özünün əməyi, enerjisi, 
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təşəbbüsü və bacarığı ilə özünə və ailəsinə layiqli həyat şəraiti qurulmasının tə-

min edilməsidir. Dövlətin sosial siyasətinin son məqsədi əhalinin məşğul-

luğunu, əməkhaqqı və müavinətlərini   tənzimləməklə   həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə xidmət edir. 

 Suveren dövlət olmaq hüququnu reallaşdırmaq imkanı qazanan 

Azərbaycanda ilk illərdə hakimiyyətdə olan müxtəlif qüvvələrin səriştəsiz 

siyasəti ölkədə olduqca ağır bir vəziyyətin formalaşması ilə nəticələnmişdi. 

Digər tərəfdən, Sovetlər İttifaqına daxil olan ölkələr arasında 70 il ərzində 

formalaşmış iqtisadi əlaqələrin bir anda pozulması, istehsalın iflic vəziyyətinə 

düşməsi, intensiv şəkildə dəyişən qiymət indeksi nəticəsində inflyasiya 

prosesinin dərinləşməsi sosial-iqtisadi böhranı daha da ağırlaşdırmışdır. Buna 

paralel şəkildə ayrı-ayrı silahlı qruplaşmaların hakimiyyət uğrunda mübarizəsi, 

ölkənin siyasi və coğrafi cəhətdən parçalanmaq təhlükəsi ilə üzləşməsi, 

vətəndaş müharibəsi astanasına gəlməsi, Ermənistanın təcavüzünə məruz 

qalması, bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün ordusunun yaranması 

kimi amillər vəziyyəti xeyli ağırlaşdırmışdı. İşsizliyin, yoxsulluğun tüğyan 

etdiyi bu şəraitdə özünü göstərən sosial gərginliyi azaltmaq üçün ölkə 

iqtisadiyyatının real imkanları nəzərə alınmadan əməkhaqqının və sosial 

ödənişlərin yüksəldilməsi cəhdləri və çoxsaylı güzəştlərin tətbiqi heç bir nəticə 

verməyərək inflyasiya prosesinin genişlənərək hiperinflyasiyaya çevrilməsinə 

gətirib çıxarmışdı.  

 Bu dövrdə digər bölgələrdən fərqli olaraq Naxçıvanın Ermənistan 

tərəfindən blokadaya alınması, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələri ilə, eyni 

zamanda Bakı şəhəri ilə əlaqələrin kəsilməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırmışdı. 

Enerjinin fasilələrlə verilməsi, yanacağın olmaması, ərzaq məhsullarının 

tükənməsi, 1991-ci ildən bütün yerüstü nəqliyyat və kommunikasiya əlaqə-

lərinin kəsilməsi, sosialist təsərrüfat sisteminin dağılması, iqtisadi əlaqələrin 

pozulması və yeni əlaqələrin yaradılmasındakı gecikmələr, müharibə və onun 

doğurduğu çətinliklər iqtisadiyyatdakı böhranı daha da kəskinləşdirmişdir. 

Nəticədə ölkənin hər yerində olduğu kimi muxtar respublikada da istehsalın 

həcmi ilbəil aşağı düşmüş, istər kənd əhalisinin, istərsə də şəhər əhalisinin xeyli 

hissəsinin işsizliyinə səbəb olmuşdur. 1991-1993-cü illərdə ölkədə baş verən 

geriləmə sənayedə 20-24 faizə, kənd təsərrüfatında 15-20 faizə, kapital 

qoyuluşunda isə 40 faizə çatmışdır [2, s.181-182].  

Məhz belə bir şəraitdə Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi, 1991-ci il 

sentyabr ayının 3-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi ilə muxtar 

respublikanın həyatında tədricən sağlam və möhkəm ictimai-siyasi sabitliyin 

əsası qoyulmuş, ulu öndərin Naxçıvanda apardığı məqsədyönlü islahatların 

nəticəsində  Naxçıvan düşdüyü ağır vəziyyətdən və böhrandan xilas olmuşdur. 

Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
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Məclisinin Sədri seçildikdən sonra Naxçıvan MR Azərbaycanın ictimai-siyasi 

həyatında mühüm və əhəmiyyətli rol oynamağa başladı. Muxtar Respublikada 

həyata keçirilən tədbirlər, demokratik dəyişikliklər, milli dövlətçiliklə bağlı 

qəbul edilən qərarlar Azərbaycanın müstəqilliyinin mökəmləndirilməsi yolunda 

məqsədyönlü fəaliyyət sahələri idi  [3, s. 68].   

Dövlət siyasətinin tərkibi kimi Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi, iqtisadi 

zəmində tam əsaslandırılmış məqsədyönlü tədbirlər sayəsində ölkə iqtisa-

diyyatı, onun böyük bir hissəsini təşkil edən kənd təsərrüfatı ağır böhrandan 

çıxarılmış, iqtisadi tənəzzülün qarşısı alınmışdır. Naxçıvan Muxtar Respub-

likası Ali Məclisi kənd təsərrüfatı sahəsində 1992-ci il 6 aprel tarixdə “Naxçı-

van Muxtar Respublikasında zərərlə işləyən kolxoz və sovxozlar haqqında”  

qərar qəbul etmişdir.  Qərarda zərərlə işləyən kolxoz və sovxozların ləğv 

edilməsi və onların əsasında şəxsi-özəl  təsərrüfatların yaranması, islahatların 

həyata keçirilməsində yerli şərait nəzərə alınmaqla mərhələlər üzrə həyata 

keçirilməsi tövsiyə edilirdi. Kolxoz və sovxozların ləğv edilməsi onların 

əmlakını kənd əhalisi arasında ədalət prinsipinə uyğun olaraq bölünməsi əsas 

götürülürdü [6, s. 300].    

Digər bir qərar isə  elə həmin tarixdə “Rentabelli işləyən kolxoz və 

sovxozların ictimai mal-qarasının özəlləşdirilməsi”  barədə  idi. Bu qərarda   

sovxoz və kolxozların ictimai mal-qarasını zəruri halda kolxoz üzvlərinə, 

sovxoz fəhlələrinə satılması məqsədəuyğun hesab edilirdi. Muxtar respublikada 

kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək, əhalinin ərzaqla təminatını yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə aparılan aqrar islahatlar nəinki Naxçıvanda, eyni zamanda bütöv 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının dinamik inkişafının təməlini qoymuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə rəhbərlik edən ümummilli lider 

Heydər Əliyev ilk dəfə 1992-ci ildə Culfa rayonunun Şurut və Gal 

kəndlərindəki torpaqların kəndlilərə verilməsi barədə qərar qəbul etdi. Məhz bu 

qərarla torpaq-vətəndaş münasibətlərində tarixi və inqilabi hadisə baş verdi. Ulu 

öndər Heydər Əliyev həmin vaxt yaşananları torpaq islahatının aparılmasında 

radikal tədbirlər kimi dəyərləndirərək, böyük uzaqgörənliklə bunun bir 

başlanğıc olduğunu, nəticənin isə ideal olacağına əminliyini vurğulamışdır. 

Kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi və iştirakı ilə hazırlanan “Aqrar islahatların 

əsasları haqqında” və “Sovxoz və kolxozların islahatları haqqında” (1995-ci il), 

“Torpaq islahatı haqqında” (1996-cı il), “Lizinq xidmətləri haqqında”, “Torpaq 

icraiyyəsi haqqında”, “Torpaq bazası haqqında” və s. qanunların çox böyük 

əhəmiyyəti olmuşdur.   

Muxtar respublikada olan 139 təsərrüfatın 119-da və ya 86%-də, 208 

kəndin 158-də və ya 76%-də torpaq islahatları aparılmışdır. İslahat nəticəsində 

43,3 min ailə torpaq payı almış, 12,4 min ailəyə dövlət torpaq aktları 

paylanmışdır [4, s.333-334]. Torpaqlar dövlət mülkiyyətində, bələdiyyələrə və 
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xüsusi mülkiyyətə verilmişdir. Xüsusi mülkiyyətə ən məhsuldar torpaqlar 

verilmişdir ki, bu da aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafına öz təsirini 

göstərmişdir.  

“Azərbaycan Respublikasının torpaq məcəlləsi”, “Azərbaycan 

Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin 

dövlət proqramı”, “1999-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında aqrar 

islahatların dərinləşməsi və kənd təsərrüfatında sahibkarlığa kömək 

göstərilməsinə dair dövlət proqramı” da təsdiq edilmişdir. Bu proqramlarda 

nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində torpaq üzərində 

xüsusi mülkiyyətçinin mövcudluğunu bərpa etmişdir. 

Blokada vəziyyətində  yaşamasına, istehsal sahələrinin energetika 

çatışmazlığı şəraitində fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq muxtar respublikada 

daxili imkanlardan, ehtiyat mənbələrindən daha səmərəli istifadə  olunması və  

həyata keçirilən islahatlar  nəticəsində müəyyən uğurlar əldə edilmişdir. Belə 

ki, 2003-cü ildə muxtar respublikada 71822,2 min manatlıq kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsal edilmişdir ki, bu da 1998-ci illə müqayisədə 42,9 faiz, 1999-

cu illə müqayisədə 51,3 faiz, 2000-ci illə müqayisədə 32 faiz, 2001-ci illə 

müqayisədə 22,6 faiz, 2002-ci illə müqayisədə isə 11, 7 faiz artmışdır  [2, s. 

196-197].    

Muxtar respublikada aqrar islahatların aparılması ilə yanaşı, Heydər 

Əliyev respublikanı mövcud iqtisadi böhrandan xilas etmək, əhalini ərzaqla 

təmin etmək  məqsədilə 1991-1993-cü illərdə qonşu Türkiyə və İran  dövlətləri 

ilə geniş iqtisadi əlaqələr yaratmışdır.1992-ci ilin martın 24-də Ankarada 

Türkiyə Respublikası hökuməti ilə Azərbaycanın Naxçıvan MR arasında 

bağlanmış iş birliyi protokolu, İran ilə Naxçıvan MR arasında 24 avqust 1992-ci 

il tarixli protokol bölgənin ağır böhrandan çıxmasında mühüm rol oynamışdı. 

Uzaqgörən böyük siyasətçi Heydər Əliyev bu dövrdə dünyanın digər ölkələri  

və beynəlxalq qurumları ilə də münasibətlərin əsasını qoymuşdur [7, s. 61].      

1992-ci il 16 sentyabr tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi tərəfindən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud sosial-iqtisadi 

vəziyyət, baş vermiş çətinliklərin aradan qaldırılması və qış mövsümünə 

hazırlıq tədbirləri haqqında” Qərar qəbul edilmişdir. Qərarda  Azərbaycan 

hökumətindən dəmir yollarının açılması, muxtar respublikanın elektrik enerjisi 

ilə təmin olunması, həmçinin muxtar respublikada sənayenin, tikintinin, kənd 

təsərrüfatının  və iqtisadiyyatın digər sahələrinin ahəngdar fəaliyyətini təmin 

etmək üçün, əhalinin ərzaq və xalq istehlakı mallarına olan tələbatını ödəmək, 

qışa mütəşəkkil hazırlaşmaq, müdafiəni möhkəmləndirmək və s. xahiş 

olunmuşdur [6, s. 322].      

Beləliklə, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

keçirilən islahataların, qəbul edilən  qərar və proqramların həyata keçirilməsi 

nəticəsində kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq məhsullarının artmasına, iqtisadi 
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sabitliyin bərqərar olmasına gətirib çıxardı ki, bu da Naxçıvan kənd əhalisinin 

məşğulluq səviyyəsinin artmasına zəmin yaratdı. 1991-1993-cü illərdə aparılan 

aqrar islahatlar muxtar respublikanın kənd təsərrüfatının yeni inkişaf yollarını 

müəyyən etməklə torpağa sahib fermer və mülkiyyətlər yaratmışdır. 

1999-cu illərin ortalarından etibarən ölkəmiz yeni bir mərhələyə daxil 

oldu. Milli Məclisin qərarına əsasən prezident Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 

1995-ci ilin iyun ayının 2-də Konstitusiya Komissiyası yaradıldı. Komissiya 

tərəfindən “Azərbaycan Pespublikasının  Konstitusiyası” layihəsi hazırlandı və 

1995-ci il oktyabr ayının 15-də ümumxalq müzakirəsinə verildi. 1995-ci il 

oktyabr ayının 12-də Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk Konstitusiyası 

referendum yolu ilə qəbul edildi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına Azərbaycanın tərkibində Muxtar Dövlət 

statusu verdi. [1, s. 61].  

    1995-ci ilin dekabr ayından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri  seçilən Vasif Talıbovun muxtar respublikada ulu öndər 

Heydər Əliyevin inkişaf konsepsiyasını dönmədən, layiqincə həyata keçirməsi 

nəticəsində müəyyən nəticələr əldə edildi. ”Mənim ayrıca bir fəaliyyət 

proqramım olmayacaqdır. Fəaliyyətimi görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin dövlətçilik proqramının Naxçıvanda dönmədən həyata keçirilməsinə 

həsr edəcəyəm [5, s. 6]. 

  1998-ci aprel ayının 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni 

Konstitusiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində qəbul edildi 

[5, s. 33]. 

Muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə olunan bütün 

nailiyyətlər ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Naxçıvanda ulu 

öndərin ideyalarını həyata keçirən Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin I çağrış yeddinci sessiyasının qərarlarına 

uyğun olaraq “2000-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında görüləcək işlərin 

Proqramı”nı təsdiqlədi. Qeyd etmək lazımdır ki, proqramda sovxoz, kolxoz və 

digər kənd təsərrüfatı müəssisələrində əmlakın özəlləşdirilməsinin, sosial təyi-

natlı obyektlərin mülkiyyət formasının müəyyənləşdirilməsinin başa çatdırıl-

ması, ayrı-ayrı bölgələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının alqı-satqı birjalarının 

yaradılması, bununla yanaşı əhalinin maddi vəziyyətinin, məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması, mədəni və təhsil səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi 

haqqında, sənaye, energetika, rabitə, nəqliyyat kommunal və digər sahələrdə  

müəyyən işlərin görüləcəyi də planlaşdırılmışdır. Bununla yanaşı 2000-ci ildə 

sosial sahənin inkişafına, hərbi quruculuq məsələlərinə üstün istiqamət verilmiş, 

vəsaitlər əsasən sərhəd və dağ kəndlərinin, şəhər və rayon mərkəzlərinin sosial-

infrastrukturunun hərəkətə gətirilməsinə, abadlıq və quruculuq işlərinə 

yönəldilmişdir... 2000-ci  ildə muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının həcmi 269 milyard manat olmuşdur ki, bu da 1999-cu illə 
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müqayisədə 29,6 faiz çoxdur...  kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı da xeyli 

artmışdır. Belə ki, 13min 454 ton kartof, 42 min 723 ton tərəvəz, 33 min 567 

ton bostan məhsulları, 28 min 444 meyvə, 14 min 015 ton üzüm, 45 min 499 

ton şəkər çuğunduru və 28, 2 ton tütün istehsal edilmişdir [12, s.5,  25].   

Muxtar respublika iqtisadiyyatının bazar münasibətləri əsasında yenidən 

qurulması ilə əlaqədar onun tərkib hissəsi sayılan aqrar sahədə uğurla həyata 

keçirilən islahatlar nəticəsində  kənd təsərrüfatının sosial və sahə strukturunda 

köklü dəyişikliklər baş vermişdir. 2005-ci ildə torpaqların, kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin əkin sahələrinin, mal-qara və quşların, kənd təsərrüfatı binalarının, 

tikililərin sayının dəqiq qeydiyyatı aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, muxtar 

respublika üzrə 87218 təsərrüfat bu və ya digər formada fəaliyyət üzrə kənd 

təsərrüfatı ilə əlaqəlidir. Aşkar olmuşdur ki, muxtar respublikada 65min 240 

təsərrüfatın əsas gəlir mənbəyi kənd təsərrüfatı fəaliyyətindədir [15, s 35 ]. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə 

müəyyən etdiyi siyasi kurs ölkə Prezidenti İlham Əliyevin Heydər Əliyev 

ideyalarına sədaqəti və dönmədən həyata keçirməsi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun səfərbəredici və təşəbbüskar 

rəhbərliyi Naxçıvanın hərtərəfli inkişaf və tərəqqisini təmin etmişdir. 1995-ci 

ildən başlayaraq muxtar respublika iqtisadiyyatının əsas sahələrinin, o 

cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində aparılan məqsədyönlü 

siyasət məhsul istehsalının artımında, əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsində öz təsirini göstərmişdir. Aqrar sahənin inkişafı üçün müxtəlif 

layihələr, o cümlədən “Azərbaycan kənd investisiyası” layihəsi, “Dağ və 

yüksək dağlıq ərazilərinin inkişaf etdirilməsi” proqramı həyata keçirilmişdir. 

Görülən tədbirlər nəticəsində 2009-cu ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı 185 milyon manatdan çox olmuşdur [5, s 47 ]. 

 Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkənin aqrar bölməsinə göstərdiyi qayğı və 

diqqət, onun imzaladığı fərmanların tam həcmdə icrası Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən də uğurla davam etdirilməkdədir. Xüsusən də aqrar sahəyə dövlət 

himayəsi dövlət başçısı İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə daha da 

genişlənib. Bu məqsədlə Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il fevralın 11-də 

imzaladığı “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” kənd rayonlarının və aqrar bölmənin 

inkişafında və kənd əhalisinin məşğulluğunun artmasında mühüm rol 

oynamışdır.  

Dövlət Proqramında regionların ayrı-ayrı sahələri üzrə müəyyən 

istiqamətlər müəyyən edilmiş, hər istiqamət üzrə konkret tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Proqramda  ölkəmizin digər regionları ilə 

yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafına da əhəmiyyətli yer 

verilmişdir. Belə ki, əhalinin maddi rifahının, sosial-mədəni şəraitinin əhəmiy-

yətli dərəcədə yaxşılaşdırılması, rayonlararası və rayondaxili yolların bərpası və 
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tikintisi, dağ regionlarının inkişafı istiqamətində Şahbuz rayonunun dağlıq və 

yüksək dağlıq ərazilərində kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, sosial 

obyektlərin  bərpası və inkişafı, üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, ipəkçilik, 

tərəvəzçilik, arıçılıq, xalçaçılıq, meyvəçilik və s sahələrdə qarşıya mühüm 

vəzifələr qoyulmuşdur [10, s 324, 328, 331, 332]. 

Əhalisinin 73%-dən çoxu kənddə yaşayan muxtar respublikada inkişafın 

təmin olunmasında regionların sosial inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş dövlət 

proqramına əsasən sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni müəs-

sisələrin və  kənd əhalisi üçün yeni iş yerlərinin yaradılmasında, irimiqyaslı 

infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsində, əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsində və onun rifah halının daha da yaxşılışdırılmasında  yeni 

imkanlar yaratmışdır.   

Ümumiyyətlə, 2004-2008-ci illəri əhatə edən 11 fevral 2004-cü il tarixli 

"Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 

(2004-2008-ci illər)"nın  və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının regional inkişaf 

Proqramı (2005-2008-ci illər)”nın uğurlu icrası  nəticəsində muxtar respulikada 

sahibkarlıq fəaliyyəti inkişaf etmiş, yeni istehsal sahələri yaradılmış, əhalinin 

məşğulluq səviyyəsi yüksəldilmiş, rifah halı yaxşılaşdırılmış və həyat səviyyəsi 

yüksəldilmişdir. Belə ki, muxtar respublikada  ilk dəfə olaraq  2009-cu ildə 

ümumi daxili məhsulun həcmi 1 milyard ABŞ dolları səviyyəsini üstələmişdir. 

Ümumi daxili məhsulun adambaşına düşən həcmi də artmışdır. Əgər 2008-ci 

ildə bu göstərici 2057 manat idisə, 2009-cu ildə 18 faiz artaraq 2435 manat 

təşkil etmişdir [13, s. 6].    

Keçirilən iqtisadi islahatlar qısa tarixi dövr ərzində ölkədə makroiqtisadi 

sabitliyin bərqərar olmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan 

vermiş və əhalinin həyat səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. 

2008-ci ilin sentyabrın 17-də “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 

Proqramı”ı hazırlanmışdır. Ərzaq məhsullarının istehsalında əsas əmək 

potensialının əsasən kəndlərdə cəmləşməsi, əkinçilik, heyvandarlıq, arıçılıq, 

quşçuluq və s. kənd təsərrüfatı sahələri üçün əlverişli şəraitin olması kənd 

əhalisinə məşğulluq sahəsi yaratmış və onların həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə 

səbəb olmuşdur. Aydındır ki, iqtisadiyyat inkişaf etdikcə, məhsulun istehsalı 

artdıqca kənd əhalisinin maddi gəliri artır, onların rifahını səciyyələndirən 

göstəricilər də  yüksəlir. Belə ki, 2004-cü illə müqayisədə 2008-ci ildə əhalinin 

gəlirləri 3,2 dəfə artmışdır. Bu dövrdə muzdla işləyənlərin orta aylıq əmək 

haqqı 3,5 dəfə artaraq 235,2 manata çatmışdır [2, s.8].  

Dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına və emal 

müəssisələrinə texniki və maliyyə dəstəyi olmuşdur ki, bu da kənd təsərrüfatı 

məhsullarının yüksək artımına səbəb olmuşdur. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 23 yanvar 2007-ci ildə “Kənd təsərrüfatı məhsulları 
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istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” imzaladığı Sərancama uyğun olaraq 

kənd əməkçilərinə mator yağının, mineral gübrələrin 50 faizinin dövlət 

tərəfindən ödənilməsi nəticəsində istehsal olunan məhsullar artmışdır. 2004-cü 

illə müqayisədə 2008-ci ildə kartof istehsalı-2 dəfə, tərəvəz istehsalı 1,1 dəfə, 

meyvə istehsalı 2,3 dəfə, üzüm istehsalı 2 dəfə artmışdır. Diri çəkidə ət istehsalı 

19,6 faiz, yun istehsalı 10,8 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu isə 2 dəfə 

artmışdır [2, s.10].  

Kənd təsərrüfatının əsas istehsal sahələrindən biri taxılçılıqdır. Muxtar 

respublika rəhbərliyinin taxılçılığa mühüm əhəmiyyətli bir sahə kimi yanaşması 

nəticəsində müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. Belə ki, 1995-ci ildə 23,6 min 

ton, 2000-ci ildə 54, 4 min ton, 2005-ci ildə 93,2 min ton, 2009-cu ildə 94,7 

min ton taxıl istehsal edilmişdir [5, s.48].  

2005-2008-ci illər ərzində Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) real həcmi 

3,4 dəfə artaraq 795,7 milyon manata çatmış ÜDM-in adambaşına düşən 

nominal həcmi 3,3 dəfə artaraq 2057, 3 manat təşkil etmişdir. Muxtar 

respublikanın sənayesində 6,4 dəfə kənd təsərrüfatında isə 2 dəfə artım 

olmuşdur “ [8, s.7-8]. 

Regionlarda sosial-inkişafın davamı olaraq Prezident İlham Əliyev 14 

aprel 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 

2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nı təsdiq etmişdir. 

Yeni proqramın hazırlanmasını şərtləndirən əsas məqsəd ölkədə iqtisadiyyatın 

diversifikasiyasını, onun dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasını 

təmin etmək olub. Bununla yanaşı, infrastruktur və kommunal xidmətlərin 

səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması, əhalinin həyat səviyyəsinin davamlı 

olaraq yüksəldilməsinə nail olmaq da başlıca hədəflərdən sayılıb. 2009-cu ilin 

aprel ayının 14-də “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü 

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na müvafiq olaraq, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi tərəfindən  28 may 2009-cu il tarixdə 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı” işlənilib hazırlanmışdır. Proqram muxtar respublikada 

iqtisadiyyatın inkişafına, infrastrukturun yenilənməsinə və əhalinin həyat 

səviyyəsinin davamlı olaraq yüksəldilməsi məqsədini daşıyır. Ali məclis 

sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı” haqqındakı fərmanında deyir: Muxtar respublikanın 

mövcud potensialından daha səmərəli istifadə etməklə sənaye sahələrinin və 

kənd təsərrüfatının inkişafını sürətləndirmək, bu işdə sahibkarlara dəstək olmaq, 

əhalinin yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaqla yoxsulluq probleminin həllinə 

nail olmaq və muxtar respublikanı iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirmək bu gün 

qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir [8, s. 3-4].  

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2009-2013-cü illərdə də muxtar 

respublikada sosial siyasətin başlıca məqsədi əhalinin həyat şəraitinin  daha da 
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yaxşılaşdırılmasını təmin etməkdən ibarətdir. Sosial təminat sahəsində dövlət 

siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri kimi sosial müavinətlərin ün-

vanlılığını təmin etmək, əlillərə, müharibə veteranlarına, gənc ailələrə, əhalinin 

aztəminatlı hissələrinə xüsusi diqqət göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Proqramda həmçinin elm, səhiyyə, mədəniyyət sahəsində həyata keçiriləcək 

tədbirlər, muxtar respublikanın təbii sərvətlərindən, əmək potensialından 

səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın inkişafının sürətləndirilməsi, əhalinin 

kommunal xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılması, əhalinin məşğulluq səviy-

yəsinin artırılması, yoxsulluğun azaldılması, kənd təsərrüfatına dövlət 

qayğısının artırılması, dağ rayonlarına xüsusi diqqət yetirilməsi, bütün 

rayonlarda internet şəbəkəsindən istifadə imkanlarının genişləndirilməsi  və s. 

öz əksini tapmışdır 

Azərbaycan Respublikasında regionların sərvətlərindən və təbii 

şəraitindən səmərəli istifadə etməklə kənd təsərrüfatı məsulları istehsalını 

artırmaq, qeyri-neft sənaye sahələrinin, o cümlədən emal sənayesinin, xidmət 

və digər infrastruktur obyektlərin, turizmin inkişafını təmin etmək, məşğulluğun 

səviyyəsini yüksəltmək və əhalinin maddi-rifah halını yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə yuxarıda adı qeyd olunan fərmanın uğurlu icrası nəticəsində ölkədə 

makroiqtisadi göstəricilərin səviyyəsində yüksək artım əldə edilmiş, sosial-

iqtisadi inkişaf sahəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi 

əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır.  Nəzərdə 

tutulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində muxtar respublikada  2014-cü 

ildə ümumi daxili məhsulun həcmi 2013-cü illə müqayisədə 1,3 faiz artaraq 2 

milyard 391 milyon manatdan çox olmuşdur [14, s.5]. 

Qeyd olunan dövrdə Dövlət Proqramları çərçivəsində görülmüş 

genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün möhkəm zəmin 

yaratmışdır. Buna müvafiq olaraq Prezident İlham Əliyev 27 fevral 2014-cü 

ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.  

Sərancama uyğun olaraq 2014-cü il 01 sentyabr tarixdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən “Naxçıvan Muxtar Respub-

likasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” 

hazırlanmışdır. Proqramın əsas məqsədi real sektorun inkişafı, iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası, sürətli inkişaf istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, 

xüsusilə kəndlərin inkişafı ilə bağlı infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha 

da yaxşılaşdırılmasından ibarətdir [9, s. 10]. Proqramda kəndlərin infrastruktur 

və sosial xidmətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qəbul edilən qərarların həyata 

keçirilməsi nəticəsində  şəhər və rayon mərkəzlərində, kəndlərdə istifadəyə 

verilən sosial obyektlər, tikilən inzibati binalar, yaradılan istehsal sahələri 

insanların rahatlığını, məskunlaşmasını təmin etmişdir.  
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Sürətli inkişafın nəticəsidir kimi 2018-ci ildə muxtar respublikada 480 

milyon manatdan çox kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki, bu da 

2017-ci illə müqayisədə 4,4 faiz çoxdur [16, s. 7]. 

Kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına təsir edən 

amillərdən biri də yol-nəqliyyat sisteminin rahatlığıdır. Muxtar respublikanın 

blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, quruculuq işi aparılan hər yaşayış 

məntəqəsində abad və rahat yollar salınır. Yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, 

2018-ci ildə muxtar respublikada 50,4 kilometr uzunluğunda yeni asfalt yol 

salınmış, bir körpü tikilmiş, bir körpü isə bərpa olunmuşdur [16, s. 8]. 

 Keçən dövr ərzində informasiya və rabitə sahəsində müəyyən 

nailiyyətlər əldə edilmişdir. 2018-ci  ildə Ordubad rayonunda Rabitə Evi, Yeni 

Nəsil Telekommunikasya Sistemi yaradılmış, Şərur rayonunda İbadulla Radio-

Televiziya ötürücü stansiyası üçün yeni bina tikilmiş və avadanlıqlar alınmışdır.  

Muxtar respublikada iqtisadiyyatın ən vacib sahəsi olan kənd 

təsərrüfatında istehsalın və ixracın stimullaşdırılması, məhsulun rəqabət 

qabiliyyətliliyinin artırılması, əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının yerli 

istehsal hesabına ödənilməsinə dövlət dəstəyi bu sahədə mühüm nailiyyətlərin 

əldə edilməsinə imkan verib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş və icrası uğurla başa çatdırılmış 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı (2005-2010-cu illər)”, “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 

Proqramı”, 2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin 

məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”, həmçinin “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, 

“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və 

tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata 

keçirilməsi muxtar respublika iqtisadiyyatını gücləndirib, kənd təsərrüfatının 

kompleks inkişafını təmin edib, kənddə məşğulluq sahəsini genişləndirib, kənd 

əhalisinin həyat səviyyəsini yüksəldib.  

Qeyd etmək lazımdır ki, kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin 

yükəldilməsinə təsir edən amillərdən biri də “Ailə təsərrüfatları”nın  

fəaliyyətinin  genişlənməsidir. 2018-ci ildə ailə təsərrüfatlarına dövlət qayğısı 

davam etdirilmiş, 14 ailə təsərrüfatına kredit verilmiş, “Ailə təsərrüfatı 

məhsulları” festivalı keçirilmişdir [16, s. 7]. “Ailə təsərrüfatları ili” olan 2019-

cu ilin birinci yarısında da muxtar respublikada daxili imkanlardan səmərəli 

istifadə olunmuş, iqtisadi inkişaf təmin edilmiş, yeni istehsal və xidmət sahələri 

yaradılmış, iş yerləri açılmışdı 

2004-cü ildən uğurla icra olunan dövlət proqramları dövlət siyasətinin 

tərkibi kimi muxtar respublikanın şəhər, qəsəbə və kəndlərinin simasını köklü 
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şəkildə dəyişmiş, rayonların sosial-iqtisadi inkişaf potensiallarının artmasına, 

biznes və investisiya mühitinin, infrastruktur təminatının, kommunal 

xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, əhalinin rifahının yüksəlməsinə, 

məskunlaşmasına və ekoloji təhlükəsizliyin güclənməsinə şərait yaratmışdır.  

 28 yanvar 2019-cu il tarixdə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 

2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. 

Proqramın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı və 

tarazlı inkişafının təmin olunması, o cümlədən yerlərdə dayanıqlı inkişaf 

prinsiplərinə əsaslanan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat, yüksək standartlara 

cavab verən sosial rifah, təbii resursların səmərəli istifadəsi və ətraf mühitin 

etibarlı mühafizəsini təmin edən ekoloji təhlükəsizlik sisteminin formalaş-

dırılmasına imkan verən əlverişli mühit yaratmaqdan ibarətdir [17, s. 15]. 

Sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində qəbul edilmiş dövlət proqramlarının 

uğurla icrası muxtar respublika iqtisadiyyatının daha da güclənməsini, 

makroiqtisadi göstəricilərin bütün parametrləri üzrə inkişaf dinamikasının 

qorunub saxlanmasını təmin etmişdir. Formalaşmış əlverişli iqtisadi mühit 

muxtar respublikada mövcud olan bütün resurslardan səmərəli istifadənin 

təşkili, investisiya qoyuluşlarının artırılması, sosial infrastruktur təminatının 

gücləndirilməsi, yeni istehsal və xidmət sahələrinin, iş yerlərinin yaradılması, 

əhalinin məşğulluq səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 4-cü Dövlət Proqramının 

qəbul olunması zərurətini yaratmışdır. Dördüncü Dövlət Proqramına uyğun 

olaraq “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədri tərəfindən 29 mart 2019-cu il tarixdə Fərman 

imzalanmışdır. 

Muxtar respublikada Ali Məclis Sədrinin işgüzar fəaliyyəti nəticəsində 

2019-cu ilin altı ayı ərzində iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, kənd 

təsərrüfat sahəsində də yüksək nailiyyətlər əldə edilmişdir.  2019-cu ilin ötən 

dövründə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı banklar tərəfindən 4 milyon 789 

min 600 manat kredit verilmiş, məhsul istehsalçıları 7079 ton mineral gübrə ilə 

təmin olunmuşdur. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində muxtar respublikada 

133 milyon 73 min manat həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilmiş, 

ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 1,2, süd istehsalı 1,5, yun 

istehsalı 1,6, yumurta istehsalı 1,3 faiz artmışdır. Kənd təsərrüfatının dinamik 

inkişafı ixracın həcminə də müsbət təsir göstərmiş, nəticədə, bu ilin 6 ayında 

muxtar respublika üzrə 40 milyon 359 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları 

dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuşdur... Bu dövrdə iqtisadi 

inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsul istehsalı ötən ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 1,4 faiz artaraq 1 milyard 278 milyon 115 min manat 

olmuşdur [11, 29 iyun 2019-cu il]. 
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Bütün sadalanan faktlar bir daha onu sübut edir ki, ümummilli lider 

Heydər Əliyevin 1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasını 

qoyduğu aqrar islahatlar özünü doğruldaraq sonrakı illərdə daha geniş miqyas 

almış, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı həyata vəsiqə alan regional inkişaf 

proqramları bu iqtisadi islahatların davamlı xarakter almasına səbəb olmuşdur. 

Məhz bu proqramlardan irəli gələn vəzifələrin icrası qeyri-neft sektorunun 

inkişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur 

təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da 

yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin və iş 

yerlərinin açılmasına, nəticədə şəhər əhalisi ilə yanaşı kənd əhalisinin də  

məşğulluğunun artırılmasına və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə şərait 

yaratmışdır.  
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şəhəri, Kaqankat, Bərdəkür.  

 

Albaniyanın, o cümlədən də onun mərkəzi vilayətlərinin yerləşdiyi 

Qarabağ bölgəsinin ilk orta əsr şəhərlərinin sosial-siyasi quruluşu haqqında 

“Albaniya tarixi”ndə məlumatlara rast gəlinir. Moisey Kalankatuklunun 

verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, Albaniya şəhərləri yerli hakimlər 

tərəfindən idarə olunurdu. Maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, Moisey 

Kalanklatuklu böyük şəhərlərdən bəhs edərkən onların vali (hakim) tərəfindən, 

kiçik şəhərlərdən bəhs edərkən isə bu şəhərlərin oranın qəbilə başçıları, başqa 

sözlə, şəhər əhalisinin, şəhər icmasının başçısı tərəfindən idarə olunduğunu 

göstərmişdir. Albaniya şəhərlərinin idarəetmə aparatı haqqında məlumatlara 

“Albaniya tarixi”ndə Aluen kilsə məclisindən bəhs edilən fəsildə də rast 

gəlinməkdədir. Belə ki, Aluen kilsə məclisinə dəvət alıb iştirak edənlərin 

daşıdıqları vəzifələr göstərilmişdir. 

Moisey Kalankatuklunun verdiyi məlumatlara ilk orta əsrlər dövründə 

Albaniya şəhərlərində şəhər yığıncaqları adlanan toplanışlar keçirilirdi. Bütün 

şəhər əhalisinin iştirak etdiyi həmin yığıncaqlar ciddi siyasi məsələlər haqqında 

qərar çıxarırdı. Alban tarixçisinin verdiyi məlumatlara görə ilk orta əsr 

Albaniya şəhərlərini yerli hakimlər idarə edirdilər. 

Azərbaycanın digər bölgələrinin ilk orta əsr şəhərləri kimi Qarabağ 

bölgəsinin də ilk orta əsr şəhərləri arxeoloji tədqiqatlardan məlum olduğu kimi, 

başlıca olaraq iki hissədən – içqala (narınqala) və bayırqaladan (şəhristandan) 

ibarət olmuşdur. Azərbaycanın ilk orta əsr şəhərləri haqqında bəhs etmiş 

tədqiqatçılar onları əsasən üç kateqoriyaya bölmüşdür: 1. ticarət-sənaye 

mərkəzi olan, beynəlxalq tranzit ticarət yollarının üzərində yerləşən şəhərlər. 2. 

əsas ticarət yollarından uzaqda yerləşən qapalı sənətkarlıq və ticarət mərkəzi 

olan şəhərlər. 3. Kəndtipli, yəni əkinçilik xarakterli, feodal vilayətlərinin 

inzibati mərkəzi olan şəhərlər. 
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CONCERNING THE STRUCTURE 

OF EARLY MEDIEVAL TOWNS OF THE GARABAGH REGION 

 

Javid Baghirzade 

 

Key words: Albania, Garabagh, Tsri city, Aluen city, Barda city, 

Kagankat, Bardakur. 

 

Data on the social and political device of Albania, including about early 

medieval towns of the Garabagh region where its central provinces were 

located meet in “History of Albania”. According to Moisey Kalankatuklu's 

data, local governors ran the cities of Albania. Interesting the fact that Moisey 

Kalankatuklu telling about the large cities, notes that governors ran the cities, 

and towns local heads of tribes, otherwise, the head of city community ruled. 

Besides information of rather administrative personnel of the Albanian cities, 

contains in “History of Albania” also in chapter about the Albanian church. 

For example, positions invited to Aluyen cathedral are specified. 

According to Moisey Kalankatuklu, in the period of the early Middle 

Ages in the cities of Albania city meetings were held. The same meetings in 

which all people of the city took part decided about serious political issues. 

According to the information of the Albanian’s historian the local judges ruled 

the cities of Albania in the early Middle Ages. 

As well as medieval towns of other regions of Azerbaijan, early 

medieval towns of the Garabagh region as show archaeological researches, 

consisted generally of two parts – the internal fortress (narynkala) and external 

fortress (shehristhan).The researchers narrating about the early medieval 

towns of Azerbaijan divide them into three categories: 1.The cities which are 

commerce and industry centers and located on the international transit trade 

ways. 2.The cities, the closed craft and shopping centers lying far from the main 

trade ways. 3.Cities, rural type i.e. agricultural, administrative centers of 

feudal provinces. 
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Данные относительно общественно-политического устройства 

Албании, в том числе о ранних средневековых городах Карабахской 

области, где были расположены ее центральные провинции встречаются 

в «Истории Албании». Согласно сведениям Моисея Каланкатуклу, 

городами Албании управляли местные правители. Интересно то, что 

Моисей Каланкатуклу рассказывая о крупных городах, отмечает, что 

городами управляли правители (губернаторы), а небольшими городами 

правили местные руководители племен, иными словами, глава городского 

сообщества. Кроме этого информация относительно управленческого 

аппарата албанских городов, содержится в «Истории Албании» такжев 

главе об албанской церкви. Например, указываются должности 

приглашенных на Алуенский собор. 

По словам Моисея Каланкатуклу, в период раннего средневековья в 

городах Албании проводились городские собрания. Эти собрания, на 

которых присутствовал весь город, принимали серьезные политические 

решения. 

Как и средневековые города других регионов Азербайджана, ранние 

средневековые города Карабахской области, как показывают 

археологические исследования, состояли в основном из двух частей – 

внутренняя крепость (нарынкала) и внешняя крепость (шехристан). 

Исследователи, повествующие о ранних средневековых городах 

Азербайджана, делят их на три категории: 1.Города, являющиеся 

торгово-промышленным центрами, расположенные на международных 

транзитных торговых путях. 2.Города, закрытые ремесленные и 

торговые центры, лежащие вдали от основных торговых путей. 

3.Города, сельского типа т.е. сельскохозяйственные, административные 

центры феодальных провинций. 

 

Giriş. Qafqaz Albaniyasında feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi 

və inkişaf etməsi nəticəsində bu dövrdə şəhər mədəniyyətinin çiçəklənməsi 

prosesi baş vermişdir. Bu zaman ölkənin ayrı-ayrı vilayətlərində yeni şəhərlərin 

formalaşmışdır. Buna görədir ki, yazılı qaynaqlarda ilk orta əsrlər dövrünə aid 

çoxlu sayda yaşayış məntəqələrinin, o cümlədən də şəhərlərin adları çəkilir. İlk 

orta əsrlər dövründə Albaniyanın şəhər mədəniyyətinin inkişaf etdiyi 

bölgələrindən biri də Qarabağ bölgəsidir. Qarabağ bölgəsi Albaniyanın tarixi 

Arsak vilayətini və Mərkəzi Utini əhatə etmişdir. Albaniya şəhərlərinin 

müəyyən edilmiş plana uyğun quruluşu vardır. İlk orta əsrlər dövründə 

Azərbaycan şəhərlərinin ümumi quruluşu ilə yanaşı, bəzi fərqlilikləri də vardır. 

Bu fərqliliklər şəhərlərin coğrafi mövqeyindən, onun yerləşdiyi ərazinin 

relyefindən, həmçinin iqtisadi və inzibati rolundan ibarət idi. Qafqaz 
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Albaniyasının həm antik dövr, həm də ilk orta əsr şəhərlərinin öyrənilməsi 

tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur.  

Yazılı mənbələrin verdiyi məlumatlara görə, eləcə də aparılmış tarixi-

arxeoloji tədqiqatlara görə Qarabağ ərazisində çoxlu sayda şəhər və şəhərtipli 

yaşayış yerlərinin mövcud olması ilə yanaşı, bu bölgədə ilk orta əsrlər dövründə 

bir çox mühüm tarixi-siyasi hadisələr baş vermişdir. Albaniyada xristianlığın ilk 

təşəkkül tapdığı, möhkəmləndiyi bölgələrdən biri də Qarabağ ərazisi olmuşdur. 

Qarabağ bölgəsində ilk orta əsrlər dövründə mövcud olmuş şəhərlər eyni 

zamanda dini mərkəz rolunu oynamışdır. Bu dövrdə Bərdə şəhəri Alban 

katolikosluğunun mərkəzi idisə, bölgədəki şəhərlərdən Aluen, Amaras, Tsri 

(Sri), Kaqankat (Kalankatuk), Bərdəkür (Berdakur, Berdakan) yerarxiya və ya 

dini təhsil mərkəzləri, mədəni mərkəzlər olmuşlar. Məlumdur ki, Bərdə 

şəhərindən sonra Alban katolikosluğunun mərkəzi əvvəllər katolikosluğun yay 

iqamətgahı olmuş, Tərtərçay vadisində yerləşən Bərdəkür şəhərinə 

köçürülmüşdür. Qafqaz Albaniyasının yazılı mənbələrdə adı çəkilmiş ilk orta 

əsr Bərdəkür şəhəri arxeoloji ədəbiyyatda yerli əhalinin adlandırdığı kimi “Ana 

şəhər” adı ilə əksini tapmış şəhər xarabalığında lokallaşdırılmışdır [1, s.63-67].  

Çoxlu sayda tarixi-arxeoloji tədqiqatların aparılmasına baxmayaraq 

Albaniyanın ilk orta əsr şəhərlərinin öyrənilməsi məsələsi elmi aktuallığını 

saxlayır. Bura adları yazılı mənbələrdə çəkilmiş şəhərlərin yerlərinin müəyyən 

edilməsi, onların tarixi-arxeoloji tədqiqinin həyata keçirilməsi, o cümlədən də 

şəhərlərin quruluşu məsələsini aid etmək olar. 

Şəhərlərin quruluşu haqqında. Azərbaycanın digər bölgələrinin ilk 

orta əsr şəhərləri kimi Qarabağ bölgəsinin də ilk orta əsr şəhərləri arxeoloji 

tədqiqatlardan məlum olduğu kimi, başlıca olaraq iki hissədən – içqala 

(narınqala) və bayırqaladan (şəhristandan) ibarət olmuşdur. 

Azərbaycanın ilk orta əsr şəhərləri haqqında bəhs edərkən 

Z.M.Bünyadov onları əsasən üç kateqoriyaya bölmüşdür: 1. ticarət-sənaye 

mərkəzi olan, beynəlxalq tranzit ticarət yollarının üzərində yerləşən şəhərlər. 2. 

əsas ticarət yollarından uzaqda yerləşən qapalı sənətkarlıq və ticarət mərkəzi 

olan şəhərlər. 3. Kəndtipli, yəni əkinçilik xarakterli, feodal vilayətlərinin 

inzibati mərkəzi olan şəhərlər [2, s.164-165]. Albanşünas F.C.Məmmədova da 

həm Moisey Kalankatuklunun verdiyi məlumatlara istinad edərək, həm də 

Z.M.Bünyadovun göstərdiyimiz təhlilinə əsaslanaraq ilk orta əsr şəhərlərini 

eynilə üç kateqoriyaya bölmüşdür [4, s.151-152]. Qafqaz Albaniyasının ilk orta 

əsrlər dövrünün tədqiqatçısı T.M.Məmmədov da Albaniyanın ilk orta əsr 

şəhərləri haqqında bəhs edərkən onları üç qrupa bölmüşdür [5, s.127]. 

Albaniyanın ilk orta əsrlər dövründə ölkənin mühüm mərkəzi olmuş Qarabağ 

bölgəsinin müxtəlif yerlərində olan şəhərləri də bu kateqoriya üzrə 

qruplaşdırmaq olar.  
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Albaniyada ilk orta əsrlər şəhərlərin, şəhərtipli yaşayış məntəqələrinin 

artdığı dövr kimi xarakterizə olunur. Bu dövrdə köhnə şəhərlərin inkişafı ilə 

yanaşı, yeni şəhərlərin salınması və şəhər həyatının canlanması prosesi gedirdi 

[4, s.151]. Albaniyada ilk orta əsrlərdə şəhər mədəniyyətinin çiçəkləndiyi, yeni 

feodal şəhərlərinin yarandığı əsas bölgə məhz Qarabağ ərazisi olmuşdur. Bunun 

bir çox səbəbləri vardır ki, onları belə qruplaşdırmaq olar: 1. Qarabağ bölgəsi 

ilk orta əsrlər dövründə ölkənin siyasi-inzibati mərkəzi olduğundan buradakı 

mövcud iqtisadi və siyasi vəziyyət yeni şəhərlərin yaranmasına zəmin 

yaratmışdır; 2. Qarabağ bölgəsində yeni şəhərlərin meydana gəlməsi eyni 

zamanda dini amillərlə də bağlı olmuşdur. Belə ki, xristian müqəddəslərin dəfn 

olunduğu yaşayış məntəqələri sonralar əhalinin artması və dini mərkəzə 

çevrilməsi nəticəsində şəhərə çevrilmişdir; 3. Bərdə şəhərinin paytaxt 

olmasından irəli gələrək Qarabağ bölgəsindən keçən beynəlxalq tranzit ticarət 

yolları üzərində, həmçinin ona yaxın yerlərdə bir neçə yaşayış məntəqəsi inkişaf 

edərək, şəhərə çevrilmişdir. Buna misal olaraq Aluen, Bərdəkür, Kaqankat kimi 

şəhərləri göstərmək olar. Bütün bu göstərilən proseslər ilk orta əsrlər dövründə 

Qarabağ bölgəsində daha qabarıq surətdə baş vermişdir.  

Albaniyada ilk orta əsrlər dövründə yeni şəhərlərin yaranması prosesini 

F.C.Məmmədova təhlil edərək, belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, feodal 

münasibətlərinin güclü siyasi mərkəzi hakimiyyəti şəraitində inkişaf edən 

Albaniyada şəhərlərin yaranması və möhkəmlənməsinə ehtiyac duyulduğundan, 

mərkəzi hökumət şəhərlərin təşəkkül tapmasına şərait yaradırdı. Çünki mərkəzi 

hökumət feodallarla mübarizədə onlardan bəhrələnirdi. Yenidən feodallaşan 

zadəganlarda da bağışlanan torpaqları mənimsəmək marağı yaranırdı ki, bu da 

şəhər həyatının çiçəklənməsinə, köhnə şəhərlərin dirçəlməsinə və yenilərinin 

meydana gəlməsinə səbəb olurdu [4, s.151]. 

Albaniyanın, o cümlədən də onun mərkəzi vilayətlərinin yerləşdiyi 

Qarabağ bölgəsinin ilk orta əsr şəhərlərinin sosial-siyasi quruluşu haqqında 

“Albaniya tarixi”ndə məlumatlara rast gəlinir. Moisey Kalankatuklunun verdiyi 

məlumatlardan aydın olur ki, Albaniya şəhərləri yerli hakimlər tərəfindən idarə 

olunurdu. Maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, Moisey Kalanklatuklu böyük 

şəhərlərdən bəhs edərkən onların vali (hakim) tərəfindən, kiçik şəhərlərdən bəhs 

edərkən isə bu şəhərlərin oranın qəbilə başçıları, başqa sözlə, şəhər əhalisinin, 

şəhər icmasının başçısı tərəfindən idarə olunduğunu göstərmişdir. Moisey 

Kalankatuklu Tsri şəhərindən bəhs edərkən hakim sülalədən olan, iri feodal 

(Alban nahararı) Xoçkorikin bu şəhərin valisi olduğunu göstərir 

[M.Kalankatuklu, I, 26]. Kaqankat şəhərindən bəhs edilərkən Bakur adlı şəxsin 

buranın qəbilə başçısı olduğu qeyd edilir [M.Kalankatuklu, I, 33].  

Albaniya şəhərlərinin idarəetmə aparatı haqqında məlumatlara 

“Albaniya tarixi”ndə Aluen kilsə məclisindən bəhs edilən fəsildə də rast 

gəlinməkdədir. Belə ki, Aluen kilsə məclisinə dəvət alıb iştirak edənlərin 
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daşıdıqları vəzifələr göstərilir [M.Kalankatuklu, I, 33]. Moisey Kalankatuklu 

Aluen kilsə məclisində iştirak edənlərin sırasında Arsak vilayətinin əyan və 

qəbilə başçıları ifadəsi işlətmişdir. Belə hesab etmək olar ki, qəbilə başçısı adı 

altında şəhər icmasının başçısı ifadə olunmuşdur. 

Moisey Kalankatuklunun verdiyi məlumatlara görə, ilk orta əsrlər 

dövründə Albaniya şəhərlərində şəhər yığıncaqları adlanan toplantılar 

keçirilirdi. Bütün şəhər əhalisinin iştirak etdiyi həmin yığıncaqlar ciddi siyasi 

məsələlər haqqında qərar çıxarırdı [4, s.152]. Alban tarixçisinin verdiyi 

məlumatlara görə ilk orta əsr Albaniya şəhərlərini yerli hakimlər idarə edirdilər 

[5, s.127]. 

Belə görünür ki, Bərdə şəhəri paytaxt kimi yuxarıda göstərilən 

kateqoriyaya görə birinci qrup şəhərlərin əvvəlincusu olmuşdur. Ayniana-

Yunan, Tsri şəhərlərini də bu qrupa aid etmək olar. Kaqankat, Matris, Bərdəkür 

kimi şəhərlər beynəlxalq ticarət-karvan yolunun üzərində yerləmişdi. Aluen və 

Bərdəkür şəhərləri eyni zamanda hökmdar və əyanların yay iqamətgahları 

olmuşdur. Yazılı mənbələrin verdiyi məlumatlara görə Bərdəkür şəhəri Alban 

katolikosluğunun əvvəllər yay, sonralar isə daimi mərkəzi olmuşdur. 

Albaniyanın, o cümlədən də Qarabağ ərazisində yerləşən ilk orta əsr 

şəhərləri bir qayda olaraq qala hasarları ilə əhatə olunmuşdur. Şəhərlərin 

ətrafına çəkilən hasar və bürclərin qalıqları aydın şəkildə göstərir ki, şəhərlər 

güclü müdafiə sistemi təşkil etmişdir. Qala hasarları və bürcləri bir qayda 

olaraq həmişə mağzallı və bacalı olmuşdur ki, bu da şəhərlərin xaricdən edilən 

hücumlardan müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət etmişdir. Şəhərlərin 

içqalası (narınqala) da hündür, mağzallı və bürcləri olan qala hasarları ilə 

dövrələnmiş formada tikilmişdir. Bu da şəhərlərin ikiqat müdafiə sisteminə 

malik olduğunu göstərir. 

Şəhərlərin narınqala hissəsi bir qayda olaraq şəhər ərazisinin ən yaxşı, 

müdafiə baxımından ən əlverişli yerində tikilirdi. Şəhərlərin narınqalasının 

tikililəri, su təhcizatı, kanalizasiya sistemi digər sahələrdən əsaslı surətdə 

fərqlənirdi. Şəhərlərin şəhristan hissəsində əsasən sənətkarlar və tacirlər 

yaşayırdı. Yaşayış evləri ilə yanaşı şəhristanda bazarlar, karvansaraylar, 

hamamlar, müxtəlif sənət emalatxanaları, ictimai binalar yerləşirdi. Şəhərlərin 

belə bir quruluşa malik olması onun inzibati və sosial xarakterindən irəli gəlirdi 

[3, s.124]. Qarabağ bölgəsindəki ilk orta əsr şəhər yerlərində aparılmış 

tədqiqatlar zamanı bu cəhətlər aydın şəkildə müşahidə olunmuşdur. 

Albaniyanın ilk orta əsr şəhərlərini təhlil edən M.C.Xəlilov onları 

quruluşuna görə beş qrupa bölmüşdür: 1. Qala divarları ilə əhatə olunmuş bir 

hissəli şəhər yerləri (Qarabağ bölgəsindəki “Ana şəhər” – Bərdəkür bu tipə aid 

edilmişdir.). 2. Qala divarları ilə əhatə olunmuş iki hissəli şəhər yerləri. 3. Bir-

birindən müəyyən məsafədə yerləşmiş iki hissəli şəhər yerləri. 4. İki müdafiə 

səddi arasında yerləşmiş narınqala və divarlarla müdafiə olunan şəhristandan 
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ibarət Dərbənd şəhəri. 5. Naqınqala və şəhristan hissələrindən ibarət şəhər 

yerləri (Amaras və Ağdam Govurqalası – Aluen şəhəri bu tipə aid edilmişdir) 

[8, s.169]. Şəhərlərin belə quruluşa malik olması şübhəsiz ki, ilk növbədə 

onların yerləşdiyi ərazinin relyefindən asılı olmuşdur. 

Qarabağ bölgəsindəki ilk orta əsr şəhərlərinin əksəriyyəti bir qayda 

olaraq iki hissədən – narınqala və şəhristandan ibarət olmuşdur. 

Moisey Kalankatuklu Bərdə şəhərini “böyük şəhər”, “əzəmətli şəhər” 

“şəhər və qala” və s. kimi sözlərlə ifadə etmişdir. Xəzər xaqanı Cebu xaqanın 

oğlu ilə birlikdə Albaniyaya hücumundan bəhs edərkən Moisey Kalankatuklu 

Bərdə şəhərinin dörd qapısının – dörd şəhər darvazasının olması haqqında 

məlumat verir [M.Kalankatuklu, II, 10]. Şəhərin belə quruluşu ənənəvi ilk orta 

əsr Sasani şəhərlərinin quruluşu ilə oxşarlıq təşkil edir. 

Bərdədə dörd darvazanın mövcudluğu düzənlikdəki digər Alban şəhər 

və qalaları kimi onun da qala divarlarının dördbucaqlı formada inşa edildiyini, 

hər bir divarda bir darvazanın olduğunu təsdiq etməyə imkan verir. Şəhərin 

dörd iri küçəsi “xaç”ın dörd qanadını əmələ gətirmişdir. Buna uyğun olaraq 

şəhərin hər biri iki küçə arasında yerləşən dörd iri məhəlləsi formalaşmışdır. 

Kəsişən küçələr düzbucaq əmələ gətirdiyi üçün həmin məhəllələr də düzbucaqlı 

sahədə qərar tutmuşdur. Güman etmək olar ki, “xaç”ın mərkəzində şəhərin baş 

meydanı yerləşmişdir. Hər bir küçənin bir ucu meydana, digər ucu müvafiq 

darvazaya çıxışı təmin etmişdir [8, s.166-167]. Ümumiyyətlə, şəhərlərin belə 

özünəməxsus fərqli xüsusiyyətlərə və quruluşa malik olması ilk növbədə 

onların yerləşdiyi ərazinin relyefi ilə bağlı olmuşdur. Şübhəsiz ki, başqa amillər 

də vardır.  

İlk orta əsrlər dövründə Qarabağda ticarət geniş inkişaf etmişdi. 

Ümumdünya əhəmiyyətli ticarət yolları Cənubi Qafqaz ərazisindən keçirdi. 

Qarabağın şəhərləri Uzaq Şərqdən başlayaraq, Avropaya qədər keçən böyük 

“İpək yolu” ilə əlaqəli idi. Şəhər əhalisi Xəzər dənizi və Kür çayından 

keçməklə, Şərqin və Qərbin bir çox sənətkarlıq-ticarət mərkəzləri ilə əlaqə 

saxlayırdı. Qarabağdan müxtəlif sənətkarlıq məhsulları, yerli qurudulmuş 

meyvələr və s. aparılırdı. Qarabağın ikitərəfli, geniş ticarət əlaqələrini 

Azərbaycandan aşkar edilmiş Sasani, Bizans və digər dövlətlərin pulları da 

təsdiq edir [7, s.49]. 

Nəticə. Beləliklə, məlum olur ki, ilk orta əsrlər dövründə Albaniyada, o 

cümlədən də onun mərkəzi vilayətləri olan Arsak və Utidə şəhər mədəniyyəti 

çiçəklənmə dövrü keçirmiş, bölgədə yeni şəhərlər meydana gəlmişdir. Yeni 

şəhərlər feodalizmin inkişaf qanunauyğunluqlarının nəticəsi kimi deyil, həm də 

kiçik yaşayış məntəqəsinin dini mərkəzə çevrilməsi prosesində yaranmışdır. 

Buna Amaras şəhərini misal göstərmək olar. Aparılmış arxeoloji tədqiqatlar 

nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Qarabağ bölgəsindəki ilk orta əsr şəhərləri 

böyük sahələri əhatə etmişdir.  
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Açar sözlər: Rusiya, Türkiyə, Avrasiyaçılıq, geosiyasət, Duqin 

avrasiyaçılığı, rus kimliyi 

 

Avrasiyaçılıq yeni və çoxqütblü bir dünya sistemində, Avrasiya 

qütbünün Rusiya mərkəzli olaraq ortaya çıxarılması ideologiyası və hərəkəti 

olaraq təyin edilir. Avrasiyaçıların əsas meyarı məkan və tarix üzərində 

qurulmuşdur. Bu siyasi cərəyanın adı olan “Avrasiyaçılıq” belə bizə 

düşüncənin əsas prinsipin məkan olduğunu göstərməkdə və məkanla düşünmək 

Avrasiyaçılığın ən diqqətə çarpan xüsusiyyəti olaraq qarşımıza çıxmaqdadır. 

Bu qitənin vəziyyəti və özünə xas xüsusiyyətləri məkan faktoruyla 

açıqlanmaqdadır. Bununla yanaşı geosiyasət elmi ilə Avrasiyaçılıq arasında 

möhkəm bir qarşılıqlı təsir qüvvəsi var. Geosiyasət elmini nəzərə almadan 

Avrasiya ilə əlaqəli çox sağlam siyasi, tarixi və iqtisadi fikir yürütmək mümkün 

deyildi. Rusiyanın xarici siyasətində geosiyasi düşüncələrin, ideologiyaların və 

cərəyanların ön planada olduğu diqqət çəkən məqamlardandır. Bu baxımdan 

Avrasiyaçılıq düşüncəsinin geosiyasi və mədəni ölçüsünün araşdırılması, 

Rusiyanın dövlət siyasətinin qavranılmasında çox vacib istiqamətlər müəy-

yənləşdirəcəkdir. 
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Евразийство определяется как идеология и движение появления 

евразийского полюса как ориентированного на Россию в новой и 

многомерной мировой системе. Основным критерием для евразийцев 

является пространство и история. Само  политическое движения - 

«Евразия» - является самой яркой чертой Евразии, чтобы показать нам, 

что главный принцип мышления - это пространство и мыслить через 

пространство. Состояние континента и его характеристики 

объясняются пространственным фактором. В то же время между 

геополитической наукой и евразийством существует сильное взаимное 

влияние. Без знания геополитики невозможно было провести здравую 

политическую, историческую и экономическую мысль с Евразией. 

Геополитические идеи, идеологии и тенденции во внешней политике 

России находятся на первом плане. С этой точки зрения изучение 

геополитического и культурного измерения мысли Евразии позволит 

выявить очень важные направления в восприятии государственной 

политики России. 

 

 

THE IDEA OF RUSSIA'S NEW EURASIA 

INFLUENCE ON TURKISH-RUSSIAN POLITICAL 

RELATIONS 

 

Elgun Gahramanov 

 

Key words: Russia, Turkey, Eurasianism, geopolitics, Dugin, Russian 

identity 

 

The Eurasianism is determined as ideology and act appearing as 

Eurasia polar and Russian centered in the new and multipolar world system. 

The main criterion of the Eurasian based on space and history. The name of 

this political movement “Eurasian” shows us that the main thinking based on 

the place is the most highlighted character of the Eurasianism. The condition 

and specific properties of the continent are explained with the factor of the 

place. There is a strong power of influence between geopolitical science and 

the Eurasian. It is impossible to pursue a strong political, historical and 

economical opinion about Eurasia without taking in to account geopolitical 

science. It is a striking opportunity that the geopolitical thoughts, ideologies 

are in the foreground in the external policy of Russian. That is why the 

exploring geopolitical and cultural measure of Eurasian thought defines the 

main direction in the learning of the state policy of Russian. 
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Avrasiya geniş mənada Avropa və Asiya qitələrinin birləşməsi, dar 

anlamda isə Avropanın şərqi ilə Asiyanın Ural dağlarının da qərb hissəsini 

əhatə edən, dünyanın mərkəzi bölgəsinə verilən coğrafi anlayışdır. Günümüzdə 

Avrasiya, xüsusilə, Z.Bjezinskinin adlandırdığı “Avrasiya Balkanları” 

Avropanın Cənub Şərqi, Orta Asiya, Cənub Asiyanın bir hissəsi, Fars körfəzi və 

Yaxın Şərq regionları geosiyasi mövqeyi və zəngin enerji resursları ilə 

dünyanın ən əhəmiyyətli bölgə olaraq qəbul edilməkdədir, bu səbəbdən qlobal 

güc uğrunda mübarizədə şahmat taxtasına oxşadılır [1,187]. 

Avrasiyaçılıq termini ilk dəfə Alman coğrafiyaşünas alimi Vladimir 

Gumbeldt tərəfindən, Rusiyada isə ilk dəfə olaraq Vladimir Lamanski 

tərəfindən istifadə olunmuşdur [14,116]. 

Başlanğıcda sadəcə bir coğrafi termin olan Avrasiyaçılıq XIX əsrdən 

Rusiyada fəlsəfi və ideoloji nəzəriyyə mənasını kəsb etməyə başlamış, XX 

əsrdə isə böhran vaxtlarında yenidən gündəmə gələrək, Rusiya üçün bir milli 

ideologiya konsepsiyasına çevrilmişdir. Avrasiyaçılığın, Rusiya tarixində yerini 

müəyyənləşdirmək üçün, Rusiya siyasi düşüncə sisteminin tarixi müddətinə 

nəzər salmaq lazımdır. 

Qərbçilik cərəyanı, bir tərəfdən sosializmin, digər tərəfdən Fransa 

inqilabının təsiri ilə Rus milliyətçiliyini və Panslavyanizmi gücləndirərkən, 

slavyan-pravoslav qardaşlığı və rusların üstün və seçilmiş bir irq olduğu 

düşüncəsindən yola çıxan “Məsihçi ənənəsini” əhatə edən və Qərbçilik ilə 

Slavyançılıq arasındakı üçüncü bir orta yol təklif edən Avrasiyaçılıq düşün-

cəsini də cücərtmişdi. Dostoyevskinin “Avropada qul kimi yaşamaqdansa, 

Asiyada ağa olmaq” düşüncəsindən təsirlənən ilk Avrasiyaçılar, bu düşüncənin 

Rusiyanın dini mədəniyyətinə xas olan Avrasiyalı kimliyi olduğu istiqamətində 

inkişaf etdirmişdilər [15,163]. 

Avrasiyaçılıq siyasi hərəkatının Nikolay Trubetskoy, Pyotr Savitski, 

Pyotr Şuşinski və Georgi Florovskinin birlikdə hazırladıqları “Şərqə Çıxış” 

(Exodus to the East) başlıqlı geniş əhatəli bir işlə başladığı qəbul edilir [2,18]. 

Avrasiyaçılıq cərəyanın ideologiya atası Trubetskoy hesab olunurdu. İlk olaraq 

Paris və Praqada düşüncələrini yaymağa başlayan Avrasiyaçılar, 1923-cü ildə 

ilk nəşriyyat mərkəzləri qurmuşlar və təşkilatlanmağa başlamışlardı. 1928-ci ilə 

qədər Çexoslavakiya, Bolqarıstan, Avstriya, Yuqoslaviya və Britaniyada 

müxtəlif Avrasiyaçı dərnəklər açılmışdır. Beləliklə, Avrasiyaçılıq emosional bir 

hərəkət olmaqdan çıxaraq kütləvi bir hərəkətə çevrilmişdir [9,110]. 1930-cu 

illərdə daxildə bölünmələr yaşayan Avrasiyaçıların bir qismi Rusiyaya dönərək, 

SSRİ-nin həqiqi bir Avrasiya dövləti olduğunu müdafiə etməyə başlarkən, bir 

qismi də bu hərəkatdan ayrılaraq ölkə  xaricində fəaliyyət göstərmişdir. 

Bunların çox hissəsi DTK tərəfindən təmizlənmişdi. Hərəkatın bu şəkildə 

bitməsi, SSRİ-i dağıldıqdan sonra yenidən başlamasını asanlaşdırmışdı. Çünki, 

SSRİ-i dövründə bu cərəyan öz siyasi düşüncəsindən uzaqlaşaraq, kommunist 
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rejiminin propaqandasının bir parçasına çevrilmişdir. Zamanla unudulan və 

əhəmiyyətini itirən Avrasiyaçılıq, SSRİ-nin dağılmasıyla, ideya axtarışlarla 

yenidən gündəmə gəlmiş və zaman keçdikcə güc qazanmışdır. 1920-ci illərdə 

meydana gələn Klassik Avrasiyaçılıq, 1990-ci illərdə Yeni Avrasiyaçılıq olaraq 

formalaşmışdır [3,307]. 

Avrasiyaçılar Rusiya tarixi və ictimai təcrübəsinin yenidən ələ 

alınmasına söykənən bir rus şəxsiyyətini təyin edərkən, bu şəxsiyyətə 

avropalının meydan oxumasına qarşı “gerçək bir həyat tərzi” təqdim edə 

biləcək geosiyasi baxışı da ortaya qoymaya çalışmışdı. Beləliklə, Klassik 

Avrasiyaçılıq olaraq adlandırılan bu cəryan Rusiyanın Qərbi ilə Şərqini bir yerə 

gətirən Avrasiyalı bir şəxsiyyətə sahib olduğunu ifadə edir.  

XX əsrin 80-ci illərində, SSRİ-nin dağılma prosesinə girməsiylə ruslar 

yenidən, 1920-ci illərdəki vəziyyətə oxşar bir şəkildə bir kimlik və strateji 

boşluq içərisinə düşmüşdülər. Bu boşluq içərisində Yeni Avrasiyaçılıq-Qərb 

qarşısındakı zəiflik və güc itkisinin qarşısını alınması, SSRİ-dən sonra rus 

şəxsiyyətini təyin olunması məqsədləri ilə və ümumi olaraq, Qərbin təzyiqinə 

cavab kimi ortaya çıxmış və siyasi hadisələr nəticəsində güc qazanmışdır. Necə 

ki, Krım müharibəsində uğursuzluqdan sonra çarın güc və etibar qazanmaq 

üçün Asiyaya dönməsi, ya da Avropadakı kommunist inqilablarının uğursuz 

olmasının nəticəsi kimi, Leninin Asiyaya üstünlük verməsi, yenə də Yeni 

Avrasiyaçılığın da başanğıc nöqtəsi Rusiyanın dəyişən geosiyasi anlayışları 

olmuşdur [12,175] 

XX əsrin 90-ci illərinin sonunda Rusiya istər-istəməz Avrasiya 

istiqamətində siyasətini daha da inkişaf etdirməkdədir. Çünki, Rusiyanın Yeni 

dünyada qarşısında tək qlobal güc olaraq ABŞ, bir tərəfində inkişaf etmiş və 

yaxşı təşkil olunmuş Avropa İttifaqı, digər tərəfində isə balans ünsürünün 

potansialını rahatlıqla istifadə edə biləcəyi Asiya ölkələri yer almaqdadır. 

Yeni Avrasiyaçılıq hərəkatı, ilkin olaraq, Aleksandr Proxanov, Sergey 

Kurginiyan, Aleksandr Duqin və Şamil Sultanov kimi tarixçilərin 1990-ci ildə 

qurduqları “День” (Gün) və “Элементи” (Elementlər) adlı geosiyasi məzmunlu 

jurnallarda fikirlərini nəşr etməyə başlamasıyla bəyan edilmişdir [2,29]. 

Siyasi platformada isə Yeni Avrasiyaşılıq düşüncəsi ilkin olaraq, Yeltsin 

hökuməti və Kozirev liberal siyasətlərinə qarşı, dövrün Dövlət Dumasının 

rəhbəri Aleksandr Rutskoy və parlamentin mətbuat katibi Ruslan Xasbulatov 

tərəfindən mülayim tonda, qatı sağçı Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının 

(LDPR) lideri Vladimir Jirinovski və Kommunist partiyasının lideri Gennadiy 

Zyuqanov isə daha sərt şəkildə tənqidlərlə gündəmə gəlmişdir [13,14]. 

Eyni zamanda, Klassik Avrasiyaçılıq kimi intellektual zəmində 

inteqrasiya olunmuş və bir-birini tamamlayan dil, din və siyasi dayaqlara 

əsaslanan bir düşüncə sistemi olmadığı da ifadə edilirdi. Yeni Avrasiyaçılıq isə 

SSRİ-nin dağılmasına paralel olaraq, Rusiyanın ciddi bir şəxsiyyət böhranı 
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keçirdiyi dövrdə ortaya çıxmışdı. Bu baxımdan, Klassik Avrasiyaçılıq 

düşüncəsinin ortaya çıxdığı dövr ilə Yeni Avrasiyaçılıq anlayışının parladığı 

zaman dilimlərinin simmetrik olduğu deyilə bilər. Yeni Avrasiyaçılar Avrasiya 

mədəniyyətinin Rusiya tərəfindən sahiblənməsinin lazım olduğunu qeyd edirlər 

və Rusiyanın gələcəyinin Qərbin içərisində deyil, bütöv bir Avrasiya bölgəsində 

meydana gəlməsində görürdülər. 

Yeni Avrasiyaçılıq cərəyanın ən vacib fiqurlarından biri olan Aleksandr 

Duqin, Rusiyanı içərisində iştirak etdiyi Avrasiya coğrafiyasının materik 

mədəniyyətinin mərkəzi olaraq görür. Aleksandr Duqin Avropa ilə yaradılacaq 

siyasi müttəfiqliyi ikinci plana ataraq, İran, Türkiyə və əsas olaraq Asiyaya 

daha böyük əhəmiyyət verirdi. Duqinin nəzərdə tutduğu Avrasiyaçılığın qərbdə 

ABŞ və müttəfiqlərini, şərqdə Çin və Hindistanı ayırmaq cəhdi, Rusiyanın iki 

cəbhədə yaşanacaq qarşıdurmanın olması ehtimalını daha da artırırdı. Bunlara 

baxmayaraq, Aleksandr Duqinin Rusiyanın xarici siyasətində hakim olan 

çoxqütblü sistem anlayışının meydana gəlməsində böyük rol oynadığını deyə 

bilərik. 

Andrey Sıqankova görə, Yeni Avrasiyaçılıq realist paradiqma üzərində 

ifadəsini ehtiva edən, lakin Qərb mədəniyyətinin bir məhsulu olaraq milli 

dövlətlər yerinə mədəniyyət təlqin etmə vasitəsilə imperatorluq yaradılmasına 

aparılan bir anlayışdır [17,168]. Yeni Avrasiyaçı düşüncənin sosial-mədəni 

məzmununun meydana gəlməsində çox böyük rol oynayan Aleksandr Panarin 

Avrasiya Birliyinin Rusiyanın təşəbbüsü ilə yenidən qurulması sayəsində, 

sistemin çoxqütblülüyünün güclənəcəyini və bu vəziyyətin Çin, Hindistan, 

ümumillikdə, İslam dünyasına da mühüm bir fəaliyyət sahəsi yaradacağını 

bildirirdi. Panarin Rusiyanın Qərb mədəniyyətinə qoşulma cəhdlərinin uğursuz 

olduğunu qeyd edərək, SSRİ-ni formallaşdıran kommunizmi Qərb 

mədəniyyətinin məhsulu, Rusiyaya yad bir ideologiya olaraq görürdü. Eyni 

zamanda millətçilik və milli dövlət kimi anlayışları da rədd edərək, bu 

ünsürlərin Avrasiyanın bütövləşməsinə deyil, əksinə parçalanmasına gətirib 

çıxaracağını qeyd edən Panarin, dini inancın fərdi deyil, ictimai bir seçim 

olduğunu təsvir edir və mədəniyyətlərin meydana gəlməsində dinə böyük 

əhəmiyyət verirdi [12,121]. 

Yeni Avrasiyaçılıq siyasi hərəkatı, əsasən 1993-cü ilin dekabr ayında 

Dumaya seçkilərlə birlikdə Rusiyanın siyasi elita və diplomatlarını istiqamət-

ləndirməyə və Rusiya xarici siyasətinə təsir etməyə başlamışdır. Avrasiyaçılığın 

güclənməsinin əsas səbəbləri soyuq müharibədən sonra Rusiyada həyata 

keçirilən Qərb yönümlü siyasətin uğursuzluğu, gətirdiyi parçalanma təhlükəsi, 

dəyişən dünya nizamında NATO-nun və Aİ-nın genişlənməsi, Kosova böhranı 

olmuşdur desək, səhv etmərik. 

Necə ki, Rusiyanın Çeçenistana hərbi müdaxilə etdiyi zaman daxildə 

ənənəvi siyasətə dönüş etməsi, supergüc rolu oynamağı yenidən istəməsi 
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düşüncəsi içində çox istiqamətli xarici siyasətin tətbiqi Avrasiyaçı geosiyasi 

nəzəriyyəsinin formalaşmasına səbəb oldu. Bununla yanaşı, yeni dünya düzəni 

içərisində mühafizəkar və individualist Avropa ilə dinamik və sosial Asiya 

mədəniyyətlərinin qarşı-qarşıya gəlməsi də Avrasiyaçılıq konsepsiyasının 

güclənməsinə təkan verməsinə gətirib çıxartdı. Bu düşüncəyə görə Rusiya 

“Avrasiyalı” olduğu təqdirdə əməkdaşlıq üçün hər iki tərəfə yaxın, münaqişə 

olduğu halda, heç birinin tərəfində olmayaraq, xüsusi bir kimliyə sahib ola 

biləcəkdir [13,21]. 

Yeni Avrasiyaçılıqla bağlı bir çox təsnifatlar aparılır. Təbii ki, bu da 

fikir ayrılılıqlarının meydana gəlməsiylə bağlıdır. Əsasən bu cərəyanın iki ana 

ox üzərindən irəlilədiyini söyləyə bilərik. Bunlar da qatı və mülayim 

Avrasiyaçılıq olaraq təyin olunur. 

Daha əhatəli olması baxımından Ömər Göksel İşyar tərəfindən bu 

cərəyan dörd qrupa bölünür. Mülayim və stabil, ifrat, demokratik (statizm) və 

slavyan Avrasiyaçılıqdır [6,106]. 

Sözsüz ki, Rusiya xarici siyasətində bu siyasi nəzəriyyələrdən istifadə 

etmişdir. Mülayim Avrasiyaçılıq realizm müstəvisi oxunda anlaşılan 

proqnozlara dayanır. Praqmatik Avrasiyaçılıq olaraq ifadə edilən bu anlayış, 

Rusiyanın müasirləşmə yolunda, Qərb mədəniyyətini bütövlükdə qəbul etmək 

məcburiyyətində olmadığı qeyd edilirdi. Primakov və Putinin siyasəti 

praqmatik Avrasiyaçılıq çərçivəsində görülürdü. Qərb mədəniyyətinin fərd-

çiliyinə qarşı çıxan mülayim Avrasiyaçılar bütöv bir ictima-siyasi quruluşun 

üzərində dayanırdılar. Olduqca praqmatik bir siyasi anlayışa sahib olan Putin, 

Yeni Avrasiyaçılığın strateji proqnozlarından faydalanaraq, Rusiyanı yenidən 

bir siyasi qütb halına gətirmişdir. Putin tərəfindən səsləndirilən beynəlxalq 

sistemin çoxqütblü bir struktura çevrilməsi düşüncəsinin də əsasında Avra-

siyaçılıq anlayışının təsiri olduğunu söyləyə bilərik [16,82]. Vladimir Putin, 

Yeni Avrasiyaçılığın praqmatik proqnozları və  müxtəlif xarakterlərini ilə 

birləşdirərək təşkilatlanma istiqamətindəki ilk addım kimi Rusiya, Qazaxıstan 

və Belarus arasında gömrük birliyinin yaradılması fikirlərini ortaya atırdı. Və 

bunun fonunda Avrasiya İqtisadi Birliyinin formalaşması, Yeni Avrasiyaçılıq 

cərəyanın regional iqtisadi birlik yaratmaq istiqamətindəki yanaşmasına uyğun 

bir layihədir. 

Qərbçi Dmitri Trenin və Aleksandr Pumpianskiye görə, Avrasiyaçılıq 

ölü bir məqsəddir, separatçıdır, anti-moderndir və Rusiyanı dünyadan təcrid 

etməyi güdür. 

Bununla yanaşı, Yeni Avrasiyaçılıq həm geosiyasətdə, həm sosial-

mədəni ölçüdə öz daxilində təzadlar yaratmağa başladı. Yaxın Çevrə kon-

sepsiyasında Rusiyanın təsir sahəsinə yalnız Ukrayna və Belarusiya ilə 

məhdudlaşmaq istəyən bir qrup mövcud idi. Buna paralel olaraq, Avrasiya 

coğrafiyasında Türkiyə daxil olmaqla, türk və müsəlman ölkələri ilə ittifaq 
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məsələsində bir fikir ayrılıqları yer alırdı. Uzaq Çevrədə isə, mübahisələr daha 

çox Çinlə ittifaq məsələsində ortaya çıxmışdır. Jirinovski, Çinin iqtisadiyyatını 

və əhalisini Rusiyaya qarşı potensial bir təhlükə, Duqin isə, Çini Atlantik 

Blokun parçası olaraq görürdü və əlaqələrin inkaşf etdirilməsinə qarşı çıxırdı. 

Panarin, Zyuqanov və Primakov isə əksinə, bu ölkə ilə münasibətlərin inkişaf 

etdirilməsini zəruri hesab edirdilər. 

Bu siyasi düşüncə Rusiyanın xarici siyasətində Türkiyə ilə əlaqələrdə də 

mühüm rol oynayır. Türkiyədə istər millətçilik, istərsə də türk Avrasiyaçılığının 

ortaya çıxmasında və güclənməsində Rusiya Avrasiyaçılığı ilə coğrafi məkan, 

geosiyasi təsbitlər və tarixi proseslər baxımından oxşarlıqlar olduğu görünür. 

Kiyev-rus knyazlığının və səlçuqların inkişaf prosesləri və zəifləmə səbəbləri də 

bir-birinə oxşar idi. Bölünən Rus knayzlıqlarının və türk bəyliklərinin keçdiyi 

yollar və monqol hücumlarına məruz qaldıqları, sonrasında Osmanlı bəyliyinin 

və Moskva knyazlığının güclü Avrasiya imperatorluğuna çevrilməsi və Birinci 

Dünya müharibəsindən sonra dağılmaları da, oxşar şəkildə həyata keçmişdi. 

Qərb qarşısında uğursuzluqlar, hərbi-texniki sahələrdə geridə qalması və ərazi 

itkiləri, Rusiyada XIX əsrin II yarısından etibarən Avrasiyaçılığın yaranmasına 

səbəb olurkən, Osmanlı dövlətində də türkçülüyün meydana gəlməsinə zəmin 

hazırlamışdır. Cumhuriyyətin ilk illərində Yusuf Akçura, Nihal Atsız və Reha 

Oğuz Türkkan kimi mütəfəkkirlərlə dəstəklənən Turançılıq, 1980-ci illərdə 

hakimiyyəti əsas aparıcı siyasi nəzəriyyəsinə çevrildi [2,161]. 

Türkiyənin son illərdə ABŞ və Avropa ilə maraq qarşıdurmalarının həll 

edilə bilməməsi türk ictimaiyyətində yeni bir xarici siyasət seçimi olaraq 

istiqamətin Rusiyaya çevirməsi və əlaqələrin inkişaf etdirilməsində Avrasi-

yaçılıq cərəyanı bazasında bir strateji ittifaq həyata keçirilməsi müzakirə 

edilmişdir. 

Türkiyə Avrasiyaçılığı 1990-ci illərin II yarısından etibarən, türk millət-

çiləri oxu ətrafında hərəkət edən siyasi partiya və təşkilatlar, ordu nüma-

yəndələri, Qərb əleyhdarlığından formalaşan sosialist partiyalar və hərəkatlar 

formasında meydana çıxmışdır. İşçi Partiyası və İşıq jurnalı isə Türk Avrasi-

yaçılığının ən aktiv aktyorlarına çevrilmişdir. Türk Avrasiyaçılığını ideoloji 

siyasi düşüncə olaraq qəbul edən bu təşkilatların ortaq nöqtələri Qərb 

əleyhdarlığıdır [14,456]. 

Türkiyədə 1991-ci ildən sonra Avrasiyaya və Türk Respublikalarına 

əsas olaraq Mühafizəkar fikir, Milliyətçi fikir və Sosialist fikir olmaqla, üç 

fərqli yanaşma mövcud olmuşdur. 

Mühafizəkar fikir-ABŞ-ın “yaşıl qurşaq” anlayışı çərçivəsində, əsasən 

Rusiya Federasiyası və türkdilli dövlətlərdə təhsil müəssisləri, dini fondlar və 

mətbuat-nəşr mətbəələrini quraraq, türk-islam sintezi əhatəsində mədəni birliyin 

və iqtisadi əlaqələrin artırılması üzərində qurulmuşdu. Əhməd Davudoğlu 

tərəfindən sərhədləri cızılan və mövcud hökumətin xarici siyasətinə də 
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istiqamət verdiyi, müşahidə olunan Yeni Osmanlıçılıq konsepsiyasına yaxın 

şəkildə, Aİ-yə üzvlük və ABŞ-la strateji ortaqlıq siyasətlərindən imtina etmə-

yərək, Rusiyanın slavyan-ortodoksal Avrasiyaçılıq çərçivəsindəki Yunanıstan, 

Kipr, Ermənistan və İranla meydana gətirdiyi ittifaqa qarşı Qərb dəstəyinin 

təmin edilməsi nəzərdə tutulurdu [13,63]. 

Milliyyətçi fikirlərdə dindən əvvəl türkçülük əsasında bir quruluş 

nəzərdə tutulurdu. Digər tərəfdən, klassik Turançılıq anlayışının reallaşmasının 

qısa müddətdə mümkün olmayacağını hesab edənlər, bir keçid mərhələsi olaraq, 

Rusiya ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və Avrasiya Birliyinin qurulmasına 

isti baxırdılar. 

Aleksandr Duqin 2003-cü ilə qədər Türkiyəni Atlantik İttifaqının 

bölgədəki ən təhlükəli nümayəndəsi olaraq görmüşdü. ABŞ ilə əlaqələrinin 

gərginləşməsi və Rusiyada dialoqların inkişaf etdirilməsindən sonra bu 

düşüncələrini dəyişən Duqin, Türkiyənin güclü “Avrasiya Strateji İttifaqının” 

qurulmasında çox böyük, hətta başılıca rol oynaya biləcəyini ifadə etmişdir [3].  

Bu çərçivədən baxıldığında, Duqinin Avrasiyaçı geosiyasi yanaşması, 

Türkiyə və Rusiyanın ancaq qısa müddətli və taktiki əməkdaşlıq edə biləcəyini 

ortaya qoymaqda idi. Putin dövründə tətbiq olunan xarici siyasət araşdırıl-

dığında Avrasiya materikində uzunmüddətli perspektivlər çərçivəsində Rusiya 

ilə Türkiyənin, xüsusilə, Qafqaz və Orta Asiyadakı maraqlarına tərs edəcəyi 

müşahidə edilməkdədir. Təsadüfi deyil ki, Putin dövründə Türkiyə ilə Rusiya 

arasında həyata keçirilən ilk protokol “Avrasiya Fəaliyyət Planıdır.” 2001-ci 

ildə hər iki ölkənin Xarici İşlər Nazriləri tərəfindən imzalanan protokol - ticarət, 

mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığı özündə ehtiva edirdi. Bu illərdə 

bütün dünyanın diqqətini çəkən Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasının əsas səbəbləri 

olaraq, qarşılıqlı iqtisadi maraqlar, regional təhlükəsizlik qayğıları və dünyada 

baş verən hadisələr olmuşdur.  

Bütün bunların nəticəsi olaraq, Yeni Avrasiyaçılıq Rusiyanın rəhbəriliyi 

ilə Avrasiyada strateji inteqrasiyanı davam etdirərək, Rusiya xaricindəki digər 

ölkələrə də yayılmışdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Avrasiyaçılıq fikrini 

Türkiyədə D.Perinçekin nəzarəti altında “Aydınlıq Qrupu” təşkilatı dəstəkləmiş 

və sahiblənmişdir. Bu çərçivədə 2003-cu ilin noyabr ayının 20-də Moskvada 

Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatı fəhlə partiyasının iştirakı ilə konfrans 

keçirilmişdi. Konfransın sonunda Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının Ali Şurası 

üçün keçirilən seçkilərdə Fəhlə Partiyasının başçısı Doğu Perinçek də Ali Şura 

üzvlüyünə seçilmişdir [4, 9]. Bu çərçivədə başlayan yaxın əlaqələr davam 

etdirilmiş və müxtəlif vasitələrlə Duqin Türkiyəyə dəvət edilərək, İşçi 

Partiyasının təşkil etdiyi konfranslarda iştirakçısı olmuşdu. Duqin bu 

əməkdaşlığı “Türkiyənin Avrasiyaçılıq strategiyası” adlı məqaləsində qeyd 

etmiş və Avrasiyaçılığın Türkiyədə ən aktiv bir şəkildə sol dairələrdə yayıl-

masını vurğulamışdı. Bu Avrasiyaçılığın sol “kommunist” versiyasıdır. 90-ci 
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illərin başlanğıcında rus kommunistlər (G.A.Zyuqanovun rəhbərliyi altındakı 

Rusiya Federasiyası Kommunist Partiyası) oxşar bir təkamül keçərək 

Avrasiyaçılıq fikirlərini qəbul edərək mənimsəmiş, bunları yeni şərtlərə uyğun 

yenidən işlənmiş və adaptasiya olunmuş kommunist nəzəriyyələrlə 

birləşdirmişlər. Bu müddətdə sol və qatı solçular üçün ənənəvi olan 

Antikapitalist və Antiamerikan fikirləri hakim olaraq, davamlı şəkildə artan 

millətçilik və neo-kamazlizm ətrafında birləşmişlər [7, 118]. Təbii ki, Duqin 

dəfələrlə qeyd edirdi ki, Moskva ilə Ankaranın Avrasiya oxu ətrafında 

yaxınlaşması mümkündür. Avrasiya çox böyük ərazidir və hər kəsə yetəcək 

qədər böyükdür. Ankara-Moskva oxu isə xeyli problemləri həll edə biləcəkdir.  

Çox maraqlıdır ki, Aleksandr Duqinin nəşr olunan əsərlərində Avrasiya 

layihəsi üçün düşünülən fərqli mülahizələrdə, Türkiyə həmişə kənarda 

saxlanılırdı. 1999-cü ildə nəşr olunan kitabında, Duqin Avrasiyada Rusiyanın 

strateji ortağı olaraq Türkiyəni yox, İranı məsləhət görürdü [12,131]. 2004-cü 

ildə nəşr olunan başqa bir kitabında isə “Moskva-Berlin”, “Moskva-Tokiyo” 

“Moskva-Tehran” oxlarını ətraflı şəkildə izah edilirkən, Moskva-Ankara 

oxundan bəhs edilmirdi [208,107]. Lakin o, 2005-ci ildən başlayaraq Moskva-

Ankara oxunun çatışmazlığını hiss edərək bir neçə məqalə yazmağa başla-

mışdır. 

ASAM-ın müdiri Ümit Özdağa görə, Türkiyədəki Avrasiyaçılıq 

mərkəzlərinin daxilində bəzi ziddiyyətlər onların müfəssəl bir təşkilata 

çevrilməsinin qarşısını almaqdadır. Ruslar və türklər terminoloji olaraq 

Avrasiya anlayışına fərqli yanaşırlar [2,15]. Avrasiyaçılıq düşüncəsi Türkiyədə 

tam mənasıyla aydınlıq gətirilmiş bir anlayış deyildir. Əslində Türkiyədəki 

Avrasiyaçılıq düşüncəsi Aİ-nın Türkiyənin üzvlük tələbini dəfələrlə rədd 

etməsinə qarşı bir anti-tezis olaraq meydana gəlmişdir. SSRİ-nin dağılmasından 

sonra Mərkəzi Asiyadakı yeni türk respublikalarının ortaya çıxması bu 

düşüncənin yayılmasını sürətləndirmişdi. Sol meyilli dairələr, millətçi ictimai 

qurumlar, qlobalaşmaya qarşı olanlar və ABŞ-ın dünyadakı tək qütblü 

hegemoniyasına qarşı güclər, bütün bunlara etiraz olaraq, Avrasiyaçılıq 

düşüncəsini dəstəkləyirdilər. 

Rusiyada türk Avrasiyaçılığına şübhə ilə yaxınlaşırlar [10, 270]. Ru-

siyada Türkiyədəki Avrasiya modeli tamamilə özünəməxsus, Türkiyə ilə türk 

respublikaları arasında kök əlaqəsinə söykənən bir birlik formulu olaraq qəbul 

edilirdi. Buna görə də, soyuq müharibənin bitməsi və SSRİ-nin dağılmasından 

sonra, Avrasiyaçılıq düşüncəsinə müraciət edərək və bu düşüncəni özlərinə 

uyğun şəkildə formalaşdırırdılar. Təbii ki, bu anlayışın Rusiyada daha çox 

mübahisələrə və müzakirələrə məruz qalmış müxtəlif yönləri meydana gəlmiş 

olsa da, Türkiyədə, fərqli olaraq, konkret istiqamətdə formalaşmışdı. 

Rusiyanın bu geosiyasi anlayışının son hadisələrdə (Suriya məsələsi) 

Türkiyəyə təsirləri haqqında bəzi siyasi nəticələr çıxarmaq olar. Avrasiyaçılıq 
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düşüncəsindəki niyyət və həqiqətin əsl üzünün Duqinin əsərlərində yer 

almasına baxmayaraq, Türkiyə ictimaiyyətində bu, fərqli bir şəkildə əks 

olunmuşdur. Belə ki, iqtisadi olaraq qismən özünə gəldikdən və hərbi sahədə 

modernləşdirilməyə getdikdən sonra, Rusiyanın ətrafındakı ölkələrə müdaxilə 

etməyə başlaması, Duqinin geosiyasi metodunun yalnız nəzəri bir yanaşma və 

ya fantaziya olmadığını və Putin tərəfindən mənimsənilərək, konyuktura 

şərtlərin təqdim etdiyi fürsətlərdən istifadəylə həyata keçirildiyini tərəddüdə yer 

buraxmayacaq şəkildə göstərmişdir. 

Hərbi qırıcı təyyarənin Suriya-Türkiyə sərhədində Türkiyə tərəfindən 

vurulmasını bir fürsət olaraq qiymətləndirən Rusiya, böhranı şüurlu və əlaqələri 

pozacaq şəkildə idarə etmişdi. Son hadisələrin ən əhəmiyyətli və əsas təsiri 

Türkiyənin sabitliyinə və daxili təhlükəsizliyinə olan təsirdir. Rusiyanın PYD 

(Partiya Yekitiya Demokrat) və PKK-ya açıq dəstək verməsi, PYD-yə Rusiyada 

nümayəndəlik açmasına icazə verməsi (2016-ci il fevral), bu bölgədəki PKK və 

PYD-nin varlığının siyasi və hərbi cəhətdən daha çox güclənməsinə səbəb 

olacaq və bunun qısa bir müddət sonra Türkiyədəki təsiri daha çox hiss 

olunacaqdır. Xüsusilə, bu separatçı təşkilata satılan müasir tipli silahlara 

rəğmən, terrorla mübarizədə çətinliklərin və itkilərin artacağı gözlənilirdi. ABŞ 

və Avropa ölkələrinin də oxşar şəkildə PYD və PKK-a dəstək verməsi, 

Suriyadan qaynaqlanacaq risklərin ən üst səviyyəyə çıxmasına səbəb ola bilərdi. 

Su-24 qırıcı təyyarəsinin vurulmasından sonra, Rusiyanın Hava-Kosmik 

Qüvvələrinin yerləşdiyi Suriyanın “Xmeymim” aviabazasına S-400 “Triumf” 

zenit-raket sistemi yerləşdirən Rusiya, bölgədə hava hücumundan müdafiə 

üstünlüyünü təmin edərək, Türkiyənin Suriyada edə biləcək hər hansı hava 

əməliyyatlarının qarşısına almış və Türkiyənin silah sistemləri ilə, müdaxilə 

qabiliyyətli artilleriya atışlarını məhdudlaşdırılmış oldu. 

Xaricdən də nəzarət edilən digər qatı sol meyilli təşkilatların da 

aktivləşdiyini nəzərə alaraq, yeni bir qeyri-sabitlik dövrünə girildiyini və bu 

vəziyyətin Türkiyəni daha uzun illər məşğul edə biləcəyini təxmin etmək çətin 

deyil. Suriyadakı vəziyyət dünya və regional güclərinin əməkdaşlığı ilə 

parçalamağa doğru gedərkən, Suriyanın şimalında yaradıla biləcək Kürd 

Muxtar Vilayətinin Hatay sərhədlərinə qədər yerləşməsiylə Türkiyənin Orta 

Şərqə çıxışı da kəsilmiş olacaqdı. Bu da rəqib halına gələcək kürd bölgəsi ilə 

hər hansı əlaqənin mümkünsüzlüyü səbəbindən Orta Şərqlə qurudan ediləcək 

ixrac qapılarının bağlanmasına səbəb olacaqdı. 

Duqinin Rusiya geosiyasi konsepsiyasında ifadə etdiyi kimi, Orta Şərq 

regionunda İran ilə ediləcək tam bir əməkdaşlıq, Türkiyəni bu regionda təcrid 

olunmasını daha asan vəziyyətə gətirəcəkdir. Qərb dünyasının İran ilə son 

dövrdə əlaqələrini yumşaltması və inkişaf etdirməyə çalışması da Rusiya-İran 

əməkdaşlığının bölgədəki təsirini daha da artıracaq, Türkiyə üçün isə, regionda 

siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik riskləri getdikcə böyüyəcəkdi. 
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PKK və digər terror təşkilatlarına nəzərdə tutulan açıq dəstək ilə Türkiyə 

daxilindəki təhlükəsizlik riskləri ən üst səviyyəyə çatdırılaraq, Kürdistanın 

qurulması ilə bağlı fikirlər daha da artırılacaqdır. Bu yolla daxili problemləri ilə 

sıx bir şəkildə məşğul edilən Türkiyənin daxilinə bağlanması təmin ediləcək, 

xüsusilə Rusiyanın “arxa bağçası” olaraq gördüyü Qafqaz, Orta Asiya və 

Balkan regionlarından, Duqinin ifadə etdiyi şəkildə Türkiyənin uzaq qalması da 

təmin olunacaqdır. 

Bir tərəfdən PKK-ya dəstəyini, digər tərəfdən də təşkilat çərçivəsində 

PKK maskası altında erməni ünsürləri artıran Rusiyanın geosiyasi 

yanaşmasında ifadə edildiyi kimi, Anadoluda kürd dövləti yanında bir erməni 

bölgəsinin yaradılmasına zəmin hazırlanmağa çalışılması gözlənilə bilər. Uyğun 

şərtlər hazırlandıqdan sonra Türkiyə daxilindəki ermənilər ilə yanaşı, xaricdən 

də ermənilərin köç etdirilməsi surətiylə, Şimal-Şərqi Anadolu regionunda bir 

erməni dövləti qurulma səylərinin sürətləndirilməsi gözləniləndi. Bunun 

reallaşdırılması vəziyyətində Anadolunun Qafqaz ilə olan əlaqəsi də kəsilmiş 

olacaq, beləcə, Türkiyənin Qafqaz və Orta Asiyaya açılma yolları tamamilə 

bağlanaraq Rusiya geosiyasi konsepsiyasında göstərildiyi şəkildə bölgədən 

tamamilə uzaqlaşdırılmış olacaqdır. Söz yox ki, Türkiyə güclü bir dövlət olaraq 

bugünkü siyasətində bunları nəzərə alır və gözlənilən bütün təhlükələrin 

öhdəsindən layiqincə gələ bilər.  
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